
 

 

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava 

 

Fakulta bezpečnostního inženýrství 

 

Katedra požární ochrany 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nové postupy bezpečné evakuace osob při požáru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Student: Halfarová Lenka 

Vedoucí bakalářské práce: Ing. Kučera Petr, Ph.D. 

Studijní obor: Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu 

Datum zadání bakalářské práce: 15. 6. 2011 

Termín odevzdání bakalářské práce: 20. 4. 2012  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Místopřísežné prohlášení 

 

Místopřísežně prohlašuji, že jsem celou bakalářskou práci vypracovala samostatně. 

 

 

 

 

…..……………………… 

Halfarová Lenka   

 

 

V Ostravě dne 20. 4. 2012 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poděkování 

 

Tímto bych ráda poděkovala vedoucímu své bakalářské práce Ing. Petru Kučerovi, 

Ph.D. za pomoc při jejím zpracování, odborné vedení a konzultace. Také děkuji svým 

rodičům Ing. Petru Halfarovi a Renatě Halfarové za vydatnou psychickou podporu během 

studia. Nemalý dík za podporu při studiu patří také mému příteli Bc. Ondřeji Bartošovi 

a prarodičům Ing. Anně Halfarové, Edeltraudě Kořínkové a Karlu Kořínkovi. 



 

 

 

Anotace 

HALFAROVÁ, L.: Nové postupy bezpečné evakuace osob při požáru. Bakalářská práce. 

Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, Fakulta bezpečnostního inženýrství 2012  

 

Klíčová slova: bezpečná evakuace, evakuace, evakuace osob, chování během požáru, únik 

osob 

 

Účelem této práce je seznámit s novými trendy evakuace osob z občanských staveb. 

Je rozdělena do tří hlavních celků. První celek se zabývá dispozičním a konstrukčním 

rozdělením objektů, přehledem únikových cest, východy z budov a jejich značení. Dále pak 

využitím evakuačních výtahů při evakuaci. Druhý se věnuje přehledu metod, jakými se sbírají 

data o evakuaci v občanských stavbách,  zaznamenávání průběhu evakuace a poznatkům 

o chování osob. V posledním celku je uveden přehled evakuačních modelů. 
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The purpose of this thesis is to introduce new trends in evacuation of people from public 

buildings. It is divided into three main units. The first unit deals with the dispositional and 

structural division of objects, an overview of the escape routes, exits of buildings and their 

signs. And then with use evacuation lifts during evacuation. The second provides an overview 

of methods, how to collect data about evacuation at public buildings, recording process of 

evacuation and knowledge about behaviour of people. The last unit provides an overview of 

evacuation models. 



 

 

Obsah 

Úvod ................................................................................................................................. 1 

1 Literární rešerše ..................................................................................................... 2 

2 Dispoziční a konstrukční rozdělení objektů ........................................................ 4 

2.1 Vliv prostoru na evakuaci ................................................................................. 4 

2.2 Schodiště ........................................................................................................... 4 

Základní rozdělení schodiště .................................................................................... 5 

2.3 Chodby .............................................................................................................. 7 

2.4 Dveře ................................................................................................................ 9 

Základní rozdělení dveří ........................................................................................... 9 

Dveře z hlediska evakuace osob ............................................................................... 9 

Typologické požadavky z hlediska evakuace ......................................................... 10 

Požární odolnost dveří ............................................................................................ 11 

2.5 Dveře z hlediska evakuace ............................................................................. 12 

3 Situování a značení únikových cest .................................................................... 15 

3.1 Bezpečná evakuace po únikových cestách ..................................................... 15 

3.2 Zvláštní případy evakuace .............................................................................. 16 

3.3 Situování únikových cest ................................................................................ 18 

3.4 Situování východů .......................................................................................... 19 

3.5 Značení únikových cest a východů ................................................................. 19 

3.6 Značení únikových cest a východů v praxi .................................................... 22 

4 Využití výtahů při mimořádných situacích ....................................................... 23 

4.1 Výtahy evakuační ........................................................................................... 23 

4.2 Výtahy požární ............................................................................................... 24 

4.3 Využití výtahů při mimořádných situacích .................................................... 24 

5 Metody sbírání dat o evakuaci v občanských stavbách .................................... 25 

5.1 Cvičná evakuace ............................................................................................. 26 

5.2 FootPath .......................................................................................................... 27 

6 Zaznamenávání průběhu evakuace osob ........................................................... 28 

6.1 Dotazníkové metody ....................................................................................... 28 

6.2 Metody kamerového záznamu ........................................................................ 30 



 

 

7 Chování osob při požáru ..................................................................................... 31 

7.1 Reakce osob na nouzové varování .................................................................. 31 

7.2 Panika ............................................................................................................. 36 

7.3 Analýza chování při požáru výškové budovy ................................................. 37 

8 Přehled evakuačních modelů .............................................................................. 38 

Behaviorální modely ............................................................................................... 38 

Modely pohybu ....................................................................................................... 38 

Kombinované modely ............................................................................................. 38 

8.1 buildingEXODUS ........................................................................................... 39 

8.2 Využití evakuačních modelů v praxi .............................................................. 40 

9 Shrnutí .................................................................................................................. 41 

Závěr .............................................................................................................................. 42 

Seznam literatury .......................................................................................................... 43 

Seznam obrázků ............................................................................................................ 47 

Seznam tabulek ............................................................................................................. 47 

Seznam zkratek ............................................................................................................. 48 

 

 



1 

 

Úvod 

S vývojem civilizace přicházejí nové objevy, teorie, lepší a modernější zařízení, která 

lidem usnadňují či zpříjemňují život. Stejně tak se vyvíjí stavitelství. Je kladen důraz 

na estetický vzhled budov a vzhledem ke značenému osídlení měst, se objekty tyčí spíše 

do výšky, než se rozprostírají do šířky. To si vyžaduje jiný pohled na evakuaci jako takovou. 

Do této doby bylo vyvinuto množství zákonů, vyhlášek a technických norem, které 

se dopodrobna zabývají technickou stránkou evakuace, jako je např. množství a šířka 

únikových cest, doba zakouření atp. Do jisté míry je také zohledněn vliv samotných osob 

na evakuaci v podobě součinitele vyjadřujícího podmínky evakuace, na který má vliv, zdali 

jsou unikající osoby schopny či neschopny samostatného pohybu, nebo je jejich pohyb 

omezen. Důležitým faktorem, který je při evakuaci zohledněn velice málo, je lidské chování. 

Novodobé studie se zaměřují právě na tento faktor, a jejich účelem je vytvoření nové 

technické směrnice, která se bude snažit eliminovat počet úmrtí a zranění při požárech, právě 

zkoumáním lidského chování při evakuaci. 

Účelem této práce je vytvořit přehled o aktuálních trendech evakuace osob 

z občanských staveb a na základě zjištěných poznatků navrhnout možná řešení, která 

by se mohla při evakuaci osob uplatnit. Občanskými stavbami se rozumí stavby [15] 

pro veřejnou správu, soudy, státní zastupitelství, policii, obviněné a odsouzené, stavby 

pro sdělovací prostředky, obchod a služby, ochranu obyvatelstva, sport, školy, předškolní 

a školská zařízení, kulturu a duchovní osvětu, zdravotnictví a sociální služby, veřejnou 

dopravu a stavby ubytovacího zařízení pro cestovní ruch s celoročním i sezónním provozem 

pro více než 20 osob.  

Tato práce obsahuje tři hlavní celky. První celek naplňují kapitoly 2 až 4, které se 

zabývají dispozičním a konstrukčním rozdělením objektů, únikovými cestami, východy 

z budov a jejich značení. Jedná se především o možné působení prostoru na osoby, 

a zvláštnosti běžných konstrukčních prvků jako jsou schodiště, chodby a dveře. Dále se 

zabývá využitím evakuačních výtahů při evakuaci. Druhý celek je obsažen v kapitolách 5 až 7 

a zabývá se přehledem aktuálních metod, kterými se sbírají data o evakuaci v občanských 

stavbách a způsoby zaznamenávání průběhu evakuace. Dále pak poznatky o chování osob 

při požáru a evakuaci. Tato část je brána jako nejpodstatnější, jelikož nové studie se zaměřují 

právě na tuto oblast. V posledním celku, v kapitole 8, je pak uveden přehled evakuačních 

modelů. 
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1 Literární rešerše 

V této části práce uvádím nejdůležitější zdroje, ze kterých jsem čerpala informace jak 

o stávajících skutečnostech, tak o nových směrech zabývajících se evakuací z občanských 

staveb. Nejpodstatnějšími publikacemi pro tuto práci byly novodobé výzkumy, kterými 

se zabývá National Institute of Standards and Technology (NIST) a uvádí je na svých 

stránkách http://www.nist.gov: 

 

KULIGOWSKI E. D. Modeling Human Behaviour During Building Fire [37] 

Autor v této publikaci uvádí, jakým způsobem se v dnešní době modeluje chování lidí pomocí 

počítačových modelů v nouzových situacích, zvláště při požárech. Dále je uveden přehled 

využití těchto modelů v praxi. 

 

KULIGOWSKI E. D. The Process of Human Behavior in Fires [39] 

Tento výzkum hodnotí proces evakuace a rozděluje ho do tří hlavních částí, kterými jsou 

vnímání informace o nebezpečí, věnování pozornosti této informaci a její pochopení. Dále 

jsou zde rozebrány faktory, které na tento proces působí. 

 

KULIGOWSKI E. D., HOSKINS B. L. Occupant Behaviour in a High-rise Office Building 

Fire [36] 

Autoři této publikace se věnují rozboru požáru ve výškové budově v roce 2008. Je výsledkem 

sběru dat anonymních dotazníků vyplněných osobami, které byly v budově v době požáru.  

 

Další stěžejní literaturou pro tuto práci byl sborník článků mezinárodní vědecké a technické 

konference, který byl vydán ve Varšavě.  

 

JASKOLÓWSKI W., KEPKA P. Emergency Evacuation of People from Building [6] 

Tento sborník uvádí mnoho zajímavých studií a výzkumů zabývajících se evakuací osob 

z budov. Mohu zmínit některé hlavní články jako: 
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KULIGOWSKI E. D. Communicating the Emergency: Preliminary Findings on the Element 

of an Effective Public Warning Message [6] 

Tento další výzkum NIST se zabývá reakcí lidí na veřejné varování, a na to jak na něj lidé 

reagují. Jsou zde také obsaženy návrhy na jeho zlepšení. 

 

SCHMID S., KNUTH D., KEHL D. Human Behaviour in Crisis Situations: Results from 

a Field Study if Fire Fighter and Survivors across Different Type of Disaster Situations [6] 

V tomto článku se můžeme dočíst o projektu BeSeCu, který je zaměřen na výzkum lidského 

chování a vlivu kultury zemí na chování osob v nouzových situacích. Členy tohoto projektu je 

osm Evropských zemí, mezi které patří i Česká Republika.  

 

Vzhledem k charakteru mé práce byl podstatným zdrojem tzv. požární kodex, tedy normy 

zabývající se požární bezpečností staveb. Byly jimi například: 

 

ČSN 73 08002 Požární bezpečnost staveb – Nevýrobní objekty [17]  

ČSN 73 0831 Požární bezpečnost staveb – Shromažďovací prostory [21] 

ČSN EN 81-72 Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů - Zvláštní úpravy 

výtahů určených pro dopravu osob a osob a nákladů – Požární výtahy [29] 

ČSN ISO 23601 Bezpečnostní identifikace – Únikové a evakuační plány [31] 
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2 Dispoziční a konstrukční rozdělení objektů 

Abychom byli schopni osobám poskytnout bezpečný únik z objektů, měli bychom 

se zabývat jejich dispozičním a konstrukčním rozdělením, převážně z hlediska evakuace. 

Je zde důležité podívat se na únik pohledem člověka, který se při situaci, kdy je ohroženo jeho 

zdraví a život, snaží dostat z ohroženého objektu nejkratší únikovou cestou. 

S psychologického hlediska je pro každého taková situace stresová a nejedná vždy stejně jako 

za normálních podmínek. Překážky, ať už v podobě zúžení chodeb, schodiště, uzavřených 

dveří atp., by proto měly být zohledněny. 

 

2.1 Vliv prostoru na evakuaci 

Nemalý vliv na evakuovanou osobu má také prostor, ve kterém se nachází. Podstatný 

rozdíl při evakuaci představují například jednoduše řešené administrativní budovy s malými 

místnostmi (kancelářemi), kde je přehledně dáno, které dveře z prostoru vedou. Za nimi 

obvykle následuje chodba, která směřuje k přímé cestě z ohroženého objektu na volné 

prostranství. Úplně jiná situace však nastává v případě dnešních novodobých konstrukcí 

a dispozičních řešení, kdy se v objektech vyskytují velká atria či galerie s množstvím 

východů. Velikost těchto prostor může vést k dezorientaci a tím k dlouhému přemýšlení, kudy 

uniknout. Také moderní řešení kanceláří s boxy, tzv. „open plans“, užívaných velkými 

společnostmi pro ušetření prostoru, může evakuaci nepříznivě ovlivnit. Při takovémto využití 

se jednoduchý prostor může stát bludištěm plným překážek v podobě odloženého materiálu 

a jiných, běžně používaných pomůcek pro vykonávání dané práce.  

Také z estetického hlediska mohou být prostory různě zakřiveny, zaobleny, či tvořit 

jinou překážku. Lidská mysl - hlavně v případě, že se osoba v těchto prostorách nevyskytuje 

běžně - může považovat všechny tyto nekonvenční konstrukční prvky jako překážku, což 

může evakuační proces výrazně zpomalit. 

 

2.2 Schodiště 

Při hustém osídlení měst ubývá prostoru a objekty se tak tyčí spíše do výšky, než 

se rozprostírají do šířky. Je tedy zřejmé, že velké množství budov má více než jedno podlaží, 

která jsou spojeny právě schodišti. Schodiště [2] je konstrukční prvek, který vertikálně spojuje 

jednotlivá podlaží objektů. S výstupem či sestupem po schodištích se setkáváme denně 

ve školách, rodinných domech, panelových domech, v práci atp.  
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Proto je požadováno, aby schodiště byla při výstupu i sestupu bezpečná, snadno 

dostupná, dobře větraná a osvětlená, odolná proti opotřebení a v neposlední řadě také staticky 

vyhovující. Skutečnost, že se schodišti se setkáváme denně a prakticky kdekoli, nás vede 

i k vedlejším požadavkům. Těmi mohou být estetická zajímavost, pohodlnost a úsporný návrh 

jak z prostorového, tak z finančního hlediska.  Nedílnou součástí každého schodiště je také 

zábradlí, které poskytuje bezpečnost, brání pádu a při výstupu i sestupu je osobám oporou. 

Musí být z nehořlavého materiálu s výjimkou madel, jejichž tvar a povrch musí zaručit 

bezpečné zachycení a hladké klouzání ruky.  

 

Základní rozdělení schodiště 

Rozdělení schodišť [2] je velice různorodé a obsáhlé. Jelikož však není účelem této 

práce zabývat se schodišti podrobně, uvádím v tabulce (Tab. 1) pouze základní rozdělení.  

 

Tab. 1 Rozdělení schodiště [2] 

DĚLENÍ PODLE ROZDĚLENÍ 

umístění  vnitřní, venkovní, terénní 

směru výstupu přímá, levotočivá, pravotočivá 

počtu ramen jednoramenná, dvouramenná, víceramenná 

podepření schodišťových 

ramen 

pilířová, vřetenová, schodnicová, visutá, pažená, desková, 

pohyblivá, žebříkové schody, zavěšená 

materiálu dřevo, kámen, cihla, ocel, beton, kombinace materiálů 

funkce hlavní, vedlejší, vyrovnávací 

půdorysného tvaru přímočará, křivočará, různočará 

 

Pokud jsou schodiště na únikových cestách [17], musí být v celé délce (kromě podest) 

rozděleny zábradlím s madlem tak, aby šířka cesty mezi zábradlím nebyla větší, než 4 

únikové pruhy a musí splňovat i další požadavky norem ČSN 73 0802 [17] a ČSN 73 4130 

[24]. 

 

 

 

 



6 

 

Schodiště z hlediska evakuace 

Za nejbezpečnější a nejpřehlednější [2] schodiště se považují schodiště přímočará, díky 

svým rovným schodišťovým stupňům, které mají stálou šířku stupnice. To umožňuje využít 

celou šířku schodiště k výstupu i sestupu.  

 

 

 

 

 

 

Schodiště různočará [2] mají smíšená ramena, kde se v jednom rameni setkávají stupně 

rovné i kosé. Není tedy doporučeno navrhovat je v objektech, kde se očekává velký pohyb 

osob. Chůze ztrácí na přirozenosti a osoby se musí na výstup či sestup více soustředit. 

Využívá se obvykle v rodinných domech. 

 

 

 

 

 

 

 

Naopak u schodišť křivočarých [2] není možno celou šířku schodišťového ramene 

využít, jelikož stupně jsou kosé a mají různou šířku. Tím je pro osoby znevýhodněno stoupání 

a není tedy doporučeno použít takováto schodiště v budovách s předpokládaným značným 

pohybem osob. Také není vhodné používat tento typ na únikových cestách, jelikož mnohdy 

nejsou splněny ani požadavky normy ČSN 73 0802 podle článku 9.14 na šířku stupňů.  

 

 

 

 

 

 

Obr. 1 Přímočaré schodiště [2] 

Obr. 2 Různočaré schodiště [2] 

Obr. 3 Křivočaré schodiště [2] 
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Zpomalují schodiště evakuaci? 

Odborníci stavebního a požárního výzkumu v NIST provedli studii [35], ve které se 

zabývají myšlenkou, zdali přítomnost schodiště výrazně zpomalí evakuaci. Tento výzkum 

vznikl jako část rozsáhlého výzkumného programu, jak lépe porozumět lidskému chování 

během mimořádných situací.  Byly tedy zkompletovány záznamy o pohybu osob po schodišti 

během požáru z občanských vícepodlažních budov. Od prosince 2009 získal NIST data o 

průběhu evakuace z 9 budov. Rozmezí podlaží se pohybovalo od 6 NP až 62 NP.  

Měřila se rychlost pohybu evakuovaných osob a vliv snadno měřitelných veličin jako 

je například šířka schodiště, počet stupňů atp. Pozoruhodným výsledkem této studie je fakt, 

že všechny tyto faktory dohromady představují pouze 13 % odchylku od normální rychlosti. 

Převážná většina faktorů, které tuto rychlost ovlivňují, jsou fyziologického a psychického 

charakteru. Proto se také novodobé studie zabývají právě lidským chováním a jeho vlivem 

na evakuaci, jak už bylo naznačeno v úvodu této práce. Na otázku, jestli schodiště evakuaci 

zpomalují, můžeme tedy odpovědět, že pohyb osob po schodišti zpomaluje evakuaci pouze 

minimálně.  

 

2.3 Chodby 

Chodby jsou vnitřní komunikační prostory [10], jejichž hlavní účel je pohyb lidí. Jejich 

minimální šířka musí být 1 m, což odpovídá šířce jedné osoby jdoucí rovně a jedné bočně 

stojící. Při jejich projektování je třeba přihlédnout k tomu, aby byly co nejkratší, 

nejpřehlednější a měly co nejméně zákrutů a nerovností. Z hlediska evakuace, má rovná 

a přímá komunikace na člověka příznivý vliv. Člověk má pocit jistoty, což je při pohybu 

v nebezpečí velice důležité. Také se téměř vylučuje možnost pochybení při volbě směru 

úniku. 

Pokud chodba [10] slouží jako úniková cesta, musí být její šířka nejméně 1,20 m. Je tak 

umožněno předcházení osob a minimalizuje se srážení osob při obousměrném pohybu. Šířka 

chodeb může být i větší, avšak musí být brána v potaz hospodárnost a celkové půdorysné 

řešení. Avšak pokud je větší pouze počáteční šířka, je zároveň větší počáteční rychlost, což by 

mohlo průběh pohybu osob narušit. V tomto případě je vhodnější pokud se chodba rozšiřuje. 

Na jejím začátku se proud osob kumuluje a má větší hustotu a při jejím následném snížení lze 

zaručit rytmický průběh proudu osob. Velikost této hustoty, a tedy i šířku chodby lze určit 

výpočtem. Nesmí se ale připustit, aby propustnost předcházejícího úseku byla větší, než 

následujícího.  
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V takovém případě by se mohly v místě zúžení tvořit fronty. Pokud se výpočtem 

či s využitím počítačovém modelu prokáže, že se v daném místě komunikace budou osoby 

hromadit, je účelné ji zde rozšířit, jak můžeme vidět na obrázku (Obr. 4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V těchto prostorech daných výpočtem nesmí být umístěny žádné překážky ve formě 

nábytku či zařizovacích předmětů, které by tuto šířku mohly zúžit. Také by se zde neměly 

vyskytovat zrcadla či slepé dveře, které by mohly vést k dezorientaci osob [10]. Překážkou se 

také mohou stát dveře, které se otevírají do chodby. Pokud nastane takový případ, je nutné, 

aby se otevíraly ve směru pohybu proudu osob. Pokud v chodbě dochází k pohybu 

protisměrných proudů velkého počtu osob, je nutno zajistit, aby tento úsek byl co nejkratší, 

širší než při jednosměrném pohybu a nejlépe oddělen například zábradlím nebo pomocí 

sloupů. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  směr pohybu osob 

  zábradlí 

Obr. 4 Ukázka rozšíření chodby [10] 

Obr. 5 Ukázka rozdělení protisměrných proudů [10] 
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2.4 Dveře 

Důležitou roli při úniku z objektu sehrávají také dveře, konkrétně jejich typ, šířka 

a strana, na kterou se otevírají. Dveře patří mezi základní konstrukční prvky staveb [11], které 

uzavírají průchodné otvory. Jsou tvořeny pevnou nosnou nebo vodící konstrukcí zárubně, 

pohyblivým křídlem, prahem, kováním, těsněním a dalšími prvky, které závisí na funkci 

dveří. Přední strana dveří je ta, na kterou se křídlo otevírá, zadní ta, na kterou se křídlo zavírá. 

Jestliže jsou dveře kývavé, strany se nerozlišují.  

 

Základní rozdělení dveří 

Rozdělení dveří [11] je podobně jako u schodišť obsáhlé a není účelem této práce 

zabývat se jím podrobně. Proto je rozdělení uvedeno přehledně v tabulce 2.  

 

Tab. 2 Rozdělení dveří [11] 

DĚLENÍ PODLE ROZDĚLENÍ 

umístění a funkce vnější, vnitřní 

konstrukce křídel rámové, deskové 

polohy závěsů pravé, levé 

způsobu otvírání otočné, posuvné ve vodorovném a svislém směru, skládací ve 

vodorovném a svislém směru, kývavé, turniketové, 

teleskopické, roletové 

počtu křídel jednokřídlé, dvoukřídlé, vícekřídlé 

použitého materiálu dřevěné, kovové, plastové, celozasklené, kombinace materiálů 

 

Dveře z hlediska evakuace osob 

Dveře by měly zajistit vhodnou estetickou, mechanickou, statickou, akustickou, 

bezpečnostní a protipožární konstrukci, která přispívá k pohodlnému a bezpečnému využití 

prostor. Z hlediska evakuace osob [11] je důležité přihlédnout k typologickým požadavkům 

a požadavkům na požární odolnost.  
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Typologické požadavky z hlediska evakuace 

 

Umístění dveří 

Umístění dveří nesmí zvyšovat komunikační plochu v místnosti. Naopak komunikační 

plocha v blízkosti dveří má být volná, aby umožnila otevírání dveří a volný pohyb [11].V této 

ploše se nesmí měnit výšková úroveň. Pokud se v objektu nacházejí osoby s omezenou 

schopností pohybu, musí být šířka dveřního křídla minimálně 900 mm. Pokud k těmto dveřím 

vede přístupová rampa, musí být minimálně 100 mm široká a její sklon může být maximálně 

1:12. Plocha potřebná k otáčení před dveřmi by měla tvořit půlkruh s průměrem alespoň 

1500 mm. 

 

Otevírání dveří 

Při otevírání dveří musíme dbát na to, aby nepřekážely provozu [11]. Musí se otevírat 

do prostoru, a to z menších prostor do větších. V prostorech, ve kterých se zdržuje 10 a více 

osob, se dveře otevírají ven z místnosti ve směru úniku (k východu, schodišti).  

 

Rozměry dveří 

Závisí především na počtu procházejících osob a způsobu evakuace v případě požáru. 

Rozměry jsou pak přesně uvedeny v normách týkajících se příslušných druhů budov. 

Vyjadřují světlou šířku a výšku dveřního otvoru [11]. Základní rozměrovou jednotkou pro 

určení šířky je šířka průchodného proudu 600 mm, což je také minimální světlá šířka dveří. 

Navrhuje se například do skladovacích prostor bytu. Do obytných prostor, kanceláří atp. je 

vhodná světlá šířka 800 mm. Světlá šířka 900 mm se navrhuje pro vchodové dveře do 

rodinných domů a únikových cest a prostor, kde se zdržuje méně než 20 lidí. Pro nemocniční 

zařízení mají mít dveře světlou šířku 1100 mm. Nejmenší dvoukřídlé dveře mají světlou šířku 

1200 mm. Světlá výška běžných dveří je 1970 mm, vchodových 2150 mm. Pokud jsou dveře 

celozasklené, jejich výška by měla být 2050 mm. 
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Požární odolnost dveří  

Dveře sloužící jako požární uzávěry se podle své funkce dělí na dveře: 

 bránící šíření tepla (značení EI) 

 omezující šíření plamene a průnik tepelného záření (značení EW) 

 těsné proti průniku dýmu (značení S) 

Dle požární odolnosti dosáhnuté při zkouškách se požární uzávěry zařazují do stupnice 

požární odolnosti 15, 30, 45, 60 a 90 minut. Požadavek na požární odolnost určíme dle stupně 

požární bezpečnosti dle normy ČSN 73 0802 [17] a ČSN 73 0804 [18]. Dále požadavky na 

požární uzávěry stanovuje i norma ČSN 73 0810 [19]. Všechny dveře pak musí splňovat 

stejná kritéria jako stěny, ve kterých jsou zabudovány.  

 

Dveře omezující šíření tepla EW: tyto dveře [1] musí během zkoušky zachovat svou 

celistvost. Dále se kontroluje hustota tepelného toku ve vzdálenosti otevřeného dveřního 

křídla na straně odvrácené od požáru. Tyto dveře se využívají v běžných objektech. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dveře bránící šíření tepla EI: tyto dveře [1] musí během požární zkoušky zachovat 

svou celistvost. Dále se kontrolují teploty na křídle i zárubni na straně odvrácené od požáru. 

Požadavky na ně jsou tedy složitější než na dveře EW, což se projeví i na jejich větší ceně. 

Tyto dveře se využívají převážně jako dveře na  únikových cestách.  

 

 

 

 

 

 

požárně nebezpečný prostor 

hustota tepelného toku se 

posuzuje 1 m od 

neohřívaného povrchu 

teploty na neohřívané straně se zvýší max.: 

o 140 °C v průměru 

o 180 °C na neohřívané straně 

Obr. 6 Dveře omezující šíření tepla EW [1] 

Obr. 7 Dveře bránící šíření tepla EI [1] 
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2.5 Dveře z hlediska evakuace 

V občanských stavbách se v dnešní době ve velké míře využívá dveří jednoduchých 

[10]. Ty jsou výhodné jak z hlediska konstrukčního provedení, tak z hlediska evakuace. 

Opakem jsou dveře turniketové, které mají velmi malou prostupnost a pro evakuaci osob jsou 

absolutně vyloučeny. Je sice možno použít typu se skládacími křídly dveří, které se v případě 

nutnosti složí a prostupnost se tak zvýší, avšak kvůli nedostatečné šířce a nespolehlivosti 

tohoto systému, se tento typ dveří také nedoporučuje. Stejně tak se nedoporučuje použít dveří 

posuvných a skládacích. Zde už sice je dostatečná prostupnost, avšak chybí zde jistota, že se 

takovéto dveře v případě potřeby rychle otevřou. Mohou být však využity jako dveře 

pomocné (ne pro hromadné použití).  

Při evakuaci je nežádoucí jakákoli vyčnívající část dveřních křídel, která by mohla 

narušit pohyb proudu unikajících osob. Proto jsou vhodné jednoduché hladké dveře. Pokud 

se jedná o větší provoz, doporučuje se použít dveří dvoukřídlých. Jednokřídlých dveří 

se doporučuje použít pouze v málo frekventovaných místech. 

Pokud se v budově nacházejí dveře, které jsou určeny k úniku, musí splňovat požadavky 

normy ČSN 73 0802[17] a ČSN 73 0804 [18] pro dveře na únikových cestách[17]. Nesmí 

v nich být umístěn žádný práh. Také úroveň podlahy ve dveřích a navazujících prostorách 

musí být stejná. V praxi ale mohou nastat případy, kdy je nutné, aby podlaha přilehlých 

prostor byla nižší (např. kvůli zamezení rozlití hořlavé kapaliny z místnosti). Potom je nutné 

vyspádovat přechod výškových úrovní tak, aby tvořil malou rampu. Křídla dveří, které slouží 

k evakuaci většího počtu osob, se musí otevírat ve směru úniku a pokud je možno unikat 

oběma směry, tak v obou těchto směrech. Ke zvýšení bezpečnosti není doporučeno dávat do 

únikových cest dveře se zámkem. U těchto dveří musí být dle ČSN 73 0810 [19] jednoduché 

ovládání (nejlépe panikové kování), které lze otevřít bez pomoci dalších osob.  

Z pozorování okolního prostředí se dá usoudit, že panikové kování je v současné době 

jednou z nejrozšířenějších ochran před panikou. Můžeme ho vidět především v občanských 

stavbách, kde se předpokládá výskyt většího množství osob (např. školská zařízení, obchodní 

centra, atp.).  
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Základní požadavky na panikové kování  

Základní požadavky vyplývají z norem ČSN 73 08 31 [21] a ČSN EN 1125 [25]. 

 

 panikové kování [21] musí umožnit otevření kteréhokoli křídla dveří či vrat ve směru 

úniku jedním pohybem, který je veden vodorovně ve směru úniku nebo šikmo shora 

dolů. Síla vyvinutá na otvírání může být maximálně 80 N 

 v případě, že jsou dveře či vrata uzamykatelné (zpravidla z vnější strany, tzn. proti 

směru úniku), musí panikové kování umožnit otevřít jednotlivá křídla při každé poloze 

zámku 

 dveřní či vratová křídla nesmí mít žádné upevňovací zařízení, jako jsou například 

zástrče, které není možné panikovým kováním ovládat  

 pro otevření dveří či vrat ze strany proti směru úniku lze použít jakékoli kování. Toto 

kování však nesmí rušit funkci panikového kování. Křídla mohou být i bez kování 

 u dveří či vrat na únikových cestách, které vedou ze shromažďovacího prostoru, musí 

být panikové kování tvořeno vodorovným madlem v nepřerušené šířce každého 

otvíraného křídla, zkrácené z každé strany maximálně o 100 mm, umístěným ve výšce 

900 mm až 1100 mm nad úrovní podlahy  

 funkce panikového kování je z hlediska zajištění úniku osob nadřazena ostatním 

požadavkům na dveře, jako je například bezpečnost. Dveře s panikovým kováním na 

nestřežené únikové cestě mohou být vybaveny prvky signalizujícími jejich otevření 

nebo manipulací se závorou a rozvorami. Případné zařízení pro zabezpečení dveří 

v zavřené poloze musí být samočinně odblokováno vždy na začátku provozní doby 

shromažďovacího prostoru 

 zařízení musí být spolehlivé nejméně 30 minut po vyhlášení poplachu a vyřazení 

vnějších energetických zdrojů 

 uvedené požadavky se vztahují k výsledné funkci a ovládacím prvkům kování, 

a neurčují fyzikální podstatu funkce, která musí být pouze mechanická. Nesmí však 

být závislá na vnějším zdroji energie (vyhoví např. elektromechanické zařízení 

s autonomním energetickým zdrojem)  

 

 



14 

 

 musí být navrženo tak, [25], [13] aby v době kratší než 1 s bylo možné uvolnit dveře 

zevnitř, když je horizontální madlo umístěno na vnitřní ploše dveří a aby hrany a rohy 

byly chráněny zaoblením o poloměru alespoň 0,5 mm 

 svrchní povrch jakéhokoliv ovládacího prvku (tlačného madla) nesmí obsahovat 

mezeru, která by mohla být při nedopatření blokována jiným předmětem, který 

by způsobil selhání ovládání kování  

 uvolněná závora nesmí omezovat nebo nepřekážet volnému pohybu dveří 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 8 Dveře s panikovým kováním [40] 
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(1) 

3 Situování a značení únikových cest 

3.1 Bezpečná evakuace po únikových cestách  

Z každého objektu existuje možnost úniku prostřednictvím únikových cest [17], které 

také zajišťují přístup požárních jednotek. Můžeme je rozdělit podle stupně ochrany: 

 nechráněné únikové cesty (NÚC) 

 částečně chráněné únikové cesty (ČCHÚC) 

 chráněné únikové cesty (CHÚC) 

 chráněné únikové cesty typu A (CHÚC A) 

 chráněné únikové cesty typu B (CHÚC B) 

 chráněné únikové cesty typu C (CHÚC C) 

 

Tyto musí zajistit včasnou a bezpečnou evakuaci všech osob, které se nacházejí v objektu 

nebo jeho části ohrožené požárem, na volné prostranství. Bezpečná evakuace znamená, 

že evakuované osoby nesmějí být vystaveny kritické koncentraci zplodin hoření, která vede 

k újmě na zdraví. Ohrožení zplodinami hoření a kouřem posuzujeme podle těchto zásad [17]: 

 

Po nechráněné únikové cestě podle časového limitu te v minutách, což je doba, do které 

musí být osoby evakuovány, dříve než zplodiny hoření a kouř zaplní prostor či PÚ do úrovně 

2,5 m nad podlahou. Tato doba se určí podle množství uvolněných zplodin hoření a kouře, 

nebo dle rovnice uvedené v normě ČSN 73 0802 [17]: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1/21,25 /e st h a

hs  je světlá výška posuzovaného prostoru či PÚ v m 

a  součinitel vyjadřující rychlost odhořívání z hlediska charakteru 

hořlavých látek nacházející se na půdorysné ploše 
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(2) 

Výsledná hodnota je pak porovnána s předpokládanou dobou evakuace (tu v minutách) 

danou rovnicí [17]:  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Platí, že te > tu. Pokud tomu tak není, je třeba zabránit šíření zplodin hoření samočinným 

odvětrávacím zařízením. 

 

Po chráněné únikové cestě je možno pokládat evakuaci za bezpečnou [17] v těchto 

případech: 

 tok zplodin hoření a kouře do CHÚC je omezen tlakovými poměry, tzn. tlak 

v CHÚC musí být o 25 Pa vyšší než v hořícím prostoru, nebo o 12 Pa vyšší při 

součinnosti samočinného stabilního hasicího zařízení 

 je zajištěno takové zředění přitékajících zplodin hoření a kouře do CHÚC, že se 

tyto vyskytují v koncentraci 1 % (nejvýše však 2 %) 

 

3.2 Zvláštní případy evakuace 

Částečná evakuace 

V některých případech mohou být osoby evakuovány pouze částečně do stavebně 

a požárně oddělené části objektu (nebo do jiného objektu). [17] Musí zde být ale zajištěn 

dostatečný prostor pro evakuované osoby, zaručena ochrana proti účinkům požáru a možnost 

následné evakuace nezávisle na požárem zasažené části objektu. To znamená, že každá část 

objektu musí mít zpravidla samostatné a vzájemně nezávislé CHÚC. V celých těchto 

objektech musí být navíc sprinklerové stabilní hasicí zařízení nebo doplňkové sprinklerové 

hasicí zařízení.  

0,75 u
u

u u

l E s
t

v K u

 
 



lu   je délka únikové cesty v m 

vu    rychlost pohybu osob v m/min 

E   počet evakuovaných osob 

s   součinitel podmínek evakuace 

Ku   jednotková kapacita únikového pruhu  

u   započitatelný počet únikových pruhů 
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Stavební konstrukce musí být druhu DP1 a vstup přes požárně odvětranou předsíň 

(alespoň 3,0 m
2
) s požárními uzávěry z obou stran. Tento způsob řešení evakuace však musí 

být prokázán odbornou expertizou.  

 

Únikové cesty z výškových budov 

Při evakuaci z výškových budov [17], které mají více než 20 NP a počet evakuovaných 

osob více než 500, musí být zajištěn jeden nebo i více požárně oddělených a samostatně 

požárně odvětrávaných prostorů. Toto opatření se provádí z důvodu evakuace osob z horních 

částí objektu. Z těchto prostor pak musí být zajištěna postupná evakuace chráněnou únikovou 

cestou po dobu minimálně 60 minut, včetně evakuačních výtahů. Konstrukce musí být druhu 

DP1 a požární odolnost minimálně 120 minut. Také zde musí být požárně odvětrávaná 

předsíň s oboustrannými uzávěry do chráněné únikové cesty. 

V objektech které mají požární výšku nad 9 m a hořlavý konstrukční systém musí být 

zřízena chráněná úniková cesta, přičemž stabilita této cesty nesmí být závislá na konstrukcích 

druhu DP2 nebo DP3.  

 

Náhradní únikové možnosti 

Kromě únikových cest, musí být ve vybraných objektech zajištěny náhradní únikové 

možnosti [17]. A to v případě, je-li to dáno navazujícími normami. Také pokud z objektu vede 

pouze jedna úniková cesta, doporučuje se zřídit i náhradní únikové možnosti. Tyto vždy 

směřují přímo na volné prostranství. Za náhradní únikové možnosti se považuje únik 

z objektu namáhavější cestou než chůzí, nebo za použití pomocných prostředků. Mohou jimi 

být například požární žebříky (provedené dle ČSN 74 3282 [22]). 

 

Rampy, eskalátory 

Rampy [17],[7] můžeme považovat za únikovou cestu, mají-li sklon do 1:8. Pokud jsou 

tyto požárně odděleny stavebními konstrukcemi v souladu se stupněm požární bezpečnosti 

přilehlých PÚ, považují se za CHÚC. 

 

Eskalátory, [17] neboli pohyblivá schodiště, jsou únikovými cestami pouze v tom 

případě, že tvoří druhou nebo další únikovou cestu. Pokud jsou tyto požárně odděleny 

stavebními konstrukcemi v souladu se stupněm požární bezpečnosti přilehlých PÚ, považují 

se za CHÚC.  
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3.3 Situování únikových cest 

 

Situování nechráněných únikových cest 

Nechráněné únikové cesty se situují [17] do prostorů požárních úseků pro spojení 

s volným prostranstvím nebo s CHÚC. Mohou také spojovat podlaží mezi sebou anebo 

s volným prostranstvím. Výškový rozdíl podlah takto spojených podlaží však nesmí překročit 

9 m.  

Dále se používají ke vzájemnému spojení dvou podzemních podlaží a spojení prvního 

podzemního podlaží s volným prostranstvím. S nechráněnou únikovou cestou se můžeme 

setkat také při spojení podzemního podlaží s nadzemním podlažím. Platí zde ale, že musí být 

požárně oddělena od ostatních prostorů nadzemního podlaží, to znamená i od chráněných 

únikových cest z nadzemních podlaží. 

 

Situování chráněných únikových cest 

U situování chráněných únikových cest [17] musíme přihlížet i na jejich typ. O tom, 

který typ použijeme, rozhoduje výška podlahy posledního užitného nadzemního nebo 

podzemního podlaží v objektu.  

V nadzemních podlažích objektů s výškou do 22,5 m se umisťuje jedna i další cesty 

jako CHÚC typu A. Tyto lze nahradit i nechráněnými únikovými cestami, pokud splňují 

požadavky pro situování NÚC uvedené výše. Objekty s výškou 22,5 m do 45 m musí mít 

CHÚC typu B, přičemž každá další bude CHÚC typu A. Při výšce objektu nad 45 m, bude 

umístěna buď CHÚC typu C nebo dvě CHÚC typu B. Pokud je zvolena druhá varianta, musí 

být z kteréhokoli místa objektu možnost úniku k oběma chráněným únikovým cestám, které 

musejí mít nucené větrání. Každá další cesta se situuje jako CHÚC B.  

V podzemních podlažích objektů s hloubkou do 4,5 m se umisťuje jedna i další cesty 

jako CHÚC typu A. Tyto lze nahradit i nechráněnými únikovými cestami, pokud splňují 

požadavky pro situování NÚC uvedené výše. Objekty s hloubkou nad 4,5 m do 8 m musí mít 

CHÚC typu B, přičemž každá další bude CHÚC typu A. Při hloubce objektu nad 8 m, bude 

umístěna CHÚC typu C. Avšak nezdržuje-li se v těchto prostorech trvale více než 30 osob, 

postačí CHÚC typu B s nuceným odvětráváním. Každá další situovaná cesta bude 

CHÚC typu B.  
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3.4 Situování východů 

Umístění východů je důležité převážně v objektech, kde se vyskytuje větší počet osob. 

Takovými objekty mohou být například shromažďovací prostory [21], kde musí být 

k dispozici nejméně dvě únikové cesty vedoucí různým směrem k východům.  

Při úniku k východům je nebezpečí, že se v užším místě, tedy u východu, budou tvořit 

fronty. Kvůli omezení jejich tvorby se doporučuje, aby rozmístění východů i jejich kapacita 

byly pokud možno rovnoměrné. Optimální počty osob na jeden východ shromažďovacího 

prostoru, jsou uvedeny v příloze A normy ČSN 73 0831[21]. Například v budovách 

obchodních domů připadá na jeden východ 250 osob. Nejmenší započitatelná šířka východu 

jsou dva únikové pruhy (optimum 3 až 4 pruhy) a největší šířka 6 únikových pruhů.  

Pokud má shromažďovací prostor víceúčelové využití, s různými počty osob a směry 

úniku, navrhuje se každý východ ze shromažďovacího prostoru na největší počet unikajících 

osob, které mohou východu využít. Celková kapacita východů je pak zpravidla větší, než 

počet osob při jednotlivých provozech ve shromažďovacím prostoru. Pokud je nějaká část 

shromažďovacího prostoru zvýšená či snížená oproti půdorysně přilehlým částem o více než 

800 mm, musí mít samostatný východ, jestliže slouží ke shromáždění více než 100 osob.  

Je také nutno brát ohled na prostor, který se před těmito východy nachází. Ne všechny 

únikové východy musí vést na prostranství, které je pro osoby příznivé. Může se například 

jednat o vedlejší východ na zatravněnou plochu. V takovémto případě může nastat problém u 

osob se sníženou schopností pohybu v podobě pomalejšího postupu po takovémto terénu a tak 

blokování východu. 

 

3.5 Značení únikových cest a východů 

Značení únikových cest a východů má svůj význam pro bezpečnou evakuaci osob. 

Slouží k tomu, aby se osoby dostaly z  objektu ohroženého požárem nejrychlejší 

a nejbezpečnější cestou na volné prostranství. Jelikož jsou informace o směru do bezpečí 

důležité, je tedy nutné, aby tato značení byla sjednocená a univerzální. V dnešní době, kdy 

se rozrůstá obchodování a turismus mohou totiž nastat i situace, kdy se evakuované osoby 

v dané zemi nacházejí přechodně, například turisté, a nemusí jazyku nebo značení rozumět.  

I norma ČSN 73 0802 říká [17], že dle normy ISO 3864 – 1 [32]  musí být směr úniku 

zřetelně označen všude, kde východ na volné prostranství není přímo viditelný.  
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Zvláště pak v místech, kde se mění směr úniku, nebo kde dochází ke křížení 

komunikací. Jelikož se v této práci zabývám evakuací z objektů zasažených požárem, uvádím 

zde pouze značení vhodná k účelům evakuace.  

 

 

 

Je doporučeno [32] použít ohraničení, aby bylo dosaženo kontrastu mezi bezpečnostním 

a doplňující značením. Šířka okraje je 0,025 až 0,05 geometrického tvaru a pro pravoúhlé 

značky se používají rozměry as, bs, jak je ukázáno na obrázku. Bezpečnostní barva (v tomto 

případě zelená nebo červená) by měla pokrývat minimálně 50 % znaku. 

 

  

 

GEOMETRICKÝ 

TVAR 
VÝZNAM 

BEZPEČNOSTNÍ 

BARVA 

KONTRASTNÍ 

BARVA 

BARVA 

GRAFICKÉHO 

SYMBOLU 

PŘÍKLAD 

POUŽITÍ 

 

 

 

bezpečné 

podmínky 

 

možnost 

úniku 

 

bezpečnostní 

zařízení 

 

zelená bílá
*
 bílá 

místo první 

pomoci 

 

únikový 

(nouzový) 

východ 

 

shromažďovací 

místo 

 

 

požární 

bezpečnost 
červená bílá

*
 bílá

 

místo 

vyhlášení 

požárního 

poplachu 

 

věcné 

prostředky PO 

a PBZ 

 

hasicí přístroj 
 

*
Kontrastní bílá barva je kontrastní barva fosforeskujícího materiálu s vlastnostmi, které jsou uvedeny v normě 3864-1 

[32] v tabulce 4.  

Geometrické tvary, bezpečnostní a kontrastní barvy by měly být použity pouze v těchto uvedených kombinacích. 

Tab. 3 Význam, barva a příklad značení [32]  
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p  je výška piktogramu v m 

s   konstanta 100 pro značení s vnějším osvětlením a 200 s vnitřním osvětlením 

(3) 

doleva doleva 

doprava doprava 

 

 

 

 

 

 

 

Pokud jsou tyto grafické symboly nedostačující, může být jejich význam doplněn 

vhodným doplňujícím značením. Mohou to být například šipky nebo text. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Osvětlení bezpečnostního značení  

Aby bezpečnostní značení plnilo svou funkci, musí být bezpečnostní značky osvětleny 

na 50 % požadované hodnoty do 5 s a na 100 % požadované hodnoty do 60 s a musí také 

splňovat další podmínky normy ČSN EN 1838 [26]. Vzhledem ke skutečnosti, že značení 

s vnitřním osvětlením je na rozdíl od značení s vnějším osvětlením rozeznatelné na větší 

vzdálenost, stanovuje se maximální pozorovací vzdálenost d v metrech. Ta je určena 

výpočtem. 

 

 

 

      

 

 

 

 

d s p 

Obr. 9 Ohraničení značení [32] 

Obr. 10 Příklad doplňujícího značení [32] 

Obr. 11 Pozorovací vzdálenost [26] 
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a:  bezpečnostní značky umístěny ve vyšší úrovni 

b:  značení únikové cesty ve střední úrovni 

c: ukazatele rámu dveří a kliky 

d:  vedoucí linie směrového ukazatele 

3.6 Značení únikových cest a východů v praxi 

Značení je tedy jasně dáno normou a považováno za vyhovující, dostačující a při 

evakuaci nápomocné. Avšak novodobé výzkumy zaznamenávají, že tato značení lidé při 

nouzových situacích respektují velice málo, anebo vůbec. Jedním z příkladů je zpráva 

výzkumného ústavu NIST [36]. V této zprávě je uvedeno, že méně než 10 % (tedy méně než 

67) dotazovaných osob uvedlo, že při úniku z hořící budovy bralo v potaz bezpečnostní 

značení. Zbylá většina se a řídila pouze svými znalostmi daného objektu a svými 

zkušenostmi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 12 Ukázka umístění bezpečnostního značení [33] 
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4 Využití výtahů při mimořádných situacích 

4.1 Výtahy evakuační  

Evakuační výtah [23] má přesně dané parametry. Je určen pro dopravu osob při 

evakuaci či pro dopravu nákladu, který k evakuaci osob slouží. Jeho provoz musí být 

v případě nebezpečí po stanovenou dobu bezpečný. Slouží především k evakuaci osob 

neschopných samostatného pohybu a osob, které mají schopnost pohybu či orientace snížený. 

Musí být zřízeny v objektech v souladu s požadavky zvláštních právních předpisů a 

požadavky souvisejících českých technických norem, což je například v objektech, kde se 

v podlažích ve výšce větší než 45 m nachází více než 50 osob (počet osob vychází z normy 

ČSN 73 0818 [20]) 

 

Základní požadavky 

 musí být navrženy podle ČSN EN 81-1 [27] nebo ČSN EN 81-2 [28] 

 minimální požadavky na klece obecně 

 šířka 1 100 mm 

 hloubka 2 100 mm 

 nosnost 1 000 kg 

 světlá šířka vstupu 800 mm 

 minimální požadavky na klece v nových zdravotnických zařízeních 

 šířka 1 200 mm 

 hloubka 2 300 mm 

 světlá šířka vstupu 1 100 mm 

 umožnit dopravu lůžka (šířka 900 mm x hloubka 2 000 mm) 

 rychlost takovou aby  

 doba jízdy mezi nejvzdálenějším místem evakuace a úrovní, kde 

evakuace probíhá, byla max. 60 s 

 doba jednoho cyklu (tzn. jízda klece z výchozí stanice do místa 

evakuace a zpět) byla max. 150 s. 

 klecové a šachetní dveře musí být samočinně vodorovně posuvné  
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Min. rozměr 50 x 50 mm 

Zelená barva v odstínech RAL 6019 nebo RAL 6032 

Bílá barva v odstínu RAL 9003 

Min. rozměr 20 x 20 mm na klecové ovladačové kombinaci 

Min. rozměr 100 x 100 mm na ovladačové kombinaci 

ve stanicích 

Min. rozměr 20 x 20 mm na klecové ovladačové kombinaci 

u druhého vstupu do klece užívané při požárním zásahu 

 

 napájení výtahu a osvětlení klece musí mít hlavní a záložní zdroj napájení po dobu 

min. 45 minut, přičemž při přerušení jednoho zdroje, musí být dodávka plně zajištěna 

ze zdroje druhého po dobu předpokládané funkce výtahu. 

 spolu s nástupišti musí být označeny piktogramem v souladu s ČSN ISO 3864-1[32]  

 

 

 

 

 

 

   Obr. 13 Označení evakuačního výtahu [23] 

 

4.2 Výtahy požární  

Jelikož požární výtahy [29] slouží převážně pro zasahující jednotky a k evakuaci osob 

je lze použít pouze okrajově, uvádím pouze základní definici a značení, které (mimo jiné) 

odlišuje požární výtah od evakuačního. Požární výtah je takový výtah, který slouží pro běžnou 

přepravu osob, ale má dostatečnou ochranu, řízení a signalizaci pro použití při zásahu 

jednotkami HZS. Ze zákonu [14] je stanoveno, že musí být označen příslušným značením.  

 

 

 

 

 

 

 

4.3 Využití výtahů při mimořádných situacích 

Stejně jako využití schodišť, se při evakuaci považuje za přínos použití výtahů. [38] 

Již v roce 1914 byla ochrana výtahů ve výškových budovách brána jako důležitá. V poslední 

době se při využití výtahů uvažuje o značném zkrácení potřebné doby pro evakuaci osob. 

Pomocí modelových výpočtů bylo odhadnuto, že současná evakuace po schodištích a pomocí 

výtahů by byla o 16 % - 25 % rychlejší než evakuace pouze po schodišti.   

Obr. 14 Označení požárního výtahu [29] 
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5 Metody sbírání dat o evakuaci v občanských stavbách 

Aby bylo možné zajistit v objektech dostatečnou ochranu při evakuaci, je třeba nějakým 

způsobem sbírat data, která nám tuto bezpečnost pomohou zajistit. Evakuace z objektů 

probíhá případ od případu odlišně, a proto je třeba tyto případy studovat. Jejich výsledky 

mohou sloužit například pro vytvoření evakuačních plánů budov. 

 

Evakuační plán [31] znázorňuje možnost úniku z ohroženého objektu. Ta je ilustrována 

potřebnými prvky. Mohou se na něm objevit také informace potřebné pro evakuaci, záchranu 

a prvotní zásah. Musí na něm být identifikovaná přesná pozice, na které se uživatel objektu 

nachází, musí být aktuální, barevný a v příslušném měřítku (závisí na velikosti objektu, např. 

plány jednotlivých místností mají měřítko 1:350). Pozadí únikového plánu musí být bílé 

bezpečnostní nebo fosforeskující barvy [32]. Musí obsahovat legendu a další požadavky ČSN 

ISO 23 601[31]. 

Evakuační plány se umisťují tak, aby byly viditelné a čitelné a na místech jako jsou 

únikové cesty, u výtahů, schodišť apod. 

 

Obr. 15 Ukázka evakuačního plánu [41] 
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5.1 Cvičná evakuace 

 Přínosnými metodami sbírání dat o evakuaci jsou například evakuační cvičení. Ta jsou 

u nás i ve světě již používána a v některých případech probíhá i se spoluprácí jednotek HZS, 

kdy je evakuace procvičována jak ze strany osob, tak ze strany hasičů. Obvykle se cvičná 

evakuace provádí jedenkrát za rok [15]. 

 

Cvičná evakuace ČNB 

Dne 2. 8. 2011 kolem 11:00 hodin proběhla cvičná evakuace české národní banky [46]. 

Cvičení prověřilo postupy evakuace zaměstnanců a návštěvníků ČNB v případě mimořádné 

události.  

 

Cvičná evakuace výškové budovy 

V Praze v panelovém domě v Bajkonurské ulici proběhla cvičná evakuace. Jednalo 

se o cvičení, které mělo vytvořit reálnou situaci požáru bytu v jedenáctém patře [45]. Bylo zde 

přítomno také 22 hasičů. K tomuto cvičení se vyjádřil i starosta Prahy 11, Dalibor 

Mlejnský: „Je to v zájmu obyvatel a samozřejmě i tak jim to bude vysvětleno, že byť se možná 

vylekali, byť to možná narušilo na ten okamžik jejich pohodu bydlení, tak to bylo v jejich 

zájmu. Je to i pro ně uvědomění si toho, že by toto mohlo nastat a pak je každá vteřina 

drahá.“ 

Cvičná evakuace Rehabilitačního ústavu Hrabyně 

Cvičení proběhlo také 16. 6. 2011 v objektu Rehabilitačního ústavu Hrabyně. Bylo zde 

přítomno 7 jednotek hasičů, policie ČR i zdravotnická záchranná služba [44]. Jednalo 

se o simulovaný požár v kuchyňce ve třetím patře lůžkového objektu (kvůli vadné 

elektroinstalaci). Při této cvičné evakuaci bylo evakuováno do bezpečí téměř 200 pacientů 

a 50 zaměstnanců ústavu. Byli evakuováni evakuačními výtahy, výškovou technikou 

a částečně po schodišti. 

  Cílem cvičení bylo mj. prověřit možnosti vyhledávání osob v zakouřeném prostředí 

a zvládnutí evakuace většího počtu osob s omezenou schopností pohybu a orientace. Hasiči 

také zjišťovali, zda a jak lze ustavit výškovou techniku u všech objektů v areálu hrabyňského 

ústavu a vyzkoušeli si průjezdnost vozidel areálem. 
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5.2 FootPath 

FootPath [47] je tvořen přijímači mobilních signálů, které jsou rozmístěny uvnitř 

obchodních center, a serverové části, která naměřené signály přijímá. Jeho podstatou 

je zmapovat pohyb zákazníků obchodními centry s cílem vytipovat cílené produkty dané 

osoby. Na základě toho by pak mohla být reklama na jedince směřována stejně jako reklamy 

na internetových stránkách. Ty sledují pohyb uživatele a na základě nejčastěji vyhledávaných 

položek potom upravuje reklamy tak, aby byly zacíleny právě na jeho oblíbené produkty.  

Jakmile tedy zákazník vstoupí do obchodního centra, systém vyhledá signál jeho 

mobilního telefonu a na tomto základě vytvoří jeho unikátní „otisk“ (tzv. fingerprint). Záměr 

obchodníků je zde ale vedlejší. Do úvah by měla být spíše brána myšlenka využití tohoto 

systému například právě při cvičných evakuacích. Jeho výhodou je, že o takovémto systému 

osoby neví a simulace evakuace by tak mohla být mnohem reálnější a díky „otisku“ také 

mnohem přesnější. Je ale nutno zvážit, zdali by takto nebyla narušena ochrana osobních dat. 

 

 

 

Obr. 16 Ukázka zaznamenání trajektorie dvou osob [47] 
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6 Zaznamenávání průběhu evakuace osob 

Zaznamenávání průběhu evakuace úzce navazuje na předchozí část. Abychom mohli 

evakuaci zaznamenat, musíme použít nasbíraná data, ze kterých bychom mohli čerpat.  

Výstupem těchto zaznamenávání průběhu evakuace může být například určení doby potřebné 

pro evakuaci [8]. Ta se skládá z několika faktorů, a pokud je tato doba potřebná pro evakuaci 

tc (RSET – required safe egress time) menší nebo rovna dostupné době pro evakuaci (ASET –

 available safe egress time), je evakuace považována za bezpečnou.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hlavními metodami sbírání dat jsou metody kamerového záznamu a dotazníkové metody. 

 

6.1 Dotazníkové metody 

Projekt BeSeCu 

BeSeCu [6] je zkratkou slov Behavior, Security, Culture, tedy chování, bezpečnost, 

kultura. BeSeCu team vznikl z důvodu, že doposud již vzniklo velké množství Amerických 

studií o chování osob při katastrofách. Avšak co se Evropy týče, žádný větší projekt, který by 

se zabýval touto problematikou, zde nebyl.  

c a z ut t t t   (4) 

tc je doba potřebná pro evakuaci osob v min 

td     doba detekce a vyhlášení poplachu v min 

tz   doba do zahájení evakuace osob v min 

tu   doba pohybu osob objektem v min 

 

DOBA POTŘEBNÁ PRO EVAKUACI OSOB tc 

detekce a poplach td 

detekce  poplach  zjištění  rozhodování 

zpracování 

informace 

vnímání  

činnosti 

před 

odchodem 

detekce do zahájení evakuace tz pohyb osob tu 

doba 

[min] 

vznícení  ukončení 

evakuace  

Obr. 17 Doba potřebná pro evakuaci osob [8] 
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Hlavním cílem [42] tohoto projektu je zjišťování, jakým způsobem se lidé v nouzových 

situacích chovají a zda má na způsob jejich chování vliv jejich kultura. Tento výzkum probíhá 

v několika zemích Evropy. [6] Jsou jimi Polsko, Německo, Itálie, Velká Británie, Španělsko, 

Švédsko, Turecko a České republika. Ve spolupráci s těmito osmi evropskými zeměmi byly 

vyvinuty dva standardizované nástroje, BeSeCu-FR (pro hasiče) a BeSeCu-S (pro přeživší).  

BeSeCu týmy z těchto zemí zkoumají mimořádné události, které se stávají nejčastěji, 

jako bytový požár, požár ve veřejné budově, povodně, zemětřesení a teroristické útoky. 

Zaměřují se na oběti těchto situací i na profesionály, kteří při nich zasahují. Cílem tohoto 

projektu je tedy na základě podkladů získaných z dotazníků vytvořit lepší postupy 

v nouzových situacích pro Evropské země.  

 

 

 

 

 

Můžeme tedy říci, že tento projekt se zabývá metodou dotazníkovou. V současné době 

jsou pro tento projekt hledány osoby, které prožily nějakou událost a jsou ochotni tyto 

dotazníky vyplnit. [42] Další skupinou, pro kterou BeSeCu připravil dotazníky, jsou hasiči, 

kteří mohou pomoci posoudit, jakým způsobem lidé v takových situacích reagovali.  

Struktura dotazníků pro hasiče  

1. Sociodemografické údaje 

2.  Pracovní charakteristika  

3. Znalosti a zkušenosti z nouzových situací  

4. Vnímání rizik  

5. Chování obětí v nouzových situacích  

6. Komunikace s lidmi na místě a mezi poskytovateli první pomoci  

7. Specifické informace o požárech ve vícepatrových obytných budovách  

8. Zvládání emocí a stresu  

9. Osobní zkušenosti s hrozbami a nepříznivými situacemi v profesním životě  

10.  Otázky týkající se specifických neštěstí  

11.  Přiměřenost k oblastem života 

 

Obr. 18 Logo projektu BeSeCu [42] 



30 

 

Struktura dotazníků pro přeživší 

Toto dotazování probíhá formou kognitivního rozhovoru, to znamená, že tazatel 

rekonstruuje událost a prochází jejími fázemi v chronologickém pořadí: 

1. Začátek 

2. Uvědomění (předběžné) 

3. Evakuace  

4. Následky  

 

Studie NIST 

Tato studie je také výsledkem sběru dat formou anonymních dotazníků vyplňovaných 

po skutečném požáru [36]. Z celkového počtu 4400 osob poskytlo odpovědi 670 osob, 

a analýza se následně prováděla z 375 vyplněných dotazníků (zbylé byly vyřazeny například 

pro neúplnost nebo proto, že se již během požáru nevyskytovali v budově). Tento výzkum 

sloužil převážně ke stanovení tzv. pre-evacuation period, tedy době před evakuací. 

 

6.2 Metody kamerového záznamu 

Tyto metody jsou založeny na rozmístění kamer do objektu, kde se bude provádět 

například cvičná evakuace. Snímky z těchto kamer se pak vyhodnotí v příslušných 

programech a poskytnou tak spolehlivý zdroj o průběhu evakuace. 

Příkladem může být studie provedená v prostorách Ústřední knihovny Vysoké školy 

báňské – Technické univerzity Ostrava, kdy bylo účelem zjistit chování osob při 

evakuaci [12]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 19 Ukázka rozmístění kamer při cvičené evakuaci [12] 
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7 Chování osob při požáru 

Podle výzkumu NIST [34] jsou dnes používané modely, které nám umožňují určovat 

šířku schodiště, jeho kapacitu, šířku únikových východů a mnoho jiných technických 

požadavků, zastaralé. Faktor, který v těchto modelech a systémech povětšinou chybí, 

je chování unikajících osob. Skutečnost, že je tento faktor neméně důležitý než ostatní, 

si vydobyla návrhy nad rámec dosavadních přístupů – samozřejmě s ekonomickými 

kompromisy. Společně s General Service Administration a dalšími vládními organizacemi 

se NIST snaží o vytvoření zcela nové technické normy. Ta by měla eliminovat roli 

konstrukčního řešení budov v úmrtí osob při požárech, což zahrnuje sběr dat o evakuaci 

z budov a zkoumání lidského chování.   

 

7.1 Reakce osob na nouzové varování 

Jedna ze studií NIST [6] se zabývá také efektivitou varování veřejnosti.  Již přes 50 let 

se mnoho empirických studií snaží najít schéma v lidském jednání při katastrofách 

ve Spojených Státech.  Studie, která je založená právě na těchto empirických studiích 

se nazývá Protection Action Decision Model (PADM) a poskytuje shrnutí informací 

o vlivech, které ovlivňují rozhodnutí při přírodních a živelních katastrofách. Pro tuto studii 

je začátek rozhodovacího procesu stanoven od doby, kdy osoby uslyší varování. Zaznamenání 

varovné zprávy pak iniciuje sérii rozhodovacího procesu, který musí proběhnout ve správném 

pořadí pro daného jednotlivce, aby se začal zajímat o své bezpečí. Zaprvé si musí jednotlivec 

uvědomit a přijmout informaci. Potom musí této informaci věnovat pozornost. Nakonec musí 

informaci pochopit. 

 

 

Obr. 20 Schéma rozhodovacího procesu  

 

Nejzákladnějším bodem tohoto procesu je informaci vůbec přijmou, jelikož bez tohoto 

bodu by další dva ani nemohly nastat. Další studie NIST shrnuje faktory, které část procesu 

„přijetí informace“ mohou ovlivnit. [39] Tyto mohou přijetí informace jak zvyšovat, tak 

snižovat, nebo mohou mít smíšený vliv, jak je přehledně uvedeno v tabulce.  

 

 

 

 

přijmout informaci věnovat informaci pozornost pochopit informaci 
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FAKTORY FÁZE 1 FÁZE 2 VÝKLAD INFORACE 

Přijetí 

informace 

Definování situace 

jako požár 

Definování situace jako 

riziko pro mne/ostatní 

Na základě předchozí zkušenosti     

Má zkušenost s požárem (ano) zvyšuje zvyšuje zvyšuje 

Má znalosti o požáru/cvičení (ano) zvyšuje zvyšuje zvyšuje 

Přijímání vnějších vlivů (ano) snižuje --- --- 

Ví, kde jsou únikové cesty (ano) --- --- snižuje 

Má opakující se zkušenosti s falešnými 

poplachy (ano) 
--- snižuje --- 

Má pocit bezpečí v budově (ano) --- snižuje --- 

Má poruchy sluchu (ano) snižuje --- --- 

Věk (starší lidé) snižuje --- zvyšuje 

Pohlaví (ženy) zvyšuje --- zvyšuje 

Mluví stejným jazykem jako ostatní 

(ano) 
zvyšuje --- --- 

Má spojení s rodinou (ano) zvyšuje --- --- 

Přímo působící faktory     

Má větší stres/úzkost snižuje --- --- 

Vnímá časovou tíseň (ano) snižuje  zvyšuje 

Vnímání ostatních obzvláště blízkých 

(ano) 
snižuje --- zvyšuje 

Blízkost ohně/vidí oheň (ano) zvyšuje --- --- 

Spí (ano) snižuje --- --- 

Definuje situaci jako požár (ano) --- --- zvyšuje 

Informace    

Větší počet informací smíšené
* 

zvyšuje zvyšuje 

Ucelené informace (ano) --- zvyšuje zvyšuje 

Jednoznačné informace (ano) --- zvyšuje --- 

Počínání ostatních (ano) --- zvyšuje zvyšuje 

Oficiální zdroje (ano) zvyšuje zvyšuje --- 

Neoficiální zdroje (ano) --- zvyšuje --- 

Více toxických plynů --- snižuje --- 

Vizuální/zvukové informace (ano) zvyšuje --- --- 

Informace o riziku (ano) --- zvyšuje --- 

Legenda: 

--- oblasti, ve kterých výzkum nic nezjistil 

* výzkum si není jist, zdali se bude zvyšovat či snižovat 

Tab. 4 Faktory ovlivňující evakuované osoby [39] 
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Pokud tento základní proces proběhne, následuje série pěti otázek [6]: 

Existuje reálná hrozba, které musím věnovat pozornost?  

Pokud ano, osoba této hrozbě uvěří.  

Musím dělat nějaká ochranná opatření?  

Pokud ano, osoba usoudí, že je nutno provést ochranná opatření. 

Jaká bezpečnostní opatření mohu udělat?  

Osoba začíná hledat možnosti, jak se dostat do bezpečí. 

Jaká je nejlepší metoda ochrany?  

Osoba si vybere z  možností, které si definovala v předchozí otázce a začne si vyvíjet 

plán. 

Je třeba toto bezpečnostní opatření učinit hned?  

Pokud ano, následuje plán, který si vyvinula. 

 

Další faktory ovlivňující rozhodnutí osob  

Projít sérií těchto otázek však není jednoduché. Existují totiž i další faktory, které 

mohou jedince odvést od správného pochopení informace [6].  

 

Zdroj varování 

Jedním z prvních faktorů je zdroj šíření varování [6]. V dnešní době existuje velká škála 

takovýchto zdrojů. Mohou jimi být telefony, hlasové komunikační systémy, živé osoby, 

varovné tóny atd. Mnohé z těchto systémů však podávají omezené množství informací. 

Například varovný tón sice poskytuje informaci o tom, že se něco děje, ale neposkytuje žádné 

další informace. Neupozorní osobu na fakty jako umístění a druh hrozby, a jaká bezpečnostní 

opatření je třeba udělat. 

 

Vlivy okolního prostředí 

Druhým faktorem mohou být okolní vlivy [6]. V některých případech mají budovy 

systém, který poskytuje informace, které neslouží k varování. Příkladem mohou být například 

letiště. Osoby čekající na odbavení konstantně přijímají zvukové a vizuální zprávy o časech 

odletu, změnách a zpožděních. Tyto pravidelné informace mohou narušit vnímání varovných 

zpráv. Také je pravděpodobné, že cestující varovné zprávy mezi pravidelnými informacemi 

nezaregistrují. Další nebezpečí okolních vlivů spočívá v dynamice samotného nebezpečí.  
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Změny povahy hrozby uvnitř či vně ohroženého objektu mohou vyžadovat, aby osoba 

provedla jiná bezpečnostní opatření, než jim původně byla navržena. Změnit tato opatření 

může být komplikované zvláště v případě, že předchozí informace byla zcela opačná. 

 

Ostatní faktory 

Dalšími faktory mohou být stres a úzkost během nouzové situace [6]. Tyto mohou snížit 

kapacitu vnímání informací. Navíc, pokud lidé stráví většinu času v situaci, například 

na pracovišti, kde přijímají stále stejné druhy informací, zvuků, pachů atp., mohou někdy 

nové informace ignorovat. I v případě, že tuto zprávu zaznamenají, odmítají jí uvěřit, protože 

předpokládají že: 

1) neděje se nic neobvyklého 

2) pokud se něco děje, já nejsem ohrožen 

První předpoklad je popisován jako zkreslení skutečnosti a druhý je znám jako 

optimistické zkreslení. Tyto předpoklady bývají také často podpořeny opakovanými 

falešnými poplachy. 

 

Komunikační techniky pro zlepšení lidského vnímání  

Styl zprávy varování je v mnoha situacích rozhodující [6]. Výzkumy zaznamenaly, 

že největší úspěch budou mít ta varování, která budou specifická, důsledná, nepochybná, 

jasná a výstižná. To znamená, že zpráva bude zahrnovat tyto informace: 

 

 o jakou hrozbu se jedná 

 popis místa kde hrozba vznikla 

 doporučení, co by měly osoby udělat 

 kdy by měli začít konat 

 název zdroje, odkud tyto informace pocházejí 

 

Další studie se pak zabývají tím, jak všechny výše uvedené fáze (viz Obr. 20) systému 

varování vylepšit.  
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Vylepšení fáze přijetí informace 

Musí být zajištěno, aby vysílání zprávy bylo slyšeno a viděno [6]. Musí být zváženo i to, 

komu je informace vysílána. V budově se mohou nacházet lidé spící či omámení zplodinami 

hoření a ty je třeba varovat přednostně. To znamená, že tón akustické signalizace by měl být 

mnohem hlasitější (za normálních podmínek 50 dB, a alespoň 75 dB pro zhoršené podmínky). 

Navíc lidé se smyslovým postižením budou vyžadovat jiné metody vysílání varovných zpráv, 

jako například skryté titulky pro neslyšící nebo optická či hmatová značení pro osoby zrakově 

postižené. 

Dále by měla být upravena délka informace. Pokud je zpráva příliš dlouhá, lidé 

jí přestanou věnovat pozornost ještě předtím, než přijmou všechny informace v ní obsažené. 

Zprávy, které jsou stručné, lidé vnímají lépe. Za tyto zprávy jsou považovány ty, které 

obsahují cca 27 slov ve třech větách a trvají 9 s. Také je lepší, pokud jsou informace vysílány 

živým hlasem, který se ale odlišuje od hlasu, který mohou osoby slyšet při podávání běžných 

informací.  

 

Vylepšení fáze věnování pozornosti informaci 

V této fázi tedy člověk musí informaci brát jako důvěryhodnou a věnovat jí pozornost. 

Zde výzkumy prokázaly [6], že zda osoba informaci uvěří, záleží na zdroji, který ji vysílá. 

Důvěra osob dále stoupá, pokud tento zdroj vnímají jako důvěryhodný a známý. 

Důvěryhodnost zdroje však závisí na dalších faktorech jako typ hrozby, charakteristika zdroje, 

charakteristika osob apod. Pro někoho mohou být důvěryhodným zdrojem přátelé a příbuzní, 

pro jiní zase autority jako třeba vládní úředníci. 

 

Vylepšení fáze pochopení informace  

V tomto ohledu výzkumy prokázaly, že jsou lépe vnímány informace, které jsou 

sdělovány rychle [6]. Také vyšší frekvence hlasu a citové zabarvení, kterou mají ženské 

mluvčí, vzbuzují silnější pocit naléhavosti. A nakonec také může být pocit naléhavosti zvýšen 

používáním slov s negativním významem jako smrtící, nebezpečí, varování, upozornění. 

 

Odborníci  NIST si od těchto výzkumů do budoucna slibují lepší systém varování, který 

napomůže lepšímu porozumění varovných informací osobám, které se v nouzových situacích 

nacházejí.  
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7.2 Panika 

Na fakultě speciálního inženýrství v Žilině na Slovensku probíhaly výzkumy panického 

chování osob při nouzových situacích [6]. Již dříve bylo zjištěno, že nejčastějším projevem 

špatného psychického stavu evakuovaných osob je vznik paniky, což je zmatené chování 

jedince či celé skupiny osob. Panika občas bývá mnohem nebezpečnější než oheň samotný, 

protože lidé jednají iracionálně. Projevuje se dvěma způsoby. Instinktivními pocity 

(zaznamenáváno nejčastěji) nebo apatií (lidé podlehnou zoufalství a přestávají věřit). Tato 

situace je velice nebezpečná, obzvláště pokud lidé unikají prostory, které jsou pro 

ně neznámé.  

Příznaky paniky jsou specifické pro každého jedince, avšak obvykle to bývá bušení 

srdce, nevolnost, závrať, zimnice, pocení, strach ze smrti apod. Nejběžnějším symptomem 

panické situace je zhroucení systému a mezilidských vztahů, lidé ztratí zábrany a vítězí u nich 

instinkty a pudy a jednotlivci se promění v dav. Všichni se chtějí dostat do bezpečí 

neprodleně, protože se cítí ohroženi. Panickým situacím také zejména napomáhá: 

 anonymita davu 

 omezený prostor pro pohyb 

 hledání blízkých (lidé se často vracejí zpět do davu) 

 vnímání strachu v mimice tváří ostatních osob 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 Jak panice předejít? 

Obr. 21 Dav snažící se dostat z ohroženého prostoru [43] 
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Nejlepší prevencí jsou evakuační cvičení [6]. Osoby, které budou mít evakuaci 

nacvičenou, reagují instinktivně mnohem zodpovědněji a rychleji. Lidé, kteří mají informace 

o možném riziku, si ho uvědomují a ví, jak se chovat v konkrétních situacích. Nicméně je také 

velice důležité zachovat klid, snažit se uklidnit dav a dovést ho do bezpečí. Avšak 

i v takovýchto případech může být snaha bezúspěšná, a pokud selžeme, je nutné dostat do 

bezpečí alespoň sebe. V některých objektech dokonce mohou být určeny osoby, které 

evakuaci řídí a jsou zodpovědné za její vedení.  

 

Závěrem tohoto výzkumu lze tedy říci, že každá osoba je emocionálně ovlivnitelná. 

To znamená, že osoba, která evakuaci řídí, může řídit také chování osob a může je uklidnit.  

 

7.3 Analýza chování při požáru výškové budovy 

Jedním z výzkumů lidského chování a zaznamenáváním průběhu osob je také zpráva 

z června 2010 [36], o které již bylo zmíněno v předchozích částech práce. 

 

O co se tedy jednalo?  

V roce 2008 došlo k požáru v obvodovém plášti v prvním poschodí 32 patrové výškové 

administrativní budovy ve Spojených Státech. Evakuace probíhala v podvečer v zimních 

měsících.  

 

Co výzkum zjistil? 

Tento výzkum mimo již zmiňované faktory (Tab. 4 Faktory ovlivňující evakuované 

osoby [39]Tab. 4) ovlivňující dobu před evakuací ukázal, že osoby provádějí v době před 

evakuací různé aktivity. Zjišťují, co se děje, varují okolní osoby, hledají okolní osoby, 

odnášejí osobní předměty atd. Dále byly zkoumány faktory, které jsou již předem známy a 

nesouvisí se vzniklou situací, jako věk osob, pohlaví osob, předchozí zkušenosti, školení, 

zdravotní postižení atp. 

 

Také zde hraje roli tzv. incident factor, tedy faktor ohrožení. Tento faktor vyjadřuje 

vnímání rizika a dobu před evakuací snižuje. Je tedy zřejmé, že osoby se zdravotním 

postižením a osoby starší budou mít dobu před evakuací delší a naopak osoby s předchozím 

školením, cvičením a vysokým faktorem události kratší.  
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8 Přehled evakuačních modelů  

Stále rychlejší vývoj a vyspělé technologie dnešní doby umožňují výpočetní metody 

doplnit také počítačovými modely. První vznikající modely hodnotily evakuující se osoby 

jako dav. Ovšem v reálné situaci se vyskytuje mnoho jiných vlivů, které na člověka působí, 

jak je mimo jiné uvedeno v předchozích kapitolách. Tato skutečnost vedla ke zdokonalování 

evakuačních počítačových modelů [9] a dnes jsme v nich schopni definovat mnoho faktorů. 

Jsou jimi například rychlost pohybu osob, rozměry osob atp. Stálé vylepšování modelů vedlo 

také ke zvyšování jejich počtu a různorodosti. Proto byly tyto modely rozděleny do tří 

hlavních skupin. Modely behaviorální, pohybu a kombinované. 

 

Behaviorální modely  

Pro tyto modely je charakteristické,[9] že do vyhodnocení času pohybu evakuujících 

se osob k východu zahrnují to, jak se lidé rozhodují. Některé z nich zohledňují i předávání 

informací mezi osobami navzájem, či chování celé skupiny osob. Do jisté míry se dá říci, 

že zohledňují lidské chování. Dále také přihlížejí k fyzické zdatnosti osob. Zástupci těchto 

modelů jsou například buildingExodus, EXITT, VEgAS. 

 

Modely pohybu  

Tyto modely [9] se zabývají spíše prostorem, ve kterém se osoby pohybují. Umožňují 

identifikovat problémová místa, ve kterých by se mohly vytvořit fronty a evakuace by se tak 

mohla výrazně zpomalit. Tyto vlastnosti programu jsou výhodné například k optimalizaci 

šířky únikových cest a východů. Zástupci těchto modelů jsou například WayOut, EgressPro, 

FPETool.  

 

Kombinované modely   

Jak už naznačuje název, tyto modely sdružují pohyb osob a částečně i určité prvky 

chování. [9] Jsou v nich zohledněny různé doby reakce evakuujících se osob na vyhlášení 

poplachu, chování při řazení do front apod. Zástupci těchto modelů jsou například 

SIMULEX, EXIT89, SGEM. 
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8.1 buildingEXODUS 

Z důvodu, že podrobný popis výše zmiňovaných modelů není hlavní náplní práce, 

uvádím pouze jeden příklad, a to The buildingEXODUS evacuation model, jelikož je v něm 

zahrnuto také chování osob.  

 

Vývoj Softwaru EXODUS začal roku 1989 na Univerzitě v Greenwich skupinou 

bezpečnostních inženýrů [4], [5]. Je to druh modelu navržený pro simulaci evakuace o velkém 

počtu lidí ze složitých objektů. Skládá se z pěti základních faktorů, které se navzájem 

ovlivňují. Jsou to uživatel objektu, pohyb, chování, toxicita, riziko. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Obr. 22 Vzájemné ovlivnění faktorů [4] 

 

Pro výpočet využívá technickou dokumentaci, která je převedena do virtuálního 

prostředí tohoto programu pomocí programu AutoCAD [3]. S ohledem na využití daného 

objektu a vlastnosti osob stanoví reakční dobu osob a rychlost jejich přesunu na volné 

prostranství. Využití objektu je podloženo prováděním cvičných evakuací v několika zemích 

a data získaná z těchto experimentů jsou pak statisticky zpracována a zapracována do 

algoritmu výpočtu. Na základě stanovených vlastností osob tento model dokáže sám 

vyhodnotit jejich nejpravděpodobnější chování. Při opakování stejné simulace se výsledky 

mohou lišit. Výhodou je, že výslednou simulaci lze sledovat i v trojrozměrném prostředí. 
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8.2 Využití evakuačních modelů v praxi 

V současné době je vyvinuto přibližně 40 evakuačních modelů, které mají tři hlavní 

využití. [37] Ověřování bezpečnosti, experimentální studie, a znovu hodnocení událostí.  

 

Ověřování bezpečnosti  

Pro ověřování bezpečnosti jsou modely používány tak, že se model použije ke 

zhodnocení bezpečnosti a evakuace určitého stavebního návrhu [37]. Může být použit i pro 

změny staveb, například při změně charakteru objektu. Například simuluje evakuaci po 

únikových cestách v objektu. Následně se pak porovnají výsledky simulované evakuace 

s výsledky simulace při požáru. Objekt je pak považován za bezpečný, pokud je množství 

času potřebného pro evakuaci menší než čas, kdy se podmínky pro osoby stanou vlivem 

požáru nebezpečné. Je vhodné, aby tento typ modelů využívali stavební a bezpečnostní 

inženýři. 

 

Experimentální projekty 

Modely pro experimentální projekty zkoumají a řeší faktory, které jinak nelze snadno 

zkoumat [37]. Inženýři často modelují pro jednu budovu více případů a možností. Používají je 

také akademičtí pracovníci pro testování hypotéz o vlivu stavebních podmínek na evakuaci. 

Pro jeden objekt se tak vytvoří více výsledků s rozličnými vstupními údaji, jako jsou 

například šířka schodiště, počet schodů v budově, šířka chodeb, umístění a počet východů 

apod. Tyto modely mohou také testovat vliv požáru na evakuované osoby. 

 

Znovu hodnocení události  

Počítačové modely mohou být použity i pro znovu vytvoření událostí [37]. Jejich 

hlavním cílem je určit příčinu, proč se událost stala, proč při ní přišlo o život tolik osob apod., 

anebo hodnocení události samotné. Zde se mohou modelovat situace, které by mohly nastat, 

kdyby v objektu bylo více osob, kdyby měl objekt více východů atd. Tento model nejčastěji 

používají vyšetřovatelé požárů, výzkumní pracovníci a konzultanti pověření modelováním 

určitých situací. Za účelem znovuvytvoření musí uživatel modelu zpracovat i celou řadu 

dílčích situací tak, aby co nejlépe odpovídaly dané situaci. Tyto modely byly použity 

například pro vyšetřování pádu věží Světového Obchodního Centra v roce 2001. 
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9 Shrnutí 

Při mimořádných událostech závisí, mimo jiné, životy osob na evakuaci. Novodobé 

výzkumy stále častěji přicházejí k myšlence, že evakuace je ovlivněna chováním těchto osob 

a faktory, které na ně působí. V této kapitole je uvedeno stručné shrnutí doporučení, která by 

do budoucna mohla být vylepšena, aby byla evakuace bezpečnější. 

 

 Více zohlednit lidské chování. Nové studie NIST mají v plánu stanovit a zahrnout 

tzv. dobu před evakuací (pre-evacuation time) do výpočtu doby potřebné pro evakuaci. 

Ta by byla vyjádřena konstantou, která by zahrnovala faktory, ovlivňující chování 

osob před evakuací, jako například charakter budovy, zdali osoby byly na takovou 

situaci připravovány (evakuační cvičení) atp. 

 

 Vylepšit systém varování. Studie zkoumající působení varování na člověka v nouzové 

situaci přemýšlejí nad vylepšením těchto systémů. Jedná se především o to, aby tyto 

zprávy byly mluvené, a to odlišným hlasem než osoby běžně v budově slýchávají 

(nejlépe hlas ženský). Také se považuje za podstatné, aby v této zprávě byly obsaženy 

všechny informace o události a také opatření, které by měly osoby podniknout, během 

9 s, ve třech výstižných větách. 

 

 Určit osobu, která bude za evakuaci zodpovědná. Skutečnost, že je člověk 

ovlivnitelný, není novodobým objevem. Novější je ovšem myšlenka, že se tato 

ovlivnitelnost dá při evakuaci využít. Pokud bude v budově (např. na každém podlaží 

či větším oddělení) určena osoba, která bude evakuaci řídit a bude zodpovědná za její 

hladký průběh, bude poučena o situacích, které mohou v daném objektu vzniknout 

a jaká opatření při nich podniknout, může další osoby vést, uklidnit a zabránit tak 

např. panice, která mnohdy bývá nebezpečnější než samotný požár. 

 

 Provádění cvičných evakuací. Za důležité je považováno i každoroční provádění 

cvičných evakuací. Osoby, které jsou řádně procvičeny a poučeny, se totiž v nouzové 

situaci orientují lépe. U nás i v zahraničí je už tento postup i se součinností HZS 

poměrně běžný, ale nebude jistě na škodu jeho připomenutí. 
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Závěr 

Tato práce byla vypracována za účelem vytvořit přehled o nových způsobech evakuace 

osob při požárech občanských staveb. Byla rozdělena do tří hlavních celků. 

Nejprve bylo nutno zhodnotit konstrukční a dispoziční řešení objektů, které 

má na evakuaci nemalý vliv. Byl zde zohledněn vliv prostoru na evakuaci, na který dále 

navazují schodiště, chodby a dveře a jejich popis z hlediska evakuace. Dále bylo nutno 

zohlednit bezpečnou evakuaci po chráněných a nechráněných únikových cestách, kde 

je důležitým aspektem i jejich situování a značení. Z důvodu velkého množství výškových 

budov zde byly zahrnuty i evakuační výtahy, požadavky na ně kladené a přínos jejich využití 

při evakuaci. V této oblasti výzkumy ukazují, že evakuace po schodišti a současně pomocí 

výtahů se zrychlí až o 16 - 25 %. 

Druhý celek se zabývá metodami, kterými se sbírají data o evakuaci, zaznamenávání 

jejího průběhu a chováním osob. Aby bylo možné zajistit v objektech dostatečnou ochranu při 

evakuaci, je třeba sbírat data, která tuto bezpečnost pomohou zajistit. Zatím nejlepším 

způsobem jak data sbírat jsou cvičné evakuace. Další možnou myšlenkou je použití systému 

FootPath, který byl navržen pro obchodní domy, aby sledoval pohyb zákazníků a zaznamenal 

jejich „otisk“ – přesnou trasu – pomocí signálu mobilního telefonu. V tomto případě by se 

mohlo uvažovat o využití tohoto systému u cvičných evakuací. Data pro zpracování by tak 

mohla být přesnější a přehlednější. Další řešenou otázkou bylo zaznamenávání způsobu 

evakuace. K tomu jsou dnes používány dvě hlavní metody. Metody dotazníkové, které jsou 

v Evropě zastoupeny projektem BeSeCu, kterého se účastní také Česká republika. Ve světě 

těchto metod využívá například NIST. Druhou metodou je kamerový záznam, který je také 

využíván NIST a u nás sloužil například při cvičné evakuaci univerzitní knihovny VŠB - 

TUO. Hlavní problematikou, která je novodobými výzkumy vyzdvihována, je lidské chování 

při evakuaci, což je faktor nepředvídatelný a málo zohledňovaný. Do budoucnosti se výzkum 

snaží o vytvoření nové normy, kde by byl zohledněn i tento faktor.  

Poslední celek je věnován počítačovým modelům a jejich využití v praxi. To spočívá 

především v ověřování bezpečnosti stavebních návrhů, experimentálních projektech 

a rekonstrukci událostí, vhodné například pro vyšetřovatele požárů. 
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Seznam zkratek 

x NP:    x – té nadzemní podlaží 

NÚC:    nechráněná úniková cesta 

ČNB:   Česká národní banka 

ČCHÚC:   částečně chráněná úniková cesta 

CHÚC A, B, C:  chráněná úniková cesta typu A, B nebo C 

PO:    požární ochrana 

PBZ:    požárně bezpečnostní zařízení 

HZS:    hasičský záchranný sbor 

DP1:    konstrukční části nehořlavé 

DP2:    konstrukční části smíšené 

DP3:    konstrukční části hořlavé 

NIST:    National Institute of Standards and Technology  

 


