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Stanovení  průměrné rychlosti osob po schodech nahoru a dolů pro program Pathfinder 

Získání průměrné rychlosti  

Aby bylo možné namodelovat pohyb osob po schodech nahou a dolů, je potřeba znát 

průměrnou rychlost pohybu osob. Tato průměrná rychlost pohybu bude při modelování 

nastavena jako maximální možná rychlost u každé z osob.  

Průměrná rychlost pohybu osob nebyla vzata z knih ani z jiných zdrojů, jako tomu bylo u 

stanovení rychlosti po rovině, ale byla určena experimentálně. Byly vybrány dvě schodiště 

s rozdílnými výškami a délkami schodových stupňů. Čas pohybu byl měřen: při nášlapu nohy 

na první stupeň byl spuštěn čas a při došlapu druhé nohy na konci schodiště na poslední 

stupeň při pohybu do schodiště nebo při došlapu druhé nohy na konci schodiště za poslední 

stupeň při pohybu ze schodiště byl čas zastaven a naměřená hodnota zaznamenána. 
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SCHODIŠTĚ č. 1 
délka schodiště 520 cm, výška schodu 17,5 cm, délka schodu 32 cm 

Pohyb osob směrem dolů [s] Pohyb osob směrem nahoru [s] 
6,4 6,4 9,5 7,6 
7,8 8,4 9,99 8,9 
9,7 7,4 7,4 7,9 
5,6 7,4 7,3 5,1 
8,4 6,6 8,5 7,1 
8,2 9,1 8,8 8,5 
4,9 6,5 9,1 7,5 
6,7 5,4 8,4 7,0 
6,8 9,6 8,2 10,9 
7,2 6,9 10,4 9,0 
6,4 9,5 6,5 8,0 
5,8 6,4 8,5 10,0 
6,6 8,0 9,7 7,9 
4,0 5,8 10,1 7,8 
5,7 7,8 7,2 7,9 
8,9 7,0 9,9 9,3 
7,6 7,9 8,8 6,7 
6,9 4,8 9,3 8,1 
4,5 4,4 10,1 11,5 
5,2 6,0 7,1 8,9 
5,7 11,0 9,7 9,4 
6,8 5,3 10,9 9,8 
5,6 4,1 9,4 8,5 
7,4 4,4 3,0 9,3 
7,6 5,6 4,0 9,7 
8,6 4,0 9,3 7,8 
8,1 6,2 10,8 8,1 
10 6,3 6,0 10,6 
5,0 7,5 8,3 9,0 
5,5 7,7 7,7 8,5 

Ø 6,78 s Ø 8,5 s 

Rychlost pohybu osob na schodišti č. 1 je: dolu 46 m/min a nahoru 36,7 m/min. 
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SCHODIŠTĚ č. 2 
 délka schodiště 420 cm, výška schodu 15 cm, délka schodu 32 cm 

Pohyb osob směrem dolů [s] Pohyb osob směrem nahoru [s] 
5,9 5,2 10,4 7,1 
5,8 6,3 4,9 7 
3,9 6,9 6,6 7,2 
4,5 4,5 8,9 7,4 
4,7 5,3 8,9 5,2 
4,9 8,6 6,6 6,8 
3,7 5,8 6,8 5,5 
5,2 6,9 7,7 3 
5,4 5,8 3,8 7,2 
4,6 6,9 7,3 3,1 
5,3 7,2 7,2 9 
5,6 3,8 7,9 7,6 
5,5 3,9 8,2 8,4 
5,7 5,2 3,9 6,5 
7,3 4,1 6,7 7,8 
7,6 4,8 7,4 3,8 
7,5 4,9 3,4 8,8 
7,9 5,7 8 7 
8,8 5,5 7,9 7,4 
5,9 5,8 7,6 6,7 
6,8 4,2 8,1 7,2 
5,1 6,7 6,9 7,9 
5,5 5,7 7,5 7,2 
5,8 5,7 7,2 6,8 
3,6 5,9 7,3 7,3 
3,5 6,3 5,2 6,5 
4,6 7,2 4 6,4 
3,8 3,9 4,2 7,2 
5,5 4,3 7,4 7,6 
5,8 4,6 7,7 3 

Ø 5,55 s Ø 6,75 s 

Rychlost pohybu osob na schodišti č. 1 je: dolu 45,4 m/min a nahoru 37,3 m/min 
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Obrázek níže je zobrazuje počet a rozložení pevně připevněných sedadel v sále č. 1 multikina 

CineStar v Českých Budějovicích. Celkem je zde 294 sedadel a 2 místa pro osoby na vozíčku.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek byl vzat z: Výběr míst v sále. CineStar České Budějovice [online]. 2013 [cit. 2013-

03-03]. Dostupné z: http://budejovice.cinestar.cz/sal.php?prdID=86240 a URL na něj je: 

http://budejovice.cinestar.cz/obrazky/sal/3/1_20x20_0.gif 

Výpočty hodnot E‘ 

𝐸′ = 𝑙 ∗ �
𝑣𝑆
𝑣𝑁
� ∗ 𝑢 ∗ �

𝐾𝑈𝑆
𝐾𝑈𝑁

�  

 

Pro účely výpočtu nebude procentuelně dělen počet osob na východ dle jejich šířky (např. 

pokud bude připadat 100 osob na 2 východy o dvou a třech únikových pruzích, potom první 

z nich bude předurčen pro 40 osob a druhý pro 60 osob). Důvodem je fakt, že pokud jsou 

v prostoru 2 únikové východy, osoby nevnímají primárně jejich šířky, ale vzdálenost, který 

z nich je jim blíže. Proto se může stát, že se u užšího východu nahromadí více osob, než u 

širšího.   
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Varianta I. (Počet osob na jeden východ = 326/2 = 163) 

Východ A:  𝐸′ = 20 ∗ �66,78
35

� ∗ 2 ∗ �30,1
50
� ≈ 46 𝑜𝑠𝑜𝑏 

Východ B:  𝐸′ = 20 ∗ �66,78
35

� ∗ 3 ∗ �30,1
50
� ≈ 69 𝑜𝑠𝑜𝑏 

 
Východ A u = 2 E‘ = 46 46≤163 FRONTA 

Východ B u = 3 E‘ = 69 69≤163 FRONTA 
 

Varianta II. (Počet osob na jeden východ = 326/3 ≈ 109) 

Východ A:  𝐸′ = 20 ∗ �66,78
35

� ∗ 2 ∗ �30,1
50
� ≈ 46 𝑜𝑠𝑜𝑏 

Východ B:  𝐸′ = 20 ∗ �66,78
35

� ∗ 3 ∗ �30,1
50
� ≈ 69 𝑜𝑠𝑜𝑏 

Východ C:  𝐸′ = 20 ∗ �66,78
35

� ∗ 2 ∗ �30,1
50
� ≈ 46 𝑜𝑠𝑜𝑏 

 
Východ A u = 2 E‘ = 46 46≤109 FRONTA 

Východ B u = 3 E‘ = 69 69≤109 FRONTA 

Východ C u = 2 E‘ = 46 46≤109 FRONTA 
 

Varianta III. (Počet osob na jeden východ = 326/4 ≈ 82) 

Východ A:  𝐸′ = 20 ∗ �66,78
35

� ∗ 2 ∗ �30,1
50
� ≈ 46 𝑜𝑠𝑜𝑏 

Východ B:  𝐸′ = 20 ∗ �66,78
35

� ∗ 3 ∗ �30,1
50
� ≈ 69 𝑜𝑠𝑜𝑏 

Východ C:  𝐸′ = 20 ∗ �66,78
35

� ∗ 2 ∗ �30,1
50
� ≈ 46 𝑜𝑠𝑜𝑏 

Východ D:  𝐸′ = 20 ∗ �66,78
35

� ∗ 2 ∗ �30,1
50
� ≈ 46 𝑜𝑠𝑜𝑏 

 
Východ A u = 2 E‘ = 46 46≤82 FRONTA 

Východ B u = 3 E‘ = 69 69≤82 FRONTA 

Východ C u = 2 E‘ = 46 46≤82 FRONTA 

Východ D u = 2 E‘ = 46 46≤82 FRONTA 
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Varianta IV. (Počet osob na jeden východ = 326/5 ≈ 66) 

Východ A:  𝐸′ = 20 ∗ �66,78
35

� ∗ 2 ∗ �30,1
50
� ≈ 46 𝑜𝑠𝑜𝑏 

Východ B:  𝐸′ = 20 ∗ �66,78
35

� ∗ 3 ∗ �30,1
50
� ≈ 69 𝑜𝑠𝑜𝑏 

Východ C:  𝐸′ = 20 ∗ �66,78
35

� ∗ 2 ∗ �30,1
50
� ≈ 46 𝑜𝑠𝑜𝑏 

Východ D:  𝐸′ = 20 ∗ �66,78
35

� ∗ 2 ∗ �30,1
50
� ≈ 46 𝑜𝑠𝑜𝑏 

Východ E:  𝐸′ = 20 ∗ �66,78
35

� ∗ 2 ∗ �30,1
50
� ≈ 46 𝑜𝑠𝑜𝑏 

 
Východ A u = 2 E‘ = 46 46≤66 FRONTA 

Východ B u = 3 E‘ = 69 69≥66 VOLNO 

Východ C u = 2 E‘ = 46 46≤66 FRONTA 

Východ D u = 2 E‘ = 46 46≤66 FRONTA 

Východ E u = 2 E‘ = 46 46≤66 FRONTA 
 

Varianta V. (Počet osob na jeden východ = 326/6 ≈ 55) 

Východ A:  𝐸′ = 20 ∗ �66,78
35

� ∗ 2 ∗ �30,1
50
� ≈ 46 𝑜𝑠𝑜𝑏 

Východ B:  𝐸′ = 20 ∗ �66,78
35

� ∗ 3 ∗ �30,1
50
� ≈ 69 𝑜𝑠𝑜𝑏 

Východ C:  𝐸′ = 20 ∗ �66,78
35

� ∗ 2 ∗ �30,1
50
� ≈ 46 𝑜𝑠𝑜𝑏 

Východ D:  𝐸′ = 20 ∗ �66,78
35

� ∗ 2 ∗ �30,1
50
� ≈ 46 𝑜𝑠𝑜𝑏 

Východ E:  𝐸′ = 20 ∗ �66,78
35

� ∗ 2 ∗ �30,1
50
� ≈ 46 𝑜𝑠𝑜𝑏 

Východ F:  𝐸′ = 20 ∗ �66,78
35

� ∗ 2 ∗ �30,1
50
� ≈ 46 𝑜𝑠𝑜𝑏 

Východ A u = 2 E‘ = 46 46≤55 FRONTA 

Východ B u = 3 E‘ = 69 69≥55 VOLNO 

Východ C u = 2 E‘ = 46 46≤55 FRONTA 

Východ D u = 2 E‘ = 46 46≤55 FRONTA 

Východ E u = 2 E‘ = 46 46≤55 FRONTA 

Východ F u = 2 E‘ = 46 46≤55 FRONTA 
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Varianta VI. (Počet osob na jeden východ = 326/7 ≈ 47) 

Východ A:  𝐸′ = 20 ∗ �66,78
35

� ∗ 2 ∗ �30,1
50
� ≈ 46 𝑜𝑠𝑜𝑏 

Východ B:  𝐸′ = 20 ∗ �66,78
35

� ∗ 3 ∗ �30,1
50
� ≈ 69 𝑜𝑠𝑜𝑏 

Východ C:  𝐸′ = 20 ∗ �66,78
35

� ∗ 2 ∗ �30,1
50
� ≈ 46 𝑜𝑠𝑜𝑏 

Východ D:  𝐸′ = 20 ∗ �66,78
35

� ∗ 2 ∗ �30,1
50
� ≈ 46 𝑜𝑠𝑜𝑏 

Východ E:  𝐸′ = 20 ∗ �66,78
35

� ∗ 2 ∗ �30,1
50
� ≈ 46 𝑜𝑠𝑜𝑏 

Východ F:  𝐸′ = 20 ∗ �66,78
35

� ∗ 2 ∗ �30,1
50
� ≈ 46 𝑜𝑠𝑜𝑏 

Východ G:  𝐸′ = 20 ∗ �66,78
35

� ∗ 2 ∗ �30,1
50
� ≈ 46 𝑜𝑠𝑜𝑏 

 
Východ A u = 2 E‘ = 46 46≈47 VOLNO 

Východ B u = 3 E‘ = 69 69≥47 VOLNO 

Východ C u = 2 E‘ = 46 46≈47 VOLNO 

Východ D u = 2 E‘ = 46 46≈47 VOLNO 

Východ E u = 2 E‘ = 46 46≈47 VOLNO 

Východ F u = 2 E‘ = 46 46≈47 VOLNO 

Východ G u = 2 E‘ = 46 46≈47 VOLNO 

 

Ze vzorce vyplývá, že je prakticky jedno, zda bude více úzkých únikových cest (viz výše - 

východy A až G) nebo méně širších. Důkazem je výpočet níže. Podle něj se 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): 

 𝐸′ = 20 ∗ �66,78
35

� ∗ 15 ∗ �30,1
50
� ≈ 345 𝑜𝑠𝑜𝑏  => E´ ≥ E  VOLNO 

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

ověření tvrzení simulováno programem Pathfinder. Pro modelaci byl použit níže definovaný 

prostor vodorovné plochy kina. Principem pokusu bylo sledování doby opuštění všech 326 

osob. Pokus proběhl ve všech možných kombinacích ze sedmi východů A až G: 
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Jako demonstrující příklad pro tvorbu fronty berme vodorovnou plochu (kina): 

- rozměr 20 x 20 m 

- hustota osob D = 0,82 (326 osob/400 m2) 

- normová kapacita únikového pruhu 50 os/min 

- předpokládaná kapacita únikového pruhu 30,1 os/min 

- normová rychlost pohybu osob po rovině 35 m/min 

- předpokládaná rychlost pohybu osob po rovině 66,78 m/min 

- počet osob dle [18] 326 (296 sedadel*součinitel1,1=325,6) 

- součinitel a = 1,1 (hodnota součinitele pro kulturní zařízení – kina) 

- velikost prostoru 1,63 SP (326 osob/200 osob-mezní počet pro SP kina) 

- mezní délka pro jednu nechráněnou únikovou cestu dle tabulky 18 [02] 20 m.  

- minimální počet únikových východů 2 (východu A bude 1,1 m a východu B 1,65 m) 

 

Tabulka 1 – Čas úniku osob z různě dimenzovaných únikových východů 

Měření Počet východů Varianta východů (čísla značí počet únikových pruhů) Čas úniku 
[s] 

1. 7 2 2 2 2 2 2 3 26,8 
2. 6 2 2 2 2 2 5  26 
3. 6 2 2 2 2 4 3  26 
4. 5 2 2 2 2 7   27,7 
5. 5 2 2 2 4 5   27 
6. 5 2 2 2 6 3   27 
7. 4 2 2 2 9    26 
8. 4 2 2 4 7    26 
9. 4 2 2 3 8    25,5 

10. 4 2 2 5 6    25,3 
11. 3 2 2 11     26 
12. 3 2 4 9     26,1 
13. 3 2 3 10     25,5 
14. 3 2 5 8     27 
15. 2 2 13      26,8 
16. 2 3 12      25 
17. 2 5 10      26 
18. 2 4 11      25,9 
19. 1 15       26 
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Z 19 výsledků měření vyplývá, že se čas opuštění osob z definovaného prostoru, při různých 

početních variantách únikových východů, pohybuje mezi 25 až 27,7 sami. Není tak závislý na 

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

únikových východů.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Není-li možné z matematického hlediska říci, která z variant je lepší, je nutné se zamyslet nad 

faktory, které evakuaci doprovází. Při pohybu velkého počtu osob jedním směrem vznikne 

dav a k němu se váží rizika, jako jsou davové chování, panika, tlačenice, daleko vyšší 

pravděpodobnost poranění. Pokud by se jediný východ z nějakého důvodu znepřístupnil, 

osoby v prostoru zůstávají uvězněny. Při dvou a více únikových východech se mezní délky 

únikových cest prodlouží, apod. Z těchto a dalších důvodů je lepší mít více úzkých otvorů.
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Evakuace I. varianta 2 – horní východ 

Při druhé variantě bylo studentům umožněno použít horní ze dvou únikových východů. 

Studenti použili při cestě k východu dvou únikových cest. Po té blíže k východu šlo 26 a poté 

dál 12 osob. Doba evakuace byla 31 s 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ČSN 7308 31 

Únik osob po schodišti nahoru (úsek L1+P1+P2) 

𝑡3𝑢 =
0,5 ∗ 𝑙𝑢

25
2

+
𝐸 ∗ 𝑠

30
2 ∗ 𝑢

=  
0,5 ∗ 24

25
2

+
38 ∗ 1
30
2 ∗ 3

= 1,8 min = 𝟏𝟎𝟖 𝑠  

Pathfinder 

Dle programu Pathfinder trvala doba evakuace 39 s. 

SHRNUTÍ 

Reálná evakuace  31 s 

Výpočet doby evakuace dle ČSN 108 s 

Výpočet doby evakuace dle programu Pathfinder 39 s 

  

26 osob 12 osob 
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Evakuace I. varianta 3 – dolní východ 

Při třetí variantě bylo studentům umožněno použít dolní ze dvou únikových východů. 

Studenti použili při cestě k východu dvou únikových cest. Po té blíže k východu šlo 28 a poté 

dál 10 osob. Doba evakuace byla 28 s 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ČSN 7308 31 

Únik osob po schodišti dolů (úsek P1+L1+L2) 

𝑡3𝑢 =
0,5 ∗ 𝑙𝑢

30
2

+
𝐸 ∗ 𝑠

40
2 ∗ 𝑢

=  
0,5 ∗ 24

30
2

+
38 ∗ 1
40
2 ∗ 3

= 1,43 min = 𝟖𝟔 𝑠 

Pathfinder 

Dle programu Pathfinder trvala doba evakuace 32 s. 

SHRNUTÍ 

Reálná evakuace  28 s 

Výpočet doby evakuace dle ČSN 86 s 

Výpočet doby evakuace dle programu Pathfinder 32 s 

  

28 osob 10 osob 
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Evakuace II. 

Druhé cvičné evakuace se zúčastnilo 61 osob (studentů) a proběhla ve čtyřech variantách. 

Průběh cvičné evakuace byl zaznamenáván dvěma kamerami. Kamera č. 1 zabírala průchod 

osob dolním východem (úhel pohledu 1) a v případě potřeby celou posluchárnu (úhel pohledu 

2). Kamera č. 2 zabírala průchod osob horním východem.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Úhly pohledu nainstalovaných kamer 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

CAM 1 

CAM 2 

1 

2 

DOLNÍ 

VÝCHOD 

HORNÍ 

VÝCHOD 

Rozmístění 61 osob v prostoru (černé tečny) 
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Evakuace II. varianta 1 – horní a dolní východ 

Reálná evakuace 

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

Spodní východ použilo 38 osob a horní 23. Při volbě únikového východu hrálo jistě roli 

rozmístění osob v prostoru. Osoby se v prostoru rozdělily téměř na polovinu. Řada 

v červeném orámování volila spodní východ proto (i když byl vzdálenější než horní), že k 

němu vedla snáze překonatelná cesta (cesta po schodech dolů). Doba evakuace byla 30 s. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ČSN 7308 31 

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

+
31 ∗ 1
50
2 ∗ 3

= 0,7 min = 42 𝑠 

Polovina osob po schodišti dolů (úsek L1) 

𝑡3𝑢 =
0,5 ∗ 𝑙𝑢

30
2

+
𝐸 ∗ 𝑠

40
2 ∗ 𝑢

=  
0,5 ∗ 7

30
2

+
31 ∗ 1
40
2 ∗ 3

= 0,75 min = 45 𝑠  

Polovina osob po schodišti nahoru (úsek P1) 

𝑡3𝑢 =
0,5 ∗ 𝑙𝑢

25
2

+
𝐸 ∗ 𝑠

30
2 ∗ 𝑢

=  
0,5 ∗ 7

25
2

+
31 ∗ 1
30
2 ∗ 3

= 0,97 min = 58 𝑠  

Pathfinder 

DOLNÍ 

VÝCHOD 
HORNÍ 

VÝCHOD 

Výsledný čas 

evakuace 61 osob 

z posluchárny 

dostaneme sečtením 

času úniku osob po 

rovině a většího 

z časů úniku osob 

po schodech nahoru 

a dolu tj. 

 45 + 58 = 103 s. 
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Dle programu Pathfinder trvala doba evakuace 28,5 s. Výše zmiňovaná červeně orámovaná 

řada byla programem Pathfinder směrována k hornímu východu 

 

 
  

 
 
 

SHRNUTÍ 

Reálná evakuace  30 s 

Výpočet doby evakuace dle ČSN 103 s 

Výpočet doby evakuace dle programu Pathfinder 28,5 s 
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Evakuace II. varianta 2 – dolní východ 

Reálná evakuace 

Při druhé variantě bylo studentům umožněno použít dolní ze dvou únikových východů. 

Studenti použili při cestě k východu dvou únikových cest. Po té blíže k východu šlo 41 a poté 

dál 20 osob. Doba evakuace byla 34 s. 

 
 

ČSN 7308 31 

Únik osob po schodišti dolů (úsek P1+L1+L2) 

𝑡3𝑢 =
0,5 ∗ 𝑙𝑢

30
2

+
𝐸 ∗ 𝑠

40
2 ∗ 𝑢

=  
0,5 ∗ 24

30
2

+
61 ∗ 1
40
2 ∗ 3

= 1,82 min = 𝟏𝟎𝟗 𝑠  

Pathfinder 

Dle programu Pathfinder trvala doba evakuace 32 s. 

SHRNUTÍ 

Reálná evakuace  34 s 

Výpočet doby evakuace dle ČSN 109 s 

Výpočet doby evakuace dle programu Pathfinder 42 s 

  

Během reálné evakuace šlo tímto směrem 

20 osob, čímž se průběh evakuace 

zrychlil (šířka východu byla plně využita) 

Zřejmé 

prodloužení 

doby úniku 

Východ nebyl programem 

Pathfinder plně využit 
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Evakuace II. varianta 3 – polovina dolního východu 

Reálná evakuace 

Při třetí variantě bylo studentům umožněno k evakuaci použít jedno křídlo spodního východu. 

Studenti použili při cestě k východu dvou únikových cest. Po té blíže k východu šlo 40 a poté 

dál 21 osob. Doba evakuace byla 46 s. 

 

ČSN 7308 31 

Únik osob po schodišti dolů (úsek P1+L1+L2) 

𝑡3𝑢 =
0,5 ∗ 𝑙𝑢

30
2

+
𝐸 ∗ 𝑠

40
2 ∗ 𝑢

=  
0,5 ∗ 24

30
2

+
61 ∗ 1

40
2 ∗ 1,5

= 2,83 min = 𝟏𝟕𝟎 𝑠  

Pathfinder 

Dle programu Pathfinder trvala doba evakuace 32 s. 

SHRNUTÍ 

Reálná evakuace  46 s 

Výpočet doby evakuace dle ČSN 170 s 

Výpočet doby evakuace dle programu Pathfinder 48 s 

  

Osoby mohly pro únik 

použít jen levé křídlo dveří 
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Evakuace II. varianta 4 – horní východ 

Reálná evakuace 

Při čtvrté variantě bylo studentům umožněno použít horní ze dvou únikových východů. 

Studenti použili při cestě k východu dvou únikových cest. Po té blíže k východu šlo 38 a poté 

dál 23 osob. Doba evakuace byla 37 s. 

ČSN 7308 31 

Únik osob po schodišti nahoru (úsek L1+P1+P2) 

𝑡3𝑢 =
0,5 ∗ 𝑙𝑢

25
2

+
𝐸 ∗ 𝑠

30
2 ∗ 𝑢

=  
0,5 ∗ 24

25
2

+
61 ∗ 1
30
2 ∗ 3

= 2,32 min = 𝟏𝟑𝟗 𝑠  

Pathfinder 

Dle programu Pathfinder trvala doba evakuace 39 s. Program opět nevyužil celou šíři 

únikového východu (nebylo využito obou únikových cest!), konkrétně jen cca 28% (šířka 

východu je 180 cm a maximální šířka osob v Pathfinderu je 50 cm).  

 

 

 

 

 

 

 

SHRNUTÍ 

Reálná evakuace  37 s 

Výpočet doby evakuace dle ČSN 139 s 

Výpočet doby evakuace dle programu Pathfinder 57 s 

 

cca 28% využití východu 
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Únikové cesty       
 

Počet únikových cest 
 

Rozbor problému: V případě jedné únikové cesty, nebo nižšího počtu než je nutné u 

více než dvou únikových cest může dojít během evakuace osob k přeplnění 

komunikace. Přeplněná („nasycená“) úniková cesta pak nebude schopna přijmout další 

osoby, počet únikových východů na únikové cestě se stane neefektivním, začnou se 

tvořit fronty (viz obrázek níže) a prodlouží se doba úniku. Dalším problémem jedné 

únikové cesty je téměř jisté překročení normové kapacity osob, která má zajistit 

bezpeční unikajících osob a předejít různým komplikacím. Dle tabulky 17 [02] 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. V případě zamezení osobám použít 

jednu ze dvou únikových cest, budou v případě požáru v blízkosti jediné únikové cesty 

odříznuti bez možnosti evakuace. Pokud bude mezní délka únikové cesty vycházet při 

návrhu z předpokladu dvou a více únikových cest, bude při evakuaci jednou únikovou 

cestou značně prodloužena doba evakuace.   

 

              
 

Opatření: Opatřením je v takových případech zamezení užívání shromažďovacího 

prostoru, dokud nebudou zpřístupněny všechny únikové cesty, které jsou pro daný 

prostor navrženy.  
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Průchodnost únikových cest 
  

Rozbor problému: Průchodnost únikových cest byla sledována z hlediska nacházejících 

se předmětů na únikové cestě a uzamčení únikových cest (východů). V případě 

nacházejících se předmětů – překážek – na únikových cestách spočívá problém v jejich 

zdolávání.  Pokud se jedná o malé (nízké) předměty, které lze překročit nebo po nich 

přejít, pak se jedná o překážky, o které lze snadno zakopnout nebo se o ně poranit. 

Případný pád dělá z člověka další překážku ostatním a je zároveň vystaven možnému 

poranění nebo ušlapání. Poraní-li se osoba o ležící předmět nebo jinou překážku (o 

nějaký prvek, drát například, vyčnívající ze stavebních konstrukcí), stává se její pohyb 

omezeným a pomalým, čím opět zpomaluje okolní osoby. Jedná-li se ale o velké 

předměty, které není možné přejít nebo překročit, nezbývá unikajícím osobám nic 

jiného, než danou překážku obejít. Takovéto překážky zužují takzvanou efektivní šířku 

únikové komunikace a její propustnost se sníží. Nejčastěji mohou tento problém 

představovat různé reklamní stojany, okrasné předměty, sochy filmových hvězd, velké 

květináče, rekvizity použité v různých filmech sloužící pro diváky jako poutače, velké 

robustní odpadkové koše apod. Nutno podotknout, že předmět, který překážku v očích 

zdravého člověka nepředstavuje, může působit osobám se sníženou nebo omezenou 

schopností pohybu vážný problém. Na obrázku níže je vidět negativní dopad na průběh 

(dobu) evakuace – zúžení šířky únikové komunikace překážkou.  

 

Opatření: Zaměstnanci kina by měli být s touto problematikou během školení o požární 

ochraně obeznámeni a měli by trvale dbát o průchodnost únikových cest. V opačném 

případě musí na únikové cesty dohlížet bezpečností technik kina.    
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Východy na únikových cestách 
  

Rozbor problému: Při nedodržení minimálních šířek a počtu únikových východů se 

budou tvořit fronty a bude se prodlužovat doba úniku osob. Při přílišné blízkosti 

východů vedle sebe se před oběma východy vytvoří jeden velký shluk osob a vzroste 

tak riziko poranění osob během úniku.  

Jako příklad vezměme plochu 20 x 20 m o celkovém počtu 326 osob - hustota osob jako 

v kině (zobrazení příkladu je na následující straně). Na této ploše jsou umístěny dva 

východy o šířce 3 únikové pruhy (1,65 m). V prvním případě, obrázky ve sloupci vlevo, 

budou od sebe východy vzdáleny 4,95 m (správný postup podle [31] 3 x 1,65 m = 4,95 

m). V druhém případě, obrázky ve sloupci vpravo, budou od sebe východy vzdáleny 2 

m. Jednotlivé vodorovné dvojice obrázků zachycují únik osob po deseti s (první dvojice 

zobrazuje únik osob v 10. s). Na obrázcích vlevo je patrné dělení osob do dvou shluků 

už ve 20 s. Oproti tomu na obrázcích vpravo, kde není dodržen normový odstup 

jednotlivých východů, je patrné dělení osob do dvou shluků až v 50 s. 

Při nedodržení pravidla úhlu 45° (což znamená, že se při pomyslném spojení poloh  

východ – libovolné místo v prostoru – východ nedosáhne úhlu 45°) není možné 

považovat toto libovolné místo za místo se dvěma únikovými východy, i když se tam 

fyzicky nacházejí. 

Opatření: Při zpracování požárně bezpečnostních řešení je třeba dbát nařízení platných 

právních předpisů a českých státních norem v ohledu návrhu únikových východů. Před 

východy se nesmí umisťovat žádné předměty, které by mohly svojí polohou zmenšovat 

šířky únikových východů. 
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Plocha 20 x 20 m o celkovém počtu 326 osob. Znázorněné tvorby front při rozdílných 

vzdálenostech východů od sebe. 
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Panikové kování na východech na únikových cestách 
  

Rozbor problému: Panikové kování slouží osobám k rychlému otevření únikového 

východu s minimem vynaložené energie. Osoby de facto otevřou dveře setrvačností 

svého pohybu jednou rukou (popřípadě dvěma) tím, že se ,,opřou“ o madlo kování (viz 

obrázky níže; vlevo tlačné madlo, vpravo dotykové madlo).  

        

 Obrázky byly vzaty z ČSN EN 1125. Stavební kování – Panikové dveřní závěry 

ovládané horizontálním madlem pro používání na únikových cestách – Požadavky a 

zkušební metody. Praha: Český normalizační institut, srpen 2008. 52 s. 

Madlo je navíc umístěné téměř po celé délce dveřního křídla a proto, pokud se osoba 

nachází v bezprostřední blízkosti dveří, jej vždy bez problému a rychle nalezne. 

Obrovská výhoda madla spočívá i v tom, že se jím dají otevřít dveře osobou, která je 

vůči němu v jakékoliv poloze (může stát bokem nebo zády k madlu, protože jej lze 

otevřít i zatlačením loktů). Tato přednost madla je nepostradatelná zejména v případně 

náhlém výskytu velkého počtu osob u únikového východu, kdy není vždy snadné kliku 

nalézt, nebo s ní dveře otevřít, pokud se osoba, která je jí nejblíže, nachází ve špatné 

poloze. V případě vybavení únikových východů obyčejnými klikami, nebo jiným 

otevíracím mechanismem, přijde únikový východ, mimo jiné, o výše popsané výhody. 

Doba nezbytná k otevírání dveří se bude prodlužovat a samotné otevírání se může stát v 

mnoha ohledech nebezpečnějším. 

Opatření: Při zpracování požárně bezpečnostních řešení je třeba dbát nařízení platných 

právních předpisů a českých státních norem v ohledu instalace panikového kování do 

dveří ve vnitřních shromažďovacích prostorech (viz příloha C [31] nebo [112]). 
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Provedení a vybavení únikových cest 
  

Rozbor problému: Největší potíž při otevírání dveří směrem k sobě (proti směru úniku) 

spočívá v rychlosti jejich otevření a v prostoru, který je pro otevření potřeba (v případě 

kliky nebo jiného otevíracího mechanismu než je panikové kování). Přibíhající lidé, aby 

mohli takto otevíratelné dveře otevřít, musejí nejprve zastavit a mít pro otevření 

dostatek prostoru (minimálně plochu o rozměru ¼ kruhu s  poloměrem šířky dveří – 

plochu S). Jinými slovy, pokud se seběhne v jeden okamžik do plochy S více lidí 

najednou a další je budou následovat, otevření dveří nebude možné. (viz obrázek níže). 

 

Dalším negativem je, při otevírání dveří směrem k sobě, zúžení únikového východu o 

tloušťku dveřního křídla plus vzdálenost kliky od dveřního křídla a možné poranění se o 

kliku během úniku, nebo zachycení oděvu. V případě instalace dveřního křídla 

opatřeného panikovým kováním proti směru úniku není jeho otevření dost dobře možné, 

neboť se otevírá vodorovným nebo šikmým (směrem dolů) tlačením. To znamená, že 

pokud by se na madlo panikového kování zatlačilo za účelem otevření zavíracího 

mechanismu a posléze za něj zatáhlo za účelem otevření dveřního křídla, zavírací 

mechanismus by se opět uzavřel a otevření by tak nebylo možné. Při velkém výškovém 

rozdílu mezi plochami volného prostranství a podlahy na vnější straně dveří muže při 

úniku osob, hlavně ve špatných světelných podmínkách (v noci), dojít k upadnutí a 

možnému poranění.    

Opatření: Správný směr otevírání dveřních křídel a jejich opatření panikovým kováním 

je potřeba zapracovat do požárně bezpečnostního řešení. Na rozdíl výšek volného 

prostranství a podlahy na vnější straně dveří je nutné upozornit stavebního projektanta 

při návrhu stavby.  

Plocha S 
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Osvětlení únikových cest a východů 
  

Rozbor problému: Při nedostatečném nebo chybějícím osvětlení únikových východů je 

jejich nalezení v mírně zakouřeném nebo temném prostoru takřka nemožné. Stejně tak 

to platí i pro únikové cesty. Povede-li například úniková cesta do rozcestí několika 

dalších cest a jen jediná z nich vede správným směrem, tj. do chráněné únikové cesty 

nebo na volné prostranství, a nebude označena, pak se při volbě správné únikové cesty 

jedná de facto o loterii. Pokud je totiž prostor mírně zakouřen nebo je temný, pak v něm 

nebudou vidět ani nástěnné tabulkové ukazatele směru úniku. Tyto ukazatelé jsou sice 

fotoluminiscenční, ale je-li prostor, ve kterém se nachází, po tmě (bez potřeby trvalého 

osvětlení, když se v něm nenachází žádné osoby), potom jsou takové ukazatele směru 

neefektivní.  

Opatření: Je nezbytně nutné vybavovat každý únikový východ, únikové cesty a 

provozně související prostory ve shromažďovacím prostoru nouzovým osvětlení. V 

případě výpadku elektrické energie je nouzové osvětlení jediným spolehlivým vodítkem 

jak z temného prostoru bez oken najít cestu ven. 

Požární značení prostor kina 
  

Rozbor problému: Při částečném (nedostatečném) nebo úplném neoznačení únikových 

cest požární značnou (popřípadě nápisem) bude jejich výběr během evakuace značně 

snížen. V horším případě nenaleznou unikající osoby z postiženého prostoru požáru 

cestu ven (nebo ji najdou pozdě) a dojde k jejich usmrcení.   

Opatření: Je třeba dbát nařízení platných právních předpisů a českých státních norem 

v ohledu opatřování východů, únikových cest a schodišť požárními značkami 

(popřípadě nápisy).  
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Hlediště 
 

Pozice sedadel v hledišti 
 

Rozbor problému: V případě přílišné blízkosti sedadel mezi sebou bude evakuace 

značně zpomalena, což se projeví na prodloužení době evakuace. Proto je žádoucí, aby 

bylo mezi sedadly dostatek místa k pohybu osob (viz obrázek níže) 

 

Obrázky byly vzaty ČSN 73 0831. Požární bezpečnost staveb – Shromažďovací 

prostory. Praha: Český normalizační institut, červen 2011. 36 s. 

Z obrázku je patrné, že se bude k šířkám mezi sedadly přičítat šířka osoby. Pokud budou 

sedadla (jejich opěrky) nízká, postačí přičíst k šířkám hodnotu 350 mm a pokud vysoká 

550 mm. Výška sedadel, která ovlivňuje pohyb osob, závisí kromě rozměrů i na jejich 

výškové poloze schodišťových stupňů, na kterých jsou připevněny.  

Opatření: Při zpracování požárně bezpečnostních řešení je třeba dbát nařízení platných 

právních předpisů a českých státních norem v ohledu návrhu instalace sedadel do 

hlediště. 
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Podlaha v hledišti 
 

Rozbor problému: V případě nedodržení výškové hranice schodišťového stupně 20 cm 

je pravděpodobnější pád osob v případě evakuace. Krom vyšší pravděpodobnosti 

možného pádu se také bude zpomalovat rychlost unikajících osob, která je na výšce 

schodišťových stupňů přímo úměrná.  

Opatření: Při zpracování požárně bezpečnostních řešení je třeba dbát nařízení platných 

právních předpisů a českých státních norem v ohledu návrhu plochy hlediště. Na tento 

požadavek je nutné upozornit stavebního projektanta při návrhu stavby.  
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Průchodnost únikových cest – předměty na únikové cestě  
 

 
 
Na snímku výše je zachyceno zúžení únikové cesty a rozptylové plochy o 50 % kvůli ustavení 

židlí. V případě evakuace by byla doba opuštění prostoru kvůli zúžení únikové cesty 

prodloužena. Větší nebezpečí představují židle jako potenciální překážka během úniku. 

Protože jsou židle lehké a nejsou nijak zabezpečeny proti manipulaci (jsou ustaveny volně), 

hrozí jejich převrácení nebo přesunutí unikajícími osobami během evakuace do únikové cesty. 

Tam se stanou přímou překážkou, kterou je nutné zdolat (obejít nebo překročit) a o kterou je 

možné zakopnout nebo se poranit. 

Zúžená úniková cesta a rozptylová plocha 

volně ustavenými židlemi byla po obou 

stranách sálu kina. Sál kina má kapacitu 

200 míst k sezení. 

 
 

  

50 %  
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Na snímku výše je zachycena úniková cesta vedoucí z horní části sálu kina určeného pro 522 

osob. Úniková cesta je zúžena ležícím žebříkem, stolem, křesly a stojacími deskami.  

 

Na snímku výše je zachyceno zúžení únikové cesty vedoucí v sálu kina určeného pro 336 osob.   

Obtažená využitelná plocha  
únikové cesty 

Pokračující úniková cesta 
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Průchodnost únikových cest – znepřístupnění únikové cesty  

 

 

                         

Na snímcích výše je zachyceno zamykání horního východu únikové cesty kina během 

promítání. Sál kina je určen pro 522 osob. Celkem vedou ze sálu tři východy, což je při daném 

počtu možných návštěvníků v souladu s platnými požadavky ČSN 73 0831. Uzamčením 

jednoho z východů dochází k porušení nařízení, neboť mezní počet návštěvníků připadajících 

na dva východy je 400. 
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Na snímcích výše je zachyceno zamykání vyústění únikové cesty vedoucí z horního východu 

sálu kina. Sál kina je určen pro 522 osob. Celkem vedou ze sálu tři východy, což je při daném 

počtu možných návštěvníků v souladu s platnými požadavky ČSN 73 0831. Uzamčením 

jednoho z východů dochází k porušení nařízení, neboť mezní počet návštěvníků připadajících 

na dva východy je 400. 

 

  



Příloha E – Zjištěné závady během kontrol v praxi                                        Bc. Radek Meinel 

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava 
Fakulta bezpečnostního inženýrství 

Katedra požární ochrany 
2012/2013 

 
E-5 

 

 

 

 

 

 

Na snímcích výše je zachyceno uzamčení dvou dveřních křídel ze čtyř (dvě na snímku dole a 
dvě na snímku nahoře) na dvou únikových cestách vedoucích ze sálu kina určeného pro 356 
osob. 

  

Východ č. 1 

Východ č. 2 
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Na snímcích výše je zachycena obtížně průchozí únikové cesta. Na konci schodiště, které tvoří 
část jedné ze dvou únikových cest vedoucích ze sálu kina určeného pro 356 osob, je částečně 
vytažena mřížová roleta (do výšky 1,1 m od podlahy). Do této únikové cesty ústí dva ze čtyř 
východů ze sálu kina. Mříž je vytažena jen trochu zřejmě pro to, aby se lidé do sálu kina 
nedostávali volně bez placení  

 

Směr úniku 

1,1 m 

Pohled z prodejny 
lístků 

Pohled z únikové cesty 
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Absence panikového kování  
 

                              
Na snímcích výše je zachycen zastaralý mechanismus otevírání dveřních křídel na východu 

únikové cesty. Chybějící panikové kování a neznalost návštěvníků principu otevírání tohoto 

mechanismu prodlouží dobu úniku. Ze sálu kina určeného pro 200 osob vedou dvě únikové 

cesty a oba východy, které ústí ze sálu, jsou provedeny stejným způsobem (viz snímek výše).   
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Nedostatečné označení únikových cest  
 

   
Na snímcích výše je zachyceno velice skromné označení směru úniku na únikové cestě. Toto 

označení je zároveň jediným označením informujícím o směru úniku na únikové cestě viditelné 

z východu sálu kina 

Směr úniku 
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