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 Diplomová práce řeší problematiku evakuace osob z kulturních zařízení. Práce je 

dělena do čtyř hlavních částí. V první z nich jsou uvedeny faktory komplikující průběh 

evakuace osob. Druhá část řeší dobu evakuace osob a je doplněna praktickým pokusem. Třetí 

část se zabývá současným stavem požární ochrany v kinech s ohledem na bezpečnou evakuaci 

osob, upozorňuje na rozpor vůči právním nebo normativním předpisům a navrhuje opatření, 

jak těmto chybám předcházet, popřípadě snížit jejich negativní vliv. Poslední část se věnuje 

problematice evakuace osob s omezenou schopností pohybu, v rámci které byly provedeny 

praktické experimenty simulující pohyb. 
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 My thesis addresses the issue of evacuation of Public assembly buildings. It is 

dividend into four main parts. The first of these are the factors complicating the course of the 

evacuation. The second part concentrates on evacuation of people and is supplemented with 

practical experiment. The third part deals with the current state of fire safety in cinemas 

considering safe evacuation and draws attention to the contradiction to legal or normative 

regulations. There I also propose arrangements to prevent these errors or reduce their negative 

impact. The last part deals with the issues of evacuation of persons with reduced mobility, in 

terms of which I have carried out practical experiments simulating their movement. 
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Úvod 

Když se krátce před rokem 1896 zrodil první film zachycující příjezd vlaku do stanice  La 

Ciotat, začaly se utvářet dějiny kinematografie. Od té doby urazil film dlouhou cestu a jeho 

vývoj pokračuje dodnes. Přestože si bratři Lumièrové, kteří jako první uvedli film do kina, 

mysleli, že nebude mít promítání filmů žádnou budoucnost, navštíví ročně prostory kina 

stamilióny lidí po celém světě.  Například v období let 1925 až 1929 shlédlo na území našeho 

státu v kinech film více než 360 miliónů návštěvníků a jejich počet rok od roku rostl.  

Kino je prostor, ve kterém se soustředí velké množství osob. Aby se během požáru snížila 

pravděpodobnost ztrát na lidském zdraví, životech a majetku co nejvíce, je potřeba stavbu 

vhodně vyprojektovat. Správně navržená stavba je z hlediska požární ochrany základním 

předpokladem pro minimalizaci ztrát. Při návrhu takovýchto prostor je nutné počítat nejen 

s ničivými účinky požáru, ale také s těžko předvídatelným chováním osob. Během krizových 

situací (požáru) se smýšlení jednotlivých osob zcela mění a vniká zvláštní kolektivní forma – 

dav doprovázený panikou. Tou je možno rozumět sociálně psychologický jev, který lze 

charakterizovat spontánním, nekorigovaným, iracionálním a rozumem nepochopitelným 

chováním lidí, u kterých došlo k porušení duševní rovnováhy a které spojuje pouze jediná 

společná věc - únik od vzniklého problému. Právě proto jsou nejdůležitějším prvkem při 

návrhu stavby bezesporu propozice promítacích sálů, únikové cesty a na nich umístěné 

únikové východy. Jejich dimenzovaní, tedy počty a parametry, musí být v souladu s právními  

a normativními předpisy a musí unikajícím osobám zajistit úspěšnou evakuaci. Správné 

navržení a zabezpečení stavby jako celku představuje jen polovinu úspěchu. Nejslabším 

článkem celé požární ochrany jsou ty části staveb, které jsou podmíněny činností osob. Jinými 

slovy, ani ta nejlépe navržená úniková cesta není unikajícím osobám v době požáru nic platná, 

pokud ji zaměstnanec kina opatří zámkem, čímž se stane neprůchozí. Dále je při návrhu kina 

nutné pamatovat i na další velmi závažný, často opomíjený a nenápadný problém. Ten 

představuje zdravotní stav osob nacházejících se v kulturních zařízeních. Denně je možné se 

setkat se stovkami handicapovaných osob, kteří spolu s ostatními tvoří společnost a ani jejich 

přítomnost v kině není ničím neobvyklým.  

Praktická část diplomové práce se kromě sběru a analýzy poznatků o požární bezpečnosti 

v kinech spolu návrhem opatření, jak tyto závady v praxi odstranit, popřípadě snížit jejich 

negativní vliv zaobírá dobou evakuace a pohybem osob s omezenou schopností pohybu. Dále 

srovnává teorii pohybu osob se simulací počítačového programu a praktickými experimenty.      
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Rešerše 

Při práci s pojmem „evakuace“ a studii základního posuzování pohybu osob (hustota osob, 

hustota proudu, stanovení parametrů pohybu aj.) jsem používal nejčastěji knižní publikaci 

s názvem Evakuace osob (FOLWARCZNY, Libor a Jiří POKORNÝ. Evakuace osob. 1. vyd. 

Ostrava: Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, 2006, 125 s. ISBN 80-866-3492-

2) a dále pak zahraniční publikaci SFPE handbook of fire protection engineering. (SFPE 

handbook of fire protection engineering. 3rd ed. Bethesda, Md.: Society of Fire Protection 

Engineers, c2002, 1 v. (various pagings). ISBN 08-776-5451-4). 

Z českých státních norem jsem používal zejména při odkazu na shromažďovací prostory ČSN 

73 0831 (ČSN 73 0831. Požární bezpečnost staveb – Shromažďovací prostory. Praha: Český 

normalizační institut, červen 2011. 36 s.). S touto normou jsem pracoval především ve vztahu 

s termínem shromažďovací prostor, při výpočtu rychlostí pohybu osob a doby evakuace a při 

zpracování praktické části práce, kdy jsem prováděl rozbor chyb a nedostatků z oblasti 

požární bezpečnosti staveb shromažďovacích prostor. ČSN 7308 31 se v mnoha případech 

(především při dosazování konstant do výpočetních vztahů) odvolává na ČSN 73 0802 (ČSN 

73 0802. Požární bezpečnost staveb - Nevýrobní objekty. Praha: Český normalizační institut, 

květen 2009. 122 s.) a na ČSN 73 0818 (ČSN 73 0818. Požární bezpečnost staveb – Osazení 

objektů osobami. Praha: Český normalizační institut, červen 1997. 32 s.).  

Z  důvodu provádění praktických experimentů s osobami s omezenou schopností pohybu jsem 

nejvíce nahlížel do vyhlášek o obecných technických požadavcích zabezpečujících 

bezbariérové užívání staveb (Vyhláška MV ČR č. 398/2009 Sb. o obecných technických 

požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, ve znění pozdějších předpisů.) 

a o technických požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou schopností 

pohybu a orientace (Vyhláška MV ČR č. 174/1994 Sb. o technických požadavcích 

zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace, ve znění 

pozdějších předpisů.).  

Praktické experimenty byly vyhodnocovány a srovnávány kromě výpočetních vztahů 

převzatých z knižní publikace Evakuace osob a ČSN 73 0831 také s modelovacím programem 

Pathfinder, který při zadání konkrétních podmínek dokázal simulovat pohyb osob.   
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1. Evakuace  

Pojmem evakuace osob je v požární bezpečnosti staveb myšleno krátkodobé opuštění osob 

z prostor zasažených požárem nebo prostor, které jsou požárem potenciálně ohroženy účinky 

požáru (teplem, zplodinami hoření, úbytek kyslíku, narušení stability objektu apod.) na volné 

prostranství s výjimkou osob, které budou evakuaci řídit, nebo které se budou podílet na 

záchranných pracích. Zasaženými prostory se rozumí výrobní či nevýrobní objekty  

a evakuovanými osobami jsou osoby, které se nachází v takových to objektech v době požáru. 

Požárem se rozumí každé nežádoucí hoření, při kterém došlo k usmrcení nebo zranění osob  

nebo  zvířat,  ke  škodám  na materiálních hodnotách  nebo  životním  prostředí  a  nežádoucí  

hoření, při kterém byly osoby, zvířata, materiální hodnoty nebo životní prostředí 

bezprostředně ohroženy [7]. V případě, že musí být evakuovaným osobám během úniku 

poskytnuta pomoc zvenčí, potom se nejedná o evakuaci, ale o záchranu osob [1].  

1.1 Evakuace a legislativa 

S pojmem „evakuace“ se je možné setkat v mnoha zákonech, vyhláškách, českých státních 

normách a jiných právních předpisech. Ovšem přesná definice tohoto termínu ve spojení 

s požární ochranou neexistuje. S pojmem je možné se setkat na příklad v zákoně  

o IZS [4], vyhláškách o požární prevenci [7], dokumentaci staveb [5], technických 

podmínkách požární ochrany staveb [8], dále pak v českých státních normách požární 

bezpečnosti staveb řady 73 08XX, například sklady [16], výrobní objekty [18], nevýrobní 

objekty [11], společná ustanovení [17], shromažďovací prostory [15], budovy pro bydlení  

a ubytování [10] aj. 

1.2 Evakuace dle rozsahu opatření a doby trvání 

Evakuace se dle rozsahu opatření dělí na evakuaci objektovou a plošnou a dle doby trvání se 

dělí na krátkodobou a dlouhodobou. Z hlediska požární ochrany a požární bezpečnosti staveb 

se uvažuje evakuace objektová a krátkodobá. Evakuace plošná a dlouhodobá je uvažována 

z hlediska ochrany obyvatelstva. Pro účely diplomové práce bude dále řešena pouze objektová 

evakuace – opuštění objektu. 
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1.2.1 Evakuace objektová 
Evakuace osob z jedné budovy nebo komplexu budov. Objektová evakuace je dále dělí na 

Opuštění objektu (na volné prostranství) a na Setrvání osob v objektu (v jiném požárním 

úseku, kde budou osoby chráněny před účinky požáru) [1].  

1.2.2 Evakuace plošná 
Zahrnuje evakuaci velkého počtu osob ze zasaženého území (část nebo celý urbani-stický 

celek, popřípadě větší územní prostor). Evakuované osoby jsou zde ohrožovány mimořádnou 

událostí s výjimkou osob, které provádí záchranné nebo likvidační práce, nebo se podílejí na 

řízení evakuace [1].  

1.2.3 Evakuace krátkodobá 
K opuštění objektu postačuje krátký časový úsek, zpravidla řádu několik sekund, maximálně 

minut. Pro evakuované osoby není potřeba zajišťovat náhradní ubytování, stravování nebo 

jinou péči [1]. Evakuované osoby se mohou do nepřímo postižených částí vrátit nejdéle do 24 

hodin od zahájení evakuace [25].    

1.2.4 Evakuace dlouhodobá 

Ohrožení vyžaduje dlouhodobé opuštění objektu nebo prostoru, ve kterém proběhla evakuace. 

Pro evakuované osoby bývá zapotřebí zajistit náhradní ubytování, stravování nebo jinou péči 

[1]. Evakuované osoby se nemohou do postižených míst vrátit dříve než po 24 hodinách od 

zahájení evakuace [25].   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 1- Evakuační autobus; zasažená oblast; nouzové ubytování [1] 
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2. Shromažďovací prostor 

Shromažďovacím prostorem (SP) je místo, ve kterém se soustřeďuje větší počet osob, než je 

dovoleno předpisem. Shromažďovací prostory dělíme na vnitřní a venkovní. Za 

shromažďovací prostory se nepovažují únikové cesty a ani prostory, na kterých dochází 

k dočasnému soustředění většího počtu osob z důvodu evakuace [15].  

2.1 Charakteristika vnitřních shromažďovacích prostor 

Vnitřní shromažďovací prostor je místnost uvnitř objektu ohraničená stavebními 

konstrukcemi po obvodu a shora. Tento prostor musí obsahovat více osob, než kolik je 

uvedeno v příloze A [13] ve vztahu k výškovým pásmům. Pokud se v příloze A [13] takový 

prostor nenachází, je vnitřním shromažďovacím prostorem také místnost, ve které se nachází 

nejméně 250 osob, přičemž na každou osobu připadá půdorysná plocha 0,5 - 5 m2 [15]. 

 

 

 

  

Obrázek 2 – Vnitřní shromažďovací prostor, kino Lucerna [30]  

Obrázek 3 - Vnitřní shromažďovací prostor, kino CineStar [20] 
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2.1.1 Výšková pásma 
Vnitřní shromažďovací prostory se podle výškové polohy, kde se nacházejí, člení do třech 

výškových pásem (dále jen „VP“). Výšková pásma se značí VP1, VP2 a VP3 [15].  

Tabulka 1 – výšková pásma vnitřních SP 

VP1 Zahrnuje prostory v 1. PP, dále NP do výšky hp ≤ 9 m 

VP2 Zahrnuje prostory ve 2. PP, dále NP výšky < 9 m hp ≤ 30 m 

VP3 Zahrnuje prostory ve 3. a dalším PP, dále NP výšky hp > 30 m 

 

 

 

 

 

Může nastat případ, kdy bude půdorysná plocha (podlaha) požárního úseku, na které se 

výškové pásmo posuzuje, v různých výškách. Za předpokladu, že se na obou částech 

půdorysné plochy vyskytuje přibližně stejný počet osob, lze udělat průměr z výšek těchto 

ploch [15] (viz obrázek č. 2: hp = (7 m + 10 m) / 2 = 8,5 m => VP1).   

 

 

 

  

 

V podzemních podlažích se při zařazení do výškového pásma přihlíží k nejníže položené 

podlaze, na které se nachází alespoň 15% celkového počtu osob ve shromažďovacím prostoru 

(viz obrázek č. 3: shromažďovací prostor sestává ze dvou podzemních podlaží. Ve 3. PP se 

vyskytuje 48 osob z celkového počtu 300, které představují 16% z celku. A protože je min. 

pro pásmo VP3 15%, je počet 48 osob pro volbu toho výškového pásma dostačující [15].  

Obrázek 4 – požární úsek na rozhraní dvou výškových pásem 

Obrázek 5 – určování výškového pásma v podzemních podlažích 
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V nadzemních podlažích se bere za rozhodující to výškové pásmo, kde se nachází více jak 

50% osob shromažďovacího prostoru (viz obrázek č. 4: shromažďovací prostor sestává ze 

dvou nadzemních podlaží. V 1. PP se vyskytuje maximálně, z důvodu pevných sedadel 

například, 147 osob z celkového počtu 300, které představují 49% z celku. A protože je 

přihlíženo k tomu VP, kde je více jak 50% všech osob SP, bude v tomto případě uvažováno 

pásmo) [15].  

 

 

  

 

 

 

Výšková pásma VP2 a VP3 vycházejí ze základního výškového pásma VP1 pomocí 

bezpečnostního součinitele; pro VP2 je jím hodnota 1,5 a pro VP3 hodnota 2. Má-li například 

administrativní zasedací síň mezní počet osob pro shromažďovací prostor 200, pak ve VP2 to 

bude 200 / 1,5 = 135 a ve VP3 200 / 2 = 100 osob [15].    

2.1.2 Velikost shromažďovacích prostor   
Pokud nemají shromažďovací prostory jinak vymezenou velikost, pak platí, že   

v pásmu VP2 může být maximálně 5 SP a v pásmu VP3 maximálně 3 SP. Například bude-li 

mít kino 400 míst k sezení a bude-li v pásmu VP2, bude mít velikost 3 SP, což je v pořádku 

(400 / 135 = 3; hodnota 135 je brána z přílohy A [15]). Velikost shromažďovacího prostoru 

může mít maximální velikost rovnající se mezní velikosti požárního úseku, která se určuje 

předpisem [11]. Celková půdorysná plocha je stanovena sečtením všech dílčích ploch, na 

nichž se mohou vyskytovat osoby (užitná podlaží i dílčí plochy, jakými jsou balkóny, ochozy, 

pódia apod.). Za jeden SP lze považovat i prostor s více podlažími, pokud je jejich vnitřní 

stropní konstrukce obsahuje otvory, kterými můžou během požáru procházet zplodiny, které 

mohou ohrozit osoby ve vyšších podlažích. Je-li v objektu více shromažďovacích prostorů, 

doporučuje se udělat z každého z nich samostatný požární úsek [15]. 

 

  

Obrázek 6 – určování výškového pásma v nadzemních podlažích 



 

8 
 

2.2 Charakteristika venkovních shromažďovacích prostor 

Venkovní shromažďovací prostor [15] je prostor, který není po obvodě nebo shora uzavřený, 

ale je tvořený nebo vymezený stavebními konstrukcemi, jako jsou tribuny, pódia, kontejnery, 

ohradní stěny, oplocení, přenosné zábrany apod., popř. okolním nebo přírodním terénem jako 

je např. svah, skála, vodní plocha aj. Za venkovní shromažďovací prostor se považuje také 

shromažďovací prostor v uzavřeném nebo polozavřeném volném prostranství, které je 

ohraničené na alespoň 50 % délky svého obvodu dočasnou nebo trvalou stavbou. Také 

prostory, které se uzavírají shora (jsou kryty mobilním zastřešením) jen v případě deště nebo 

jiných nepříznivých atmosférických vlivů, se posuzují jako venkovní shromažďovací 

prostory. V případě pevné střechy venkovního SP nesmí přesáhnuto 75 % celkové půdorysné 

plochy posuzovaného prostoru z důvodu venkovního pohybu vzduchu osobám na tribuně 

atd… 

Pokud jde o trvalý venkovní shromažďovací prostor [15] je, bez ohledu na jeho velikost 

půdorysné plochy, považován za jeden požární úsek. Venkovním shromažďovacím prostorem 

je každý prostor, ve kterém se pohybuje více než 500 osob. Ve venkovním shromažďovacím 

prostoru není limit pro maximální počet osob. 

 

  

Obrázek 7 – Venkovní shromažďovací prostor, letní kino Valašské Meziříčí [23]  
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3. Faktory komplikující průběh evakuace osob 

Faktorů, které ovlivňují průběh evakuace osob z vnitřních shromažďovacích prostor, je 

mnoho. Počínaje požárem, přes chování a pohyb osob až po charakter staveb. Požár nejvíce 

komplikuje evakuaci zplodinami hoření, které během něj vznikají, spotřebovává kyslík 

nezbytný k dýchání a působením vysokých teplot narušuje statiku staveb. Chování osob často 

zapříčiní více poranění, mnohdy i s následkem smrti, než požár. Na vině je nekontrolovatelné 

panikové chování osob v davu během kritických situací. Stavba se při evakuaci osob stává 

negativním faktorem tehdy, je-li z hlediska požární ochrany špatně navržena. Špatným 

návrhem jsou myšlena zejména nevhodná navržení únikových cest a jiná pasivní či aktivní 

protipožární zabezpečení objektu.   

3.1 Požár  

Požárem je dle vyhlášky o požární prevenci [7] „každé nežádoucí hoření, při kterém došlo 

k usmrcení nebo zranění osob nebo zvířat, ke škodám na materiálních hodnotách nebo 

životním prostředí a nežádoucí hoření, při kterém byly osoby, zvířata, materiální hodnoty 

nebo životní prostředí bezprostředně ohroženy“ V následujících třech kapitolách bude 

vysvětlen negativní dopad požáru během evakuace ve formě zplodin hoření, spotřebě kyslíku 

a působení tepla a plamene.  

3.1.1 Zplodiny hoření  
Převážná většina úmrtí během požáru je způsobená zplodinami hoření, které se uvolňují 

během požáru. Množství a škodlivost spalin jsou závislé na chemickém složení hořlavého 

materiálu a na množství oxidačního prostředku. Dnešní moderní materiály, které se při 

stavbách objektů používají nebo kterými se později takové objekty vybavují, obsahují 

zejména uhlík, síru, vodík, fosfor, dusík aj. Při hoření materiálů pak dochází k vývinu oxidů 

těchto prvků, které jsou pro zdraví člověka toxické [1].  

Tabulka 2 – Vliv oxidu uhelnatého (CO) na člověka [26] 

Koncentrace CO Fyziologická odezva 

1500 ppm Bolest hlavy po 15 min, kolaps po 30 min, smrt po 1 hod 

2000 ppm Bolest hlavy po 10 min, kolaps po 20 min, smrt po 45 min 

3000 ppm Max doba bezpečné expozice 5 min, nebezpečí kolapsu během 10 min 

6000 ppm Bolest hlavy a závrať od 1 do 2 min, nebezpečí smrti od 10 do 15 min 

12800 ppm Okamžitý efekt, bezvědomí po 2 až 3 nadechnutí, smrti hrozí od 1 do 3 min 
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Zplodinami hoření jsou také miniaturní částečky dehtu, uhlíku a jiných pevných látek, které se 

vznáší v plynných produktech hoření a spolu s nimi tvoří (toxický) kouř. Hustota kouře je 

závislá na velikostech jednotlivých částic, ze kterých je tvořen – čím menší jsou, tím hustší 

kouř je. Velikost částic kouře se pohybuje kolem 10-5 až 10-7 [1]. Další nebezpečí představuje 

kouř tím, že snižuje viditelnost během evakuace. Osoby, které zakouřený prostor neznají, 

bloudí a nejen že většinou nenaleznou únikový východ, ale často se požáru nechtěně 

přibližují. V zakouřeném prostoru je snadné ztratit rovnováhu nebo se poranit o nejrůznější 

předměty, což opět komplikuje a prodlužuje průběh evakuace.  

3.1.2 Nedostatek kyslíku   
Během požáru dochází ke spotřebovávání kyslíku v prostoru, neboť je (nebo jiný oxidační 

prostředek) pro oxidační reakci (hoření) nezbytný. Běžná koncentrace kyslíku ve vzduchu se 

pohybuje kolem 21 objemových procent. Během hoření tato koncentrace klesá na 14 až 10 

objemových procent, někdy i níže. V místě požáru s takto nízkou koncentrací kyslíku proces 

hoření ustává. Nutno podotknout, že čím nižší koncentrace oxidačního prostředku při požáru 

je, tím nedokonalejší hoření (spalování hořlavých materiálů) probíhá a tím více nebezpečných 

zplodin (viz Zplodiny hoření výše) se uvolňuje [1]. Pro člověka představuje nedostatek 

kyslíku riziko z několika důvodů. Při dýchání vzduchu se sníženou koncentrací kyslíku  

a zvýšenou koncentraci oxidu uhličitého dochází k prohlubování a zrychlování dýchání, čímž 

se do těla dostávají toxické zplodiny hoření rychleji a ve větší míře. Činnost mozku je na 

zásobování kyslíkem zcela závislá. Pokud není mozek dostatečně okysličen, člověk ztrácí 

motorické schopnosti, prodlužuje se doba rozhodování, zhoršuje se orientace v prostrou  

a logické uvažování. 

3.1.3 Plamen a teplo 
Teplota plamene nebo zplodin hoření mohou během požáru dosáhnout teplot i přes  

1000 °C (viz tabulka 3). V následující tabulce jsou uvedeny příklady teplot v závislosti 

na čase (teplota plně rozvinutého požáru v prostoru) dle teplotní normové křivky. Hodnoty 

byly vypočteny ze vztahu níže, kde t je teplota [°C] a τ čas [min] [11].   

𝑡 = 20 + 345log (8𝜏 + 1) (1) 

Tabulka 3 – Příklad nárůstu teplot v závislosti na čase dle teplotní normové křivky (1) 

30 minut 842 °C 

60 minut 945 °C 

90 minut 1006 °C 



 

11 
 

Působení takovýto teplot na stavební konstrukce objektu může mít, a v řadě případů také má, 

fatální následky na stabilitu objektu. Namáhané objekty nebo jejích části se hroutí a značnou 

měrou komplikují nebo i znemožňují průběh evakuace. Zatížená ocel ztrácí pevnost při 470 

°C, beton při 550 °C ztrácí pevnost v tlaku v rozmezí 55 – 70% z původní hodnoty, 

železobeton má kritickou teplotu v závislosti na druhu výztuže mezi 350 – 500 °C [2].  

Působení vysokých teplot na člověka má fatální následky. Avšak i daleko nižší teploty mohou 

člověka ohrozit na zdraví i životě. Snesitelná kontaktní teplota s povrchem těla je 

 43,5 °C. Vyšší teploty v závislosti na délce expozice představují bolest a poškození lidské 

tkáně (např. při působení kontaktní teploty pohybující se kolem 70 °C dochází k poškození 

tkáně během několika sekund) [19]. Vlivem zvýšených teplot může dojít k celkovému 

přehřátí organismu s následkem malátnosti, vyčerpání, mdloby, křečí, šoku nebo  

k popáleninám I., II., III., nebo IV. stupně. Účinky horkého vzduchu na člověka jsou v tabulce 

č. 4. 

Tabulka 4 – Důležité teplotní odezvy lidského jedince na horký vzduch [26] 

Teplota [°C] Fyziologická odezva 

127 Obtížné dýchání 

140 5 - ti minutový tolerantní limit 

149 Obtížné dýchání ústy, limitní teplota pro únik z prostoru 

160 Rychlá, neúnosná bolest s vysušenou pokožkou 

182 Nevratná poškození do 30 sekund 

203 Maximální teplota vzduchu, při které ještě dýchací systém funguje 
 

Na obrázku č. 8 je znázorněna závislost maximální doby vystavení člověka horkému vzduchu 

(např. v prostoru požáru nebo jeho blízkosti) v minutách (vertikální osa) na teplotě okolí 

(horizontální osa).   

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 8 - Křivka rizika vystavení osob horkému vzduchu [26] 
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Kromě přímého styku horkého povrchu (vedení tepla) a horkého vzduchu (proudění tepla)  

s pokožkou je dalším neopomenutelným aspektem, který může poškodit lidské zdraví, tepelný 

tok zářením (tepelná radiace; sálání tepla). Tepelný tok zářením je uvolňován během požáru 

z plamene a okolních předmětů, které se vlivem okolní teploty nahřály (např. stavební 

konstrukce). Bezpečná hodnota dopadající hustoty tepelného toku je v České republice dle 

ČSN 10 kW.m-2 po dobu 5 s [17]. Během této doby obdrží vystavená osoba této intenzitě 

vyzařování tepelnou dávku 107,7 (kW/m2)4/3.s. 

V praxi může nastat situace (například při pracování požárně bezpečnostního řešení stavby  

a řešení otázek dynamiky požáru), kdy je potřeba osoby vystavit i vyšším hodnotám tepelného 

toku než je normově stanovených 10 kW.m-2. Takové situace mohou nastat při evakuaci osob 

z objektu po úzkých chodbách a jiných prostorách, na kterých se vyskytují požárně otevřené 

plochy – dveře či okna bez požární odolnosti (tj. bez schopnosti odolávat účinkům požáru po 

předem stanovenou dobu). V takových případech nesmí na unikající osoby dopadnout větší 

tepelná dávka, než která odpovídá hustotě tepelného toku 10 kW.m-2 po dobu 5 s tj. 107,7 

(kW/m2)4/3.s. Na obrázku č. 9 je zobrazen pokles možné doby vystavení osob se zvyšující se 

intenzitou tepelného toku. Zatímco je možné hodnotě 10 kW.m-2 vystavit osoby po dobu 5 s, 

při hodnotě 15 kW.m-2 je to možné pouze na 2,91 s. Pro přepočet byl použit vztah níže, kde I 

je intenzita tepelného toku v kW.m-2 a t je čas v sekundách [21]). 

𝐷𝑂𝑆𝐸 = 𝐼4/3 ∗ 𝑡 (2) 

 

 
Obrázek 9 - Závislost intenzity tepelného toku na čase [autor] 
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3.2 Chování osob 

Chování osob hraje při evakuaci velmi důležitou roly a je během evakuace závislé na mnoha 

faktorech a okolnostech situace. Mezi tyto faktory lze například zařadit osvětlení v prostoru, 

hlasitost hudby, velikost prostoru a jeho členitost, požární ochrana prostoru, počet a umístění 

únikových východů atd. Okolnostmi je možné zahrnout to, co je proměnlivé a co utváří 

podmínky v prostoru. Pokud bude například v kině premiéra slavného filmu, nebo bude-li mít 

koncert slavná pěvecká hvězda, dá se předpokládat vysoká koncentrace osob (různý věk, 

pohybové schopnosti, fyzický a psychický stav). Na navýšení počtu osob může mít vliv další 

řada věcí, od snížené ceny vstupného, popřípadě cenové akce na alkohol, až po různé zábavné 

programy pro návštěvníky. Pokud při jakékoliv evakuaci osob dojde k panice a panickému 

chování davu, následky požáru bývají ničivější. Už při samotné panice, bez ohledu na projevy 

požáru, která v davu propukne, dochází k mnohým poraněním nebo úmrtím. Předpokladem 

vniku paniky v pravém slova smyslu je zapotřebí velkého počtu osob. 

3.2.1 Dav 
Zvláštní typ společenství (kolektivní forma), které nevzniká na sociální, třídní, profesionální, 

generační nebo historické základně, ale z podmětu dané situace. Náhle se vytvoří skupina, 

množina osob, které do té chvíle vůbec nic nespojovalo, a ti se poté navzdory rozmanitosti 

(bez ohledu na věk, pohlaví, společenské postavení, majetek, úroveň vzdělaní, víru, aj.)  

v dané chvíli semknou, ohraničí a společně táhnou provaz jedním směrem. Každého, kdo 

projeví jiný názor, považují za cizího, za odpůrce až nepřítele. Důvodem rozdílného chování 

jednotlivých osob v davu a mimo něj je dáno dané tím, že: může projevit své pudy, získává 

pocit moci a síly, v davu je každý čin nakažlivý, jedná na základě pocitů a zdravý rozum je 

potlačen (sugestibilita). Příkladem davu nemusí být pouze fotbaloví fanoušci, demonstranti, 

extremisté apod., ale mohou to být i lidé, které spojuje zájem o kulturní a jiné akce (vysvětlení 

pojmu dle Španělského filozofa Ortega y Gasseta), [28].  

Obrázek 10 – Dav fotbalových fanoušků FC Baník Ostrava [22] 
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3.2.2 Panika 
Během krizových situací (např. požár) se smýšlení davu zcela mění. Najednou osoby spojuje 

pouze jediná společná věc a tou je únik od vzniklého problému. Problémem je myšleno 

prakticky cokoliv, co může osoby ohrozit na životech. Tento typ davu (prchající dav) je 

zajímavý tím, že i když se jedná o dav, tedy o skupinu osob mající společný cíl, každý jedná 

pouze sám za sebe a své blízké. Jinými slovy, náhle tvoří dav nezávislí jedinci schopni udělat 

doslova cokoliv pro záchranu svojí a svých blízkých.  

Panika je sociálně psychologický jev, který se dá charakterizovat spontánním, nekorigova- 

ným, iracionálním, rozumem nepochopitelným chováním lidí, u kterých došlo k porušení 

duševní rovnováhy. Je synonymem pro chaos spojení obrovského strachu a úzkosti, které dají 

základ masové hysterii. Panika vzniká, pokud dojde k rozpadnutí společných a společenských 

vazeb vyděšených osob, které se nacházejí se v davu. Typickými příznaky paniky jsou: 

emocionální rozhodování, nekoordinovanost interakčních, komunikačních a informačních 

vazeb, snížení rozumové kontroly chování a tendence k extrémním reakcím [32].  

Teoreticky se dalo říct, že tento stav nikterak průběh evakuace neohrozí, ba ho dokonce 

usnadní. Vždyť se osoby snaží uniknout co nejrychleji do bezpečí, nebo ne? Ale opak je 

pravdou. Osoby unikají každá jinou rychlostí, naráží do sebe, snaží se prodrat k východu dřív 

než ostatní. To má za následek padání osob na zem. První upadnou děti a ženy, které se 

v davu zastaví, aby je zvedly. Lidé pak padají jeden přes druhého. Obecně lze říci, že nejsnáze 

mohou upadnout osoby malého vzrůstu s nízkou hmotností a dále pak osoby s tělesným 

handicapem a starci. Pád představuje pro osoby obrovské nebezpečí, protože hrozí ušlapání. 

Ušlapáním je myšleno poranění s následkem smrti. Prchající osoby doslova šlapou po těch, co 

upadli, a svou vahou jim mohou způsobit nejrůznější poranění, jako jsou například poranění 

(protržení) tělesných orgánů, polámání žeber, vyražení dechu, udušení tlakem na hrudník 

(záda) při ustavičném šlapaní po ležících osobách, zlomení vazu apod.  

Dalším problémem je zatarasení - tzv. tvorba zátek u východů. Vysoká koncentrace tlačících 

se osob na malém půdorysu a obrovský tlak způsobený prchajícím davem způsobí zatarasení  

(neprůchodnost) východu – zátku. Osoby, které jej tvoří, se mohou udusit tlakem působícím 

na hrudník. Stlačené osoby není možné zvenku „holýma rukama“ vysvobodit a východ je 

zcela neprostupný. Pokud vede z hořícího objektu pouze jediný východ a ten je takto 

znepřístupněn, čeká osoby uvnitř (včetně těch, které tvoří zátka) téměř jistá smrt. 
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Příkladem takové zátky může být událost, která se stala roku 20. 2. 2003 v nočním klubu 

Station ve West Warwick, Rhode Island, ve Spojených státech amerických. Během hudebního 

vystoupení rockové skupiny došlo kvůli pyrotechnickým efektům na pódiu ke vzniku požáru 

(vzplanutí zvukové izolace), který se velice rychle šířil (během pěti a půl minuty byl požárem 

zachvácen celý klub). Posluchači tomu nejprve nevěnovali přílišnou pozornost, protože měli 

za to, že se jedná o součást vystoupení. Když si ale uvědomili závažnost situace, propukla 

panika a všichni se snažili dostat z objektu ven. To už ale bylo na úspěšnou evakuaci pozdě. 

V okamžiku vysoké koncentrace osob tlačících se z východu došlo k utvoření zátky, čímž 

bylo zamezeno úniku dalších osob. Při neštěstí zahynulo 100 osob a dalších 230 bylo zraněno. 

Nezraněno bylo 132 osob, což je necelých 29 % všech zúčastněných. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
Problematika zátky spočívá kromě znepřístupnění východu i v dalších ohledech. Viz obrázek 

č. 11, osoby před zátkou se stále tlačí směrem k východu. Netuší ale, že jím nelze projít. 

Tento problém nastává většinou při neznalosti prostředí, nebo při špatně označených 

únikových východech. Pokud osoba vejde do objektu nějakým vchodem, je s ním již 

seznámena a s největší pravděpodobností ho použije při cestě zpět. Pokud tedy nejsou ostatní 

(boční) východy vhodně označeny, naprostá většina návštěvníků bude unikat stejným 

směrem, ke stejnému východu. Při utvoření zátky jsou proto namačkané osoby uvězněny, 

nemohou ven ani zpět a z přeplněných chodeb se doslova stávají masové hroby.     

 

 

Křídla dveří 

Zaklíněné 
osoby, 
zátka 

Kouř 

Obrázek 11 – Znázornění zaklínění osob mezi dveřmi [35] 

Pokus o 
pomoc 

zaklíněným 
osobám 
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Neštěstí podobných tomu v Station ve West Warwick se ve světě odehrálo mnoho a vždy při 

nich zahynul velký počet lidí. Některé z nich jsou uvedeny pod obrázkem níže: 

 

30. říjen 1998 – Švédsko, Göteborg 

Požár na diskotéce, příčina vzniku požáru neznámá s podezřením na žhářství. Přestože byla 

kapacita sálu o rozloze 360 m2 150 osob, nacházelo se jich zde přes 380. Z prostoru vedly dvě 

únikové cesty, z nichž jedna byla uzamčena. Během požáru přišlo o život 63 osob, kdy 

nejmladšímu bylo 12 a nejstaršímu 20 let. Celkem raněných bylo 213 osob, z toho 

hospitalizovaných bylo 154. Intenzivní péči vyžadovalo 73 osob [34].   

4. prosinec 2009 – Rusko, Perm 

Nejméně 107 mrtvých a 134 raněných. Na vině byla v nočním klubu zábavní pyrotechnika, 

která po výbuchu rozpoutala požár. Jako první začaly hořet umělohmotné desky, kterými byl 

obložený strop.  Kromě úmrtí při požáru přišli lidé o život ušlapáním, když vypukla panika  

a lidé se snažili dostat z objektu.  [36], [37]. 

27. leden 2013 – Brazílie, Santa Maria 

V nočním klubu Kiss došlo k zapálení zvukové izolace od pyrotechnických efektů 

doprovázejících vystoupení kapely. Na diskotéce se během neštěstí pohybovalo 500 až 2000 

osob. Celkem bylo usmrceno na následky udušení zplodinami kouře a ušlapání 234 osob  

a dalších 117 bylo hospitalizováno. Obětem bylo mezi 16 až 20 lety [33].   

Obrázek 12 - Ilustrace uvěznění 97 osob v chodbě 9x3 m vlivem vzniku zátky 

Vznikající zátka 
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3.3 Pohyb osob během evakuace a jeho problematika 

Velikost proudu osob a jeho hustota záleží na dvou faktorech. Prvním je rozměr unikajících 

osob a druhým jejich počet [1].  

3.3.1 Rozměry půdorysné plochy osob 
V závislosti na fyzických proporcích, stáří a oblečení (volba oblečení závisí na ročním 

období, charakteru kulturní akce apod.) a zavazadlech jedince, se může jeho rozměr  

a půdorysná plocha, kterou zabírá, měnit. Půdorysná plocha jedince je počítána z plochy 

elipsy, která vznikne obtažením člověka při pohledu shora (šířka je měřena v úrovni ramen  

a tloušťka v úrovni prsou). Plocha vzniklé elipsy se od plochy, kterou měřená osoba zabírá, 

liší minimálně. Na obrázku níže jsou uvedeny antropologická data - šířky a tloušťky osob [1]. 

 
Obrázek 13 – Rozměry osob využitelné pro výpočet půdorysné plochy [1] 
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Stejným způsobem jako u člověka, byla měřena průměrem i půdorysná plocha zavazadel, 

která by mohla mít osoba během evakuace při sobě. Zjištěné hodnoty jsou uvedeny v tabulce 

níže [1]. 

Tabulka 5 – Půdorysné plochy osob a zavazadel [1] 

Stáří, oblečení a zavazadla osob Plocha f [m2.os-1] 

Děti 0,04 – 0,06 

Mladiství 0,06 – 0,09 

Dospělí v lehkém oblečení (DLO) 0,100 

Dospělí ve středním oblečení 0,113 

Dospělí v zimním oblečení 0,125 

DLO + lehké příruční zavazadlo 0,180 

DLO + kufr 0,240 

DLO + batoh na zádech 0,260 

DLO + těžké zavazadlo (2 kufry apod.) 0,390 

DLO + s dítětem na rukou 0,260 

DLO + s dítětem za ruku 0,200 

DLO + s dítětem za ruku a zavazadlem 0,320 
 

3.3.2 Hustota osob 
Rychlost pohybu osob během evakuace závisí na hustotě D, tedy na počtu osob, které 

připadají na 1 m2 plochy. Hustotu osob D lze spočítat následujícím vztahem [1]:  

𝐷 =
𝐸1 + 𝐸2 + 𝐸3 … + 𝐸𝑖
𝑆1 + 𝑆2 + 𝑆3 … + 𝑆𝑖

 (3) 

Kde 

𝐸 počet osob  
S plocha, na které se osoby nachází [m2] 

Je-li mnoho osob na malý půdorysný rozměr, roste hustota D a lidé se začnou hromadit a 

zpomalovat.  Vznik front u východů ve shromažďovacích prostorech (za současné evakuace, 

tj. že dochází k evakuaci všech osob najednou), stejně tak jako rychlost pohybu osob, je přímo 

úměrný rostoucí koncentraci osob, které k východu směřují. Nejprve jde každá osoba svým 

vlastním tempem, protože má kolem sebe dostatek místa pro pohyb. Ve chvíli, kdy bude 

připadat na každou osobu půdorysná plocha 2 m2 (D = 0,5) a méně (D z hodnoty 0,5 roste), 

pohyb se začne zpomalovat (osoby nemohou běžet) Při půdorysné ploše 1,85 m2 (D = 0,54) 

osoby sice nemohou utíkat, ale stále jsou schopny se pohybovat nezávisle na ostatních. V tuto  
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chvíli se začne tvořit shluk osob (proud osob), pomalu se pohybující fronta. Při poklesu 

půdorysné plochy připadající na jednou osobu pod 0,25 m2 (4 osoby na 1 m2; D ≈ 3,8 - 4), 

pohyb ustane úplně a dojde ke vzniku nepohybující, nebo jen velmi pomalu se pohybující 

fronty. Geometrický půdorys fronty se bude postupně rozšiřovat do doby, dokud ji nebudou 

tvořit všechny osoby. Pokud se osoby po obvodu fronty nerozejdou, k žádnému pohybu 

evakuovaných osob nedojde [15], [1].     

3.3.3 Proud osob a jeho hustota 
V okamžik, kdy se nahromaděné osoby začínají pohybovat jako jeden celek – proud osob, 

není rychlost evakuovaných libovolná, ale je pro všechny osoby přibližně stejná (jednotlivé 

osoby nemají dostatek prostoru na samovolný pohyb). Hustotu proudu Dp je možné vyjádřit 

rovnicí níže [1].   

𝐷𝑝 =
𝐸 ∗ 𝑓
𝑏 ∗ 𝑙

 (4) 

Kde: 

𝐸 počet osob  
𝑏 šířka proudu  
𝑙  délka proudu  
𝑓 plocha, kterou zabírá jedna osoba  
 
Kdyby se jednalo o pevně stanovenou neměnící se šířku a délku proudu tj. chodbu nebo jiný, 

zpravidla úzký, prostor, bylo by možné nahradit činitele b a l plochou S takového prostoru.  

Na základě modelování a praktického pozorování bylo zjištěno, že maximální hustota proudu 

Dp je 0,92. Tato hodnota ale není ovlivněna možnou deformací půdorysného průmětu osob 

v proudu, tedy deformací samotných osob a jejich oblečení a zavazadel [1].  

3.3.4 Rychlost pohybu osob a proudů osob 
Existuje mnoho výpočetních vztahů pro určení rychlosti pohybu jednotlivých osob a pohybu 

proudu osob. V rovnicích níže jsou uvedeny a mezi sebou (spolu s modelovacím programem 

Pathfinder a reálným pokusem) porovnány některé z nich [3], [III], [15]. Z výsledků jejich 

vzájemného porovnání je patrný konzervativní přístup výpočetních vztahů uvedených v ČSN 

73 0831. Při modelování pohybu osob je snaha přiblížit údaje co nejvíce realitě, čemuž také 

odpovídá zadání konkrétních podmínek doprovázejících pohyb. Oproti tomu výpočetní vztahy 

z ČSN 73 0831, která představuje státem garantovanou míru bezpečnosti, zabírají širší okruh 

možných podmínek a scénářů. Proto se o sebe jejich výsledky v některých případech tolik liší.  
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Rychlost pohybu jednotlivých osob - únik po rovině  

𝑣 = 84 ∗ (1 − 0,25 ∗ 𝐷) (5) 
 
𝑣 = 𝑘 − 0,266 ∗ 𝑘 ∗ 𝐷 (6) 

Kde: 

𝐷 hustota osob [E/m2]   
𝑣 rychlost pohybu osob [m/min]  
𝑘 konstanta vztahující se k vztahu (6) 

Tabulka 6 – Druhy únikových komunikací a k nim přiřazené konstanty k pro vztah (6) 

Druh únikové komunikace Konstanta k [m.s-1/m.min-1] 

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

Poznámka: Rovnice (6) je platná pro D = 0,54 – 3,8 

Tabulka 7 – Vybrané hustoty osob D a k nim přiřazené rychlosti pohybu osob v m/min  

Hustota D v = 84*(1–0,25*D) v = 84-0,266*84 Pathfinder 
0,5 72,5 71,7 71,4 
1 63,0 61,7 70,6 

1,5 52,5 50,5 61,2 
2 42,0 39,3 48,4 

2,5 31,5 28,1 40,0 
3 21,0 17,0 36,8 

3,5 10,5 5,8 27,0 
 

 

Obrázek 14 – Rychlost pohybu osob po rovině 
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Princip měření rychlosti pohybu jednotlivých osob po rovině programem Pathfinder: 

Princip měření rychlosti osob spočívá v měření času, za který opustil daný počet osob předem 

definovanou plochu. Každá že šesti ploch, na kterých se osoby nacházejí, má šířku 1 ma délku 

10 m. Celkem tedy plocha 10 m2. Na konci každé plochy (ve směru pohledu osob) je umístěn 

východ, kterým osoby procházejí, a s každým jedním projitím je počet osob o jednu menší. 

Každá plocha obsahuje jiný počet osob proto, aby byla dodržena požadovaná hustota osob D - 

počet osob na jednotku plochy.   

Plocha 1 má hustotu D = 1   Plocha 4 má hustotu D = 2,5  

Plocha 2 má hustotu D = 1,5 Plocha 5 má hustotu D = 3  

Plocha 3 má hustotu D = 2  Plocha 6 má hustotu D = 3,5  

 

 
Obrázek 15 – Zobrazení testovacích ploch s různou hustotou osob 

 

Jako příklad berme plochu 3, kde je hustota osob D=2. Na této ploše byl změřen čas po 

opuštění všech dvaceti osob 12,4 s. Rychlost v =10m/12,4s = 0,81 m/s. Pro převod m/min 

bude výsledek násoben 60, = 48,38 m/min a tato hodnota je uvedena do grafu (obrázek č. 15). 

Maximální rychlost každé z osob je 1,19 m/s (71,4 m/min). Šířka otvoru, kterým osoby 

procházejí je 1 m.    
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Rychlost pohybu jednotlivých osob - únik po schodech dolů 

𝑣 = 70 ∗ (1 − 0,25 ∗ 𝐷) (7) 

Kde: 

𝐷 hustota osob [E/m2]   
𝑣 rychlost pohybu osob [m/min]  

Tabulka 8 – Parametry schodišť A/B   

Schodiště Výška schodu Délka schodu Délka schodiště 
Průměrná doba 

pohybu osob 
 (viz příloha A)  

A 17,5 cm 32 cm 520 cm 46 m/min 

B 15 cm 32 cm 420 cm 45,5 m/min 
 
Tabulka 9 - Vybrané hustoty osob D a k nim přiřazené rychlosti pohybu osob v m/min 

Hustota D v = 70*(1–0,25*D) Pathfinder 
Schodiště A Schodiště B 

1 52,5 46 61,5 
1,5 43,8 43,9 46,7 
2 35 38 36,5 

2,5 26,3 30,6 33,6 
3 17,3 25,2 22,9 

3,5 8,8 22,3 20,6 
 

Při modelování pohybu osob v programu Pathfinder byla maximální rychlost každé z osob 

nastavena na 0,76 m/s (46 m/min) u schodiště č. 1 a na 0,75 m/s (45,4 m/min) u schodiště  

č. 2. Více o stanovení rychlosti viz příloha A. 

 

Obrázek 16 – Rychlost pohybu osob po schodech dolů  
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Rychlost pohybu jednotlivých osob - únik po schodech nahoru 

𝑣 = 56 ∗ (1 − 0,25 ∗ 𝐷) (8) 

Kde: 

𝐷 hustota osob [E/m2]   
𝑣 rychlost pohybu osob [m/min]  

Tabulka 10 – Parametry schodišť A/B   

Schodiště Výška schodu  Délka schodu  Délka schodiště  
Průměrná doba 

pohybu osob 
 (viz příloha A)  

A 17,5 cm 32 cm 520 cm 36,7 m/min 

B 15 cm 32 cm 420 cm 37,3 m/min 
 
Tabulka 11 - Vybrané hustoty osob D a k nim přiřazené rychlosti pohybu osob v m/min 

Hustota D v = 56*(1–0,25*D) Pathfinder 
Schodiště A Schodiště B 

1 42 44,6 76,4 
1,5 35 36,7 45,8 
2 28 30,0 31,5 

2,5 21 26,9 28,3 
3 14 22,8 23 

3,5 7 19,3 20 
 

Při modelování pohybu osob v programu Pathfinder byla maximální rychlost každé z osob 

nastavena na 0,61 m/s (36,7 m/min) u schodiště č. 1 a na 0,62 m/s (37,2 m/min) u schodiště  

č. 2. Více o stanovení rychlosti viz příloha A. 

 
Obrázek 17- Rychlost pohybu osob po schodech nahoru  
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Princip měření rychlosti pohybu osob po schodech nahoru programem Pathfinder: 

Princip měření rychlosti osob spočívá v měření času, za který opustí daný počet osob předem 

definovanou plochu. Každá že šesti ploch, na kterých se osoby nacházejí, má šířku 1,5 m  

a délku 5,2 m. Celkem tedy plocha 7,8 m2. Na konci každé plochy (ve směru pohledu osob při 

měření rychlosti pohybu osob nahoru) je umístěn východ, kterým osoby procházejí,  

a s každým jedním projitím je počet osob o jednu menší. Každá plocha obsahuje jiný počet 

osob proto, aby byla dodržena požadovaná hustota osob D - počet osob na jednotku plochy.   

Plocha 1 má hustotu D = 1   Plocha 4 má hustotu D = 2,5  

Plocha 2 má hustotu D = 1,5 Plocha 5 má hustotu D = 3  

Plocha 3 má hustotu D = 2  Plocha 6 má hustotu D = 3,5  

 

Obrázek 18 - Zobrazení testovacích ploch schodišť s různou hustotou osob v čase t=4s 

 

 

Jako příklad berme schodiště č. 1, plochu 3, kde je hustota osob D=2. Na této ploše byl 

změřen čas po opuštění všech šestnácti osob 10,4 s. Rychlost v =5,2m/10,4s = 0,5 m/s. Pro 

převod m/min bude výsledek násoben 60, = 30 m/min a tato hodnota je uvedena do grafu 

(obrázek č. 16). Maximální rychlost každé z osob je 0,61 m/s (36,6 m/min). Šířka otvoru, 

kterým osoby procházejí je 1,1 m.   
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Rychlost pohybu proudu osob - únik po rovině 

𝑣 = 112 ∗ 𝐷𝑝4 − 380 ∗ 𝐷𝑝3 + 434 ∗ 𝐷𝑝2 − 217 ∗ 𝐷𝑝 + 57 (9) 

Kde: 

𝐷𝑝  hustota proudu osob [-]   
𝑣 rychlost pohybu osob po rovině [m/min]  

Tabulka 12 – Rychlosti pohybu proudů osob po rovině 

E f S [m2] Dp v [m/min] v EXP 1[m/min] 
15 0,06 3,75 0,24 25,0 67,9 
15 0,06 5 0,18 29,9 83,7 
15 0,06 7,5 0,12 36,6 96 
15 0,06 15 0,06 45,5 171,4 

 

 
Obrázek 19 – Rychlost pohybu proudu osob po rovině 

Stanovení rychlosti proudu osob po rovině bylo provedeno pomoci praktického pokusu 

s patnácti osobami (žáky základní školy) ve věku od třinácti do patnácti let, které byly kolem 

dokola ohrazeni provazem. Osoby byly požádány o co nejrychlejší pohyb, jako by se jednalo 

o skutečnou evakuaci v době požáru. Pokus spočíval v měření času, za který překonal proud 

osob určitou vzdálenost, a z těchto hodnot byla vypočtena jeho rychlost. Proud osob 

představovala skupina 15 žáků, Rychlost byla zjišťována pro proud osob o hustotách  

Dp = 0,24, Dp = 0,18, Dp = 0,12, Dp = 0,06.  
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Daných hustot bylo dosaženo rozdílnou délkou provazu, který osoby ohraničoval, viz níže.  

Tabulka 13 – Délky provazů v závislosti na hustotách proudu 

Dp = 0,24 Délka provazu 6,9 m 
Dp = 0,18 Délka provazu 7,9 m 
Dp = 0,12 Délka provazu 9,7 m 
Dp = 0,06 Délka provazu 13,7 m 

 
Měření rychlosti proudu osob probíhalo na vodorovné ploše a na schodišti. Každé měření pro 

danou hustotu proběhlo třikrát. Ze získaných hodnot měření se provedl aritmetický průměr, 

který byl dále zaokrouhlen na jedno desetinné číslo. Z vypočteného času a známé délky trasy, 

na které pokus proběhl, byla vypočtena rychlost pohybu proudu osob. 

 
Pokus proběh v prostorách tělocvičny základní školy. Byla vymezena plocha (viz obrázek 

níže) pro pohyb osob o rozměru 12 x 1,65 m.  

 

Nashromážděné osoby ohraničené provazem se seřadily před počáteční hranicí vymezené 

plochy a po výzvě se snažily dostat co nejrychleji (jako v podmínkách požáru) na konečnou 

hranici vymezené plochy (viz obrázek níže).   

  

       

Časomíra byla spuštěna v okamžik vstupu poslední osoby na počáteční hranici vymezené 

plochy a zastavena po opuštění poslední osoby z vymezené plochy.  
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cíl 

 

 
Obrázek 20 - Proud osob o hustotě Dp= 0,24 

 

 
Obrázek 21 - Proud osob o hustotě Dp= 0,18 

 

 
Obrázek 22 - Proud osob o hustotě Dp= 0,18 
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Rychlost pohybu proudu osob - únik schodech dolů 

𝑣𝐷 = 𝑣 ∗ 𝑚𝐷 (10) 
 
𝑣 = 112 ∗ 𝐷𝑝4 − 380 ∗ 𝐷𝑝3 + 434 ∗ 𝐷𝑝2 − 217 ∗ 𝐷𝑝 + 57 (11) 
 
𝑚𝐷 = 0,775 + 0,44 ∗ 𝑒−0,39∗𝐷𝑝 ∗ sin (5,61 ∗ 𝐷𝑝 + 0,224) (12) 

Kde: 

𝐷𝑝  hustota proudu osob [-]   
𝑣 rychlost pohybu osob po rovině [m/min]  
𝑣𝑁  rychlost pohybu osob po schodech dolu [m/min]  
𝑚𝐷  koeficient pro pohyb po schodech dolu [-]   

Tabulka 14 – Rychlosti pohybu proudů osob po schodech dolu 

E f S [m2] Dp v [m/min] v EXP 1[m/min] 
15 0,06 3,75 0,24 29,4 34,8 
15 0,06 5 0,18 34,8 52,2 
15 0,06 7,5 0,12 40,3 80,0 
15 0,06 15 0,06 45,6 92,3 

 

 

Obrázek 23 – Rychlost pohybu proudu osob po schodech dolů 
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Rychlost pohybu proudu osob - únik schodech nahoru 

𝑣𝑁 = 𝑣 ∗ 𝑚𝑁 (13) 
 
𝑣 = 112 ∗ 𝐷𝑝4 − 380 ∗ 𝐷𝑝3 + 434 ∗ 𝐷𝑝2 − 217 ∗ 𝐷𝑝 + 57 (14) 
 
𝑚𝑁 = 0,785 + 0,09 ∗ 𝑒−0,39∗𝐷𝑝 ∗ sin (15,7 ∗ 𝐷𝑝) (15) 

Pro 0 ≤ Dp ≥ 0,6 

𝑚𝑁 = 0,785 − 0,1 ∗ sin (7,85 ∗ 𝐷𝑝 + 1,57) (16) 

Pro 61 ≤ Dp ≥ 0,92 

Kde: 

𝐷𝑝  hustota proudu osob [-]   
𝑣 rychlost pohybu osob po rovině [m/min]  
𝑚𝑁  koeficient pro pohyb po schodech nahoru [-]   
𝑣𝑁  rychlost pohybu osob po schodech nahoru [m/min]  

Tabulka 15 – Rychlosti pohybu proudů osob po schodech nahoru 

E f S [m2] Dp v [m/min] v EXP 1[m/min] 
15 0,06 3,75 0,24 18,5 32,3 
15 0,06 5 0,18 24,3 39,3 
15 0,06 7,5 0,12 31,7 53,3 
15 0,06 15 0,06 38,9 74,5 

 

 

Obrázek 24 – Rychlost pohybu proudu osob po schodech nahoru  
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Stanovení rychlosti proudu po schodech dolu a nahoru osob bylo provedeno pomoci 

praktického pokusu s patnácti osobami (žáky základní školy) ve věku od třinácti do patnácti 

let, které byli kolem dokola ohrazeni provazem. Osoby byly požádány o co nejrychlejší 

pohyb, jako by se jednalo o skutečnou evakuaci v době požáru. Pokus proběh na schodišti 

základní školy a probíhal obdobně jako při měření rychlosti po rovině. Plocha pro pokus byla 

vymezena schodištěm. Časomíra byla spuštěna v okamžik vstupu poslední osoby na počáteční 

hranici vymezené plochy (schodiště) a zastavena po opuštění poslední osoby z vymezené 

plochy. Parametry schodiště: délka schodiště 400 cm, šířka schodiště 165 cm, délka 

schodišťového stupně 31,5 cm, výška schodišťového stupně 15 cm. 

 
Obrázek 25 – Měření času při pohybu směrem dolů 

 
Obrázek 26 - Měření času při pohybu směrem dolů 

Tímto bych chtěl poděkovat ředitelce Základní školy Porubské 831 Mgr. Mileně Walderové za 

umožnění provedení pokusu ve škole, dále učiteli tělovýchovy Mgr. Radimu Konvičkovi za 

pomoc při přípravě a provádění pokusu a nakonec dětem základní školy za ochotu 

spolupracovat.    
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3.4 Stavební řešení 

Vhodně navržená stavba z hlediska požární ochrany je základním předpokladem pro 

minimalizaci ztrát na lidském zdraví, životech a majetku při vzniku požáru. Správná opatření 

a stavební řešení účinky požáru ve stavbě minimalizují nebo zcela potlačují. Krom toho 

vytvářejí příznivé podmínky pro bezpečnou evakuaci osob včetně potlačení nebo omezení 

vzniku panikové situace. Následující je vztahováno na vnitřní shromažďovací prostory ve 

smyslu ČSN 73 0831 [15]. 

3.4.1 Stavební konstrukce a vybavení prostor 
Konstrukční systém nehořlavý musí mít stavba, v níž se nacházejí shromažďovací prostory 

v pásmech VP2 a VP3 nebo VP1 s více než 4SP, mající zároveň výpočtové požární zatížení pv 

větší jak 45 kg.m-2. Konstrukce střech, stropů a podhledů musí být navrženy tak, aby z nich 

při požáru neodkapávaly žádné hořlavé částice a neohrožovaly tak unikající osoby.  

Povrchové úpravy výrobků vnitřních stěnových, stropních nebo podhledových konstrukcí 

musí být nejméně třídy reakce na oheň B-s1-d0 s indexem šíření plamene is = 0 mm.min-1. 

Pokud by bylo z nějakého důvodu potřeba snížit požadavky na třídu reakce na oheň (např. při 

změně staveb I. a II), pak je nutné vybavit prostor samočinným stabilním zařízením (SHZ 

nebo DHZ) a zabezpečit tak povrchové úpravy. Podlahové krytiny musejí být vyrobeny 

nejméně z výrobků třídy reakce na oheň Dfl-s1 dle EN 13 501-2+A1. Pakliže se jedná  

o prostory větší jak 4SP/VP1, 2SP/VP2, 1SP/VP3, doporučují se podlahové krytiny nejméně 

třídy reakce na oheň Cfl-s1. Tyto požadavky se ovšem nevztahují na volně položené výrobky 

nad podlahovými krytinami (např. koberce). U takto prostorných a výškově zařazených 

prostor se dále musí zkouškou prokázat, že: zapalitelnost textilních záclon a závěsů odpovídá 

klasifikaci třídy 1 dle ČSN EN 13 773 a čalouněný nábytek vyhoví zápalnosti při zkoušce dle 

ČSN EN 1021-2. Lavice a sedadla

 

, která jsou ve shromažďovacích prostorách pevně 

zabudovaná, musí mít konstrukci z výrobků třídy reakce na oheň nejméně D, aniž by šlo  

o termoplasty. Pokud je ale v prostoru instalováno samočinné hasicí zařízení, třída reakce na 

oheň se u výrobků nestanovuje. Nestanovuje se ani u povrchových úprav židlí a sedadel a to 

bez ohledu na samočinné hasicí zařízení [15]. 
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3.4.2 Zařízení pro protipožární zásah 
V objektech, ve kterých se zřizují shromažďovací prostory, musí mít osoby možnost nahlásit 

požár hasičskému záchrannému sboru a to nejméně po dobu provozu shromažďovacího 

prostoru. Pokud se v objektu naházejí větší prostory než 4SP/VP1, více 1SP/VP1, nebo SP 

v pásmech VP2 nebo VP3, potom musí být zřízeno místo pro řízení evakuace (funkční po 

celou dobu provozu shromažďovacího prostoru). Z tohoto místa musí být možné ohlásit požár 

hasičskému záchrannému sboru a ovládat, popř. kontrolovat, všechna zařízení sloužící 

k požární bezpečnosti objektu v případě požáru (např. uzavírání/otevírání požárních dveří, 

opony, uvedení do činnosti zařízení dle položky 12.5.3 [11] v případě zřízení vnitřních 

zásahových cest…) [15].     

Elektrická požární signalizace 

Systémem EPS (dle položky 6.6.3 [11]) musí být vybaven každý požární úsek se 

shromažďovacím prostorem, krom prostor bez požárního rizika a prostor, kde lze požár zjistit 

jiným způsobem (zřízení jednotek požární ochrany; položka 6.6.3 [11]). Pokud se v objektu 

nachází shromažďovací prostor větší jak 3SP bez ohledu na výškové pásmo, nebo více 

shromažďovacích prostorů, pak musí být systémem EPS vybaveny všechny prostory 

požárních úseků v objektu (včetně těch bez požárního rizika). V případě, že to nebude 

z nějakého důvodu možné, budou systémem EPS vybaveny minimálně ty požární úseky, které 

mají se shromažďovacím prostorem společné únikové cesty [15].    

Samočinné stabilní hasicí zařízení 

Zařízeními SHZ nebo DHZ (s návrhem a instalací v souladu s [11] a [17]) musejí být 

vybaveny všechny požární úseky shromažďovacích prostorů, které jsou větší než 5SP/VP1, 

3SP/VP2, 2SP/VP3, nebo bez ohledu na velikost SP v pásmu VP2 při součiniteli an ≥ 1,10  

a VP3 při an ≥ 1,0 [15].    

Samočinné odvětrávací zařízení 

Zařízením SOZ musí být vybaveny požární úseky shromažďovacích prostorů v případech 

stanovených v položce 6.6.11 [11] a dále přilehlé nebo sousední požární úseky, jejichž 

zplodiny hoření a kouř mohou negativně ovlivnit evakuaci ze shromažďovacích prostor (např. 

pokud mají se shromažďovacími prostory společné únikové cesty apod.). SOZ se nemusí 

instalovat (postup odchylný od [11]) v PÚ SP, pokud je pv maximálně 15 kg.m-2 nebo  

30 kg.m-2 při instalaci SSHZ a jde o prostory nejvýše 3SP/VP1, 1,5SP/VP2 nebo VP3, včetně 

jevišť, pokud nepřesáhnou velikost 1SP. Výška prostoru bez SOZ je min 4,5m [15]. 
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3.4.3 Návrh a dimenzování únikových cest 
Nechráněná úniková cesta vedoucí ze shromažďovacího prostoru a pokračující stejným 

požárním úsekem jako je shromažďovací prostor, musí procházet prostorem bez požárního 

rizika. Pokud prochází sousedním požárním úsekem, potom v pásmu VP1 musí mít  

pv ≤ 10 kg.m-2 a v pásmu VP2 a VP3 musí procházet prostorem bez požárního rizika  

(viz obr. č. 21) [15] 

 
Obrázek 27- Vyústění nechráněné únikové cesty ze shromažďovacího prostoru 

Počet únikových cest a z nich vedoucích východů 

Z každého shromažďovacího prostoru musejí vést minimálně 2 únikové cesty. Nejmenší 

přípustný počet únikových východů s jejich kapacitou osazení celkového počtu osob Km v %, 

je v závislosti na velikosti SP uveden v tabulce 16. 

Tabulka 16 – Počty únikových východů a jejich kapacity v závislosti na velikost SP [15]  

Velikost SP 
Nejmenší dovolený 

počet únikových 
východů 

Km [%] 

Nejmenší Největší  

do 2 SP  2 30 70 

nad 2 SP do 5 SP 3 15 45 

nad 5 SP do 8 SP 4 10 35 

nad 8 SP 5 5 30 
 

Poznámka: Z navrhovaných únikových cest musí alespoň jedna cesta svým provedením 

vyhovovat vyhlášce o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové 

užívání staveb [6].   
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Z každé části shromažďovacího prostoru, která je oproti půdorysně přilehlým částem 

zvýšená/snížená o více než 800 mm a zároveň slouží pro pobyt více než 100 osob, musí vést 

samostatný východ, který se dimenzuje na maximální počet osob, které se mohou v také části 

vyskytovat. Pokud taková část sama dosahuje velikosti SP, počet únikových východů se 

zvyšuje dle tabulky č. 5. V případě, že neslouží pro pobyt více než 100 osob, navrhují se 

z těchto přilehlých částí únikové cesty dle ČSN 73 0802 [15]. 

 

 
Obrázek 28 – Kapacita únikových východů, k tabulce č. 16 

 
Šířky únikových cest a východů 

Minimální šířka únikové cesty jsou 2 únikové pruhy, tj. 1,1 m a pro osoby s omezenou 

schopností pohybu a orientace 3 únikové pruhy, tj. 1,65 m. Maximální počet únikových pruhů 

připadající na jeden východ je 6. Koncový únikový východ musí mít takovou kapacitu, aby 

pojal osoby unikající z dílčích uliček, které se do něj sbíhají. Pro únikové cesty 

s alternativním směrem pohybu osob (schodiště) se doporučuje východ, kterým budou unikat 

osoby větší rychlostí, dimenzovat na únik 70% celkové kapacity osob v prostoru. Maximální 

počet osob započitatelných pro únik každým jednotlivým východem se vypočítá dle [13] 

z půdorysné plochy, která vnikne opsáním kružnice s poloměrem (na obrázku níže r = 35 m) 

rovnajícím se mezní délce únikové cesty se středem v ose únikového východu (viz obrázek 

níže vlevo). V případě více východů se utvoří více kružnic a utvoří se kolmice na obvodovou 

zeď procházející jejich průsečíkem (viz obrázek níže vlevo) [15]. 

 

 

 

 
Obrázek 29 - Určení počtu osob na východ dle plochy 
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Při návrhu šířek únikových komunikací je nutné počítat s výslednou tzv. efektivní šířkou. 

Efektivní šířka vnikne po odečtení neefektivních šířek komunikace od nominální šířky 

komunikace. Neefektivní šířka komunikace je část z komunikace, která není při úniku osob 

využívána. Vzniká instalací předmětů do komunikace a nezáleží na tom, zda tyto předměty 

slouží k usnadnění pohybu (např. zábradlí u schodišť) během evakuace. Pomyslnou 

neefektivní šířkou je vzdálenost několik centimetrů od stěny, neboť osoby nikdy nechodí 

v přímém kontaktu se stěnou, pokud na ni nejsou ostatními osobami natlačeny [47].  

𝑊𝑒 = 𝑊− ∆𝑊 (17) 
Kde: 

𝑊𝑒  efektivní šířka komunikace [m] 
𝑊  nominální šířka komunikace [m] 
∆𝑊  neefektivní šířka komunikace [m] 
 

 
 

Nejmenší počet únikových pruhů u (šířku komunikace) lze vypočíst vztahem:   

𝑢 =
𝐸
𝐾
∗ 𝑠 (18) 

Jestliže posuzovaným úsekem unikají osoby s různou schopností pohybu, pak se nejmenší 

počet únikových pruhů u (šířku komunikace) vypočítá vztahem:   

𝑢 =
1
𝐾
∗ (𝐸1 ∗ 𝑠1 + 𝐸2 ∗ 𝑠2 + 𝐸3 ∗ 𝑠3) (19) 

Kde: 

𝐸 počet osob 
𝑠 součinitel vyjadřující podmínky evakuace (viz tabulka 21 [11])   
𝐾 počet evakuovaných osob v jednom únikovém pruhu (viz tabulka 19 [11])   
Index 1 platí pro osoby samostatně schopné pohybu (vztaženo k E a s) 
Index 2 platí pro osoby samostatně schopné pohybu (vztaženo k E a s) 
Index 3 platí pro osoby samostatně schopné pohybu (vztaženo k E a s) 

Obrázek 30 – Ukázka efektivní šířky komunikace (50%)   
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Optimalizace počtu a šířek únikových východů 

Nastává otázka, zda je lepší, jestli ze shromažďovacího prostoru vede více úzkých únikových 

východů, nebo méně širokých. Zda se bude před východem do 60 sekund tvořit fronta osob, 

nebo zda bude průchodnost plynulá, je možné ověřit vztahem níže. Fronta se neutvoří, pokud 

bude E‘ ≥ E 

𝐸′ = 𝑙 ∗ �
𝑣𝑆
𝑣𝑁
� ∗ 𝑢 ∗ �

𝐾𝑈𝑆
𝐾𝑈𝑁

� (20) 

 
𝐾𝑈𝑆 = (𝑣𝑠 ∗ 𝐷) ∗ 0,55 (21) 
 
𝑣𝑠 = 84 ∗ (1 − 0,25 ∗ 𝐷) (22) 

Kde: 

𝑣𝑆  předpokládaná rychlost pohybu osob [m/min]   
𝑣𝑁  normová rychlost pohybu osob (viz tabulka 23 [11])   
𝐾𝑈𝑁  normová kapacita únikového pruhu (tabulka 23 [11])   
𝐾𝑈𝑆   předpokládaná kapacita únikového pruhu [osob/min/] 
𝑙   skutečná délka únikové cesty směřující k posuzovanému východu [m] 
𝑢  celkový započitatelný počet únikových pruhů u posuzovaného východu  
𝐸   celkový počet osob, který připadá na plochu vymezenou skutečnou délkou  

únikové cesty  
 

Ze vzorce vyplývá, že nezáleží, zda bude více úzkých únikových cest nebo méně širších. 

Důkazem je tomu výpočet v příloze B. Podle něj se při úniku 326 osob z prostoru o ploše  

400 m2 do 60 s neutvoří před jedním východem širokým (8,25 m; u=15) fronta stejně tak, jako 

před sedmi menšími (6*1,1 m + 1*1,65 m = 8,25 m; u=15): 

Porovnání rychlosti průchodu osob různými počty a šířkami únikových východů bylo pro 

ověření tvrzení simulováno programem Pathfinder. Výsledky simulace jsou v příloze B  

Z 19 výsledků simulace vyplývá, a potvrzuje tvrzení, že je prakticky jedno, zda bude více 

úzkých únikových cest nebo méně širších, že se čas opuštění osob z prostoru není závislý na 

počtu různě širokých únikových východů ale na celkovém počtu únikových pruhů těchto 

únikových východů.  
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Délky nechráněných únikových cest 

Délka nechráněné únikové cesty se měří po skutečné trase úniku z prostoru mezi 

připevněnými i volnými zařízeními (sedadly). Volná sedadla (jednotlivé židle apod.) jsou 

v prostorech ≥ 2SP zcela nevhodná (a to zejména, je -li na jednu osobu půdorysná plocha 

menší než 3 m2).  Únikové cesty se měří od nejvzdálenějšího místa v prostoru až po volné 

prostranství nebo chráněnou únikovou cestu [15]. Chráněné únikové cesty jsou limitovány 

kapacitou osob (pokud se v objektu nachází pouze jedna), které se po ní mohou pohybovat  

a dobou, po kterou se po ní mohou pohybovat. Existují 3 typy A, B, C. Doba, počet a délka 

osob jsou znázorněny níže [11]. Žádná z délek NÚC nesmí překročit mezní hodnoty uvedené 

v tabulce 18 [11]. Princip návrhu únikových cest se řídí dle [11] nebo dle přílohy B. Dle 

přílohy B je možné podrobným výpočtem určit dovolenou délku odchylně od tabulky 18 [11]. 

 
    A  4 min; 450 osob; 120 m  
    B 15 min; 650 osob 

C 30 min; 900 osob 

 
Panikové kování na dveřích na únikových cestách 

Panikové kování musí umožnit otevření (i uzamčených) dveří/vrat na únikových cestách 

vnitřního shromažďovacího prostoru jedním pohybem a to ve směru úniku vodorovně, nebo 

šikmo shora dolů, silou maximálně 80 N. Madlem panikového kování musí být z jednoho 

kusu v šířce otevíracího křídla (zkrácené může být o maximálně 100 mm z každé strany). 

Umisťuje se do výšky 900 až 1100 mm nad podlahu. Samotný mechanismus panikového 

kování musí fungovat pouze na mechanickém principu, tj. že jeho funkčnost nesmí být závislá 

na žádném dalším vnějším zdroji. Funkce panikového kování je nadřazena ostatním 

požadavkům na dveře (např. zabezpečení proti vloupání apod.). V případě elektrického 

uzamčení dveří musí dojít v případě nutnosti k automatickému odemčení, obvykle signálem 

od EPS.  Ve vztahu ke shromažďovacím prostorám se musí při instalaci dbát zásad dle [14]. 
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4. Doba evakuace 
 

Evakuaci lze považovat za bezpečnou, pokud bude doba potřebná k evakuaci osob (RSET = 

required safe egress time [min]) menší nebo rovna době dostupné pro evakuaci (ASET = 

available safe egress time [min]). Dostupnou dobou je maximální možná doba, která je 

evakuujícím osobám k dispozici. Může jí být například doba, po jejímž překročení by mohlo 

dojít k porušení únosnosti stavebních konstrukcí a ke ztrátě stability objektu, nebo doba 

zakouření, viz 4.1.1. Platí tedy že: RSET ≤ ASET [1], [III]. 

𝑅𝐸𝑆𝑇 = 𝑡𝑑 + 𝑡𝑣 + 𝑡𝑟 + 𝑡𝑧 + 𝑡𝑢  (23) 

 

td  Doba od vzniku požáru do jeho detekce. Detekce požáru se zpravidla zajišťuje 

elektrickou požární signalizací, nebo obslužným personálem. Výjimkou není ohlášení 

požáru náhodnými kolemjdoucími, kteří se v daném objektu v dobu vniku požáru 

vyskytují a požár zaregistrují a oznámí (tlačítkové hlásiče, upozornění na požár požární 

hlídku apod.) [min]. 

tv  Doba od detekce požáru do vyhlášení evakuace. Tuto dobu ovlivní technické provedení 

požárně bezpečnostních zařízení [min]. 

tr  Doba od vyhlášení evakuace do rozhodnutí osob, že ji zahájí. Po vyhlášení evakuace se 

téměř nikdy nestane, že by se daly osoby ihned na útěk. Lidé jsou v takových případech 

zdrženliví a neví, zda se jedná o planý poplach, nebo o skutečný požár. Extrémním 

případem může být i chování osob, které nejen že jsou si vědomi vyhlášení požárního 

poplachu a požáru, který nedaleko nich probíhá, ale dokonce odmítají daný prostor 

opustit. Jedním takovým případem bylo kasino v USA, kde měli karetní hráči v sázce 

mnoho peněz a žádný z nich se jich nechtěl vzdát. Nakonec za neuvážený čin zaplatili 

svými životy [min].  

tz  Doba od rozhodnutí zahájení evakuace do její realizace. Zde jsou osoby rozhodnuty 

provést evakuaci a provádějí přípravu na ni (rozmýšlení o volbě únikové cesty, 

shromáždění dětí, osobních věcí a cenností, apod.) [min]. 

tu Doba pohybu osob objektem do bezpečí (na volné prostranství nebo do jiného 

bezpečného prostoru) [min]. 
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4.1 Posouzení podmínek evakuace 

Aby byly podmínky evakuace správně posouzeny, musí platit, že tu ≤ te  

4.1.1 Doba zakouření prostoru 
Dobou zakouření je myšlena doba, za kterou se prostor, ve kterém požár probíhá, zaplní 

kouřem ze shora až k úrovni 2,5 m nad nejvýše umístěnou podlahou, po které se mohou 

během evakuace osoby pohybovat. Doba zakouření v minutách te je vyjádřena následujícím 

vztahem: 

𝑡𝑒 =
1,25 ∗ �ℎ𝑠
𝑎 ∗ 𝑐

 (24) 

Kde: 
ℎ𝑠  světlá výška prostoru [m] 
𝑎 součinitel vyjadřující rychlost odhořívání z hlediska charakteru hořlavých hmot 
𝑐 součinitel účinnosti aktivních požárně bezpečnostních zařízení a opatření (viz 

položka 6.6 [11]) 

4.1.2 Předpokládaná doba evakuace  
Za rozhodující dobu evakuace se považuje buď doba určená dle rovnice (25) a (26) nebo 

podrobným řešením v příloze B. Podrobný postup dle přílohy B [15] se doporučuje u 

shromažďovacích prostorů velikostí větších jak VP1/4SP, VP2/2SP, VP3/1SP. Předpokládaná 

doba evakuace v minutách zahrnuje únikovou cestu až po opuštění shromažďovacího prostoru 

dle vztahu (25), [15]. Doba úniku ve shromažďovacím prostoru, kde je rychlost pohybu osob 

z důvodu snížené rychlosti pohybu osob dělena třemi (v části prostor s výskytem sedadel, 

mezi kterými se doba pohybu značně prodlouží), se bude počítat dle vztahu (26), [15]. 

Existují ale i jednotlivá specifika vybraných druhů shromažďovacích prostor. Vztah (27), viz 

D.2.3 [15], je používán pro výpočet doby evakuace v hledištích (sálech kin apod.), kde je 

předpokládáno, že většinu půdorysné plochy prostoru zabírají sedadla.  

𝑡1𝑢 =
0,5 ∗ 𝑙𝑢
𝑣𝑢

+
𝐸 ∗ 𝑠
𝐾𝑢 ∗ 𝑢

 (25) 

𝑡2𝑢 =
0,5 ∗ 𝑙𝑢
𝑣𝑢
3

+
𝐸 ∗ 𝑠
𝐾𝑢 ∗ 𝑢

 (26) 

𝑡3𝑢 =
0,5 ∗ 𝑙𝑢
𝑣𝑢
2

+
𝐸 ∗ 𝑠
𝐾𝑢
2 ∗ 𝑢

 (27) 
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Kde: 

𝐸 počet osob  
𝑙𝑢  délka únikové cesty [m] 
𝑠 podmínky evakuace (viz tabulka 21 [11])   
𝑣𝑢 rychlost pohybu osob [m/min] (viz tabulka 23 [11])   
𝑢 počet únikových pruhů na únikové cestě (ve východu ze SP) 
𝐾𝑢  jednotková kapacita únikového pruhu [E/min] (viz tabulka 23 [11])  

 

Podrobné řešení dle přílohy B [15]:  

Jednotková kapacita únikového pruhu Ku, neboli počet osob E, které projdou jedním 

únikovým pruhem u za jednu minutu, je závislá na hustotě osob D, tj. na počtu osob 

nacházejících se na jednom metru čtverečním. Při hustotě osob D ≈ 2 osoby na m2 dosahuje 

hodnota Ku maximálních hodnot [15].  

Podrobným výpočtem lze pro konkrétní případ únikové cesty stanovit pravděpodobné 

hodnoty Ku a rychlost pohybu osob v. Při určení hustoty osob D se počítá jen s tou plochou, 

která slouží k evakuaci osob ze shromažďovacího prostoru. Počet osob k určení hustoty D 

v daném směru úniku se může snížit o ty osoby (počítá se 5 osob na jeden únikový pruh), 

které opustí prostor dříve, než se začne u východu tvořit fronta [15].   

Při podrobném výpočtu doby evakuace tu dle rovnic (25), (26) a (27) je možné podle druhu 

pohybu užít některých níže uvedených rovnic. Rovnice je doporučeno použít při hustotě D 

v rozmezí 2,7 – 4. Nad hodnotu 4 rovnice neplatí. Rychlost po schodech je brána pro 

schodišťové stupně o výšce 165 mm. U vyšších stupňů platí, že se rychlost pohybu zpomalí, 

v poměru 165/výška stupně [15].    

𝐾𝑢 = (𝑣 ∗ 𝐷) ∗ 0,55 (28) 

Únik po rovině 

𝑣 = 84 ∗ (1 − 0,25 ∗ 𝐷) (29) 
 
Únik po schodech dolů 

𝑣 = 70 ∗ (1 − 0,25 ∗ 𝐷) (30) 
 
Únik po schodech nahoru 

𝑣 = 56 ∗ (1 − 0,25 ∗ 𝐷) (31) 
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Kde 

𝐾𝑢  jednotková kapacita únikového pruhu [E/min] (viz tabulka 23 [11])  
𝑣 rychlost pohybu osob [m/min]  
 
Předpokládanou dobu tu je možné určit pro jednotlivé části únikové cesty samostatně (cesta 

vedoucí po rovině a po schodech). Výsledná doba evakuace tu je dána součtem dílčích časů.  

 
POZNÁMKA  

Při určení dovolené délky únikové cesty (odchylně od tabulky 18 [11]) je možné vycházet 

z mezní doby evakuace tumax = 1,5 min. V SP, kde je instalováno SOZ bude tumax = 3 min. 

Dovolená délka se určí jako součin vypočtené rychlosti pohybu osob v a doby 1,5/3 min [15].   

Praktická zkouška evakuace osob 

Za účelem porovnání skutečných hodnot s hodnotami získanými z výpočtů dle metodik ČSN 

a modelovacího programu Pathfinder byla provedena reálná cvičná evakuace. Během ní bylo, 

kromě sledování doby, za kterou osoby opustí daný prostor, přihlíženo také k jejich chování, 

rozhodování a byl sledován jejich pohyb. Prostorem, ve kterém cvičná evakuace proběhla, 

byla posluchárna s kapacitou 208 míst, která je svými parametry schopna napodobit sál kina 

jakožto shromažďovací prostor. Dle [15] je nutné mít ve shromažďovacích prostorách kina do 

velikosti 2SP nejméně dva únikové východy vedoucí ze shromažďovacího prostoru. 

Z posluchárny jich sice vede ve skutečnosti více, ale pro co nejvěrnější napodobení podmínek 

byly pro evakuaci použity jen dva. Každý z východů byl tvořen dvěma dveřními křídly  

o rozměrech 0,9 x 2 m.  

Nutno podotknout, že výsledky skutečné evakuace a programu Pathfinder nepočítají s časy tr 

a tz. Proto může být výsledná doba evakuace oproti početním vztahům dle [15] výrazně nižší.  

Celkem proběhly dvě cvičné evakuace, kterých se zúčastnilo 38 a 61 osob (studentů). Každá 

ze cvičných evakuací měla předem připravené scénáře průběhu.  

Tabulka 17 – Scénáře k provedeným cvičným evakuacím I a II  

Cvičná evakuace I  Cvičná evakuace II 
Únik osob horním a dolním východem Únik osob horním a dolním východem 

Únik osob horním východem Únik osob horním východem (2 dveřní křídla) 
Únik osob dolním východem Únik osob dolním východem (2 dveřní křídla) 

 Únik osob dolním východem (1 dveřní křídla) 
 Zatarasení dolního východu 
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Parametry posluchárny: 

 

Obrázek 31 – Půdorysný podhled na posluchárnu se základními rozměry prostoru 

Posluchárna je opatřena dvěma východy, které jsou tvořeny dvěma křídly širokými 1,8 m  

a vysokými 2 m. První východ (na obrázku výše vlevo) ústí do 1.NP, druhý východ ústí do 

2NP. Celkový počet míst k sezení je 208. Žlutým bodem výše je značeno nejvzdálenější místo 

od obou východů. Tento bod je od každého z východů vzdálen 17 m. 

 

Obrázek 32 – Boční pohled na model posluchárny se základními rozměry prostoru 

 

Obrázek 33 - Boční pohled na model posluchárny  

3,7 m 

6,55 m 
14 m 
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Evakuace I. 

První cvičné evakuace se zúčastnilo 38 osob (studentů) a proběhla ve třech variantách. Průběh 

cvičné evakuace byl zaznamenáván čtyřmi kamerami. Kamera č. 1 zabírala průchod osob 

dolním východem. Kamera č. 2 zabírala průchod osob horním východem. Kamera č. 3 

zabírala prostor posluchárny zespodu.  Kamera č. 4 zabírala prostor posluchárny seshora.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

CAM 1 

CAM 3 

CAM 2 

CAM 4 

Obrázek 34 - Úhly pohledu nainstalovaných kamer 

 

Obrázek 35 - Pohledy nainstalovaných kamer 
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EVAKUACE I. varianta 1 – horní a dolní východ 

Reálná evakuace 

Při první variantě bylo studentům umožněno použít libovolného ze dvou únikových východů. 

Spodní východ použilo 20 osob a horní 18. Rozdělení osob bylo při volbě východů celkem 

rovnoměrné. Doba evakuace byla 20 sekund. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ČSN 7308 31 

Dle [15] je potřeba k výpočtu doby evakuace tu, aby byla doba evakuace určena co 

nejpřesnější, použít následujících výpočetních vztahů (25) a (26):   

𝑡1𝑢 =
0,5 ∗ 𝑙𝑢
𝑣𝑢

+
𝐸 ∗ 𝑠
𝐾𝑢 ∗ 𝑢

 Viz bod 5.3.5.1.b.1 [15] 

𝑡2𝑢 =
0,5 ∗ 𝑙𝑢
𝑣𝑢
3

+
𝐸 ∗ 𝑠
𝐾𝑢 ∗ 𝑢

 Viz bod 5.3.5.1.b.1 [15] + snížená rychlost pohybu mezi sedadly, tj vu/3)  

𝑡3𝑢 =
0,5 ∗ 𝑙𝑢
𝑣𝑢
2

+
𝐸 ∗ 𝑠
𝐾𝑢
2 ∗ 𝑢

 
Viz D.2.3 [15]; specifika pohybu osob v hledišti 

  

27 osob 11 osob 

Obrázek 36 - Pohledu nainstalovaných kamer během průběhu cvičné evakuace 
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Pro pohyb osob ve shromažďovacím prostoru mimo řady se sedadly je používán vztah pro 

výpočet doby evakuace t1u. Pro pohyb osob ve shromažďovacím prostoru uvnitř řady se 

sedadly, kde je pohyb komplikovanější, je používán vztah pro výpočet doby evakuace t2u. 

Vztah t2u je úpravou vztahu t1u s přidáním podílu k rychlosti osob a je užíván pro 

shromažďovací prostory obecně, tj. prostory bez hlediště, ale s možností výskytu sedadel 

v různých částech prostoru, kde se pohyb osob zpomaluje. Vztah t3u je používán pro výpočet 

doby evakuace v hledištích (sálech kin), kde je předpokládáno, že většinu půdorysné plochy 

prostoru zabírají sedadla. Posluchárna není hledištěm (viz příloha A [15] tabulka A1 položky 

2.1 a 3.1), ale pro účel cvičné evakuace s ní tak bylo počítáno.  

Výchozím vztahem pro výpočet doby evakuace v posluchárně je tedy t3u. Dále je potřeba 

zohlednit jednotlivé druhy pohybu, ke kterým během evakuace došlo. Mezi sedadly a na 

rozptylových plochách nad a pod schodišti konaly osoby vodorovný pohyb. Na schodištích 

konaly osoby pohyb po schodech nahoru a dolů.    

Pohyb po rovině Pohyb po schodech dolů Pohyb po schodech nahoru 

𝑡3𝑢 =
0,5 ∗ 𝑙𝑢

35
2

+
𝐸 ∗ 𝑠

50
2 ∗ 𝑢

 𝑡3𝑢 =
0,5 ∗ 𝑙𝑢

30
2

+
𝐸 ∗ 𝑠

40
2 ∗ 𝑢

 𝑡3𝑢 =
0,5 ∗ 𝑙𝑢

25
2

+
𝐸 ∗ 𝑠

30
2 ∗ 𝑢

 

 

 

Obrázek 37 – Délkové úseky z nejvzdálenějšího bodu v prostoru k oběma východům 

 

  

L2 

L1 P1 

P2 
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Nejvzdálenější bod v prostoru posluchárny je vyznačen žlutým bodem na obrázku č. 25. Bod 

je od obou východů vzdálený 17 m. Lze předpokládat, že půjde jedna polovina osob směrem 

dolů druhá směrem nahoru. Od nejvzdálenějšího bodu je to ke spodnímu a hornímu konci 

schodiště cca 7 m a od obou konců schodiště k východu cca 10 m. Každý z východů je široký 

1,8 m, tj. u = 3,27.  

Polovina osob po rovině směrem k východu (úseky L2 a P2) 

𝑡3𝑢 =
0,5 ∗ 𝑙𝑢

35
2

+
𝐸 ∗ 𝑠

50
2 ∗ 𝑢

=  
0,5 ∗ 10

35
2

+
19 ∗ 1
50
2 ∗ 3

= 0,54 min = 32 𝑠𝑒𝑐. 

Polovina osob po schodišti dolů (úsek L1) 

𝑡3𝑢 =
0,5 ∗ 𝑙𝑢

30
2

+
𝐸 ∗ 𝑠

40
2 ∗ 𝑢

=  
0,5 ∗ 7

30
2

+
19 ∗ 1
40
2 ∗ 3

= 0,55 min = 33 𝑠𝑒𝑐. 

Polovina osob po schodišti nahoru (úsek P1) 

𝑡3𝑢 =
0,5 ∗ 𝑙𝑢

25
2

+
𝐸 ∗ 𝑠

30
2 ∗ 𝑢

=  
0,5 ∗ 7

25
2

+
19 ∗ 1
30
2 ∗ 3

= 0,70 min = 42 𝑠𝑒𝑐. 

Pathfinder 

V programu PyroSim byla vytvořena geometrie prostoru, která byla vložena do programu 

Pathfinder. V programu Pathfinder byl namodelován průběh evakuace. Umístění osob do 

prostoru bylo provedeno co nejvěrněji podle reálné evakuace (dle kamerového záznamu  

z reálné evakuace). Maximální možná rychlost osob během evakuace byla nastavena: únik 

oběma východy nebo jen dolním východem v=1 m/s, únik jen horním východem v=0,9 m/s 

 

Obrázek 38 -  Rozmístění 38 osob v prostoru (černé tečky)  

Výsledný čas 

evakuace 38 osob 

z posluchárny 

dostaneme sečtením 

času úniku osob po 

rovině a většího 

z časů úniku osob 

po schodech nahoru 

a dolů tj. 

 32 + 42 = 74 sec. 

 

východ 
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 Obrázek 39 – Průběh evakuace v 5. až 15 s 

Dle programu Pathfinder trvala doba evakuace 21,3 s. 

Tabulka 18 – Shrnutí časů úniku osob během cvičné evakuace 

SHRNUTÍ 

Reálná evakuace  20 s 

Výpočet doby evakuace dle ČSN 74 s 

Výpočet doby evakuace dle programu Pathfinder 21,3s 

 

PRŮBĚH EVAKUACE V 5. s 

PRŮBĚH EVAKUACE V 10. s 

PRŮBĚH EVAKUACE V 15. s 

SMĚR ÚNIKU 
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U zbylých variant cvičných evakuací I a II proběhlo získání časů z průběhu evakuace stejným 

způsobem, jako tomu bylo výše, u první varianty cvičné evakuace I. Zbylé varianty jsou 

uvedeny v příloze C.  

Výsledky cvičné evakuace I. 

Únik osob horním a dolním východem 

Reálná evakuace 20 s 
Výpočet doby evakuace dle ČSN 74 s 
Výpočet doby evakuace dle programu Pathfinder 21,3 s 
 
Únik osob horním východem 

Reálná evakuace 31 s 
Výpočet doby evakuace dle ČSN 108 s 
Výpočet doby evakuace dle programu Pathfinder 39 s 
 
Únik osob dolním východem 

Reálná evakuace 28 s 
Výpočet doby evakuace dle ČSN 86 s 
Výpočet doby evakuace dle programu Pathfinder 32 s 
 
 

Výsledky cvičné evakuace II. 

Únik osob horním a dolním východem 

Reálná evakuace 30 s 
Výpočet doby evakuace dle ČSN 103 s 
Výpočet doby evakuace dle programu Pathfinder 28,5 s 
 

Únik osob dolním východem 

Reálná evakuace 34 s 
Výpočet doby evakuace dle ČSN 109 s 
Výpočet doby evakuace dle programu Pathfinder 42 s 
 

Únik osob zmenšeným dolním východem (o polovinu) 

Reálná evakuace 46 s 
Výpočet doby evakuace dle ČSN 170 s 
Výpočet doby evakuace dle programu Pathfinder 48 s 
 

Únik osob horním východem 

Reálná evakuace 37 s 
Výpočet doby evakuace dle ČSN 139 s 
Výpočet doby evakuace dle programu Pathfinder 57 s 
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5. Současný stav požární ochrany v kinech s ohledem na 
bezpečnou evakuaci 

 

Pro získání přehledu o současném stavu požární ochrany s i bez ohledu na zajištění bezpečné 

evakuace v kinech byl proveden jejich monitoring, během něhož došlo ke sběru dat  

a poznatků, které byly později vyhodnoceny a porovnány s právními a normativními předpisy. 

Odchylky a odlišnosti od požární bezpečnosti staveb v kinech, které jsou v rozporu s právními 

či normativními předpisy, jsou dále označovány jako chyby a nedostatky. Tyto chyby  

a nedostatky jsou dále zobrazeny tak, jak je možné se s nimi setkat v praxi, a bude proveden 

jejich rozbor včetně návrhu opatření, jak tyto závady v praxi odstranit, popřípadě snížit jejich 

negativní dopad na průběh bezpečné evakuace. Monitoring byl prováděn vizuální kontrolou 

v celkem 12 kinech. Z tohoto počtu jich bylo 9 klasifikováno jako shromažďovací prostor. 

Jejich seznam je uveden na straně 56. V příloze D je uveden rozbor problému (závad) v praxi 

a návrh opatření. Na následujících stranách jsou uvedeny předměty kontrol. Každý předmět 

kontroly obsahuje legislativní nařízení, které je nutné při návrhu vnitřních shromažďovacích 

prostor dodržovat a výčet bodů kontroly, kterými se tato nařízení ověřovala v praxi. Výsledky 

dílčích vizuálních kontrol kin jsou uvedeny v příloze E. 

Tabulka 19 – Předměty kontroly  

Únikové cesty 

KINO JAKO SHROMAŽĎOVACÍ 
PROSTOR 

 
(200 a více míst k sezení*) 

Počet únikových cest 
Průchodnost únikových cest 

Východy na únikových cestách 
Panikové kování na únikových cestách 

Osvětlení únikových cest a východů 
Požární znační prostor kina 

Hlediště 
Pozice sedadel v hledišti 

Podlaha v hledišti 
  

Únikové cesty 
KINO JAKO NE-SHROMAŽĎOVACÍ 

PROSTOR 
 

(méně než 200 míst k sezení*) 

Průchodnost únikových cest 
Východy na únikových cestách 

Osvětlení únikových cest a východů 
Požární znační prostor kina 

 

* 200 míst k sezení platí pro připevněná sedadla. V případě nepřipevněných by byl limitní počet 150 míst.  
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KINO JAKO SHROMAŽĎOVACÍ PROSTOR 
 
5.1 Únikové cesty      

Na únikových cestách byly v prostorách kin kontrolovány: počty únikových cest, průchodnost 

únikových cest, provedení a vybavení únikových cest, osvětlení únikových cest, panikové 

kování na únikových cestách, východy na únikových cestách a požární značení prostor kina. 

5.1.1 Počet únikových cest 

Legislativa:  Dle bodu 5.3.2.1 [15] musí z každého shromažďovacího prostoru vést 

minimálně 2 únikové cesty, z nichž alespoň jedna musí dle [8] svým provedením 

vyhovovat vyhlášce o obecných tech. požadavcích zabezpečujících bezbariérové 

užívání staveb [6]. Dle tabulky 17 [11] může jednu únikovou cestu použít 

maximálně 120 osob, v případě chráněné únikové cesty typu A je to 450, typu B 

650 a typu C 900 osob. 

Kontrola:  Cílem kontroly bylo zjistit skutečný počet únikových cest ze sálu kina. 

5.1.2 Průchodnost únikových cest 

Legislativa:  Dle [11] bodů 9.2 a 9.3.1 musí být nechráněná a chráněná úniková cesta trvale 

volný komunikační prostor směrující osoby na volné prostranství. Že je úniková 

cesta trvale volná znamená, že ji může z prostoru, ze kterého vede, kdokoliv  

a kdykoliv použít a dostat se po ní do na volné prostranství (popřípadě 

z nechráněné únikové cesty do chráněné únikové cesty). Východy na únikových 

cestách musejí být v případě potřeby (požáru) volné, odemčené. Na únikových 

cestách se nesmí nacházet žádné předměty, které by mohly během požáru  

a evakuace představovat překážu nebo zvyšovat (nahodilé) požární zatížení. 

Výše uvedené upravuje také odstavec 3 písm. b a c §19 vyhlášky [7].  

Kontrola:  Cílem kontroly bylo zjistit průchodnost únikových cest nejen ze sálu kina, ale  

i v celém kině. Během kontroly byla fyzicky zkoušena průchodnost únikových 

cest (zda nejsou uzamčené) 
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5.1.3 Provedení a vybavení únikových cest 

Legislativa:  Dle pol. 5.3.6.1 [15] se musí dveře z únikových východů otevírat vždy po směru 

úniku a být opatřeny panikovým kováním. Dle pol. 5.3.6.2 [15] by neměli 

rozměry dveřního křídla na únikových východech přesahovat šířku 110 cm  

a výšku 210 cm.  Pokud východ slouží i pro únik osob s pohybovým postižením, 

pak je minimální šířka křídla dveří 80 cm a minimální šířka únikového východu 

110 cm. Dle pol. 5.3.6.4 [15] nesmí být podlaha na vnější straně dveří, které 

vedou ze shromažďovacího prostoru (kina) přímo na vnější komunikaci nebo 

volné prostranství, nižší jak 2 cm (hl. u hlavních vnějších dveří). Dle pol. 5.3.6.5 

[15] musí být vybaveny transparentí plochou min. 0,06 m2 (tj. čtverec  

o rozměrech 24,5 x 24,5 nebo kruh o poloměru 13,8 cm), umožňující průhled 

skrz, každé dveře na únikových cestách, se kterými je kapacitně počítáno pro 

potřebu evakuace osob. Dle 5.3.6.6.1 [15] musí mít schodiště (určené pro 50 

osob a více) nacházející se nebo vedoucí ze shromažďovacího prostoru sklon 

v intervalu 21° - 35°. Dle 5.3.6.6.3 [15] musí mít evakuační výtah prostory duhu 

VP2 a VP3, nebo i VP1, pokud se nachází nad 2NP, nebo pokud má osoby ve 

více podlažích a nad druhým podlažím oproti východu na volné prostranství je 

více jak 50 osob.   

Kontrola:  Cílem kontroly bylo zjistit směr otevírání dveří na únikových východech, jejich 

opatření panikovým kováním a jejich rozměr, velikost prahu u hlavních vnějších 

dveří, velikost transparentí plochy, sklon schodiště a vybavení evakuačním 

výtahem.  

5.1.4 Osvětlení únikových cest a východů 

Legislativa:  Dle 5.3.6.7 [15] se musí nouzové osvětlení zřídit u východu pro únik osob,  

v navazujících nechráněných i chráněných cestách a provozně souvisejících 

prostorech (WC apod.) Nouzové osvětlení musí informovat osoby o trase úniku, 

změně směru, sklonu a výškové polohy podlahy. Nouzové osvětlení musí 

splňovat požadavky dle [12]. 

Kontrola:  Cílem byla kontrola umístění nouzového osvětlení u východů a na únikových 

cestách. 
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5.1.5 Panikové kování na východech z únikových cest 

Legislativa:  Dle C. 1 [15] musí panikové kování umožnit otevření jedním pohybem jakékoliv 

dveřní křídlo po směru úniku (zevnitř směrem ven). Pohyb, kterým se mají 

pomocí panikového kování otevřít dveře, je vedený rovně, nebo šikmo shora 

dolů. Dle C. 5 [15] musí být madlo panikového kování z jednoho kusu v šířce 

otevíracího křídla (zkrácené může být o maximálně 100 mm z každé strany), 

umístěné do výšky 900 až 1100 mm nad podlahu. Dle poznámky přílohy C se 

z vnitřní strany každého dveřního křídla, kde je madlo panikového kování 

instalováno, opatří značka znázorňující způsob použití madla (otevření dveří).  

Kontrola:  Cílem kontroly bylo zjistit, zda se dá jediným pohybem panikovým kováním 

otevřít jakékoliv dveřní křídlo, poloha a rozměry panikového kování a opatření 

dveřních křídel značkou znázorňující způsob použití madla panikového kování.  

5.1.6 Východy na únikových cestách 

Legislativa:  Dle pol. 5.3.2.1 [15] je minimální šířka východu na únikové cestě 2 únikové 

pruhy (1,1 m) a maximální šířka 6 únikových pruhů (3,3 m). Dle pol. 5.3.4.2 

[15] nechráněné únikové cesty sloužící k pohybu osobám neschopným 

samostatného pohybu nebo osobám s omezenou schopností pohybu musí mít 

šířku minimálně 3 únikové pruhy (1,65 m). Poloha (nejkratší vzdálenost mezi 

východy) sousedních únikových východů musí odpovídat požadavkům pol. 9.9 

[11]. Nejmenší dovolený počet únikových východů vedoucích ze 

shromažďovacího prostoru je uveden v tabulce 1 [15]. Pokud je jeden 

z půdorysných rozměrů prostoru kina delší než 50 m, tak se dle 5.3.2.1 [15] 

důrazně doporučuje rovnoměrné rozložení únikových východů.  Vzájemná 

poloha mezi dvěma únikovými východy (se kterými je při evakuaci 

z libovolného místa počítáno) a libovolným místem v prostoru musí dle 9.9.4 

[11] vyhovovat pravidlu 45°.  

Kontrola:  Cílem kontroly bylo měření šířek východů na únikových cestách, měření polohy 

sousedních východů, kontrola počtu únikových východů a jejich případné 

rovnoměrné rozložení v obvodové konstrukci a kontrola pravidla úhlu 45°. 
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5.1.7 Požární značení prostor kina 

Legislativa:  Dle 5.3.6.5 [15] se dveře (včetně těch, které vedou na volné prostranství) na 

únikových cestách musí označit značkou (popřípadě nápisem) „nouzový 

východ“ nebo „únikový cesta“. Dle 5.3.6.2 [15] se musí východ na únikové 

cestě sloužící pro osoby neschopné samostatného pohybu nebo pro osoby 

s omezenou schopností pohybu a orientace pro tento účel řádně označen. Dle 

5.3.6.8 [15] se musí také označit všechny východy a cesty, které nelze pro 

evakuace ze shromažďovacího prostoru použít. Výše uvedené upravuje také 

odstavec 3 písm. a §19 vyhlášky [7]. V prostorách s provozem při zatmění 

(během promítání v kině) musí značky s vnitřním osvětlením svítit po celou 

dobu provozu. Dle §19 odstavce 7 vyhlášky [8] a dle 5.3.6.6.1 [15] se musí 

schodiště v objektu se shromažďovacím prostorem označit u vstupu do každého 

podlaží. Označení se skládá pořadového čísla podlaží s doplněním písmeny 

„NP“ (nadzemní podlaží) nebo „PP“ (podzemní podlaží).   

Kontrola:  Cílem kontroly bylo opatření těch východů a únikových cest, které je možné 

v případě evakuace použít, značnou (popřípadě nápisem) „nouzový východ“ 

nebo „únikový cesta“. V opačném případě označení těch východů a únikových 

cest, které v případě evakuace užít nelze. Dále bylo kontrolováno opatření 

schodišť značkou informující o poloze poschodí. 
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5.2 Hlediště 

Ve hledištích byly v prostorách kin kontrolovány: pozice sedadel a podlaha v hledišti. 

5.2.1 Pozice sedadel v hledišti 

Legislativa:  Dle přílohy D bodu D. 2.1 [15] musí být mezi dvěma za sebou následujícími 

řadami sedadel taková šířka, aby šlo mezi nimi projít (viz příloha D).  

Kontrola:  Cílem byla kontrola průchodnosti mezí sedadly. 

 

5.2.2 Podlaha v hledišti 

Legislativa:  Dle přílohy D bodu D. 2.6 [15] je nejvyšší přípustná výška schodišťového stupně 

u stupňovitých podlah 20 cm. Dle přílohy D bodu D. 2.6 [15] musí být  

u stoupacích podlah se sklonem stoupání 36 % zřízeno zábradlí a to vždy pro 

nejvýše 5 řad míst k sezení. 

Kontrola:  Cílem byla kontrola výšky schodišťových stupňů u stupňovitých podlah a zřízení 

zábradlí u stoupajících podlah. 
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KINO JAKO NESHROMAŽĎOVACÍ PROSTOR 
 
5.3 Únikové cesty        

Na únikových cestách byly v prostorách kin, které nejsou dle [15] shromažďovacím 

prostorem byly kontrolovány: průchodnost únikových cest, východy na únikových cestách, 

osvětlení cest a východů a požární značení prostor kina. 

5.3.1 Průchodnost únikových cest 

Legislativa:  Dle [11] bodů 9.2 a 9.3.1 musí být nechráněná a chráněná úniková cesta trvale 

volný komunikační prostor směrující osoby na volné prostranství. Východy na 

únikových cestách musejí být v případě potřeby (požáru) volné, odemčené. Na 

únikových cestách se nesmí nacházet žádné předměty, které by mohly během 

požáru a evakuace představovat překážu nebo zvyšovat (nahodilé) požární 

zatížení. Výše uvedené upravuje také odstavec 3 písm. b a c §19 vyhlášky [7].  

Kontrola:  Cílem kontroly bylo zjistit průchodnost únikových cest nejen ze sálu kina, ale  

i v celém kině. Během kontroly byla fyzicky zkoušena průchodnost únikových 

cest (zda nejsou uzamčené) 

5.3.2 Východy na únikových cestách 

Legislativa:  Dle bodu 9.13.1 [11] musí dveře, kterými prochází úniková cesta, umožňovat 

snadný a rychlý průchod. Dveře se musí otevírat po směru úniku. Podlaha na 

obou stranách dveří, kterými úniková cesta prochází, musí být dle bodu 9.13.3 

[11] do vzdálenosti šířky dveřního křídla ve stejné výškové úrovni a bez prahu. 

Dle bodu 9.13.5 [11] musí mít východ (dveře) opatřen uzávěrem, který umožní 

otevření dveří pohybem vodorovně nebo shora dolů. Uzávěr musí být umístěn 

nejvýše 120 cm od podlahy. Dle bodu 9.13.1 [11] musejí být dveře ústící do 

únikové cesty otevíratelné souhlasně se směrem úniku. 

Kontrola:  Kontrolováno bylo snadné použití otevíracího mechanismu dveří, směr otevírání 

dveří na únikových cestách i těch, které do únikové cesty ústí, výšková poloha 

podlahy v blízkosti dveří a výška instalace uzávěru dveří. 
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5.3.3 Osvětlení únikových cest a východů 

Legislativa:  Dle bodu 9.15.1 [11] musí být únikové cesty dostatečně osvětleny denním nebo 

umělým světlem. Nouzové osvětlení musí být všude, kde se nachází běžná 

elektroinstalace na osvětlení.  

Kontrola:  Kontrolována byla instalace nouzového osvětlení. 

5.3.4 Požární značení prostor kina 

Legislativa:  Dle [8] § 11 odstavce 4 musí být úniková cesta vybavena bezpečnostním 

značením pro usnadnění průběhu evakuace. Značení má informovat o změně 

směru úniku (horizontálně a vertikálně).  

Kontrola:  Kontrolováno bylo umístění bezpečnostního značení na únikových cestách  

a únikových východech. 

 

Seznam kin, ve kterém probíhaly kontroly, je níže:  

CineStar České Budějovice OC Čtyři Dvory, Milady Horákové 1498; 370 05 České Budějovice  

CineStar Ostrava OC Futurum, Novinářská 6c; 702 00 Ostrava 

Retrostar Kino Polanka Janovská 333/7; 725 25 Ostrava-Polanka nad Odrou 

Kino LUNA Dr. Martínka 1439/4; 700 30 Ostrava-Hrabůvka 

Kino Art 28. října 2556/124; 709 24 Moravská Ostrava, Ostrava 

Kino Vesmír VŠB Zahradní ul. 1741/17; 702 00 Ostrava 1 

Minikino Kavárna Kostelní 3, 702 00 Ostrava 

CineStar Anděl Radlická 3179/1E; 150 00 Praha 5  

Kino Aero Biskupcova 31; 130 00 Praha 3 

Kino Světozor Vodičkova 41; 110 00 Praha 1 

Kino Lucerna Štěpánská 61; 116 02 Praha 1 

Kino Mat-studio Karlovo náměstí 19; 120 00 Praha 2 

 

Na následujících stranách jsou uvedeny některé příklady zjištěných závad v prostorách kin. 

(další jsou uvedeny v příloze E).   
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Průchodnost únikových cest – znepřístupnění únikové cesty  
 

 

 

Obrázek 40 – Uzamčení únikového východu 

 
Na snímcích výše je zvenčí zachycen uzamčený únikový východ sloužící jako reklamní plocha 

(nástěnka s filmovým plakátem). Z vnitřní strany je uzamčený východ zatarasený nástěnkou 

zatažený textilním závěsem. Ze zbylé přístupné dvojice dveřních křídel je průchozí jen to 

pravé, levé je uzamčené. A protože není východ opatřen panikovým kováním, není bez klíče 

možné dveřní křídlo použít. 

 

 

 

 

 

Pohled na východ 
zvenčí 

Pohled na východ 
zevnitř 

Uzamčený východ využitý 
jako reklamní plocha 
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Na snímku je zachyceno uzamčení jednoho ze dvou východů vedoucích budovy kina se sálem 
určeným pro 336 osob. Dvojice dveřních křídel je opatřena vlevo kusem drátu a vpravo 
visacím zámkem.   

  

Obrázek 41 – Uzamčení únikového východu kusem drátu a visacím zámkem 



 

59 
 

             Pohled na východ zevnitř sálu kina 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Na horním snímku je 
zachycen jeden ze 

dvou východů ze sálu 
kina určeného pro 
336 osob. Z čtyř 

dveřních křídel bylo 
možné otevřít jen 

jedno (levé). Navíc 
nešlo křídlo otevřít 
úplně, ale jen zpola, 

viz snímek vlevo 
dole. Na snímku 
vpravo dole je 

zachyceno uzavření 
dvou dveřních křídel 
pomocí dřevěného 

prkna, petlice. 

Obrázek 42 - Uzamčení únikového východu kusem drátu a visacím zámkem 
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Průchodnost únikových cest – předměty na únikové cestě  
 

 

 

Obrázek 43 - Zúžení únikové cesty ustavením gauče v kině určeném pro 336 osob. 

  

Pohled na ustavený gauč 
ze schodiště únikové 

cesty 

Východ 
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O kontrole kin: 

Během monitoringu (kontrol) dvanácti kulturních zařízení nebylo v naprostém pořádku ani 

jedno. V každém se nacházely drobné nebo hrubé přestupky a rozpor vůči právním nebo 

normativním předpisům. Drobnými přestupky shledávám ty, které nepřímo ohrožují 

návštěvníky kina na životech. Rovněž počet jednotlivých přestupků mezi jednotlivými 

kulturními zařízeními není vždy rozhodující. Tak například. Připusťme, že v kině A je pět 

přestupků a v kině B jen jeden. V kině A není v zcela v pořádku značení únikových cest  

a východů, na dveřích od sálu chybí prosklená transparentní plocha, výškový rozdíl podlahy 

shromažďovacího prostoru není v 1.NP není oproti venkovnímu terénu 2 cm ale 3 a na jedné 

z chodeb je očividně poškozené jedno z nouzových osvětlení. V kině B je vše v naprostém 

pořádku kromě jedné jediné vady a tou je uzamčení jednoho ze dvou únikových východů 

vedoucích ze shromažďovacího prostoru - sálu kina. Přestože je v kině A pětkrát více 

přestupků než v kině B, jejich závažnost je v poměru s uzamčeným únikovým východem 

takřka zanedbatelná. Dalším aspektem, který hrál během kontrol významnou roli, byla 

klasifikace kulturních zařízení jako shromažďovací prostor, neboť na ně jsou kladeny daleko 

větší nároky (kvůli velkému počtu návštěvníků) než na ty, které jimi nebyly.  

Nejlepších a nejhorších výsledků dosáhly z pohledu požární bezpečnosti dvě pražská kina. 

Z prohlídek dvanácti kin lze konstatovat, že se z drtivé většiny přestupky vyskytují na těch 

předmětech kontroly, které jsou lidmi ovlivnitelné. Jinými slovy, pokud jsou-li například při 

návrhu a realizaci stavby umístěny sedadla pro návštěvníky ve vzdálenosti d v souladu 

s právními nebo normativními předpisy, těžko pak zaměstnanci nebo návštěvníci kina tyto 

vzdálenosti ovlivní. Oproti tomu výše zmiňované uzamčení únikových východů na únikových 

cestách je zcela podmíněno činnosti osob (zaměstnanců kina). Každá z kontrol kina byla 

časově omezena, neboť probíhaly v mimo promítací dobu, během přestávek mezi 

jednotlivými filmy. V průměru trvala každá z kontrol necelých patnáct minut. Během této 

doby jsem se snažil provést kontrolu sálu kina a budovy jako celku co nejrychleji  

a nejkomplexněji. Přes veškeré úsilí mi ale někdy patnáctiminutový interval nestačil. Proto 

jsem před začátkem každého kina určil priority kontrol a začal od těch, které by mohly mít 

v době požáru největší negativní dopad na návštěvníky kina (kontrola únikových cest  

a východů). Požadavky na minimální počet únikových cest, jejich průchodnost a šířku 

neplnilo 33,3 % kin a panikovým kováním nebylo opatřeno 66,7 % kin.           
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6. Problematika evakuace osob s omezením pohybu 
 

V předchozích kapitolách byly uvedeny mnohé faktory komplikující evakuaci osob, jako jsou 

například požár a s ním spojená nebezpeční zplodin hoření či působení plamenů spolu 

s vysokými teplotami, nebo nevypočitatelné davové chování osob v tísni zužovaných 

strachem a panikou podporované nevhodným stavebním řešením, které místo toho, aby 

usnadnilo osobám pohyb a stalo se prvním předpokladem úspěšné evakuace, celou situaci 

jenom zhoršuje. Další velmi závažný, a přesto nenápadný problém představuje zdravotní stav 

osob nacházejících se v kulturních zařízeních. Denně je možné se setkat se stovkami 

handicapovaných osob, kteří spolu s ostatními tvoří společnost. Před pěti lety žilo v ČR téměř 

deset procent (9,98 %) osob se zdravotním postižením [29]. Takto vysoká čísla nelze 

přehlížet, a je nutné si je plně uvědomit zejména při návrhu a zabezpečení staveb. Stavební 

úpravy zastávají například vyhlášky o obecných technických požadavcích zabezpečujících 

bezbariérové užívání staveb [6] nebo o technických požadavcích zabezpečujících užívání 

staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace [9]. V následující části této práce 

bude částečně přiblížena problematika evakuace osob s omezením pohybu z kulturních 

zařízení - kin. 

Dle [6] jsou osobami s omezenou schopností pohybu nebo orientace - osoby s pohybovým, 

zrakovým, sluchovým a mentálním postižením, osoby v pokročilém věku, těhotné ženy, 

osoby doprovázející dítě v kočárku nebo dítě do tří let.  

 

Pro široký okruh osob s omezenou schopností pohybu a orientace je dále práce zaměřena na 

osoby na invalidním vozíku. Nejsnáze šlo přiblížit problematiku evakuace praktickým 

pokusem. Praktického pokusu se zúčastnily dvě osoby na invalidním vozíku, první na 

mechanickém a druhá na elektrickém invalidním vozíku. Pokus spočíval v návštěvě třech 

kulturních zařízení, a sledováním pohybu ze sálu kina na volné prostranství. Kulturními 

zařízeními byly Kino Art, Kino Vesmír VŠB a Minikino Kavárna v Ostravě.  

Nutno podotknout, že pokus probíhal za ideálních podmínek – v prázdných sálech kin – kde 

nebylo potřeba brát během evakuace ohledy na ostatní návštěvníky kina, únikové cesty  

a z nich vedoucí východy byly prázdné a personál, který obsluhoval schodovou rampu, byl 

vždy připraven. Lze tedy říct, že časy úniku uváděné v tabulce č. 22 jsou časy ideální 

(nejmenší možné), a v běžných podmínkách provozu kina těžko dosažitelné.  
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6.1 Osoby na invalidním vozíku 

Dle § 6 vyhlášky [6] musí mít shromažďovací prostory s kulturním a duchovním charakterem 

vyhrazeno z celkového počtu míst (v tabulce vlevo) nejméně tento počet vyhrazených míst 

pro osoby na invalidním vozíku (v tabulce vpravo): 

Tabulka 20 – počet míst vyhrazených pro osoby na vozíku k celkovému počtu míst. 

Celkový počet míst Počet míst vyhrazených pro osoby na vozíku 
4 až 25  1 

26 až 50 2 
51 až 75 3 
76 až 100 4 
101 až 200 5 
201 až 300 6 
301 až 500 7 

501 a více míst 7 a 1 místo na každých 500 míst 
 

Místa vyhrazená pro osoby na invalidním vozíku bývají nejčastěji v první řadě na rozptylové 

ploše, kde je výšková poloha sálu nejmenší. Z této plochy potom ústí úniková cesta 

v bezbariérovém provedení. V některých případech je umožněn přístup invalidním osobám na 

vozíku pouze pod podmínkou, že nebudou sedět na rozptylové ploše v první řadě před 

promítacím plátnem, ale v sedadlech určených pro návštěvníky kina spolu s ostatními. 

V tomto případě záleží na stupni postižení a fyzické kondici osoby na invalidním vozíku, 

resp. na její schopnosti dostat se samostatně bez pomoci ostatních osob do sedadla pro 

návštěvníky a zpět na invalidní vozík. V případě neschopnosti úkonu přesednutí z vozíku na 

sedadlo a obráceně je potřeba pomoci doprovodných osob. Usazení do sedadel určených pro 

návštěvníky někdy mohou, i přes to, že to vedení ze strany provozu kina nevyžaduje, chtít  

i samotné osoby na invalidním vozíku. Důvod je prostý. V přílišné blízkosti promítacímu 

plátnu je prožitek ze shlédnutého filmu výrazně menší, než když jej shlédne osoba 

z dostatečné vzdálenosti (častější otáčení hlavou ze strany na stranu, bolest za krkem, hůře 

čitelné titulky k česky nedabovaným snímkům atd.). 

Elektrický invalidní vozík je oproti mechanickému rychlejší, ale má větší hmotnost 

(manipulovat s ním je za vypnutého stavu velmi obtížné) a zabírá větší půdorysnou plochu, 

což by mohlo být v méně prostorných výtazích nebo zúžených únikových cestách 

problematické.   
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6.1.1 Doba evakuace ze sálu na volné prostranství 
Dobu evakuace lze rozdělit s ohledem na způsob usazení invalidní osoby, tedy podle toho, 

zda bude sedět po celou dobu promítání na invalidním vozíku, nebo v sedadle pro 

návštěvníky. Dále hraje roli vybavení objektu pojízdnými plošinami na schodech či 

evakuačními výtahy, který oproti volné jízdě po rovině dobu evakuace prodlužují. Výsledná 

evakuace z objektu bude součtem dílčích časů: 

 

 

 

 

Usazení v sedadle 

Jak již bylo popsáno, při usazení invalidních osob do sedadel záleží na jejich stupni postižení 

a fyzické kondici, tedy na tom, do jaké míry a zda vůbec jsou schopni se sami do sedadel pro 

návštěvníky usadit a hlavně, zda jsou schopni se dostat zpět ze sedadla na invalidní vozík. 

Usazení osoby ze sedadla na (elektrický) invalidní vozík bez pomoci druhých osob trvalo 

v průměru téměř 28 s. Druhá osoba byla na (mechanický) invalidní vozík usazena s pomocí 

v průměru za dobu 10 s, tedy skoro třikrát rychleji.    

Tabulka 21 – doba usazení osoby ze sedadla pro návštěvníky na invalidní vozík 

S pomocí [s] Bez pomoci [s] 
12 23 
8 34 
10 26 

Σ 10 Σ 27,7 
 

 

   

 

 

  

Obrázek 45 – Pomoc při usazení do invalidního vozíku 

Usazení na vozík Užití rampy/výtahu Zdolání únikové cesty 
NÚC 

CHÚC 

 
Obrázek 44 – Schéma možného nárůstu času evakuace[24], [27], [31]  
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Užití schodové rampy / evakuačního výtahu 

Schodová rampa je mnohdy (a v případě elektrického vždy) jediným možným prostředkem 

k překonání schodišťových stupňů invalidním vozíkem. Obsluha schodové rampy vyžaduje 

většinou školený personál, neboť umí s rampou zacházet a vlastní klíč, bez kterého nelze 

pojízdnou schodovou rampu použít.  

 
Obrázek 46 – Pojízdná schodová rampa 

 

Doba, za kterou pojízdná rampa svezla osobu na vozíku včetně nájezdu a sjezdu z rampy byla 

rovna 45 s. Během pokusu byl v jednom kině použit k evakuaci z 2.NP do 1.NP evakuační 

výtah s charakterem plošiny.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Obrázek 47 – Vyjíždění z výtahu v 1.NP mechanickým invalidním vozíkem 
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Problém tohoto výtahu spočíval v jeho obsluze, přesněji, výtahem šlo manipulovat pouze 

zevnitř. To znamená, že pokud by se ocitla osoba na invalidním vozíku v 2.NP a výtah se 

nacházel v 1.NP, pak by si jej nemohla přivolat bez pomoci druhých osob (někdo mi musel 

vstoupit do výtahu v 1.NP a vyjet s ním do 2.NP). Tento způsob manipulace s de facto 

jedinou možnou únikovou cestou pro osoby na vozíku představuje potenciální problém. Doba 

jízdy výtahem včetně jízdy do/z něj byla 45 s.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V případě většího množství osob na invalidních vozících se bude doba jejich evakuace z 2.NP 

do 1.NP lineárně navyšovat. Kino s tímto výtahem má v promítacím sále vyhrazeno šest míst 

pro osoby na invalidních vozících. Doba potřebná pro evakuaci všech šesti osob na 

invalidních vozících by byla nejméně 4,5 minuty.  
 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 48 - Vyjíždění z výtahu v 1.NP elektrickým invalidním vozíkem 

Obrázek 49 – Ustavení osoby na invalidním vozíku do výtahu 
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Volný pohyb po únikové cestě 

Pokud neměly osoby na invalidních vozících v cestě nějakou překážku (schodová rampa, 

výtah aj.) potom byl jejich pohyb vcelku rychlý. Rychlost elektrického a mechanického 

vozíku byla měřena na trase dlouhé 12 m. Elektrický vozík ji urazil za průměrnou dobu 7,5 

s rychlostí 96 m/min a mechanický vozík ji urazil za průměrnou dobu 9,5 s s rychlostí 75,8 

m/min.    

 
Obrázek 50 – Měření rychlosti pohybu po vodorovné ploše 

Celková doba úniku 

Celkové doby úniku osob se z jednotlivých kin výrazně lišily: 

Tabulka 22 – Výsledné času úniku z jednotlivých kin 

Kino Art 
Usazení osob ze sedadel na vozík 37,7 s 

Cesta ze sálu kina ke schodové rampě 43 s 
Použití schodové rampy 135 s * 

Cesta od schodové rampy k východu z kina 42 s 
Celkový doba evakuace Σ 257,7 s (4,29 min) 

Kino Vesmír VŠB 
Usazení osob ze sedadel na vozík 37,7 s 

Cesta ze sálu k východu z kina 70,3 s 
Celkový doba evakuace Σ 108 s (1,8 min) 

Minikino Kavárna 
Usazení osob ze sedadel na vozík 37,7 s 

Cesta ze sálu kina k výtahu 25 s 
Použití výtahu 135 s * 

Cesta od výtahu k východu z kina 15 s 
Celkový doba evakuace Σ 212,7 s (3,55 min) 

 
* Časy jsou navýšeny o 45 s z důvodu nutnosti přivolat prázdný výtah nebo schodovou rampu pro druhou osobu na vozíku 
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Závěr 

V diplomové práci bylo snahou nastínit problematiku evakuace osob z kulturních zařízení, 

konkrétně z kin, a pro tento účel byla provedena studie pohybu osob. Studie zahrnovala 

praktické experimenty, které byly srovnávány s výsledky výpočetních metod obsažených v 

ČSN 73 0831 a modelovacím programem Pathfinder, který simuluje pohyb osob. Z výsledků 

jejich vzájemného porovnání je u výpočetních metod patrný konzervativní přístup. Při 

modelování pohybu osob za pomoci počítačového programu je snahou se vždy přiblížit co 

nejvíce realitě, čemuž také odpovídá zadání konkrétních podmínek jakožto vstupních 

parametrů doprovázejících pohyb. Oproti tomu výpočetní vztahy uvedené v české státní 

normě zabývající se problematikou shromažďovacích prostorů, která v dané problematice 

představuje de facto státem garantovanou mírou bezpečnosti, zabírají širší okruh možných 

podmínek a scénářů, a proto se od sebe mohou jejich výsledky v některých případech 

navzájem tolik lišit. 

Byly provedeny praktické experimenty, během nichž byl sledován pohyb osob, jejich 

rozhodování, chování a celková doba evakuace. 

Prvním experimentem bylo usilováno o přiblížení se pohybu osob během davového chování, 

při kterém rapidně vzrůstá počet osob na malé půdorysné ploše, což má nutně za následek 

zvyšující se hustotu osob a změnu filozofie pohybu, při kterém se svévolně pohybující se 

osoby spojí v jeden celek. Výsledky pokusu prokázaly, jak důležitou roly hraje při evakuaci 

dostatek osobního prostoru, neboť odezvou na zmenšení prostoru kolem každé ve skupině 

osob, bylo zpomalení pohybu a s ním i prodloužení doby evakuace.  

Druhým experimentem byla sledována doba úniku osob ze shromažďovacího prostoru a jejich 

chování. Dvou cvičných evakuací se zúčastnilo bezmála sto osob a bylo provedeno sedm 

scénářů úniku. Během modelování jednotlivých scénářů průběhů evakuace programem 

Pathfinder byla odhalena jeho slabina během řešení logických úvah. Zatímco osoby během 

praktického pokusu používaly k cestě z prostoru i delší únikové cesty, program volil jen ty 

nejkratší a nejrychlejší varianty i za cenu tvorby front, v důsledku čehož se výsledná doba 

evakuace všech osob v prostoru značně prodloužila.  

  



 

69 
 

Poslední experiment, který proběhl ve třech kinech, se věnoval problematice evakuace osob 

s omezenou schopností pohybu. Za pomoci dvou osob na invalidním vozíku byl sledován  

a měřen čas úniku z promítacího sálu na volné prostranství. Během pokusu se ukázalo, že 

vůbec nejnepříznivější vliv má na dobu evakuace úniková cesta obsahující schody nebo výtah, 

které nelze často svévolně bez školeného personálu použít a bez kterých není překonání 

výškového rozdílu vyjma šikmých ploch v prostorách kina prakticky možné.  

Kromě praktických experimentů sledujících pohyb osob byla provedena kontrola 12 kin  

v Českých Budějovicích, Praze a Ostravě. Cílem bylo upozornit na rozpor vůči právním nebo 

normativním předpisům a navrhnout opatření, jak těmto chybám předcházet, popřípadě snížit 

jejich negativní vliv. Během kontroly bylo zjištěno mnoho nedostatků, z nichž ty 

nejzávažnější se týkaly únikových cest. Každé třetí kino nesplnilo požadavky na minimální 

počet únikových cest, jejich průchodnost nebo šířku. Z tohoto pohledu nelze považovat 

současný stav požární ochrany v kinech za bezchybný. 
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NÚC  – nechráněná úniková cesta  

EPS  – elektrická požární signalizace  

CAM  – kamera  
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Seznam příloh 

Příloha A - Stanovení rychlosti pohybu jednotlivých osob po schodech        

Příloha B – Optimalizace počtu a šířek únikových východů                           

Příloha C – Výsledky cvičné evakuace 

Příloha D – Rozbor možných problémů v praxi a návrh opatření                                             

Příloha E – Zjištěné závady během kontrol v praxi                                         
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Počítačové programy 

Pathfinder: Modelovací počítačový program Pathfinder, verze 2012.1.1029 x64; 

Thuderhead engineering; http://www.thunderheadeng.com/Pathfinder/ 
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