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Diplomová páce se zabývá rozborem cvičné evakuace Ústřední knihovny v Ostravě. V úvodu 

práce je popsána problematika jednotlivých přístupů k výpočtu doby evakuace. Je zde 

popsána metodika hodnocení chování evakuovaných z videozáznamu. Popsán průběh cvičné 

evakuace Ústřední knihovny v Ostravě a její hodnocení. Provedena analýza chování osob pro 

možnost aplikování výsledků do příští verze programu BuildingExodus. Výsledky analýzy dat 

pořízených při cvičné evakuaci jsou porovnány s dalšími evakuacemi univerzitních knihoven 

ve Velké Británii a v Brazílii. 
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Diploma tesis study evacuation practice in Central library in Ostrava. The evacuation time 

calculations and diferenet way how can we get it is described in outset of this work. 

Philosophy of evaluation human behavior from videorecord which is important to base 

knowledge about data purchase. Central library in Ostrava evacuation practice description and 

evaluation. Human behavior analyse for BuildingExodus program next update. The 

interpretation of evacuation practice in Ostrava library is compare with other similar practices 

in Great Britain and Brazil. 
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1 Úvod 
V případě vzniku požáru nebo jiné mimořádné události, je nutné v první řadě chránit 

životy a zdravý lidí, jak je stanoveno v ústavním zákonu  č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti 

České republiky [1]. Pokud dojde ke vzniku takové události máme dvě základní možnosti, jak 

zabránit ztrátám na životech nebo újmám na zdraví. Můžeme omezit nebo ukončit nežádoucí 

působení nějaké síly nebo jevu. V případě, kdy již nejsou dostupné prostředky, kterými 

bychom mohli ukončit mimořádnou událost, je nutné chránit životy a zdravý osob tím, že je 

přesuneme do místa, kde již toto nebezpečí nehrozí. Tento přesun se nazývá evakuace.  

Jedná se o ověřený a dlouho využívaný způsob ochrany osob. Evakuaci ovlivňuje 

mnoho aspektů od technického provedení stavby, označení únikových cest a platných zákonů, 

které regulují oblast požární ochrany, až po psychické a osobnostní vlastnosti každé 

evakuované osoby. Problematika evakuace je řešena zákonem č. 133/1985 Sb., o požární 

ochraně [2].  

Práce se věnuje evakuaci objektů univerzitních knihoven. Účely využívání a činnosti,  

které se provádějí v těchto objektech jsou totiž specifické. Obecně platné předpoklady by zde 

proto platit nemusely.  

Při analýze bylo využito dat pořízených při třech cvičných evakuací ve třech různých 

státech; České republice, Velké Británii a Brazílii. Tento výzkum se provádí v rámci projektu 

BeSeCu při univerzitě Greenwich v Londýně. Data budou využita pro vylepšení simulačního 

programu BuildingExodus, který se zabývá matematickým modelování evakuace budov.  

 

Hlavní cíle práce 

- Rozbor cvičné evakuace Ústřední knihovny v Ostravě 

- Analýza reakcí na vyhlášení evakuace 

- Porovnání výsledků tří cvičných evakuací  
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2 Rešerše 
V této práci bylo vyžito několik zdrojů, krátkou rešerší jsou představeny ty 

nejdůležitější a nejzajímavější z nich. Obecně pojatým způsobem popisu evakuace se zabývá 

několik publikací, avšak při podrobném zkoumání bylo nutné použít i zdroje zaměřené na 

konkrétní problematiku, příklad chování a reakce osob. 

 

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

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

 

Autoři této publikace se zabývají celkovou koncepcí evakuace a přístupu k jejímu 

zabezpečení. Užívají jak hlediska ochrany osob i ochrany obyvatelstva. Člení evakuace podle 

různých kritérií s využitím platných zákonů a technických norem. Jsou zde uvedeny metody 

pro hodnocení evakuace. 

 

GALEA E.R. et al.: BuildingEXODUS v4.0 - User Guide and Technical manual. Fire 

Safety Engineering Group, University of Greenwich, London, 2004. 

 

Tato publikace osvětluje celkovou filozofii přístupu k matematickému modelu 

evakuace v programu BuildingExodus. Primárně slouží jako manuál pro práci s tímto 

programem. Jsou zde vysvětleny přístupy k výpočtu doby reakce osob na vyhlášení evakuace, 

hledání optimální únikové cesty a vliv toxického kouře na chování evakuovaných a mnoho 

dalších podrobností. 

 

CSIKSZENTMIHALY M.: Flow: The Psychology of Optimal Experience. New York: 

Harper Collins, 1991. 303s. ISBN 00-60920-43-2. 

 

Autor se zabývá psychologií osob při práci. Zabývá se mírou vnímání okolí při 

soustředěné práci a dalších podobných činnostech. Rovněž zkoumá způsoby jakými může být 

osoba ze stavu hlubokého soustředění vyrušena okolními či vnitřními podněty. Obecně se zde 

hovoří o psychologii v souvislosti s teorií her, se kterou pracují i matematické modely při 

simulacích. 
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3 Základní pojmy 
Pro snazší pochopení celé problematiky jsou zde uvedeny základní pojmy, které jsou 

v této práci použity. Jsou rozdělené do kategorií podle toho, ze kterého předpisu nebo normy 

vycházejí. 

3.1 Evakuace 

Evakuace [3] je jeden z hlavních způsobů ochrany osob. Je souborem různých opatření, 

která zabezpečují přesun osob, zvířat a věcných prostředků z ohroženého území. Provádí se 

v případech, kdy již ochranu osob nelze zajistit jiným způsobem.  

Evakuaci můžeme rozdělit podle rozsahu opatření například na objektovou, plošnou, 

krátkodobou a dlouhodobou. Mnoho dalších možností členění a přístupu k evakuaci je uveden 

v odborné literatuře [3, 20]. Podmínky evakuace v České republice jsou stanoveny zákonem 

vyhláškou a technickými normami [2,4,5,6].  

3.2 Zákon č. 133/1985 Sb. O požární ochran ě 

Zákon [2] stanovuje podmínky pro účinnou ochranu života a zdraví občanů a majetku 

před požáry a dalšími mimořádnými událostmi. Jsou zde stanoveny povinnosti pro zajištění 

požární bezpečnosti. Každé osobě rovněž ukládá povinnost poskytnutí osobní pomoci při 

zdolávání požáru. Zákon rovněž stanovuje 3 kategorie objektů, podle míry rizika pro vznik 

požáru.  

Bez požárního nebezpečí 

o Objekty, které nepřekračují limity pro zařazení do kategorií se zvýšeným nebo 

s vysokým požárním nebezpečím. 

 

Se zvýšeným požárním nebezpečím 

o Objekty, kde jsou oxidující, extrémně hořlavé, vysoce hořlavé a hořlavé látky 

v celkovém množství převyšujícím 1000 kg nebo 250 litrů. 

o Objekty, kde je více než 100 litrů hořlavých nebo hoření podporujících plynů. 

o Objekty, kde se usazuje hořlavý prach o tloušťce větší než 1 mm. 

o V prostorách, kde je nahodilé požární zatížení vetší než 120kg dřeva na m2. 

o Objekty, které mají více než 7 nadzemních podlaží. 
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S vysokým požárním nebezpečím 

o Objekty, kde se vyskytují extrémně hořlavé, vysoce hořlavé a hořlavé látky 

v množství větším než 5000 tun. 

o Objekty, kde se produkují hořlavé nebo hoření podporující plyny v množství 

větším než 5000 tun za rok. 

o Objekty, které mají více než 15 nadzemních podlaží, nebo výšku větší než 45 m. 

3.3 Vyhláška 246/2001 Sb. o  stanovení  podmínek  p ožární 

bezpečnosti 

Vyhláška [4] stanovuje úkoly právnickým a podnikajícím fyzickým osobám na úseku 

požární ochrany. Stanovuje rovněž povinnost vedení dokumentace požární ochrany podle      

§ 27 této vyhlášky. Hlavními z nich jsou.: 

- dokumentace  o začlenění do kategorie s vysokým nebo se zvýšeným požárním 

nebezpečím 

- posouzení požárního nebezpečí 

- organizace zabezpečení požární ochrany 

- požární řád 

- požární poplachové směrnice 

- požární kniha 

- a další dokumenty  

3.3.1 Požární evakua ční plán  

V § 33 vyhlášky [4] jsou stanoveny způsoby, jakými právnická, popřípadě podnikající 

fyzická osoba, zajistí průběh evakuace osob, zvířat nebo materiálu z objektů zasažených nebo 

ohrožených požárem. 

Obsah požárně evakuačního plánu 

- určení osoby, která bude organizovat evakuaci, a místo, ze kterého bude evakuace 

řízena 

- určení osob a prostředků, s jejichž pomocí bude evakuace prováděna 

- určení  cest  a  způsobu  evakuace 

- způsob zajištění první pomoci postiženým osobám 

- určení místa, na kterém se bude soustřeďovat evakuovaný materiál 
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- grafické znázornění směru únikových cest v jednotlivých podlažích 

 

Požární evakuační plán se zpracovává v objektech, kde jsou složité podmínky pro zásah 

nebo se provozují činnosti s vysokým  požárním  nebezpečím. Taktéž je zpracován v případě, 

že to vyžaduje dokumentace požární ochrany zpracovaná na základě stanovení podmínek 

požární  bezpečnosti. 

3.3.2 Cvičný požární poplach 

Tímto poplachem se prověřuje úplnost a právnost požárního evakuačního plánu a 

požárních poplachových směrnic. Cvičný požární poplach musí být proveden minimálně 

jednou za rok a před jeho provedením musí být informováno místně příslušné operační 

středisko hasičského záchranného sboru kraje. Cvičný požární poplach je vyhlášen pro 

všechny osoby, které jsou v pracovním nebo obdobném pracovním poměru k provozovateli 

činnosti. 

3.4 Norma ČSN 73 0802 

V normě [5] je stanoveno několik pojmů, které se používají při popisu evakuace a jejím 

technickém zajištění.  

- Úniková cesta je komunikace v objektu nebo na objektu umožňující bezpečnou 

evakuaci osob z objektu ohroženého požárem nebo z jeho části na volné prostranství, 

popřípadě přístup požárních jednotek do prostorů napadených požárem. Člení se na 

chráněnou a nechráněnou. 

- Únikový pruh  je základní šířka únikové cesty, přesně 0,55m. V jejich násobcích se 

šířka únikové cesty vkládá do dalších vzorců.  

- Volné prostranství je prostor mimo požárem napadený objekt, umožňující volný a 

bezpečný pohyb ve směru od objektu. Za volné prostranství lze považovat i jiné, 

požárem neohrožené prostory sousedního objektu a podobně.  

- Evakuační výtah slouží k evakuaci osob. Kabina je zhotovena z nehořlavých 

materiálů. Kabina výtahu musí dosáhnout nejvyššího podlaží a vrátit se zpět do první 

nadzemního podlaží za méně než 2,5 minuty. Musí mít zajištěnou dodávku elektrické 

energie na dobu minimálně 45 minut. 
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3.4.1 Zvuková za řízení 

Zvuková zařízení slouží pro řízení evakuace osob. Umožňují podat evakuovaným 

osobám nezbytné informace pro bezpečný pohyb z budovy na volné prostranství. Zvukové 

zařízení musí být dle [5] instalováno v objektech kde: 

- je počítáno s postupnou evakuací objektu a evakuovaných osob je více než 200 

- jsou shromažďovací prostory větší než stanovuje norma [5] 

- vyžaduje to jiná požární norma ČSN 73 08XX 

- je to objekt s vysokým požárním nebezpečím 

- doporučí to Hasičský záchranný sbor České republiky 

 

Podrobné podmínky instalace tohoto systému stanovuje norma ČSN EN 60849, 

Nouzové zvukové systémy [6]. Je zde rovněž uložena povinnost vedení dokumentace. Touto 

dokumentací je : 

- Prohlášení o shodě, které vystaví dodavatel a zhotovitel nouzového zvukového 

systému, že je ve shodě s nornou ČSN EN 60849 [6] a splňuje stanovené požadavky. 

- Dokumentace provedení montáže systému. Například schéma zapojení, umístění 

jednotlivých prvků systému, uložení kabelového vedení a další. 

- Protokol o zkoušce, že slyšitelnost vysílání, výkon reproduktorů a rozdíl hlasitosti 

vysílání a běžného hluku v budově splňuje požadavky normy ČSN EN 60849 [6]. 

- Provozní kniha se záznamy všech použití systému a záznamem o poruchách                

a opravách. 

- Provozní instrukce. Heslovité informace pro obsluhu, jak postupovat v případě 

detekce nebezpečí. Dále spojení na zodpovědnou osobu a na servis. 

- Instrukce pro údržbu s předepsanými termíny zkoušek a revizí. 

- Protokol o zaškolení obsluhy v ovládání tohoto systému. 

 

Zařízení musí splňovat podmínku že minimální akustický tlak musí být 65 dB, 

maximální tlak nesmí překročit 120dB. Hladina hlasitosti musí být v rozsahu 6dBa až 20dBa 

nad běžnou hranicí hluku v objektu. Akustický tlak má jednotku dB a jedná se jednotku 

absolutní, dBa je jednotka akustického tlaku nad běžnou hladinou hluku. Srozumitelnost 

reprodukované informace musí být minimálně 0,7 podle standartu CIS (Common 

intelligibility scale). Tento standard určuje jak velká část informace může být v daném 

prostředí pochopena. Ovlivňuje ji mnoho faktorů doba dozvuku, hladina hluku, odstup signálu 
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od šumu, rozměr, vybavení místnosti a podobně. Nouzový zvukový systém musí rovněž 

obsahovat automatickou detekci poruch. [6,8] 

 

Nouzový zvukový systém se skládá z koncových prvků, zadávacího terminálu, 

výkonových zesilovačů a přenosových cest. Pro názornost jsou některé tyto prvky v tabulce 1. 

Tabulka 1 - Přehled vybraných prvků nouzového zvukového systému [7] 

číslo prvek obrázek 

1. Stropní reproduktor 

 

2. Tlakový reproduktor 

 

3. Závěsný kulový reproduktor 

 

4. Regulátor hlasitosti 

 

5. Výkonový zesilovač 

 

6. Požární kabel pro propojení 
zařízení 
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4 Stanovení doby evakuace 
Určení, jak dlouho bude celý proces opouštění ohroženého prostoru trvat, je velice 

obtížné stanovit. Evakuujeme totiž především osoby, a ty se řídí podle svých pocitů, znalostí  

a intuice. Technické normy přistupují k výpočtu tak, že pokud osoba zaslechne alarm, 

okamžitě začne budovu opouštět. Omezuje se tedy pouze na přesun, nikoli na rozhodování 

osob a výběr cesty, která nemusí být vždy tou nejkratší. Evakuaci ovlivňuje i celková 

koncepce požární ochrany v daném prostoru, přístupu vedení a to, zda jsou požární cvičení 

prováděna tak, jak je stanoveno v předpisech. Rozdíly mezi jednotlivými druhy budov, podle 

způsobu jejich využití, se budou pravděpodobně výrazně lišit v závislosti na činnostech, které 

zde osoby běžně provádí. 

4.1 Možnosti stanovení doby evakuace 

Základní možností je zákon 133/1984 sb. a s ním související norma ČSN 73 0802. Jsou 

zde zakotveny přístupy k evakuačním podmínkám ze stavebního hlediska a rovněž výpočet 

předpokládané doby evakuace. Úpravy, stavební uspořádání a technické vybavení musí 

odpovídat těmto normám, jsou podmínkou pro udělení stavebního povolení a kontrolují se   

při kolaudaci objektu. Další možností, jak určit dobu evakuace, je použití jiného výpočtu na 

základě analýzy evakuace podobného objektu. Tento výpočet se stanový na základě 

statisticky zpracovaných dat při evakuaci. Široké možnosti využití poskytují simulační 

programy, které se navzájem liší v algoritmu výpočtu. Hlavní předností bývá možnost využití 

projektové dokumentace v elektronické podobě a import těchto dat do prostředí simulačního 

programu. Simulace je pak provedena na velice přesném modelu, a může odhalit místa, kde 

by mohlo docházet k ucpání východů, vstupů na schodiště nebo jiných zúžených míst. Těmito 

simulačními programy jsou například Simulex nebo BuildingExodus. 

 

4.2 Norma ČSN 73 0802  

Norma [5] stanovuje postup výpočtu doby evakuace a tento výsledek porovnává 

s dobou do které dojde k zakouření prostoru do výšky 2,5 m od podlahy.  

Norma přistupuje k výpočtu tak, že je vypočtena nejdelší vzdálenost z budovy 

k východu na volné prostranství. A podle taxativně stanovených rychlostí pohybu z tabulky 2 
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určena celková doba evakuace. Do výpočtu dále vstupuje celkový počet evakuovaných, počet 

únikových pruhů, kapacita únikových pruhů a součinitel podmínek evakuace. 

Tabulka 2 - Stanovené rychlosti pohybu dle [5] 

únik osob rychlost pohybu [m·min -1] 
po rovině 35 

po schodech dolů 30 

po schodech nahoru 25 

4.3 Evakuace jiným výpo čtem 

S využitím jiných výpočtů lze zohlednit i dobu rozhodování evakuovaných. Například 

podle Proluxe [9] se při výpočtu postupuje tak, že je určena doba reakce na vyhlášení 

poplachu a následně doba pohybu. Doba evakuace je pak součtem těchto hodnot. 

4.3.1 Reakce na vyhlášení poplachu 

- Kategorie budovy je míra bdělosti osob, znalost daného objektu a hustota osob. 

- Systém varování určuje, jak je budova vybavena zařízením pro detekci a hlášení 

požáru. 

- Složitost budovy je posuzována podle počtu podlaží, délky evakuačních cest a podobě. 

- Bezpečnostní management zohledňuje znalosti a výcvik zaměstnanců, kteří evakuaci 

řídí. 

4.3.2 Doba pohybu 

 Je stanovena jednoduchým vzorcem, kdy je k základní době evakuace připočten 

součin koeficientu a počtu osob v budově.  

 

4.4 Simulex 

Simulex [10] je simulační program firmy Integrated Environmental Solutions Ltd. 

Tento program dokáže využít technické výkresy budovy v programu AutoCAD od firmy 

Autodesk. Simulace tak do velice přesně definovaného prostředí aplikuje osoby, ať již podle 

normovaných hodnot, skutečné hustoty osazení osob nebo podle požadavků uživatele. Průběh 

evakuace lze zaznamenat plynule a určit nejen dobu evakuace, ale i zkoumat místa, kde 
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dochází k ucpání východů, tvorbě front a mnoho dalších. Na základě simulací může být podán 

návrh na úpravu vnitřního uspořádání budovy. 

4.4.1 Hlavní části p ři tvorb ě simulace 

- import dvojrozměrných výkresů ve formátu dxf 

- nastavení vlastností schodišť, jako je šířka, propojená podlaží, výška, počet schodů a 

podobně 

- určení únikových východů 

- propojení jednotlivých podlaží do schodišť 

- rozmístění osob v objektu 

- automatický přepočet vzdáleností 

- nastavení požadovaných výstupů 

- provedení simulace 

- vyhodnocení výsledků 

4.5 BuildingEXODUS 

Tento program [11, 19] dokáže pracovat jak ve dvourozměrném tak v trojrozměrném 

prostoru. Jeho hlavní výhodou je komplexnost celého výpočtu. Využívá technickou 

dokumentaci, která je převedena do virtuálního prostředí tohoto programu a s ohledem na 

využití tohoto objektu stanový reakční doby osob a rychlost přesunu na volné prostranství. 

Všechna nastavení účelu využití budovy je podložena provedením cvičných evakuací daného 

objektu v několika zemích a data získaná z těchto experimentů jsou statisticky zpracována a 

zapracována do algoritmu výpočtu.  

Obecný postup při tvorbě simulace v programu Buildning Exodus se člení na 4 módy. 

- stanovení geometrie objektu s využitím projektové dokumentace v programu 

AutoCAD 

- nastavení počtu a podrobných vlastností osob 

- nastavení rizik způsobených požárem a zplodinami například z programu CFAST 6 

- provedení simulace 

- vyhodnocení výsledků  

Na základě stanovených vlastností osob program sám vyhodnotí jejich 

nejpravděpodobnější chování. Výpočty jsou založeny na pravděpodobnostních výpočtech       



 

11 

a při opakování stejné simulace se budou výsledky lišit. Výsledky simulace a záznam 

evakuace je možné sledovat v trojrozměrném prostředí. 

4.6 Porovnání jednotlivých metod výpo čtu 

Výsledky se podle použité metody se budou lišit, protože do výpočtu zahrnují rozdílné 

parametry. Na časové ose v grafu 1 je zaznačen průběh evakuace tak, jak by měla proběhnout 

v reálném případě. Graficky jsou zde vyznačeny čtyři hlavní body. Vznik mimořádné 

události, vyhlášení evakuace, počátek odchodu osob z objektu a opuštění budovy. Evakuaci 

lze považovat za ukončenou, až když poslední osoba opustí budovu.  

V případě požáru nebo jiné mimořádné události záleží na co nejrychlejším přesunu 

všech osob mimo dosah škodlivého působení. Za tuto dobu nelze považovat pouze dobu 

evakuace, ta je pouze její součástí. Celková doba se skládá z několika částí:  

- Doba od počátku škodlivého působení do její detekce. Detekci může provést 

zařízení, nebo člověk.  

- Doba od zjištění požáru do spuštění alarmu nebo provedení jiného způsobu 

informování osob o nutnosti evakuace. 

- Doba evakuace, počínající spuštěním alarmu, označována jako AAT (Alarm 

Activation Time) a ukončená opuštěním budovy. 

- Současně s touto dobou, nebo i po ní, může následovat kontrolní fáze, kdy 

obsluha, zjišťuje zda budova byla skutečně opuštěna všemi osobami. 

Graf 1 - Časová osa průběhu reálné evakuace 

 

 

 

 

 

 

 

AAT (Alarm Activation Time) - doba spuštění alarmu 

SIT (Stuff Intervention Time) - doba upozornění na vyhlášení evakuace personálem 

SAS (Start Activation Stage) - počátek příprav dané osoby k evakuaci 

ERP (End Response Phase) - odchod osoby 

Podrobnosti o jednotlivých fázích jsou zpracovány v metodice analýzy videozáznamu. 

Vznik  

mimo řádné 

události 

Zjišt ění 

mimo řádné 

události 

Vyhlášení 

evakuace 

(AAT) 

SIT 

ERP Opušt ění 

budovy 

SAS 
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Žádná z metod neuvažuje do doby evakuace dobu mezi vznikem mimořádné události 

do doby spuštění alarmu. přesto, že nutnost opuštění budovy vzniká již při vzniku mimořádné 

události. Všechny metody uvažují dobu evakuace od jejího vyhlášení, tedy doby AAT do 

opuštění budovy poslední evakuovanou osobou. 

SIT je doba, kdy osoba zjistí, že došlo k vyhlášení evakuace a pokouší se zjistit, co se 

děje. Doba SAS je počátek příprav k odchodu. ERP značí počátek odchodu z budovy. 

Podrobně jsou tyto zkratky popsány v metodice analýzy videozáznamu . Doby SIT, SAS a 

ERP se budou lišit u každé osoby, avšak jejich rozložení není zcela náhodné . 

V tabulce 3 jsou shrnuta pozitiva negativa jednotlivých přístupů k výpočtu doby 

evakuace.  

Tabulka 3 - Srovnání jednotlivých metod pro určení doby evakuace 

metoda klady zápory 

Norma ČSN  730802 
- kontrola doby evakuace 

s dobou do zakouření 
- vymahatelnost 

- složitost výpočtu 
- znalosti osoby provádějící 

výpočet  
- neuvažuje dobu mezi AAT-

ERP 

Výpočet 
- založena na evakuaci v 

podobném druhu objektu 
- jednoduchý postup výpočtu 

- nezahrnuje přesné stavební 
řešení 

- podle autora výpočtu a 
pokusu se liší podmínky 
pořízení dat 

Simulex 

- simulováno pro konkrétní 
objekt  

- možnost odhalení 
nebezpečných míst v 
budově 

- znalosti osoby provádějící 
simulaci 

- neuvažuje dobu mezi AAT-
ERP 

BuildingEXODUS 

- simulováno pro konkrétní 
objekt 

- zahrnuta doba mezi AAT-
ERP 

- vliv kouře 
- vysoká přesnost výsledků 

- cena 
- znalosti osoby provádějící 

simulaci 
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5 Fire safety engineering group (FSEG) 
Tato skupina dle [12] je součástí Školy výpočetní techniky a matematických věd 

univerzity Greenwich v Londýně od roku 1985. Zabývá se efektivním využívání simulací a 

jiných metod matematického modelování v souvislosti s řešením problematiky požární 

bezpečnosti. Tato skupina spolupracuje dlouhodobě s organizacemi jako je Airbus, Boing, 

Daimler-Chrysler, European Space Agency a další. V rámci této skupiny vznikly potřeby 

zabývat se další problematikou, jako je například chování osob při evakuaci a zkoumání šíření 

tepla a kouře. Za účelem specializace na konkrétní problematiku vznikly další podskupiny 

jako je BeSeCu. V rámci fungování FSEG vznikají programy Exodus, Smartfire, a přidružené 

programy pro vizualizaci výsledků a podobně. Na obrázku 1 je pracovna vývojářů programu 

Exodus. 

Obrázek 1 - Kancelář vývojářů programu Exodus 

 

5.1 O projektu BeSeCu 

BeSeCu [13] je zkratka anglického názvu Behavior, Security, Culture (chování, 

bezpečnost, kultura). Je to skupina, která si klade za cíl zkoumat a popisovat chování osob 

v případě ohrožení a při evakuaci. Její výzkum je založen na provádění cvičných evakuací a 

jejich efektivnímu hodnocení. Výsledky chování se snaží popsat matematickými metodami, 
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aby bylo možné je aplikovat do simulačních programů. Na obrázku 2 je kancelář 

videoanalytiků projektu BeSeCu. 

Obrázek 2 - Kancelář videoanalitiků projektu BeSeCu 

 

5.2 Greenwichská univerzita v Londýn ě 

Vzhledem k tomu, že věda a výzkum v oblasti matematiky je těsně spjat 

s Greenwichskou univerzitou, je do této práce zařazeno několik základních informací o této 

škole. Důvodem je pochopení základů, na kterých práce dnešních výzkumných týmů, stojí. 

5.2.1 Historie Greenwich 

Budovy [14,15], kde je v současné době Greenwichská univerzita v Londýně, navrhl 

Christopher Wren a Robert Hooke. Stalo se tak po velkém požáru v roce 1666. Ten zničil 

většinu Londýna. Většinu dnes tak slavných staveb jako je chrám svatého Pavla, Oxford a 

celý Greenwichský areál s observatoří navrhli tito slavní architekti. Greenwichský park je 

nejstarší v Londýně. Greenwichský areál nejprve sloužil jako sídlo pro královskou rodinu. 

Později zde byla vojenská nemocnice a od roku 1873 Královská námořní akademie. V roce 

1992 jej dostala pod svou zprávu Greenwichská univerzita, jejíž logo je na obrázku 3. Celý 

rozsáhlý komplex budov byl zapsán na seznam Světového kulturního dědictví UNESCO 

v roce 1997. 
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5.2.2 Matematika v Greenwich 

Počátky práce předních vědců [15]  se soustředili na výzkum vesmíru, země, orientace 

v prostoru a matematiku. Mezi největší jména patří například James Flamsteed, Edmond 

Halley, Nevil Maskelyne, George Bidell Airy a mnoho dalších. Byly zde položeny základy 

chronometrie, a vytvořeny unikátní přístroje pro měření času. Hledali se zde odpovědi na 

matematické otázky, které ve své době neměly řešení. Například v roce 1902 William Burnside 

vyslovil myšlenku o teorii grup, která ještě dnes není zcela vyřešena. V Greenwich také byla první 

počítačová laboratoř na světě, kterou založil Leslie Comrie. Matematika se v Greenwich vyučuje 

už 330 let. 

 

Obrázek 3 - Znak University Greenwich 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 4 - Budova krále Williema v Greenwich 

 

V současné době se zde [15] věnují počítačovým a informačním technologiím, multimédiím, 

multimediálním interaktivním hrám, internetovým a webovým technologiím, problematice data 

miningu, matematice a statistice. Skupina zabývající se požární bezpečností FSEG získala 

Královskou výroční cenu nejvyššího vzdělání v roce 2002, nejvyšší cenu Britské Počítačové 

společnosti (BCS) s názvem IT Awards v roce 2001 a v roce 2003 cenu Evropské společnosti pro 

informace a technologii (IST) za svůj program Exodus.  
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6 Metodika analýzy videozáznamu 

Popis této metodiky vychází z referenční tabulky pro videoanalýzu v příloze 4              

a z manuálu pro použití programu BuildingExodus v4.0 [19]. Metodika hodnocení činností 

před zahájením evakuace z videozáznamu. Tato metodika byla vytvořena tak, aby umožnila 

informace ze cvičných evakuací použít pro modelování evakuace v programu Exodus. Hlavní 

prioritou je tedy tuto metodiku používat přesně definovaným způsobem, aby změna 

videoanalytika neznamenala i změnu výsledků. Tato metodika byla v první fázi vytvořena   

pro evakuaci z letadel, později byla upravena pro použití na lodích a poslední řadě i do 

objektů různého charakteru. Metodiku nelze považovat za zcela dokončenou, protože je nutné 

ji upravovat podle druhu objektu, na který má být použita. Před začátkem videoanalýzy jsou 

všichni pracovníci informováni o nové či upravené verzi a všichni v průběhu jednoho projektu 

používají stejná kritéria pro hodnocení. Tím je zajištěna univerzalita dat a jejich maximální 

relevance pro využití v simulačním programu. 

6.1.1 Hodnocení 

Cílem hodnocení je zjistit, jak dlouhý čas uplyne od varování k počátku pohybu 

směrem ven. Je zde několik okamžiků, které se musí udát před tím, než osoba daný prostor 

začne opouštět. Tyto doby jsou v průběhu analýzy zachyceny a popsány předepsaným 

způsobem. Nejde přitom o analýzu pohybu, podstatnější je to, nač evakuovaná osoba myslí,   

a podle čeho se rozhoduje. Cílem je tedy na základě pohybů osoby odvodit důvody                 

a pohnutky, které k tomu osobu vedou. 

6.1.2 Záznam času 

Pro záznam času byly využity dva způsoby. První z nich je spjatý přímo se záznamem 

videa. Zaznamenává se ve formátu [minuta:sekunda,snímek]. Protože kamery použité při 

analýze měly rychlost 24 snímků za sekundu jeden snímek je tedy ekvivalentem přibližně 

4,17 ms. Zápis vypadá příklad takto:  2:13,6 

Tento záznam je použit na obrázku 5. Při výpočtech a v tabulkách je uveden čas ve formátu 

[minuta:sekunda:milisekunda]. Pokud tento zápis neoznačuje stanovené veličiny, je na to 

vždy upozorněno. 

Zápis může vypadat například takto:  2:26:55 
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6.2 Hlavní fáze  

Hodnocení pohybu má 4 hlavní fáze 

1. AAT [Alarm Activation Time] čas, ve kterém dojde ke spuštění alarmu 

2. SCS [Start Cognition Stage] čas, kdy je osobou zpozorováno, že byl spuštěn alarm 

3. SAS [Start Activation Stage] čas, kdy osoba vyhodnotí, že by se měla evakuovat,        

a za tímto účelem se začne na tuto činnost vědomě připravovat. V průběhu této fáze se 

pozorují činnosti, které osoba provádí před začátkem pohybu ven z místnosti.  

4. ERP [End Response Phase] čas, kdy osoba udělá první pohyb směrem ven. 

 

6.2.1 Fáze AAT 

V této fázi je aktivován alarm. Zde je ze záznamu vybrána jedna osoba a zaznamenány 

základní parametry a informace. 

 Px – číslo osoby 

 Gender – Pohlavý (M – muž, F - žena) 

 Age group ID -  1. do 18 let 

       2. od 18-39 

       3. od 40-64 

          4. nad 64 

  Tato hodnota se určuje expertním odhadem na základě vzhledu. 

 Status – Pozice, v jaké se osoba nachází v čase AAT 

1. sedí 

2. stojí 

Activity ID  – činnost, kterou osoba provádí v čase AAT 

1. stojí 

2. sedí 

3. jde 

4. spí 

5. stojí v řadě 

6. pracuje, čte, studuje 

7. pracuje na počítači 

8. jí, pije 

9. v nějakém druhu sociálního kontaktu 
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10. obsluhuje nějaký přístroj 

 

Group Status – popis vazeb na další osoby v místnosti 

1. Osoba je v místnosti sama 

2. Osoba je v místnosti společně s dalšími cizími lidmi 

3. Osoba je v místnosti s kolegy 

 

Příklad 

Na obrázku 5 je snímek ze záznamu pořízený kamerou 22. Je zde patrné, že se jedná    

o osobu mužského pohlavý a pravědpodobně ve věku do 39 let. Při pohledu na další obrázek 6 

lze sjistotou říci, že osoba před aktivací alarmu sedí a věnuje se učení, popřípadě jiné, ale 

velice podobné soustředěné práci. Taktéž je zřejmé, že osoba v místnosti není sama a s další 

osobou není v žádném sociálním kontaktu. 

Použijeme-li tyto informace získáme datový soubor, který bude mít tvar:  

 

AAT 02:02,17 [1, M, 2, 1, 6, 2] 

  

  

 

 

 

 

Obrázek 5 - Identifikace údajů pro záznam AAT 

 

 

Číslo osoby 

Označení pohlaví 

Pozice (status) 

Věková skupina 

Druh prováděné činnosti 

Skupinový status 

Označení fáze 

Čas [min: sec, snímek] 
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Obrázek 6 - Část záznamu pro identifikaci činnosti při AAT 

 

6.2.2 Fáze SCS 

V této fázi si pozorovaná osoba uvědomí, že byl vyhlášen poplach. K určení tohoto 

času se využívá vnějších projevů sledované osoby. Obvykle je to naklonění nebo zvednutí 

hlavy za účelem získání informací. Po SCS následuje různě dlouhá pauza, kdy osoba 

nepřikládá signálu žádný význam a pokračuje v předchozí činnosti po dobu nejméně 10 

sekund. Pokud je tato doba kratší, nemůžeme říci, že se osoba skutečně vrátila zpět 

k předchozí činnosti nebo pouze dokončuje činnost, aby mohla pokračovat v dalších krocích, 

vedoucích k evakuaci. Pokud se tak stane, potom sledovaná osoba nemá žádnou fázi SCS. 

Pro značení této fáze se užívá jen času. Zápis vypadá například takto: 

SCS 02:08,22 

6.2.3 Fáze SAS 

V této fázi se sledovaná osoba cíleně připravuje k opuštění místnosti. Může vykonávat 

mnoho různých činností například na obrázku 7. Mezi nejběžnější patří sbírání věcí, oblékání, 

uklízení, ale také ukončování předchozí práce například vypínání počítače. Činnosti, které 

osoba provádí dělíme na dva druhy: 

 

AT Action Task – aktivní nebo akční činnosti, za účelem přípravy k odchodu 

IT Information Task  – činnost za účelem získání informací 

V této fázi se osoba snaží zjistit, zda je ohrožení reálné nebo nikoli. Je provázeno 

rozhlížením osoby po okolí nebo po dalších osobách, rozhlížení se z okna nebo ze dveří. 
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V některých případech osoba místnost opustí a jde se na nutnost evakuace informovat u 

pracovníka v dané budově. Číslování jednotlivých druhů úkonů jsou v tabulce 4. 

 

Tabulka 4 - Druhy fází a označení AT a IT 

druhy AT druhy IT 

1.  sbírání věcí 1. výměna informací před a těsně po 
zaznění alarmu 

2.  sbírání oblečení nebo oblékání 2. výměna informací po zaznění alarmu 

3.  shromažďovat členy skupiny ( kolegy, 
spolužáky) 

3. získání informací (pozorováním, 
posloucháním) 

4.  návrat k původnímu stanovišti 4. předání informací na stanovišti, kde se 
osoba nacházela před zazněním alarmu 

5.  uklízení stanoviště 5. přesun na jiné stanoviště za účelem 
získání informací 

6.  kontrola stanoviště 6. přesun na jiné stanoviště za účelem 
předání informací 

7.  čekání na kolegu 7. předání informací mobilním telefonem 

8. požívání potravin nebo pití 8. další 

9. upravení oblečení (zapravení trička, 
upravení pásku a podobně) 

10. zvednutí batohu nebo tašky 

11. přesun na další stanoviště z důvodu 
sběru věcí 

12. přesun na další stanoviště z důvodu 
čekání na kolegy 

13. přesun na další stanoviště z jiných 
důvodů a návrat na původní místo 

14. zabezpečení počítače (odhlášení, 
vypnutí) 

15. práce na počítači (pokud není zřejmé, že 
se osoba odhlásila nebo vypnula počítač, 
musíme uvést, že na něm pouze pracuje. 
Často se tak stává pokud je na záznamu 
obrazovka počítače odvrácena.) 

16. další činnost 

 

 

Počátek této fáze se značí   

SAS 02:03,8 

 

Podrobnosti o druhu a množství událostí se uvádí až na začátku další fáze, tedy ERP. 

Časy jednotlivých akcí se nezaznamenávají. 
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Obrázek 7 - Příklad AT 

 

6.2.4 Fáze ERP 

V této fázi se osoba začne ze svého stanoviště pohybovat směrem ven z budovy. Pro 

určení doby trvání tohoto procesu lze využít několik nástrojů, které nám prozradí přibližnou 

dobu např. norma, simulační programy, jednoduchý výpočet na základě vzdálenosti a 

průměrné rychlosti pohybu. 

Jako počátek této fáze se bere začátek pohybu těla ve směru úniku. Může se však stát, 

že se osoba rozhodně vrátit zpět, ke svému stanovišti. Důvodem může být nějaká důležitá 

osobní věc (počítač, klíče, část oblečení) nebo pomoc kolegovi. Často se také stává, že osoba 

se v pohybu zastaví a čeká na svého kolegu nebo se přesune na jiné místo, aby uklidila nějaký 

předmět (knihu do police, odpadky do koše a podobně). V těchto případech se ERP fáze 

značí, až po provedení všech těchto činností a tyto činnosti jsou zaznamenány jako Action 

Task. Tím dochází k poměrně výraznému posunu doby trvání SAS fáze. 

 

Zápis ERP může vypadat takto:  

ERP 02:18,3 (0, 0, 3, 2, 5, 2, 1, 3, 3) 

 

 

 

čas ERP 

Počet AT před invencí pracovníka 

Počet IT před invencí pracovníka 

Počet AT po invencí pracovníka 

Počet IT po invencí pracovníka Uklízení stanoviště 

Sbírání oblečení nebo oblékání 

Sbírání věcí 

Získávání informací (rozhlížením, 

posloucháním) 
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6.3 Další fáze  

SIT Staff Intervention Time – doba, kdy pracovník upozorní osoby, že byla vyhlášena 

evakuace.  

OIT  Occupant Intervention Time – doba, kdy některá z osob upozorní na vyhlášení 

evakuace další osoby. 

OBS Description of any interesting observations made – popis situací, které nejsou 

běžné a není možné je vhodně zapsat jiným způsobem. Tyto fáze jsou později vždy 

předmětem diskuze pracovníků a analytiků. 

 

6.3.1 Specifika hodnocení evakuace v Ostravské knih ovně 

Vzhledem k tomu, že při cvičné evakuaci v Ostravě nedošlo v primárně sledovaných 

prostorách ke spuštění alarmu, bylo stanoveno, že jako vyhlášení poplachu bude uvažována 

informace o evakuaci podaná pracovníkem knihovny. Doba vyhlášení evakuace se tedy liší 

v každé místnosti. 

 

6.4 Prost ředky použité pro analýzu 

6.4.1 Hardware 

Pro pořízení videozáznamu byli použity kamery Sony handycam s označením DCR-

SR75 hybrid megapixel HDD a stativy Manfrotto. Fotografie tohoto zařízení jsou na 

fotografiích v příloze 2. Pro analýzu byli požity počítače Sony Vaio typ VGN-AR51SU, 

podrobné specifikace jsou v tabulce 5. 

Tabulka 5 - Parametry počítače použitého pro videoanalýzu 

komponenta specifikace 

Procesor intel Core Duo processor T7700, 2,4GHz 

Paměť 2 x 2048MB DDR2 

Displej full HD rozlišení 1920 × 1080px 

Pevný disk 500GB 

Mechanika Blu-ray BD-R\BD-RE\BD-ROM 
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6.4.2 Software 

Pro úpravu jednotlivých snímků z videozáznamu byl použit program na úpravu 

fotografií Adobe Photoshop CS4. Uložené snímky se ukládali ve formátu tiff nebo jpg. 

Video záznam byl zpracován v programu Adobe Premiere Pro, a práce v tomto 

programu byla hlavním úkolem videoanalýzy a pořizování dat. Proto je podrobněji 

rozpracována v další kapitole. 

Data z dotazníků byla vložena do databáze BeSeCu database SPSS17 vytvořené za 

účelem uchovávání a analýzy těchto dat. Celkový objem dat pořízených při cvičné evakuaci a 

následném zpracování byl přibližně 84 GB. 

6.4.3 Analýza v programu Adobe Premiere Pro 

Program je určen pro úpravu videa v digitální podobě. Při výzkumu pohybu osob se 

využívá především možnosti ukládání projektů. Projekt je soubor, který obsahuje informace   

o všech úpravách a změnách, vytvořených v daném videu nebo několika videích. Nedochází 

zde však k opětovnému uložení videosouboru o velikosti několik desítek MB. Výsledný 

projektu typu *.prproj má obvykle 400KB.  Dá se tedy bez obrovských nákladů na kapacitu 

diskového prostoru, vytvořit projekt pro každou pozorovanou osobu zvlášť a data porovnávat 

mezi jednotlivými hodnotiteli.  

6.4.4 Obsah projektu v Adobe Premiere Pro  

Pro snadnější orientaci je na obrázku 9 pracovní prostor tohoto programu označen 

názvy jednotlivých oblastí, ze kterých se skládá. 

 

U každé osoby je na časovou osu umístěna značka. Do vlastnosti této značky se 

automaticky uloží čas. Hodnotitel pak dále udá název a podrobnosti této značky. Jak vypadá 

editace značky je znázorněno na obrázku 10. Do pole název (name) je zapsán název fáze, 

která začíná v tomto bodě. Do pole komentář (commets) jsou zapsány podrobnosti k této fázi. 

V uvedeném příkladu popisuji značku pro AAT. Uvádím zde číslo osoby, označení pohlaví, 

číslo věkové skupiny, označení pozice, druh prováděné činnosti, číslo skupinového statusu  

tak, jak je popsáno v metodice. 

Do programu jsou stejným způsobem uloženy počátky všech hlavních i vedlejších fází 

a do komentářů jejich podrobnosti. Pole s vytvořenými značkami je na obrázku 11. 
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Obrázek 8 - Grafické prostředí programu Adobe Premiere Pro 

 
1 – okno pro správu videí 
2 – okno s obrazovými daty 
3 – ovládací panel 
4 – časová osa s videem a zvukovou stopou 

 

Obrázek 9 - Editace vlastností časových značek v programu Adobe Premiere Pro 

 

 

1 

3 

2 

4 
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Obrázek 10 - Pole se zobrazením časových značek v programu Abobe Premiere Pro 

 

 

 

 

 

6.5 Přesnost hodnocení 

Před počátkem provádění analýz se hodnotitelé školí a trénují na hodnocení předešlých 

cvičných evakuacích. Toto cvičení probíhá tak dlouho, dokud výsledky nejsou přesné, 

vyžadovaná shoda v určení času je 95% (tolerance ± 10 snímků, tedy 0,4s) a shoda v určení 

druhu fáze a podrobností je 90%.  

Následně minimálně 2 nezávislí hodnotitelé provedou analýzu všech osob. Vedoucí 

pracovník provede zjištění shody a jsou-li výsledky ve stanovených mezích, procházejí se 

jednotlivé rozdíly a na základě dohody vedoucího a hodnotitelů se provede oprava. Není-li 

vypočtena dostatečná shoda, je znovu probrán postup vyhodnocování, určování časů, fází a 

podrobností a všechny projekty si hodnotitelé opraví samy. Po dokončení provede vedoucí 

pracovník nové zjištění shody.  

 

Osa zobrazení zna ček 

Značka 
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7 Popis cvi čné evakuace Úst řední knihovny 

Program EXODUS byl vytvořen na Univerzitě v Greenwich v Londýně a na jeho 

vylepšování a zdokonalování neustále pracuje. V současnosti se zabývá evakuací knihoven    

a studoven. Tato škola požádala VŠB-TU Ostrava, Fakultu bezpečnostního inženýrství           

o pomoc při přípravě a realizaci cvičné evakuace za účelem získáním dat, která by osvětlila 

charakteristiky chování osob z těchto prostor. 

7.1 Ústřední knihovna v Ostrav ě 

Ústřední knihovna dle [18] funguje v budově Nové knihovny od 16.května 1991, kam 

se musela přestěhovat po narušení statiky budovy Hornicko geologické fakulty vlivem 

poddolování území, na kterém byla umístěna. Provádějící projekt byl dokončen v roce 1985 a 

v dubnu roku 1986 začala výstavba tohoto objektu Nové knihovny v Ostravě-Porubě. Po 

stavebních průtazích byl objekt dokončen v roce 1991. V roce 2002 byla dokončena 

rekonstrukce pláště budovy a v roce 2009 byly stavebně upraveny vnitřní prostory pro potřeby 

nové studovny v druhém nadzemním podlaží. V současné době, tedy únoru 2010, probíhá 

rekonstrukce místností v prvním nadzemním podlaží, kde je umístěna knihovna a její výpůjční 

oddělení. 

Fotografie a vybrané technické výkresy tohoto objektu jsou v příloze 1. Objekt má 

jedno podzemní a pět nadzemních podlaží. Vedou z něj tři veřejné a dva služební východy. 

V budově je šest schodišť. Vnitřní prostory mají dřevotřískové obložení s dýhou. Budova je 

napojena do jednotného systému rozhlasového vysílání, do kterého jsou zahrnuty všechny 

budovy VŠB-TU Ostrava v Porubě mimo budovy nové auly, která je vybavena samostatným 

systémem. Hlavní způsoby využití jednotlivých podlaží a umístění východů je v tabulce 6. 

V tabulce 7 jsou hlavní parametry všech schodišť. 
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Tabulka 6 - Vnitřní členění budovy Ústřední knihovny v Ostravě 

podlaží počet 
místností hlavní využití východy 

1.NP 15 knihovna 
hlavní východ,  
zadní východ levý,  
zadní východ pravý 

2.NP 13 studovna, počítačová místnost do objektu B, 
do auly 

3.NP 14 učebny a laboratoře  

4.NP 14 učebny, studentské rádio  

5.NP  laboratoře  

1.PP  sklady  

 

Tabulka 7 - vlastnosti schodišť Ústřední knihovny v Ostravě 

schodišt ě podlaží ší řka schodišt ě [cm] 

1 1.PP – 4.NP 247 

2 1.PP – 4.NP 247 

3 1.PP – 4.NP 156 

4 1.PP – 4.NP 156 

5 1.PP – 4.NP 126 

6 1.PP – 5.NP 126 
Šířka schodiště byla změřena v nejužším místě průřezu schodištěm ve většině případů od hran zábradlí. 

7.2 Příprava cvi čné evakuace 

Fakulta bezpečnostního inženýrství poskytla výzkumnému týmu z Univerzity 

Greenwich, pracujícímu pod vedením prof. Ed Galey, Ph.D, potřebné zázemí a pomocníky, 

kteří pomáhali při průběhu evakuace. Pomoc samozřejmě spočívala i ve výběru budovy          

a komunikaci s vedením knihovny.  

Provedení cvičné evakuace bylo stanoveno na středu 21. října 2009 v dopoledních 

hodinách. Prof. Ed Galea, Ph.D a jeho tým přijel 3 dny před experimentem, aby ověřili 

podmínky pro cvičení. Proběhlo setkání s ředitelkou knihovny Mgr. Danielou Tkalčíkovou. 

Zkontrolováno umístění všech 22 kamer, které měli zachytit průběh evakuace. Důraz byl 
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kladen na to, aby snímaný prostor nepřekrývala nějaká překážka, například automat na kávu 

či zábradlí. Dále byl instruován tým pomocníků z řad studentů Fakulty bezpečnostního 

inženýrství, kteří měli sledovat průběh evakuace, rozdávat dotazníky a kontrolovat průběh 

cvičné evakuace u východů z budovy Nové knihovny. Fotografie z příprav a z průběhu cvičné 

evakuace Ústřední knihovny v Ostravě jsou v příloze 2. 

7.3 Průběh cvi čné evakuace 

Provedení cvičné evakuace se účastnil samozřejmě prof. Ed Galea, Ph.D a jeho tým, 

čítající 6 lidí. Provedení evakuace a pomoci s organizováním se účastnil děkan fakulty 

bezpečnostního inženýrství prof. Dr. Ing. Aleš Dudáček a Ing. Petr Kučera, Ph.D. Dva 

studenti, kteří se následně podílely na analýze dat, Bc. Jaroslav Soukup a Bc. Kamil Coufal. 

Několik studentů z fakulty bezpečnostního inženýrství v pomocných skupinách u vchodů do 

budovy. Cvičné evakuaci rovněž přihlíželo několik příslušníků Hasičského záchranného sboru 

České republiky. Fotografie z této evakuace jsou v příloze 2. 

7.3.1 Instalace kamer 

Večer 20.října, byly do uzamykatelných prostor knihovny v 1.NP namontovány kamery 

s čísly 3, 4, 5, 6, 7 a do studovny v 2.NP kamery s čísly 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Podrobný 

plánek rozmístění kamer včetně zvýraznění zabraných ploch je v příloze 3. 

V den konání cvičné evakuace bylo ještě před otevřením objektu, instalováno 

zbývajících deset kamer. Všechny kamery byly spuštěny okolo osmé hodiny a natáčení bylo 

ukončeno několik minut po skončení cvičné evakuace. K přichycení kamer byli použity 

univerzální stativy značky Manfrotto nebo magnetické držáky pro umístění kamer na kovové 

plochy. Navíc byli kamery i se stativy zajištěny zdrhovacími pásky pro případ pádu. Aby 

nedošlo k odcizení, byl každému členu týmu stanoven dozor nad skupinou nebo dvěma 

skupinami kamer, podle logického uspořádání a místních možnostech.  

7.3.2 Kontrola u východ ů 

Pomocníci u dveří, dohlížející na průběh, byly vybaveni reflexními vestami, stopkami  

a dotazníky pro evakuované. Pomocníci zajišťovali, aby se evakuované či jakékoli další 

osoby nevraceli zpět do budovy. Zajišťovali zpětné navrácení vyplněných dotazníků.  
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7.3.3 Dotazníky 

Dotazníky, které byli rozdávány k vyplnění evakuovaným u východů, byly přeloženy 

z anglického originálu. Originál dotazníku v anglickém jazyce je v příloze 7 a český překlad 

v příloze 6. Formulace mnoha otázek nebyla vhodná a snížila použitelnost dat pořízených 

prostřednictvím těchto dotazníků na minimum. Například otázka Q (15) Co jste právě dělal/a, 

když jste poprvé zaslechla alarm? Alarm z důvodů poruchy slyšet nebyl, takže odpověď na 

tuto otázku je nemožná.  

Celkem bylo vyplněno 107 dotazníků. Z toho 27 jich bylo vyplněno zcela chybným 

způsobem a většina ostatních dotazníků vykazovala výrazné nedostatky a chyby. Například, 

odpověď na otázku, kolik východů z budovy pravidelně používají, uvedli číslo šest, přestože 

tento objekt má pouze pět východů. 

Informace byli uloženy pomocí dálkového přístupu do databáze BeSeCu SPSS17 

přibližně týden po provedení evakuace. Vzhledem k problematické interpretaci dat z důvodu 

nevhodné formulace otázek a možnosti jejich rozdílného výkladu nejsou data, pořízená 

prostřednictvím dotazníků, v práci nijak analyzována. 

7.3.4 Komunikace 

Vedoucí evakuace prof. Ed Galea, Ph.D. využíval pro komunikaci se svým týmem 

systém CB vysílaní. Dle generální licence [16] se jedná o občanské radiostanice pracující v 

kmitočtovém pásmu krátkých vln v blízkém okolí frekvence 27 MHz. Při CB provozu je 

možné využívat až 80 kanálů, které jsou přístupné široké veřejnosti bez omezení.  

Každá vysílačka byla vybavena headsetem a upínacím systémem k pasu, aby uživatele 

neomezovala při jeho používání. Jednou vysílačkou byla vybavena rovněž každá pomocná 

skupina u dveří. Vysílačky byli použity pro vhodné načasování spuštění alarmu, tak aby ve 

sledovaných prostorech byl zachycen maximální počet osob. 

7.3.5 Vyhlášení evakuace 

Spuštění alarmu bylo plánováno na devátou hodinu. Z důvodu nízké návštěvnosti 

sledovaných prostor v tomto čase se spuštění odložilo přibližně o hodinu. Počátek evakuace 

se setkal s velice významným technickým nedostatkem, požární alarm v budově nebyl slyšet. 

Pouze lidé, kteří seděli v propojovací chodbě mezi Ústřední knihovnou a budovou D, alarm 

slyšeli. Ze záznamu kamery č. 15 byla ve zvukové stopě zachycena kompletní informace, 

která je v textové podobě zpřehledněna v tabulce 8. Ve zbytku budovy však ke spuštění 

alarmu nedošlo. Byl tedy použit náhradní způsob. Zaměstnanci informovali studenty a další 
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uživatele knihovny a studovny osobně. Jejich ústně předané zprávy byli zachyceny na 

kamerách č. 3, 4, 7, 10, 18, 19 a 22. Jejich obsah je přehledne shrnut do tabulek 9 a 10 a 

rozebrán v samostatné kapitole. 

7.4 Hodnocení cvi čné evakuace 

Při cvičné evakuaci Ústřední knihovny v Ostravě došlo k několika podstatným 

událostem, které ovlivnily celkový průběh evakuace. Hlavní z nich jsou zde stručně popsány. 

7.4.1 Chování evakuovaných 

Uživatelé všech prostor, pokud byli instruováni ústně pracovníkem knihovny, opustili 

svá stanoviště bez problémů. V místech, kde informace z oznamovacího reproduktoru byla 

dobře slyšitelná, se osoby evakuovali pomaleji ve srovnání s ostatními prostory. Nejspíše 

proto, že si nebyli jisti zda propojovací chodba náleží k budově Nové knihovny, budovy D 

nebo je samostatným objektem. V uzlových bodech nedocházelo ke zdržování vlivem ucpání 

východu a v žádné části se netvořili fronty. Bylo to způsobeno pravděpodobně tím, že osoby 

byly varovány ústně a budova se evakuovala postupně po jednotlivých místnostech.  

Podrobnosti chování byly předmětem analýzy videozáznamu a jsou rozebrány 

v samostatné kapitole. 

7.4.2 Nedostatky technického charakteru v pr ůběhu evakuace 

- Hlavním nedostatkem byla nefunkčnost alarmu. Tato závada způsobila značné 

komplikace při vyhodnocování dat. Nefunkčnost alarmu byla způsobena dislokací kabelu ze 

spouštěcího terminálu na vrátnici Nové knihovny po opravě, která na tomto zařízení byla 

provedena několik dní před cvičnou evakuací.  

 

- Nemožnost ukončení evakuace. V důsledku mylných informací se nepovedlo budovu 

evakuovat zcela. Protože činnost všech řídících pracovníků se soustředila pouze na první a 

druhé nadzemní podlaží. Ve vyšších patrech se neměly vyskytovat další osoby. Z pozdější 

analýzy videozáznamu kamery č. 8 bylo zjištěno, že v průběhu experimentu scházelo  

z vyšších pater několik desítek osob. Proto se také v dotaznících objevují poznámky, že osoba 

ani nevěděla, že byla vyhlášena evakuace tohoto objektu. 
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- Složitost odvysílaných informací o evakuaci. Po odeznění tónu alarmu byla předána 

poměrně dlouhá a obtížně pochopitelná zpráva. Zaznění signálu alarmu a odvysílání instrukcí 

pro evakuované trvalo 7:47, což v případě reálné nutnosti opustit daný objekt, například 

z důvodu požáru, je značně dlouhá doba. Podrobněji se tímto problémem budu zabývat 

v samostatné kapitole. 

 

- Malé znalosti obsluhy při ovládání systému pro varování osob v objektu.  

7.4.3 Náprava požárního zabezpe čení 

V současné době se pracuje na odstranění nedostatků technického charakteru. Celý 

areál školy se připravuje na zcela novou koncepci požární bezpečnosti, tedy i řízení evakuace. 

V budově Nové knihovny je nutné obnovit funkci chráněných únikových cest, zajistit požární 

odolnost požárních uzávěrů. Upravit , označit a zprůchodnit únikové cesty. Upravit podmínky 

pro zásah jednotek požární ochrany. 
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8 Hodnocení vyhlášení evakuace v Úst řední 

knihovn ě v Ostrav ě 
Jak již bylo uvedeno výše, technické problémy zapříčinily neslyšitelnost alarmu a 

evakuačních instrukcí ve větší části budovy nové knihovny. Byly tedy použity dva způsoby 

varování, pomocí rozhlasu a ústně provedené varování obsluhou knihovny.  

8.1 Vyhlášení evakuace pomocí nouzového zvukového 

systému 

Na pokyn vedoucího cvičné evakuace byl spuštěn alarm a po něm následovala 

informativní zpráva. Obsah je, včetně časových intervalů, zaznamenám v tabulce 8. Délka 

vysílání od spuštění alarmu do ukončení vysílání byla 7:47 [m:s]. Slyšitelnost této zprávy byla 

pouze v propojovací chodbě mezi Novou knihovnou a budovou D. Tuto zprávu tedy slyšelo 

23 osob a dalších devět osob slyšelo počátek alarmu. Uvádím je zvlášť, protože  právě 

procházely chodbou směrem k východu a s velikou pravděpodobností by objekt opustily, i 

kdyby ke spuštění alarmu nedošlo. Vyplívá to ze záznamu kamery č. 12 a 15. 

8.1.1 Alarm  

Alarm byl jednoduchý, výrazný a dobře slyšitelný signál trvající 51 sekund.  

8.1.2 Informace 1 

Po třísekundové pauze následovala automatická zpráva, v tabulce 8 je označena jako 

Informace 1, vyzívající všechny přítomné, aby zachovali klid, připravili se na evakuaci a 

vyčkali dalších pokynů.  

8.1.3 Informace 2 

Následuje 35 sekund dlouhá pauza a Informace 2 trvající 1:08 [m:s]. V této zprávě se 

objevuje veliké množství informací a to:  

- určení, že se má evakuovat budova Nové knihovny 

- že jiné objekty ohroženy nejsou 

- východy, které se mají použít pro únik 

- umístění východů v budově 



 

33 

- zákaz používání výtahů 

- že na schodišti mají přednost příchozí shora 

- upozornění na osobní bezpečnost 

- příkaz k opuštění budovy, co nejrychleji 

- žádost o vyčkání dalších pokynů 

8.1.4 Informace 3 

Po ukončení informace 2. následuje 3:05 [m:s] trvající pauza a následné vysílání 

Informace 3. Tato poslední vysílaná informace měla velice podobný obsah jako informace 2  

a šlo pouze opakování s pouze drobnými obsahovými změnami. 

Tabulka 8 - Záznam odvysílané informace nouzovým vysílacím systémem 

sekce  
čas ve 
videu 
[m:s] 

časování 
vysílání 

[m:s] 

doba 
trvání 

[s] 
zpráva 

1. 00:09 00:00 51 Alarm 

2. 01:00 00:51  Konec alarmu 

    Informace 1 

3. 01:03 
00:54 

 
6 
 

Pozor pozor vyhlašuji mimořádnou událost, 
Pozor pozor vyhlašuji mimořádnou událost 

4. 01:09 01:00 7 
Žádám všechny pracovníky, studenty a ostatní 
přítomné, aby zachovali klid a vyčkali dalších 
pokynů.  

5. 01:16 
01:07 

 
12 
 

Připravte se k evakuaci. Pozor pozor připravte se 
k evakuaci a vyčkejte dalších pokynů. Připravte se 
k evakuaci a vyčkejte dalších pokynů. 

6. 01:28 01:19 34 Pauza 

    Informace 2 

7. 02:02 
01:53 

 
11 
 

...knihovny, pozor evakuace probíhá pouze 
v objektu nové knihovny. 
Ostatní obr- objekty ohroženy nejsou  

8. 02:13 
02:04 

 
13 
 

K evakuaci nové knihovny použijte hlavní východ 
z knihovny Ve druhém nadzemním podlaží použijte 
průchod a pokračujte dále do auly nebo do budovy 
A,B. 

9. 02:26 
02:17 

 
12 

Nepoužívejte výtahy na schodišti mají přednost 
příchozí shora. Dbejte osobní bezpečnosti, objekt 
nové knihovny opouštějte, co nejrychleji. 
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10. 02:38 
02:29 

 
11 
 

Pozor veškeré pokyny se týkají pouze objektu nová 
knihovna. Opakuji, proveďte evakuaci všech 
prostor nové knihovny. 

11. 02:49 02:40 
 
 
 

Pro evakuaci použijte hlavní východ z knihovny, ve 
druhém nadzemním podlaží použijte průchod a 
pokračujte dále do auly nebo do budovy B. 
Pozor evakuace se probíhá pouze v objektu nová 
knihovna. Ostatní objekty ohroženy nejsou. 

12. 03:10 
03:01 

 
17 
 

Žádám všechny studenty, zaměstnance a ostatní 
přítomné, aby zachovali klid a vyčkali dalších 
pokynů.  
Opakuji požární poplach je vyhlášen pouze pro 
objekt nové knihovny, ostatní objekty ohroženy 
nejsou.  

13. 03:27 03:18 4 Čekejte na další pokyny. Konec hlášení 

14. 03:31 03:22 185 Pauza 

    Informace 3 

15. 06:36 06:27 11 
Pozor opakuji hlášení. Vyhlašuji požární poplach 
v objektu nové knihovny. Opakuji požární poplach 
pouze pro objekt nové knihovny. 

16. 06:47 06:38 10 
Proveďte evakuaci všech prostor nové knihovny. 
Opakuji, proveďte evakuaci všech prostor nové 
knihovny. 

17. 06:57 06:48 8 
Pozor evakuace probíhá pouze v objektu nové 
knihovny. Ostatní objekty ohroženy nejsou. 

18. 07:05 06:56 12 

K evakuaci nové knihovny použijte hlavní východ 
z knihovny, ve druhém nadzemním podlaží použijte 
průchod a pokračujte dále do auly nebo do budovy 
B. 

19. 07:17 07:08 
13 
 

Nepoužívejte výtahy na schodišti mají přednost 
příchozí shora. Dbejte osobní bezpečnosti, objekt 
nové knihovny opouštějte, co nejrychleji. 

20. 07:30 07:21 10 
Pozor veškeré pokyny se týkají pouze objektu nová 
knihovna. Opakuji proveďte evakuaci všech prostor 
nové knihovny. 

21. 07:40 07:31 11 
K evakuaci použijte hlavní východ z knihovny a ve 
druhém nadzemním podlaží použijte průchod a 
pokračujte dále do auly nebo do budovy B. 

22. 07:51 07:42 5 
Pozor evakuace probíhá pouze v objektu nová 
knihovna. 

23. 07:56 07:47  Konec 

8.2 Vyhlášení evakuace personálem  

V případě ústního sdělení je její obsah zprávy zcela v rukou dané osoby a nebývá 

připravena předem. Její hlavní výhodou je, že nebývá příliš dlouhá. Navíc v případě, že osoby 



 

35 

na ni nereagují nebo nereagují správně, může být okamžitě opakována a obsah sdělení 

upraven. Možnosti zpětné vazby mezi evakuovanými a osobou řídící evakuaci jsou zde 

jasným přínosem.  

Ústní informaci o nutnosti provedení evakuace dostalo 56 uživatelů Nové knihovny 

v šesti místnostech.V tabulkách 9 a 10 je uveden obsah všech ústních sdělení. Obsah sdělení 

není vždy formulován ideálním způsobem, ale ve všech případech bylo jasně sděleno, že je 

vyhlášena evakuace nebo že je nutné opustit budovu. 

 

Tabulka 9 - Záznam ústně předaných informacích pracovníky v 1.NP 

kamera  místnost sekce čas (m:s) zpráva 

cam 3 
Počítačová 

učebna 
1.NP 

1 00:46 
Takže pánové máme hlášení o požáru, 
takže evakuovat z budovy.  

  2 00:52 Rychle ukončete všechny aplikace. 
  3 00:54 Pauza 

  4 01:16 
Jděte rovnou ven OK, nikde se 
nezdržujte. 

  5 01:18 Konec 

kamera  místnost sekce čas (m:s) zpráva 

cam 4 
Počítačová 

učebna 
1.NP 

  Navazuje na zprávu z kamery 3 

  1 00:29 Rychle. 
  2 00:29 Konec 
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Tabulka 10 - Záznam ústně předaných informací pracovníky ve 2.NP 

kamera  místnost sekce čas (m:s) zpráva 

cam 10 
Počítačová 

místnost 
2.NP 

1 00:10 Děcka rychle opusťte budovu 

  2 00:14 
Prosím vás pěkně opusťte budovu je 
evakuace 

  3 00:17 Pauza 

  4 00:24 
Všichni prosím vás opusťte budovu je 
evakuace 

  5 00:27 Pauza 

  6 01:41 Prosím vás nebylo rozumět v zadu 
  7 01:43 Konec 

kamera  místnost sekce čas (m:s) zpráva 

cam 18 
Studovna 

2.NP 
1 40:54 

Prosím vás, musím vás požádat jestli by 
jste mohly opustit budovu, protože byla 
vyhlášena evakuace. 

  2 41:00 
Buďte tak ochotní, nechali všechno být a 
opustili budovu směrem do auly, prosím 
vás. 

  3 41:10 Konec 

kamera  místnost sekce čas (m:s) zpráva 

cam 19 
Studovna 

2.NP 
1 39:58 

Prosím vás, musím vás požádat, kdyby 
jste mohly opustit budovu. Dochází 
k evakuaci. Došlo tady zřejmě někde 
k požáru. Tak kdyby jste mohly všechny 
věci nechat a přesunout se směrem do 
auly. 

  2 40:13 Konec 

kamera  místnost sekce čas (m:s) zpráva 

cam 22 Studovna 
2.NP 

  1. pracovník 

  1 02:06 
(...) byla vyhlášena evakuace a váš směr 
je tam. 

  2 02:08 Konec zprávy 1. pracovníka 

    2. pracovník 

  3 02:12 Tak musím vás poprosit, evakuace.  
  4 02:17 Konec 

8.3 Hodnocení vyhlášení evakuace 

Vyhlášení evakuace je jediný vhodný způsob jak provést opuštění objektu. Pokud 

v případě požáru má dojít k samovolné evakuaci nelze hovořit o vhodném způsobu, protože 

by tím byli porušeny platné předpisy a výrazným způsobem se zvyšuje riziko paniky. Provést 

správně vyhlášení evakuace je velice důležité, pro maximálně bezpečné opuštění objektu. 
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8.3.1 Hodnocení odvysílaných informací 

V rozhlasovém hlášení v Informaci č.2 se objevuje několik matoucích nebo nepřesných 

formulací.  

- Užití výrazu „ohrožení“. Již užití tohoto slova, navíc ve spojení s netradičním 

vysílání a nutností odchodu z budovy, může podvědomě způsobit neklid a stres. Pokud by 

k tomuto podnětu přibylo, v případě reálného požáru, zahlédnutí kouře, je vznik paniky 

pravděpodobnější. 

- Použití technického výrazu „druhé nadzemní podlaží“. Toto označení je samozřejmě 

běžně užívané ve stavebnictví a přidružených oborech. V běžné komunikaci a v normálním 

hovoru se užívá výraz „první patro“. Tento výraz je mnohem lépe pochopitelný a zřetelnější 

pro posluchače a nevyžaduje tak vysoký stupeň soustředění pro správné pochopení jako 

technický způsob.  

- Veliké množství informací, které nejsou potřebné. Například o přednosti                 

na schodišti, umístění východů, péče o svou bezpečnost. Tyto zprávy zvyšují riziko 

nepochopení nebo přeslechnutí důležitých informací. 

- Přímí rozpor obsahu zprávy. Na začátku Informace č. 2 přibližně 1:53:00               

po zaznění alarmu byla odvysílána instrukce „... pozor, evakuace probíhá pouze v objektu 

Nové knihovny“. Tedy instrukce, probíhá evakuace. V rozporu s ní je 3:01:00 po alarmu 

odvysílaná zpráva:  „Žádám všechny studenty, zaměstnance a ostatní přítomné, aby zachovali 

klid a vyčkali dalších pokynů.“   Na tuto větu navazuje další zpráva „ ... požární poplach je 

vyhlášen pouze pro objekt Nové knihovny“. Význam pro evakuovanou osobu by zjednodušeně 

vypadal asi takto:  

- probíhá evakuace 

- má být provedena evakuace 

- má se vyčkat dalších pokynů 

- je vyhlášen požární poplach 

Možnosti, jak každá osoba vyhodnotí takové instrukce, jsou velice komplikované         

a s největší pravděpodobností nebude u všech osob stejné. Přímé příkazy byly „proveďte 

evakuaci“ a „vyčkejte dalších pokynů,“ které jsou v přímém logickém rozporu. To, že probíhá 

evakuace a je vyhlášen požární poplach, bylo sděleno pouze oznamovacím způsobem. 

-Chyba v používání vysílacího zařízení. Ke spuštění nahrávky došlo dříve než          

ke spuštění vysílání. V čase 1:53:00 v tabulce 8 sekce č.7 se po alarmu začala vysílat 
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Informace č. 2, byl však slyšet pouze konec první věty a celé sdělení bylo slyšet až při jejím 

opakování.  

8.3.2 Hodnocení ústn ě předaných zpráv 

Zprávy byli stručné dobře slyšitelné a hlavní obsah, tedy že má být provedena 

evakuace, byl jasně řečený. Negativními stránkami však byl subjektivní přístup k tvorbě 

zprávy. 

Nevhodné oslovení – například tabulka 9, cam 3, sekce 1  „Takže pánové...“ nebo tabulka 10, 

cam, 10 sekce 1 „D ěcka ...“ 

Nepravdivé informace – tabulka 10, cam 19, sekce 1 „... Došlo tady zřejmě někde 

k požáru...“ 

Nezdvořilé pokyny – tabulka 10, cam 10, sekce 6 „...nebylo rozumět v zadu?“, podobný 

výraz by mohl v reálném případě vyvolat u senzitivních jedinců až 

agresivní reakci. Pravděpodobně by však ani obsluha v reálném případě 

nepoužila tuto formulaci. 

Nevhodná informace – tabulka 10, cam 19, sekce 1 „...kdyby jste mohly všechny věci nechat 

a přesunout se...“. Ponechání notebooků a osobních věcí přináší riziko 

odcizení a zvyšuje finanční ztráty. Navíc zvednutí a odnesení 

notebooku nenese výraznější časové zdržení než jeho vypnutí a 

zajištění. 

8.4 Návrh na zlepšení evakua čních instrukcí 

Hlavním měřítkem evakuace je čas, který by měl být samozřejmě, co nejkratší. Zpráva, 

kterou by tedy evakuovaná osoba měla slyšet, by měla být krátká a jasná. Instrukce by měla 

být provedena rozkazovacím způsobem, a to ať již prostřednictvím nouzového zvukového 

systému, nebo ústně. 

Například : Pozor, proveďte evakuaci budovy Nové knihovny, opakuji, proveďte 

evakuaci Nové knihovny. 

Za důležitou věc ke zlepšení, považuji proškolení obsluhy v ovládání vysílacího 

zařízení a provádění činností při vyhlášení evakuace. 
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9 Analýza chování evakuovaných osob 

Celý výzkum se zaměřuje na hodnocení psychologických aspektů evakuace. Hlavním 

předmětem zájmu je zjistit, jak se osoby chovají v případě, když zazní požární alarm nebo 

jsou vyzváni k evakuaci. Zjištění doby evakuace podle tabulek, norem nebo výpočtem se 

vztahuje pouze na určení doby, za jakou dokážou daný objekt opustit, pokud se osoba 

pohybuje průměrnou rychlostí o dané velikosti. Za předpokladu, že je tento výpočet je 

správný, osoba skutečně dokáže budovu opustit za vypočtený čas. Oproti reálnému případu 

však dochází k nepřesnosti. Touto nepřesností je zanedbání časového intervalu mezi 

spuštěním alarmu a počátkem pohybu dané osoby pryč z budovy.  

Výpočet doby evakuace, pokud známe vzdálenost a průměrnou rychlost, je otázkou 

dosazení do jediného vzorce t = s/v , kde t je doba evakuace, s je dráha a v  je průměrná 

rychlost. Specifikovat dobu mezi zazněním alarmu a počátkem evakuace je obtížnější a 

ovlivňuje ji mnoho faktorů, z nichž naprostá většina má sociální nebo psychologický 

charakter. Tyto faktory jsou ovlivněny již samotným výběrem objektu a převážnými 

činnostmi, které se v dané budově provádí. V případě vysokoškolské knihovny tedy lze 

očekávat, že většina osob bude ve věku do 28 let. Budou se pravděpodobně věnovat výběru 

knih, čtení a vyhledávání informací. Ve studovnách budou uživatelé pravděpodobně využívat 

vhodných podmínek a technického zařízení pro připojení notebooku a v počítačových 

místnostech pracovat na počítači. Je možné, že bude v místnostech přítomna skupina osob 

pracujících společně. 

 

Celkově bylo do budovy namontováno 22 kamer. V prvním nadzemním patře devět a 

ve druhém nadzemním patře třináct. Čtaři kamery byli nasměrovány k východům a určeny 

pro zjištění, zda šíře průchodu je dostačující vzhledem k počtu unikajících osob. Další tři 

kamery byly umístěny na schodiště u východu ze studovny v 2.NP. Rozmístění kamer 

v budově je v příloze 3. 

Na záznamech pořízených při cvičné evakuaci se povedlo analyzovat 47 osob podle 

stanovené metodiky. V tabulce 11 jsou uvedeny počty osob v jednotlivých místnostech           

a počty analyzovaných osob. Stoprocentní úspěšnost vyhodnocení osob v místnosti bylo 

v šesti případech ze sedmi. V Počítačové učebně 2.NP se nepodařilo analyzovat jedenáct 

osob, které byly skryty za počítačovými terminály nebo byli v zákrytu za další osobou. 
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Dosáhnout velkého množství analyzovaných bylo možné díky pořízení kvalitních záznamů a 

zvolení vhodného místa pro umístění kamery. 

Tabulka 11 - Přehled úspěšnosti v analýze záznamu 

číslo  místnost kamera osob v 
místnosti 

osob 
analyzovaných  

% 
úspěšnost  

1. Počítačová učebna 1.NP Cam 3 4 4 100% 

2. Počítačová učebna 1.NP Cam 4 2 2 100% 

3. Knihovna Cam 7 1 1 100% 

4. Počítačová učebna 2.NP Cam 10, 11 33 12 + 10 66,7% 

5. Studovna (malá čítárna) 2.NP Cam 18 5 5 100% 

6. Studovna (velká čítárna) 2.NP Cam 19, 20 11 4 + 7 100% 

7. Studovna (knihovna) 2.NP Cam 22 2 2 100% 

 

Problematickým se stalo vyhodnocování záznamu kamery 15 a kamery 12 umístěných 

v propojovací chodbě mezi budovou Nové knihovny  a budovou D. Kvalita záznamu              

a zvolený úhel sice byli zvoleny vhodně, ale reakce sledovaných osob byla velmi 

komplikovaně hodnotitelná. Reakce osob na vyhlášení poplachu v souvislosti se dlouhým 

vysíláním evakuačních instrukcí způsobily, že reakce a odchod z místnosti nemusel být nutně 

proveden z důvodu vyhlášení evakuace. K ukončení práce a odchodu ze svého stanoviště 

mohlo dojít v důsledku toho, že osoba již svou práci dokončila a neměla již důvod setrvat déle 

na svém místě.  

9.1 Analýza 

Analýzu záznamu a pohled na jednotlivé osoby, lze rozdělit do tří fází. Prví fáze 

předchází vyhlášení evakuace tedy AAT. Druhá fáze, kdy se osoba připravuje k odchodu a 

třetí, poslední fáze je počátek pohybu sledované osoby pryč z budovy. 

 

Upoutání pozornosti 

Z údajů vyplývá, že všechny osoby se věnovali práci na počítači, studiu, četbě nebo 

jiné práci. Toto zjištění je podstatné. Můžeme říci, že osazenstvo se v prostorách soustředěně 

věnovalo nějaké činnosti. To klade důraz na to, aby evakuační signál byl velice zřetelný. 

Signál pouze slyšitelný a nikoli zřetelný a hlasitý nemusí osobu, která soustředěně pracuje, 
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zachycen a vyhodnocen jako varování, že byl vydán pokyn k evakuaci. Signál ať už 

reprodukovaný sirénou, nebo ústně podaná informace musí být dostatečně výrazná a zřetelná, 

aby vyrušila soustředěného člověka od jeho činnosti.  

 

Intenzita soustředění 

Intenzita soustředění může dosahovat různého stupně od nízké až po takzvaný stav 

„flow“ dle CSIKSZENTMIHALYHO [17]. Je to stav, kdy osoba může ignorovat i velice 

podstatné zvuky, změny teplot, změny v intenzitě osvětlení, pocit hladu či žízně a podobně. 

Způsob jakým je ovlivněn stav „flow“, je zachycen v grafu 2. Osoba se věnuje úkolu, který 

z veliké části upoutá její pozornost. Souvisí s obtížností úkolu a s motivací daný úkol vyřešit. 

Pokud je úkol obtížný a motivace pro řešení nízká, dostává se osoba do stresové zóny (stres 

zone), pokud je naopak úkol jednoduchý a motivace velká, dostáváme se do zóny nudy 

(boring zone). Ke stavu „flow“ dochází, když je míra motivace srovnatelná s mírou obtížnosti 

úkolu. Přesně vymezit tuto oblast však není možné, protože nelze objektivně měřit míru 

obtížnosti či motivace, tyto veličiny nemají své jednotky a každá osoba je ovlivňuje svými 

zkušenostmi, preferencemi, inteligencí a osobnostními charakteristikami. Do oblasti „flow“ se 

často dostávají například děti při hraní.  

 

Graf 2 - Závislost vzniku a trvání stavu FLOW 
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9.1.1 Fáze 1 

Činnost, která těsně předcházela vyhlášení evakuace tedy času AAT. Metodika 

hodnocení umožňuje určit jedenáct kategorií, přičemž jedenáctá zahrnuje ostatní činnosti. 

Z dat vychází, že 38 osob se věnovalo práci na počítači, devět osob se věnovalo nějaké práci, 

čtení či studiu. Graficky je tato informace zachycena v grafu 4. V grafu 4 je patrné rozložení 

mezi oběma pohlavími. Je zřejmé, že se v době cvičné evakuace nacházelo ve sledovaných 

prostorách mnohem více mužů než žen. Přesněji, uživatelů mužského pohlaví 41 a šest žen, 

dle grafu 3.  

Graf 3 - Počty mužů a žen při analýze videozáznamu evakuace v Ostravě 
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Graf 4 - Přehled činností prováděných osobami při AAT 
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9.1.2 Fáze 2 

Tato fáze začíná vyhlášením poplachu AAT a končí počátkem odchodu z místnosti 

ERP. Fáze 2 byla hlavním předmětem zájmu při zkoumání a pro následné použití do 

programu BuildingEXODUS.  

Délka této doby AAT-ERP se pohybovala v intervalu od 3,5 vteřiny do 1:22:00. 

Nejkratší čas AAT-ERP byl naměřen osobě ženského pohlaví na kameře 7, která pracovala   

na počítači. Zároveň jako jediné osobě byl stanoven čas AAT-ERP nižší než 10s.  Nejdelší čas 

byl zaznamenán u muži na kameře 11, který taktéž pracoval na počítači. Časy AAT-ERP   

jsou zpracovány v grafu 5 do histogramu po intervalu 10s. Modus 10 osob byl ve čtvrté třídě, 

tedy třídě, jíž náleží časový interval 30-40s. Z grafu 5 je patrné, že 80% všech osob se svým 

časem AAT-ERP náleží do intervalu 20-70s.  

Do grafu 6 byla zapsána doba AAT-SAS, což je doba mezi vyhlášením evakuace       

do doby, kdy se pozorovaná osoba začala připravovat k odchodu. Jednotlivé intervaly jsou 

pouze 2s. Nejkratší doba byla neměřitelně krátká a nejdelší přibližně 46s. Z histogramu 

v grafu 6 bylo vypočteno, že 80,4% osob se začalo připravovat k odchodu do 8s od AAT. 

Dokonce 65,2% osob tuto dobu měla kratší než 4s. Tato hodnota ukazuje na dvě okolnosti. 

První z nich je důraznost a slyšitelnost informace, kterou podal zaměstnanec knihovny o tom, 

že uživatelé knihovny mají provést evakuaci. Druhá okolnost souvisí s mírou koncentrace    

na svou práci, která pravděpodobně nedosahovala vysoké úrovně a umožnila všem osobám 

rychle reagovat na podané instrukce. 

Graf 5 - Histogram trvání AAT-ERP 
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ERP (End Response Phase) - odchod osoby 

Podrobnosti o jednotlivých fázích jsou zpracovány v metodice analýzy videozáznamu. 
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Graf 6 - Histogram trvání AAT-SAS 
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Graf 7 - Histogram trvání SAS-ERP 
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Délka doby AAT-ERP je zachycena v grafu 8 a seřazena od své nejnižší po nejvyšší 

hodnotu. Je patrné, že narůstání této doby je poměrně plynulé bez výrazných rozdílů mezi 

sousedními hodnotami. Toto zjištění je pozitivní pro celkový průběh evakuace. Takto plynulá 

rozložení v čase totiž umožní plynulejší přesun k východu, snižuje se tím riziko ucpání 

únikové cesty v nejužších místech.  

Křivka doby AAT-SAS z grafu 8 je v souladu s histogramem v grafu 6. Časový úsek 

mezi instrukcí o evakuaci do počátku přípravných činností je velice krátká u většiny osob do 
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5s. Skokový nárůst byl zjištěn u 4 osob. Všechny 4 osoby se v čase AAT nacházely 

v počítačové učebně 1.NP v prostorách knihovny, jejíž plocha byla snímána kamerou 3. 

Důvod dlouhého času AAT-SAS byl způsoben tím, že instrukce dolehla do této místnosti     

ze sousedních prostor, avšak slyšitelnost byla nízká. Přesto 3 z celkových 4 osob 

identifikovaly, že se jedná o nějaké závažné nebo důležité sdělení, přerušili svou činnost a 

otáčením a rozhlížením se snažili zjistit více informací o tom, co se děje. Tyto činnosti se 

samozřejmě zaznamenali do dat jako IT (Information Task). Počátek příprav k odchodu 

nastal, až pracovník knihovny vešel do místností a informoval uživatele knihovny o nutnosti 

evakuace. 

Seřazené doby SAS-ERP v grafu 8 mají velice podobný charakter jako celkové doby 

AAT-ERP. Avšak tři extrémní hodnoty narůstají skokově, jsou to tři nejdelší časy SAS-ERP. 

Maximální rozdíl je 14s. Dvě z těchto maximálních hodnot patří osobám mužského pohlaví 

ve velké počítačové místnosti. Jeden z nich byl analyzován ze záznamu kamery 10 a druhý 

z kamery 11. Třetí hodnota, z vedených nejvyšší, patří také muži. Tento muž se nacházel      

ve studovně ve 2.NP. Byl ve studovně společně s kolegy a přesto, že byl připraven k odchodu 

brzy po AAT, čekal než se k němu připojí i jeho kolegové. Tímto čekáním se prodloužil čas 

SAS-ERP. Z těchto zjištění tak vyplývá, že maximální hodnoty AAT-SAS a SAS-ERP spolu 

souviset nemusí.  

Graf 8 - Rozložení doby AAT-SAS-ERP 
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9.1.3 Rozbor provedených úkon ů při přípravě k evakuaci (AT a IT) 

Každá osoba než opustila svoje stanoviště, se ke svému odchodu nějakým způsobem 

připravila a vykonala nějakou činnost. Jak již bylo uvedeno v metodice výzkumu, tyto 

činnosti lze rozdělit na informační IT (information task), a přípravnou AT (action task). 

Celkový počet provedených úkonů byl 259, jak je uvedeno v grafu 9. V průměru na jednu 

osobu tak vychází v průměru 5,5 úkonu. V grafu 9 je zaznamenáno že, IT bylo 103 a AT 156. 

Úkonů za účelem získání více informací bylo přibližně o jednu třetinu méně než úkonů 

přípravných. To svědčí o kvalitě podaných informací a o autoritě, kterou pro dané osoby 

představuje zaměstnanec knihovny. Evakuovaným osobám postačil obsah zprávy, ústně 

předané pracovníkem nebo pracovnicí knihovny a neměly již potřebu potvrzovat si toto 

zjištění jiným způsobem, například rozhlížením se z okna, po chodbě a podobně. Průměrně 

měla každá osoba 2,2 IT a 3,3 AT. 

 

Graf 9 - Počty úkonů AT a IT 
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IT (Information Task) – činnost za účelem získání informací 

 

V grafu 10 jsou zobrazeny počty osob se stejnými počty úkonů. Zde lze vidět, že 

většina osob nemá více než 3 IT a 5 AT. Maximální četnost obou druhů úkonů odpovídají 

průměrným hodnotám. Maximální počet všech úkonů je 14, který měla pouze jedna osoba. 

Pouze 3 osoby měli více než 10 úkonů. Běžné rozmezí všech úkonů se pohybuje v intervalu 

od tří do devíti. 
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Graf 10 - Distribuce AT a IT 
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 Podrobnosti o jednotlivých činnostech jsou zpracovány v metodice analýzy videozáznamu. 

 

Souvislost mezi počtem provedených úkonů a celkovým časem AAT-ERP je v grafu 

11. Zde je vidět, že nárůst času AAT-ERP je doprovázen větším rozdílem mezi množstvím 

provedených úkonů. To znamená, že osoby s vyššími časy AAT-ERP provádí mnoho úkolů, 

které nedokončí a opět se k nim musí vrátit, nebo vykonávají jen málo činností, ale velice 

pomalu. 
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Graf 11 - Závislost počtu úkonů na čase AAT-ERP 
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Podrobnosti o jednotlivých fázích jsou zpracovány v metodice analýzy videozáznamu. 

Přerušení křivek je způsobeno znemožněním určení konkrétních činností osoby z videozáznamu. 

 

9.1.4 Fáze 3 

Fáze počátku odchodu z místnosti do opuštění budovy. Způsob určení této fáze je 

vzhledem k okolnostem nemožný. Důvodem je nesynchronizovaný čas, který kamery 

přidávají k záznamu. Za běžných okolností se v záznamu označí místo, kdy došlo ke spuštění 

alarmu, tedy AAT. Od této doby se dá již jednoduše podle délky záznamu zapsat, jak dlouho 

evakuace trvala, a je možná velice přesná synchronizace časů. V tomto případě, kdy alarm 

nebyl slyšitelný, nelze záznam kamery žádným způsobem synchronizovat. Určení doby 

evakuace od ERP do odchodu z budovy stanovit nelze.  Hledání doby evakuace však nebylo 

předmětem zkoumání. Primárním cílem bylo zachytit průběh rozhodování osoby a její jednání 

v případě vyhlášení poplachu a tato část výzkumu se zdařila. Kompletní záznam dat 

z projektů uložených v programu Adobe Premier Pro je v příloze 5.  
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10 Porovnání analýz evakuací v ČR, GB a BR 

Pro možnost posouzení výsledků je samozřejmě vhodné cvičnou evakuaci provést 

opakovaně. Za tímto účelem tým prof. Ed Galea, Ph.D opakoval tento experiment i v jiných 

univerzitních knihovnách. Jedna cvičná evakuace byla provedena přímo v univerzitní 

knihovně Greenwich v Londýně a druhá v Brazílii. Nyní pozornost zaměřena na porovnání 

reakcí ve stejné instituci, tedy v univerzitní knihovně, ve třech zemích světa, přesněji České 

republice, Velké Británii a Brazílii.  

10.1 Popis prostor univerzitních knihoven 

Jednotlivé prostory se od sebe mírně liší. Tyto odlišnosti byly v případě evakuace ve 

Velké Británii a Brazílii, porovnávány pouze na základě záznamu z instalovaných kamer bez 

možnosti nahlédnutí do technické dokumentace. Popis těchto odlišností je nutno brát spíše 

jako subjektivní. 

10.1.1 Česká republika 

  Prostory knihovny ve sledované části mají dvě podlaží. Prostor knihovny a studovny 

je tvořen jednou velkou místností, členěnou pouze regály s knihami a stoly, ať již určenými 

pro studium knih nebo práci na počítači. Počítačové učebny v 1.NP jsou členěny pravidelně 

do tří až čtyř řad se čtyřmi nebo pěti počítači v jedné řadě. Velká počítačová učebna je 

podélného tvaru a je vybavena přibližně 40 počítači. Prostor propojovací chodby je vybaven 

třemi podélnými stoly, každý z nich je pro 16 osob. Jedna strana této místnosti je volná a 

slouží jako chodba. Prostor není dále nijak členěn. Analyzovaných osob je celkem 47. 

Evakuace byla vyhlášena ústně pracovníky knihovny. 

10.1.2 Spojené království Velké Británie a Severníh o Irska 

(Dále jen Velká Británie) 

 Budova Greenwichské knihovny je dvoupodlažní budova ze 17. století, která byla 

přestavěna na potřeby současných studentů školy. Při cvičné evakuaci byly zaznamenány 

osoby ve čtyřech místnostech. Dvě počítačové učebny jsou členěny tak, že po obvodu jsou 

stoly s počítači, a uprostřed je jeden podélný stůl s dalšími počítači. Každá tato počítačová 

místnost je učena pro 15 osob. Prostory knihovny jsou členěny tak, že jedna strana místnosti 

je určena pro regály s knihami, a druhá strana je vybavena stoly a sedacím nábytkem           
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pro možnost studia. Některá místa jsou vybavena i počítači. V místnostech není nábytek 

členěn striktně pravidelně. Celkem je ze čtyř kamer analyzováno 23 osob. K záznamu byly 

využity i stávající bezpečnostní kamery. Kvalita pořízeného záznamu tak byla výrazně horší 

díky snížené rychlosti snímkování. Evakuace byla vyhlášena pomocí alarmu a pracovníci 

knihovny, kteří osobně zkontrolovali opouštění místností, podali opět informaci o nutnosti 

evakuace. 

10.1.3 Brazílie 

 Budova knihovny je jednopodlažní a uzpůsobena místnímu velice teplému prostředí. 

Vnitřní členění budovy dává důraz na velké prostory a velké místnosti s minimálním počtem 

dveří. Tvoří tak velmi propojený systém místností. Největší snímaná místnost byla studovna 

sousedící s knihovnou. Tato místnost je největší ze všech analyzovaných místností. Jsou v ní 

pravidelně uspořádané stoly do řad s úzkými uličkami mezi nimi a pult výpůjčního oddělení. 

Druhá studovna je rozměrově menší a rozložení stolů je totožné s uspořádáním ve velké 

studovně. Počítačová učebna je od okolí oddělena skleněnými tabulemi a nábytek je členěn  

do řad. Ze vstupní haly vede propojení do počítačové místnosti, která je od zbytku haly 

oddělena pouze přepážkou o výšce přibližně 1,5m, další propojení do studovny a do dalších 

místností. Součástí vstupní haly je rovněž informační stanoviště. Při cvičné evakuaci byl 

záznam pořízen šesti kamerami a umožnilo analýzu 30 osob. 

 

Přehled hlavních informací o cvičných evakuací v jednotlivých zemích je uveden 

v tabulce 12. 

Tabulka 12 - Přehled některých charakteristik p ři evakuacích v jednotlivých zemích 

země místnosti  kamery  analyzovaných os. uspo řádání vybavení  vyhlášení evakuace 

CZ 7 9 47 pravidelné pracovníky 

GB 4 4 23 nepravidelné alarmem a pracovníky 

BR 6 6 30 pravidelné pracovníky 

celkem 17 19 100   

10.2 Posouzení reakcí evakuovaných 

Graf 12 zobrazuje průměrnou dobu AAT-ERP a současně maximální dobu AAT-ERP. 

Maximální hodnota byla zvolena s ohledem na to, že nelze objekt považovat za evakuovaný, 

dokud jej neopustí poslední osoba. Osoba, která se k odchodu připraví jako poslední, s velkou 
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pravděpodobností objekt opustí jako poslední. To samozřejmě ovlivňuje fakt, zda je budova 

vybavena šatnou, zda je k odchodu nutno použít turniket, zda jsou v budově zbudovány jiné 

prostory pro ukládání osobních věcí a podobně. Obecně lze říci, že v zástupu evakuujících se 

osob je obtížné předbíhat, a evakuovaní se těmto situacím většinou vyhýbají, pokud 

nevznikne panika. Maximální hodnota AAT-ERP času tedy připadá na posledního 

evakuované z dané místnosti. V rámci celkové evakuace budovy je důležité, ve které 

konkrétní místnosti se tato osoba nacházela, a jakou únikovou cestou pokračovala k východu. 

Graf 12 - Průměrné a maximální časy AAT-ERP v jednotlivých zemích 
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Podrobnosti o jednotlivých fázích jsou zpracovány v metodice analýzy videozáznamu. 

 

V tabulce 13 jsou výsledky seřazeny od nejkratšího času po nejdelší. Výsledek 

poukazuje na fakt, že doba AAT-ERP byla nejkratší při evakuaci v nové knihovně v Ostravě. 

Tyto výsledky však nepoukazují na to, že by v případě reálné nutnosti evakuace byla tato 

evakuace provedena nejrychleji právě v této budově. Podstatné je však to, že pokud jsou 

osoby v České republice informovány ústně pracovníky knihovny, jejich reakce jsou velice 

rychlé ve srovnání například Brazílií.  

Na datech pořízených při evakuaci v Brazílii je patrný větší rozdíl mezi průměrnou a 

maximální hodnotou AAT-ERP. Maximální čas patří osobě ve velké studovně, která se 

2:52:49 

1:22:14 

4:47:00 

2:29:13 
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věnovala běžnému studiu. Ze stejné místnosti se osoba s podobnou činností při AAT, 

připravila k odchodu za 20s a většina osob mezi 50-60s. Rozdíl mezi minimální a maximální 

dobou je tedy větší než 2 minuty přesto, že obě osoby dostaly stejnou instrukci.  

Nejdelší doby AAT-ERP jsou v případě evakuace ve Velké Británii. Pravděpodobně je 

to zapříčiněno tím, že počátek AAT byl signál z požárního alarmu. Na vyrušení z prováděné 

činnosti a upoutání pozornosti byl tento signál dostatečný, avšak nutnost opuštění objektu 

nebylo osobami rozpoznáno tak rychle. Důvodem může být nutnost provedení správné 

logické dedukce, že alarm je znamení k opuštění budovy. Osoba, která váhá s odchodem, 

může provést například tuto chybnou dedukci – „Alarm znamená, někde hoří, ale já žádný 

kouř nevidím, ještě počkám.“ Osobám v České republice a v Brazílii byla předána již 

kompletní zpráva „evakuujte budovu“, která nepřipouští žádné jiné možnosti výkladu. 

 

Tabulka 13 - Seřazení jednotlivých zemí podle časů AAT-ERP 

 

V grafech 13,14 a 15 jsou chronologicky seřazeny doby AAT-ERP u jednotlivých 

osob. Můžeme tak sledovat charakteristiku rozložení tohoto času, kterou bude mono později 

nahradit funkcí. Ve všech případech je tendence křivky téměř lineární a mírně rostoucí. 

V případě BR je lineární tendence křivky v grafu 15 narušena prudkými nárůsty. Počáteční a 

koncové hodnoty jsou charakteristické prudšími nárůsty časů. 

pořadí země průměrný čas maximální čas 

1. Česká republika 0:42:47 1:22:14 

2. Brazílie 0:56:10 2:29:13 

3. průměr 1:07:30 2:52:49 

4. Velká Británie 2:12:47 4:47:00 
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Graf 13 - Rozložení časů AAT-ERP v ČR 
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Graf 14 - Rozložení časů AAT-ERP v GB 
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Graf 15 - Rozložení časů AAT-ERP v BR 
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10.2.1 AT a IT p ři evakuacích 

Výsledky průměrných počtů AT a IT jsou v grafu 16. Zde je možné pozorovat 

podobnost mezi Českou republikou a Velkou Británií. Ve velké Británii je sice patný mírný 

nárůst AT a to o 0,3 a v IT 0,1. Lze však říci, že osoby měli potřebu vykonat podobný počet 

úkonů před ERP. Reakce osob v Brazílii je odlišná. Zde mají osoby větší podíl IT než AT, jak 

tomu bylo v ostatních případech. Průměrně však mají nižší počet všech činností. Důvodem 

může být potřeba získání více informací a potvrzení toho, že skutečně mají opustit budovu.  
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Graf 16 - Rozložení počtů úkonů na osobu v jednotlivých státech 
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Minimální a maximální počty úkonů v jednotlivých státech v grafu 17 vykazují opět 

podobnost v chování osob v případě evakuace v ČR a GB. Minimální a maximální hodnoty a 

jejich rozptyl ukazuje, jak veliké rozdíly jsou v chování mezi jednotlivými osobami. 

Porovnání mezi jednotlivými státy prozrazuje, vyšší prioritu získávání informací u osob 

v Brazílii. Všechna maxima poměrově souhlasí s rozložením průměrných hodnot z grafu 16. 

Graf 17 – Minimální a maximální počty úkonů v jednotlivých státech 
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V grafu 18 jdou zobrazeny hodnoty průměrného času trvání jednoho úkonu. Pokud se 

pro výpočet použije hodnota času AAT-ERP, je zde patrný veliký rozdíl u evakuace v GB. 

Tento rozdíl je více než 11s. Důvod prodloužení průměrného času na jeden úkon je z důvodu 

vyhlášení evakuace alarmem a nezanedbatelnou dobou AAT-SAS, tedy dobou od vyhlášení 

evakuace do počátku příprav dané osoby k odchodu. Pokud je do výpočtu dosazena doba 

SAS-ERP, tedy doba od zachycení fyzické aktivity do počátku odchodu, časy průměrné doby 

jednoho úkonu se přibližně rovnají, rozdíl je přibližně 2 s. Minimální rozdíl těchto časů 

v případě evakuace v ČR a BR prokazuje důležitost podání jednoduché a stručné instrukce 

k odchodu. Počet úkonů provedených jednotlivými osobami se ovlivňuje velice obtížně, ale 

zkrátit čas reakce na vyhlášení evakuace možný je. Pokud je evakuace vyhlášena ústně, nikoli 

kolísavým tónem je doba AAT-SAS zkrácena, a tím urychlen průběh evakuace.  

Ideální v tomto případě je spojení využití techniky, která má minimální zpoždění, 

s podáním celé instrukce místo kolísavého tónu. Pravděpodobně nejvhodnější způsob 

vyhlášení evakuace je ústně podaná informace prostřednictvím nouzového zvukového 

systému. Usnadňuje totiž evakuovaným rozhodnutí opustit budovu. 

Graf 18 - Průměrná doba provedení jednoho úkonu v jednotlivých státech 
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10.3 Případ reálné evakuace 

Doba od vzniku mimořádné události do její detekce je jen obtížně určitelná s údaji, 

které byly k dispozici. Proto je tato doba uvažována stejná ve všech třech případech.  

Dobu od detekce do vyhlášení evakuace však posoudit lze. V případě cvičné evakuace 

v České republice a v Brazílii nedošlo ke spuštění alarmu a bylo nutné všechny osoby 

instruovat ústně. Tato doba se bude delší než u případů, kdy ke spuštění alarmu došlo. 

- Spuštění alarmu může dojít automaticky přímím spojením požární signalizace se 

systémem varování osob v objektu, popřípadě i napojením na hasičskou stanici, 

nebo s prvkem lidského zásahu, kdy obsluha musí zkontrolovat, zda se nejedná     

o falešný poplach, a až po kontrole spustit systém varování. To záleží na celkovém 

přístupu k požární prevenci, na platných zákonech, zpracovaných směrnicích         

a vzdělání pracovníků v oblasti požární prevence. 

- Předání instrukce pracovníkem nebo pracovníky objektu. Může se jednat               

o plánovaný způsob v případech, kdy budova není vybavena požárním alarmem, 

jak tomu bylo v případě evakuace v Brazílii. Může se jednat o náhradí způsob 

v případě, že selže systém požárního alarmu, jak tomu bylo v případě Nové 

knihovny v Ostravě. Taktéž jej lze považovat za kontrolní či doplňkový druh 

varování, tak jak tomu bylo při evakuaci knihovny ve Velké Británii.  

 

 

Pokud tyto doby připočteme k výsledkům zjištěným při cvičných evakuacích, výsledky 

by se výrazným způsobem změnily. Prodloužení celkové doby by jistě došlo v Brazílii           

a České republice. Důvodem je, že instrukce k evakuaci předávala obsluha budovy. Z těchto 

dvou by na tom byla hůře pravděpodobně Česká republika. Zde totiž došlo k selhání alarmu   

a obsluha nebyla na tuto eventualitu řádně připravena. Navíc knihovna a studovna jsou          

ve dvou podlažích a celá budova má šest podlaží, to znamená, že se jednalo o největší 

budovu, kde se evakuace knihoven doposud zkoumala v rámci tomto projektu.  

V Brazílii byl tento způsob hlavním varovacím prostředkem a obsluha měla budovu 

rozdělenou do částí, přičemž každou část informoval jeden pracovník knihovny. 

Prodloužení doby od zjištění mimořádné události do varování poslední osoby v budově 

jistě osobně trvá výrazně déle, než spuštěním alarmu. V případě automatického spuštění 

alarmu, který je napojen na elektronickou požární signalizaci, jde o dobu v podstatě 



 

58 

neměřitelně krátkou. V případě nutnosti zásahu nějakého pracovníka bude tato doba několik 

sekund.  

V případ ústního varování, kdy je budova rozčleněna do úseků pro jednotlivé 

pracovníky, se bude čas pohybovat řádově v desítkách sekund. Pokud jde o nepřipravený 

způsob, kdy je varování ústně provedeno jako náhradní řešení výpadku nějaké technologie, 

bude tato doba řádově v minutách. Navíc je zde riziko opomenutí varování některé místnosti.  

Výpadek alarmu může nastat v celém objektu. Pokud je v poruše koncový prvek, může 

obsluha slyšet, že ke spuštění alarmu došlo, avšak v místnosti nebo jiném patře vlivem 

poruchy ke spuštění dojít nemuselo. Tento případ je z tohoto pohledu nepříznivější než 

celkový výpadek systému pro varování. Funkce alarmu v případě cvičení v České republice 

by celkový čas prodloužilo také. K signálu sice dojde, ale přehrání automatické zprávy a 

podání dalších informací a instrukcí k evakuaci rozhlasem trvalo 7 minut a 21 sekund. 

Cvičná evakuace ve Velké Británii byla provedena velice profesionálním způsobem.  

Po spuštění alarmu se obsluha oblékla do reflexních vest a informovala uživatele o nutnosti 

evakuace. Došlo tedy ke spuštění alarmu, který všechny osoby vyrušil z jejich stávající 

činnosti, a v momentu, kdy obsluha v reflexní vestě vešla do místnosti, již každá osoba 

okamžitě reagovala a provedla evakuaci. Tento způsob je vhodný i pro osoby, které příliš 

dobře nerozumí místnímu jazyku. Ústně podaná instrukce je pak další způsob a úspěšnost 

takto provedené evakuace je velice vysoká. Osobám takto byly předány tři signály (zvukový, 

vizuální a ústní informace), což je velice důsledný a výrazný způsob, jak přimět osoby 

k odchodu. Navíc se zde projevila i iniciativa ze strany uživatelů knihovny. Jedna osoba ihned 

po zaznění alarmu (řádově sekundy), šla zjistit, co daný alarm znamenal a co se děje, což 

svědčí o zodpovědnosti a vysokém stupni uvědomění. 
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11 Závěr 

Tato diplomová práci se zabývala problematikou evakuace. Je zde popsán průběh 

cvičné evakuace Ústřední knihovny v Ostravě a uvedena některá doporučení. Při cvičné 

evakuaci byl pohyb osob zaznamenán kamerami a tento videozáznam byl zpracován podle 

popsané metodiky. Data pořízená z videozáznamu jsou statisticky zpracována pro potřeby 

dalšího zpracování a aplikace do programu BuildingExodus. Výsledky a informace plynoucí 

z analýzy jsou porovnány s dalšími evakuacemi knihoven ve Velké Británii a v Brazílii.  

V průběhu analýzy bylo primárním cílem zjistit, jak se osoby chovají při vyhlášení 

evakuace. Bylo zkoumáno, jak dlouho trvá rozhodnutí o pouštění budovy, příprava osobních 

věcí a zacházení  informacemi, které byli poskytnuty nouzovým zvukovým systémem nebo 

osobně pracovníkem knihovny.  

Celý systém složitého fungování lidského mozku a reakcí na okolní podněty lze těžko 

sledovat u jediné osoby, u skupiny osob je možnost takového výzkumu ještě složitější. Přesto 

se však s jistou mírou přesnosti dá určit jak pravděpodobně bude evakuace daného objektu 

probíhat a jak budou osoby reagovat. Reakce však ovlivňuje mnoho faktorů a hledáním těch 

důležitějších by mohlo být dobrým námětem pro další výzkum. Při tomto výzkumu byl brán 

ohled na to, že většina osob byli studenti do 26 let, že v prostorách knihovny se věnovali 

činnostem, které jsou pro knihovnu běžné, a taktéž na způsob vyhlášení evakuace.  

Z dat vyplývá několik zajímavých zjištění. Tím nejpodstatnějším je fakt, že osoby 

reagují výrazně rychleji, pokud jim je sdělena informace o nutnosti evakuace slovně a nikoli 

pouze tónem požárního alarmu. Většina osob nemá totiž žádnou zkušenost s reálným 

ohrožením objektu požárem, a proto je alarm považován za chybu nouzového zvukového 

systému nebo cvičení, a reakce osob jsou velice laxní a pomalé. To může mít v případě 

reálného požáru budovy, a obzvláště knihovny, velmi neblahé důsledky. 

Evakuace a celá problematika s ní spojená skrývá ještě mnoho problémů, které bude 

potřeba objasnit, aby mohly být ochrana osob v budovách efektivnější. 
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Seznam zkratek 

číslo  zkratka název poznámka 

1. x.NP x-té nadzemní podlaží  

2. x.PP x-té podzemní podlaží  

3. AAT Alarm Activation Time 
Čas spuštění alarmu. Podrobně popsáno 
v metodice. 

4. SAS Start Activation Stage 
Počátek příprav dané osoby k evakuaci. 
Podrobně popsáno v metodice. 

5. ERP End Response Phase 
Ukončení příprav a počátek pohybu ven 
z budovy. Podrobně popsáno v metodice. 

6. AT Action Task 
Aktivní nebo akční činnosti, za účelem přípravy 
k odchodu. 

7. IT Information Task Činnost za účelem získání informací. 

8. CZ Česká republika 
Kód státu podle standardu ISO 3166-1 
s označením alpha-2 

9. GB Spojené království Velké 
Británie a Severního Irska 

Kód státu podle standardu ISO 3166-1 
s označením alpha-2 

10. BR Brazílie 
Kód státu podle standardu ISO 3166-1 
s označením alpha-2 

11. CB Citizen Band 
Občanská radiostanice 

Používání těchto zařízení podléhá 
Všeobecnému oprávnění VO-R/7/08.2005-22, 
Českého telekomunikačního úřadu. 

12. FSEG Fire safety engineering group 
Skupina požární bezpečnosti při Univerzitě 
Greenwich v Londýně. 

13. BeSeCu Behavior, Security, Culture 
Skupina zabývající se zkoumáním a popisem 
chování osob v případě evakuace.  

14. CIS Common intelligibility scale 
Mezinárodní standard srozumitelnosti 
reprodukované informace.  
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