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Anotace 
 
Soukup, Jaroslav. Vliv požáru na chování evakuujících se osob. Bakalářská práce. Ostrava: 
VŠB-Technická univerzita Ostrava, Fakulta bezpečnostního inženýrství, 2008. 
 
Klí čová slova: evakuace, chování osob, požár, počítačový software 
 
Bakalářská práce řeší problematiku chování, které se může nejčastěji vyskytnout u osob 

vystavených účinkům požáru. V první části práce jsou rozebrány negativní faktory požáru 

stěžující evakuaci osob a nejčastější typy chování doprovázející téměř vždy evakuaci. V druhé 

části jsou pak popsána opatření, které zmírňují tento problém na minimum. Dále je popsán 

počítačový software BuildingExodus zabývající se problematikou chování osob při požáru. 

Cílem bakalářské práce je vytvořit základní přehled vlastností evakuujících osob, které jsou 

pak následně použity pro simulaci evakuačními programy. 

 

 

Anotation 

Soukup, Jaroslav. Effects of Fire on Behaviour of Evacuees. Bachelor Thesis. Ostrava: VSB -

Technical University Ostrava, Faculty of Safety Engineering, 2008. 

 

Keywords: evacuation behaviour of persons; fire; software 

 
The bachelor thesis deals with the behavioural problems arising in the case of people getting 

into contact with fire. The first part of the work is focused on negative factors resulting from 

fires which complicate the evacuation of persons and the most common behavioural types 

accompanying almost al evacuations. The second part describes the measures reducing these 

problems to minimum. Furthermore, the software BuildingExodus, dealing with the 

behavioural problems of persons during fire, is described. The aim of this bachelor thesis is to 

provide a basic review of properties of evacuating persons which are subsequently used 

during simulations in evacuation programs. 
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1. Úvod 
 

V dnešní době je nebezpečí vzniku požáru stále velkým problémem. Na trh se stále 

dostává velké množství nových produktů, které mají jak různé fyzikální vlastnosti, tak i se liší 

technicko-bezpečnostními parametry. Tyto materiály jsou snáze zapalitelné a produkty, které 

při jejich hoření vznikají, jsou stále škodlivější lidskému organismu. Proto se stále stupňují 

požadavky na bezpečnost a opatrnost při manipulaci nejen s otevřeným ohněm, ale i 

s různými spotřebiči, běžně používanými v domácnosti. 

 

Bakalářskou práci je možné rozdělit na dvě charakteristické části.  

 

V prvním případě se zabývá problematikou evakuace jako celku a faktory, které mají 

hlavní vliv na evakuaci osob z místa postiženého požárem. Dále je uveden přehled 

nejběžnějších reakcí osob na výskyt požáru a jaké toto jejich jednání může mít následky. 

 

V druhé části této práce je uvedeno, jak lze zmírnit následky panického chování osob při 

požáru, jaké prvky lze pro tyto účely využít a které z nich se běžně v praxi používají. Dále je 

poukázáno na počítačový software, který se danou problematikou zabývá a používá se v praxi 

pro předcházení negativního jednání ohrožených osob. 
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2. Rešerše 
 
Nekonečný, M. Psychologie téměř pro každého. 1. vyd. Praha: Akademie věd České 

republiky, 2004. 318 s. ISBN 80-200-1198-6 

 

Tato publikace se podrobně popisuje a vysvětluje základy psychologie. Řeší zde jednotlivé 

typy chování člověka, ovlivňování sociálními vztahy, emoce a v neposlední řadě i povahu 

lidské psychiky. Tato publikace dále vysvětluje spontánní chování člověka, a co jej nejvíc 

ovlivňuje. 

 

Kovařík, J. Ochrana obyvatelstva:učební text. Ostrava: 2002. 56 s. Fakulta bezpečnostního 

inženýrství 

 

Tato publikace se podrobně zabývá veškerými prvky Civilní ochrany. Jaké úkoly tato ochrana 

plní od hlásné služby, evakuace, záchranné práce, atd. Velmi dobře jsou zde popsány a 

vysvětleny jednotlivé pojmy, které se v civilní ochraně běžně používají. 

 

Bebčák, P. Požárně bezpečnostní zařízení. 2. vyd. Ostrava: SPBI, 2004. 137 s. 

ISBN: 80-86634-34-5 

 

Tato publikace se zabývá jednotlivými prvky vyhrazeného požárně bezpečnostního zařízení. 

Je zde popsána elektrická požární signalizace, stabilní hasicí zařízení atd. Autor se dále 

odkazuje na řadu evropských projektových norem, podle kterých se v současné době 

postupuje při návrhu těchto systémů. 
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3. Charakteristika evakuace 
 

Na problematiku evakuace je možno nahlížet ze dvou různých směrů. První směr se 

zabývá evakuací z pozice Požární prevence a druhý směr se zabývá evakuací z pozice 

Ochrany obyvatelstva. 

3.1. Požární prevence 
 

Z hlediska požární prevence se evakuací rozumí rychlé řízené opuštění nebo vyklizení 

ohroženého prostoru, většinou za použití technický prostředků (evakuační výtahy, domácí 

rozhlas apod.) a po předem k tomuto účelu  určených a příslušně technicky upravených 

trasách – evakuačních cestách. 

Jelikož nikdy není možné úplně vyloučit vznik požáru, stát ukládá právními normami a 

technickými předpisy konkrétní požadavky pro vytvoření podmínek pro účinnou ochranu 

života a zdraví občanů a majetku před požáry a pro poskytování pomoci při živelných 

pohromách a jiných mimořádných událostech [12]. 

Bezpečný únik osob, které se v objektu mohou vyskytovat trvale nebo i náhodně, probíhá 

po tzv. únikových cestách [15 , 16]. Návrh evakuačních cest v oblasti požární prevence 

definují dvě projektové normy. První z nich je ČSN 73 0802 – norma charakterizující 

nevýrobní objekty a druhá je norma ČSN 73 0804, která řeší problematiku výrobních objektů. 

V oblasti požární prevence se evakuací rozumí včasné a bezpečné opuštění prostoru 

ohroženého požárem na volné prostranství. Aby se daného docílilo, dimenzují se tzv. únikové 

cesty. Norma ČSN 73 0802 řeší rozlišuje dva základní typy únikových cest [15]: 

a) nechráněná úniková cesta (NÚC) 

b) chráněná úniková cesta (CHÚC) 

� CHÚC typu A 

� CHÚC typu B 

� CHÚC typu C 

 Jednotlivé typy CHÚC jsou reprezentovány  dobou, po kterou je zajištěna bezpečná 

evakuace osob z ohroženého prostoru. 
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Obrázek 3.1 Chráněná úniková cesta typu „A“ [2] 
 

 

Obrázek 3.2 Chráněná úniková cesta typu „B“ [2] 
 

Norma ČSN 73 0804, která řeší výrobní objekty, rozlišuje oproti ČSN 73 0802 ještě jeden 

typ únikových cest a označuje je jako „částečně chráněná“ úniková cesta [16]. 

Úniková cesta se prokazuje výpočtem v rámci požárně bezpečnostního řešení stavby, kdy 

jsou podle příslušných normativních kritérií stanovovány požadavky na jejich technické 

provedení, jako je délka únikové cesty, typ únikové cesty a nutný počet únikových pruhů pro 

bezpečnou a rychlou evakuaci osob z ohroženého prostoru. 
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3.2. Ochrana obyvatelstva 
Evakuace, jako jeden ze základních způsobů ochrany obyvatelstva, je souhrn 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 [4] z ohrožených prostorů podléhají v zásadě veškeré osoby, kromě těch, které 

se podílejí na realizaci evakuace nebo vykonávají v ohroženém prostoru jinou neodkladnou 

činnost. K jejich ochraně se plánují a provádějí nezbytná ochranná opatření. 

Z hlediska ochrany obyvatelstva je možné evakuaci rozdělit dle následujících způsobů na: 

1) opatření 

2) doby trvání 

3) varianty 

4) způsobu realizace 

 

ad 1) 

Evakuace objektová – tato evakuace zahrnuje evakuaci obyvatelstva jedné budovy nebo 

malého počtu obytných budov, administrativně správních budov, technologických provozů a 

dalších objektů. 

Evakuace plošná – tato evakuace zahrnuje části či celý urbanistický celek nebo územní 

prostor. Dále tato evakuace bývá dělena  na evakuaci všeobecnou a evakuaci částečnou. 

Všeobecná evakuace – při živelných pohromách nebo průmyslových haváriích, podléhají jí 

všechny osoby s výjimkou osob, které tuto evakuaci zajišťují. 

Částečná evakuace – v některých případech vojenského ohrožení; podléhají jí některé zvláštní 

skupiny (např. děti do 6-ti let, staré osoby, či tělesně postižené, pacienti, atd.). 

 

Ad 2) 

Krátkodobá – provádí se tehdy, kdy ohrožení nevyžaduje dlouhodobé opuštění domova; není 

nutné zabezpečit náhradní ubytování a nerealizují se opatření k zajištění nouzového přežití 

obyvatelstva. 

Dlouhodobá – v případě, kdy opuštění domova je na více než 24 hodin; musí se zabezpečit 

náhradní ubytování (tělocvičny, školy, kulturní domy atd.) a jsou prováděna opatření 

k nouzovému přežití, případně ukrytí. 
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Ad 3) 

Přímá – evakuace prováděna bez předchozího ukrytí evakuovaných osob. 

S ukrytím – prováděna po předchozím ukrytí evakuovaných a po snížení prvotního nebezpečí. 

 

 

Ad 4) 

Samovolná evakuace – není řízena, obyvatelstvo jedná dle vlastního uvážení. Tento typ 

evakuace se vyskytuje nejčastěji, avšak má i své nevýhody. Především pokud lidé dobrovolně 

prostor neopustí, mohou ohrozit na životech nejen sebe, ale  případně i osoby, které by byly 

vyslány na jejich záchranu a v neposlední řadě mohou způsobit  ztráty na majetku. 

Řízená evakuace – je řízena zodpovědnými představiteli; přemístění osob se zabezpečuje 

vlastními nebo hromadnými prostředky, popř. pěšky. Snižuje se tak riziko vzniku situací, kdy 

lidé jednají spontánně a hrozí vznik různých havarijních situací. 

 

Obrázek 3.3 Dělení evakuace [5] 
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4. Faktory požáru mající hlavní vliv na evakuaci osob 
 

Během hoření dochází k různým fyzikálním a chemickým reakcím. Při požáru vznikají 

tyto základní produkty: teplo, světlo, kouř, hořlavé nespálené plyny a nespálený tuhý zbytek 

(popel). To, že některé plyny jsou hořlavé, ale během požáru nedojde k jejich spálení, má za 

následek nízká teplota požáru nebo nedostatek okysličovadla. Nyní se podíváme blíže na 

jednotlivé základní produkty požáru. 

4.1. Teplo 
 

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

hlavní příčinou dalšího vznícení látek, popálení osob, dehydratace nejen zasahujících hasičů, 

ale i osob, které se evakuují nebo jsou evakuovány a poranění dýchacích cest [3]. 

4.2. Plamen 
 

Plamen jsou vlastně hořící plyny a páry. Při správné koncentraci kyslíku a hořlavé látky 

jsou plameny velmi horké a méně svítivé (např. požár lesa, požár tlakových lahví, atd.). 

Barva, sytost a jas plamenů je tedy především závislý na druhu materiálu a přívodu kyslíku. 

Snížení svítivosti plamene je zapříčiněno větším uvolňováním uhlíku. Plamen se vyskytuje při 

každém typu hoření, s výjimkou žhnutí. Podle barvy plamene lze  v některých případech určit 

i druh hořící látky. 

S kouřem se setkáváme u všech požárů. Může obsahovat stovky různých chemických 

látek v závislosti na typu hořícího materiálu. Některé materiály vyvíjejí při svém hoření větší 

množství kouře než jiné (např. hustý černý kouř při hoření minerálních olejů, nafty gumy a 

plastů.) [5]. Kouř je hlavní příčinou úmrtí při požárech, protože jedinec vystavený působení 

kouře, ztrácí brzo orientaci v prostoru, dochází k nadýchání toxických zplodin hoření, snížení 

koncentrace kyslíku v prostoru, následné dezorientaci a v neposlední řadě nastává smrt. 

Podrobněji budou jednotlivé dopady toxických látek na evakuaci osob popsány dále [6]. 

4.3. Kouř 
 

Kouř vznikající během požáru je směs částic uhlíku, dehtu, prachu, hořlavých plynů a par. 

Na těchto částicích pak kondenzují některé plynné produkty hoření, obzvláště aldehydy a 

organické kyseliny. Některé částečky kouře při vdechování dráždí dýchací cesty, jiné mohou 

mít i smrtelné účinky. To, jak hluboko se taková částice dostane do nechráněných plic a jaké 
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bude mít na lidský organismus účinky, závisí na velikosti dané částice. Byly popsány i částice 

vyskytující se v běžném kouři, které podporují vznik rakoviny. 

V neposlední řadě je třeba si uvědomit, že úměrně s množstvím uvolňovaného kouře se 

snižuje viditelnost v místě zásahu a je velmi ztížena orientace v neznámém prostředí (např. 

sklepní kóje, kabelové kanály, atd.) [6]. 

4.4. Snížení obsahu kyslíku v prostředí 
 

Během hoření dochází jak ke spalování kyslíku, tak i k vytlačování vzduchu (bohatého na 

kyslík) zplodinami hoření. Za normálních podmínek je obsah kyslíku v ovzduší 21 %, ale již 

při koncentraci pod 18 % pociťuje lidský organismus nedostatek kyslíku. Když je koncentrace 

kyslíku ještě nižší, lidé upadají do bezvědomí. Čas dokud nenastane bezvědomí je závislý na 

aktivitě osob a koncentraci kyslíku v místnosti nebo prostoru. Tabulka 4.1 udává informace o 

tom, jaký efekt na lidský organismu má snížení kyslíku. Jednotlivé symptomy se ale mohou u 

různých lidí objevovat při vyšších i nižších koncentracích kyslíku v ovzduší. Konkrétní 

hodnoty jsou individuální a závisí na délce pobytu v takovém prostředí. Také je třeba vzít 

v úvahu i přítomnost dalších zplodin hoření [6].  

 

Tabulka 4.1 Reakce člověka na snížený obsah kyslíku ve vzduchu [10] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Se sníženou koncentrací kyslíku se můžeme setkat nejen při požárech v uzavřených 

místnostech bytů a sklepů, ale i v podzemních prostorách nezasažených požárem nebo tam, 

kde se používá k uhašení dusík, oxid uhličitý, popřípadě halon. 

 

4.5. Zvýšená teplota prostředí 
 

Obsah kyslíku Fyziologický efekt 

21 % Žádný 

17 % Ztížené dýchání, omezená svalová síla 

14 % Minimální hodnota pro úspěšný útěk 

12 % Závrať, bolesti hlavy, únava 

9 % Bezvědomí 

6 % Smrt nastává mezi 6-8 minutami 
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Teplo způsobuje popálení, úžeh a dehydrataci. Pokud je člověk vystaven teplu, obzvláště 

v kombinaci s vysokou vlhkostí, je značné nebezpečí bezvědomí a smrti. Lidské tělo může být 

vážně ovlivněno již teplotou nižší než 70 °C, pokud je čas působení takové teploty dlouhý a 

vzduch je vlhký. Pokud teplota přesáhne 150 °C, dýchání je velmi obtížné. Teploty okolo 

200 °C mohou být tolerovány jen na pár minut, ale způsobí několik popálenin [4]. 

4.6. Toxicita vznikajících plynů a par 
 

Kouř je směsí hořlavých produktů, aerosolů a sazí. Tabulka 2.2 ukazuje toxický efekt 

dalších hořlavých plynů kromě oxidu uhelnatého. U většiny požárů tyto plyny život přímo 

neohrožují, s výjimkou kyanovodíku. Nicméně, přispívají k dosažení nevhodných podmínek 

pro přežití. Například oxid uhličitý (CO2) zhoršuje dýchání a urychluje akumulaci dalších 

toxických plynů. Při koncentraci CO2 pod 3 %, nebude mít podstatný vliv na dýchání. Při 

koncentraci 3 % je dýchání zrychlené a při obsahu 5 % je zvýšené tři-krát. Tyto stupně obsahu 

oxidu uhličitého zkrátí dobu než osoby upadnou do bezvědomí o 50 až 67 procent [10]. 

 
Tabulka 4.2: Efekty plynů při požáru [10] 
 

Plyn Efekt 

Oxid uhli čitý 
produkovaný při všech požárech 

Toxický při vysoké koncentraci. 
Zvyšuje dýchání 

Kyanovodík 
Produkovaný při nedokonalém 

hoření vlny, nylonu a 
polyuretanu 

Oběť je udušena. Toxická 
koncentrace je běžně nalezená u 

obětí požáru 

Oxid uhelnatý 
Produkovaný při požárech 

oblečení 
a produktů z celulózy 

Velmi jedovatý pro plíce. Může 
zapříčinit okamžitou smrt 

 
 

4.7. Oxid uhelnatý (CO) 
 

Oxid uhelnatý [10] je produkován při všech požárech  bez ohledu na to, jaké fáze požár již 

dosáhl. Oxid uhelnatý se váže v krvi na hemoglobinem a vytváří karboxyhemoglobin 

(COHb). Tato sloučenina snižuje schopnost transportu kyslíku. Oxid uhelnatý jednoduše 
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„zabírá“ tkáň v plicích. Podíl oxidu uhelnatého se zvyšuje v závislosti na tom, jak dlouho je 

oxid uhelnatý vdechován. Je to právě procento oxidu uhelnatého, které určuje jaký výsledný 

efekt tento plyn bude mít. V patologické studii (Anderson ,1981) je zjištěno, že smrtelná 

dávka oxidu uhelnatého větší než 50 % byla zjištěna v 54 % všech požárních neštěstí. Sedm 

z deseti mělo koncentraci dostatečně vysokou, aby způsobila bezvědomí. V tabulce 2.3 je 

uvedeno, jak různé koncentrace oxidu uhelnatého působí na organismus (Purser, 1995). 

 
Tabulka 4.3: Působení oxidu uhelnatého na lidský organismus [10] 
 

CO 
(ppm) 

CO 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 20ti minutách 

3200 0.32 
Nevolnost, silné bolesti hlavy a závratě po 5ti až 10ti 

minutách; bezvědomí po 30 minutách 

6400 0.64 
Silné bolesti hlavy a závratě po 1 až 2 minutách, bezvědomí 

po 10ti až 15ti minutách 
12800 1,28 Okamžité bezvědomí, nebezpečí smrti po 1 až 3 minutách 

 

4.8. Oxid uhli čitý – CO2 
 

Oxid uhličitý je nehořlavý plyn bez barvy, slabě kyselého zápachu, těžší než vzduch. Oxid 

uhličitý se proto hromadí ve spodních částech místností, dále ve sklepích, jeskyních, 

studnách, odpadních jámách apod. Do takových prostorů se proto musí vstupovat velmi 

opatrně, neboť je tento plyn nedýchatelný. Oxid uhličitý nepodporuje hoření látek s výjimkou 

některých kovů. Ačkoli se CO2 používá v některých případech jako hasební látka (např. 

plynové stabilní hasící zařízení, které používá k hašení koncentraci nad 27 % CO2 ve 

vzduchu), je i jedním z produktů hoření. Je konečným produktem hoření látek bohatých na 

uhlík, přičemž ho vzniká více při dokonalém hoření než při žhnutí. 

Vzduch za normálních podmínek obsahuje kolem 0,03 % CO2. Při této koncentraci je oxid 

uhličitý jako produkt látkové výměny odstraňován z plic člověka dýcháním. Koncentraci 

1,5 % CO2 ve vzduchu snese člověk i při vícehodinovém působení bez následků. Nebezpečné 

jsou až vyšší koncentrace tohoto plynu [8]. Při koncentraci dosahující přibližně 5 % podílu 
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koncentrace ve vzduchu, dochází ke zrychlenému dýchání doprovázenému bolestmi hlavy, 

závratěmi, pocením a rozrušením. Při obsahu 10 % až 12 % oxidu uhličitého ve vzduchu 

může dojít během několika minut ke smrti postiženého následkem ochrnutí dýchacího centra 

mozku. Nebezpečí oxidu uhličitého spočívá i v tom, že na jeho zvýšenou koncentraci tělo 

reaguje zrychlením dýcháním, přičemž se do organismu dostává stále větší a větší množství 

ostatních produktů hoření [6]. 

4.9. Oxid siřičitý SO2 
 

Oxid siřičitý je bezbarvý plyn, štiplavého zápachu. Vzniká při hoření síry a sirných 

sloučenin; sám nehoří a ani hoření nepodporuje. Ve vodném roztoku má tento plyn silně 

redukční účinky, které se projevují například odbarvováním mnoha organických barviv. 

U člověka je hlavním účinkem SO2 účinek dráždivý. Vzhledem k jeho dobré rozpustnosti 

ve vodě se dráždění projevuje na vlhkých sliznicích, zejména však v horních cestách 

dýchacích. Velká akutní expozice  může mít za následek smrt (křeč hlasivek nebo reflexní 

zástava dechu). Menší akutní expozice způsobí bronchitidu a zánět spojivek [11]. 

4.10. Sirouhlík – CS2 
 

Sirouhlík je bezbarvá, v čistém stavu příjemně aromaticky páchnoucí kapalina, která však 

zpravidla odporně páchne vlivem nečistot. Páry sirouhlíku jsou neobyčejně snadno zápalné. 

Hoření lze jednoduše vyjádřit následující rovnicí: 

 

2222 23 SOCOOCS +=+  

 

Sirouhlík do organismu vstupuje dýchacími orgány a kůží. Akutní otrava se projevuje jako 

narkóza, má však své příznačné rysy. Na počátku se objevují bolesti hlavy a ospalost, poté 

vzrušenost, červenání obličeje, poruchy koordinace, závratě a delirium se sluchovými a 

zrakovými halucinacemi. Následuje otupělost a bezvědomí, v těžkých případech křeče a smrt 

následkem ochrnutí dýchacího centra. 

Příznaky chronické otravy sirouhlíkem jsou pestré. V počátcích bývá únava, slabost, 

spavost a bolesti hlavy. Při rozvinutí otravy jsou nejčastější poruchy psychické (excitace i 

deprese) a příznaky neurologické, které se projevují pocity chladu, mravenčením a bolestmi 

svalů dolních končetin. Ke vzniku chronické otravy dochází při delší práci v prostředí 
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s nižšími koncentracemi sirouhlíku, nebo opakovanými kratšími expozicemi při vysokých 

koncentracích [11]. 

4.11. Chlorovodík – HCl 
 

Chlorovodík je bezbarvý plyn se silně dráždivými účinky pro dýchací cesty a oči, je těžší 

než vzduch. HCl vyvolává otok horních cest dýchacích, který může přejít v zástavu dýchání a 

smrt udušením. 

Další závažný problém spočívá ve vlastnosti chlorovodíku, kterou je jeho snadná 

rozpustnost ve vodě za vzniku kyseliny chlorovodíkové. Proto při hašení vodou či vodní 

mlhou, může vzniknout velmi silná kyselina chlorovodíková se silnými korozivními účinky 

na veškerý materiál a i na popálení osob, které je nutno evakuovat [6]. 

4.12. Nitrózní plyny - NOx 
 

Mezi nejnebezpečnější nitrózní plyny patří jednoznačně oxid dusnatý (NO) a oxid dusičitý 

(NO2), přičemž oxid dusnatý se při styku s kyslíkem a vzdušnou vlhkostí mění na oxid 

dusičitý. NO2 je žluto až červenohnědý plyn s dráždivými účinky pro dýchací cesty. 

Organismus reaguje na přítomnost NO2 dráždivým kašlem, edémem plic s následnou smrtí 

udušením. Nebezpečná je doba latence, protože bezprostředně po nadýchání se projeví pouze 

mírné příznaky a teprve po několika hodinách se projeví vlastní otrava.Všechny oxidy dusíku 

se rozpouštějí ve vodě za vzniku dusíkatých kyselin (HNO2 a HNO3). Tyto kyseliny reagují 

v lidském těle s alkalickými sloučeninami a vznikají nitráty a nitrity. Ty potom napadají 

krevní částice, což má za následek celkový kolaps organismu a celkové kóma. Příznakem je 

rozšíření cév, kolísání krevního tlaku, bolest hlavy a mdloby [6]. 

 

4.13. Kyanovodík – HCN 
 

Kyanovodík je bezbarvý plyn s hořkomandlovým zápachem a chutí, lehčí než vzduch. Na 

lidský organismus působí na úrovni buněk a tkání, neboť blokuje výměnu kyslíku a oxidu 

uhličitého při dýchání. 

HCN se vstřebává plícemi i kůží, přičemž toto vstřebání je tím rychlejší, čím je kůže 

teplejší a vlhčí. Organismus reaguje na přítomnost HCN zvýšením srdeční aktivity až na 100 

tepů za minutu. Při koncentraci 135 ppm (jednotka udávající hodnotu části z 1 miliónu) 
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vyvolává smrt postiženého do 30 minut, při koncentraci okolo 270 ppm nastává smrt 

okamžitě [10]. 

4.14. Fosgen – COCl2 
 

Fosgen je bezbarvý plyn bez chuti, ale s velmi nepříjemným zápachem po shnilém seně. 

Vzniká například při hoření chladících kapalin obsahujících freon. 

Tento plyn má silné dráždivé účinky, přičemž jeho jedovatost se naplno projeví až několik 

hodin po expozici. Jeho zápach je znatelný i při koncentraci 6 ppm, přičemž ještě předtím 

dráždí oční sliznice a nutí ke kašli. Smrtelná koncentrace je 25 ppm [6]. 

4.15. Ultrajedy 
 

Ultrajedy jsou chemické sloučeniny, které již ve velmi malém množství – řádově 

v mikrogramech, mohou v organismu vyvolat vážné změny vedoucí k neléčitelným nemocem 

a v množství, řádově několik miligramů, nastává u člověka smrt. Během hoření, zejména 

sloučenin s obsahem chlóru, vznikají v malém, přesto však nebezpečném množství ultrajedy, 

jako je třeba PCDBF (polychlordibenzfuran) a TCDBO (polychlordibenzparadioxin). Tyto 

sloučeniny vznikají v malém množství i v případě bytových požárů [6]. 

 
Tabulka 4.4: Seřazení látek dle závažnosti působení na lidský organismus 
 

Pořadí Látka 

1 ultrajedy 

2 kyanovodík 

3 fosgen 

4 sirouhlík 

5 oxid siřičitý 

6 oxid uhelnatý 

7 chlorovodík 

8 nitrózní plyny 

9 oxid uhličitý 
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5. Faktory ovlivňující chování evakuujících se osob 
 

Nikdy nejde přesně určit, jak budou osoby vystavené nebezpečí požáru na něj reagovat. 

Do jisté míry to záleží na osobě samé, na její schopnosti vnímat nebezpečí a pociťovat strach. 

Jsou jedinci, kteří se prakticky nebojí ničeho, a tímto chováním při požáru mohou ohrozit 

nejen sami sebe, ale i ostatní osoby. V neposlední řadě mohou ohrozit i osoby, které je mají 

zachránit. Existují následující reakce osob na výskyt požáru: 

 

1) zvědavost 

2) netečnost 

3) panické chování 

4) psychický stav 

5) emoční útlum 

6) strach 

7) panické chování 

8) agrese 

 

5.1. Zvědavost 
 

Je všeobecně známo, že zvědavost člověka nezná mezí. Proto také při požárech, ale i při 

jiných mimořádných událostech, hraje tento fakt svou vlastní roli v chování osob. Pokud se 

osoby v blízkosti požáru necítí ohroženě, tak se s největší pravděpodobností budou chtít, 

podívat co se děje. Začnou se shromažďovat v blízkosti nebezpečí, vytvářet dav, až do doby 

než se začnou cítit ohroženy. Jakmile se ohrožení začne dotýkat přímo jich nebo jejich 

blízkých, tak jejich jediným cílem je, co nejrychleji opustit ohrožený prostor a pak vznikají 

situace známé jako panické chování. 

 

5.2. Netečnost 
 

Jsou známy případy, kdy např. v obchodním domě vypukl požár a lidé si nadále v klidu 

nakupovali a neměli snahu ohrožený prostor opustit, dokud se ohrožení nerozšířilo natolik, že 

byli požárem ohroženi oni samotní. Pak nastávaly situace, kdy jejich netečnost vůči nebezpečí 

přešla v paniku a snaha dostat se z nebezpečné oblasti na volný prostor, kde jim již prakticky 
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nic nehrozilo, měla za následek fatální následky. Docházelo třeba k ušlapání lidí, k rozsáhlým 

zraněním, velkým škodám na majetku, atd. 

5.3. Psychický stav 
 

Psychický stav ohrožených osob je jedním ze základních činitelů ovlivňujících jejich 

evakuaci a záchranu. V podmínkách požáru, pokud osoby nemají pocit možnosti záchrany či 

bezpečí, vzniká panika a ta vždy vede ke ztížení evakuace. Lidská psychika se skládá 

z několika oblastí, jako je charakter, intelekt, atd. Tyto oblasti se dělí podle toho, zda jsou 

člověku dány, tzn. vrozené vlastnosti a ty, které si člověk získává v průběhu života, tj. 

vlastnosti získané. Na psychický stav má vliv i viditelnost na únikových cestách. Pokud klesá 

viditelnost, stoupá strach a pravděpodobnost vzniku paniky. V řadě studií bylo zjištěno, že 

určitá část osob (kolem 30%) se raději vrátí zpět, než aby pokračovala zakouřeným prostorem 

[4]. 

5.4. Emoční útlum 
 

Při požárech se často setkáváme s lidmi, kteří jsou ve značném emočním útlumu, mají 

strach nebo jsou naopak zlostní, propadají panice, jsou apatičtí. Každý člověk reaguje na 

vzniklou kritickou událost odlišným způsobem. Bylo zjištěno, že 5 – 20% osob zůstává 

relativně klidnými, není problém s nimi komunikovat a jsou použitelní, 10-25% osob často 

panikaří a jsou v dané situaci prakticky nepoužitelní a 50-75% osob bude šokováno a 

zmateno, ale ve stavu, kdy je lze v podstatě ovládat [13]. 

 

5.5. Strach 
 

Strach  je jednou z nejpřirozenějších vlastností člověka. Tento pud člověka velice často 

silně ovládá a většinou se nedá rozumově vysvětlit. Vystrašený člověk vystavený tváří v tvář 

danému nebezpečí může tak za určitých okolností propadnout až do stavu beznaděje. Takový 

člověk je apatický, nereaguje na vnější podněty, je odevzdaný „osudu“. Strach je ve své 

podstatě jednou z nejtlumivějších reakcí. Přes pohotovost k fyzické aktivitě se narušují 

duševní schopnosti, zhoršuje se zejména orientace v prostoru i v situaci jako celku. To mohou 

být vážné komplikace, například při hledání možných cest pro únik apod. [13] 
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Stádia strachu: 

1) Žádné vnější projevy změny chování, racionální překonávání emočních stavů, rychlý 

návrat schopnosti k práci 

2) Mírný stupeň podráždění, bledost líce, třes prstů, končetin až celého těla, růst krevního 

tlaku i tepové frekvence; pocení velkými kapkami na čele a dlaních, pot je lepkavý a 

páchne. Zde je již vhodné dodat sebedůvěru (např. povzbudivým slovem, gestem, 

atd.). 

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 mohu 

vyskytnou ve dvou hlavních formách: 

a) emoční paralýza, ochromení (strnutí strachem) 

b) raptus – panické běsnění, zuřivost zaměřená na sebe či na okolí 

 

5.6. Panické chování 
 

Pojmem chování se označuje navenek se projevující psychika, její smysluplné celky, tedy 

to, co člověk činí, říká a jak se tváří. Obecně lze říci, že chování je obvykle také spojeno 

s různými, více či méně navenek patrnými pohyby i se změnami probíhajícími uvnitř 

organismu. Odpověď na otázku, proč se někdo v určité situaci nějak choval a proč se chová 

tak, jak se chová, je třeba hledat analýzou vztahu minulých zkušeností subjektu k prožívané 

akutní situaci, v níž toto chování vystupuje. Člověk je chopen zvládnout danou situaci, umí-li 

využít zvláštnosti své povahy a ovládnout své pocity. Je-li pod tlakem času a emocí, dochází 

ke snižování racionality myšlení a z toho také vyplývajících rozhodnutí [9] 

Panické chování je tak často reprezentováno pohybem masy lidí označované jako tzv. dav. 

Davem [14] bývá v běžných podmínkách označováno, jakékoli shromáždění lidí bez ohledu 

na jejich národnost, pohlaví, věk a také bez ohledu na náhodu, která je svedla dohromady. 

Z psychologického hlediska lze dav definovat jako náhodné, neorganizované seskupení 

jedinců, kteří jsou v davu spojení psychickou vazbou na podkladě prožívaní podobných 

emocí, vyvolaných týmiž extrémními podněty. Na obrázku 5.1 je znázorněn dav osob typický 

pro sportoviště, ve kterém v případě ohrožení může propuknout na plno panické chování a 

velmi často dochází tak k mnoha zraněním i úmrtí. 
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Obrázek 5.1: Dav osob u východu na volné prostranství 
 

Pro chování člověka v davu jsou podstatné tři procesy [11]: 

 

Proces sociální facilitace – přítomnost jiných napomáhá výskytu jistého chování, 

vzájemné posilování členů (např. pokud bude matka s dítětem v obchodním domě a tam 

vypukne požár, bude mít matka větší strach z ohrožení svého potomka a je schopna udělat 

téměř vše pro jeho záchranu i za cenu vlastní destrukce. 

 

Proces deindividualizace – člověk se ztrácí v anonymitě davu a snižuje se jeho 

odpovědnost a sebekontrola. 

 

Proces emociální nákazy – přenášení prožitků z jednoho člena davu na druhého, vzájemné 

ovlivňování. 

 

Panika je tak zdrojem mnoha nebezpečí a může být původcem naprosto neočekávané 

situace. Propadnou-li lidé emocím jakými jsou děs, hrůza, strach, mohou reagovat těmi 

nejnižšími pudy. Dav lidí, překvapený vzniklou situací, nedokáže najít racionální východisko 

ze vzniklé situace. Jestliže se nenajde nikdo, kdo by byl již v začátku schopen jednat, pak 

v davu vzniká panika, která dělá z těchto lidí běsnící dav. 

Také panika může probíhat dvěma odlišnými způsoby. Buďto se projeví ve formě jakési 

kolektivní apatie, beznaděje, kdy nikdo není schopen jakékoli činnosti, nebo se projevuje 
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panickým, slepým a nekoordinovaným útěkem nebo bezúčelnou bouří pohybů, provázeným 

sníženým vědomím a dezorientací. 

Panika může nastat i v případě, kdy se nejedná o skutečný požár, ale lidé si myslí, že 

požár vznikl. V objektech, kde se nachází více osob stoupá riziko vzniku paniky s klesající 

plochou únikové cesty připadající na osobu, tj. s rostoucí hustotou osob. Dokud se proud 

unikajících osob pohybuje směrem od požáru na bezpečné místo, panika nevzniká. Ale 

v okamžiku, kdy se však proud zastaví, vzniká v lidech pocit strachu (neboť neznají důvod 

zastavení proudu) a následně začínají panikařit. Dochází k tlačenici, ke zranění osob, vytvoří 

se klenba z lidských těl a ta znemožňuje další plynulý pohyb osob na únikovým otvorem na 

volné prostranství před hrozícím nebezpečím a může dojít až ke vzniku panický záchvatů. 

Panické záchvaty jsou ohraničené epizody intenzivního strachu a hrůzy, doprovázené 

tělesnými a psychickými symptomy. Jsou rozdílné silou a náhlostí svého výbuchu. Během 

záchvatu dochází k atace intenzivní události, strachu, že se něco hrozného přihodí, pocitu 

ztráty kontroly. Záchvat úzkosti je spojen s řadou tělesných projevů (bušením srdce, bolesti na 

hrudníku, pocity dušení, závratěmi, atd.).  

Panický záchvat se může dostavit jako reakce na skutečné zevní ohrožení, např. při 

požáru, přepadení, apod., nebo jako reakcí na domnělé ohrožení. Běžnou reakcí na záchvat 

paniky je snaha uniknout ze situace, kde k panice došlo, nebo co nejrychleji vyhledat pomoc 

(zavolání záchranné lékařské služby). Důsledkem bývá snaha vyhnout se situacím, kde 

k panice došlo (např. obchodům, výškovým budovám, atd.). 

 

 

5.7. Agrese 
 

Panické chování bývá velmi často doprovázeno i zvýšenou mírou agrese. Může se jednat 

jak o agresi slovní, tak i fyzickou. K agresivnímu jednání se často snižují lidé se sníženou 

mírou tolerance. Tito lidé jsou velmi často výbušní a jednají explozivně. Snížená míra 

tolerance se často projevuje u osob s menší inteligencí, u lidí infantilních, sociálně se těžko 

přizpůsobivých až na hranici patologie [13]. 
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Tabulka 5.1: Znázornění pozitiv a negativ možných reakcích osob na požár 
 

Reakce osob pozitiva negativa 

Zvědavost včasné zjištění vzniku požáru zbytečně vystavení se nebezpečí 

Netečnost - neuvědomění si možného ohrožení 

Panické chování snaha opustit ohrožený prostor pravděpodobnost zranění se zvyšuje 

Psychický stav ovlivňuje ostražitost osob vznik úzkosti, strachu nebo paniky 

Emoční útlum - nedostatečné vnímání okolí 

Strach uvědomění si nebezpečí pravděpodobnost zranění se zvyšuje 

Agrese - pravděpodobnost zranění se zvyšuje 
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6. Opatření zmírňující negativní dopady panického chování 
na evakuaci osob 

 
Z toho důvodu, že panickému chování lze jen velice těžko předcházet, musíme tedy jít na 

tuto problematiku z opačné strany. Pokud už dojde k panice a jak bylo uvedeno výše, osoby 

začnou opouštět ohrožené místo hromadně, hrozí, že by lidé mohli být v tomto davu zraněni, 

ať již úmyslně nebo ne, je nutné takové to riziko pokud možno snížit na minimum. 

K dispozici je již celá řada možností, ať se jedná buď o prvky pasivní nebo aktivní ochrany, 

stavební úpravy, či různé počítačové simulace, které dokáží řešit, jak by se lidé v dané situaci 

chovali. 

6.1. Aktivní prvky  
 

Jako aktivní prvky, které jsou používány ke snížení dopadu panického chování lze 

považovat nspř. úpravu dveří a vrat na únikových cestách systémem panikového kování, či 

otevření všech únikových východů ze systému elektrické požární signalizace (EPS). 

 

6.1.1. Elektrická požární signalizace (EPS) 
 

Elektrická požární signalizace [1] slouží ke včasné signalizaci vzniklého požáru. 

Samočinně nebo prostřednictvím lidského činitele urychluje předání této informace osobám 

určeným k zajištění represivního zásahu, případně uvádí do činnosti zařízení, která brání 

požáru a usnadňují, případně provádějí protipožární zásah. Zařízení EPS sestává z hlásičů 

požáru, ústředen EPS a doplňujících zařízení EPS, což vytváří systém, který akusticky i 

opticky signalizuje vzniklé ohnisko požáru nebo vzniklý požár. Tento systém dále může: 

� rozšiřovat informace o požárně nebezpečné situaci na předem určená místa, 

� ovládat zařízení, která brání šíření požáru a usnadnit, případně přímo provádějí 

protipožární zásah, 

� vydávat signály pro ovládání technologických zařízení v případě požáru (odstavení 

zařízení apod.). 
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6.1.2. Panikové kování 
 

Panikové kování je v současné době, asi jednou z nejrozšířenějších ochran před panikou. 

S tímto systémem je možné se setkat prakticky všude tam, kde se předpokládá výskyt většího 

množství osob (např. kina, kulturní domy, obchodní centra, atd.). Tento systém se velmi 

osvědčil a již při mnoha požárech prokázal svojí spolehlivost. 

Volba, umístění a instalaci panikového kování řeší normativní předpisy jako je ČSN EN 

1125 nebo ČSN 73 0831. 

 

Základní požadavky na panikové kování [17]: 

1) Panikové kování musí umožnit otevření kteréhokoli křídla dveří (vrat) ve směru úniku 

jedním pohybem, vedeným vodorovně ve směru úniku nebo šikmo shora dolů, a to 

silou nejvýše 80 N. 

2) Pokud jsou dveře (vrata) uzamykatelné (zpravidla z vnější strany, tj. proti směru 

úniku), musí panikové kování umožnit otevřít jednotlivá křídla dveří (vrat) při každé 

poloze zámku. 

3) Dveřní (vratová) křídla nesmějí mít žádné upevňovací zařízení (zástrče, rozvorové 

tyče, obrtlíky, apod.), které nelze ovládat panikovým kováním. Přídavné zařízení pro 

motorické ovládání křídla, nesmí bránit funkci mechanického křídla vodorovným 

tlakem. 

4) Pro otevření dveří (vrat) ze strany proti směru úniku lze použít jakékoli kování, které 

neruší funkci panikového kování, popř. mohou být křídla bez kování. 

5) U dveří (vrat) na únikových cestách ze shromažďovacího prostoru musí být ovládací 

prvek panikového kování tvořen vodorovným madlem v nepřerušené šířce každého 

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

900 mm až 1100 mm nad úrovní podlahy. Lokální ovládací prvek (podle ČSN EN 

179) může být instalován pouze v prostorech, kde shromážděné osoby znají způsob 

ovládání tohoto zařízení. 

6) Funkce panikového kování je z hlediska zajištění úniku osob nadřazena ostatním 

požadavkům na dveře (bezpečnost, zajištění před vloupáním, apod.). Dveře 

s panikovým kováním na nestřežené únikové cestě (směru) mohou být vybaveny 

prvky signalizujícími jejich otevření nebo manipulací se závorou a rozvorami. 

Případné zařízení pro zabezpečení dveří v zavřené poloze musí být samočinně 

odblokováno vždy na začátku provozní doby shromažďovacího prostoru. 
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7) Uvedené požadavky se vztahují k výsledné funkci a ovládacím prvkům kování; 

neurčují tedy fyzikální podstatu funkce, která musí být pouze ryze mechanická, nesmí 

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

s autonomním energetickým zdrojem). Zařízení musí být spolehlivé nejméně 30 minut 

po vyhlášení poplachu a vyřazení vnějších energetických zdrojů. 

 

 

Obrázek 6.1: Panikové kování společnosti FAB [19] 
 

6.1.3. Tlačítkové hlásiče požáru 
 

Tyto hlásiče nereagují na změnu parametrů, které jsou pro požár typické (např. kouř, 

teplo, aerosoly, atd.), ale jejich spuštění je závislé pouze na lidském faktoru. To znamená, že 

to, aby se poplach vyhlásil a tím se mohlo velké množství osob včas evakuovat, závisí na tom, 

jestli se tento hlásič uvede do chodu nebo ne. Eliminuje se tak množství planých poplachů na 

minimum. Vyloučit planý poplach však není úplně možné, protože u těchto hlásičů hrozí 

jejich zneužití. 

6.1.4. Požární poplachové zařízení – Siréna 
 

Dle normy EN 54-3 nejsou specifické požadavky  na druh zvuku tj. jeho frekvenční 

rozsah, časový průběh, výstupní hladinu, ale připouští odchylky podle povahy instalace 

sytému, typu rizika a národních zvyklostí. Norma uvádí obecnou metodu pro zkoušení 

provozních parametrů sirén podle specifikace uvedené výrobcem. Zahrnuje pouze ta zařízení, 
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která odvozují svoje provozní napájení pomocí fyzického elektrického připojení k vnějšímu 

zdroji, jako je systém elektrické požární signalizace [1]. 

V současné době je u nás na trhu velmi rozmanité pole těchto požárních sirén, které lze 

využít nejen do budov s velkým počtem lidí, ale i do menších objektů. 

Aby byla maximálně zabezpečena jistota včasné evakuace osob v davu, kde hrozí riziko 

vzniku paniky, je vhodné použít správnou logickou návaznost všech výše uvedených 

bezpečnostních opatření. 

 

 

Obrázek 6.2: Požární poplachová ústředna typ H-915 [17] 
 

6.2. Pasivní prvky 
 

Jestliže se z daného prostoru lze dostat bezpečně  více než jednou únikovou cestou a 

v prostoru se vyskytuje velký počet osob, je téměř jisté, že se všechny osoby  neshodnou na 

tom, jakou únikovou cestu zvolí ke své evakuaci na bezpečné místo. Z tohoto důvodu se na 

dané únikové cestě mohou tvořit různé proudy pohybu osob. Při vyšších hustotách [14] 

dochází velmi často k vzájemnému ovlivňování osob jdoucích proti sobě. Každým tímto 

setkáním dojde ke snížení rychlosti a ke změně směru pohybu v důsledku snahy se navzájem 

vyhnout, aby nedošlo ke kolizi. Tento pohyb stranou způsobuje oddělení chodce od hlavního 

proudu, a jelikož  chování osob je často automatické, bude osoba, jdoucí za ním, jeho směr 

bez přemýšlení následovat viz. Obrázek 6.3 
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Obrázek 6.3: Znázornění pohybu vytypovaných osob v davu 
 

Aby se těmto situacím zabránilo, používají se různá opatření, která mají snahu jednotlivé 

proudy od sebe oddělit. Na dostatečně širokých únikových cestách lze stavebními úpravami 

jednotlivé proudy od sebe navzájem oddělit. Velmi častou stavební úpravou bývá použití řady 

sloupů situovaných ve středu této únikové cesty. Musí být ale prokázáno, že taková stavební 

úprava nemůže naopak ještě více osoby ohrozit. Při vysoké hustotě unikajících osob by mohlo 

totiž dojít k tomu, že osoby na této únikové cestě by mohly být proudem jiných osob 

natlačeny na tyto sloupy a mohlo by tak dojít k jejich vážnému poranění nebo dokonce i 

k úmrtí. 

 

Obrázek 6.4: Rozdělení proudu osob stavební úpravou pomocí sloupů 
 

Další běžně se vyskytující řešení je takové, že osoby, které se pohybují po únikové cestě, 

mohou procházet zúženou částí této komunikace. V důsledku tohoto zúžení může dojít 

k situaci, kdy proud, popřípadě proudy osob, které se chtějí co nejrychleji dostat z ohroženého 

prostoru, mohou v tomto zúžení vytvořit tzv. „zátku“. Dojde k ucpání tohoto místa a proud 

lidí se prakticky zastaví. Důsledkem je nebezpečí vysokých ztrát na zdraví osob, popř. i úmrtí. 
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Obrázek 6.5: Znázornění problému nahuštění osob před východem na volné prostranství a 
jeho celkové ucpání [3] 
 

Aby se těmto situacím zabránilo, lze stavební úpravou tuto situaci vyřešit. Jako opatření se 

používá výstavba průchodu nálevkovitého tvaru, která stabilizuje tok v zúžených částech 

únikové cesty. 

 

Obrázek 6.6: Stavební úprava chodby do tzv. nálevkovitého tvaru a zabránění tak vzniku 
„hluchých míst“. 

 

Další stavební možností, jak zabránit ucpání zúženého místa na únikové cestě je, že se 

před toto místo stavebním řešením vytvoří nějaká zábrana, která slouží k usměrnění a hlavně 

rozdělení proudu osob směřujícím k danému místu. Dojde k tzv. „obtékání“ kolem takového 

místa a osoby jsou též donuceny zpomalit, aby do této překážky nenarazily a neublížily si. 
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Obrázek 6.7: Stavební úprava sloupem, díky které dojde ke zpomalení osob a tzv. obtékání 
davu [3] 

 

Zřejmě nejproblémovější situace vzniká v případech, kdy se několik komunikačních cest 

sbíhá v jednom místě. Tyto komunikace vytvoří jakousi křižovatku a osoby se tak s větší 

pravděpodobností dostanou do kolizní situace s jinou osobou. Jak již bylo uvedeno výše, 

každé toto střetnutí má za následek pokles rychlosti pohybu dané osoby a tím se zvyšuje míra 

nebezpečí ohrožení této osoby, ať již od hrozícího nebezpečí nebo od zranění v důsledku 

srážky s osobou jinou. 

 

Obrázek 6.8: Ukázka křížení osob v případě křižovatky [3] 
 

Zabránit těmto situacím a zmírnit tak negativní následky na osoby, lze stavební úpravou, 

jako je např. umístění sloupu do středu této křižovatky. Také lze použít i jiné stavební úpravy, 

které chaotický pohyb osob křižovatkou mohou usměrnit. Používají se např. různé dekorativní 

doplňky (fontánky, keře), které jsou situovány do středu této křižovatky. Vlivem tohoto 

umístění doplňků, osoby, které se vyskytují na těchto únikový cestách musí změnit směr, aby 

se překážce vyhnuly a jsou tak usměrněny, že již  není tak velké riziko střetu s jinou osobou 

přicházející z jiného směru. 
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Obrázek 6.9: Stavební úprava pomocí sloupu při křížení únikových cest 
 

Optimalizaci pohybu osob ovlivňuje  nadále i několik dalších faktorů. Jedná se hlavně o 

složitost budovy, její dispoziční uspořádání, tvar a technické proporce schodišť, východů, 

výtahových šachet a dalšího technického zařízení a vybavení. Tyto všechny prvky jsou a vždy 

budou součástí budov. Proto vhodný návrh optimalizačních postupů může vytvořit nejen lepší 

podmínky pro pohyb osob, ale také může být součástí nového designu budov [4]. 

Všechny tyto kompenzace se provádějí kvůli jednomu jedinému požadavku. A to, snížení 

rychlosti pohybujících se osob a snížení pravděpodobnosti jejich zranění. především ale 

z důvodu, aby se včas a hlavně bezpečně dostaly z ohroženého prostoru na volný prostor či 

jiné bezpečné místo. Různé studie i počítačový software totiž již prokázaly, že rychlost 

pohybujících se osob se snižuje tím více , čím unikající osoby mají menší manipulační 

prostor. 
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Obrázek 6.10: Graf ukazující závislost rychlosti na prostoru v m2, které osoby mají 
k dispozici 
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7. Počítačový software zabývající se problematikou chování 
evakuujících se osob 

 

Vznik požáru či jiného nebezpečí nelze nikdy úplně vyloučit, a proto se zvyšuje snaha 

těmto nežádoucím situacím předcházet. Proto se také různé softwarové firmy zabývají touto 

problematikou. Asi nejvýznamnější program, zabývající se problematikou chování osob, které 

se evakuují z místa zasaženého požárem je program BuildingExodus. Tento program při 

svých simulacích bere v úvahu velké množství faktů, které se přímo dotýkají lidského chování 

a jednání v zátěžových situacích např. při požáru. 

Program BuildingExodus definuje každou část lidského chování jako soubor vlastností, 

které všeobecně spadají do čtyř kategorií; fyzické (věk, pohlaví , schopnost se pohybovat, 

atd.), psychologické (vytrvalost, úsilí, atd.), zkušenost (vzájemný odstup, PET, atd.) a účinky 

nebezpečí (hodnoty FIN, FICO2, FIH, atd.). Tyto vlastnosti slouží k definování všech osob 

jako celku tak, aby umožnil rozpoznat jejich jednání během kterého jednotlivými vlastnostmi 

ovlivňováni. Některé vlastnosti jsou stejné po celou dobu simulace, ale ostatní jako je 

dynamika, se neustále mění v důsledek nových skutečností v ostatních podmodelech. Mimoto, 

některé vlastnosti vyžadují, aby byly vloženy ručně uživatelem, nebo akceptovaly výchozí 

nastavení, pokud se s ostatními vlastnostmi počítá během simulace. 

 Obsazení osobami může být definováno užitím jedné z několika metod. Osoby jsou 

definovány v tzv. Módu uživatele objektu a mohou být vytvořeny: 

 

a) ručním nastavením individuálních parametrů 

b) vytvořením bloků o n jednotlivcích s náhodně generovanými parametry 

c) vytvořením bloků o n jednotlivcích s parametry, které jsou náhodně definovány mezi 

dolní a horní hranicí zadanou uživatelem 

d) kombinací metod a až c 

e) výběrem z uživatelem definované knihovny 

 

Jakmile jsou nadefinováni uživatelé v objetku, jednotlivci mohou být editováni za účelem 

modifikování jednotlivých vlastností. 
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7.1. Fyzické vlastnosti 

7.1.1. Pohlaví, věk, výška a váha 
 

Tyto vlastnosti jsou stanoveny, aby napomáhaly v rozlišování jedné individuální 

vlastnosti od ostatních a aby poskytly podklady pro přidělení dalších různých vlastností. 

Tento typ rozlišení je nezbytný, protože za normálních podmínek jsou hodnoty pro definování 

dalších charakteristik závislé na věku, pohlaví a váze. 

 

Tabulka 7.1: Vlastnost pohlaví v programu BuildingExodus 
 

Vlastnost pohlaví 

Rozsah Muž nebo žena 

Výchozí hodnota Muž 

Ovlivněno x 

Ovlivňuje Pohyblivost, úsilí, rychlost 

Poznámka Jednoznačně určí pohlaví každé osoby 

 

Tabulka 7.2: Vlastnost věk v programu BuildingExodus 
 

Vlastnost věk 

Rozsah 1-100 
Výchozí 
hodnota 

25 let 

Ovlivněno x 

Vliv na: Rychlost, výšku, váhu 

Poznámka Jednoznačně určí věk každé osoby 

 

Tabulka 7.3: Vlastnost váha v programu BuildingExodus 
 

Vlastnost hmotnost 

Rozsah 1.0 - 200 Kg 

Výchozí hodnota 80 Kg 

Ovlivněno Věkem a pohlavím 

Vliv na: x 

Poznámka Jednoznačně reprezentuje váhu každé osoby 
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Dle mého názoru je vliv váhy jednoznačně prokazatelný a mělo by se s ním při simulaci 

počítat. Především váha (nadváha nebo obezita) ovlivňuje rychlost pohybu, pohyblivost. 

 

Tabulka 7.4: Vlastnost výška v programu BuildingExodus 
 

Vlastnost výška 

Rozsah 1.0 m - 2.0 m 
Výchozí 
hodnota 

1.8 m 

Ovlivněno Věkem a pohlavím 

Vliv na: FIN, FIC 

Poznámka Jednoznačně reprezentuje výšku každé osoby 

 

Skrz Mód uživatele objektu má uživatel programu kompletní kontrolu nad přidělenými 

hodnotami, které jsou použity k reprezentaci vlastnosti váhy a výšky. Pokud se pro generování 

uživatelů v objektu používá náhodné generování, pak výška a váha generované populace je 

závislá na věku a pohlaví jedinců. Tento vztah je převzat ze statistiky Britského zdravotnictví 

v závislosti ideální výšky a váhy lidí od narození 20ti let. Tyto obrázky jsou poté zohledněny 

výpočtem, který může být očekáván v aktuální populaci. 

 

 

Obrázek 7.1: Graf znázorňující vztah mezi výškou a věkem jedince [18] 
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Obrázek 7.2: Graf znázorňující vztah mezi výškou a váhou jedince [18] 
 

Funkce na daném obrázku se týkají hodnot vztažených na osoby mezi věkem 0 – 20 let. 

Funkce zahrnují průměrnou výšku a váhu pro každý věk, takže u specifické hodnoty věku a 

hmotnosti osob spadají do rozsahu hodnot, soustředěných okolo průměru, jak je znázorněno 

na obrázku 7.2. Osoby starší 20ti let jsou považovány za dospělé. Tato data jsou spíše brána v 

úvahu jako průměr očekávané výšky a hmotnosti jedince než jako přesná reprezentace. 

Uživatel programu by měl poskytnout dodatečné informace, jestliže tento fakt je považován 

za důležitý a neměl by pouze spoléhat na data, která jsou v daném programu dostupná. 

 

7.1.2. Vlastnost pohyblivosti 
 

Vlastnost pohyblivosti je multiplikativní faktor a používá se ve spojení s vlastností 

rychlostí pohybu a odolnosti. Má 2 funkce: z počátku se tato vlastnost používá, aby se 

posoudilo, jestli zkoumaná osoba netrpí nějakou omezenou fyzickou pohyblivostí. Osoba, 

která netrpí žádným fyzickým omezením bude mít  zpočátku pohyblivost nastavenu na 

hodnotu 1, zatímco jedinec s částečným omezením pohybu, jako je například ruka v sádře, 

bude mít následně sníženou pohyblivost na hodnotu přibližně 90 % původní hodnoty. Větší 

omezení, jako je slepota nebo zlomená noha, bude mít za následek snížení přibližně na 

hodnotu 20 % původní hodnoty. 
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Druhá funkce pohyblivosti se používá k posouzení vlastností rychlosti pohybu a odolnosti 

osob v důsledku jejich reakce na působení jedovatých a toxických látek po dobu jejich 

expozice koncentraci kouře. Pohyblivost se může měnit z počáteční hodnoty (žádný efekt) až 

k hodnotě 0 (jedinec zemře). Pohyblivost se snižuje jako FIN – definován jako toxický sub-

model – zahrnuje současně zvyšující koncentraci kouře anebo se zvyšující koncentraci kouře. 

 

Přímé spojení mezi poklesem vlastností osob a zvyšující se expozicí toxických plynů 

(FIN) nejsou prozatím plně prozkoumány.  Očekává se však, že významný pokles závisí jen 

na velmi vysoké hodnotě indexu FIN. Výchozí hodnoty v tabulce 7.5 odrážejí očekávanou 

závislost. 

 

Tabulka 7.5: Vztah mezi FIN a vlastností pohyblivosti osob 
 

FIN pohyblivost 

0.00 - 0.89 1.00 

0.90 - 0.95 0.90 

0.96 - 1.00 0.80 

 
Tento stupeň pohyblivosti je poté násoben počátečním stupněm pohyblivosti osob, aby 

vytvořil dynamicky vypočítanou pohyblivost, závislou na okolních podmínkách, jak popisuje 

následující rovnice 

Pohyblivost osob = Počáteční pohyblivost * pohyblivost (1) 

 

V důsledku tohoto, osoba se schopností pohybu menší než nastavená hodnota 1.0 bude 

mít tak stupeň pohyblivosti redukovaný do poměru v závislosti na okolních podmínkám, jak je 

uvedeno v tabulce 7.5. 

Podobným způsobem jako jedovaté plyny, také dráždivé plyny mají přímý vliv na 

pohyblivost osob i jejich zdraví. Mělo by být zohledněno, že  jen momentální (FIC) dopad 

dráždivých produktů ovlivňuje pohyblivost jedince. Jak se hodnota FIC zvyšuje, tak se 

schopnost jedince pohybovat snižuje, redukuje se tak i rychlost pohybu jedince. Následující 

rovnice reprezentuje funkci na výpočet pohyblivosti 

 













 +−+=
−

2.1

)2.0*2.0(
2)160/)1000*(( FICe

tPohyblivos
FIC

 (2) 
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Vztah mezi stupněm FIC a pohyblivosti jedince je znázorněn na obrázku 7.3 

 

Obrázek 7.3: Dopad hodnoty FIC na pohyblivost [8] 
 

Hlavní důsledek působení kouře je snížení viditelnosti a podráždění očí, což má za 

následek pokles schopnosti jedince, aby se bezpečně dostal z ohroženého prostoru. Několik na 

sobě nezávislých studií prokázalo, že pohyb potencionální oběti se snižuje v závisti na 

vzrůstající hodnotě koncentrace kouře. Tento efekt je též uvažován a měl by být vztažen na 

koncentraci a nezvyšovat se se vzrůstající dobou expozice. V programu BuildingExodus je  

hustota kouře vztažena do vlastnosti pohyblivosti. 

 

Dopad kouře na pohyblivost osob je zobrazen v grafu dráždivosti. Pokud dráždivé plyny 

nejsou přímo přítomny při požáru, jsou data použita ke kompletnímu  dopadu kouře a 

jedovatých plynů na pohyb jedince. Tento postup však  nepožaduje specifikaci o koncentraci 

jedovatých plynů. Takto aplikovaný vztah je určený ke znázornění poklesu rychlosti pohybu 

jedince během působení jedovatých plynů. Avšak to není přímý dopad na zdraví zasažených 

osob. 
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Obrázek 7.4: Dopad kouře na pohyb osob [8] 
 

Schopnost pohybu je konstantní do té doby, dokud je koncentrace kouře 0.1 / m, po té je 

každý jednotlivý bod vypočítán podle následující rovnice, 

 

06.138.008.2 2 +−⋅−= KKtPohyblivos  (3) 

 

kde K reprezentuje extinkční koeficient (m-1) kouře. Tato funkce byla převzata z práce Jina. 

Při koncentraci kouře 0.45 m-1, se schopnost pohybu sníží na polovinu původní hodnoty. Pro 

koncentraci okolo 0.5 m-1 je schopnost utéct omezena a model předpokládá maximální 

rychlost ekvivalentní k rychlosti Loudání  (znázorněno v tabulce 7.8), než použití rychlosti 

pohybu podle rovnice Pohyblivosti jedince (3). Je důležité upřesnit, že výchozí rychlost 

Loudání je nastaven na 20 % Rychlé chůze jedince (znázorněna v tabulce 2.6). Avšak, pokud 

je rychlost Loudání zakázána (v Kontrole chování) a koncentrace kouře překračuje hodnotu 

0.5 m-1 , pohyblivost jedince bude udržována na hodnotě 0.36, bez ohledu na koncentraci 

kouře. 
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Tabulka 7.6: Vztah mezi koncentrací kouře a schopností pohybu jedince 
 

Koncentrace kouře (l/m) pohyblivost 

0.0 - 0.1 1.0 

0.2 0.92 

0.3 0.76 

0.4 0.57 

0.5 0.36 

>0.5 0.36 

  

Pokud koncentrace jedovatých plynů je specifikována, potom úplný model je využitý 

ke vztahu k dopadu viditelnosti při zakouření na pohyblivost jedince (znázorněno 

na obrázku 7.5). To zkoumá koncentraci několika jedovatých plynů a určuje dopad 

na pohyblivost jedince. Prvotní data získaná Jinem byla reprezentována „nejedovatými 

plyny“. Předpokládalo se, že poskytnou dostatečně kvalitní informace o dopadu kouře pouze 

na viditelnost, bez dalšího vlivu nějakých jedovatých zplodin kouře. Pokud se budeme 

zabývat pouze tímto faktem, a nebudeme brát v potaz toxické vlastnosti, tak kouře způsobí 

lehký pokles rychlosti pohybu v důsledku snížení viditelnosti (znázorněno na obrázku 7.5). 

 

 

Obrázek 7.5: Rychlost chůze jedince vystavenému působení jedovatého a nejedovatého kouře. 
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Derivační křivka, která reprezentuje tuto závislost je stanovena dle rovnice, 

2161.0488.0105.1 KKM −−=  (4) 

 

kde M je pohyblivost jedince a K je  extinkční koeficient kouře a je platný mezi extinkčními 

koeficienty 0.2/m a 1.0/m. Tato křivka reprezentuje dopad prostředí, především ve vztahu ke 

snížení viditelnosti. Efekty jedovatých a toxických plynů jsou kombinování s tímto efektem. 

Nejhorší dopad na pohyblivost jedince a jeho zdraví je potom při simulaci použit. 

 

Tabulka 7.7: Vlastnost Pohyblivosti v programu BuildingExodus 
 

Vlastnost pohyblivost 

Rozsah 0.0 - 1.0 

Výchozí hodnota 1.0 

Ovlivněno FIN, FIC, koncentrací kouře 

Vliv na: Odolnost a rychlost pohybu 

Poznámka Reprezentuje snížení pohyblivosti osob při požáru 

 

7.1.3. Rychlost pohybu 
 

Vlastnost rychlosti pohybu odráží rychlost pohybu jedince. Záleží to na počáteční 

maximální rychlosti jedince, jejich pohyblivosti a vlastnosti terénu, který má být překonán. 

 

V programu BuildingExodus uživatel nastaví – pro každého jedince – 6 stupňů rychlosti. 

Tato rychlost pohybu je definována jako rychlá chůze, chůze, nerovnoměrná chůze, loudání, 

Po schodech nahoru a Po schodech dolu. Tyto jednotlivé stupně představují rychlost, kterou 

může jedinec dosáhnout za různých podmínek. Z počátku je každému jedinci přidělena 

maximální rychlost, kterou je Rychlá chůze a další stupně pohybu -  Chůze, Nerovnoměrná 

chůze a loudání jsou automaticky určeny jako libovolné procenta této rychlosti. Libovolné 

procentuální zpomalení je nastaveno přímo v tomto programu jako výchozí hodnoty, které 

mohou být případně pozměněny. Rychlost  chůze po schodech nahoru a dolů záleží na věku, 

pohlaví. 
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Poznámka: Rychlost pohybu po schodech také závisí na geometrii schodů, částečně také 

na hloubce a výšce, které jednotlivé schody dosahují. Program BuildingExodus však ale tuto 

hodnotu neumí započítat. Proto jsou výchozí hodnoty rychlosti pohybu po schodech, které 

jsou používány v programu BuildingExodus založeny na průměrných datech 2 případů 

konstrukce schodišť. 

 

Poznámka: Maximální rychlost pohybu, která může být nastavena pro jedince záleží 

na minimální délce úhlu. Navíc také orientace v budově má dopad na rychlost pohybu. Pokud 

osoba budovu velice dobře zná, bude přímo vědět kterým směrem a kam se má vydat, zatímco 

která budovu nezná se bude muset řídit například orientačními značkami. 

 

Tabulka 7.8: Výchozí hodnoty rychlosti chůze, nerovnoměrné chůze a loudání jsou nastaveny 
jako libovolné procenta rychlé chůze. 
 

Typ rychlosti pohybu Výchozí hodnota m/s 

Rychlá chůze 1,5 

Chůze 1.5*90% 

Nerovnoměrná chůze 1.5*80% 

Loudání 1.5*20% 

 
 
Tabulka 7.9: Výchozí hodnoty rychlosti pohybu po schodech 
 

Pohlaví Věk 
Rychlost                    

po schodech dolů 
(průměrná) (m/s) 

Rychlost            
po schodech nahoru 

(průměrná) (m/s) 

Muž <30 1,01 0,67 

Žena <30 0,755 0,635 

Muž 30-50 0,86 0,63 

Žena 30-50 0,665 0,59 

Muž >50 0,67 0,51 

Žena >50 0,595 0,485 
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Terén a klimatické podmínky určují, která ze 6ti stupňů rychlosti pohybu je vhodná. To je 

určené podle tabulky 7.10. 

 
Tabulka 7.10: Závislost rychlosti pohybu na terénu 
 

Terén Rychlost pohybu 

Volný prostor - Volný prostor Rychlá chůze 
Ulička - Ulička Rychlá chůze 

Volný prostor - Dozor - Volný prostor Rychlá chůze 
Volný prostor - Sedadlo/Sedadlo - Volný prostor Chůze 

Sedadlo - Sedadlo (s uličkou) Chůze 
Sedadlo - Sedadlo (mezi řadami) Nerovnoměrná chůze 

X - Okraj/Okraj - X Chůze 
X - Uzel/Uzel - X Chůze 

X - venkovní východ Chůze 

Schody 
Rychlost po schodech 

nahoru/dolů 
Voný prostor - Rychlá chůze 

Volno - Místo - Vnitřní Východ/ Vnitřní východ - Volno - 
Prostor 

Rychlá chůze 

 

Poznámka: Rychlost pohybu jedince je také pozměněna pokud oblouk, kterým se musí 

překonat překážka má úhel větší než 0°. 

 

Konečný prvek, který má také vliv na rychlost pohybu, je určen pohyblivostí jedince. 

Snížení pohyblivosti má za následek snížení rychlosti pohybu. Rychlost pohybu jedince je 

v každém časovém okamžiku určena rovnicí: 

 

rychlost pohybu = počáteční rychlost pohybu*pohyblivost (5) 

 

Pokud se jedinec dostane do řady nebo fronty, BuildingExodus reguluje rychlost pohybu 

každého jedince skrz proceduru Konfliktu, ve které je navýšen čas každé osobě, která je 

lapena takto vzniklou situací. V důsledku tohoto, pokud je někomu přiřazena hodnota rychlé 

chůze a dotyčná osoba se ocitne ve frontě nebo zácpě u východu z místnosti, či na volné 

prostranství, bude se automaticky pohybovat redukovanou rychlostí. Redukovaná rychlost je 

určena tak, aby reprezentovala rychlost zástupu nebo fronty jako celku v důsledku 

nahromadění osob v prostoru. 
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Poznámka: BuildingExodus však ještě neumí dobře vyhodnocovat rychlost pohybu 

nahromaděných osob. 

 

Tabulka 7.11: Vlastnost Rychlost pohybu v programu BuildingExodus 
   

Vlastnost Rychlost pohybu 

Rozsah 0.0 - 10 m/s 

Rychlá chůze - 1.5 m/s 

Normální chůze - 90% rychlosti Rychlé chůze 

Nerovnoměrná chůze - 80% rychlosti Rychlé chůze 

Loudání - 20% rychlosti Rychlé chůze 

Rychlost po schodech nahoru - viz tabulka 7.4 

Výchozí hodnoty 

Rychlost po schodech dolů - viz tabulka 7.4 

Ovlivněno Pohyblivostí, Terénem, klimatickými podmínkami 

Vliv na: Výkon a chování 

Poznámka Reprezentuje maximální rychlost jednotlivce 

  

7.1.4. Vlastnost fyzická zdatnost 
Vlastnost odolnosti je určena, aby představovala fyzickou obratnost jedince při 

překonávání překážek, jako je třeba pohyb přes sedadla. fyzická zdatnost jednotlivce je 

v každém časovém okamžiku určena pomocí rovnice: 

 

fyzická zdatnost = počáteční fyzická zdatnost* pohyblivost (6) 

 

Vlastnost fyzické zdatnosti je tak upravena vlastností pohyblivosti definované  uvedené 

výše. Vlastnost fyzické zdatnosti by měla být nastavena ve spojitosti s hodnotou délky dráhy 

oblouku, která je potřebná k překonání překážky. Pokud výchozí hodnoty délek oblouku 

nejsou použity, fyzická zdatnosti jedince musí být také brána v potaz. 
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Tabulka 7.12: Vlastnost fyzické zdatnosti v programu BuildingExodus 
 

Vlastnost fyzická zdatnosti 

Rozsah 0,0 - 7.0 

Výchozí hodnota 5 

Ovlivněno x 

Vliv na: Výkon a chování 

Poznámka Reprezentuje odolnost jednotlivce 

 

 

7.1.5. Vlastnost objem spotřebovaného vzduchu 
 (RMV) 

Objem vdechovaného vzduchu za minutu je směsí objemu vzduchu, který se vdechne do 

plic (litr/minuta). Používá se u modelu Toxicity k výpočtu FICO (Dávka Oxidu uhelnatého). 

RMV závisí na pohlaví, váze, věku a typu aktivity jedince. Např. 70 kg muž, který nedělá 

fyzicky náročnou práci má RMV spotřebu vzduchu okolo 25 l/min, pokud je úplně v klidu, 

tak je spotřeba 8.5 l/min a pokud dělá opravdu fyzicky náročnou práci, tak se spotřeba zvýší 

až na 50 l/min. Počáteční hodnoty, nastavené v Exodu jsou zobrazeny v tabulce 5.6. 

V současném provedení Exodu, RMV ukazuje jen závislost na pohlaví a aktivitě. 

 

Poznámka: Hodnoty RMV pro ženy jsou nastaveny na 90 % hodnoty u mužů. Když je 

k dispozici více dat, pak jsou i tyto hodnoty změněny. 

 
Tabulka 7.13: Výchozí hodnoty RMV nastavené v programu BuildingExodus 
 

Aktivita 
Muži 

(l/min) 

Ženy 

(l/min) 
Pracovní zátěž 

Klid 8,5 7,65 Osoba je v klidu 

Lehká 25 22,5 
Osoba jde rychlostí chůze nebo rychlostí po 

schodech dolů nebo jde u strany schodiště 

Vysoká 59 45 
Osoba utíká nebo jde po schodech nahoru, 

překonává překážky nebo jde v zástupu 
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Poznámka: Předpokládá se , že jedinec bude v zástupu jen tehdy, pokud dosáhne těžkých 

podmínek. 

 

Tabulka 7.14: Vlastnost RMV v programu BuildingExodus 
 

Vlastnost množství spotřebovaného vzduchu (RMV) 

Rozsah 0.0 - 50 l/min 
Výchozí 
hodnota 

viz tabulka 7.6 

Ovlivněno Aktivitou, pohlavím 

Vliv na: FICO, Pohyblivost, výkon, chování 

Poznámka Používá se k vypočítání absorpce CO a předpovídá případné udušení osoby 

 

 

7.2. Psychologické vlastnosti 

7.2.1. Vlastnost úsilí (agilnost) 
 

Tato vlastnost je směsí agresivity jedince. Používá se jako základ pro konfliktní jednání. 

V situacích, kde jedinci soupeří, aby dosáhli cíle, úsilí jedince může způsobit možné 

konflikty. Vlastnosti úsilí jsou přiřazeny hodnoty od 1 m (malé úsilí) až po hodnotu 15 

(vysoké úsilí). Jsou jisté důkazy, že mladí muži všeobecně mají větší úsilí, zatímco starší ženy 

mají tendenci mít snahu se zachránit nižší. 

 

Tabulka 7.15: Vlastnost Úsilí v programu BuildingExodus 
 

Vlastnost úsilí (agilnost) 

Rozsah 1 - 15 

Výchozí hodnota 10.0 

Ovlivněno x 

Vliv na: Konfliktní jednání, výkon, chování 

 

 

Program BuildingExodus během simulace využívá mnoho dalších faktorů, ale ty již 

nereprezentují chování osob při požáru. Jak jde neustále vývoj tohoto programu dopředu, tak 
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se zvyšuje i realističnost vymodelované evakuace. Program stále více využívá umělé 

inteligence, aby simulace byla co nejvěrohodnější a bylo možné se na vznik požáru připravit a 

předpokládat různé stavy, které by tak mohly vzniknout, aby se nepříznivý dopad této události 

redukoval na minimum. 

Jednoznačně největší pokrok, pokud se týká využití umělé inteligence je v herním 

průmyslu. Jelikož hráč počítačové hry stále více klade důraz na realističnost nejen prostředí, 

ale i osob vyskytujících se ve hře, tak se zvyšuje i umělá inteligence potencionálních nepřátel. 

Není problém se tak setkat se skupinou protivníků, kteří si navzájem předávají instrukce, 

spolupracují spolu, využívají ve svůj prospěch různé nerovnosti terénu, atd. 
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8. Závěr 
 

Bakalářská práce byla vypracována za účelem představení a popisu problémů, se kterými 

je možné se při evakuaci setkat, jaké chování nejvíce evakuaci stěžuje a které naopak na 

evakuaci tak nežádoucí vliv nemá. Uživatelé objektů by si měli uvědomit, že svým 

neuváženým jednáním, mohou být vystaveny nebezpečí více, než v případě, kdyby se řídili 

pokyny personálu a nebrali požár na lehkou váhu. Nikdy však s jistotou nemůžeme přesně 

určit, jak se osoby budou v případě ohrožení požárem chovat, neboť to záleží výlučně na 

jejich psychickém stavu a na tom, jak jsou citlivé na různé situace, které mohou nastat. 

 

V mé práci byl rovněž představen počítačový software BuildingEXODUS, který se 

obvykle využívá pro simulaci evakuace osob z míst zasažených požárem. Jelikož tento 

program má jisté nedostatky, především v oblasti umělé inteligence a spontánního chování 

osob při požáru, bylo by jistě vhodné se touto problematikou do budoucna podrobněji 

zabývat, aby bylo možné navrhovat co nejvěrohodnější simulaci nejen evakuace osob, ale i 

chování těchto osob. 

 

Cílem bakalářské práce bylo poukázat na možné návrhy využití umělé inteligence 

v evakuačních programech. Zahrnutí této vlastnosti do těchto programů by poskytlo, co 

nejvěrohodnější simulaci pohybu evakuujících osob včetně jejich chování. Pokud se dokáže 

umělou inteligenci zabudovat do evakuačních programů, bude možné lépe předpovídat reakci 

osob a dimenzovat tak pro ně bezpečné cesty určené k jejich evakuaci.  
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