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1 Úvod 

 
Myslíme si, že lidský život patří mezi to nejcennější, co na tomto světě můžeme 

vlastnit, proto by mělo být v zájmu každého člověka ho chránit, nejenom ten svůj, ale i 

životy ostatních. Zdrojů nebezpečí, které mohou ohrozit lidský život, je velmi mnoho a 

jejich seznam by zabral několik stránek, což ale není účelem této práce. V této práci 

budeme hlavně uvažovat se dvěma případy, které mohou způsobit ztrátu života, a to jsou 

požár a kouř.  

 

Ochrana před mimořádnou situací jako je požár, by se dala rozdělit do dvou 

významných kategorií, a to na ochranu aktivní a pasivní. Tato práce se zabývá pouze 

pasivní ochranou a můžeme si ji představit jako soubor opatření, které samy o sobě požár 

nehasí, ale brání jeho šíření či šíření kouře anebo umožňují lidem snadné opuštění 

prostoru, kde již požár vypukl.  

 

Jako téma své diplomové práce jsem si vybral modelování evakuace ze 

shromažďovacích objektů. O vhodnosti tohoto výběru rozhodly především dva důvody. 

Jedná se o velmi zajímavou oblast požární bezpečnosti staveb a také v České republice 

není dostatek literárních zdrojů věnující se této problematice. Cílem práce je porovnání 

výsledků dosažených pomocí programu buildingEXODUS s výsledky dosaženými podle 

platných projektových předpisů uplatňovaných v rámci požární bezpečnosti staveb. 
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2 Rešerše 

Jak již bylo zmíněno v úvodu, problematice evakuace ze shromažďovacích prostorů 

se nevěnuje žádná speciální odborná literatura. Naproti tomu problematikou řešení 

evakuace, včetně chování lidí se věnuje velká řada zahraniční odborné literatury. V této 

části bych chtěl uvést rešerši tří hlavních zdrojů, ze kterých jsem při práci čerpal. 

 

FOLWARCZNY, L. - POKORNÝ, J. Evakuace osob Vydání 1. Ostrava: Sdružení 

požárního a bezpečnostního inženýrství, 2006. 125 s. ISBN 80-86634-92-2. 

 

Tato publikace se zabývá úvahami nad evakuací osob z hlediska požární ochrany a 

ochrany obyvatelstva. V knize jsou popsány metody pro hodnocení evakuace osob na 

území České republiky a aktuální poznatky zahraničních autorů prezentované formou 

matematických rovnic.  

 

HELBING, D. – MOLNAR, P. – FARKAS, I. – BOLAY, K. Self-organizing 

Pedestrián movement. Environment and Planning B: Planning and Design, vol. 28 (3) 

2001, s. 361 – 383. 

Tato zahraniční publikace se zabývá pohybem osob, ať už jednotlivce či skupiny. 

Autoři v této literatuře popisují jednak zákonitosti, kterými se řídí pohyb lidí, tak i určité 

zvláštnosti, které během svých výzkumů objevili. Rovněž zde najdeme několik snímků, 

které potvrzují závěry autorů a také několik matematických modelů, které vycházejí 

z nasbíraných dat během výzkumů. 

 

Mnoho užitečných a důležitých informací lze také nalézt v internetové síti, ze které 

bych chtěl upozornit na níže uvedený odkaz. 

http://angel.elte.hu/panic 

Na těchto stránkách můžeme nalézt jednoduché animace evakuací z místností 

s jedním či více východy, při panice anebo bez paniky, které pomáhají objasnit určité 

pochody, jenž probíhají při evakuaci.  

 



 

6 
 

 
 

 
 
 

3 Základní pojmy 

Na úvod by bylo dobré, vysvětlit si pojmy, které se budou v této práci vyskytovat. 

Jedná se zejména o pojmy evakuace, shromažďovací prostor, úniková cesty, doba 

evakuace, únikový pruh.  

3.1 Evakuace 

Evakuace [4], jako jeden ze základních způsobů ochrany obyvatelstva, je souhrnem 

opatření zabezpečujících přemístění (odsun) osob, hospodářského zvířectva a věcných 

prostředků v daném pořadí priority z ohroženého prostoru na jiné území. Je to mimořádné 

opatření, používané v případech, kdy již nelze účinnou ochranu obyvatelstva zabezpečit 

jiným způsobem. Evakuaci z ohrožených prostorů podléhají v zásadě veškeré osoby kromě 

těch osob, které se podílejí na realizaci evakuace nebo vykonávají v ohroženém prostoru 

jinou neodkladnou činnost. K jejich ochraně se plánují a provádějí nezbytná ochranná 

opatření. 

3.1.1 Rozdělení evakuace 

Podle [4] se evakuace dělí z hlediska rozsahu opatření na: 

- evakuaci objektovou, která zahrnuje evakuaci osob nebo malého počtu obytných 

budov, administrativně správních budov, technologických provozů nebo dalších objektů; 

- evakuaci plošnou, která zahrnuje evakuaci obyvatelstva z části nebo celého 

urbanistického celku, případně většího územního prostoru, přičemž obyvatelstvem jsou 

míněny všechny osoby, které se budou podílet na záchranných pracích, na řízení 

evakuace nebo budou vykonávat jinou neodkladnou činnost. 

Podle [4] doby trvání se dělí na: 

- evakuaci krátkodobou, kdy ohrožení nevyžaduje dlouhodobé opuštění domova 

(objektu). Pro evakuované obyvatelstvo se nezabezpečuje náhradní ubytování (umístění) 

a nerealizují se opatření k zajištění nouzového přežití obyvatelstva; 

- evakuaci dlouhodobou, kdy ohrožení vyžaduje dlouhodobý pobyt mimo domov 

(objekt). Pro evakuované obyvatelstvo bez domova a bez možnosti vlastního ubytování 

(umístění) je nutno zabezpečit náhradní ubytování a v potřebném rozsahu organizovat 

opatření k zajištění nouzového přežití obyvatelstva pro zabezpečení jejich základních 



 

7 
 

 
 

 
 
 

životních potřeb, popřípadě opatření k zajištění ukrytí a individuální ochrany. 

V závislosti na zvolené variantě řešení ohrožení se evakuace obyvatelstva dělí na [4]: 

- evakuaci přímou, prováděnou bez předchozího ukrytí evakuovaných osob; 

- evakuaci s ukrytím, prováděnou po předchozím ukrytí evakuovaných osob a po 

snížení prvotního nebezpečí. 

 

Z hlediska způsobu realizace se evakuace obyvatelstva dělí na [4]: 

- evakuaci samovolnou, kdy proces evakuace není řízen a obyvatelstvo v potřebě úniku 

před nebezpečím jedná dle vlastního uvážení, což může mít důsledky v podobě 

zbytečných ztrát na životech, zdraví a majetku, snahou orgánů odpovědných za evakuaci 

je získat kontrolu nad průběhem samovolné evakuace a usměrňovat ji; 

- samoevakuaci, kdy proces evakuace je řízen a evakuované osoby se přemisťují pouze 

s použitím vlastních dopravních prostředků nebo pěšky; 

- evakuaci se zajištěním dopravy, kdy proces evakuace je řízen, evakuované osoby se 

přemisťují jak s využitím vlastních dopravních prostředků nebo pěšky, tak s použitím 

dopravních prostředků hromadné přepravy, zajištěných orgány pověřenými řízením 

evakuace. 

Z hlediska evakuačních postupů se evakuace dělí na [3]: 

- postupnou evakuaci osob, která je zpravidla organizována tak, že jsou nejprve 

evakuovány osoby na podlaží, kde dochází k rozvoji požáru, dále z podlaží nad požárem, 

následně z podlaží pod požárem a dále z ostatních podlaží v objektu. Evakuace osob 

v dalším podlaží je zahájena těsně před ukončením evakuace osob z předchozího 

podlaží. Naopak při současné evakuaci dochází k evakuaci všech osob z celého objektu 

najednou. 

3.2 Shromažďovací prostor 

Shromažďovací prostor [12] se charakterizuje jako prostor určený pro 

shromažďování osob, ve kterém počet a hustota osob převyšují normové mezní hodnoty, 

za shromažďovací prostory se nepovažují samotné únikové cesty a prostory, kde osoby 

jsou dočasně soustředěny při probíhající evakuaci osob, jakož i veřejná prostranství (ulice, 

náměstí, parky apod.). 

- Vnit řní shromažďovací prostor 
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 V rámci normy [12] se za vnitřní shromažďovací prostor považuje shromažďovací 

prostor (místnost), vymezený po obvodě a shora stavebními konstrukcemi. 

 Vnitřní shromažďovací prostory se z hlediska jejich výškové polohy člení do tří 

výškových pásem [12] (dále jen VP), a to: 

1. VP 1 zahrnuje prostory v prvním podzemním a v nadzemních podlažích do 

výšky hp ≤  9 m 

2. VP 2 zahrnuje prostory ve druhém podzemním podlaží a v nadzemních 

podlažích výšky 9 m ≤  hp ≤  30 m 

3. VP 3 zahrnuje prostory ve třetím či v dalších podzemních podlažích a 

v nadzemních podlažích výšky hp ≥  30 m  

- Venkovní shromažďovací prostor 

 Venkovní shromažďovací prostor [12] je shromažďovací prostor neuzavřený po 

obvodě nebo shora, avšak vytvořený nebo vymezený stavebními konstrukcemi (tribunou, 

podiem, kontejnery, ohradní stěnou, oplocením, přenosnými zábranami apod.), popř. 

okolním terénem nebo přírodním prostředím (např. svah, skála, vodní plocha). Za 

venkovní shromažďovací prostor se považuje také shromažďovací prostor v uzavřeném 

nebo polozavřeném volném prostranství (dvoře apod.), ohraničený na nejméně 75 % délky 

svého obvodu trvalou nebo dočasnou stavbou. 

3.3 Úniková cesta 

Za únikovou cestu [9] se považuje komunikace v objektu nebo objektu umožňující 

bezpečnou evakuaci osob z objektu ohroženého požárem nebo z jeho části na volné 

prostranství popř. přístup požárních jednotek do prostorů napadených požárem, člení se na 

chráněnou a nechráněnou.  

 

- Nechráněná úniková cesta 

 Nechráněná úniková cesta [9] je každý trvale volný komunikační prostor směřující 

k východu na volné prostranství nebo do chráněné únikové cesty. Nechráněné únikové 

cesty nemusí být od ostatních prostorů v objektu požárně odděleny stavebními 

konstrukcemi. Za nechráněnou únikovou cestu se také považují vnější komunikace 

(pavlače, balkóny, schodiště), které od vnitřních prostorů požárně odděleny. 
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- Chráněná úniková cesta 

 Chráněná úniková cesta [9] je trvale volný komunikační prostor vedoucí 

k východu na volné prostranství a tvoří samostatný požární úsek, chráněný proti požáru 

(zplodinám hoření, vysokým teplotám a kouři) požárně dělícími konstrukcemi. Za 

chráněnou únikovou cestu se považují také vnější komunikace (pavlače, schodiště, apod.), 

pokud jsou od vnitřních prostorů požárně odděleny obvodovými stěnami z konstrukcí 

druhu DP1. 

 V rámci ČSN [10] se zavádí pojem částečně chráněná úniková cesta, což je 

trvale volná komunikace nebo komunikační prostor, kde se lze bez překážek pohybovat 

směrem k východu na volné prostranství nebo do chráněné únikové cesty.  

 

3.4 Doba evakuace 

- Předpokládaná doba evakuace 

 Předpokládanou dobou evakuace [10] se rozumí doba nezbytná pro evakuaci všech 

osob z požárního úseku nebo objektu, stanovuje se samostatně pro každou nechráněnou, 

částečně chráněnou a chráněnou únikovou cestu. 

- Potřebná doba evakuace 

 Obecně lze evakuaci považovat za bezpečnou, pokud doba potřebná pro evakuaci 

osob RSET (required safe egress time) je menší nebo nejvýše rovna dostupné době pro 

evakuaci pro evakuaci ASET (available safe agress time) [8]. 

3.5 Únikový pruh 

Dle ČSN 78 0802 [9] se únikový pruh charakterizuje jako základní jednotka šířky 

únikové cesty. Jeden únikový pruh měří 550 mm. Nejmenší šířka únikové cesty je jeden 

únikový pruh, u chráněné únikové cesty 1,5 únikového pruhu.  

- Jednotková kapacita únikového pruhu 

 Jednotková kapacita únikového pruhu [9] se charakterizuje jako pravděpodobný 

průměrný počet evakuovaných osob, který projde jedním únikovým pruhem za minutu. 

Jednotlivé kapacity únikových pruhů se liší od sebe tím, zda-li se jedná o pohyb po rovině, 

po schodech dolů či po schodech nahoru.  
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4 Statistika požárů ve shromažďovacích prostorech 

Dříve než se začneme věnovat samotné problematice této práce, měli bychom si 

uvést několik statistických údajů. Prvním z těchto údajů je počet požárů ve 

shromažďovacích prostorech v letech 1997 – 2007. Z tohoto grafu vyplývá, že v letech 

1998 – 2001 a v letech 2002 – 2005 lze počet požárů označit jako sinusoidu, kdy první dva 

roky počet požárů stoupá, zbývající dva roky naopak klesá. Ovšem v posledních letech 

došlo k více než 150% nárůstu počtu požárů. Což má hlavně na svědomí mohutně se 

rozvíjející stavby všemožných super a hypermarketů, které jsou hlavními ne však jedinými 

představiteli shromažďovacích prostorů. Na druhou stranu nelze očekávat podobný nárůst i 

v následujících letech, neboť lze spíše očekávat, že nastane určitá stabilizace. Průměrný 

počet požárů na jeden rok v České republice v tomto časovém rozmezí je 164.  

    

Graf 4-1 Statistika požárů v letech 1997 – 2007 v České republice 
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Statistiku požárů v jednotlivých krajích můžeme vidět na grafu 4-2. Z tohoto grafu 

vyplývá, že pouze v pěti ze čtrnácti krajů přesáhl počet požárů v uvedeném rozmezí 

číslovku 150. Jedná se o kraje Středočeský, Ústecký, Jihomoravský, Moravskoslezský a 

Prahu. V letech 1997 – 2007 došlo celkem k 1805 požárům, které lze v rámci poskytnutých 

statistik Generálním ředitelstvím HZS ČR považovat za požáry ve shromažďovacích 

prostorech. V pěti výše uvedených krajích došlo k 1046 požárům, což je z celkového počtu 

požárů přibližně 58%. Průměrný počet požárů v tomto časovém rozmezí v jednotlivých 

krajích je 129.  

 

   

Graf 4-2 Statistika požárů v krajích v letech 1997 – 2007 
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5 Pohyb osob 

Samotný pohyb evakuovaných osob ovlivňují jednak faktory, které budou zmíněny 

v následujících kapitolách, např. psychický a fyzický stav osob, vliv zplodin hoření, apod. 

Existují ovšem i další okolnosti, které významně ovlivňují pohyb evakuovaných osob, 

mezi tyto okolnosti lze zařadit hustotu osob, hustotu proudů, rychlost pohybu osob, 

kapacita únikové cesty, změna kapacity toku osob, propustnost komunikace, intenzita 

pohybu proudů. 

5.1 Hustota osob 

Pod tímto pojmem si můžeme představit počet osob na určité ploše, což popisuje i 

následující vzorec (1) 

 

∑

∑

=

== n

i

i

m

j

j

S

E
D

1

1
                      [os.m-2]                                  (1) 

Kde   D   je hustota osob [os.m-2] 

 E počet osob [osob]  

  S  plocha prostoru nebo úseku (plocha, na které se nachází osoby) [m2] 

 

Je zřejmé, že složitost a náročnost evakuace je v přímé úměrnosti s hustotou osob, 

jinými slovy čím více osob se bude v daném objektu vyskytovat, tím náročnější evakuace 

bude. Hustota osob má ale také vliv na další důležitý parametr evakuace a to je rychlost 

pohybu evakuovaných osob, tento faktor bude dále probrán podrobněji.  

5.2 Hustota proudů 

Z výše uvedené hustoty osob vyplývá, že jakmile se tato hustota zvyšuje, tak 

unikající osoby se již nemohou pohybovat libovolnou rychlostí, ale jejich pohyb a rychlost 

je určena pohybem tzv. proudů. Velikost proudu osob a jeho hustota závisí na počtu osob, 

které tento proud tvoří a na jejich rozměrech. Hustotu proudu lze vyjádřit rovnicí (2) 
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lb

fE
Dp

.

.=           [-]                                              (2) 

Kde   Dp  je   hustota proudu [-] 

       E  počet osob [osob] 

  f   plocha na osobu [m2.os-1] 

  b  šířka proudu [m] 

  l   délka proudu [m] 

 

Z tohoto vzorce vyplývá opět několik poznatků, které ovlivňují průběh evakuace. 

Vliv počtu osob byl již zmíněn v předchozím odstavci, proto hned přejdu k druhé 

proměnné v čitateli, čímž je plocha na osobu. Stačí, když se rozhlédneme kolem sebe, tak 

si všimneme, že každý člověk je jiný, ať už se jedná o barvu vlasů, očí či výšky. V našem 

případě se ale jedná o parametry fyzické. Šířka člověka se měří ve výši ramen, tloušťka 

pak ve výši prsou. Promítnutím [3] do půdorysu byla získána elipsa, jejíž osy jsou tvořeny 

šířkou a tloušťkou člověka. Tento parametr nezávisí ale pouze na tělesných propozicích, 

ale také na to, co mají lidé na sobě oblečeni. Je totiž rozdíl, pokud se jedná o letní či zimní 

měsíc, předpokládá se totiž, že během letních měsíců se lidé neoblékají stejně jako 

v měsících zimních, kdy dochází ke zvětšení parametru v závislosti na množství oblečení.  

 

Tab. 5-1 Průměrné hodnoty ploch připadající na osobu [3] 
Stáří, oblečení a zavazadla osob Plocha f [m2.os-1] 

Děti 0,04 až 0,06 
Mladiství 0,06 až 0,09 
Dospělí  
V letním (lehkém) oblečení 0,100 
Ve středním oblečení 0,113 
V zimním (těžkém) oblečení 0,125 
Dospělí ve středním oblečení  
S lehkým příručním zavazadlem 0,180 
S kufrem 0,240 
S batohem na zádech 0,260 
S těžkým zavazadlem (např. 2 kufry) 0,390 
S dítětem za ruku 0,200 
S dítětem na rukou 0,260 
S dítětem za ruku a zavazadlem 0,320 
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Šířka proudu souvisí se šířkou únikové cesty, což platí pro chráněné únikové cesty, 

které mají dány pevné rozměry, resp. jsou odděleny od ostatních částí objektu, proto šířka 

proudu nemůže překročit šířku únikové cesty. Naopak jiná situace je u nechráněných 

únikových cest, kde k překročení šířky únikové cesty šířkou proudu může dojít. Na druhou 

stranu v těchto situacích je třeba počítat s tzv. efektivní šířkou únikové komunikace [8]. 

Osoby se při evakuaci zpravidla nepohybují v přímém kontaktu s konstrukcemi, které 

ohraničují únikovou cestu. Důvodem je postranní pohyb a nutnost zajištění rovnováhy 

pohybujících se osob. Efektivní šířka únikové komunikace je nominální šířka komunikace 

snížená o určitou část, které není při úniku osob využívána. Platí tedy: 

We = W -∆ W                            [m]                                                               (3) 
 
Kde   We  je efektivní šířka komunikace  [m]   

  W  nominální šířka komunikace  [m]  

  ∆ W neefektivní část komunikace [m]   

Efektivní šířka komunikace 

 

 
Obrázek 5-1 Efektivní šířka komunikace [8] 
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Obrázek 5-2 Efektivní šířka komunikace [8] 
 
 

Konkrétní hodnoty pro stanovení neefektivních částí komunikací byly odvozeny na 

základě experimentů a jsou uvedeny v tab. 5–2 

 

Tab. 5-2 Příklady neefektivních částí komunikací [3] 

Prvek únikové komunikace Neefektivní část komunikace [mm] 

Schodiště 150 
Křesla v divadle, lavice na stadiónu 0 

Chodby, rampy 200 
Překážky 100 

Široké průchody 460 
Dveře 150 
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Tak jako šířka proudu je v závislosti na šířce únikové cesty, tak podobná závislost 

platí mezi délkou proudu a délkou únikové cesty. Z výše uvedených vzorců, se dá odvody 

vztah pro výpočet délky proudu. Délka proudů se vypočítá podle vzorce: 

 

bD

fE
l

p.

.=           [m]                            (4) 

Kde   l je délka proudu [m] 

  E počet osob [osob] 

  f  plocha na osobu [m2.os-1] 

  Dp  hustota proudu [-] 

  b  šířka proudu [m] 

Z tohoto vzorce tedy vyplývá, že délka proudu je přímo úměrná počtu a ploše na 

osobu, naopak nepřímo úměrná hustotě a šířce proudu.  

 

5.3 Rychlost pohybu osob 

Není třeba příliš zmiňovat, že každý člověk má svou vlastní rychlost chůze, která 

mu vyhovuje a kterou mění podle potřeb pouze ve zvláštních případech, ať už se jedná o 

zrychlení či zpomalení. Obecně rychlost pohybu osob závisí na dvou okolnostech, 

vnitřních a vnějších. Mezi vnitřní okolnosti bych zařadil fyzický a psychický stav dané 

osoby. Fyzický stav ovlivňuje především věk osob, lze předpokládat, že děti předškolního 

věku a lidé v pokročilém věku či lidé s různým pohybovým handicapem či postižením se 

budou pohybovat nejpomaleji. Psychickým stavem se rozumí rozpoložení, v jakém se daná 

osoba nachází, jestli jedná ve stresu, strachu či v klidu. Dále také lidé mohou měnit svou 

rychlost v závislosti na okolních podmínkách či situaci. Podle potřeby také mohou 

případně měnit směr [15]. Do vnějších podmínek pak druh pohybu, jestli se jedná o pohyb 

po rovině, či po schodech nahoru nebo dolů. Dále také viditelnost, stav komunikace a 

v neposlední řadě také na počtu osob, resp. na hustotě osob. Je totiž velký rozdíl, jestli se 

pohybujete sami anebo se spolu s Vámi na komunikace pohybuje několik desítek dalších 

lidí. Všechny tyto okolnosti a příčiny významně v konečném důsledku ovlivňují rychlost 

pohybu osob. Na základě pozorování a experimentálních prací byla vyjádřena závislost 
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rychlosti pohybu osob na hustotě proudu [3]. Obecně platí:  

)( pDfv =            [m.mim-1]        (5) 

 
Kde v  je rychlost pohybu osob [m.mim-1] 

  Dp  hustota proudu [-]  

 

Při hustotách menších než 0,54 osob.m-2 (1,85m2.osob-1) se budou unikající osoby 

pohybovat nezávisle na ostatních. Pokud hustota osob přesáhne 3,8 osob.m-2, pohyb osob 

se zastaví. V intervalu od 0,54 osob.m-2 do 3,8 osob.m-2 lze rychlost pohybu osob vyjádřit 

rovnicí (6) : 

Dkkv ..266,0−=       [m.mim-1]        (6) 
 
Kde v  je rychlost pohybu osob [m.mim-1]        

  k  součinitel rychlosti pohybu osob [m.mim-1]       

  D  hustota osob [os.m-2] 

Závislost součinitele rychlosti pohybu a druhu komunikace je uvedena v tab. 5-3 

Tab. 5-3 Závislost druhu komunikace a součinitele rychlosti pohybu [3] 
Druh únikové cesty Konstanta K (m.s-1/m.min-1) 

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

Schodiště  

Výška schodu 19,1 cm/šířka schodu 25,4 cm 1,00/60,0 

Výška schodu 17,8 cm/šířka schodu 27,9 cm 1,08/64,8 

Výška schodu 16,5 cm/šířka schodu 30,5 cm 1,16/69,6 

Výška schodu 16,5 cm/šířka schodu 33 cm 1,23/73,8 

            

Teď si ale ještě musíme odpovědět na otázku, za jakých okolností či z jakých příčin 

dojde k zastavení pohybu evakuovaných lidí. Tyto okolnosti by se daly rozdělit na vnitřní a 

vnější. Jak vnitřní tak i vnější příčiny budou v dalších kapitolách práce rozebrány 

podrobněji. Dle mého názoru nejrizikovější situace nastávají při průchodu únikovými 

východy, také pokud se na únikové cestě objeví nějaká překážka nebo ve směru úniku již 

nelze pokračovat, ať už z jakéhokoliv důvodu. Únikové východy jsou dimenzovány na 

určitý počet lidí, ovšem jak jsme již v této práci uvedli, lidé ve vypjatých situacích často 
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jednají nelogicky a nepředvídatelně, což může mít za následek právě ucpání těchto 

východů. Tato situace může nastat výhradně při současné evakuaci, na rozdíl od postupné 

evakuace, kde je zamezeno vzniku této situace.  

 
Obrázek 5-3 Ucpaný únikový východ [13] 

 

Ucpání únikových východů a vznik následných front vede ke zpomalení a v horších 

případech až k ukončení evakuace, k čemuž dochází, pokud hustota osob přesáhne 3,8 

osob.m-2. Zastavení evakuace může mít tragické následky, jelikož lidé v zadních pozicích 

neví co se děje před nimi a ve strachu se tlačí dopředu, což může vést až k udušení či 

ušlapání několika jedinců. Na druhou stranu i pouhé zpomalení evakuace může mít 

nedozírné následky, jelikož při požáru vznikají nejrůznější toxické zplodiny, jejichž 

množství pochopitelně stoupá s rostoucím časem a jak již jsem uvedl, většina lidí, kteří při 

požáru přijdou o život, ho ztratí v důsledku nadýchání se toxických zplodin. Ke zpomalení 

evakuace ale nemusí dojít pouze při průchodu únikovými východy, ale postačí k tomu 

pouhé sčítání evakuovaných osob. Tímto sčítáním mám na mysli zvyšování se počtu 

evakuovaných s přibývající délkou únikové cesty, jinými slovy hustota osob přesáhne opět 

onu hranici 3,8 osob.m-2. Pochopitelně každý člověk se pohybuje různou rychlostí a pohyb 

více lidí ve skupině či davu se řídí jinými pravidly než chůze osamoceného člověka, 

především s ohledem na rychlost pohybu.  
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Obrázek 5-4  Závislost rychlosti osob na hustotě proudu [5] 
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6 Faktory ovlivňující evakuaci osob 

Samotnou evakuaci osob ovlivňuje několik faktorů, ať už se jedná o méně či více 

důležité faktory, při řešení jakékoliv evakuace je nutno počítat i s těmi, na první pohled 

zanedbatelnými faktory, které v konečném důsledku mohou evakuaci výrazně ovlivnit. 

Mezi faktory ovlivňující evakuaci patří:  

- dispoziční řešení stavby 

- fyzický a psychický stav osob,  

- vliv zplodin hoření,  

- technické prostředky 

- organizační prostředky,  

- bezpečnostní značky. 

6.1 Dispoziční řešení stavby 

Dispoziční řešení stavby vlastně zahrnuje požadavky stavebních předpisů a 

projektových norem, podle kterých se daná stavba či objekt rozdělí do jednotlivých 

požárních úseků. Na základě rozdělení do požárních úseků se navrhují únikové cesty. 

Ovšem i tyto požadavky obsahují několik nepřesností, resp. vycházejí z určitého 

teoretického předpokladu, který ale ne vždy musí být splněn při reálné situaci, resp. 

evakuaci. V nacházející kapitole bude uveden vzorec (7), podle kterého se počítá doba 

evakuace. V tomto vzorci figuruje jako jedna z neznámých veličina nazvaná jako počet 

evakuovaných osob. Pokud v objektu existují dvě a více únikových cest, je třeba 

rozvrhnout počet lidí, kteří se vydají danými únikovými cestami, což je teoreticky možné, 

ale v praxi to ne vždy funguje, resp. je těžké odhadnout, jak se lidé zachovají. V normě [9] 

je toto rozvržení uvedeno a při navrhování únikových cest se s ním pracuje. Z výše 

uvedeného vyplývá, že pokud lidé použijí při evakuaci určitý východ, ačkoliv by mohli 

v dané situaci použít jiný východ, vhodnější a možná v dané chvíli i logičtější, vzniká tím 

problém při evakuaci, protože evakuační cesty a únikové východy jsou dimenzovány na 

určitý počet lidí a pokud je tento počet překročen, dojde tím k různým problémům, např. 

nedostatečná šířka únikového pruhu či nedostatečný rozměr otvorů, což může vést ke 

zpomalení evakuace a tím i ohrožení samotných lidí.  
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Důležitou součástí rozsáhlých staveb je označení únikových cest, což je velmi 

důležité, zvlášť pro objekty, které osoby tak dobře neznají, resp. nepohybují se v nich tak 

často, aby se v nich dokonale orientovaly. Dále je to délka a šířka únikové cesty. Tyto ale i 

další okolnosti, ovlivňující evakuaci budou v kapitole 7.1, resp. 7.2.  

6.2 Fyzický stav osob 

Tento faktor významně ovlivňuje evakuaci a jeho podcenění či nerespektování 

může vážně ohrozit výsledek evakuace. Fyzický stav osob se odvíjí od několika parametrů, 

mezi ty hlavní patří věk a pohlaví. A v neposlední řadě to může být i případně zranění.  

6.2.1 Věk a pohlaví 

Obecně platí pravidlo, že muži jsou fyzicky vyspělejší než ženy, samozřejmě se 

najdou výjimky. Respektováním těchto výjimek bychom pravděpodobně dosáhli lepších 

výsledků, co se evakuace týká, tím mám na mysli, že by se snížila doba evakuace, na 

druhou stranu zanedbáním těchto výjimek sice dosáhneme větší hodnoty doby evakuace, 

ale zase se dostaneme na stranu bezpečnosti, což je myslím smyslem celé evakuace. 

Nejenom pohlaví, ale i věk ovlivňuje evakuaci. Pro potřeby této práce bychom mohli 

rozdělit unikající osoby do čtyř věkových skupin. První skupina ve věku od 0 do 14 let, 

druhá skupina od 15 do 40 let, třetí ve věku od 41 až 60 a poslední skupina od 61 let a 

výše. V rámci normy [9] se lidé dělí podle schopnosti pohybu do tří skupin, na osoby 

schopné samostatného pohybu, osoby s omezenou schopností pohybu a na osoby 

neschopné samostatného pohybu. První věková skupina v sobě obsahuje jak batolata, děti 

předškolního věku, tak i děti navštěvující základní školy. Do této věkové skupiny spadají 

jak osoby s omezenou schopností pohybu, mezi které bych zařadil děti předškolního věku, 

které bez pomoci druhé, starší osoby mají problémy s pohybováním se po neznámém 

prostoru, tak i osoby neschopné samostatného pohybu, do které spadají batolata a děti do 

dvou či tří let. Jak jsme již uvedli, spadají zde i děti školního věku, u kterých problém 

s pohybem nehrozí, ale je zde jiný problém. Jelikož tyto děti mají tendenci podceňovat 

případná rizika spojená s požárem a v konečném důsledku zpomalují evakuaci stejně jako 

další dvě podskupiny spadající do této věkové oblasti. Podle provedených výzkumů 

probíhá evakuace nejrychleji u osob ve věkovém rozmezí 15 až 40 let. Této věkové 

kategorii pohyb nedělá žádné problémy a proto tato skupina nezpomaluje samotnou 
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evakuaci. Ve většině případů by zde ani neměl hrozit problém s podceněním případných 

rizik, i když i zde se najdou výjimky. Třetí skupinou jsou lidé ve věku 41 let až 60 let. I 

v této věkové kategorii jsou lidé, kterým pohyb nečiní žádné problémy, na druhou stranu 

roste počet osob s omezenou schopností pohybu anebo osob neschopných samostatného 

pohybu. Poslední věkovou skupinou jsou osoby starší 60 let, v této skupině již osoby 

s omezenou schopností pohybu anebo osoby neschopné samostatného pohybu. Bohužel 

v této věkové kategorii se zachraňující hasiči setkávají i s tím, že tito lidé v mnoha 

případech ani nemají snahu se zachránit. Pro potřeby této práce není důležité rozebírat 

důvody, proč tomu tak je, důležité je, že z hlediska evakuace se jedná o zpoždění či o 

časovou ztrátu, která posléze může chybět při záchraně osob, které mají snahu zachránit se.  

Pokud zanedbáme určité procento výjimek, dalo by se říct, že evakuaci ovlivňují 

nejvíce první a třetí věková kategorie. Obě tyto skupiny ovlivňují především rychlost 

evakuace a tak, že samotnou evakuaci zpomalují. Ze vzorce (7) je patrné, že zpomalení 

rychlosti osob má v konečném důsledku vede ke zpomalení evakuace, což je jev 

nežádoucí, který vede ke zvýšení rizika jak zasahujících hasičů, tak i zachraňovaných a 

evakuovaných osob. Při navrhování požárně bezpečnostních řešeních staveb je nutné 

počítat s těmito předpoklady, které se v konečném důsledku projeví tím, že budou kladeny 

vyšší nároky na požárně bezpečnostní zařízení, ale také na provedení únikových cest.  

6.2.2 Zranění 

Nejenom věk a pohlaví ovlivňují fyzický stav osob, ale také zranění způsobené při 

případném požáru má vliv na rychlost evakuovaných lidí a tím pádem i na rychlost 

evakuace samotné. Hoření, resp. v našem případě požár je charakterizovaný několika 

okolnostmi, které budou popsány v následujících kapitolách a které mohou způsobit 

zranění osob, mezi tyto okolnosti patří toxické zplodiny, teplo, plamen, kouř a nedostatek 

kyslíku. Pro důležitost této práce není potřeba vyjmenovat všechna možná zranění, která 

mohou být způsobená požárem a jeho vedlejšími účinky, navíc některá zranění budou 

zmíněna v dalších kapitolách. Cílem je pouze informovat o tomto opomíjeném faktu. Ze 

vzorce (7) vyplývá, že při normových výpočtech [9] se uvažuje s počtem evakuovaných 

osob a součinitelem vyjadřujícím podmínky evakuace, který sice v sobě zahrnuje osoby 

s omezenou schopností pohybu a osoby neschopné samostatného pohybu, což ale vychází 

z využití daného objektu a ne z počtu zraněných. Na druhou stranu v rámci normových 
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výpočtů je velmi obtížné odhadnout, kolik osob by mohlo být při evakuaci zraněno či 

dokonce přijít o život. Na druhou stranu bylo by chybou se domnívat, že při každé 

evakuaci všechny osoby opustí daný objekt bez zranění. Lze také vycházet z předpokladu, 

že člověk ať už s jakýmkoliv zraněním, se bude pohybovat pomaleji než člověk bez 

zranění, což ve výsledku ovlivní rychlost evakuace.  

6.3 Psychický stav osob 

Dalším z řady faktorů ovlivňujících evakuaci je psychický stav. Psychický stav 

každého člověka není na první pohled vidět, možná i proto je tento faktor trochu 

opomíjený, což vychází z toho, že člověk má tendenci se soustředit na rizika či problémy, 

které jsou na první pohled viditelné či viditelné pouhým okem, mezi které může patřit 

kouř, požár či přítomnost nebezpečných a zdraví škodlivých látek. V následujících řádcích 

se proto pokusíme uvést několik důvodů, které podpoří naše tvrzení. Psychické 

rozpoložení člověka se dá rozčlenit do několika samostatných skupin, které více či méně 

ovlivňují výsledné chování člověka. Mezi tyto skupiny určitě patří vlastnosti samotného 

člověka, osobnost, zkušenosti. 

Emoční útlum 

Každý člověk, jenž se ocitne v kritické situaci, jedná a reaguje jinak, než kdyby se 

jednalo o situaci běžnou, normální. U většiny z nás se projeví emoční útlum, máme strach, 

propadáme panice, ale může se u nás vyskytnout i agresivita, zlost, podráždění. V podstatě 

by se lidé dali rozdělit do tří skupin. Do první skupiny spadají lidé, kteří rizikové situace 

zvládají bez sebemenších problémů a tito lidé se také většinou staví do role jakýchsi 

vůdců, kteří v případě jakýchkoliv problémů se snaží o jejich řešení a v podstatě se tím 

dobrovolně starají o hladký průběh evakuace. Tou druhou a i početnější skupinou jsou lidé, 

kteří mají tendenci v rizikových a vypjatých situacích panikařit, mají strach a řeší situace 

jinak, než jak by je řešili v klidu a v bezpečí, což má za následek jediné, a to zpomalení 

evakuace. Na druhou stranu tato skupina lidí je schopna opustit objekt ať už s menšími či 

většími problémy. Třetí skupiny jsou lidé, kteří vykazují podobné vlastnosti chování jako 

druhá skupina, navíc často jednají i nelogicky a v podstatě jsou pro evakuaci nepoužitelní, 

resp. výrazně ji komplikují a zpomalují. Tato skupina lidí bez pomoci třetí osoby má 

s evakuací vážné problémy, což může vyústit až v ten nejtragičtější konec.  

Procentuální [18] vyjádření reakce lidí na kritickou situaci: 
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- 5 - 20 % lidí zůstávají relativně klidní a použitelní, 

- 10 - 25 % lidí stávají se naprosto nepoužitelní, zpanikaří, 

- 50 - 75 % lidí budou šokovaní a zmatení, ale ve stavu, kdy je v podstatě lze 

ovládat. 

Strach 

Strach je jednou z nejpřirozenějších vlastností člověka. Člověk s pocitem strachu se 

rozhoduje jinak než člověk v klidu a bezpečí. Tento pud člověka silně ovládá a většinou se 

nedá rozumově ovlivnit. Pocit strachu a nebezpečí výrazně ovlivňuje rozhodování člověka.  

V podstatě jde o to, že člověk jedná v určitém časovém nedostatku a pocitovém 

napětí, jedná pod určitým tlakem, jenž ovlivňuje konečné rozhodnutí. Vliv na toto 

rozhodnutí má celá řada faktorů, mezi které patří zkušenosti, intelekt. Ale hlavní faktorem 

je, jestli je daná osoba schopna zvládnout tuto tíhu momentu, resp. jestli se jedná o silnou 

osobnost či nikoliv, která se dokáže vypořádat se vzniklou situací. Mezi námi je totiž velmi 

mnoho vzdělaných lidí, kteří se ale mohou psychicky zhroutit v rizikové situaci a potom již 

nedokáží racionálně uvažovat či využít svých vědomostí. Takový člověk může upadnout i 

do stavu totální beznaděje. Pocit strachu ovlivňuje zejména duševní schopnosti člověka, 

takový člověk potom např. ztrácí orientaci v prostoru, v situaci nebo v čase. Přestává 

vnímat realitu, apod.  

Stádia strachu [18] můžeme rozdělit do několika bodů: 

1. Žádné vnější projevy změny v chování, racionální překonávání emočních 

stavů, rychlý návrat schopnosti k práci.  

2. Mírný stupeň podráždění, bledost líce, třes prstů, končetin až celého těla, 

vůlí nezvládnutelný; růst krevního tlaku i tepové frekvence; pocení velkými 

kapkami na čele a dlaních, pot je lepkavý i páchne. Zde je již vhodné dodat 

sebedůvěru (povzbudivým slovem, gestem nebo jinou obvyklou formou). 

Schopnost k práci bývá zachována, někdy je i zvýšená.  

3. Reaktivní deprese, útlum, pokles schopnosti k práci; těžko ovládnutelný 

stav. Hrozí vznik neurózy, akutního vyčerpání. Prognóza takového stavu není 

příliš příznivá.  

4. Emoční šok s panickou reakcí; vědomí bývá zastřené. Panické reakce se 

mohou vyskytnout ve dvou hlavních formách: 
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- emoční paralýza - ochromení (strnutí) strachem;  

- raptus - panické běsnění, zuřivost zaměřená na sebe či na 

okolí.  

Panika 

Panika [22] je sociálně psychologický jev, který se dá charakterizovat spontánním, 

nekorigovaným chováním lidí, u kterých došlo k porušení duševní rovnováhy. V podstatě 

by se dalo říct, že lidé přestávají v dané chvíli reagovat a uvažovat racionálně a do popředí 

se dostávají pudy a instinkty. Panika vzniká většinou u většího počtu lidí, který můžeme 

označit jako dav. Prvotní příčinou je vznik mimořádné události a nedostatek informací. 

Jako příklad lze uvést situaci, kdy se velké množství lidí pohybuje směrem k východu a 

může dojít k ušlapání či udušení mnoha lidí. K takovéto situaci dochází ve chvíli, pokud je 

dav zaskočený z vývoje mimořádné události či jeho prvotní rozhodnutí se ukázalo jako 

chybné. Pod tímto prvotním rozhodnutím si můžeme představit spontánní rozhodnutí davu, 

kterým směrem se vydá vstříc ke své záchraně či jestli je vůbec potřeba daný prostor 

opustit. V prvním případě může dojít k tomu, že zvolená cesta je po pár metrech končí či je 

již dále neprůchodná anebo dokonce ve směru úniku se náhle objeví nebezpečí, o kterém 

dav neměl ani ponětí, v našem případě to může být především požár, kouř či výbuch. 

Ovšem daleko větší podíl na vzniku paniky má samotný požár, který sebou nese 

další projevy, které ovlivňují průběh evakuace. Požár ale není charakterizovaný jenom 

plamenem, je to také kouř, uvolňované teplo, produkty hoření a také velká spotřeba 

kyslíku. Bylo by nošením dříví do lesa, psát o tom, že přítomnost požáru nebo kouře 

v budově či místnosti vyvolá v lidech pocit strachu, nebezpečí a následně vznik paniky. I 

z vlastní zkušenosti můžeme říct, že člověk reaguje a vnímá daleko intenzivněji věci či 

situace, které vidí na vlastní oči, než když je tomu zprostředkovaně ať už obrazovou či 

zvukovou podobou. Důležitým jevem, který má vliv na vznik paniky, je přítomnost kouře a 

zplodin hoření, které mohou vyvolat u lidí, kteří se těchto produktů nadýchají, bezvědomí 

či ztrátu vědomí vedoucí následně až k smrti, což může ve skupině lidí vyvolat okamžitou 

reakci, čímž je vznik paniky. Lidé v podstatě nevědí, odkud se k nim šíří nebezpečí, jak se 

před ním chránit a kterým směrem se vydat za záchranou. V takovýchto situacích jsou lidé 

většinou odkázáni na pomoc zasahujících hasičů, kteří jim mohou zachránit život. Při 

mimořádných situacích se panika může projevit především dvěma [18] způsoby. Může se 
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projevit ve formě jakési kolektivní apatie, beznaděje, kdy nikdo není schopen jakékoliv 

činnosti. Nebo se projevuje panickým, slepým, a nekoordinovaným útěkem nebo 

bezúčelnou bouří pohybů, provázených sníženým vědomím a dezorientací. Je to reakce, 

která může přetrvat i po vymizení nebezpečí.     

Agrese 

Dalším z projevů psychického stavu člověka může být i agrese. V běžném životě se 

setkáváme s řadou agresivních lidí, která vyplývá z jejich přirozeného chování. Ovšem 

v kritické situaci, nebezpečí a pocitu strachu se mohou chovat agresivně i lidé, kteří by za 

normálních podmínek takto vůbec nechovali. Člověk, který zažívá tyto stavy, není schopen 

racionálně v mnoha případech vnímat realitu, proto se může chovat agresivně k lidem, 

kteří se ho snaží zachránit, anebo k lidem, kteří se vyskytují v jeho blízkosti.  

6.4 Faktory související s hořením 

Hoření [6] je relativně rychlý řetězový autokatalytický reakční mechanismus 

spojený s uvolněním tepelné energie, který může být provázený výrazným světelným 

efektem. V podstatě rozlišujeme dva druhy hoření, jednak je to oheň a také požár. Pod 

pojmem oheň [6] si můžeme představit člověkem řízené a určitým prostorem ohraničené 

hoření. Naopak požár [6] je 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. I z těchto jednoduchých definic vyplývá, že člověku hrozí větší 

nebezpečí při vzniku požáru. Z hlediska posouzení nebezpečí evakuace při vzniku požáru, 

resp. hoření budou důležité následující projevy, vznik toxických zplodin, uvolňování tepla, 

nedostatek kyslíku, tvorba kouře.  

6.4.1 Plamen 

Požár se neprojevuje jenom vývinem tepla, ale produktem hoření je také označován 

plamen, který do jisté míry také uvolňuje teplo. Plamen [6] je prostor s homogenní 

chemickou oxidačně-redukční reakcí, probíhající v plynné fázi mezi hořlavou látkou a 

oxidačním prostředkem, vedoucí k ohřevu plynů a vzniku tepelného i světelného záření. 

Dalo by se říct, že plamen může způsobit stejné účinky jako teplo, ovšem je tady jeden 

podstatný rozdíl ve srovnání s teplem. Teplo můžeme vnímat jedině vlastní kůži, resp. 
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pomocí hmatových zakončení na naší pokožce. Na druhé straně plamen zachytí zrakový 

vjem, který člověk vnímá asi ze všech smyslů nejvíce. Proto se dá předpokládat, že zdravý 

a logicky uvažující jedinec se takovému plameni při opouštění prostoru bude snažit 

vyhnout. Na druhou stranu, jak už jsem uvedl, plamen je člověk schopný vnímat pomocí 

zraku, což může mít nepříznivý vliv na některé jedince a může to u nich způsobit strach či 

paniku, která následně potlačí logické vnímaní člověka a výrazně tím ovlivní rozhodování 

člověka a tím pádem i samotnou evakuaci.  

6.4.2 Teplo 

Teplo se uvolňuje při požáru, ať už plamenném či neplamenném, kdy se jedná o 

žhnutí či doutnání. Teplo se může šířit třemi způsoby [1], vedením, prouděním a zářením 

neboli sáláním. Při požáru se uvolňuje velké množství tepelné energie [20] a teplota požáru 

dosahuje vysokých hodnot. V podmínkách rozvíjejícího se požáru se podstatná část 

uvolněného tepla předává do okolí konvekcí (prouděním). Při teplotách požáru nad 800 ºC 

je převažující složkou výměny tepla s okolím radiace (sálání). Teplo jako takové není 

viditelné, což ještě zvyšuje jeho nebezpečnost. Díky tomu mohou lidé vstoupit do prostoru, 

kde je vysoká teplota či dochází zde k velkému uvolňování tepla v důsledku probíhajícího 

požáru, který ovšem není vidět, a proto tento prostor na první pohled vypadá jako 

bezpečný. Účinky tepla na lidský organismus se dají rozdělit do tří hlavních skupin, kdy do 

té první patří lehké přehřátí, které způsobí maximálně šok. Bohužel zbývající dva účinky 

mají již tragičtější následky. Druhým účinkem jsou totiž popáleniny kůže, které mohou mít 

za následek až smrt postiženého jedince, což se naštěstí stává ojediněle. Častější jsou 

popáleniny, které smrt nezpůsobí, ale i tak se jedná o velmi nepříjemné zranění, které se 

velmi pomalu hojí a často se ani zcela nezahojí a může dotyčného poznamenat na celý 

život. A nemusí se vždy jednat pouze o poškození kůže, ale tato nepříjemná událost může 

zanechat v člověku hlubokou psychickou ránu, ze které se už dotyčný nemusí dostat. 

Třetím účinkem je popálení dýchacích cest v důsledku vdechnutí horkého vzduchu, i tento 

účinek se lze charakterizovat podobně jako předešlý. Vdechnutí horkých zplodin [17] 

hoření může poškodit dýchací cesty, přičemž je-li horký vzduch navíc nasycen vodní 

parou, poškození dýchacích cest je ještě výraznější. Důsledkem vdechnutí vzduchu o 

teplotě kolem 50 °C může být vážné snížení krevního tlaku a selhání oběhového systému, 

edém plic (nahromadění vody v plicích a následný otok plic), který v nejhorším případě 
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končí smrtí následkem udušení. Přehled účinků tepla na lidský organismus lze nalézt v tab. 

6-1. 

Tab. 6-1 Účinky tepla na lidský organismus [17] 
Účinek Příznak 

Lehké přehřátí Šok 

Popáleniny kůže Červená kůže, puchýře, otoky, smrt 

Popálení dýchacích cest Popálení dýchacích cest, edém plic, udušení, smrt 

 

6.4.3 Kouř 

Kouř [6] je disperzní systém – směs, složená z velmi malých tuhých a kapalných 

částic, které jsou v rozptýleném stavu v plynných produktech hoření a vzduchu. Kouř 

bychom mohli rozdělit do dvou velkých skupin. První skupinu tvoří viditelný kouř, druhou 

méně početnou skupinu tvoří tzv. “neviditelný“, který může být ještě nebezpečnější než ten 

viditelný. Tento “neviditelný“ kouř vzniká při hoření produktů, které při svém rozkladu 

neuvolňují do ovzduší tolik pevných částic, mezi tyto látky patří produkty na bázi např. 

polyethylenu, polypropylenu či polymetylakrylátu [2]. Mezi látky, jejichž hoření je 

doprovázeno silným vývinem kouře patří např. produkty na bázi polystyrenu, polyestery, 

kaučuky [2].  

Z nejrůznějších statistik vyplývá, že nejvíce lidí, kteří při požáru přijdou o život, 

nezahynou díky plamenům, jak by se možná na první pohled zdálo, ale je to díky kouři. 

Možná je to i proto, jelikož většina lidí kouř podceňuje a v důsledku tohoto podcenění se 

pouští do velmi rizikových úkonů, které bohužel velmi často mívají tragický konec. Kouř 

obsahuje řadu toxických zplodin, které způsobují ztrátu vědomí nebo se váží na kyslík, 

čímž znemožňují dýchání. Většina osob, které vběhnutím do kouře riskují svůj život, si 

tato nebezpečí kouře neuvědomuje. Při požáru dochází k uvolnění plynů, které ovlivňují 

vnímaní člověka. Mezi tyto plyny můžeme zařadit hlavně takové, které způsobují slzení 

očí, podráždění očí vedoucí až k silné bolesti, dráždění dýchacích cest či kašlání apod. 

Kouř ale nepůsobí pouze na zrakový vjem, ale působí hlavně na dýchací cesty, jelikož 

obsahuje produkty hoření, které mohou působit na centrální nervový systém a mohou také 

způsobit snížené vědomí. Mezi tyto plyny patří hlavně HCN, CO a CO2. Z výše uvedených 

vlivů a působení je jasné, že kouř nepříznivě působí na evakuaci. Ovšem toxicita zplodin 
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není jediným jevem, který má na svědomí řadu životů. Druhým je totiž teplota kouře, která 

se může ve většině případů pohybovat okolo 500 až 600ºC, což nejsou rozhodně podmínky 

slučitelné se životem.   

Z tohoto výčtu je jasné, že i kouř působí na zrakový vjem člověka a tím pádem tak 

upozorňuje na blížící se nebezpečí. Při požáru látek, které produkují velké množství 

pevných částic, může dojít k zakouření celého prostoru a tím pádem ke snížení viditelnosti, 

což může vést ke zpomalení či zrychlení evakuace. U většiny z nás je v našem chování 

zakořeněný tzv. pud sebezáchovy, proto lze očekávat, že při vzniku požáru a následně 

vývinu kouře, budou mít lidé tendenci opustit tento prostor co nejdříve. Problém nastane, 

pokud se osoby z nejrůznějšího důvodu nestačí z takovéto místnosti či objektu dostat včas, 

tedy v době, kdy hladina kouře neklesne pod tzv. bezpečnou výšku, která je normově [9] 

stanovena na 2,5m. Jakmile se hladina kouře dostane pod úroveň této výšky, jsou lidé 

ohroženi jak zplodinami hoření, tak i teplem, které sálá z kouře. A také dochází ke snížení 

viditelnosti, což spolu s dvěma výše uvedenými skutečnostmi vede ke zpomalení 

evakuace.  

6.4.4 Vznik toxických zplodin 

Velmi zjednodušeně si hoření můžeme představit jako chemickou reakci, do které 

vstupují látky, které se velmi často označují jako palivo či hořlaviny. V průběhu této 

reakce vznikají látky, které souhrnně můžeme označit jako produkty hoření. A právě při 

těchto změnách dochází ke vzniku látek, které jsou nebezpečné pro lidský život. Mezi 

nejčastější toxické produkty [17] hoření patří oxid uhelnatý, oxid uhličitý, oxid siřičitý, 

nitrózní plyny, chlorovodík, kyanovodík a fosgen. Všechny tyto uvedené produkty hoření 

působí [17] nepříznivě na lidský organismus, ať už se jedná o to, že se např. váží na 

červené krvinky, či dráždí dýchací cesty o oči, vyvolávají otok horních cest dýchacích, 

který může přejít v zástavu dýchání a smrt udušením, či způsobu jí dráždivý kašel, edém 

plic s následnou smrtí udušením apod.  

Zaměříme na oxid uhelnatý [17], který má na svědomí více úmrtí při požárech než 

všechny ostatní zplodiny hoření dohromady. Tento bezbarvý plyn bez zápachu je lehčí než 

vzduch a vzniká při každém požáru. Při nedokonalém hoření, kdy z místa požáru stoupá 

hustý tmavý kouř, látky vyvíjejí velké množství oxidu uhelnatého. Hlavní nebezpečí 

spočívá v jeho schopnosti vázat se na červené krvinky (hemoglobin). Za normálních 
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okolností se na hemoglobin váží molekuly vzdušného kyslíku, které jsou pak krví 

přenášeny do celého těla. Jestliže se ovšem v ovzduší nachází zvýšené procento oxidu 

uhelnatého (který se na hemoglobin váže 200x snadněji než kyslík), dochází k tvorbě 

karboxyhemoglobinu (COHb). Tím je kyslíku znemožněno se vázat na červené krvinky (na 

nich už je CO) a dochází k bezvědomí postiženého následkem nedostatečného zásobování 

mozku kyslíkem. Jestliže není postižená osoba včas vynesena na čerstvý vzduch, může 

dojít po krátké době k jejímu úmrtí. Je prokázáno, že při koncentraci CO ve vzduchu nad 

0,05 % může již být nebezpečná, a jestliže tato koncentrace vystoupí nad 1 %, může dojít k 

bezvědomí nebo smrti postižených bez jakýchkoliv předchozích příznaků nevolnosti. Tyto 

příznaky se projevují při nižších koncentracích CO ve vzduchu (viz tab. 6-2).   

Tab. 6-2 Příznaky oxidu uhelnatého na lidský organismus [20] 
 

 

Oxid uhelnatý 

(ppm) 

 

Oxid uhelnatý ve vzduchu (obj %) 

 

Příznaky 

100 0,01 Žádné příznaky - bez nebezpečí 

200 0,02 Mírné bolesti hlavy 

400 0,04 
Silné bolesti hlavy po 1 až 2 

hodinách 

800 0,08 
Silné bolesti hlavy po 45 

minutách; nevolnost, mdloby až 
bezvědomí po 2 hodinách 

1000 0,10 
Nebezpečná koncentrace - 

bezvědomí po 1 hodině 

1600 0,16 
Nevolnost, silné bolesti hlavy a 

závratě po 20 minutách 

3200 0,32 
Nevolnost, silné bolesti hlavy a 
závratě po 5 až 10 minutách; 
bezvědomí po 30 minutách 

6400 0,64 
Silné bolesti hlavy a závratě po 1 
až 2 minutách; bezvědomí po 10 

až 15 minutách 

12 800 1,28 
Okamžité bezvědomí, nebezpečí 

smrti po 1 až 3 minutách 

    Pozn. ppm – část z milionu 

 

Při poskytování první pomoci postiženému je třeba si uvědomit, že CO působí na 

organismus člověka s jistou setrvačností. Tak například při koncentraci 1 % CO ve 
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vzduchu se v krvi vytvoří 50 % COHb po 2,5 až 7 minutách. Při koncentraci 5 % CO ve 

vzduchu je to 30 až 90 vteřin. Protože nově vytvořený karboxyhemoglobin poté teprve 

putuje tělem, může organismus na přítomnost CO reagovat později, když už je postižený 

na čerstvém vzduchu a tedy zdánlivě mimo nebezpečí. Také postižení nervové soustavy 

postiženého se může projevit až po 3 týdnech. 

Z výše uvedeného vyplývá, že zplodiny hoření nepříznivě působí jak na zdraví a 

životy osob, čili na fyzický stav, tak negativní účinky lze vypozorovat i na psychický stav 

osob, vyskytujících se v místnosti či objektu, kde došlo ke vzniku požáru.  

6.4.5 Nedostatek kyslíku 

Jednou ze tří základních složek pro vznik požáru je přítomnost kyslíku, resp. 

okysličovadla. Při samotném požáru dochází ke spalování kyslíku, čili k jeho ubývání 

v daném prostoru. Tento nedostatek kyslíku při hoření může vést např. ke vzniku jevu 

backdraftu (explozivnímu hoření). Především je ale tento úbytek nebezpečný pro osoby 

vyskytující se v takovém prostoru, neboť s ubývajícím kyslíkem klesá i šance těchto lidí na 

přežití. Za normálních podmínek vzduch obsahuje přibližně 21% kyslíku. Ovšem již při 

koncentraci nižší než je 18%, pociťuje lidský organismus nedostatek kyslíku. Jak lidský 

organismus reaguje na menší množství kyslíku v atmosféře, je uvedeno v následující 

tabulce 6-3. 

Tab. 6-3 Reakce organismu na snížený obsah kyslíku [17] 

 

Množství O2 ve 

vzduchu (%) 

 

Příznaky 

21 Žádné - normální podmínky. 

17 Zhoršená koordinace svalové činnosti, zrychlené 

dýchání kvůli kompenzaci sníženého množství O2. 

12 Bolesti hlavy, závratě, rychlá únava (malátnost). 

9 Bezvědomí. 

6 Smrt po několika minutách následkem udušení a 

selhání srdce. 

Pozn. Jednotlivé symptomy se mohou u různých lidí objevovat při vyšších i nižších koncentracích 
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kyslíku v ovzduší. Konkrétní hodnoty závisí na délce pobytu v takovém prostředí. Rovněž se nebere 

v úvahu přítomnost dalších zplodin hoření. 

6.5 Technické  prostředky 

Předchozí popisované vlivy působily na evakuaci záporně, čili měly za následek 

její zpomalení anebo jiný nepříznivý účinek. Technické ale také organizační prostředky, 

které jsou popsány v následující kapitole, naopak napomáhají k úspěšnému průběhu 

evakuace. Mezi technické prostředky bych zařadil elektrickou požární signalizaci, 

samočinné hasicí zařízení, zařízení pro odvod tepla a kouře, evakuační rozhlas, nouzové 

osvětlení a bezpečnostní značky. Pro potřeby práce není podstatné se zmiňovat o všech 

uvedených prostředcích, proto na následujících řádcích budou popsány pouze některé 

z nich. 

6.5.1 Elektrická požární signalizace  

Elektrická požární signalizace se do objektů instaluje z tohoto důvodu, aby 

upozornila na vzniklý požár a tím snížila riziko zranění osob a také následků škod. Systém 

EPS evakuaci neřídí, ale díky evakuačnímu rozhlasu může upozornit na přítomnost požáru 

a tím zahájit evakuaci. Samotné hlášení o požáru by mělo být stručné a výstižné, v tomto 

případě platí, že méně je více. Na druhou stranu důležitým prvkem je také spolehlivost 

tohoto systému. Protože pokud každou chvíli je vyhlášen požár a ve skutečnosti se jedná o 

planý poplach, důvěra lidí vůči tomuto zařízení klesá a po určité době přestanou reagovat 

úplně. Což je ve výsledku špatně, protože jednou se o planý poplach jednat nemusí a 

ignorování tohoto hlášení může mít tragické následky.  

6.5.2 Samočinné hasicí zařízení 

Na první pohled se může zdát, že samočinné hasicí zařízení nemá vliv na evakuaci. 

Je pravda, že toto zařízení nemá přímý vliv na evakuaci, ale působí na evakuaci nepřímo. 

Toto zařízení se do objektů instaluje proto, aby lokalizovalo a likvidovalo požár. Čímž 

jednak toto zařízení prodlužuje čas evakuace, což zvláště ve shromažďovacích prostorech 

potřebný parametr. Na zdárný průběh evakuace může mít vliv už jenom samotné vědomí 

lidí, že prostor či objekt je chráněný stabilním hasícím zařízením, čili objekt se jeví jako 

bezpečnější. Na druhou je zase chybné se domnívat, že hasící stabilní zařízení zlokalizuje a 
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zlikviduje každý požár, proto ani není potřeba evakuaci provádět.  

6.5.3 Zařízení pro odvod kouře a tepla 

Jak již samotný název napovídá, toto zařízení pomáhá odvádět z objektu teplo či 

kouř, popř. další jiné zdraví škodlivé zplodiny, vznikající při požáru. Jak již bylo uvedeno 

dříve, právě kouř má za následek nejvíce smrtelných zranění při požáru, proto zařízení pro 

odvod kouře a tepla by mělo patřit mezi základní vybavení nově navrhovaných budov a 

objektů. Důvodů, proč se toto zařízení do objektů instaluje je hned několik, ať už je to 

snížení namáhání konstrukcí vlivem tepla vznikajícího při požáru anebo vytvoření 

podmínek pro bezpečný zásah hasičů. Ovšem z hlediska evakuovaných osob je 

nejdůležitější to, že hladina kouře neklesne pod hranici 2,5 m od podlahy, což je v rámci 

normy [9] považováno bezpečnou výšku. Pochopitelně se také může stát, že hladina kouře 

klesne pod výše uvedenou hranici, pokud se tak ale stane, je to za delší časový úsek, než 

pokud by v daném objektu nebylo toto zařízení. Tyto dvě podmínky jsou ale splněny pouze 

za předpokladu, že toto zařízení je nainstalováno správně, neboť se může také stát, že 

účinky zařízení budou opačné a místo toho, aby kouř a jiné zplodiny opustily objekt, budou 

nasávány zpět do budovy. 

6.5.4 Bezpečnostní značky 

Tyto značky se instalují do objektů proto, aby lidem pomohli při evakuaci zvláště 

v rozsáhlých objektech. Také samotná přítomnost těchto značek urychluje evakuaci a jejich 

instalací, umístěním, osvětlením, četností, apod. se zabývají různé normy, např. nouzovým 

osvětlením se zabývá ČSN EN 1838.    

 

Obrázek 6-1 Únik. schodiště vlevo dolů [21] 
                

                                         

 

Obrázek 6-2 Únikový východ [21] 
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Obrázek 6-3 Bezbariérový únik vpravo [21] 
                

 

6.6 Organizační prostředky 

Stejně jako technické prostředky, tak i organizační prostředky se v objektech 

zavádějí proto, aby umožnily hladší průběh evakuace. Jedním ze základních organizačních 

prostředků je postupná evakuace.  

6.6.1 Vedení evakuace 

Jak již jsme si vysvětlili v úvodu této práce, rozeznáváme několik druhů evakuací. 

V rámci této kapitoly se zaměříme na vedení evakuace, resp. na evakuační postupy. Na 

základě těchto kritérií dělíme evakuaci na současnou a postupnou. My se ale zaměříme 

pouze na postupnou. Pojem postupná evakuace byl již vysvětlen v kapitole základních 

pojmů a z tohoto popisu vyplývá několik skutečností. Jednou z nich je to, že 

zaměstnavatel, kterému bylo v rámci vypracovaného požárně bezpečnostního řešení 

doporučeno zajistit evakuaci postupnou, musí nejdříve vybrat a posléze vyškolit tyto 

zaměstnance. Tento způsob evakuace má své pro a proti, důležitější ale je, že klade nároky 

jak na zaměstnance, tak i na technické zařízení, neboť pokud se počítá s postupnou 

evakuací, musí být v daném objektu instalován také domácí rozhlas. Při tomto způsobu 

evakuace se také netvoří fronty osob, ani zácpy, na druhou stranu je tento způsob časově 

náročnější a kvalitu jeho provedení výrazně ovlivňuje lidský faktor, tedy zaměstnanci, kteří 

toto mají na starost. Když pomineme kvalitu provedení, je postupná evakuace jedním 

z hlavních organizačních prostředků, který napomáhá ke zdárnému průběhu evakuace. 
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7 Stanovení doby evakuace 

Jak již bylo uvedeno ve výčtu pojmů, doba evakuace je časový interval, během 

kterého by mělo dojít k evakuaci všech osob, vyskytujících se v objektu, aniž by došlo 

k jejich ohrožení zplodinami vznikajících při požáru. Samotnou dobu evakuace ovlivňuje 

několik parametrů, mezi které patří délka únikové cesty, rychlost pohybu osob, počet 

evakuovaných osob, počet únikových pruhů a součinitel vyjadřující podmínky evakuace - 

dispozice a fyzický stav lidí. Tato úvaha vychází ze vzorce pro výpočet doby evakuace, 

který je uveden v normě [9].  

 
 

uK
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..75,0 +=                      [min]                                                             (7) 

 

Kde   lu  je  délka únikové cesty  [m] 

 vu  rychlost pohybu osob  [m/min] 

 E   počet evakuovaných osob  [osob] 

 Ku  jednotková kapacita únikového pruhu  [osob/min] 

 u  počet únikových pruhů  [-] 

 s   součinitel vyjadřující podmínky evakuace  [-]    

  

Na druhou stranu tato rovnice má několik nedostatků a je také závislá na několika 

okolnostech, které nemusejí být vždy splněny. Jedním z nedostatků tohoto vzorce je, že 

nezapočítává, resp. nepočítá s dobou zpoždění. Vychází totiž z předpokladu, že ihned po 

vzniku požáru dojde k ohlášení požáru a že v tomto okamžiku začne okamžitě evakuace, 

což se v praxi neděje. Většinou totiž trvá nějakou dobu, než je požár identifikován, což 

záleží na tom, jaké požárně bezpečnostní zařízení bylo použito, zda funguje správně a zda 

vůbec bylo v daném objektu použito správně. Jakmile dojde k ohlášení požáru, tak by měla 

okamžitě začít evakuace, což se ale také neděje. V tomto okamžiku se lidé rozhodují, co 

vlastně udělají, kterou cestou se vydají. I na toto rozhodnutí má vliv několik faktorů, které 

budou popsány v dalších kapitolách. Toto zpoždění je uvedeno v publikaci [7]. Zde autoři 

pracují se dvěma časovými údaji. První je doba potřebná pro evakuaci osob, která je 

označována jako RSET (required safe egress time). Druhou je doba dostupná pro evakuaci 
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osob, tzv. ASET (available safe egress time). Aby evakuace byla bezpečná, musí platit 

vztah 

ASETRSET≤                                                                                                                                 (8) 
 
RSET = td + tv + tr + tz + tu           [min]                                                                            (9) 
 
Kde td je    doba od vzniku do detekce požáru [min] 

 tv  doba od detekce požáru do vyhlášení evakuace [min] 

 tr  doba od vyhlášení evakuace do rozhodnutí osob k jejímu zahájení           

[min] 

 tz  doba od rozhodnutí k zahájení evakuace do vlastního zahájení  evakuace 

[min] 

 tu  předpokládaná doba evakuace (doba pohybu osob objektem) [min]  

Dostupná doba pro evakuaci osob ASET je znázorněna na obr. 7-1 

 

 

Obrázek 7-1 Dostupná doba pro evakuaci osob [7] 
 

Jak jsem již uvedl výše, při normových výpočtech se s tímto zpožděním nepočítá, 

resp. toto zpoždění se ve výpočtu doby evakuace neobjevuje, což můžeme považovat za 

chybu. Lze totiž předpokládat, že jakmile dojde ke zpozorování požáru, ať už 

automatickou detekcí požáru anebo pomocí lidského faktoru, v tom samém okamžiku 

nezačne probíhat evakuace. Proto doba evakuace, vypočítaná podle normy [9], je ve 

skutečnosti menší, než reálná doba evakuace. Toto je způsobeno tím, že norma [9] do doby 

evakuace započítává pouze samotný pohyb osob. Ideálním řešením by bylo sjednotit tyto 

dva myšlenkové názory, což je ale záležitost poměrně náročná a cílem této práce není 
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nalezení vhodného řešení této problematiky.        

 

Tyto faktory, mezi které dále patří dispoziční řešení stavby, fyzický a psychický 

stav osob, vliv zplodin hoření, technické a organizační opatření, ale také výše uvedené 

parametry únikových cest můžeme chápat jako pomyslné dílčí části velké skládačky 

s názvem doba evakuace. Všechny tyto faktory se navzájem ovlivňují, propojují a jeden na 

druhém závisí. Lze uvést jednoduchý příklad, kdy objekt, ve které bude probíhat evakuace, 

bude mít technické a organizační opatření na vysoké úrovni, ale pokud je evakuovaná 

osoba ve špatném fyzickém či psychickém stavu, je výrazně snížena účinnost těchto 

opatření.  

7.1 Šířka únikové cesty 

Nejmenší šířka únikové cesty je jeden únikový pruh. Nejmenší šířka chráněné 

únikové cesty je 1,5 únikové pruhu, kromě výjimek uvedených v normě [9]. Základní 

jednotkou šířky únikových cest je únikový pruh o průchozí šířce 550 mm. Nejmenší počet 

únikových pruhů se určí z rovnice 

K

sE
u

.=                                   [osob]                                                                    (10) 

 
Kde  E je počet evakuovaných osob v posuzovaném místě [osob] 

 s  součinitel vyjadřující podmínky evakuace 

 K  počet evakuovaných osob v jednom únikovém pruhu nechráněné nebo 

chráněné únikové cesty 

Z této rovnice vyplývá, na čem závisí výpočet počtu únikových pruhů, na druhou 

stranu tato rovnice má i několik nedostatků či nepřesností. Počet evakuovaných osob, 

v naší rovnici písmeno E, vychází z normy [11]. V této normě jsou uvedeny počty osob pro 

jednotlivé budovy a také je zde uvedena půdorysná plocha na jednu osobu pro daný objekt. 

Ačkoliv jsou tyto počty osob či půdorysné plochy mírně předimenzovány, čímž se 

dostáváme na stranu bezpečnosti, liší se od skutečného počtu osob, vyskytujících se 

v daném objektu. Tento reálný počet lidí, vyskytujících se v daném objektu může být nižší, 

než normová hodnota, což je příznivá situace, ale může být také vyšší, což s sebou nese 

řadu komplikací. Tou hlavní je bezesporu nedostatečná šířka únikové cesty v důsledku 



 

38 
 

 
 

 
 
 

vyššího počtu evakuovaných osob, než se kterou počítá norma [11]. Některé důvody, proč 

tomu tak je, už byly v této práci rozebrány, proto není třeba se k nim vracet.  

Co si představit pod pojmem součinitel vyjadřující podmínky evakuace? Dle normy 

[9] tento součinitel zohledňuje unikající osoby, způsob evakuace a typ únikové cesty. 

Minimální hodnota, kterou součinitel může mít je jedna, naopak maximální hodnota je dvě. 

Unikajícími osobami je v tomto případě myšlena schopnost jejich samostatného pohybu, 

pro potřeby tohoto součinitele jsou osoby rozděleny do tří skupin. Na osoby schopné 

samostatného pohybu, osoby s omezenou schopností pohybu a osoby neschopné 

samostatného pohybu. Způsobem evakuace se rozumí rozdělení evakuace na evakuaci 

současnou a postupnou, toto dělení bylo již v textu rozebráno. Poslední je typ únikové 

cesty, který má vliv na konečnou hodnotu tohoto součinitele. Počet evakuovaných osob 

v jednom únikovém pruhu nechráněné nebo chráněné únikové cesty nám vlastně udává 

maximální počet osob, které by se měly pohybovat jedním únikovým pruhem. Ovšem při 

reálné situaci tyto předpoklady platit nemusí, na což mají opět vliv faktory, které byly 

popsány již dříve v této práci 

7.2 Délka únikové cesty 

Další důležitou vlastností ovlivňující pohyb evakuovaných osob a ve výsledku 

evakuaci je délka únikové cesty. Pro shromažďovací prostory platí norma [12], která 

ovšem při řešení únikových cest a také jiných požadavků vychází z normy [9]. Vliv na 

délku únikových cest mají dvě hodnoty, jednak je to počet únikových cest a za druhé je to 

hodnota součinitele a. V tomto bodu je nutné připomenout, že v rámci normy [9] se 

prodlužují pouze nechráněné únikové cesty, délka chráněných únikových cest se 

neprodlužuje. Hlavním požadavkem na únikové cesty je, aby byly co nejkratší a také 

pokud možno s minimem odboček či zatáček, které mohou mít nepříznivý průběh na 

evakuaci samotnou. Možná se to na první pohled nezdá, ale člověk při mimořádné situaci 

může znejistět i v místech, které dobře zná a kterými prošel už nesčetněkrát. Výskyt oné 

mimořádné události, že nevíme co se pořádně děje, kde se přesně děje a nevíme, jaké 

nebezpečí nám tak hrozí, nejistota a strach. Tyto pocity vyvolávají v některých lidech 

určitě psychické a posléze i fyzické stavy, díky kterým nejsou schopni racionálně reagovat 

na vzniklé situace a racionálně se rozhodovat, i když za normálních podmínek by je zvládli 

během několika minut. Právě díky těmto důvodům je snaha o co nejkratší a nejjednodušší 
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únikové cesty velmi důležitá, i když na první pohled by to tak vypadat nemuselo.  

7.3 Typ chráněné únikové cesty 

Norma [9] rozlišuje tři druhy chráněných únikových cest. Jedná se o chráněnou 

únikovou cestu typu A, B, C. Pro účely této práce není důležité popsat jednotlivé normové 

požadavky, v podstatě jde o to, která úniková cesta poskytuje evakuovaným osobám 

nejvíce času pro bezpečné opuštění objektu. Pro typ A je v normě [9] uvedena doba čtyř 

minut během kterých se pohyb osob v této chráněné únikové cestě považuje za bezpečný. 

Pro typ B je to již patnáct minut a pro poslední typ C je to rovných třicet minut. Z tohoto 

stručného výčtu je patrné, že budováním únikových cest typu C by se objekty staly daleko 

bezpečnými, snížilo by se tak riziko případného zranění či dokonce úmrtí. Bohužel je tady 

jedno velké ale. Ať už se jedná o jakéhokoliv investora, je zde zřejmá snaha o vybudování 

bezpečného objektu pokud možno za co nejnižší cenu, což se ne vždy nakonec podaří. 

Proto v objektech či budovách, kde je podle norem [9] a [12] dovolena instalace 

nechráněné únikové cesty, se instalují tyto nechráněné cesty, tam kde již tyto cesty nelze 

díky normovaným požadavkům umístit, se volí typ A chráněné únikové cesty. Samozřejmě 

existují i objekty, kde se nelze vyhnout vybudování únikových cest typu C, ovšem 

takových budov je minimum.  

Jak jsem již uvedl, máme dva druhy únikových cest, nechráněné a chráněné. Jak již 

samotný název napovídá, nechráněné únikové cesty neposkytují evakuovaným osobám 

žádnou ochranu, v podstatě jde o to, jestli osoby opustí objekt včas, tedy v době, kdy 

v objektu ještě nenastaly podmínky neslučitelné se životem. Naopak chráněné únikové 

cesty tvoří samostatné požární úseky, jinými slovy jsou odděleny od ostatních částí objektu 

požárně dělícími konstrukcemi. Z výše uvedeného nevyplývá, že by chráněné únikové 

cesty urychlovaly samotnou evakuaci, ale poskytují evakuovaným osobám více času a čas 

je v rámci evakuace jeden z nejdůležitějších parametrů, i když instalace těchto únikových 

cest je finančně náročnější než nechráněné únikové cesty, tak i kdyby měly zachránit pouze 

jeden lidský život, tak si myslím, že jejich instalace měla své opodstatnění. 
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8 Charakteristické faktory shromažďovacích prostor  

V úvodní části této práce jsem uvedl charakteristiku shromažďovacího prostoru. 

Z tohoto popisu je zřejmé, že evakuace ze shromažďovacích prostorů bude vykazovat 

určité odlišnosti ve srovnání s “běžnou“ evakuací. Hlavní odlišností dle mého názoru je 

počet evakuovaných lidí, který sebou nese různá rizika a tím pádem i náročnější 

navrhování těchto cest. Na druhou stranu i tato evakuace probíhá v jistých fázích stejně 

jako evakuace z “normálních“ objektů. Problém ovšem nastane při nestandardním průběhu 

evakuace. Co si pod tímto “nestandardním“ průběhem představit. Účelem evakuace je 

vyvést osoby z požárem zasažených či ohrožených prostor na volné prostranství anebo do 

prostorů, kde nehrozí bezprostřední ohrožení. Tak bych charakterizoval standardní průběh 

evakuace. Jinak řečeno evakuace probíhá bez větších problémů. Při evakuaci většího počtu 

lidí se dá těžko předpovídat, jak tito lidé budou reagovat na vzniklé situace a to je jeden 

z hlavních problémů při evakuaci.  

8.1 Dav 

Základní charakteristikou davu [16] je, že se jedná se o náhodné, neorganizované 

seskupení jedinců, které bývá situačně podmíněné zaměřením na společný objekt nebo 

činnost. Lidé jsou v davu spojeni psychickou vazbou na podkladě prožívání podobných 

emocí, vyvolaných týmiž extrémními podněty. Dochází tak k potlačení individuality a 

nadvládě společného ducha. Chybí pocit vlastní zodpovědnosti, příznačná je anonymita. V 

zátěži dochází k emočnímu zaplavení, kdy je člověk ochromen mnohými vůlí 

neovladatelnými pocity. Emoce nejsou brzděné etickými nebo organizačními normami, 

vedou tak k primitivnímu chování se sníženou rozumovou kontrolou. Chybí vzorec řešení 

dané situace. Reakcí na frustraci, kterou taková situace přináší, bývají i projevy agresivity.  

Z této uvedené definice davu vyplývá, že je těžké odhadnout, jak se dav v dané 

chvíli zachová, jak bude reagovat, apod. Na druhou stranu dav charakterizují určité 

mechanismy, pochody či vlastnosti, které platí ve většině případů. Rychlost pohybu 

takového davu bude jistě menší, než rychlost jednotlivce či menší skupiny. Jak jsem již 

uvedl výše, v davu jsou často potlačeny racionální myšlenkové pochody, na povrch se 

dostává primitivní řešení problému či události, což může mít až tragické následky. Opět na 
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rozdíl od jednotlivce či menší skupiny, která danou situaci vyřeší s větším klidem a 

rozvahou, ale hlavně racionálně a logicky. Co se týká shromažďovacích prostorů, lze 

předpokládat, že při vzniku mimořádné události, resp. při evakuaci může dojít k vytvoření 

davu. Jak jsem již uvedl, pohyb davu může být ovládán panikou, strachem či 

neinformovaností. Takový dav, který vznikne při evakuaci osob, lze přirovnat k davu, 

který opouští koncert či sportovní utkání. Osoby se pohybují jedním směrem, ve snaze 

dostat se domů co nejdříve a často při takovém pohybu velkého počtu osob dochází ke 

zranění.                  

A ačkoliv filozofie únikových cest je postavena tak, že mají sloužit k úniku pouze 

jedním směrem, nikdy nelze vyloučit možnost zmateného a nesmyslného pobíhání lidí 

v “opačném směru“. Na toto zmatečné pobíhání má vliv především složitost a členitost 

daného objektu či budovy.  

8.2 Složitost, členitost a znalost objektu  

Jak jsme již uvedli, i složitost, členitost a znalost objektu [19] může mít velký 

dopad na průběh evakuace. Předpokládám, že většina z nás při návštěvě různých budov a 

objektů ať už za jakýmkoliv účelem nezkoumá členitost a složitost tohoto objektu. Stejně 

jako označení únikových cest či jejich počet, umístění apod. Pokud zrovna netrpíte tzv. 

profesní deformací a nepohybujete se v daném oboru zabývajícím se požární ochranou. 

Ačkoliv smyslem požární ochrany je navrhovat únikové cesty a rozdělení do požárních 

úseků tak, aby byl zajištěn snadný a bezpečný únik osob z těchto úseků, což lze provést u 

některých objektů snáze u jiných hůře. Druhá, méně příznivá varianta platí pro objekty 

starší, tedy dříve postavené, kdy ještě systém a požadavky požární ochrany nebyly tak 

propracované a ani nebyly na takové úrovni jako dnes. V současné době se ale také 

můžeme setkat s určitým podceňováním požární ochrany. Je zde určitá snaha investorů o 

to, aby se finanční stránka dané stavby či objektu pohybovala v co nejnižších řádech. Proto 

se může stát, že požadovaná odolnost požární konstrukce bude jiná než skutečná a 

takových to nesrovnalostí se může objevit daleko víc, na což by se ale mělo narazit při 

kolaudaci takového objektu.  

Lze také předpokládat, že člověk se bude hůře orientovat v prostoru, ve kterém se 

nachází poprvé či ho navštěvuje velmi zřídka. Na druhou stranu jak jsem již v průběhu 

textu zmínil, lidé se v kritických momentech chovají velmi často primitivně a nelogicky, 



 

42 
 

 
 

 
 
 

proto lze očekávat jisté problémy i v objektech, které osoby dobře znají. Tyto problémy 

vyplývají především z psychické odolnosti každého jednotlivce.  

8.3 Rychlost pohybu osob 

Další příčinou ovlivňující evakuaci osob jsou překážky, které se mohou vyskytovat 

na únikové cestě. Ačkoliv je jakékoliv umísťování různých předmětů, jako jsou krabice, 

nábytek, apod., do únikových cest vyloučeno s ohledem na bezpečnost lidí, v praxi se 

bohužel toto pravidlo velmi často porušuje. Překážkou se ale mohou stát i předměty, které 

za normálního provozu lidem slouží. Např. v různých super a hypermarketech takovou 

překážkou mohou být obyčejné nákupní vozíky, v hledištích divadel či stadionů se takovou 

překážkou mohou stát sedadla, apod. V čem ale spočívá ona nebezpečnost výskytu 

překážek na únikové cestě? Překážky zmenšují efektivní šířku komunikace, což má za 

následek např. zvýšení hustoty osob, zpomalení rychlosti osob, což jsou jevy nežádoucí. 

Pochopitelně během chůze mohou evakuované osoby přes tyto překážky přepadnout či 

zakopnout, přece jenom při pohybu v davu člověk nesleduje to, co má pod nohami, ale 

hlavně, co se děje před ním.  

Další příčinou zastavení pohybu osob a tím pádem i zastavení probíhající evakuace 

je fakt, že v daném směru se již nelze pohybovat. První příčinou mohou být zamčené 

dveře, což je opět závažné porušení předpisů a nařízení, ale bohužel v praxi se tento jev 

bohužel vyskytuje. Dalším důvodem může být nepřesné, chybné či dokonce chybějící 

značení únikových cest, které může mít to, že se osoby v objektu ztratí či se dokonce 

pohybují ve směru probíhajícího požáru, místo toho aby se pohybovali v opačném směru. 

Taková to situace nemůže vyústit v nic jiného než ve zmatek, chaos. Pomoct v této situaci 

mohou pouze zasahující hasiči, pokud se k těmto osobám dostanou v čas.    

8.4 Šířka únikové cesty 

O tom, jak se navrhuje šířka únikové cesty, jsme se zmínili v jedné 

z předcházejících kapitol. K problémům při evakuaci může dojít, i když šířka únikové 

cesty je navržena podle platných projektových předpisů, což může být způsobeny velkou 

kumulací osob, což je charakteristické zejména pro evakuaci současnou, která ovšem 

sebou přináší řadu problémů např. přetížení únikových cest, ucpání únikových otvorů, 

tvorbě front apod. Tyto jevy jsou zejména charakteristické pro budovy, ve kterých se 
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vyskytuje mnoho osob, což jsou hlavně shromažďovací prostory. Jistým řešení, jak předejít 

těmto problémům je přechod k evakuaci postupné, která je zpravidla organizována tak, že 

jsou nejprve evakuovány osoby na podlaží, kde dochází k rozvoji požáru, dále z podlaží 

nad požárem, následně z podlaží pod požárem a dále z ostatních podlaží v objektu. 

Z tohoto jednoduchého popisu sice vyplývá, že tento způsob evakuace předchází výše 

uvedeným potížím, které jsou charakteristické pro evakuaci postupnou, ale také klady 

daleko větší požadavky na technické systémy sloužící k evakuaci a také na výcvik 

personálu. Tento typ evakuace je také časově náročnější než současná evakuace. Postupná 

evakuace je vhodnější zejména pro více podlažní budovy, jako např. více podlažní nákupní 

centra či nemocnice.  

8.5 Délka únikové cesty 

O tom, jak se navrhuje délka únikových cest, jsme se již zmínili, v této části práce 

se zaměříme na specifika únikových cest v rámci shromažďovacích prostorů. Jak jsme již 

uvedli, únikové cesty by měly být co nejkratší a pokud možno s minimálním počtem 

zatáček a odboček, což ale v praxi není splněno. Při navrhování délek nechráněných 

únikových cest, délka chráněných únikových cest se neprodlužuje, totiž záleží na tom, 

jakých hodnot nabývá součinitel c, který vyjadřuje požárně bezpečnostní opatření pro daný 

požární úsek. Mezi tyto opatření patří elektrická požární signalizace (c1), možnost zásahu 

hasičských jednotek (c2), samočinné stabilní hasící zařízení (c3) a samočinné odvětrací 

zařízení (c4). Tito jednotliví součinitelé se mohou mezi sebou vynásobit a následně se 

původní délka únikové cesty vynásobí číslem 1/c. Úniková cesta může být maximálně 

zvětšena na dvojnásobek své původní délky. Pokud je tedy objekt vybaven výše uvedeným 

opatřením či je zde možnost zásahu hasičské jednotky, lze délku únikové cesty prodloužit. 

Díky tomuto prodloužení mohou být navrženy nechráněné únikové cesty tam, kde by jinak 

musely být chráněné a také počet požárních úseků může být nižší v závislosti na 

provedeném prodloužení únikové cesty, pokud se nejedná o místnosti, které v rámci normy 

[9] musí tvořit samostatný požární úsek. Obě tyto varianty se v praxi využívají, otázkou ale 

je, jestli je toto prodlužování únikových cest ku prospěchu věci. Je to totiž v rozporu 

s tvrzením, že únikové cesty mají být co nejkratší, což je důležité zejména pro evakuované 

osoby, které snadno mohou podlehnout panice, stresu a jiným vlivům, kterým jsou 

vystaveny během evakuace.     
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9 Program buildingEXODUS 

EXODUS [14] je výpočetní program sestavený ze souboru návrhových modelů, 

které slouží k simulaci evakuace velkého množství osob z různorodých prostorů. Jedním z 

těchto modelů je buildingEXODUS, který je sestaven z pěti hlavních vzájemně se 

ovlivňujících submodelů. Těmi jsou obyvatel (OCCUPANT), pohyb (MOVEMENT), 

chování (BEHAVIOUR), toxicita (TOXICITY) a riziko (HAZARD). Pohyb osob a 

chování každého jedince jsou určeny souborem heuristických pravidel. Samotný program 

se ovládá pomocí tzv. modů. Program obsahuje čtyři mody: 

- Geometrický  

- Simulační 

- Scénář 

- Obyvatelstvo 

 

Mezi těmito mody lze v rámci programu přepínat, což umožňuje detailnější a 

propracovanější nastavení výchozích podmínek modelované evakuace. Jednotlivé mody a 

submodely se prolínají, vzájemně se ovlivňují a spolupracují mezi sebou. Výsledkem této 

vzájemné spolupráce je vymodelovaná evakuace z konkrétního objektu se zadanými 

parametry.   

9.1 Mód geometrie  

V tomto modu má uživatel možnost nastavit parametry objektu, ve kterém chce 

provést modelování evakuace. Prostorové a časové formáty v modelu buildingEXODUS 

jsou stanoveny prostřednictvím dvourozměrné sítě a simulačních hodin. Touto sítí se 

zakreslí geometrie stavby, umístění východů, rozmístění vnitřních úseků, překážky atd. 

Vícepodlažní budova může být tvořena navrstvením více dvourozměrných sítí nad sebe 

propojených schodištěm. Nákres stavby může být specifikován buď užitím souboru DXF 

vyrobeného v CAD systému, nebo jinými programy zakreslujícími geometrii stavby. Síť je 

tvořena uzly a jejich spojnicemi, kde každý uzel představuje malou oblast prostoru a každá 

spojnice vzdálenost mezi jednotlivými uzly. Osoby se pohybují po spojnicích mezi 

jednotlivými uzly. 
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9.2 Mód obyvatelstva 

Tento mód nám umožňuje nastavit počet, vlastnosti a chování lidí, kteří se budou 

v evakuovaném objektu pohybovat. Se zvyšujícím se počtem obyvatel a rozměrů objektu 

také stoupá doba výpočtu evakuace, která může dosáhnout až několika hodin, či dokonce 

dnů. Nejenom počet, ale i vlastnosti lidí umožňuje nastavit tento mód. Vlastnostmi se zde 

rozumí věk a pohlaví. Lze také nastavit rychlost chůze, toto nastavení si můžeme vybrat 

z přednastavených možností anebo zadat sami, čímž se evakuace může stát nereálnou, 

proto se doporučuje použít jednu z předdefinovaných možností. Tento mód také umožňuje 

nastavení únikových východů. 

Na základě vlastností jednotlivých osob vyhodnotí submodel CHOVÁNÍ jejich 

odezvu na aktuální situaci, což dále předá submodelu POHYB. Submodel CHOVÁNÍ 

pracuje ve dvou úrovních, které označujeme jako GLOBÁLNÍ a LOKÁLNÍ chování. 

GLOBÁLNÍ chování zahrnuje strategii úniku, která vede unikající osobu k nejbližšímu 

nebo jemu nejznámějšímu východu. Obeznámení osob se stavbou může být určeno 

uživatelem před zahájením simulace. Je rovněž možné určit jednotlivci roli, která musí být 

dokončena před evakuací, jako například prohlédnutí předem definovaného místa. 

Požadované GLOBÁLNÍ chování je nastaveno uživatelem, ale může být upraveno 

nebo potlačeno příkazy MÍSTNÍHO chování. MÍSTNÍ chování bere na zřetel takové 

možnosti jako např. určení počáteční odezvy osoby (tj. zda bude unikající osoba reagovat 

ihned nebo po krátkém časovém intervalu), řešení srážky, předbíhání a výběr možných cest 

obcházení. Způsob, kterým osoba bude reagovat v nastalou situaci, je částečně předurčen 

jeho vlastnostmi. Určitá pravidla chování, jako například řešení srážky, jsou 

pravděpodobnostní povahy, proto nebude model produkovat totožné výsledky, jestliže se 

bude simulace opakovat. 

Submodel TOXICITA určuje fyziologický dopad prostředí na unikající osoby. Pro 

určení vlivu nebezpečí požáru na osoby užívá EXODUS model Fractional Effective Dose 

(FED). Ten předpokládá, že účinky nebezpečí požáru spíše, než vystavené koncentraci, 

odpovídají osobou přijaté dávce. Model vypočítá poměr přijaté dávky v čase k účinné 

dávce, která zapříčiňuje omezení pohybu nebo smrt. Jakmile se hodnoty účinků nebezpečí 

požáru blíží k FED, snižuje se pohyblivost, čilost a rychlost pohybu osoby. Submodel 
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TOXICITA využívá Purserova FED modelu. Tento model uvažuje s toxicitou a 

fyzikálními riziky spojenými se zvýšenou teplotou, tepelným zářením, zvyšujícími se 

koncentracemi HCN, CO, CO2, snižujícím se obsahem O2 a odhaduje čas omezení pohybu. 

Unikajícím osobám je dána schopnost vybrat si další únikovou cestu, jestliže narazí na 

zakouřený prostor. Výběr je dán jejich znalostmi o budově. 

Horké a toxické prostředí je určeno submodelem HAZARD. Ten rozvrhuje rizika v 

celém prostředí jako funkci času a polohy. Program buildingEXODUS nedokáže tato rizika 

určit, ale může importovat experimentální nebo číselná data z dalších modelů. Například 

současná verze zónového modelu CFAST 6 dovoluje automatické předávání číselných 

údajů s programem buildingEXODUS. 

9.3 Mód simulace 

Zde se již dostáváme na závěr. V tomto modu si můžeme prohlédnout průběh 

evakuace, také teplotní průběh, hustotu lidí apod. Rychlost simulace evakuace se dá 

zpomalit a my tak můžeme sledovat, který z únikových východů nestačí svou kapacitou a 

tvoří se u něho fronty anebo naopak, který východ je obsazen pouze z poloviny své 

kapacity.  

9.4 Mód scénáře 

Tento mód je vlastně výstupem celého našeho snažení. Zde si můžeme prohlédnout 

nepřeberné množství statistik, které nám napomůže při odstraňování problémů, které jsem 

zmínil v předcházejícím bodu.  

K vyhodnocení výsledků programu buildingEXODUS je k dispozici několik 

nástrojů, které mohou být použity po ukončení simulace. Umožňují rovněž prohlížet velké 

výstupní datové soubory a vybrat si potřebné údaje. Navíc je k dispozici grafické prostředí 

virtuální reality, které poskytuje trojrozměrnou prezentaci evakuace. 
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10 Modelování evakuace 

V této kapitole je popsán shromažďovací objekt, ve kterém se simulace prováděla, 

vstupní data, použitá v simulaci a závěrečné shrnutí, čili porovnání výpočtů podle platných 

projektových předpisů a výpočtů v programu buildingEXODUS.  

10.1 Popis objektu 

Jedná se o jednopodlažní nepodsklepený objekt  (s dvoupodlažní vestavbou) 

s maximálními půdorysnými rozměry 115 X 70 m. Převážnou část plochy objektu tvoří 

prodejní plocha pro prodej zahradních potřeb, dále je zde umístěno zázemí prodejny, 

sociální zařízení zaměstnanců tak i zákazníků, kotelna, trafo, dieselagregát, rozvodna a 

místnost pro mycí stroj. Součástí objektu je i vyhřívaný skleník. Vstup pro zákazníky se 

nachází na jižní straně objektu, zásobování objektu je umístěno na severní části, vstup do 

místností s trafem, dieselagregátem a kotelnou je umístěno na východní straně budovy, viz. 

Příloha C.  

10.2 Vstupní data 

V této práci jsem využil požárně bezpečnostní řešení (dále PBŘ), které jsem 

v průběhu studia vypracoval společně s několika dalšími spolužáky. V tomto PBŘ jsme 

daný objekt rozdělili do dvanácti požárních úseků, podrobnější informace o PBŘ a také o 

únikových cestách jsou uvedeny v příloze. Počet projektovaných osob je 1035 a stejný 

počet osob byl navržen i při modelování evakuace.  

10.3 Postup při modelování evakuace 

Program buildingEXODUS umožňuje uživateli vybrat si z pestré škály různých 

nastavení, možností či druhů chování osob během evakuace. Program také umí pracovat 

s požárem, resp. umí namodelovat průběh požáru, kouře či ohrožení jinými produkty 

vznikajícími při požáru. Ovšem pro potřeby této práce nebyl využit požár, ani kouř či jiné 

další vlivy ohrožující lidský život. Pro modelování byl tedy využit půdorys marketu. 

Program buildingEXODUS podporuje převod výkresů z programu AutoCAD, proto nebylo 

zapotřebí překreslovat výkres znova. V programu AutoCAD bylo nutno uložit výkres 

v podporované příponě, v našem případě se jednalo o příponu dxf, se kterou již program 
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buildingEXODUS pracovat umí. Na druhou stranu ani po tomto převodu není objekt 

zdaleka připraven k provedení simulace. Než se dostaneme až do finální podoby objektu, 

který již bude vhodný k simulaci, je potřeba provést ještě několik kroků. Tyto kroky 

budeme provádět v módu geometrie, program buldingEXODUS obsahuje celkem čtyři 

módy, ovšem pro potřeby této práce byly využity pouze tři. Prvním krokem je vymazání 

všech čar, které brání v pohybu osob po ploše marketu, jedná se o dveře, průvlaky, 

překlady a další čáry, které jsou sice důležité ve výkresu, ale pro účely modelovaní jsou 

nepotřebné. Ačkoliv jsme vymazali dveře, program buildingEXODUS umí vytvořit jak 

vnitřní, tak i vnější dveře. Vnitřní dveře nám od sebe oddělují dvě místnosti, naopak vnější 

vedou na volné prostranství. Po vymazání všech nepotřebných čar, je potřeba zaplnit 

objekt tzv. nody, které si můžeme představit jako políčka, po kterých se lidé pohybují. A 

protože výkresy jsou velmi rozsáhlé, bylo by únavné a velmi zdlouhavé zaplňovat tyto 

prostory jednotlivými nody, proto program obsahuje funkci s názvem node flood, která 

nody zaplní automaticky celý prostor. Dalším krokem je spojení těchto nodů, tzv. arcy, 

které si můžeme představit velmi jednoduše jako čáry, které jednotlivé políčka spojují. 

Opět je zde možnost, spojit automaticky všechna políčka, a to ve třech směrech, vertikálně, 

horizontálně a diagonálně. Jelikož se jedná o market, do objektu byly navrženy regály a 

poklady, které dopomáhají objekt více sblížit s reálnou situací. Daný objekt také obsahuje 

dvoupodlažní vestavbu, proto je potřeba v tomto modu také vytvořit schody. Samotné 

schody se umísťují mimo objekt, hlavně díky přehlednosti, ale také funkčnosti, ovšem 

s objektem jsou spojeny tzv. linky, které si opět můžeme představit jako obyčejné čáry. 

Princip těchto čar je jednoduchý. Tyto čáry spojují schody s nody v prvním podlaží a také 

schody s nody, jenž se nacházejí ve druhém podlaží. Tímto krokem je již prakticky hotová 

část geometrie a my se tak můžeme pustit do další části programu. 

Druhým modem je mód populace. Jak již název napovídá, tento mód bude mít co 

dočinění s osobami. V tomto rozhraní můžeme do daného objektu umístit určitý počet osob 

na konkrétní místo, navíc u těchto osob můžeme také zadávat a měnit další parametry. Pro 

účely této práce byly využity tři, o kterých se v krátkosti zmíním. Prvním z nich je tzv. 

response time, což je čas reakce osob. V této práci byl využit časový interval od 0 až do 30 

sekund, lidé na vyhlášení evakuace reagují s časovým zpožděním, což by simulaci mělo 

přiblížit více k reálné situaci. Toto zpoždění je provedeno časovým intervalem v rozmezí 0 
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až 30 s, což je u všech osob vyskytujících se v objektu náhodně vygenerováno. Druhým 

parametrem, který byl změněn pro potřeby práce, byla rychlost pohybu osob. U osob, 

vyskytujících se v době vyhlášení evakuace na místě marketu, byla snížena rychlost o 

polovinu, u ostatních osob rychlost zůstala nezměněna. Toto zpomalení bylo provedeno na 

základě faktu, že osoby ve většině případů při opuštění objektu berou sebou i své nákupní 

vozíky, což má za následek zpomalení jejich pohybu a následně také zpomalení evakuace. 

I třetí parametr se týká osob, vyskytujících se na ploše marketu. Při modelování byla 

navržena varianta, že přibližně 85 % osob, jenž se v momentě vyhlášení evakuace pohybují 

na ploše marketu, se vydá při opuštění objektu směrem k dvěma hlavním únikovým 

východům, resp. k dvěma hlavním vchodům, přičemž krajní únikové východy zůstanou 

opomíjeny.      

Třetím modem, který program buildingEXODUS obsahuje je mód hazard, neboli 

rizika, který uživateli umožňuje nastavit parametry požáru, plochu, na které se požár bude 

vyskytovat, dále také kouř a jiné zplodiny. Tento mód ovšem pro potřeby práce nebyl 

využit, a proto přejdeme k poslední modu a to je mód simulace. V tomto rozhraní má 

uživatel možnost spustit samotnou situaci, detailně průběh simulace bude popsán 

v následující kapitole, ale také zde může měnit chování osob. Program disponuje několika 

nastaveními lidského chování během evakuace, ovšem z nabízených možností byly 

vybrány pouze dvě možnosti milling a stair packing, kdy první varianta představuje strkání 

či žduchání, druhé nastavení umožňuje zvýšený, resp. zhuštěný pohyb lidí po schodech. 

10.4 Průběh simulace 

Samotná simulace je zakončením našeho snažení, po tom, co jsme úspěšně prošli 

modem geometrie, modem populace, mód rizika jsme přeskočili, tak jsme se dostali do 

závěrečné fáze modelování, ve které máme možnost pozorovat chování osob během 

simulace a také místa, kde se tvoří zácpy. Než spustíme samotnou simulaci evakuace, 

vypadá objekt takto, viz obrázek 10-1.  
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              Obrázek 10-1 Půdorys 1.NP1  

 

Po spuštění simulace pozorujeme, že jednotliví lidé na vyhlášení evakuace reagují 

s časovým zpožděním, které se pohybuje v intervalu 0 až 30 s. Po uplynutí tohoto intervalu 

se již do pohybu daly všechny osoby, jenž se vyskytují v daném objektu. Zatímco krajní a 

severní východy přibližně po 45 s zejí prázdnotou, dva hlavní východy v jižní části objektu 

jsou dvěma nejvíce frekventovanými východy v celém objektu, jak jsem již uvedl, tyto 

východy si pro svůj únik z objektu zvolilo přibližně 85% lidí, jenž se v době vyhlášení 

evakuace vyskytují na ploše marketu. Jelikož lidé při opouštění objektu volí nejkratší 

možnou cestu, první zácpy a tím pádem i zpomalení evakuace se vyskytují na dvou 

pokladnách, které jsou naproti dvěma hlavním východům. Proud lidí je zachycen na 

následujícím obrázku.1 

                                                 
1 Na obrázku 10-1 můžeme vidět půdorys 1.NP, ve kterém růžové a modré tečky představují osoby. 
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                Obrázek 10-2 Grafické znázornění hustoty proudu osob 
 

Postupem času se hlavní proud osob dostane přes tyto pokladny a další zdržení je 

zapříčiněno zácpou u vnitřních dveří, které oddělují zádveří od dvou hlavních východů.   

 
             Obrázek 10-3 Hustota proudu osob v 80 s 
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Jelikož program buildingEXODUS umí převést namodelovanou evakuaci do 

virtuální podoby, přikládám proto pro ilustraci dva snímky zachycují největší kumulaci 

osob u dvou hlavních východů.  

 
              Graf 10-1 Pohled na hlavní východy v čase 60s 
 

Druhý snímek zachycuje opět oba hlavní východy, tentokráte v čase 90s, kdy 

můžeme pozorovat ještě větší hustotu osob než na předchozím snímku. 

 

 
              Graf 10-2 Pohled na hlavní východy v čase 90s 

  

10.5 Porovnání výsledků    

Hlavním údajem při evakuaci je čas, za který osoby opustí daný objekt, aniž by 

byly ohroženy zplodinami hoření či jinými škodlivými vlivy. Při porovnání výsledků 

dosažených podle projektových předpisů platných v rámci požární bezpečnosti staveb a 

programu buildingEXODUS vyplývá, že evakuace pomocí programu trvá déle než výpočet 
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podle předpisů.  

Tab. 10-1 Srovnání doby evakuace 
Způsob výpočtu Doba evakuace (s) 

Výpočet dle projektových předpisů 156 

Program buildingEXODUS 177 

 

Důvodů je hned několik, proč výpočty podle projektových předpisů dosahují 

nižších časů. Prvním důvodem je absence zpoždění při výpočtu podle předpisů, které 

vycházejí z faktu, že lidé budou okamžitě reagovat na vyhlášení evakuace, což se ale 

v praxi z nejrůznějších důvodů neděje, ať už proto, že lidé toto vyhlášení ignorují či 

podceňují možné nebezpečí. Toto zpoždění také může být způsobeno tím, že lidé o 

vyhlášené evakuaci nejsou informováni a to z jakéhokoliv důvodu. Ovšem jak jsem již 

zmínil v průběhu této práce, vliv na zpoždění reakce lidí má rozhodování a celý 

myšlenkový proces osob, které musí nejprve danou situaci vyhodnotit a teprve potom se 

rozhodují, co vlastně udělají, jakým směrem se vydají, apod. V modelování evakuace 

v programu buildingEXODUS byl zvolen třiceti sekundový interval, který měl vzít 

v úvahu tento rozhodovací proces. Tento nastavený interval nemá působit jako dogma, ale 

pouze jako přiblížení k reálné situaci. Doba reakce lidí závisí na mnoha faktorech a 

okolnostech, které již byly v průběhu práce popsány, její stanovení je obtížné a také velmi 

nepřesné, ale zanedbáním tohoto časového údaje se simulace vzdaluje od reálného stavu.     

Dalším důvodem je fakt, že projektové předpisy vycházejí z předpokladu, že lidé 

budou při evakuaci směřovat k nejbližšímu východu, což se ale také v praxi neděje, lidé 

většinou používají hlavní východ, tedy takový, kterým do daného objektu vstoupili a lze ho 

z pohledu lidí považovat za známý. S různou vytížeností východů souvisí i další fakt, který 

je opomíjený v projektových předpisech a to existence velkého počtu lidí u 

frekventovaných východů neboli kumulace velkého počtu lidí, což vede ke zpomalení 

evakuace. Program buildingEXODUS umí na rozdíl od projektových předpisů tyto zácpy 

řešit, což přispívá k jeho větší přesnosti s ohledem na skutečné situace.  

Vliv na průběh evakuace má pochopitelně také rychlost pohybu jednotlivých lidí, 

ačkoliv i výpočty dle projektových předpisů počítají s určitým zpomalením, není toto 

zpomalení dostačující, resp. reálný stav je poněkud jiný. Neboť projektové předpisy 



 

54 
 

 
 

 
 
 

počítají s konstantní rychlostí, kterou bychom také mohli označit jako průměrnou, otázkou 

ale je, do jaké míry tyto rychlosti odpovídají realitě. Naopak program buildingEXODUS se 

s tímto problémem umí vypořádat, a proto lidé reagují na vývoj evakuace, pokud 

v některém místě jejich trasy dojde k zácpě, resp. k vysoké kumulaci osob, která znemožní 

další jejich postup, zpomalí či dokonce zastaví a vyčkávají, než se opět budou moci 

pohnout směrem kupředu, byť by to bylo o jeden či dva kroky. I díky této vlastnosti se 

program buildingEXODUS svými výsledky blíží více k reálné situaci než projektové 

předpisy.   
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11 Závěr 

Z výše uvedených a popsaných faktorů vyplývá, že evakuace je velmi složitý děj, 

který je ovlivňován několika parametry. Proto navrhování únikových cest a jiných 

parametrů, ať už se jedná o šířku únikových pruhů, rozměry únikových otvorů apod., 

souvisejících s evakuací, je poměrně náročný úkon a v mnoha případech i poměrně 

nepřesný, protože při výpočtech prováděných dle projektových předpisů, se vychází 

z určitých předpokladů, které ale ne vždy při reálné situaci musí být splněny. V praxi se 

provádí různá cvičení, která mají pomoci zejména hasičům, aby byli lépe připraveni na 

krizové situace. Během těchto cvičení mohou hasiči narazit na některé problémy, na jejichž 

odstranění mohou zapracovat a i díky tomu tak budou lépe připraveni na reálné situace a 

zvládnou je lépe a rychleji naleznou řešení těchto problémů. Na druhou stranu lidé při 

těchto cvičení reagují jinak než při reálné situaci, což vede k jinému chování a ovlivňuje to 

i samotné rozhodování lidí. Během několika let bylo také vymyšleno i několik 

počítačových programů, které se zabývají problematikou evakuace. Od nejjednodušších, 

které jsou poměrně vzdáleny od reálného světa, až po složitější programy, které naopak 

počítají s nejrůznějšími parametry a faktory, pomocí kterých se snaží co nejvíce přiblížit 

reálnému stavu. Mezi tyto programy patří také buildingEXODUS, se kterým jsem pracoval 

ve své práci. Jak jsem uvedl na začátku této práce, cílem bylo srovnání výpočtů podle 

projektových předpisů s výpočty dosaženými pomocí výše uvedeného programu. Nižších 

časů bylo dosaženo při výpočtech pomocí projektových předpisů, což bylo ale způsobeno 

příčinami, které již byly uvedeny. Dle mého názoru simulací evakuace pomocí programu 

buildingEXODUS dosáhne časů, které jsou velmi blízké reálnému stavu. Vhodným 

námětem pro další diplomovou práci by bylo srovnání evakuace pomocí programu 

buildingEXODUS a námětového cvičení ve vhodně zvoleném objektu. Samozřejmě i tento 

program má nedostatky a samotná evakuace lze těžko naprogramovat, chování lidí a jejich 

reakce jsou jedinečné, tím pádem se každá evakuace v zásadě od sebe liší. Ale momentálně 

není k dispozici vhodnější postup či program, pomocí kterého by se dala řešit tato 

problematika. Program buildingEXODUS se zabývá evakuací velmi detailně a myslím, že 

může být velmi užitečný při projektování únikových cest a při řešení problémů spojených 

s únikovými cestami, neboť disponuje s jevy, které jsou v projektových předpisech 
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opomíjeny, vhodným řešením do budoucna by bylo častější využívání matematických 

programů, které jsou často daleko blíže reálným situacím než projektové předpisy, ovšem 

nalezení kompromisu mezi těmito dvěma postupy je během na dlouhou trať, ne však 

úkolem nemožným. 
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