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Anotace  

 

HRADILOVÁ, Lucie. Evakuace v obchodním domě Globus, VŠB – TU Ostrava, 2011. 

Bakalářská práce se zabývá evakuací osob z obchodního domu Globus. V teoretické části jsou 

objasněny pojmy spojené s touto problematikou. Podrobněji jsou popsány vlivy ovlivňující 

evakuaci. Dále je zde popsána bezpečnostní dokumentace obchodního domu Globus. V další 

části je uveden stručný přehled softwarových programů, které slouţí pro počítačovou simulaci 

evakuace osob. V praktické části je provedena analýza rizik v programu SFÉRA na vybraný 

obchodní dům. Závěrečná část bakalářské práce se zabývá evakuací osob v programu 

Pathfinder. 

Klíčová slova: Evakuace, bezpečnostní dokumentace, panika, simulace, obchodní dům. 

 

Annotation 

HRADILOVA, Lucie. Evacuation in the department store Globus, VSB – TU Ostrava, 

2011. 

The bachelor’s thesis is concerned with the personnel evacuation of the department store 

Globus. In the theoretical section terms related with the dilema are explained. Effects that 

have influence for the evacuation are described in detail. Further a safety documentation of 

the department store Globus is described. In the next section a brief summary of software 

applications used for computer simulation of personnel evacuation are stated. In the practical 

section a risk analysis for the chosen department store is worked out in the software 

application SFERA. The last section of the bachelor’s thesis is concerned with the personnel 

evacuation processed in the simulation software Pathfinder.    

Key words: Evacuation, safety documentation, panic, simulation, department store 
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1. Úvod  

 

Obchodní domy jsou jedny z nejvíce navštěvovaných budov nejen v České Republice, ale po 

celém světě. Shromaţďuje se v nich velké mnoţství lidí, proto je potřeba se bezpečnostními 

předpisy a evakuací těchto prostor podrobně zabývat. V mnou vybraném obchodním domě 

projde ve všední den 4174 osob, ve víkendových 6674. Před svátky hlavně vánočními se 

mnoţství nakupujících několikanásobně zvyšuje. Má bakalářská práce se touto problematikou 

zabývá. Mnoho odborných publikací popisuje jak řešit evakuaci, já jsem se rozhodla pro 

otestování řešení za pomoci programu Pathfinder, a to i proto, ţe obchodní dům Globus  

podobným programem evakuaci řešenu nemá. Myslím si tedy, ţe má bakalářská práce bude   

přínosem. Pathfinder je počítačová aplikace, která po vloţení všech potřebných dat dokáţe 

spočítat dobu evakuace, respektive dobu, za kterou jsou všechny osoby (zákazníci, 

zaměstnanci) schopny opustit budovu na bezpečné místo (volné prostranství). 

Důleţitou částí mé bakalářské práce je část, zabývající se analýzou rizik. Abychom mohli 

zjistit, ţe obchodní dům bude opravdu bezpečný, je nejprve nutné znát všechny faktory, které 

mohou jeho bezpečnost narušit a tím způsobit např. zranění zaměstnanců, škody na zboţí a  

budově. K těmto účelům slouţí analýza rizik. Pro svou práci jsem zvolila, počítačový 

software, který se nazývá SFÉRA. Do analýzy jsem se snaţila zahrnout všechny nebezpečné 

činitele, které mohou působit jak vně tak i vevnitř.  

V první části práce jsem se zabývala základními pojmy evakuace, v páté kapitole evakuací 

z obecného hlediska. V následující kapitole, a to kapitole šesté, jsem se snaţila rozebrat dobu 

evakuace v rovnicích. Tato doba je také jedním z předpokladů jak bezpečně zvládnout 

evakuaci. 

Následující kapitoly se zabývají bezpečnostní dokumentací. Správně zpracovaná bezpečností 

dokumentace je zárukou bezpečného prostředí pro všechny osoby pohybující se v daném 

objektu. Proto jsem ji zahrnula do své práce. Dokumentaci jsem se snaţila popsat jak 

z hlediska teoretického, coţ vychází z vyhlášky o poţární prevenci 246/2001 Sb., tak 

z hlediska konkrétních dokumentů. 
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2. Cíl práce 

 

Cílem práce je analyzovat zabezpečení evakuačních opatření ve vybraném obchodním domě 

Globus a zpracovat optimalizovaný plán evakuace. 

Práce je zaměřena na analýzu zabezpečení ochrany obyvatelstva v obchodním domě Globus 

se zaměřením na zabezpečení evakuačních opatření, jejich porovnání s jinými obchodními 

domy a zpracování optimalizovaného plánu evakuace pro vybraný obchodní dům Globus. 

Cílem práce je zpracovat analýzu rizik a zpracovat simulační model evakuace osob a 

vyhodnotit získané výsledky. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

10 
 

3. Rešerše 

 

Kovařík, František, Kupka, Radim. Uživatelská příručka k programu SFÉRA, 2006. [5] 

 

Příručka byla velkým přínosem pro mou bakalářskou práci a to proto, ţe velmi srozumitelně 

popisuje analýzu rizik.  Krok po kroku je popsáno jak postupovat při zpracování  analýzy, je 

zde rozpracován i konkrétní příklad. Díky ní jsem získala nenahraditelné informace o 

programu SFÉRA, s jejichţ pomocí jsem byla schopna ve své bakalářské práci tento program 

zpracovat. 

 

Ing. Libor Folwarczny,Ph.D.,Ing. Jiří Pokorný,Ph.D: Evakuace  osob. Ostrava SPBI 

2006. ISBN:80-86634-92-2 [1] 

 

V knize je řešeno téma evakuace osob jak z obecného hlediska, tak i pomocí rozebraných 

příkladů. Teoretická část knihy se zabývá pojmy, definicemi a technickými předpisy. 

Evakuaci dělí na oblast poţární ochrany a oblast ochrany obyvatelstva.  

Nejpřínosnější pro mne byla však aţ kapitola třetí, která se zabývá činiteli ovlivňující 

evakuaci osob, tyto činitele jsem pouţila pro svou bakalářskou práci. Dále jsem z této 

publikace vyuţila dobu evakuace, kterou tato publikace podrobně řeší. Pro svou bakalářskou 

práci jsem sice pouţila pouze základní dělení doby evakuace, ale i přesto mi byla publikace 

velkým přínosem. 

 

KRATOCHVÍLOVÁ, Danuše. Ochrana obyvatelstva. 1. vydání. Ostrava: Sdružení    

požárního a bezpečnostního inženýrství, 2005. 140 s. ISBN: 80-86634-70-1.[7.] 

 

Tato kniha se zabývá ochranou obyvatelstva od jejího vývoje aţ do současnosti. Kniha 

pojednává o civilní ochraně, jako varování a vyrozumění, evakuace, ukrytí, nouzové přeţití 

obyvatelstva.  Jsou zde řešeny mimořádné události a jejich likvidační a záchranné práce. Dále 

se kniha zabývá integrovaným záchranným systémem. 
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Integrated Environmental Solutions Ltd.: Simulex Features. www.isve.com  

 

Tento článek se zabývá počítačovým softwarem Simulex. Popisuje, jakým způsobem se dá 

v tomto programu pracovat, tzn. kreslení budovy, osoby, samotnou simulaci. Článek byl 

velkým přínosem pro mou bakalářskou práci a to hlavně pro tu část, kde se zabývám 

počítačovými modely pro evakuaci osob. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.isve.com/
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4. Základní pojmy 

 

Evakuační zóna je prostor, ze kterého je nutno provést evakuaci obyvatelstva. Je to území, ze 

kterého se provádějí nezbytné záchranné práce při vzniku mimořádné události nebo vzniku 

krizové situace s prvořadým cílem ochrany zdraví a ţivotů osob[7]. 

Mimořádná událost je událost nebo situace vzniklá v určitém prostředí v důsledku ţivelní 

pohromy, havárie, nezákonnou činností, ohroţením kritické infrastruktury, nákazami, 

ohroţením vnitřní bezpečnosti a ekonomiky, která je řešena obvyklým způsobem orgány a 

sloţkami bezpečnostního systému podle zvláštních právních předpisů. Pod tímto pojmem je v 

současných právních předpisech ČR uváděna řada pojmů  jako jsou např. mimořádná situace, 

nouzová situace, pohroma, katastrofa, havárie [8]. 

Místo zásahu je místo nasazení sloţek IZS při záchranných a likvidačních prací v prostoru 

předpokládaných účinků mimořádné události [7].  

Riziko je pravděpodobnost vzniku neţádoucího specifického, ke kterému dojde během určité 

doby nebo za určitých okolností. Riziko je definováno jako kombinace pravděpodobnosti 

vzniku negativního jevu a jeho následku [9]. 

Nebezpečí je to chemická nebo fyzikální podmínka, která má potenciál způsobit poškození 

zdraví lidí, ztráty na majetku nebo znečištění ţivotního prostředí [10]. 

Úniková cesta Úniková cesta je komunikace, která umoţňuje bezpečnou evakuaci osob ze 

stavby nebo z její části ohroţené poţárem na volné prostranství, kde nemohou být ohroţeny 

[11]. 
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5. Evakuace 

 

Evakuace je souhrnem opatření zabezpečujících přemístění osob, hospodářského zvířectva a 

věcných prostředků, v daném pořadí priority, z ohroţeného prostoru na jiné bezpečné území. 

Evakuace je mimořádné opatření, pouţívané v případech, kdy jiţ nelze účinnou ochranu 

obyvatelstva zabezpečit jiným způsobem. 

Evakuaci z ohroţených prostorů podléhají obvykle všechny osoby kromě pracovníků, kteří se 

podílejí na záchranných pracích, na řízení evakuace nebo vykonávají v ohroţeném prostoru 

jinou neodkladnou činnost. K ochraně těchto pracovníků se plánují a provádějí nezbytná 

ochranná opatření [7]. 

 

5.1. Dělení evakuace 

 

Podle stanovených aspektů se evakuace dělí [1]: 

- Objektová (zahrnuje evakuaci obyvatelstva jedné budovy nebo malého počtu 

obytných budov, administrativně správních budov, technologických provozů a dalších 

objektů) 

- Plošná (zahrnuje evakuaci obyvatelstva části nebo celého urbanistického celku, 

případně většího územního prostoru) 

- Všeobecná (podléhají všechny kategorie osob) 

- Částečná (podle druhu evakuace dělíme osoby takto: 

 děti do 6 ti let s individuálním doprovodem 

děti od 6 ti do 15 ti let se společným doprovodem 

pacienti zdravotnických lůţkových zařízení 

osoby přestárlé a osoby s tělesným postiţením) 

- Krátkodobá (ohroţení nevyţaduje dlouhodobé opuštění domova) 

- Dlouhodobá (ohroţení naopak vyţaduje dlouhodobé opuštění domova) 

- Přímá (prováděná bez předchozího ukrytí) 

- S ukrytím (prováděna po předchozím ukrytí) 
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- Samovolná (proces evakuace není nijak řízen) 

- Řízená (proces evakuace je řízen osobami zodpovědnými za průběh evakuace)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          Zpravidla krátkodobá                                   Zpravidla dlouhodobá 

                                                             

 

Obrázek 1 - Rozdělení evakuace z pohledu rozsahu opatření a doby trvání 

  

5.2. Doba evakuace 

 

Stanovení doby evakuace je jedním z nejdůleţitějších faktorů pro bezpečné opuštění 

evakuovaného prostoru na veřejné prostranství. Je nutné rozlišovat dobu pohybu osob po 

objektu a celkovou dobu, která je potřebná pro evakuaci osob z objektu RSET. Evakuaci 

můţeme povaţovat za bezpečnou, pokud doba potřebná pro evakuaci osob RSET je menší 

nebo rovna dostupné době pro evakuaci ASET jak uvádí [1]. Tento vztah uvádím v rovnici   

1-1. Celkovou dobu evakuace osob z objektu na volné prostranství lze stanovit řadou metod 

[1].  

Evakuace 

 

Evakuace objektová 

EO 
Evakuace plošná EP 

EO opuštění 

objektu 

EO setrvání 

osob v objektu 
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V mé bakalářské práci popíšu jen některé obecné zásady při hodnocení evakuace osob a to 

proto, ţe výpočtem doby evakuace se budu zabývat v kapitole 13, kde tuto dobu řeším pomocí 

programu Pathfinder. 

  

𝑅𝑆𝐸𝑇 ≤ 𝐴𝑆𝐸𝑇                                                        (1-1) 

Doba potřebná pro evakuaci RSET se skládá z dílčích časových intervalů 1-2. 

𝑅𝑆𝐸𝑇 = 𝑡𝑑 + 𝑡𝑣 + 𝑡𝑟 + 𝑡𝑧 + 𝑡𝑢          𝑚𝑖𝑛                                                                              (1-2) 

Legenda symbolů 

𝑡𝑑  je doba vzniku do detekce poţáru  

𝑡𝑣 je doba detekce poţáru do vyhlášení evakuace  

𝑡𝑟  je doba od vyhlášení evakuace do rozhodnutí osob k jejímu zahájení 

𝑡𝑧  je doba od rozhodnutí k zahájení evakuace do vlastního zahájení 

𝑡𝑢  je předpokládaná doba evakuace  

ASET dostupná doba pro evakuaci 

RSET doba potřebná pro evakuaci osob 

Všechny výše uvedené časy se uvádějí v minutách. 

 

 

5.2.1. Popis některých obecných zásad využitelných při hodnocení 

evakuace osob 

 

Při posuzování evakuace je vţdy nutné stanovit dobu potřebnou pro evakuaci osob 𝑡𝑐  , která 

se skládá z dílčích časových intervalů, tyto intervaly uvádím v rovnici (1-3) [3]. 

𝑡𝑐 = 𝑡𝑑 + 𝑡𝑧 + 𝑡𝑢                                                                                                                   (1-3) 
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Doba detekce a poplachu 𝑡𝑑  

Tato doba se obvykle dělí na dva časové intervaly. Na dobu detekce poţáru, která je závislá 

na návrhu zařízení pro včasné zjištění poţáru a to např. elektrická poţární signalizace nebo na 

zpozorování poţáru uţivatelem objektu. Druhý časový úsek je doba poplachu, během které se 

předává informace o vzniklém poţáru uţivatelům objektu buď přímo, nebo prostřednictvím 

varovných signálů. Spuštění varovného signálu můţe být bezprostřední nebo s časovou 

prodlevou. 

Doba do zahájení evakuace 𝑡𝑧  

Toto doba se stává z doby zjištění, doby potřebné pro rozhodování (vnímání a zpracování této 

informace) a doby nutné pro činnosti před odchodem. 

Doba pohybu osob objektem 𝑡𝑢  

Je doba od zahájení úniku osob z objektu po dosaţení bezpečného místa, volného 

prostranství. Prostřednictvím vhodných výpočtových metod lze dobu úniku určit na základě 

relativně jednoduchých vztahů. Doba potřebná pro evakuaci je znázorněna na obrázku, který 

je uveden níţe. 

 Doba potřebná pro evakuaci osob 𝑡𝑐  

   Detekce a poplach 𝑡𝑑                  Doba do zahájení evakuace 𝑡𝑧               Pohyb osob𝑡𝑢  

 

                                                                                                   Činnosti  

   Detekce            Poplach       Zjištění       Rozhodování           před odch. 

           Vnímání  Zprac.info 

                                 

                                                                                                                                   Doba [min] 

Vznícení Ukončení evakuace 

Obrázek 2 -  Doba potřebná pro evakuaci osob 
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S narůstajícím počtem a hustotou osob zpravidla stoupá také sloţitost evakuace. Hustotu osob 

lze vyjádřit v rovnici (1-4). 

𝐷 =
 𝐸𝑗

𝑚
𝑗=1

 𝐴𝑖
𝑛
𝑖=1

                                                                                                                             (1-4) 

Rychlost pohybu osob a proudů lze v intervalu od 0,54 𝑜𝑠𝑜𝑏 ∙ 𝑚−2  do 3,8 𝑜𝑠𝑜𝑏 ∙ 𝑚−2 

vyjádřit rovnicí (1-5). Pro pohyb osob po rovině nabývá součinitel rychlostí pohybu k hodnoty 

84𝑚 ∙ 𝑚𝑖𝑛−1. 

𝑣 = 𝑘 − 0,266 ∙ 𝑘 ∙ 𝐷                                                                                                           (1-5) 

Kapacita únikové cesty označována rovněţ jako specifický nebo celkový tok osob, 

představuje počet osob evakuovaných časovou jednotku jednotkou šířky evakuační cesty, 

případě její celou šířku, a lze ji vyjádřit rovnicemi (1-6 , 1-7). 

𝐹𝑠 = 𝑣 ∙ 𝐷                                                                                                                              (1-6) 

𝐹𝑐 = 𝐹𝑠 ∙ 𝐵                                                                                                                             (1-7) 

Dobu pohybu osob objektem lze stanovit součtem doby potřebné pro překonání vzdálenosti 

𝑡𝑢1 a doby potřebné pro prostup osob nejméně příznivým místem na únikové komunikaci 𝑡𝑢2. 

Tento vztah uvádím v rovnici (1-8). 

𝑡𝑢 = 𝑡𝑢1 + 𝑡𝑢2                                                                                                                       (1-8)    

Z odstavců uvedených výše je zřejmé, ţe doba pohybu osob objektem 𝑡𝑢  představuje pouze 

jednu z dílčích dob charakterizujících dobu potřebnou pro evakuaci osob 𝑡𝑐 . Při hodnocení 

evakuace osob odlišným postupem bude pravděpodobněji častěji vyuţívána právě doba 

potřebná pro evakuaci osob 𝑡𝑐 , která můţe poskytnout reálnější představu o době evakuace 

osob z objektu a být jedním z parametrů pro návrh poţárně bezpečnostních zařízení a 

opatření. 

Legenda symbolů  

𝑡𝑐  doba potřebná pro evakuaci osob [min] 

𝑡𝑑  doba detekce a vyhlášení poplachu [min] 

𝑡𝑧  doba do zahájení evakuace osob [min] 
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𝑡𝑢  doba pohybu osob objektem [min] 

𝐸 počet osob [osob] 

𝐴 plocha prostoru či úseku, na které se nachází osoby [m
2
] 

𝑣 rychlost pohybu osob [𝑚 ∙ 𝑚𝑖𝑛−1] 

𝑘 součinitel rychlosti pohybu osob [𝑚 ∙ 𝑚𝑖𝑛−1] 

𝐷 hustota osob [𝑜𝑠 ∙ 𝑚−2] 

𝐹𝑠 specifický tok osob [𝑜𝑠 ∙ 𝑚𝑖𝑛−1 ∙ 𝑚−1] 

𝐹𝑐  celkový tok osob [𝑜𝑠 ∙ 𝑚𝑖𝑛−1] 

𝐵 šířka únikové cesty [-] 

𝑡𝑢1 doba potřebná pro překonání vzdálenosti [min] 

𝑡𝑢2 doba potřebná pro postup osob na únikové komunikaci [min] 

 

5.3. Zabezpečení evakuace  

 

Pořádkové zabezpečení zahrnuje zajištění veřejného pořádku a bezpečnosti v průběhu celé 

evakuace. 

Dopravní zabezpečení je zajištění potřebné hromadné přepravy a zabezpečení zásobování 

pohonnými hmotami. 

Zdravotnické zabezpečení evakuace zahrnuje poskytování před-lékařské zdravotnické 

pomoci, převozu do zdravotnických zařízení a zabezpečení hygienicko-epidemiologických 

opatření. 

Zabezpečení ubytování, zásobování a distribuce zásob zahrnuje zabezpečení nouzového 

stravování a zásobování pitnou vodou, potravinami a nouzovými příděly předmětů 

nezbytných k přeţití. 

Mediální zabezpečení evakuace, zahrnuje zejména zabezpečení varování obyvatelstva, vydání 

návodů pro chování obyvatelstva a následné předání potřebných tísňových informací [12]. 
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6. Vlivy ovlivňující evakuaci  

 

Existuje spousta faktorů, které ovlivňují kvalitu evakuace, proto jsem zde vybrala ty, které 

jsou z mého pohledu nejdůleţitější [4]. 

- Vliv dispozičního řešení stavby (rozmístění východů, jejich šířka apod.) 

- Vliv procedurální (představuje obsazení budovy osobami, jejich výcvik, povinnosti 

personálu a obeznámení osob s jednotlivými východy) 

- Vliv prostředí (tyto faktory reprezentují efekty tepla a kouře na schopnost orientace a 

rozhodování osob) 

- Vliv chování osob (seskupování osob do davů, odezva jednotlivce na stav ohroţení, 

schopnost jednotlivce provést poţadovanou akci, pravděpodobné rychlosti pohybu) 

Kaţdá tato výše uvedená skupina má mnoho faktorů ovlivňujících reakce jednotlivců. 

Zahrnují psychologické, sociologické a fyzikální aspekty.  

 

6.1. Vliv dispozičního řešení stavby 

 

 Sem jsou obecně zahrnuty poţadavky stavebních předpisů a zahrnují projektovou 

dokumentaci budovy s komplexním návrhem únikových cest. Nevýhodou těchto předpisů 

[15], [16] je, ţe kladou důraz na vyuţití nouzových východů. Počítá se přesně kolik lidí 

vyuţívá daný nouzový východ a to pouze jedním směrem. V případě, kdy osoba pouţije jiný 

východ nebo poběţí v protisměru a vytvoří zácpu, můţe dojít k přetíţení tohoto únikového 

východu a tím pádem ke sníţení efektivity evakuace [4]. 

 

6.2. Vliv procedurální 

 

Do této kategorie bych zařadila technické a organizační prostředky ovlivňující evakuaci osob. 

Spadají sem také vztahy mezi lidmi, a to vztahy nadřízený - podřízený, zaměstnanec - 

nakupující. Zaměstnanec je na rozdíl od nakupujícího obeznámen (školen) s typy únikových 

cest nebo-li,  s východy budovy. Zaměstnanci mohou tedy poskytovat informace nakupujícím, 
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pro bezpečnou evakuaci z budovy. V případě nedostatečného vztahu mezi zaměstnancem a 

zákazníkem můţe lehce dojít k porušení této povinnosti.   

Procedurální vlivy musí být přesně definovány před zahájením evakuace a to formou 

poţárních evakuačních plánů nebo podobnými dokumenty. Vyuţívání stavby, umístění 

bezpečnostních a informačních systémů je dáno předem, výcvik a znalost zaměstnanců je 

ovlivnitelné v čase. Proto přinejmenším častější poţární školení zaměstnanců můţe zlepšit 

úspěšnost evakuace [4]. 

 

6.3. Vliv prostředí 

 

Sem můţeme zařadit fyziologické a psychologické efekty rizik vygenerované poţárem jako je 

teplo, světlo, kouř, hořlavé nespálené plyny. 

Teplo je produktem hoření a jeho intenzita jeho vývinu závisí na velikosti plamenů. Je často 

hlavní příčinou dalšího vznícení látek, popálení osob a poranění dýchacích cest. S kouřem se 

bohuţel setkáváme u všech poţárů. Můţe obsahovat stovky chemických látek v závislosti na 

typu hořícího materiálu. Některé materiály vyvíjejí při svém hoření větší mnoţství kouře neţ 

jiné, ( hořící pneumatiky vyvíjejí větší hustotu kouře neţ hořící papír). 

Během hoření dochází ke spalování kyslíku a k vytlačování vzduchu zplodinami hoření. 

Obsah kyslíku je 21%, ale uţ při koncentraci pod 18% pociťuje lidský organismus nedostatek 

kyslíku. 

Vdechnutí horkých zplodin hoření můţe poškodit dýchací cesty, je-li horký vzduch navíc 

nasycen vodní parou, poškození dýchacích cest je daleko výraznější. Poškození dýchacích 

cest vdechnutím horkých zplodin hoření není okamţitě vratný jev a to ani vynesením 

poškozeného z dosahu zplodin na čerstvý vzduch. 

Kouř u poţáru je směs částic uhlíku, dehtu, prachu, hořlavých plynů a par. Je třeba si 

uvědomit, ţe úměrně s mnoţstvím uvolňovaného kouře se sniţuje i viditelnost. Kaţdý 

organismus je při poţáru vystaven účinkům různých dráţdivých aţ toxických látek. Přičemţ 

společný účinek těchto látek je synergický, coţ znamená, ţe celková toxicita celého souboru 

látek je větší, neţ pouhé sečtení vlivů jednotlivých látek na lidský organismus. Toxické plyny 

mají několik škodlivých účinků. Některé z nich působí přímo na plíce a způsobují jejich otok, 
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jiné se spojují s červenými krvinkami a sniţují schopnost krve přenášet kyslík, výsledkem je 

bohuţel téměř vţdy udušení postiţeného člověka.  

Mezi nejčastější toxické plyny, které se vyskytují u poţáru jsou zejména: oxid uhelnatý (CO), 

který má na svědomí více úmrtí při poţárech, neţ ostatní zplodiny hoření dohromady. Tento 

bezbarvý plyn bez zápachu je lehčí neţ vzduch a vzniká při kaţdém poţáru. Hlavní nebezpečí 

CO spočívá v jeho schopnosti navázat se na červené krvinky, čímţ dochází k bezvědomí 

postiţeného člověka následkem nedostatečného zásobování mozku kyslíkem. Pokud není 

osoba včas vynesena ven, na čerstvý vzduch, můţe dojít po velmi krátké době k jejímu úmrtí. 

Oxid uhličitý (CO2) je nehořlavý plyn taktéţ bez barvy a bez zápachu, ale na rozdíl od CO je 

těţší neţ vzduch. Ačkoliv se pouţívá jako hasební látka, je i jedním z produktů hoření. Je 

konečným produktem hoření látek bohatých na uhlík, přičemţ ho vzniká více při dokonalém 

hoření neţ při ţhnutí. Nebezpečí CO2 spočívá v tom, ţe na jeho zvýšenou koncentraci tělo 

reaguje zrychlením dýchání, čímţ se ovšem do organismu dostává i větší mnoţství produktů 

hoření.  

Mezi další velmi nebezpečné plyny a látky při hoření patří chlorovodík, nitrozní plyny, 

musíme počítat i se schopností těchto zplodin se vznítit nebo dokonce explodovat [14]. 

 

6.4. Vliv fyzický 

 

Fyzický stav osob nacházejících se v poţárem napadeném objektu má značný vliv na průběh 

evakuace. Nejjednodušší je objektivně evakuace u osob ve věku 20 aţ 40 let. Se zvyšujícím se 

věkem se zvyšuje obtíţnost pohybu, osoby mladší 20 let mají opačně sklon k podněcování 

rizik, která při poţáru vznikají.  

Jiná je situace u osob se sníţenou schopností pohybu nebo u osob neschopných samostatného 

pohybu. U těchto osob kromě jejich niţší fyzické zdatnosti vzniká daleko rychleji pocit 

strachu, jednají často pasivně a nerozhodně. Nastává stav nejen fyzické, ale také psychické 

imobility [1]. 
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6.5. Vliv psychický 

 

Významným aspektem je skutečnost, ţe jsou osoby v objektu, kde dochází k rozvoji poţáru, 

schopny uniknout odchodem od zdroje poţáru nebo jsou nuceni se při poţáru pohybovat 

směrem ke zdroji. Nebo jsou nuceny setrvat na místě a čekat zde na pomoc. V případech, kdy 

se osoby rozhodnou setrvat na místě, je nutné zajistit natolik bezpečné podmínky, aby se 

evakuované osoby nemusely snaţit o únik a současně netrpěly vlivy vznikajícími poţárem. 

V opačném případě by se osoby mohly rozhodnout opustit relativně bezpečné místo a vydat 

se směrem k poţáru. 

V řadě studií bylo zjištěno, ţe osoby, které opouštějí nebezpečný prostor únikovými cestami a 

narazí při tom na kouř, otáčí se a snaţí se vyhledat jinou, ve skutečnosti méně bezpečnou 

cestu ven. Průměrná hustota kouře, při které se osoby začnou vracet, odpovídá viditelnosti 

přibliţně 3 m, přičemţ ţeny se vracejí častěji neţ muţi. 

V situacích kdy osoby nemají pocit bezpečí nebo pocit záchrany můţe vzniknout panika. 

Ochrana osob je také sloţitější, pokud neznají objekt natolik dobře, aby věděli, kde jsou 

únikové cesty a neznají celkové dispoziční řešení stavby. Panika také můţe vzniknout 

v případě, kdy v budově k poţáru nedošlo, ale lidé se domnívají o opaku [1]. 

 

6.5.1. Panika 

 

Panika je velmi nebezpečný jev, kterému je třeba za kaţdých okolností předcházet. Jak 

zabránit panice, kdyţ uţ se dav lidí dal do pohybu? Taková situace můţe představovat boj o 

holý ţivot, kdy ani nemůţeme brát ohled na ostatní. Je to aţ „děsivá“ představa, ţe se 

můţeme velmi snadno dostat do takové, váţně ţivot ohroţující situace.  

Ve vteřině se všichni lidé okamţitě chtějí dostat ven a za kaţdou cenu si zachránit ţivot, 

protoţe se cítí velmi ohroţeni. Lidé reagují pudově, tzn. iracionálně – na základě svých 

instinktů. Většina z nich nedbá na informace, které jsou hlášeny, ale bezhlavě se rozběhnou 

k východu, kde hrozí riziko ušlapání a udušení. Ušlapat někoho, můţe dav na kterémkoliv 

místě, jestliţe dojde k pádu osoby na zem. Pokud lidé vlivem emocí podlehnou hrůze, strachu, 

a na základě iracionálního myšlení pocítí bezvýchodnost situace, budou reagovat pod vlivem 

těch nejniţších pudů. 
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Panika se projevuje dvěma způsoby:  

1. Pudovým útěkem 

2. Apatií – lidé podlehnou beznaději a svůj ţivot ponechávají v rukou osudu 

V takovém případě máme dvě moţnosti 

První z nich je pokusit se zachovat klid mezi lidmi, reagovat musíme okamţitě, jakmile 

zaregistrujeme nebezpečí, protoţe ve chvíli, kdy se lidé dají do pohybu (křik, běh), bude naše 

snaha zbytečná. Postavíme se a rozhodným hlasem zakřičíme: „Klid, pomalu, je to 

v naprostém pořádku, nic se neděje! Pomalu opustíme hypermarket! Prosím po jednom, 

v klidu, máme dostatek času pro opuštění prostoru.“ 

Druhá z moţností je, pakliţe se nám nepodaří zachovat klid mezi lidmi, postarat se o sebe a 

samozřejmě, jestli to situace dovolí, o lidi v naší bezprostřední blízkosti. 

Jsme-li blízko dveří a dav by nás mohl ohrozit, musíme ohroţený prostor opustit mezi 

prvními, tedy co nejdříve. Okamţitě informujeme záchranáře a zabezpečujeme co nejrychlejší 

opuštění prostoru u východu, čímţ zvýšíme jeho průchodnost. Jestliţe jsme dále ode dveří a 

pohltí nás bezhlavě unikající dav, představuje to značné riziko; raději počkáme a vyhodnotíme 

situaci podle moţností. Pokud si to situace ţádá, vyrobíme si improvizovanou ochranu 

dýchacích cest; zjistíme, zda k úniku neexistuje boční východ, okno. Je třeba poskytnout 

první pomoc zraněným. Musíme si uvědomit, ţe při běţných situacích by ohroţené osoby ve 

většině případů opustily ohroţený prostor v poţadovaném čase a bez problémů, bez zranění. 

Emoce některých lidí, ale přerostou aţ do stavu nepříčetnosti a reakce těchto lidí nejsou 

úměrné závaţnosti situace. Praxe jasně dokazuje, ţe informovaní lidé znají rizika ohroţení a 

vědí jak se mají v konkrétní situaci zachovat. Dokáţou reálně posoudit  stav ohroţení a 

v maximální míře mu i čelit, a to i v případě, ţe je ohroţen jejich vlastní ţivot. 

Dále je třeba si uvědomit, ţe kaţdý člověk je psychicky ovlivnitelný. Silná osobnost dokáţe 

svým konáním strhnout na svou stranu celou skupinu lidí. Je tedy na kaţdém jednotlivci, zda 

je schopen ujmout se vedení okolních osob  a  panice tak zabránit. Je velmi důleţité být 

připraven na tyto situace, abychom uměli a mohli zareagovat okamţitě a správně. Věřte, ţe 

jakmile začnete lidi v čas uklidňovat, přidají se k Vám i další lidé a společně tak zabráníte 

vzniku paniky [17]. 
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6.5.2. Předcházení paniky 

 

Prevence pravidelným cvičením je moţné předcházet panice, protoţe lidem se nácviky 

evakuace zapíší do podvědomí jako jejich příběh. Potom budou v krizové situaci reagovat 

podvědomě, tzn. okamţitě, a co je důleţité, budou reagovat správně. V případě hypermarketu 

se při nácviku evakuace ošetří i koordinace činnosti osob, které jsou za evakuaci odpovědné. 

Je potřeba, aby osoby určené k řízení a realizaci evakuace měly své kvalitně připravené 

zástupce [17]. 

7. Obchodní dům Globus 

 

Obec plesná je jedním z 23 obvodů města Ostravy. Obec je vzdálená necelých 23km od centra 

Ostravy a to směrem severozápadním. Plesná je okrajovou částí Ostravy a sousedí 

s městskými obvody jako je např. Poruba, Martinov, Pustkovec.  Katastr obce Plesná je sloţen 

ze dvou katastrálních území a to Stará Plesná a Nová Plesná. 

Rozloha katastru: 4,87 km
2 

Zemská délka: 18°8` 88`` 

Zemská šířka: 49°51`47`` 

Nadmořská výška 

Nejniţší n.v. : 240.m.n.m. 

Nejvyšší n.v. : 300 m.n.m. 

Hypermarket Globus nabízí téměř, 50 000 druhů zboţí a nejen v sortimentu potravin, ale také 

spotřebního zboţí. Specialitou Hypermarketu Globus je jejich vlastní pekárna, která je 

umístěna přímo v jeho komplexu. Dále se také pyšní svým řeznictvím. V prostorech 

obchodního domu se nachází i kuchyňská a jídelní část a dále jsou menší prostory pronajaty 

menším obchůdkům.  

Vzhledem k omezením, před která jsem při tvorbě práce postavena (časové omezení 

demoverze programu Pathfinder) se budu věnovat jen prostoru hypermarketu. 
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Obrázek 3 - Mapa obchodního domu Globus 

 

7.1. Druhy dokumentace požární ochrany obchodnímu domu Globus 

 

Dokumentace poţární ochrany stanovují podmínky poţární bezpečnosti provozovaných 

činností a prokazuje se plnění některých povinností stanovených předpisy o poţární ochraně. 

Obchodní dům Glóbus nemá zpracované dokumenty ochrany obyvatelstva. Proto se 

v nadcházející kapitole budu věnovat dokumentací poţární ochrany. Dokumentaci poţární 

ochrany tvoří [6]: 

- dokumentace o začlenění do kategorie činností se zvýšeným poţárním nebezpečím 

nebo s vysokým poţárním nebezpečím 

- posouzení poţárního nebezpečí 

- stanovení organizace zabezpečení poţární ochrany 

- poţární řád 

- poţární poplachová směrnice 
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- poţární evakuační plán 

- dokumentace zdolávání poţáru 

- řád ohlašovny poţáru 

- tematický plán a časový rozvrh školení zaměstnanců a odborné přípravy preventivních 

poţárních hlídek a preventistů poţární ochrany 

- dokumentace o provedení školení zaměstnanců a odborné přípravě preventivních 

poţárních hlídek a preventistů poţární ochrany 

- poţární kniha 

 

7.1.1. Požární evakuační plán 

 

Upravuje postup při evakuaci osob, zvířat a materiálů z objektů zasaţených nebo ohroţených 

poţárem. Zpracovává se pro objekty a prostory ve kterých jsou sloţité podmínky pro zásah 

nebo tam kde se provozují činnosti s vysokým poţárním nebezpečím a v případě, ţe tak 

stanoví dokumentace poţární ochrany zpracovaná na základě stanovení podmínek poţární 

bezpečnosti, i pro další provozované činnosti se zvýšeným poţárním nebezpečím. Úplnost a 

správnost poţárního evakuačního plánu se ověřuje formou cvičného poţárního poplachu. Dále 

jsou uvedeny pasáţe z poţárního evakuačního plánu, který jsem obdrţela od vedení 

obchodního domu Globus. 

V případě, ţe v objektu nastane mimořádná situace, která vyţaduje urychlené opuštění 

budovy,  nařídí ředitel objektu, popřípadě jeho zástupce provedení evakuace. Současně s tímto 

rozhodnutím upozorní na tuto skutečnost bezpečnostní agenturu střeţící objekt Globus dle 

poţárních poplachových směrnic a dle potřeby příslušné sloţky integrovaného záchranného 

systému. 

Evakuaci řídí a organizuje  

Ředitel objektu 

V době jeho nepřítomnosti funkčně nejvyšší vedoucí pracovník 

Při evakuaci osob z objektu budou spolupracovat podle pokynů vedoucího evakuace, určení 

zaměstnanci, zejména z řad členů preventivní poţární hlídky, které budou předem 

ustanoveny. 
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Vyhlášení evakuace 

Vyhlášení evakuace bude provedeno domácím rozhlasem s nuceným odposlechem případně 

voláním HOŘÍ. 

Bezpečnostní agentura, popřípadě členové  preventivní poţární hlídky zabezpečí otevření 

všech únikových východů a bude evakuované osoby směřovat bezpečným nejbliţším 

únikovým východem z objektu. 

Za provedení evakuace vlastního hypermarketu zodpovídají vedoucí zaměstnanci 

jednotlivých úseků. Evakuované osoby se shromáţdí v prostoru před vstupy do objektů 

(parkoviště pro zákazníky), kde budou k dispozici veliteli zásahu. První pomoc poskytne 

přivolaný lékař. 

 

7.1.2. Dokumentace zdolávání požáru  

 

Dokumentace zdolávání poţáru tvoří operativní plán zdolávání poţáru a operativní karta 

zdolávání poţáru. Jsou zde upraveny zásady rychlého a účinného zdolávání poţáru a záchrany 

osob, zvířat a majetku v objektech právnických osob a podnikajících fyzických osob. 

Dokumentace zdolávání poţáru se zpracovává pro objekty a prostory, ve kterých jsou sloţité 

podmínky pro zásah. 

Operativní karta zdolávání poţáru je zjednodušenou formou operativního plánu a zpracovává 

se zpravidla v případech, kdy se sloţité podmínky pro zásah vyskytují v jednom stavebním 

objektu. Operativní karta zdolávání poţáru je uloţena u jednotky HZS kraje, předurčené 

poţárním poplachovým plánem kraje, a u jednotky HZS podniku. Není-li tato zřízena, je 

dokumentace zdolávání poţáru uloţena u právnické osoby nebo podnikající fyzické osoby na 

jiném trvale přístupném místě [6]. Operativní karta je přiloţena do přílohy 6. 
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7.1.3. Řád ohlašovny požáru 

 

Tento řád stanoví povinnosti pracovníků ohlašovny poţáru. Jedná se zejména o stanovení 

způsobu převzetí zprávy o vzniku mimořádné události (poţár), vyhlášení poţárního poplachu 

a vyrozumění Ohlašovny poţáru HZS Moravskoslezského kraje o vzniku mimořádné 

události. Ohlašovna poţáru je umístěna na vrátnici objektu. 

Spojovací a signalizační prostředky 

Pracovníci ohlašovny poţáru jsou povinni při převzetí sluţby provést zkoušku telefonu 

(domácí linky) pro příjem hlášení o mimořádné události a státního telefonu slouţícího 

k přivolání záchranných sluţeb. Vizuálně musí být denně zkontrolována ústředna elektrické 

poţární signalizace. 

Příjem hlášení o požáru 

Pracovník můţe převzít hlášení o poţáru 2 způsoby a to: 

1. Hlášení  ústředny EPS. V tomto případě je pracovník ohlašovny poţáru povinen vyslat 

pracovníka ostrahy k prověření hlášení, případně se sám osobně přesvědčit, zda se 

jedná o skutečný poţár anebo o planý poplach. V případě skutečného poţáru vyhlásí 

poţární poplach dle poţárně poplachových směrnic, včetně povolání sloţek IZS a 

provede písemný záznam do příslušné dokumentace (poţární knihy). 

2. Je-li poţár nahlášen osobně nebo telefonicky pracovníkem, jehoţ firma sídlí v objektu 

Hypermarketu Globus, případně návštěvníkem, vyhlásí poţární poplach dle poţárně 

poplachových směrnic včetně povolání sloţek IZS a provede písemný záznam do 

příslušné dokumentace: 

- Název pracoviště postiţeného mimořádnou událostí 

- Co je hlášeno 

- Druh poţadované pomoci (hasiči, policie, lékař) 

- Datum a čas přijetí zprávy 

- Čas vyhlášení poţárního poplachu 

- Čas předání hlášení na operační středisko HZS, případně dispečink poţadované sluţby 

- Čas příjezdu záchranných jednotek, či sluţeb.  
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Vyhlášení požárního poplachu 

Pracovník ohlašovny poţáru vyhlásí poţární poplach pomocí domácího rozhlasu s nuceným 

odposlechem, kdy oznámí: „Ţádáme všechny osoby přítomné v Hypermarketu Globus 

Ostrava, aby opustily budovu.“ Členové poţární hlídky se shromáţdí na určeném místě (na 

pracovišti), a pokusí se pomocí přenosných hasicích přístrojů, případně hadicových systémů 

(nástěnných hydrantů) lokalizovat a případně likvidovat poţár. Poţární hlídka zkontroluje, 

zda v postiţeném prostoru nezůstaly ţádné osoby a vyčká do příjezdu poţární jednotky. 

Seznam důležitých telefonních čísel 

Seznam důleţitých telefonních čísel je nedílnou součástí řádu ohlašovny poţáru a proto jsou 

uvedeny v příloze 1. 

Doklady Ohlašovny požárů 

- Poţární kniha 

- Poţárně poplachové směrnice 

- Řád ohlašovny poţáru 

- Telefonní seznam      

  

7.1.4. Požární směrnice 

 

Poţární poplachová směrnice vymezuje činnost zaměstnanců, popřípadě dalších osob při 

vzniku poţáru. Tato směrnice obsahuje postup činnosti osoby, která poţár zpozoruje, způsob 

a místo ohlášení poţáru, způsob vyhlášení poţárního poplachu pro zaměstnance a jedna 

z nejdůleţitějších částí poţární poplachové směrnice jsou důleţitá telefonní čísla a čísla na 

havarijní sluţby. Poţární poplachová směrnice Hypermarketu Globus je v příloze 3.  

 

7.1.5. Požární řád 

 

Upravuje základní zásady zabezpečování poţární ochrany na místech, kde se vykonávají 

činnosti se zvýšeným nebo vysokým poţárním nebezpečím. Zveřejňuje se tak, aby byl dobře 

viditelný a trvale přístupný pro všechny osoby vyskytující se v místě provozované činnosti.  
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Poţární řád obchodního domu Globus se skládá ze dvou částí a to z části Poţárního řádu 

skladových prostor a Poţárního řádu prodejní plochy. Poţární řád skladových prostor se 

skládá ze čtyř částí. Poţární řád prodejní plochy je téměř totoţný s poţárním řádem 

skladovacích prostor. Skládá se také ze čtyř částí. Změny jsou v části třetí odstavec první, kde 

je pro prodejní plochu kladen důraz na uvolnění únikových cest a skladování pyrotechnického 

zboţí. Poţární řády jsou uvedeny v příloze 5-5.1. 

 

Za dodrţení obou částí Poţárního řádu zodpovídá ředitel objektu.  

 

7.1.6. Dokumentace o začlenění do kategorie činností se zvýšeným 

požárním nebezpečím 

 

Tato dokumentace a níţe uvedené dokumenty, které patří do dokumentace poţární ochrany  

mi nebyly hypermarketem Globus poskytnuty z bezpečnostních důvodů, proto se dále v mé 

bakalářské práci podrobněji nevyskytují. Rozpracovala jsem je  alespoň obecným způsobem. 

Dokumentace obsahuje [6]: 

- označení druhu provozované činnosti a uvedení místa, kde je tato činnost provozována 

- uvedení údajů o provozované činnosti rozhodných pro přiřazení charakteristik 

potřebných pro začlenění 

- přiřazení charakteristik, kterými jsou definovány činnosti se zvýšeným poţárním 

nebezpečím a vysokým poţárním nebezpečím k činnosti a místu 

- prohlášení právnické osoby nebo podnikající fyzické osoby o začlenění 

 

7.1.7. Posouzení požárního nebezpečí 

 

Z hlediska ohroţení osob, zvířat a majetku je [6]: 

- údaj o firmě, jménu nebo názvu, sídle nebo místu podnikání provozované činnosti 

s vysokým poţárním nebezpečím a identifikačním čísle, u osoby zapsané v obchodním 
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rejstříku nebo jiné evidenci téţ údaj o tomto zápisu, u právnické osoby její statutární 

orgán 

- určení provozovaných činností s přiřazením charakteristik, kterými jsou definovány 

činnosti s vysokým poţárním nebezpečím, identifikace místa, kde právnické osoby 

nebo podnikající fyzické osoby tyto činnosti provozují, s uvedením názvu a přesné 

adresy, předpokládaný termín zahájení činnosti s vysokým poţárním nebezpečím 

- jméno a příjmení zpracovatele posouzení poţárního nebezpečí, je-li zpracovatelem 

podnikatel, pak téţ údaj o firmě, jménu nebo názvu, sídle nebo místu podnikání a 

identifikačním čísle, u osoby zapsané v obchodním rejstříku nebo jiné evidenci téţ 

údaj o tomto zápisu, prohlášení zpracovatele o jeho odborné způsobilosti s uvedením 

čísla, popřípadě jiné identifikace dokladu, kterým se tato způsobilost prokazuje 

- rozpracování poţadavků stanovených v §6a odst. 2 zákona 

- přesné uvedení podkladů, ze kterých byly čerpány pouţité údaje o obsah dokumentu 

 

7.1.8. Stanovení organizace zabezpečení požární ochrany  

 

Upravuje vytvoření vlastního organizačního systému, nezbytného pro plnění povinností, 

vyplývajících z předpisů o poţární ochraně. Přitom se vychází z kategorií a rozsahu 

provozovaných činností. Obsahuje přiřazení úkolů na úseku poţární ochrany k určeným 

funkcím s uvedením poţadované odborné kvalifikace nebo způsobilosti a dále například: 

- vymezení poţadavků na údrţbu, kontroly a opravy technických a technologických 

zařízení 

- zajištění poţární ochrany v době sníţeného provozu a v mimopracovní době 

- určení ohlašoven poţáru 

- doklady o dodavatelském způsobu zabezpečování některých povinností na úseku 

poţární ochrany 

- a další 
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7.1.9. Dokumentace o provedení školení zaměstnanců a odborné 

přípravě preventivních požárních hlídek a preventistů požární 

ochrany  

 

Tvoří jí tematický plán a časový rozvrh školení (odborné přípravy) a záznam o provedení 

školení (odborné přípravě), který obsahuje: 

- název právnické osoby nebo podnikající fyzické osoby 

- datum, náplň školení (odborné přípravy) 

- způsob ověření získaných znalostí, popřípadě doklad o tomto ověření 

- dobu trvání školení (odborné přípravy) 

- seznam zaměstnanců s podpisy proškolených osob 

- jména a podpisy osob, které školení (odbornou přípravu) provedly, včetně prohlášení 

o oprávněnosti k provedení školení (odborné přípravy) 

 

7.1.10.  Požární kniha  

 

Slouţí k záznamům o všech důleţitých skutečnostech týkajících se poţární ochrany, např. o 

provedených preventivních poţárních prohlídkách, školení zaměstnanců, o vzniklých 

poţárech, o uskutečnění cvičného poţárního poplachu a kontrole dokumentace poţární 

ochrany. Poţární kniha také slouţí k záznamům o kontrole, údrţbě nebo opravě poţárně 

bezpečnostního zařízení. Počet poţárních knih a určení, pro který objekt nebo zařízení slouţí, 

stanoví právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba [6]. 

 

8. Analýza rizik 

 

Analýza rizik je jedním ze základních předpokladů k předcházení moţných nebezpečných 

událostí. Analýzu vţdy zpracovává tým zkušených specialistů v dostatečném časovém 

prostoru, jde totiţ o vysoce náročnou specializovanou činnost, jejíţ nekvalifikované 

provedení můţe vést k malé účinnosti stanovených opatření. Při analýze rizik musí být 

věnována zvýšená pozornost výběru vhodné metody nebo kombinaci různých metod.  
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8.1. What- If Analysis (analýza toho, co se stane, kdyţ se stane, co se stát nemá) 

 

Hlavní náplní této analýzy je postup hledání moţných dopadů vybraných provozních situací. 

Tato technika „Co se stane, kdyţ….“ Je přístup spontánní diskuze a nalézání nápadu, ve 

kterých skupina zkušených lidí velmi dobře obeznámených s procesem klade otázky nebo říká 

úvahy o moţných neţádoucích událostech. Tato metoda po analytikovi poţaduje, aby 

přizpůsobil základní koncept danému účelu. Metoda What-If je v průmyslu často pouţívána 

téměř v kaţdém stádiu ţivota procesu a má dobrý zvuk mezi ostatními technikami.  

Účelem této analýzy je identifikovat zdroje rizika, nebezpečné situace a také určité nehodové 

události, které mohou způsobit neţádoucí dopady. Tým, který jak je uvedeno výše je 

seznámen s procesem, odhaduje moţné nehodové situace, jejich dopady a existující 

bezpečnostní opatření, poté se tým snaţí navrhnout opatření, která v konečném důsledku sníţí 

riziko [2].  

 

8.2. ETA Event Tree Analysis (analýza stromu událostí) 

 

Tato analýza stromu událostí je postup, který sleduje průběh procesu od iniciační události přes 

konstruování události a to vţdy na základě dvou moţností příznivé a nepříznivé. Tato metoda 

je graficko-statistická metoda. Zobrazení systémového stromu událostí představuje 

rozvětvený graf, s předem domluvenou symbolikou a určitými popisky. ETA znázorňuje 

všechny události, které se v hodnoceném systému mohou objevit. Podle toho jak počet 

událostí narůstá, výsledný graf se postupně rozvíjí tak jako větve stromu. Tato metoda je 

svým úspěchem pouţívána v různých průmyslových odvětvích a to pro posuzování 

spolehlivosti provozu výrobní technologie.  

Strom událostí graficky ukazuje moţné koncové stavy určité nehody, která následovala po 

iniciační události. Analýza stromu událostí uvaţuje odezvy bezpečnostních systémů a 

operátorů na iniciační událost a určuje moţné koncové stavy dané nehody. Cílem analýzy 

ETA jsou scénáře nehody, tzn. soubor chyb, poruch, které vedou k nehodě [2]. 
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8.3. Check List (kontrolní seznam) 

 

Tento kontrolní seznam je postup zaloţený na systematické kontrole plnění předem 

stanovených podmínek a opatření. Check List je zpravidla generován na základě seznamu 

charakteristik sledovaného systému nebo činností, které souvisejí se systémem a 

potenciálními dopady, selháním prvku systému a vznikem škod. Struktura tohoto kontrolního 

seznamu se můţe měnit od jednoduchého aţ po sloţitý formulář, který umoţňuje zahrnout 

různou váhu v rámci daného souboru.  

Kontrolní seznam poskytuje základ pro hodnocení procesních zdrojů rizika. Můţe být 

rozsáhlý do té míry, aby odpovídal dané situaci, ale měl by být aplikován svědomitě, aby byly 

odhaleny problémy vyţadující pozdější podrobnou analýzu. Kontrolní seznamy by měly být 

dokumenty a měly by být pravidelně kontrolovány a aktualizovány [2]. 

 

9. Výběr vhodné metody analýzy rizik 

 

Výběr nejvhodnější metody analýzy rizik je jedním z nejdůleţitějších rozhodnutí pro správný 

a hlavně přínosný výsledek. Proto je nutné si před samotným výběrem ujasnit některá důleţitá 

fakta, která se vztahují k analýzám. Je třeba znát, v jaké etapě vývoje se analyzovaný systém 

nachází, jestli jde pouze o koncept, podrobný návrh, jiţ zaběhlý systém nebo systém určený 

k modernizaci. Dále je důleţité vědět, co je cílem studie. Jaký typ systému a nebezpečí se 

chystáme analyzovat. Rozhodující je také otázka závaţnosti analýzy. Vědět zda v případě 

nepříznivého působení systému můţe dojít ke ztrátám na lidských ţivotech, k poškození 

ţivotního prostředí nebo k hospodářským ztrátám. Některé analýzy jsou časově velmi 

náročné, proto je třeba si určit, kolik času analýze chceme věnovat. Jiné metody umí zase 

pracovat pouze s dostatečnými informacemi o systému, které ne vţdy jsou k dispozici. Někdy 

můţe být také důleţitý fakt, zda bude analýza jednorázová nebo ji bude v budoucnu zapotřebí 

opakovat [4]. 

Já jsem si pro analýzu rizik obchodního domu Globus zvolila analytický program SFÉRA a to 

především pro moţnost analyzovat různé tipy nebezpečí společně. Dále pro jednoduchou 
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práci s tímto programem a hlavně pro přehlednost výsledků, které jsou zobrazovány 

v tabulkách a grafech. 

 

9.1. SFÉRA 

 

Program SFÉRA je nový softwarový nástroj vyvinutý speciálně pro analýzu rizik územních a 

objektových havarijních plánů. Program byl od roku 1996 testován krizovými manaţery na 

modelovaných příkladech. Myšlenkově navazuje na známé analytické metody ve snaze se co 

nejvíc přiblíţit filozofii myšlení krizových manaţerů při zvaţování moţných hrozeb 

v analyzovaném systému. Důraz je kladen na jednoduchost a rychlost práce na jedné straně a 

přehlednost a stručnost interpretace výstupů na straně druhé.  

Konstrukce programu SFÉRA umoţňuje řešení sloţitých problémů týmovou prací. Lze řešit 

několik analýz nebo rozhodovacích variant najednou a paralelně porovnávat výsledky. 

 

9.2. Stanovení rizik 

 

V této kapitole se budu zabývat určením daných nebezpečí, která mohou ohroţovat 

hypermarket Globus uvnitř i vně. Budou zahrnuta také nebezpečí, jejichţ důsledky mohou 

vyvolat v hypermarketu Globus poţár, popřípadě výbuch. Ze společné diskuze s vedením 

obchodního domu byla stanovena obecná rizika, to znamená rizika, která mohou nastat 

vlivem přírody, na technologickém zařízení a také ta, která zaviní člověk samotný. Rizika 

jsou uvedena v příloze 2.  

Prvním krokem analýzy rizik hypermarketu Globus bylo tedy určení výše jmenovaných 

nebezpečí, následovalo jejich vloţení do matice prvků a dále přiřazení závislostí mezi nimi 

v programu SFÉRA. Část hotové matice uvádím na obrázku 4. 
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Obrázek 4 – Matice prvků 

9.2.1. Rizika vlivem přírody 

 

Rizika, která vznikají vlivem přírody, jsou často nepředvídatelná, tím pádem se nikdo nemůţe 

na hrozící nebezpečí připravit předem. Důsledky vlivem nepřipravenosti bývají velmi váţné. 

Tyto vlivy jsou uvedeny v tabulce. (Příloha 2-2.3). 

 

9.2.2. Rizika vlivem technologického zařízení  

 

Jsou taková rizika, která jsou způsobená závadou na technologickém zařízení, chybným 

procesem, případně chybnou obsluhou. Pro kaţdou firmu jsou tato rizika rozdílná a je třeba je 

zjišťovat samotným pozorováním.  
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9.2.3. Rizika vlivem člověka  

 

Mezi toto nebezpečí patří taková, za která můţe člověk sám, např. přenos nakaţlivý chorob, 

ozbrojené přepadení, popřípadě selhání ostrahy objektu. 

 

9.3. Odhalování rizik  

 

Dalším postupným krokem bylo přiřazení pravděpodobnosti negativního působení kaţdého 

rizika a moţné dopady tohoto působení na zkoumaný systém hypermarketu Globus. Tento 

proces se tedy nazývá odhalování rizik. 

Při zjišťování pravděpodobností vzniku stanovených nebezpečí jsem se snaţila 

pravděpodobnosti co nejpřesněji odhadnout. Při tom jsem se řídila tabulkou, která je dostupná 

v manuálu Programu SFÉRA [5]. Viz příloha 7. Pro hodnocení následků rizik je poţadováno 

zadání kritérií zranitelnosti. Těchto kritérií lze zařadit aţ deset, já jsem zadala čtyři: 

zákazníky, zaměstnance, objekt a budovu. Pro všechna nebezpečí zapsaná v matici prvků je 

nutné vyplnit jejich závaţnost. Po zanesení všech údajů je program naplněn všemi 

informacemi, které poţaduje. Poté je moţno provést vyhodnocení analýzy rizik. 

 

9.4. Hodnocení výsledků analýzy rizik 

 

Program SFÉRA umoţňuje exportovat výsledky do tabulek Microsoft Excel, čehoţ jsem 

vyuţila pro moţnost tvorby grafů. Kompletní tabulka výsledků je uvedena v příloze 8. 

Program vypočítá pro kaţdý prvek hodnotu jeho zranitelnosti vůči analyzovanému systému, 

hodnotu pravděpodobnosti vzniku jeho neţádoucího působení s ohledem na všechny vazby 

mezi prvky, procentuální vliv na zkoumaný systém, v němţ je zahrnuta jak hodnota 

zranitelnosti tak, tak i hodnota pravděpodobnosti, a v neposlední řadě také hodnoty pořadí a 

váhy pořadí. Vše je následně znázorněno na obrázku 5. 
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Obrázek 5 - Kontingenční tabulka 

V kapitole 10.2.1. – 10.2.3. jsem rozdělila nebezpečí do tří kategorií a to nebezpečí vlivem 

přírody, dále nebezpečí vlivem technologického zařízení a také jsem zde zahrnula nebezpečí 

vlivem člověka. Pro systém hypermarketu Globus je zbytečné tato nebezpečí v programu 

SFÉRA dělit. Vytvořila jsem jednotlivé grafy, a to graf zobrazující zranitelnost a graf 

procentuálního vlivu jednotlivých prvků. Ostatní hodnoty vypočítané programem SFÉRA, 

tedy Nová (P), váha pořadí a pořadí jsou jiţ započítány v procentuálním vlivu. 

Na základě těchto grafů je zcela jasné, které nebezpečí můţe způsobit největší škody a které 

naopak nejmenší, ale také které nebezpečí představuje největší riziko pro hypermarket 

Globus. 

Nebezpečí, zmiňovaná v kapitole 10.2.1. – 10.2.3. jsou v grafech popsána pouze ve formě 

zkratek. Celé názvy lze dohledat v přílohách 2. – 2.3. 
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9.5. Hodnocení rizik 

 

Graf 1 zobrazuje hodnoty zranitelnosti jednotlivých nebezpečí. Z tohoto grafu je patrné, ţe 

letecká nehoda má vysokou hodnotu zranitelnosti. Na druhé pozici se objevuje poţár. 

 

Graf 1 - Hodnoty zranitelnosti jednotlivých nebezpečí 

 

Pravděpodobnost vzniku letecké nehody je však velmi malá, proto i přes její vysokou 

zranitelnost nebude její vliv na hypermarket Globus příliš významný. Má sice nejvyšší 

zranitelnost, avšak z grafu 2 můţeme vyčíst, ţe právě toto nebezpečí nemá na bezpečnost 

analyzovaného systému téměř ţádný procentuální vliv, právě pro malou pravděpodobnost 

vzniku. Naopak jako velmi závaţné se jeví nebezpečí vzniku poţáru a následně porucha 

dodávky energie. Coţ také dokazuje Graf 2 zobrazující procentuální vliv jednotlivých 

nebezpečí. 

 



 
 

40 
 

 

Graf 2 -  Procentuální vliv jednotlivých nebezpečí  

 

9.6. Celkové zhodnocení výsledků analýzy rizik  

 

Na základě výsledků provedené analýzy můţeme říci, ţe nejzávaţnější nebezpečí pro 

hypermarket Globus tvoří nebezpečí poţáru. Na místě druhém se objevuje porucha dodávky 

energie, a jak uţ bylo uvedeno v předchozí kapitole nejméně riziková jsou nebezpečí 

zemětřesení a ozbrojené přepadení. I kdyţ vzhledem k vzrůstu kriminality se toto hledisko 

v budoucnosti určitě zvýší. 

Z kapitoly číslo 6 je patrné, ţe hypermarket Globus je velmi dobře připraven na moţný vznik 

poţáru. Druhým nejvýznamnějším nebezpečím je porucha dodávky energie, i na toto 

nebezpečí je hypermarket Globus dobře připraven, má vlastní záloţní zdroje energie. Ostatní 

rizika jsou pro hypermarket Globus přijatelná, případná opatření k jejich minimalizaci jsou 

prakticky neproveditelná, např. ochrana před pádem letadla. Zatímco ochrana před 

mimořádnými povětrnostními událostmi by byla příliš drahá, riziko povodní bylo na základě 

zkušeností z předchozích let a jistě i studia záplavových plánů zohledněno jiţ při výběru 

lokality stavby.  
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9.7. Návrh opatření  

 

Požár – v hypermarketu Globus můţe dojít k poţáru buď neopatrností pracovníka, dále 

poruchou stroje a také nesmíme zapomenout na moţnost úmyslného zaloţení ţhářem. 

Opatření proti první moţnosti, coţ je neopatrnost nebo chyba pracovníka, spočívá ve školení 

zaměstnanců v oblasti poţární ochrany a hlavně dodrţování pracovních postupů. Dalším 

opatřením omezujícím riziko je zákaz kouření na pracovišti i v celém objektu a zákaz 

manipulace s otevřeným ohněm. 

Porucha dodávky energie - opatření ve formě vlastních záloţní zdrojů je dostačující. I přesto 

bych navrhla častější kontroly pracovních strojů, které mohou zkratovat a vyvolat tímto 

poruchu energie. Provádění pravidelných revizí všech elektrických zařízení i celé budovy je 

povinností danou zákony. 

 

10.  Počítačové modely pro evakuaci osob 

 

S rozvojem počítačové techniky se nabízí modelování evakuace v počítačových programech.  

Vyuţívání software pro modelování je obtíţné a příliš nákladné, proto vyuţívání programů k 

těmto účelům se rozšiřuje pomalu. Vzhledem k tomu, ţe analýzy pro jednotlivé společnosti, 

případně pro jednotlivé akce a události, zpracovávají specialisté, bude na sw zpracování 

analýz kladen stále větší důraz. Cena lidského ţivota je vysoká a tlak na bezpečnost stále 

stoupá. Programy dokáţou nasimulovat a vypočítat dobu evakuace respektive dobu, za jakou 

se evakuované osoby dostanou na bezpečné místo. Do výpočtu zahrnou i zpoţděné reakce 

osob, tlačenice u dveří, dokonce i zmatečné chování panikařících osob. Po zjištění takto 

spočítané evakuační doby je pak mnohem snazší bezpečně provést evakuaci. 

 

11.1. Simulex 
 

Simulex je jedním z programů, které dokáţou simulovat a zaznamenávat evakuaci osob 

velkého mnoţství z rozlehlých objektů. Geometrie jednotlivých podlaţí se vytvoří z CAD 

souborů, jejich propojení je pak moţné  pomocí schodišť. Po vytvoření základního plánu 
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uţivatel nadefinuje únikové východy z budovy a rozmístí osoby. Program umoţňuje zobrazit 

průběh evakuace, celkový čas evakuace. Tyto informace lze pro pozdější přehrávání, či při 

změně plánu budovy (vytvoření dalšího únikového východu) uloţit, a to i do textového 

souboru.  

Simulex předpokládá, ţe se kaţdá osoba pohybuje směrem k nejbliţšímu východu dle předem 

vypočtených vzdáleností k jednotlivým východům, jak uţ jsem popsala v úvodu této kapitoly, 

Simulex také počítá s předbíháním osob, otáčením se jiným směrem a úkroky. Do programu 

lze vkládat nejen osoby samotné, ale také skupiny. Kaţdé skupině lze také přiřadit, který 

únikový východ pouţijí. Tímto je umoţněno simulovat reálné situace, jako je evakuace 

v nočních hodinách nebo neznalost objektu tím pádem všech únikových východů [13]. 

 

11.2. Pyrosim 2005.1 
 

Pyrosim je program vhodný pro poţárně bezpečnostní inţenýry k rychlé tvorbě počítačových 

modelů poţáru. Tento program dokáţe nasimulovat kouř, teplotu, tvorbu oxidu uhelnatého a 

jiné zplodiny poţáru. Tyto výsledky se dají následně pouţít k zhodnocení bezpečnostních 

vlastností jiţ existujících budov také, ke zkoumání příčin mimořádných událostí nebo také ke 

školení, výuce.  

Pyrosim poskytuje nástroj pro modelaci 2D a 3D prostředí, které usnadňují tvorbu geometrie 

daného objektu. V tomto programu lze stavět stěny, sdruţovat dvě místnosti v jednu. Dále je 

moţno kopírovat předměty a měnit jejich vlastnosti. Dokáţe kreslit stoly, ţidle a další 

vybavení, kterým je budova vybavena [13]. 

 

11.3. Pathfinder 
 

Pathfinder je nový simulátor, který se zabývá evakuací osob z objektu. Paithfinder pouţívá 

techniky z aktuálního výzkumu počítačové vědy na pohyb osob v návaznosti na technologie 

pouţívané při hraní her. Pracuje na bázi lidského pohybu osob po objektu. Dokáţe simulovat 

evakuaci osob z objektu na volné prostranství. Jeho výhodou je, ţe se nemusí budova sloţitě 

ručně kreslit, ale program dokáţe přijmout formát dxf., tudíţ jde jednoduše obkreslit. 
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11.  Návrh počítačové simulace evakuace obchodního domu Globus 

 

Ve vývojovém prostředí Pathfinder jsem se pokusila simulovat evakuaci osob. Vzhledem 

k tomu, ţe jsem měla k dispozici pouze třicetidenní verzi programu, musela jsem počítat 

s moţnými omezeními funkčnosti. Je nutné říci, ţe následující simulace je sice modelována 

na prodejní plochu obchodního domu Globus, ale není kreslena ve skutečném měřítku a to 

z dříve zmíněných důvodů.  

  Prvním krokem bylo zakreslení dispozice prostoru včetně stěn, únikových východů, regálů, 

vozíků a samozřejmě i vzorku nakupujících. Jako podklad je moţné importovat zpracovanou 

dispozici, kterou nám poskytne provozovatel objektu, nebo si ji musíme nakreslit 

Chtěla bych upozornit na skutečnost, ţe většina ostatních simulací, které jsem zhlédla,  

neuvaţuje se započtením překáţek, jako jsou  nákupní vozíky a nerozlišuje vzorek 

nakupujících. Na tyto faktory jsem se zaměřila, můj vzorek čítá sto patnáct nakupujících, 

rozdělených do kategorií důchodci, děti, rodiny s dětmi a samostatně nakupující osoby. Pro 

kaţdou osobu či skupinu osob lze definovat rychlost pohybu, zpoţdění reakce na vyhlášení 

evakuace.  

Před zahájením práce v programu Pathfinder je nutno zvolit jednotky SI nebo EN (Ft stopa). 

 

Obrázek 6 – Simulace v programu Pathfinder 



 
 

44 
 

 

Aplikace umoţňuje volit zobrazení osob jako symbolických válečků, nebo přímo osob 

z interní nebo (externí databáze) fotka osob. Dále je moţné pracovat v měřítku nebo bez 

měřítka. Je moţné i 3D zobrazení a  natáčení objektu podle potřeby.  Coţ pomáhá lidem 

s malou vizuální představivostí si uvědomit chování lidí při stresové situaci. 

 

Obrázek 7 – Simulace programu Pathfinder 

 

Aplikace umoţňuje definovat parametry simulace, např. časový limit 3600s, frekvenci 

výpočtu, frekvenci ukládání a zobrazování simulačních dat a výsledků, definovat cesty, 

chování osob ve dveřích (tlačenice nebo uspořádaný pohyb) atd. Lze definovat i údaj, který 

únikový východ pouţijí prchající osoby přednostně. 

Z obrázku 8 lze vyčíst, v jakém časovém úseku jsou všechny osoby schopny opustit 

evakuovaný prostor i po jednotlivých místnostech. 
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Obrázek 8 – Propočty doby evakuace programu Pathfinder 

 

V prostředí simulačního softwaru Pathfinder je k dispozici animace chování osob v reálném 

čase. Animaci je moţno pozastavit i vrátit zpět. Na obrazovce vidíme skutečný čas od 

zahájení simulace. 

 

 

Obrázek 9 – Simulace úniku osob  
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Výsledky simulace lze také získat v grafické podobě, například průchod nakupujících dveřmi, 

dále lze zjistit v kaţdém okamţiku počet osob, které jsou jiţ v bezpečí a počet osob, které 

zbývá evakuovat. 

 

 

 

Obrázek 10 – Vyuţitelnost jednotlivých dveří 

 

11.1. Zhodnocení výsledků 

 

Výhodou testovaného simulačního modelu je moţnost vkládání stavebního plánu, dále 

moţnosti nastavení variabilního chování osob při evakuaci tj. míra paniky, míra tlačenice a 

v neposlední řadě i vzorek osob tj. děti, důchodci, postiţení apod. Podle nastavení se doba 

evakuace pohybovala na vzorovém modelu od 34,5 s do 64,8 s. Výsledky se liší významně a 

skutečná doba evakuace se bude velmi pravděpodobně blíţit vyšší hodnotě dokonce je velmi 

pravděpodobné, ţe v reálné situaci můţe být i vyšší. 

Vzhledem k tomu, ţe data jsou uloţena v elektronické podobě, při jakékoliv změně nákupního 

prostoru nebo při změně únikových východů, je moţné vše velmi rychle zapracovat do 
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simulačního modelu a provést novou simulaci a následně získat aktuální data. Simulační 

model slouţí k ověření, ţe se výrazným způsobem nezmění podmínky evakuace.  

Závěrem bych chtěla říci, ţe simulovaná plocha není totoţná s plochou obchodního domu 

Globus, tato simulace slouţí pouze jako ukázka. Simulaci nebylo moţno udělat v měřítku 

obchodního domu a to z důvodu rozsáhlosti a náročnosti programu. Podstatným faktorem je 

také skutečnost, ţe software Pathfinder mi nebyl poskytnut v plné verzi, ale pro svou práci 

jsem si musela vystačit s verzí třicetidenní. 

12.  Srovnání s konkurencí 

 

Při tvorbě své práce jsem prošla několik hypermarketů, supermarketů a samoobsluh 

v Ostravě. Obecně se dá říci, ţe větší prostory nabízejí i lepší moţnost evakuace. Jen 

v některých případech bývají zastavěny širší středové uličky nabídkovým zboţím. Coţ by 

mohlo v případě paniky představovat problém. Co se týká menších samoobsluţných prodejen, 

navštívila jsem i jeden odstrašující příklad, kdy jsem se necítila jako zákazník příjemně. Do 

uličky mezi regály se vešel jen jeden košík, minout se s protijdoucím nelze. Byť je poměr 

pojízdných košíků omezen jen na určité mnoţství, přesto se mi prostory jevily jako kritické. 
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13.  Závěr   

 

Ve své bakalářské práci jsem se věnovala evakuaci osob z obchodního domu Globus. V první 

části bakalářské práce jsem shrnula poznatky o evakuaci z teoretického pohledu. Po 

prostudování doporučené literatury jsem rozpracovala dobu evakuace ve vzorcích. Základní 

cíl práce byl splněn, z jejího průběhu vyplynulo, ţe tematika je rozsáhlá. Dalším podstatným 

důvodem bylo, ţe jsem měla pouze třicetidenní verzi a za tak krátkou dobu nebylo moţno 

zpracovat nový návrh evakuace obchodního domu Globus ve skutečných hodnotách, proto 

jeden z cílů zůstal nesplněn. 

Ve druhé části jsem zpracovala analýzu rizik v programu SFÉRA a zároveň jsem provedla 

vzorovou simulaci evakuace objektu v simulačním softwaru Pathfinder. Na základě 

zkušeností, kterých jsem nabyla při tvorbě bakalářské práce navrhuji vyuţívání simulačních 

softwarů, které umoţňují rychle a přehledně získat věrohodná data o průběhu evakuace. 

Evakuační plán neobsahuje průměrnou dobu evakuace coţ je základní informace, kterou by 

měl evakuační plán obsahovat. Simulační model můţe taky slouţit k ověření plánovaných 

evakuačních časů. 

Navrhuji, aby kaţdý evakuační plán byl zároveň podpořen zpracováním simulačního modelu 

evakuace s vygenerovanými výsledky, zejména dobou evakuace, úzkými, popřípadě 

kolizními místy.   

Analýzou rizik bylo zjištěno, ţe největším nebezpečím je poţár v objektu. Výsledky získané 

pomocí simulačního modelu ukazují, ţe evakuace osob daného objektu závisí na počtu 

únikových východů na počtu nakupujících osob, na počtu pevných a pohyblivých překáţek a 

v neposlední řadě na chování nakupujících ve stresové situaci. Jak dokazují reálné události, 

dobře připravený a proškolený personál, zvládá mimořádnou událost mnohem lépe, pod 

niţším psychickým tlakem. Proto zejména praktická školení se ukazují být velmi důleţitá.  

Obchodní dům je na mimořádnou událost připraven dobře. Únikové východy jsou řádně 

označeny a je jich dostatek, uličky mezi regály jsou dostatečně široké. Jako mírně kolizní 

záleţitost se mi jeví jen mnoţství nákupních košíků a chování nakupujících případě poplachu. 

Při jejich větší koncentraci v jednom místě, navíc s moţností střetu s dětskými kočárky, by 

mohla nastat zácpa a spolu s tím vzrůst i panika.  
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Poznatky, získané při tvorbě bakalářské práce, jsem předala vedení obchodního domu Globus. 

Práce je přínosem i pro obdobné obchodní domy při tvorbě evakuačních plánů. 

Tato práce mě zaujala a chtěla bych říci, ţe téma evakuace osob v souvislosti se simulačním 

programem bych ráda rozpracovala ve své diplomové práci. 
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