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Diplomová práce řeší problematiku evakuace osob z prostor s velkým množstvím 

osob. Úvodní část práce nás seznamuje s legislativou, vymezením pojmu evakuace, 

problematikou pohybu osob v budovách a chováním osob jak při modelových, tak reálných 

mimořádných událostech. Cílem této diplomové práce je sestavení obecného modelu postupu 

evakuace z prostor s velkým množstvím osob a vytvoření algoritmu pro stanovování 

početního stavu preventivních požárních hlídek. V závěru práce je pak ověření modelu v praxi 

a následné zhodnocení a navrhnutí doporučení. 
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Diploma thesis solves problem of the building of a model of evacuation from spaces 

with many persons. Opening part of the thesis informs us about legislation related to 

evacuation, about the evacuation process and complications with mobility in buildings. In 

next chapters we can do one‘s homework of behaviour in simulated and real life crisis 

situations. Main aim of this thesis is the building of a model of evacuation from spaces with 

many persons and creating of algorithm how to calculate number of the fire watch. In the last 

part there is checking of model in practice and includes evaluation and suggestion of 

introduction for more efficient evacuation in practice. 
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1 Úvod 
 
 

Vznik požárů a jiných mimořádných událostí je v dnešní uspěchané době 

na každodenním pořádku. Stane-li se taková situace, dochází v drtivé většině případů 

k ohrožení osob a následuje evakuace. Evakuací osob z objektů se dnes zabývá celá řada 

publikací. Žádná literatura nebo legislativní předpis se však nezabývá postupem evakuace. 

 

Diplomovou práci lze rozdělit do dvou částí. První část nás seznamuje se zakotvením 

pojmu evakuace v legislativě a normativních požadavcích České republiky, včetně výkladu 

tohoto pojmu dle různých zdrojů. Dále obsahuje pohled na problematiku pohybu osob a davů 

v budovách a také na psychologii a chování člověka při mimořádných situacích.  Druhá část 

se zabývá cílem diplomové práce. 

 

Cílem diplomové práce je sestavit obecný model postupu evakuace z prostor s velkým 

množstvím osob a navrhnout algoritmus pro určování početního stavu preventivních 

požárních hlídek s následným ověřením v praxi. 
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2 Rešerše 
 

Folwarczny, L., Pokorný, J. Evakuace osob. 1.vyd. Ostrava: SPBI, 2006. 125 s. ISBN 80-

86634-92-2. 

 

V této publikaci je evakuace osob pojata komplexně. Zahrnuje jak oblast požární 

ochrany, tak ochrany obyvatelstva. Autoři se domnívají, že původní selektivní dělení na tyto 

dvě oblasti je již minulostí a takto zjednodušený pohled je v současné době již zavádějící. 

Evakuaci osob je účelné dělit podle různých kritérií (např. z hlediska rozsahu opatření nebo 

doby trvání), nikoli však z hlediska požární ochrany a ochrany obyvatelstva. 

 

Predtečenskij, V. M., Milinskij, A. I. Evakuace osob z budov: Výpočetní metody 

pro projektování. Knižnice požární ochrany, svazek 30. Praha: Československý svaz požární 

ochrany. 1972. 272 s. 

 

Tato publikace se zabývá výsledky několikaletého výzkumu předních odborníků, 

obsahující odpovědi na všechny otázky týkající se souvislostí mezi pohybem osob v budovách 

za normálních podmínek i za podmínek při nebezpečí. Jsou zde definovány vztahy vyjadřující 

pohyb osob, výpočetní metody splývání proudů pro různé komunikace a základy 

projektování. Tato kniha je jednou z nejdůležitějších publikací, z které dodnes vychází celá 

řada odborníků zabývajících se touto problematikou. 

 

Helbing, D., Molnár, P., Farkas, I., Bolay, K. Self-organizing pedestrian movement. 

Environment and Planning B: Planning and Design, Vol. 28, 2001. pp. 361-383. 

 

Jedná se o článek zabývající se pohybem velkého počtu osob různými stavebními 

prvky, řešící jejich nedostatky a možná rizika s nimi spojená.V tomto článku jsou také 

navrhnuty různé optimalizační prvky pro zefektivnění průchodu budovou. 

 

Le Bon, G. Psychologie davu. KRA. Praha. 1994. 
 

Tato publikace podává historicky první ucelené zpracování psychologie davu. Přestože 

tato kniha vyšla již v r. 1895, nacházíme odkazy na ni snad ve všech současných studiích, 

zabývajících se touto tématikou.  
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Mikšík, O. Hromadné psychické jevy (Psychologie hromadného chování). Karolinum. Praha. 

2005. 269 s. 

 

Jedná se o publikaci vedoucí k poznání a pochopení složitého jevu, jakým je hromadné 

chování. Výklad prezentuje jak teoretické přístupy k chování velkých sociálních souborů (od 

Gustava Le Bona po současnost), tak empirické poznatky typické pro danou oblast (živelné a 

jiné pohromy a katastrofy, hromadné chování při demonstracích, skupinové chování sekt, 

psychologie terorismu apod.). 

 

Nakonečný, M. Psychologie téměř pro každého. 1. vyd. Praha: Akademie věd České 

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

 
Kniha podrobně popisuje a vysvětluje základy psychologie. Řeší jednotlivé typy 

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

psychiky. Tato publikace dále vysvětluje spontánní chování člověka, a co jej nejvíc ovlivňuje. 
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3 Evakuace v legislativě 
 

V oblasti požární ochrany nikdy nebyl pojem evakuace osob přesně definován. Spíše 

je chápán obecně jako krátkodobé opuštění ohroženého prostoru bez pomoci záchranných 

složek. Tento pojem se často zaměňuje s pojmem záchrana osob, kdy při záchraně osob je 

naopak nutná pomoc zvenčí.  

Stěžejním předpisem je zákon o požární ochraně [19], ten však pojem evakuace vůbec 

nezmiňuje. Naopak prováděcí předpis tohoto zákona, kterým je vyhláška o požární prevenci 

[20] sice evakuaci nezmiňuje jako definici nebo přesné vymezení pojmu, ale zpracovává ji v 

několika paragrafech. Vyhláška o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany [21], která 

zákon rovněž provádí, termín evakuace osob nezmiňuje. Zákon o integrovaném záchranném 

systému [18] s pojmem evakuace osob pracuje v úkolech orgánů obce (§ 15 a §16) a 

v úkolech velitele zásahu (§19), blíže jej však nespecifikuje. V oblasti stavebnictví je 

nejvýznamnějším předpisem stavební zákon, jehož prováděcím předpisem z hlediska požární 

ochrany je vyhláška o obecných technických požadavcích na výstavbu [22]. Dalším, v této 

oblasti velice důležitým předpisem, je poměrně nová vyhláška č. 23/2008 Sb., o technických 

podmínkách požární ochrany staveb. Ovšem termín evakuace osob není ani v těchto dvou 

předpisech definován.  

Také normy ČSN pamatují na pojem evakuace a velice často jej zmiňují. Jedná se o 

tzv. kmenové normy požární bezpečnosti staveb [24, 25]. Zde se s tímto pojmem pracuje v 

souvislosti s definicí únikových cest, návrhovými požadavky na stavební objekty a zejména 

pak dobu evakuace. Ovšem ani zde není termín evakuace osob definován [4].  

 

3.1 Vyhláška o technických podmínkách požární ochrany staveb 

[23] 

Tento předpis stanoví jednotné technické podmínky požární ochrany pro navrhování, 

výstavbu a užívání jednotlivých druhů staveb, včetně např. podmínek pro hašení požárů, 

záchranné práce, evakuace apod. 
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§ 2 

Navrhování a umístění stavby 

Při navrhování stavby musí být dále podle druhu stavby splněny technické podmínky požární 

ochrany na 

a) stavební konstrukce a technologické zařízení, 

b) evakuace osob a zvířat, 

stanovené v českých technických normách uvedených v příloze č. 1 části 1, pokud zvláštní 

právní předpis2) 
 nestanoví jinak. 

§ 10 

Evakuace osob 

(1) Únikové cesty určené pro evakuaci osob musí být navrženy tak, aby svým typem, počtem, 

polohou, kapacitou, dobou použitelnosti, technickým vybavením, konstrukčním a 

materiálovým provedením a ochranou proti kouři, teplu a zplodinám odpovídaly požadavkům 

této vyhlášky a českých technických norem uvedených v příloze č. 1 části 1. Nouzovým 

osvětlením musí být vybavena chráněná úniková cesta a částečně chráněná úniková cesta, 

pokud nahrazuje chráněnou únikovou cestu. 

(2) Otevíratelnost a průchodnost dveří, které se nacházejí na únikové cestě, musí odpovídat 

českým technickým normám uvedeným v příloze č. 1 části 2.  

(3) Nášlapná vrstva podlahy v chráněné únikové cestě musí být navržena z hmot třídy reakce 

na oheň nejméně C fl–s1. 

(4) Úniková cesta musí být vybavena bezpečnostními značkami, tabulkami a texty s 

bezpečnostním sdělením (dále jen „bezpečnostní značení“) za účelem a v rozsahu nezbytném 

pro usnadnění evakuace osob. Toto bezpečnostní značení se umisťuje zejména tam, kde se 

mění směr úniku, kde dochází ke křížení komunikací a při jakékoli změně výškové úrovně 

úniku. 

(5) Evakuační výtah musí být označen bezpečnostním značením „Evakuační výtah“, a to v 

kabině výtahu a vně na dveřích výtahové šachty. Výtah, který neslouží k evakuaci, musí být 

obdobně označen bezpečnostním značením „Tento výtah neslouží k evakuaci osob“. 

(6) K zajištění plynulé evakuace osob musí být stavba vybavena technickým zařízením k 

řízení evakuace osob podle českých technických norem uvedených v příloze č. 1 části 1 

bodech 1 a 2. 
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§ 19 

Stavba se shromažďovacím prostorem 

(5) Ze stavby s vnitřním shromažďovacím prostorem musí být vždy navržena nejméně jedna 

úniková cesta, která svým provedením odpovídá možnosti evakuace osob podle zvláštního 

právního předpisu8). Minimální šířka této únikové cesty musí být 1,1 m. 

(8) Nosná konstrukce střechy nad shromažďovacím prostorem a nosná konstrukce zajišťující 

stabilitu stavby musí být navržena s požární odolností odpovídající dvojnásobné hodnotě 

předpokládané doby evakuace osob, nejméně však 15 minut. Pokud shromažďovací prostor 

slouží pro více než 2500 osob, požární odolnost střechy a nosná konstrukce zajišťující 

stabilitu stavby musí odpovídat dvojnásobné hodnotě předpokládané doby evakuace osob, 

nejméně však 30 minut. 

 

Pozn.: 2) Vyhláška č. 246/2001 Sb. , o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu 

státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci). 

8) Vyhláška č. 369/2001 Sb. , o obecných technických požadavcích zabezpečujících             

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

č. 492/2006 Sb. 
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4 Charakteristika evakuace 

Evakuace je základním způsobem ochrany osob. Pomocí evakuace se předchází 

zvyšujícímu se počtu zraňovaných osob, které se vyskytují v prostorech ohrožených určitým 

typem mimořádné události. V okamžiku, kdy již evakuace osob není možná, např. při: 

- působení toxických zplodin hoření, 

- nedostatku kyslíku v ohroženém prostoru, 

- nebezpečí zřícení stavebních konstrukcí, 

- neprůchodnosti únikových cest, 

- špatném psychickém a fyzickém stavu osob, 

dochází k záchraně osob. Záchranou osob jsou myšleny situace, kdy evakuace osob je 

již zcela znemožněna a vzniká tak potřeba pomoci zvenčí. 

4.1 Z hlediska požární ochrany 

Z hlediska požární ochrany je evakuace osob vnímána jako krátkodobý proces 

zakončený přemístěním unikajících osob bez pomoci zvenčí na volné prostranství nebo 

do jiného bezpečného prostoru. V některých případech dochází k následné kontrole počtu 

evakuovaných osob shromážděných na stanovených místech, případně zajištění první pomoci 

[4]. Toto přemístění probíhá po únikových cestách. Dělením, volbou typu, dimenzováním a 

návrhem únikových cest se zabývají normy ČSN. Konkrétně pro nevýrobní objekty je to ČSN 

73 0802, pro výrobní objekty je to pak ČSN 73 0804. 

 

Norma ČSN 73 0802 uvádí dva typy únikových cest: 

 nechráněné únikové cesty (NÚC), 

 chráněné únikové cesty (CHÚC)  

 CHÚC typu A 

 CHÚC typu B 

 CHÚC typu C 

 

Nechráněná úniková cesta je každý trvale volný komunikační prostor (nemusí být 

oddělen stavebně ani požárně dělícími konstrukcemi) vedoucí k východu na volné 

prostranství anebo do chráněné únikové cesty. 

Chráněné únikové cesty tvoří vždy samostatný požární úsek a liší se od sebe typem 

odvětrání, dobou bezpečného pobytu a dispozičním uspořádáním. 
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Obrázek 4-1 Chráněná úniková cesta typu A [2] 

 

 
Obrázek 4-2 Chráněná úniková cesta typu B [2] 

 

4.2 Z hlediska ochrany obyvatelstva 

Z pohledu ochrany obyvatelstva se jedná o souhrn opatření směřujících k 

organizovanému přemístění osob, hospodářského zvířectva a věcných prostředků (strojů, 

zařízení a materiálu) v daném pořadí priority z ohroženého prostoru na jiné území. Provádí se 

z míst ohrožených mimořádnou událostí do míst, která zajišťují pro evakuované obyvatelstvo 

náhradní ubytování a stravování, pro zvířata ustájení a pro věci uskladnění [8]. Podle zákona 

č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění 

pozdějších předpisů, je pro obyvatele v České Republice evakuace povinná. Vztahuje se na 
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všechny osoby v místech ohrožených mimořádnou událostí s výjimkou osob podílejících se 

na záchranných pracích , na řízení evakuace nebo vykonávajících jinou neodkladnou činnost. 

Základem úspěšného zvládnutí evakuace je preventivní plánování. Zpracováním 

požárního evakuačního plánu se formulují opatření nutná k provedení evakuace, postup 

při evakuaci, pořadí postupu, odpovědnost za provedení a řízení. Požární evakuační plán se 

zpracovává na základě § 15 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně ve znění pozdějších 

předpisů ve smyslu § 33 vyhl. č. 246/2001 Sb., o požární prevenci ve znění pozdějších 

předpisů.Využívá se také vhodný návrh požárně – bezpečnostního řešení dle [24, 25]. 

Evakuace osob je zcela mimořádným opatřením, které se využívá pouze v případech, 

kdy ostatní způsoby ochrany jsou neúčinné. 

4.3 Dělení evakuace z několika pohledů 

 V praxi nelze jednoznačně rozlišovat mezi evakuací z hlediska požární ochrany a 

evakuací z hlediska ochrany obyvatelstva. Důvod je zcela jednoduchý. Tyto dva pohledy na 

evakuaci se v praxi natolik prolínají a vzájemně na sebe navazují, že je nejvhodnější se na 

evakuaci dívat jako na komplexní celek. Ovšem nejpodstatnějšími hledisky řešení 

problematiky evakuace osob jsou rozsah provedených prací a jejich doba trvání.  

 

Z hlediska rozsahu opatření ji můžeme dělit na evakuaci: 

 objektovou – evakuace osob jedné nebo malého počtu obytných budov, 

administrativně správních budov, technologických provozů nebo dalších objektů, 

 plošnou – evakuace z části nebo celého urbanistického celku, případně většího 

územního prostoru. 

 

Z hlediska rozsahu evakuované oblasti na: 

 všeobecnou – týká se všech osob s výjimkou těch, kteří evakuaci zajišťují. Využívá se 

zejména při živelních pohromách nebo při průmyslových haváriích. 

 částečnou – týká se přesně definovaných skupin obyvatelstva 

 

Z hlediska doby trvání na: 

 krátkodobou – nevyžaduje dlouhodobé opuštění objektu, tudíž není potřeba realizovat 

opatření související s následnou péčí, 

 dlouhodobou – vyžaduje dlouhodobé opuštění objektu, zpravidla je potřeba realizovat 

opatření související s následnou péčí. 
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Z hlediska způsobu realizace na: 

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

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

dobrovolně prostor neopustí, mohou ohrozit na životech nejen sebe, ale případně i 

osoby, které by byly vyslány na jejich záchranu a v neposlední řadě mohou způsobit 

ztráty na majetku. 

 řízenou – je řízena zodpovědnými představiteli, přemístění osob se zabezpečuje 

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

situací, kdy lidé jednají spontánně a hrozí vznik různých havarijních situací. 

 

 
Obrázek 4-3 Dělení evakuace [8] 
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5 Možné důvody evakuace z objektů s velkým množstvím 

osob 

Při mimořádné události nebo katastrofě může nastat situace, kdy je nutno přikročit 

k evakuaci. Důvody k evakuaci mohou být interní nebo externí, nejčastěji jde o požár, únik 

nebezpečné látky, výhrůžku bombou, přírodní katastrofu (záplavy, vichřice, zemětřesení) 

nebo havárie či nefunkčnost infrastruktury nezbytné k provozu objektu (výpadek elektrického 

proudu, vody, plynu aj.). Pokud je postup při evakuaci včas předem promyšlen, může se 

nepříznivým dopadům zabránit, nebo je alespoň omezit [32].  

 

5.1 Teroristický útok a úmyslná činnost 

Terorismus je plánované použití násilí nebo hrozby násilí, zpravidla zaměřené na 

širokou masu nezúčastněných lidí. Cílem je vyvolat strach, jehož prostřednictvím jsou 

dosahovány politické, náboženské nebo ideologické cíle. Terorismus obsahuje i kriminální 

zločiny, které jsou však jen cestou k dosažení jiných cílů, než na který je kriminální čin 

zaměřen. 

Cílem terorismu je působení na psychiku lidí, a to prostřednictvím strachu. 

Nezúčastnění lidé jsou v teroristických akcích zabíjeni jenom proto, že existují a že jejich 

smrt může být psychologicky a politicky využita. Boj proti němu tedy musí být na široké, 

celospolečenské frontě a na mezinárodní úrovni. Pouze spolupráce mezi státy, vládami 

a jejich institucemi může přinést pozitivní výsledky.  

Cíle útoků jsou vybírány tak, aby jejich napadení vyvolalo masový a dlouhodobý 

zájem informačních médií se zajištěním maximální publicity. K překonání obranných opatření 

využívají momentu překvapení. Správně načasovaný a dobře naplánovaný útok může 

prakticky překonat každou ochranu. K tomu ovšem musí mít teroristé dostatek přesných 

informací, prostředků a technické zázemí. 

Základním prostředkem, kterým lze hrozbě teroristického útoku čelit nebo 

minimalizovat jeho následky na přijatelnou úroveň, je plán určující jednotlivé kroky 

a charakter opatření. Jako možná preventivní opatření mohu být prováděny prohlídky budov, 

místnostní, zavazadel, omezení přístupu, nasazení speciálních policejních jednotek či dalších 

složek integrovaného záchranného systému [27]. 

Současná situace v České republice je z hlediska teroristických projevů klidná. Česká 

republika se za dobu své existence nestala dějištěm žádné akce, kterou lze jednoznačně 
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označit za teroristický útok. Zároveň neexistují žádné příznaky toho, že by se mohla dějištěm 

takového útoku bezprostředně stát [31]. 

5.2 Vznik požáru z jakýchkoliv důvodů 

O tom, že příčin požáru může být celá řada, není nutné diskutovat. Rád bych ale 

nastínil nejčastější příčiny požáru, se kterými se můžeme setkat v objektech. 

 
Nedbalostí můžeme rozumět především nedodržování bezpečnostních předpisů 

a zanedbávání povinností a obecných zvyklostí. Dále to také může být porušení zákazu 

kouření. Sváření při opravách a rekonstrukcích je také častou příčinou, zvláště pak, když 

nejsou dodrženy podmínky pro bezpečné svařování. 

Úmyslně založené požáry mají vždy skoro stejný motiv. Může jím být pomsta, 

výhrůžka nebo pojišťovací podvod. 

Technické závady a nepředpokládané změny v provozu mohou být především závady 

na elektroinstalaci. 

5.2.1 Negativní faktory související s požárem 
 

 Úvodem této kapitoly považuji za nejvhodnější definovat si pojem požár jako takový, 

jaké známe jeho produkty a jaký vliv mají tyto produkty na evakuované osoby.  

 Požár je nežádoucí hoření a každý jev související s procesem požáru může způsobit 

vytvoření jevů nových, které mohou komplikovat situaci na místě požáru. Při požárech 

vznikají různé děje a pochody, z nichž některé mají obecný charakter a vyskytují se při všech 

požárech, jiné vznikají pouze při některých požárech. Požár je tedy souhrnem fyzikálně - 

chemických dějů, na základě kterých probíhají nestacionární, tedy měnící se v čase a prostoru, 

tepelné změny a změny hmoty [9]. 

 Při požárech ve stavebních objektech dochází ke značnému ohrožení osob, 

zasahujících hasičských jednotek a v neposlední řadě majetku. Toto ohrožení je způsobeno 

zejména zplodinami hoření, nedostatkem kyslíku, teplem a plamenem. 

 
Plamen 
 

Plamen je projevem, se kterým se setkáme u každého hoření s výjimkou žhnutí 

a doutnání (tzv. bezplamenné hoření). Je charakteristický pro homogenní hoření směsi plynů, 

které nemají povrchové fázové rozhraní. Plamen má při požáru vliv na jeho rozvoj a rovněž 

ovlivňuje snahy vedoucí k likvidaci požáru [9]. 
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Obrázek 5-1 Plamen 

  

Teplo 
 

Hoření je fyzikálně chemická reakce, při které se vždy uvolňuje teplo. Tímto teplem je 

charakterizován teplotní režim v oblasti hoření. Teplota plně rozvinutého požáru vždy 

přesáhne 500°C. Teplo se v oblasti hoření nehromadí, ale odvádí se do okolí prouděním, 

vedením a sáláním. 

Přenos tepla prouděním probíhá zejména prostřednictvím ohřívání kouře. Vysoce 

zahřátý kouř může dokonce zakládat nová ohniska požáru, což ovlivňuje šíření požáru. Přenos 

tepla prouděním však vlastní hoření nepodporuje. 

Sálavé teplo vyzařuje z oblasti hoření z větší části do okolí a z menší části zpět 

na povrch hořící látky. Sálavé teplo, které se vyzařuje do okolí, stěžuje práci hasičů, protože 

se bez dostatečné ochrany nemohou přiblížit k ohnisku hoření. V případě dopadu tohoto tepla 

na okolní hořlavé konstrukce, zařízení a materiál působí jako vnější teplo, čímž jsou 

vytvořeny podmínky pro šíření požáru. 

Přenos tepla vedením je vázán zejména na pevné látky a souvisí s jejich tepelnou 

vodivostí. Tepelně nevodivé látky se používají jako izolační materiály. Z látek, které teplo 

vedou, jsou rozhodující kovy. Při jejich ohřátí vlivem požáru zvyšují svou teplotu a mohou 

působit na šíření požáru. Např. ocelové potrubí, procházející stěnou, ohřáté na vysokou 

teplotu, může být zdrojem zapálení na druhé straně stěny. Rovněž ohřátá stěna nádrže může 

znovu zapálit již uhašený požár v nádrži apod. Tento jev může rovněž ztěžovat vlastní práci 

zasahujících hasičů. Kovová klika dveří, za kterými hoří, se rozpálí a nechráněnou ruku může 

popálit [34].  



 

 14

Vdechnutí horkých zplodin hoření může poškodit dýchací cesty, přičemž je-li horký 

vzduch navíc nasycen vodní parou, poškození dýchacích cest je ještě výraznější. Důsledkem 

vdechnutí vzduchu o teplotě kolem 50 °C může být vážné snížení krevního tlaku a selhání 

oběhového systému, edém plic (nahromadění vody v plicích a následný otok plic), který 

v nejhorším případě končí smrtí následkem udušení. Poškození organismu po vdechnutí 

horkých plynů není okamžitě vratný jev ani po přenesení poškozeného na čerstvý, studený 

vzduch [28]. 

 
Zplodiny hoření  
 

Na úvod je potřeba vyzdvihnout, že převážnou většinu úmrtí při požárech mají na 

svědomí zplodiny hoření a až poté dochází k uhoření postiženého. Při požárech hoří nejčastěji 

organické látky jako jsou dřevo, papír, textil a podobně. O tom, jaké bude mít kouř složení, 

rozhoduje zejména druh látky, která hoří. Mezi nejčastější toxické plyny [28], se kterými se 

potkáváme u požárů, patří oxid uhelnatý (CO), oxid uhličitý (CO2), nitrozní plyny (NOx), 

chlorovodík (HCl), kyanovodík (HCN) a fosgen (COCl2). 

Některé z nich působí přímo na plíce a způsobují jejich otok (HCl, SO2, HCN apod.), 

jiné se spojují s červenými krvinkami a snižují schopnost krve přenášet kyslík (CO), 

výsledkem ovšem vždy může být udušení postiženého člověka. 

Pokud dojde k úmrtí při otravě zplodinami hoření, tak ze všech případů zaujímá 

největší procento právě oxid uhelnatý. Jedná se o bezbarvý plyn bez zápachu, který je lehčí 

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

hustý tmavý kouř, látky vyvíjejí velké množství CO. 

Hlavní nebezpečí CO [28] spočívá v jeho schopnosti vázat se na červené krvinky 

(hemoglobin). Za normálních okolností se na hemoglobin váží molekuly vzdušného kyslíku, 

které jsou pak krví přenášeny do celého těla. Jestliže se ovšem v ovzduší nachází zvýšené 

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

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

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

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

po krátké době k jejímu úmrtí. 

Je prokázáno, že při koncentraci CO ve vzduchu nad 0,05 % může již být nebezpečná, 

a jestliže tato koncentrace vystoupí nad 1 %, může dojít k bezvědomí nebo smrti postižených 
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bez jakýchkoliv předchozích příznaků nevolnosti. Tyto příznaky se projevují při nižších 

koncentracích CO ve vzduchu [28] (viz. tabulka č. 1). 

 

Tabulka 1 Vliv koncentrace CO na lidský organismus [28] 
CO 

(ppm) 
CO ve vzduchu 

(obj. %) 
Příznaky 

100 0,01 Žádné příznaky - bez nebezpečí 
200 0,02 Mírné bolesti hlavy 
400 0,04 Silné bolesti hlavy po 1 až 2 hodinách 
800 0,08 Silné bolesti hlavy po 45 minutách; nevolnost, mdloby až 

bezvědomí po 2 hodinách 
1000 0,10 Nebezpečná koncentrace - bezvědomí po 1 hodině 
1600 0,16 Nevolnost, silné bolesti hlavy a závratě po 20 minutách 
3200 0,32 Nevolnost, silné bolesti hlavy a závratě po 5 až 10 

minutách; bezvědomí po 30 minutách 
6400 0,64 Silné bolesti hlavy a závratě po 1 až 2 minutách; bezvědomí 

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

 
 
Nedostatek kyslíku 
 

Proces hoření je oxidační reakce, při které dochází ke spotřebě kyslíku a také 

k vytlačování vzduchu (obsahující kyslík) zplodinami hoření, které při reakci vznikají. Tím 

dochází k poklesu množství kyslíku jak v prostoru hoření, tak v přilehlém prostoru. Za 

normálních podmínek se ve vzduchu nachází 21 obj. % kyslíku, který nutně potřebujeme 

k našemu životu. Je třeba si říct, že již při poklesu koncentrace na 18 obj. % pociťuje člověk 

nedostatek kyslíku. Při požáru se však koncentrace kyslíku v prostoru snižuje na 14 až 

10 obj. % a v některých případech může klesnout i pod 10 obj. %. Se sníženou koncentrací 

kyslíku se můžeme setkat nejen při požárech v uzavřených místnostech bytů a sklepů, ale 

i v podzemních prostorách nezasažených požárem nebo tam, kde se k uhašení požáru používal 

dusík, oxid uhličitý, popřípadě halon. 

Při snížení obsahu kyslíku dochází k dechovým potížím a nedostatečnému okysličení 

krve. Osoby nacházející se v zasažených prostorách přestávají být schopné samostatného 

logického úsudku [4].  
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Účinky sníženého procenta kyslíku v okolní atmosféře na lidský organismus jsou 

shrnuty v tabulce č. 2. 

 

Tabulka 2 Účinky nedostatku kyslíku na lidský organismus [28] 
Množství O2 ve 
vzduchu (%) 

Příznaky 

21 Žádné – normální podmínky 
17 Zhoršená koordinace svalové činnosti, zrychlené dýchání kvůli 

kompenzaci sníženého množství O2. 
12 Bolesti hlavy, závratě, rychlá únava (malátnost). 
9 Bezvědomí. 
6 Smrt po několika minutách následkem udušení a selhání srdce. 

 
Poznámka: Jednotlivé symptomy se mohou u různých lidí objevovat při vyšších i nižších 
koncentracích kyslíku v ovzduší. Konkrétní hodnoty závisí na délce pobytu v takovém 
prostředí. Rovněž se nebere v úvahu přítomnost dalších zplodin hoření. 
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6 Nejvýznamnější činitelé ovlivňující evakuaci 
 

V této kapitole se zabývám vlivy, které ovlivňují evakuační proces. Základem 

evakuace je co nejrychlejší a nejbezpečnější přesun evakuovaných osob ze stavebních objektů 

na volné prostranství, kde nebudou ohroženi účinky nebezpečných situací. Nebezpečné 

situace mohou nastat v případě požáru, zemětřesení, při haváriích technologického zařízení 

apod.  Mezi nejvýznamnější činitele ovlivňující evakuační proces patří: 

 doba evakuace, 

 pohyb osob, 

 kapacita a provedení únikových cest, 

 dispoziční řešení a znalost objektu, 

 pohlaví, věk a fyzický stav jedince, 

 psychický stav. 

 

Evakuační proces velkého množství osob může některé tyto vlivy umocňovat a tím 

situaci ztěžovat. 

 

6.1 Doba evakuace 

Při projektování stavebních objektů dle norem ČSN 73 0802 a ČSN 73 0804 se užívá 

k návrhu únikových cest metoda výpočtu předpokládané doby evakuace. Předpokládanou 

dobou evakuace se myslí doba nezbytná pro evakuaci všech osob z požárního úseku nebo 

objektu. Stanovuje se samostatně pro každou nechráněnou, částečně chráněnou nebo 

chráněnou únikovou cestu.  

 

Předpokládanou dobu evakuace lze stanovit rovnicí: 

 

uK

sE

v

l
t

uu

u
u 







75,0
  [min]  (1) 

 

kde 

tu předpokládaná doba evakuace   [min] 

lu délka únikové cesty     [m] 

vu rychlost pohybu osob    [m.min-1] 
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E počet evakuovaných     [osob] 

s součinitel podmínek evakuace   [-] 

Ku jednotková kapacita únikového pruhu  [os.min-1] 

u počet únikových pruhů    [-] 

 

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

RSET (Required Safe Egress Time) je menší nebo nejvýše rovna dostupné době pro evakuaci 

ASET (Available Safe Egress Time). 

 

Platí tedy: 

RSET ≤ ASET 

 

Doba potřebná pro evakuaci osob RSET se skládá z dílčích časových intervalů: 

 

RSET = td + tv + tr + tz + tu [min]  (2) 

 

kde 

RSET doba potřebná pro evakuaci osob      [min] 

td doba od vzniku do detekce požáru       [min] 

tv doba od detekce požáru do vyhlášení evakuace     [min] 

tr doba od vyhlášení evakuace do rozhodnutí osob k jejímu zahájení  [min] 

tz  doba od rozhodnutí k zahájení evakuace do vlastního zahájení evakuace  [min] 

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

 

 
Obrázek 6-1 Doba evakuace osob ASET [4] 
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6.2 Posuzování pohybu osob 

Dá se říct, že pohyb osob je z pohledu doby evakuace tím nejdůležitějším vlivem, 

který výrazně ovlivní průběh celé evakuace. Dvojice autorů Predtečenskij a Milinskij se touto 

problematikou podrobně zabývali ve svém díle [16]. V této oblasti je také velice významnou 

publikace českých autorů Folwarczneho a Pokorného [4]. Základními parametry posuzování 

pohybu osob jsou rozměry osob, hustota osob a hustota proudů. 

 

6.2.1 Klasifikace druhů pohybu [16] 
 

Pohyb osob v prostorech, budovách a zařízeních je možno rozdělit podle celé řady 

znaků. 

 

 pohyb jednotlivců – jeho organizace nevyvolává žádné potíže při projektování a 

užívání budov. Není tedy v popředí zájmu při projekční praxi. 

 pohyb masy lidí – je charakterizován rozptylem velkého množství lidí v jednom či 

více směrech 

 pohyb usměrněný – pohyb, kdy je zachován po určitou dobu stále stejný směr 

 pohyb neusměrněný – lidé se pohybují v různém, často nebo trvale měněném 

směru 

 organizovaný pohyb – množství lidí jde stejným krokem o stejné délce a stejnou 

rychlostí 

 neorganizovaný pohyb – nemá žádný společný rytmus a může probíhat různými 

rychlostmi 

 volný pohyb – člověk se může pohybovat v kterémkoliv okamžiku libovolným 

směrem a rychlostí 

 omezený pohyb – volnost pohybu osob je omezena hustotou proudu 

 

Pokud se zaměříme na podmínky, za kterých pohyb probíhá, můžeme se dostat 

k dělení na pohyb za normálních podmínek a pohyb při nebezpečí. Pohyb za normálních 

podmínek je asi ta nejtypičtější situace, se kterou se při pohybu můžeme setkat.  

Normální pohyb probíhá obvykle rovnoměrně bez vážnějších poruch, a to i v takových 

případech, kdy je hustota velmi vysoká. Lidé mají totiž k dosažení cíle své cesty dost času. 
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Náhodné poruchy pohybu (např. upadnutí jednoho člověka) nevyvolávají dezorganizaci 

procesu jako celku, protože jsou pouze krátkodobé a mají místní charakter. 

Jsou ale i situace, které nejsou na běžném denním pořádku. Myslím tím situace 

nebezpečné, něčím výjimečné. V této situaci se naprosto mění podmínky, nemáme dost času 

k dosažení cíle (bezpečí).  

Pohyb za podmínek při nebezpečí se značně liší od pohybu za normálních podmínek. 

Vzniká náhle a pod vlivem neobvyklých okolností. Někdy je příčinou katastrofálních 

následků evakuace i nějaká nepatrná porucha např. krátké spojení v elektrickém vedení nebo 

zápach kouře apod. Pohyb je charakterizován zvýšenou intenzitou, která může pak vlivem 

různých okolností přerůst v paniku [16]. 

6.2.2 Rozměry osob 
 

Pro  pochopení problematiky proudů osob a jejich pohybu si musíme nejprve vysvětlit 

základní parametry, ze kterého všechny výpočty vycházejí. Tím podstatným jsou rozměry 

osob. Velikost proudu osob a jeho hustota závisí na množství lidí, kteří tento proud tvoří a na 

jejich rozměrech. 

Rozměry lidí závisí na jejich fyzických proporcích, stáří a oblečení. Na základě 

provedených měření a obecných údajů z literatury byly sestaveny průměrné hodnoty lidských 

rozměrů. Šířka člověka byla měřena ve výši ramen a tloušťka ve výši prsou. Promítnutím do 

půdorysu byla získána elipsa, jejíž osy jsou tvořeny šířkou a tloušťkou člověka. 

 

 
Obrázek 6-2 Plocha připadající na osobu [1] 

 

 Skutečný půdorysný průmět člověka se liší od elipsy pouze nepatrně. Půdorys člověka 

je tedy obecně počítán jako plocha elipsy. Eventuální zavazadla jsou započítávána svojí 

průměrnou velikostí [16].  
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Tabulka 3 Průměrné hodnoty ploch připadající na osobu [16] 
Stáří, oblečení a zavazadla osob Plocha f [m2.os-1] 

Děti 0,04 až 0,06 
Mladiství 0,06 až 0,09 
Dospělí 
- v letním (lehkém) oblečení 
- ve středním oblečení 
- v zimním těžkém oblečení 

 
0,100 
0,113 
0,125 

Dospělí ve středním oblečení 
- s lehkým příručním zavazadlem 
- s kufrem 
- s batohem na zádech 
- s těžkým zavazadlem (např. 2 kufry)
- s dítětem za ruku 
- s dítětem na rukou 
- s dítětem za ruku a zavazadlem 

 
0,180 
0,240 
0,260 
0,390 
0,200 
0,260 
0,320 

 
 

6.2.3 Hustota osob 
 

Jako hustotu osob si můžeme představit poměr počtu osob k ploše prostoru nebo 

úseku, kde se osoby nacházejí. Tuto formulaci lze vyjádřit rovnicí: 

 








n

i
i

m

j
j

S

E

D

1

1          [os.m-2] (3) 

 

kde 

D hustota osob         [os.m-2] 

E počet osob        [osob] 

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

 

Z tohoto vztahu (3) lze tedy odvodit, že složitost evakuace se bude zvyšovat 

v závislosti na stoupajícím počtu osob. V případě, že začne jmenovatel klesat, tím se bude 

zvyšovat celková hustota osob a začnou se tvořit proudy.  
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6.2.4 Hustota proudu 
 

Při tvorbě proudu dochází ke zpomalování rychlosti pohybu osob a k omezení jejich 

libovolného pohybu. To, co ovlivňuje velikost proudu osob a jeho hustotu je počet osob, který 

se v tomto proudu vyskytuje a také rozměry osob. Hustotu proudu osob lze vyjádřit rovnicí: 

 

lb

fE
Dp 


          [-]  (4) 

 

kde 

Dp hustota proudu       [-] 

E počet osob        [osob] 

f plocha na osobu       [m2.os-1] 

b šířka proudu        [m] 

l délka proudu        [m] 

 

Maximální hustota proudu je zcela závislá na rozměru osob (viz. 3.2.2). Modelováním 

a praktickým pozorováním byla odvozena maximální hustota proudu  Dp,max = 0,92. 

Základním předpokladem při určování hodnoty maximální hustoty bylo, že elipsa vytvořená 

kolmým průmětem lidské postavy do půdorysu nezaznamená během zhušťování proudu 

žádnou deformaci. Realita je však zcela odlišná, protože lidské tělo se v důsledku své 

elasticity mění. To znamená, že deformuje svůj tvar a plocha vytvořená jeho kolmým 

půdorysným průmětem se zmenšuje [4].  

6.2.5 Rychlost pohybu osob a proudů 
 

Rychlost pohybu každého člověka je zcela určitě jiná. Každý si volí rychlost chůze 

podle svých aktuálních potřeb a možností. Aktuálními potřebami jsou myšleny například 

zpomalení, zastavení, zrychlení nebo útěk před nebezpečím. Existují však vlivy, které na 

rychlost pohybu osob působí a člověk je nedokáže v dané situaci, kdy potřebuje svou rychlost 

pohybu přizpůsobit okamžité situaci, zcela ovlivnit. Mezi tyto vlivy bych zařadil psychický a 

fyzický stav. Psychickým stavem člověka můžeme rozumět jeho rozpoložení. To, jestli je 

např.  v klidu nebo ve stresu. Pod fyzickým stavem si můžeme představit fyzickou kondici, 

věk, pohlaví a popř. i onemocnění nebo handicapy. Hlavní roli zřejmě bude hrát věk a 

postižení. Do skupiny, která se bude pohybovat výrazně pomaleji, tedy budou patřit děti, 
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senioři a samozřejmě také pohybově handicapované osoby. Dalším z vlivů může být druh 

pohybu a to, jestli se jedná o pohyb po rovině, po schodech nahoru nebo dolů. Stupeň 

zakouření zase ovlivňuje viditelnost, která je úzce spjata s rychlostí pohybu. Počet osob, který 

se pohybuje kolem má také vliv na rychlost pohybu. Zcela jistě bude jinak vypadat pohyb 

osamocené osoby a naopak pohyb přehuštěného proudu osob. Dle [16] výsledky měření 

ukázaly, že rychlost pohybu je funkcí hustoty proudu a druhu cesty. Obecně platí: 

 

 pDfv           [m.min-1] (5) 

kde 

v rychlost pohybu osob       [m.min-1] 

Dp hustota proudu        [-] 

 

Následující grafy jsou překresleny z originálů uvedených v [15]. 

 
Obrázek 6-3 Závislost rychlosti pohybu osob na hustotě osob za normálních podmínek [16] 
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Obrázek 6-4 Závislost rychlosti pohybu osob na hustotě osob za podmínek nebezpečí [16] 

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

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

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

rovnicí: 

 

Dkkv  266,0          [m.min-1] (6) 

kde 

v  rychlost pohybu osob       [m.min-1] 

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

D hustota osob        [osob.m-2] 

 

Závislost součinitele rychlosti pohybu osob a druhu komunikace je uvedena v tabulce č. 4. 

 
Tabulka 4 Závislost druhu komunikace a součinitele rychlosti pohybu [16] 

Druh únikové komunikace 
Konstanta k 

[m.s-1/m.min-1] 
Chodby, rampy, vodorovné komunikace 1,40/84,0 
Schodiště 
- výška schodu 19,1 cm/šířka schodu 25,4 cm
- výška schodu 17,8 cm/šířka schodu 27,9 cm
- výška schodu 16,5 cm/šířka schodu 30,5 cm
- výška schodu 16,5 cm/šířka schodu 33 cm 

 
1,00/60,0 
1,08/64,8 
1,16/69,6 
1,23/73,8 
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Následující graf ukazuje jak vnímají závislost rychlosti pohybu na hustotě proudu 

různí autoři nebo publikace. 

Rychlost pohybu osob v závislosti na hustotě
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Obrázek 6-5 Závislost rychlosti osob na hustotě proudu  

 

6.3 Kapacita a provedení únikových cest 

Pro pohyb osob v budovách a zařízeních je při projektování potřeba pamatovat na to, 

že budovy neslouží jen svému účelu, pro který jsou navrženy. To znamená, že je potřeba 

počítat také s pohybem osob po objektech. Např. zácpy a tlačenice v divadlech po skončení 

představení jsou způsobeny nedostatečnou kapacitou a propustností šaten s malými rozměry 

vestibulů. Proto velice záleží na správném projektování komunikačních prostor, které by měly 

být bezpečné, pohodlné a přehledné. 

V závislosti na hustotě osob byly odvozeny matematické vztahy také pro stanovení 

kapacity únikové cesty. Kapacita únikové cesty je rovněž označována jako specifický nebo 

celkový tok osob. Specifický tok osob představuje počet osob evakuovaných za časovou 

jednotku jednotkou šířky evakuační cesty. Specifický tok lze stanovit rovnicí: 

 

DvFs          [os.min-1.m-1]  (7) 

kde 

Fs specifický tok osob       [os.min-1.m-1]  

v rychlost pohybu osob      [m.min-1] 

D hustota osob       [os.m-2] 
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V normách [24, 25] je zaveden termín jednotková kapacita únikového pruhu Ku. Jedná se o 

pravděpodobný průměrný počet evakuovaných osob, který projde jedním únikovým pruhem, 

jehož šířka je 550 mm, za jednu minutu. Jednotková kapacita únikového pruhu je vyjádřena 

rovnicí: 

 

 DvKu  55,0        [os.min-1]  (8) 

kde 

Ku jednotková kapacita únikového pruhu   [os.min-1] 

v rychlost pohybu osob      [m.min-1] 

D hustota osob       [os.m-2] 

 

Celkovou kapacitu únikové cesty lze vyjádřit: 
 

  uDvKc  55,0        [os.min-1]  (9) 

kde 

Kc celková kapacita únikové cesty     [os.min-1] 

v rychlost pohybu osob      [m.min-1] 

D hustota osob       [os.m-2] 

u počet únikových pruhů     [-] 

 

K jednotkové kapacitě únikového pruhu je velice důležité znát nejmenší počet únikových 

pruhů, který nám určuje šířku únikové cesty, rovněž vychází z norem [24, 25]. Nejmenší 

počet únikových pruhů pro nevýrobní objekty se pak určí z rovnice: 

s
K

E
u          [-]   (10) 

kde 

E počet evakuovaných osob v posuzovaném místě  [osob] 

K  počet evakuovaných osob v jednom únikovém   [osob] 

pruhu nechráněné nebo chráněné únikové cesty  

s  součinitel, vyjadřující podmínky evakuace   [-] 

 

Pro výrobní objekty [25] se počet, délka, šířka a rozmístění únikových cest volí tak, aby 

předpokládaná doba bezpečné evakuace osob z požárem ohroženého požárního úseku nebo 
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objektu byla co nejkratší. Nejmenší počet únikových pruhů u se stanoví z mezní doby 

evakuace tu,max podle rovnice: 

 








 





u

u
uu v

l
tK

sE
u

75,0
max,

min      [-]   (11) 

kde 

vu rychlost pohybu osob      [m.min-1] 

E počet evakuovaných osob     [osob] 

s  součinitel, vyjadřující podmínky evakuace   [-] 

Ku jednotková kapacita únikového pruhu   [osob.min-1] 

lu délka únikové cesty      [m] 

tu,max mezní doba evakuace      [min] 

 

Pohyb osob po komunikacích neprobíhá v přímém kontaktu s konstrukcemi 

ohraničující únikovou cestu. Důvodem je strach před naražením do konstrukčních prvků a 

stěn. Z tohoto důvodu nedochází k využití celé šířky únikové cesty, proto byl zaveden pojem 

efektivní šířka únikové komunikace. Jedná se o nominální šířku komunikace sníženou o 

určitou část, která není při úniku osob využívána. 

 
Obrázek 6-6 Efektivní šířka komunikace [4] 
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6.4 Dispoziční řešení a znalost stavebního objektu 

U dispozičního řešení objektu ve vztahu k evakuaci je nejdůležitější především 

rozmístění a volba únikových cest. Vhodné řešení má na ochranu osob výrazný vliv. Cílem je 

navrhnout co nejkratší a nejbezpečnější cestu, která má alespoň dva možné směry úniku. 

V předpisech [24, 25] je kladen velký důraz na uspořádání únikových cest a také se 

předpokládá určitý model chování osob při evakuaci. Problém však nastane, když se 

předpokládaný model chování poruší. Příkladem může být použití jiného východu, než je 

předpokládáno. Únikové cesty a východy jsou dimenzovány na určitý počet osob. V této 

situaci může dojít k překročení kapacity únikové cesty nebo východu a vznikne tak kumulace 

osob v objektu, což může být pro evakuované velice nebezpečné. Na druhé straně se pak 

může stát, že kapacita druhého únikového východu není zcela využita.  

 
Obrázek 6-7 Ukázka špatného využití únikových východů [11] 

 

Z toho vyplývá, že chování osob nelze jednoznačně předvídat. Proto je maximálně 

vhodné, aby byly únikové cesty dobře viditelné z různých míst. Již toto má pozitivní vliv na 

psychiku evakuovaných osob.  

Stavební konstrukce tvoří zpravidla první překážku sdílení tepla do dalších prostor 

objektu a také účinně brání šíření plamene. V tomto směru má proto prvořadý význam členění 

objektů do požárních úseků, neboť tím se vlastně vytvářejí částečně nebo zcela chráněné 

prostory ve stavebním objektu. 

Nezbytnou součástí stavebního řešení je osvětlení a větrání únikových cest. 

Nedostatečné osvětlení nebo větrání únikových cest vede ke zvýšení strachu, k panice a 

k obtížím při evakuaci [4]. 
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6.5 Pohlaví, věk a fyzický stav jedince 
 

Fyzická zátěž je při evakuaci do jisté míry samozřejmou součástí. Záleží ale vždy na 

konkrétním případu evakuace. Je třeba si uvědomit, že jiná situace bude při evakuaci mladých 

osob po rovině do sousedního požárního úseku a naopak při evakuaci starších osob 

s omezenou schopností pohybu nebo neschopných samostatného pohybu 

z několikapodlažního objektu. Nejmenší problémy s fyzickou zátěží mají osoby ve věku 20 – 

40 let. Osoby mladší 20-ti let zase naopak mají sklony k podceňování rizika, které při požáru 

nebo jiné mimořádné situaci vznikají. V průběhu stárnutí nedochází jen k anatomickým a 

fyziologickým změnám, ale také ke změně psychických funkcí. U seniorů se díky těmto 

změnám můžeme setkat kromě pomalejších reakcí také se zcela odlišným vnímáním 

nebezpečné situace. Velmi častým jevem je také nechuť do života. V případě krizové situace 

se proto můžeme setkat s nezájmem o záchranu nebo pomoc, což celou situaci výrazně 

komplikuje.  

 
Obrázek 6-8 Závislost rychlosti pohybu na věku a pohlaví [7] 

 
Podobná je situace u osob se sníženou schopností pohybu nebo neschopných 

samostatného pohybu. U těchto osob kromě jejich nižší fyzické zdatnosti vzniká daleko 

rychleji pocit strachu, jednají často pasivně a nerozhodně. Nastává stav nejen fyzické, 

ale i psychické imobility z důvodu uvědomění si vyšší zranitelnosti sebe sama.  

 

6.6 Psychický stav 
 

Evakuace osob je jistě pro každého člověka, ať již více či méně, stresující záležitostí. 

Buďto se osoba může dostat do přímého ohrožení života a zdraví nebo může být ohrožena 

nepřímo. Vždy je ale tato situace stresující.  
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V medicíně se pro vnější stresující události používá pojem stresor a pro psychickou a 

tělesnou reakci organismu na stresor pojem stresová reakce. Uvádí se několik definic stresu, 

jednou z nich je následující: 

- Stresem se obvykle rozumí vnitřní stav člověka, který je buď přímo 

něčím ohrožován, nebo takové ohrožení očekává a přitom se domnívá, že jeho 

obrana proti nepříznivým vlivům není dostatečně silná. 

 

Různí lidé reagují na tentýž podnět vyvolávající stres odlišně. Někteří se dostávají do 

stresu snadno a rychle, vždy a všude, jiní jsou odolnější. Stres může vést k zostření 

pozornosti, soustředění a k zvýšení schopnosti dobře se rozhodnout, jak se zachovat. 

U některých osob mohou být reakce na stres opačné, negativní. Zvláště u osob starších 

s omezenou schopností pohybu či osob neschopných samostatného pohybu se stres umocňuje 

uvědoměním si své imobility a může tak dojít k předčasné a zbytečné panice, která je při 

evakuaci nežádoucí. 
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7 Psychologie člověka za mimořádných situací 
 

Vzhledem k tomu, že mimořádné situace vyžadují nadměrnou psychickou zátěž, která 

může mít částečně pozitivní, ale s největší měrou negativní vliv na průběh evakuace, budu se 

v této kapitole podrobněji zabývat chováním osob při mimořádných situacích.  

Když se řekne pojem chování, mnozí z nás si jistě řeknou, že víme o čem mluvíme, ale 

jsme skutečně schopni svými slovy formulovat definici chování? V literatuře bychom našli 

definic spoustu, ale obecně lze říci, že chování je navenek projevující se psychika. Pod tímto 

si můžeme představit jednání, řeč a výraz. Chování je obvykle spojeno také s různými, více či 

méně navenek patrnými pohyby i se změnami probíhajícími uvnitř organismu (např. zvýšený 

krevní tlak, zvýšené vylučování adrenalinu v průběhu agresivního chování atd.).  

Mimořádnou situací se podle zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném 

systému rozumí škodlivé působení sil a jevů vyvolaných činností člověka, přírodními vlivy a 

také havárie, které ohrožují život, zdraví a majetek nebo životní prostředí a vyžadují 

provedení záchranných a likvidačních prací. Z psychologického hlediska [30] se jedná o 

takovou událost,  která přesahuje běžnou lidskou zkušenost, je náhlá, nepředvídatelná a 

neovladatelná. Tedy hraniční situaci, kdy není zprvu jasné, je-li vůbec v možnostech člověka 

ji zvládnout.  

 

7.1 Charakteristika davu 

Výše dva vysvětlené pojmy chování a mimořádná situace ve vzájemném vztahu 

nepochybně vždy vyústí k vytvoření seskupení osob, kterému říkáme dav. V běžném smyslu 

znamená slovo dav shromáždění jakýchkoliv jedinců bez ohledu na jejich národnost, povolání 

nebo pohlaví a bez ohledu na náhodu, která je svedla dohromady. Sociální psychologie [30] 

charakterizuje dav jako specifický společenský útvar, seskupení lidí, mající silný emocionální 

náboj, které sdružuje společný objekt nebo činnost. K jeho vzniku dochází spontánně, náhle, 

nečekaně. Dav se stává sevřenou a jednotnou skupinou, která je schopna mimořádného 

hrdinství a obětavosti, nebo naopak bezohlednosti a brutality.  

Gustave Le Bon ve svém díle [10] charakterizuje dav jako stav, kdy má shromáždění 

lidí nové vlastnosti, které se značně liší od vlastností jedinců, kteří je skládají. Vědomá 

osobnost tu mizí a city i myšlenky všech jednotek jsou zaměřeny týmž směrem. Tvoří se 

kolektivní duše beze vší pochybnosti přechodná, která však má velmi určité vlastnosti. Z 
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pouhého seskupení se stalo to, čemu z nedostatku dokonalejšího pojmenování říkám dav 

organizovaný nebo chcete-li, dav psychologický.  

Skutečnost, že mnoho jedinců je náhodou bok po boku, nedává jim ještě znaky 

organizovaného davu. Tisíc jedinců, shromáždivších se náhodně na veřejném místě, ale bez 

určitého cíle, netvoří ještě psychologický dav. Má-li dav nabýt zvláštních vlastností, je k tomu 

zapotřebí vlivu jistých podnětů, jejichž povahu musíme teprve určit. 

Ztráta uvědomělé osobnosti a zaměření citů a myšlenek týmž směrem, což jsou 

charakteristické známky davu, který se organizuje, nevyžadují vždy současnou přítomnost 

mnoha jedinců na témže místě. I tisíce oddělených jednotlivců mohou – v daném okamžiku a 

pod vlivem určitých, prudkých dojmů, např. veliké národní události – nabýt vlastností 

psychologického davu. Stačí tedy, aby je nějaká náhoda spojila, a jejich chování nabývá ihned 

formy, charakteristické pro činy davů. V určitých okamžicích dějin může půl tuctu lidí tvořit 

psychologický dav, zatím co ho netvoří stovky náhodou se shromáždivších lidí. Na druhé 

straně se může celý národ působením určitého vlivu i bez viditelného seskupení stát někdy 

davem [10]. 

Nejnápadnější jev, kterým se projevuje psychologický dav, je tento: ať jsou jedinci, ze 

kterých se skládá, jacíkoliv, ať jejich způsob života, jejich zaměstnání, jejich povahy nebo 

inteligence se jakkoliv shodují nebo liší, nabývají prostě tím faktem, že jsou přetvořeni v dav, 

jakousi kolektivní duši. Tato duše způsobuje, že cítí, myslí a jednají naprosto odlišně než by 

každý z nich cítil, myslil a jednal, kdyby byl sám. Určité myšlenky a určité city vznikají nebo 

se přetvářejí v činy pouze u jednotlivců v davu. Psychologický dav je chvilkovou bytostí 

složenou z různorodých živlů, které se na okamžik sloučily právě tak jako buňky tvořící živé 

tělo, jež tvoří svým sloučením novou bytost s vlastnostmi velmi odlišnými od těch, které má 

každá z nich [10]. 

 

7.2 Chování osob za mimořádných situací  

Jak jsem již zmínil v předchozí kapitole, mimořádné situace sebou přinášejí enormní 

množství psychické zátěže, na kterou nejsme zvyklí. V mimořádných událostech se člověk 

chová mimořádným způsobem. 

Co se s námi děje v situaci ohrožení?  Do několika vteřin se spouští tzv. „akutní reakce 

na stres“, kdy dochází k četným fyziologickým změnám, doprovázeným charakteristickými 

změnami chování a prožívání.  Jsou to především obranné reakce, které maximálně mobilizují 

rezervy a síly jedince. Jedná se o výraznou aktivaci organismu, která u našich prapředků vedla 
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k úniku z ohrožující situace. Je to tzv. reakce typu „útok nebo útěk“. V různé intenzitě a 

podobě se vyskytují tyto projevy:  

 zvýšené svalové napětí,  

 silné pocení,  

 zrychlení tepu a dechu,  

 třes rukou nebo i celého těla,   

 psychomotorický neklid,  

 nesoustředěnost,  

 těkání,  

 nápadná mimika,  

 zvýrazněné projevy emocí,  

 objevuje se pláč, nářek, křik, agresivita.  

 

V takové situaci člověk nevnímá bolest a zranění a má velkou kapacitu síly a energie – 

může být tudíž schopen mimořádných výkonů. Někdy se můžeme setkat také až s nadměrnou 

a neúčelnou aktivitou [30]. 

Někdy se v traumatizující situaci může namísto popsané aktivní reakce objevit jiný typ 

akutní obranné reakce, a to pasivní. Člověk, který takto reaguje, se tak podvědomě chrání  

před přívalem neúnosných emocí. Objevuje se strnulost, omezení pohybu, příp. nemotorné, 

nekoordinované pohyby, je patrná minimální mimika, výraz obličeje je strnulý, příp. se může 

objevit „nejapný“ úsměv, zornice jsou rozšířené. Lidé s pasivním typem reakce mohou 

uniknout pozornosti zachránců, neboť nebývají tak nápadní, ničeho se nedomáhají, mohou 

budit dojem, že situaci zvládají „rozumně“ [30].   

Málokdy se v krizi vyskytuje izolovaný jedinec, častěji se jedná o podmínky, kdy 

situace zasáhne celou skupinu. Mluvíme zde o hromadných neštěstích. V takových situacích 

hromadné psychické zátěže podléhá jednotlivec ještě vlivu působení sociálního ovzduší 

skupiny. Každý člen skupiny přináší do situace svou svéráznou roli, přičemž sám jakoby své 

individuální charakteristiky ztrácí.  V takovém společenství se prosazují psychologické 

mechanismy sugesce a nápodoby. Skupinové chování může nabývat povahy davu [30].  

Náhlé hromadné zděšení vyvolává úzkostné a impulzivní reakce – tzv. paniku. Je to 

projev vysoce aktivizovaného pudu sebezáchovy, vedoucí k okamžitému a chaotickému úniku 

z předpokládaného nebezpečí. Připomíná to reflex stádnosti, popisovaný u zvířat, kdy 

ohrožení existence vede ke zdánlivě stejnosměrnému úniku z místa ohrožení. Ve skutečnosti 
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však každý jedinec prchá na úkor druhých, sice se drží udaného směru, ale usiluje o vlastní 

přežití bez ohledu na ostatní příslušníky stáda. To je projev biologického zákona boje o život, 

zákona vítězství silnějšího [30].  

 

7.3 Řízení jednotlivců a skupin 

V situacích hromadných neštěstí je důležité předcházet rozvoji panických reakcí 

rozhodným vystoupením,  rozvážnou reakcí a konkrétními pokyny, co dělat. Také  nabízet 

jakékoli pozitivní aspekty, na které je možné upnout myšlenky přítomných. Důležité je 

poskytovat zasaženým lidem informace, byť bychom v první fází jen komentovali to, co se 

pro záchranu děje. Informace mají být  stručné a jasné a zásadně pravdivé.  

Zasažení lidé mají často zrychlené tempo řeči, mluví rychleji než myslí a na druhé 

straně mají zhoršenou schopnost vnímat verbální řeč. Proto je třeba s nimi komunikovat 

jednoduše, důležité pokyny opakovat, využívat gestikulace, případně je i napsat [30].  
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8 Modelování versus chování osob 

Jak jsem již v předchozí kapitole zmínil, chování osob za mimořádných situací je 

záležitostí zcela nepředvídatelnou. Jinak tomu je za běžných podmínek našeho denního 

života. Tam se určité reakce na situace dají předvídat, z toho důvodu, že člověk se chová dle 

naučených vzorců chování. Tyto vzorce se vytvářejí během našeho života ze zkušeností, které 

jsme prožili.  

Podle studie Helbinga a jeho kolektivu [6] bylo z pozorování zjištěno, že i v 

chaotickém chování osob se dají nalézt jisté pravidelnosti a zákonitosti. 

 Osoby si vždy vybírají nejkratší cestu k dosažení svého cíle. Pokud mají na 

výběr ze dvou cest, které jsou stejně dlouhé, dávají přednost té, která je pro ně 

pohodlnější. 

 Osoby mění směr jen tehdy, stane-li se pro ně cesta nepohodlnou. 

 Rychlost pohybu je ovlivněna komfortem. To znamená, že osoby si rychlost 

pohybu volí podle toho, jak jim nejvíc vyhovuje a mění ji jen tehdy, potřebují-

li dosáhnout svého cíle dříve. 

 Mezi osobami, překážkami a zdmi si lidé udržují určitou odstupovou 

vzdálenost, která se ale zmenšuje s přibývajícím počtem osob. 

 

Strach lidí představuje nebezpečí, kterého je se třeba vyvarovat. Důsledkem strachu 

může být vznik paniky, která může mít katastrofické následky. Je známo spoustu případů, kdy 

zbytečně vyvolaná panika způsobila smrt i několika desítek lidí a přitom nehrozilo lidem 

žádné bezprostřední nebezpečí. Tragické následky paniky lze přičíst nesprávnému pohybu 

unikajících osob od nebezpečí. Budeme-li předpokládat, že komunikace v budovách budou 

řešeny tak, že se při úniku osob nebudou vytvářet tlačenice a zácpy, pak je pravděpodobné, že 

budou odstraněny i příčiny nežádoucích následků pohybu osob. 

Počítačový model vytvořený týmem D. Helbinga [5] simuluje chování osob, které 

zahrnuje realistické reakce na vzniklou paniku, vyvíjející se tlaky a únik za snížené 

viditelnosti. Z výzkumů, které byly založeny na pozorování, nakonec shrnuli typické 

vlastnosti unikající zpanikařené osoby. 

 Při panické situaci se osoby pohybují nebo snaží pohybovat podstatně rychleji 

než za běžné situace. 

 Lidé mají sklony k davovému chování. 
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 Velmi časté je přehlédnutí vedlejších východů, což vede k nevyužití jejich 

maximální kapacity. 

 Při tlačenici se k sobě osoby tisknou tak, že vznikají tlaky o 4,45 N/m, které 

dokážou ohýbat ocel nebo prorazit cihlovou zeď. 

 Pohyb je nekoordinovaný, zvláště pak úzkými průchody. 

 Východy mohou být díky vzniklému náporu zablokovány. 

 Únik osob je zpomalován sraženými lidmi, kteří se stávají překážkou. 

 

8.1 Poznatky z modelování využitelné v praxi 

Pro co nejrychlejší a zdárný průběh evakuace je potřeba udržet kontinuální tok osob. 

Toto se týká zejména objektů s velkým množstvím osob (např. obchodní centra). K zachování 

neustálého toku je důležité, aby byly minimalizovány faktory, které snižují rychlost proudění.  

 
Průchod dvou opačně jdoucích proudů jednou únikovou cestou 
 

Z následujícího obrázku je patrno, že při simulaci dvou opačně jdoucích proudů 

vznikají tzv. koridory, které jsou složené z chodců jdoucích stejným směrem. Tyto koridory 

se v závislosti na čase, počtu osob, koridorů a šířce únikové cesty navzájem prolínají a mohou 

se měnit. 

 

 
Obrázek 8-1 Průchod dvou opačně jdoucích proudů jednou únikovou cestou [6] 

 
Pohyby koridorů do strany vznikají v důsledku vyhýbání se proti sobě jdoucích lidí. 

Lidé se v drtivé většině navzájem respektují a z toho vyplývá, že se snaží sobě navzájem 

vyhnout, což je nutí ke změně směru. Velice podstatná je i vlastnost automatického chování 

osob. Způsobuje to, že vyhne-li se někdo někomu přede mnou, vyhnu se mu i já. Jednoduše 
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opakuji nebo následuji to co se děje přede mnou. Celý tento proces vyhýbání se navzájem 

zpomaluje jednotlivé proudy. 

V situacích, kdy se proti sobě pohybují dva proudy o velmi vysoké hustotě může dojít 

až k zablokování se obou proudů navzájem.  

 
Opatření k zamezení vzniku situace : 
 

V budovách s velkým množstvím osob lze vhodným způsobem zamezit pohybu 

koridorů. Toto zamezení pohybu spočívá v umístění optické bariéry na střed komunikace, 

která bude udržovat jednotlivé proti sobě jdoucí proudy po stranách komunikace a nedojde tak 

k zablokování a srážkám. Optickou bariérou mohou být např. květiny, prodejní stánky, 

odpadkové koše a také lavičky sloužící k odpočinku. 

 

 
Obrázek 8-2 Optimalizace pohybu osob pomocí optické bariéry [6] 

 
 
Průchod dvou opačně jdoucích proudů zúženým průchodem 
 

Tato situace je typická tím, že dva proti sobě jdoucí proudy čekají každý na jedné 

straně průchodu a navzájem si dávají přednost, přičemž na obou stranách dochází ke kumulaci 

osob. Perioda s jakou se průchod proudů střídá není známa. Obecně se však předpokládá, že 

jedinec na jedné straně je ochoten pustit osobu na druhé straně. Na základě tohoto 

předpokladu se střídání proudů ustálí na určité periodě. 
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Obrázek 8-3 Průchod dvou opačně jdoucích proudů zúženým průchodem [6] 

 
Opatření k zamezení vzniku situace : 
 

Jako nejúčinnější způsob zamezení vzniku této situace je instalace dvou samostatných 

na sobě nezávislých dveří, kde slouží pro každý směr pohybu jedny dveře.  

 

 
Obrázek 8-4 Optimalizace průchodu instalací dvou na sobě nezávislých dveří [6] 

 
 
Průchod proudu osob křižovatkou 
 

Při střetu osob v křižovatce dochází ke zpomalování pohybu osob. Důvodem je 

neuspořádaný pohyb chodců přicházejících z ostatních stran mířících do různých směrů. Ke 

zpomalovaní dochází převážně na středu křižovatky.  

Efektivitu toku proudu křižovatkou lze zvýšit instalováním překážek do jednotlivých 

uliček a na střed křižovatky, díky kterým vznikne obdobná situace jako na kruhovém objezdu. 

Celková rychlost a souvislost toku proudu se zvýší, avšak na úkor vzdálenosti, která se 

částečně zvýší také. 
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Obrázek 8-5 Průchod proudu křižovatkou [6]             Obrázek 8-6 Optimalizace průchodu křižovatkou [6] 
 

Závěrem této kapitoly je důležité vyzdvihnout, že na problematiku pohybu osob po 

objektu je zapotřebí myslet již při projektování. Týká se to hlavně složitosti budovy, 

uspořádání chodeb, východů, schodišť atd. Zcela nepochybně by nebylo na škodu, kdyby se 

na projektech podílel i odborník na modelování pohybu osob a byly do projektu zapojeny 

třeba výše zmíněné prvky optimalizace pohybu. 
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9 Charakteristika objektů s velkým množstvím osob 

Objekty, kde se vyskytuje velké množství osob, jde obecně charakterizovat jen velmi 

špatně. Co si pod tímto termínem jen představit? Co je vlastně velké množství osob? Od 

jakého počtu? Zcela určitě do této kategorie budou spadat shromažďovací prostory.  

Shromažďovací prostor se dle [26] charakterizuje jako prostor určený pro 

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

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

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

náměstí, parky apod.). 

Za vnitřní shromažďovací prostor [26] se považuje shromažďovací prostor 

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

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

výškových pásem [26] (dále jen VP), a to: 

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

výšky hp 9 m. 

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

podlažích výšky 9 m hp 30 m. 

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

v nadzemních podlažích výšky hp 30 m. 

Za venkovní shromažďovací prostor [26] se považuje shromažďovací prostor 

neuzavřený po obvodě nebo shora, avšak vytvořený nebo vymezený stavebními konstrukcemi 

(tribunou, podiem, kontejnery, ohradní stěnou, oplocením, přenosnými zábranami apod.), 

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

venkovní shromažďovací prostor se považuje také shromažďovací prostor v uzavřeném nebo 

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

obvodu trvalou nebo dočasnou stavbou. 

 

Další skupinou mohou být administrativní budovy (např. městské a krajské úřady 

apod.), které v mnohých případech vynikají složitostí chodeb. Školy a různá vzdělávací centra 

také nemůžeme opomenout.  

Pozornosti by neměly uniknout ani nákupní centra. Myslím si, že tato obchodní sféra 

si z hlediska požární ochrany a evakuace zaslouží svou pozornost. V poslední době je 
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nakupování v obchodních centrech mezi lidmi čím dál tím více oblíbené. Nákupní centra 

neslouží pouze k vyřízení potřebných nákupů v supermarketech, ale také k zábavě. Proto se 

zde vyskytuje takové množství osob. Je až nepředstavitelné jakou plochu tyto nákupní centra 

zabírají. Lze říci, že jde o plochu v řádu desítek tisíc m2. Vždy se jedná o symbiózu restaurací, 

kaváren, hypermarketu s potravinami, malých obchůdku, kde lze koupit vše od textilu po 

dětské hračky a elektroniku a v mnohých případech je zde i kino. Co do prostorového 

uspořádání jsou charakteristické dlouhými pasážemi, kolem kterých jsou vedle sebe 

narovnány malé obchody, kavárny a restaurace a nakonec zpravidla vyústí u hypermarketu 

s potravinami. Velice často jsou zde vybudovány i podzemní garáže, aby uspokojili nápor 

zákazníků, jejichž počet se za den pohybuje v desítkách tisíc. 
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10 Sestavení modelu evakuace z prostor s velkým 

množstvím osob 

Jak jsem již v jedné z úvodních kapitol této práce týkající se legislativy naznačil, tak 

postup evakuace jako takový není žádným předpisem definován. V odborné literatuře (např. 

[4, 8]) se dozvíme nanejvýš všeobecné definice. Z hlediska požární ochrany je evakuace osob 

vnímána jako krátkodobý proces zakončený přemístěním unikajících osob bez pomoci zvenčí 

na volné prostranství nebo do jiného bezpečného prostoru. Z pohledu ochrany obyvatelstva se 

jedná o souhrn opatření směřujících k organizovanému přemístění osob, hospodářského 

zvířectva a věcných prostředků (strojů, zařízení a materiálu) v daném pořadí priority z 

ohroženého prostoru na jiné území.  

Já jsem však chtěl jiný pohled na evakuaci. Touto prací jsem se snažil sestavit obecný 

model evakuace z prostor s velkým množstvím osob, aby bylo zřejmé jaké kroky při evakuaci 

po sobě následují a jakými vlivy je evakuace ovlivňována. Nakonec jsem dospěl k závěru, že 

zcela obecný model patrně sestavit nelze. Je zapotřebí vymezit určité podmínky, podle 

kterých se budeme řídit. Tím mám na mysli příčiny, kvůli kterých evakuace probíhá a také 

typy objektů, ve kterých probíhá. 

Jak je zřejmé z vývojového diagramu evakuace uvedeného níže, dospěl jsem ke dvěma 

pravděpodobným situacím, kvůli kterých může evakuace nastat a ke dvěma skupinám 

objektů. Za nejčastější mimořádnou událost lze považovat oznámení bombového útoku nebo 

vydírání a požár. Do skupiny objektů s velkým množstvím osob jsem jako příklad na jedné 

straně zařadil nákupní centra a na straně druhé školy, úřady a administrativní budovy. Vybral 

jsem je z toho důvodu, že orientace v těchto objektech považuji za nejsložitější a zároveň tyto 

objekty považuji za nejčastěji se vyskytující. 
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10.1  Model evakuace při požáru – př. nákupní centrum 
 
 

 

 
 
Okamžik vzniku požáru. 
 
Zpozorování je provedeno pomocí EPS, 
preventivní požární hlídkou (dále jen PPH) 
nebo náhodným kolemjdoucím. Musí dále 
předat informaci o požáru na ohlašovnu 
požáru. 
 
Dispečer přijímá informaci o vzniku 
požáru. 
 
Dispečer nechá ověřit, zda se skutečně 
jedná o požár – pokud je hlášeno EPS nebo 
cizí osobou. 
 
Rozmístění PPH na předem určená 
stanoviště. 
 
Spuštění EPS automaticky nebo manuálně 
 
Vyslání signálu od EPS na HZS, 
Aktivování ZOTK, nouzové osvětlení, 
otevření nouzových východů. Rozdělení 
evakuovaného prostoru do úseků pomocí 
dělících přepážek. Vyhlášení evakuace – 
rozhlasem – nahraná hláška. 
 
U nájemních jednotek, které mají únikový 
východ jiný než přes hlavní komunikační 
trasy, provedou nájemci evakuaci tímto 
únikovým východem. V případě, že tento 
východ nemají, zákazníci musí na hlavní 
komunikační trasy. 
 
Vedoucí zaměstnanci uzavřou své nájemní 
jednotky a zodpovídají za to, že zde nikdo 
ze zákazníků ani zaměstnanců nezůstal. 
Poté odcházejí na předem určené 
shromaždiště. 
 
Evakuaci na komunikačních trasách 
provádí PPH. Postupují od konce 
svěřeného úseku k východu. Zodpovídají 
za to, že zde nikdo ze zákazníků nezůstal. 
Pokud ano, předá tuto informaci HZS 

Detekování -
EPS 

Zpozorování-
-PPH 

- kolemjdoucí

Ohlašovna 
požáru 

Ověření 

Reakce EPS 

-Signál na HZS 
-Aktivní prvky požární            
ochrany 
-Rozdělení prostoru do úseků 
-Vyhlášení evakuace 

Příprava na 
evakuaci 

Evakuace z nájemních 
jednotek 

Uzavření nájemních 
jednotek 

Evakuace 
z komunikačních tras 

Kontrola 
evakuovaného úseku 

Konec 

Vznik 
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10.2  Model evakuace při požáru – př. školy, úřady a administrativní 
 budovy 

 

Okamžik vzniku požáru. 
 
Zpozorování je provedeno pomocí EPS, 
preventivní požární hlídkou (dále jen PPH) 
nebo náhodným kolemjdoucím. Musí dále 
předat informaci o požáru na ohlašovnu 
požáru. 
 
Školník, vrátný přijímá informaci o vzniku 
požáru.  
 
Školník, vrátný ověří, zda se skutečně 
jedná o požár – pokud je hlášeno EPS nebo 
cizí osobou. 
 
Nahlášení požáru na HZS, popř. vyslání 
signálu od EPS na HZS 
 
Školník, vrátný informuje o požáru vedení 
instituce. Zajišťuje otevření všech 
nouzových východů. 
 
Vyrozumění PPH o plánované evakuaci – 
osobně, telefonicky, jinou smluvenou 
variantou. Probíhá rozmístění členů PPH a 
jejich příprava.  
 
Vyhlášení evakuace – rozhlasem – nahraná 
hláška. 
 
U škol se evidence zajistí pomocí třídních 
knih - vyučující. Evidence zaměstnanců se 
provede podle docházkové knihy, návštěvy 
podle knihy návštěv. Úřady a 
administrativní budovy ověří evidenci dle 
výpisu přítomných zaměstnanců a knihy 
návštěv. 
 
Evakuaci na komunikačních trasách 
provádí předem připravená PPH. Postupují 
od konce svěřeného úseku k východu. 
Zodpovídají za to, že zde nikdo nezůstal. 
Pokud ano, předá tuto informaci HZS. 
 
Na shromaždišti se provede sčítání osob 
dle evidence, která je k dispozici. 
 

Detekování -
EPS 

Zpozorování-
-p. p. hlídka 

- kolemjdoucí

Ohlašovna 
požáru 

Ověření 

Zajištění 
evidence osob 

Evakuace osob 

Kontrola 
evakuovaného úseku 

Konec 

Ohlášení na HZS 

Otevření 
únikových 
východů 

Informování 
vedení 

Příprava na 
evakuaci 

Vyhlášení evakuace 

Sčítání osob 

Vznik požáru 
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10.3  Model evakuace při nahlášení bomby, vydírání – obecně

 
 

Ohlášení na ohlašovnu 
požáru, dispečink 

Přivolání PČR, informování 
vedení instituce 

Předání velení PČR, 
prověření objektu 

Zajištění 
evidence osob 

Evakuace osob 

Kontrola 
evakuovaného úseku 

Konec 

Vyhlášení 
evakuace 

Sčítání osob 

Spuštění EPS 

-Signál na HZS 
-Aktivní prvky PO 
-Rozdělení prostoru do úseků 
-Vyhlášení evakuace 

Evakuace z nájemních 
jednotek 

Uzavření nájemních 
jednotek 

Evakuace 
z komunikačních tras 

Kontrola 
evakuovaného úseku 

Konec 

Větev B 
např. školy, úřady, 
administrativní budovy

Větev A 
např. nákupní centra 

Příprava na 
evakuaci 

Oznámení o uložení bomby, 
vydírání, objevení podezřelého 

zavazadla nebo předmětu



 

 46

U modelové situace ohrožení osob bombovým útokem založené na vydírání nebo 

zastrašování je velice podstatné kolik zbývá času do údajné exploze. Pokud není dostatek času 

na prověření objektu pomocí Policie České republiky (dále jen PČR), pak by se mělo 

evakuovat ihned. Praxe je ale ovšem zcela jiná. Podle informací bezpečnostních agentur, které 

zajišťují ochranu osob a majetku v nákupních centrech, se s evakuací čeká až na rozhodnutí 

PČR po jejich příjezdu, která přebírá velení nad celou situací. Nutno podotknout, že čas 

příjezdu PČR je v mnoha případech až po ohlášeném čase exploze. Důvod je jednoduchý. 

Jsou to finanční ztráty prodejců, kterých by se prodejci v případě planého poplachu domáhali 

na vedení obchodních center. Ti pak nejspíše na pachateli a pojišťovnách. 

 U výše uvedeného modelu bylo po příjezdu PČR provedeno rozvětvení vývojového 

diagramu na větve A a B. To z toho důvodu, že od této fáze se již evakuace provádí obdobně 

jako bylo uvedeno v modelech pro situaci požáru v různých typech objektů. 
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11 Návrh určování početního stavu preventivní požární 
hlídky 

 

Cílem této kapitoly je návrh určování početního stavu preventivní požární hlídky. 

Budou rozebrány pohledy na danou problematiku ze strany vyhlášky o požární prevenci, na 

druhou stranu pohled z praxe.   

11.1 Preventivní požární hlídka očima vyhlášky o požární prevenci 
[20] 

 
Zákon o požární ochraně [19] ukládá právnické nebo podnikající fyzické osobě zřídit 

preventivní požární hlídku, jestliže jsou provozovateli činností se zvýšeným nebo s vysokým 

požárním nebezpečím. K tomu, aby ale tato povinnost vůbec vznikla, je nutné, aby se jednalo 

o činnosti provozované v prostorách s nejméně třemi zaměstnanci. Tito zaměstnanci by se v 

prostoru měli vyskytovat současně. Pokud jde o směnný provoz, tak 3 zaměstnanci současně 

na jedné směně.  

Pokud se na pracovišti vyskytuje jeden nebo dva zaměstnanci, tak není nutné zřizovat 

preventivní požární hlídku za předpokladu, že v rámci školení o požární ochraně jsou 

dostatečně informováni o všech skutečnostech, které s požární ochranou na jejich pracovišti 

souvisí, včetně informací o provedení nutných opatření v případě vzniku požáru.  

Úkolem preventivní požární hlídky je dohlížet na dodržování předpisů o požární 

ochraně a v případě vzniku požáru provést nutná opatření k záchraně ohrožených osob, 

přivolat jednotku požární ochrany a zúčastnit se likvidace požáru. 

Pokyny pro činnost preventivní požární hlídky musí obsahovat určení prostor nebo 

činností, pro které je preventivní požární hlídka zřízena, jmenný seznam, stanovení úkolů 

jednotlivým zaměstnancům zařazeným do preventivní požární hlídky a potřebného vybavení 

k provedení prvotního zásahu. 

Jelikož jde o preventivní požární hlídku, upravuje se její činnost i na poli prevence, 

což zahrnuje dohlížení na dodržování předpisů o požární ochraně. Přiřazení individuálních 

povinností jednotlivým členům musí být zpracováno tak, aby jednotliví členové byli schopni 

úkoly splnit a aby jejich výsledná spolupráce byla zárukou splnění úkolu preventivní požární 

hlídky jako celku.  

Preventivní požární hlídka může být ustanovena trvale nebo může být ustanovena 

jednorázově, např. pro činnost prováděnou na přechodném pracovišti. V případě dodavatelsky 

prováděných činností se zvýšeným nebo vysokým požárním nebezpečím zabezpečuje 
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stanovení a dodržování podmínek požární bezpečnosti právnická osoba nebo podnikající 

fyzická osoba, která tyto činnosti vykonává, není-li smlouvou stanoveno jinak. To znamená i 

zřízení preventivní požární hlídky a zpracování pokynů pro její činnost.  

 

11.1.1 Početní stav členů preventivní požární hlídky 
 

Početní stav členů preventivní požární hlídky zákon o požární ochraně nestanovuje. 

Všeobecně však lze říci, že počet členů preventivní požární hlídky se odvíjí od složitosti a 

rozsáhlosti jak dispozičního uspořádání pracoviště a jeho okolí, tak i samotného výkonu 

činnosti. Významným hlediskem pro určení počtu členů může být možnost výskytu veřejnosti 

na pracovišti. Počet zaměstnanců zařazených do těchto hlídek a také jejich vybavení (např. 

spojovacími prostředky) vyplyne ze způsobu určení podmínek požární bezpečnosti, které se 

zapracovávají do příslušných druhů dokumentace požární ochrany.  

Při určování počtu členů je nutné zohlednit skutečnost, že člen preventivní požární 

hlídky nemůže být na pracovišti nepřetržitě, tzn., že musí být zastoupen v případě dovolené a 

celkově při jeho nepřítomnosti v zaměstnání. Náhradníci musí být také předem odborně 

připraveni a mít platnou odbornou způsobilost. Tato odborná příprava se provádí před 

zahájením její činnosti a pak nejméně jednou za rok. 

 

11.2  Preventivní požární hlídky v praxi 
 

Zásadní chybou české legislativy nebo normativních požadavků je, že se nikde 

nestanovuje kolik členů a za jakých podmínek má mít preventivní požární hlídka. Ukazatelů 

jak dodržet optimální, resp. minimální počet členů je hodně. Jak jsem již v předchozí kapitole 

uvedl, můžeme se při stanovení počtu členů opírat třeba o složitost dispozičního řešení 

budovy. Přístup veřejnosti do objektu nám také hodně napoví. Nikdo a nic nám ale neřekne 

kolik členů bychom měli mít. Tohoto nejvíce využívají manažeři a vedení nákupních center. 

Tito lidé jsou ekonomové a businessmani a jejich posláním a pracovní náplní je prodávat, ať 

služby nebo produkty za co nejdražší ceny a udržovat přitom co nejnižší náklady na provoz 

tak, aby jejich zisk byl co možná největší. Do nákladů obchodních center se započítávají i 

náklady na provoz soukromých bezpečnostních agentur, které mimo jiné zastávají i funkci 

preventivní požární hlídky. A to je asi největší kámen úrazu. Obecně to funguje tak, že 

soukromá bezpečnostní služba inkasuje měsíční paušální platbu, která je nasmlouvána. Z té se 

pak odečte zisk pro majitele bezpečnostní agentury a ze zbytku se dopočítá kolik zaměstnanců 
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může agentura obsadit na směnu. Tudíž z toho vyplývá, že vše je momentálně jen o penězích. 

Neměli bychom ale vycházet spíše z celkového počtu evakuovaných osob nebo z velikosti 

plochy, kterou je zapotřebí evakuovat? 

Co do vybavení preventivních požárních hlídek by mohly být alespoň stanoveny 

minimální požadavky na jejich vybavení. V této oblasti naše legislativa taky nechává 

prakticky volnou ruku.  

 

11.3 Preventivní požární hlídka - Standardy Hasičského sboru města 

Redmond, Washington, USA 

 
V následujících řádcích přeložím některé velice důležité pasáže Standardu Hasičského 

sboru v Redmondu o preventivní požární hlídce týkající se počtu jejich členů, jejich vybavení, 

popisu základních činností a také minimální věkové hranice pro výkon funkce. Originál 

Standardu naleznete v příloze B.  

 

Standard Hasičského sboru města Redmond č. 14 

Preventivní požární hlídky 

Následující standard obsahuje detailní kritéria, která musí být splněna v souvislosti 

s požadavky na preventivní požární hlídky podle kodexu požární ochrany (Uniform Fire 

Code), v souvislosti na ostatní části Standardů Hasičského sboru města Redmond, týkajících 

se preventivních požárních hlídek a nebo v souvislosti s Nařízeními Hasičského sboru města. 

 
14.1 Preventivní požární hlídka pro komerční a bytové domy: 

V případě, že máte za povinnost zajistit preventivní požární hlídku, měli byste se 

seznámit s následujícími požadavky: 

14.1.2 Je povinností zřídit jednoho člena preventivní požární hlídky na každých 

            50 000 čtverečních stop (4645.152 m²) celkové plochy komerčních, skladových, 

            kancelářských, maloobchodních a průmyslových budov 

NEBO 

Je povinností zřídit jednoho člena preventivní požární hlídky na každých 50 bytových 

jednotek obytného domu 

  NEBO 
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Je povinností zřídit určitý počet členů preventivní požární hlídky v případě, že to 

stanoví Hasičský sbor města Redmond. 

14.1.3 Člen preventivní požární hlídky musí být odpovědná osoba starší 18-ti let. 

14.1.4 Každý člen preventivní požární hlídky musí být vybaven přenosnou vysílačkou, 

            mobilním telefonem, nepřenosnou vysílačkou nebo pevnou linkou na svém stanovišti, 

            kterým se může spojit s dispečerem na ohlašovně požáru nebo popř. volat Hasičský 

            sbor města. 

14.1.5 Povinností člena preventivní požární hlídky je se neustále systematicky pohybovat 

            kolem budovy a v prostorách, které jsou mu svěřeny a v případě požáru jej neprodleně 

            hlásit na telefonní číslo 911 nebo na ohlašovnu požáru.  

 

11.4  Porovnání skutečného stavu s návrhem dle amerického   

 standardu 

 
Tabulka 5 Porovnání skutečnosti s americkým standardem 

Název NC Rozloha [m2]
Počet personálu 
na evakuaci * 

[osob] 

Navrhovaný počet dle 
amerického standardu

[osob] 
NC Metropole Zličín 70 000 8 15 
OC Šestka - Praha 6 40 000 6 9 
NC Eden - Praha 10 43 000 4-8 dle denní doby 10 
OC Futurum - Ostrava 49 000 3-5 dle denní doby 11 
OC Galerie - Ostrava 20 000 4 5 

 
 

Počet personálu organizujícího evakuaci je většinou proměnlivý v průběhu denní 

doby. Personál bývá složen z ostrahy, pracovníků úklidu a údržby, není tomu však pravidlem. 

Jejich složení je závislé na pracovní době zainteresovaných. Pro porovnání jsem použil vždy 

maximální počet členů.  Počet navrhovaných členů dle amerického standardu je zaokrouhlen 

na celá čísla nahoru. 
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12  Ověření modelu v praxi 

 
Ověření modelu evakuace a počtu navržených členů preventivní požární hlídky (dále 

jen PPH) bylo provedeno na OC Futurum Ostrava. Bohužel se ale nepovedlo přesvědčit 

vedení obchodního centra, aby cvičná evakuace proběhla za plného provozu. Důvodem byly 

ušlé zisky nájemců drobných obchodů a také hypermarketu Tesco, které by bylo nuceno 

uhradit vedení tohoto centra poškozeným. Částečným vyhověním našemu návrhu bylo to, že 

jsme mohli provést evakuaci alespoň se zaměstnanci, resp. se členy preventivní požární 

hlídky.  

Nácvik evakuace byl prováděn se třemi členy PPH. Cvičná evakuace začíná stisknutím 

tlačítkového hlásiče kdekoliv v objektu. Ten následně spustí poplach na ohlašovně požáru, 

kde je přítomen dispečer. Dispečer vysílá PPH k rozmístění na svá předem určená stanoviště. 

Ti pak mají za úkol  zkontrolovat otevření únikových východů a uzavření vchodů do OC (týká 

se vjezdu do garáží). Současně s tím se spouští roleta, která je instalovaná ve vchodu do 

multikina Cinestar. Po příjezdu jednotky HZS jsou předány informace o dosavadním průběhu 

evakuace veliteli zásahu. Velitel zásahu následně posílá hlídky HZS k ověření vzniku požáru. 

 

Členové PPH mají při nácviku za úkol ověření otevření únikových východů, uzavření 

vjezdu do garáže a zamezení přílivu dalších návštěvníků. Jejich počet je závislý od denní 

doby, ale může se pohybovat od tří do pěti členů. Nácvik evakuace byl prováděn se třemi 

členy PPH, abychom dokázali určit jestli tento minimální počet je schopen evakuaci 

zvládnout.  

Hlídky se pohybují ve třech zónách, jak je patrno z obrázku č. 12-1, z nichž první jsou 

podzemní garáže, druhá zóna je úsek před pokladnami Tesco (černá barva) a třetí pak úsek od 

hlavního vchodu (šedá + bílá barva). Z toho vyplývá, že nová část OC Futurum (tyrkysová 

barva) není PPH v případě evakuace zabezpečena. V případě reálné evakuace dojde ke 

spuštění EPS, která se mimo jiné stará o spuštění rolet v jednotlivých úsecích tak, jak je na 

obrázku rozděleno do barev. Tudíž v bílém úseku taktéž nemůže být přítomna PPH z tohoto 

důvodu.  

Jednou z činností PPH je i zabraňovat vstupu dalších návštěvníků během evakuace. 

Tento úkol v daném početním stavu zcela jistě nemůže být splněn, protože do OC jsou celkem 

čtyři vchody.  
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Pro splnění požadavků na zajištění všech úseků a vchodů je pro toto OC potřeba devět 

členů PPH namísto stávajících 3-5 členů. Postup určení je zcela logický. Ke každému vchodu 

náleží jedna osoba, která zajišťuje odchod návštěvníků a zamezuje vstupu. Na evakuaci osob 

z jednotlivých úseku je minimální počet jedna osoba na úsek. V prostoru garáží postačí jedna 

osoba k organizaci evakuace. 

 

 
Obrázek 12-1 Orientační plán OC Futurum 

 
 

Mnou určený minimální počet devíti členů PPH se již pomalu blíží výpočtu podle 

amerického standardu, který je na jedenácti osobách. Nárůst počtu osob mezi mnou 

navrženým stavem nebo americkým standardem oproti skutečnosti se pohybuje okolo 200%. 

Z mého pohledu se jedná o značné podhodnocení početního stavu skutečné PPH.  
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13 Závěr 

Diplomová práce byla vypracována za účelem poukázání na důležité faktory podílející 

se na průběhu a výsledku evakuace z prostor s velkým množstvím osob. V práci je poukázáno 

na chování člověka v mimořádných situacích, problematiku pohybu osob v budovách a na 

aplikaci prvků, které kladně ovlivňují pohyb osob a tím i průběh evakuace.   

Cílem práce bylo sestavení modelu postupu evakuace v obecné rovině, stanovení 

algoritmu určování početního stavu preventivní požární hlídky a následné ověření v praxi. 

Dospěl jsem k závěru, že nelze stanovit komplexní model postupu evakuace, který by 

byl obecně platný pro všechny typy objektů a v jakékoliv situaci. Z tohoto důvodu lze stanovit 

obecný model evakuace pouze pro konkrétní podmínky (např. příčina evakuace, typ objektu).  

Pravidla určování počtu členů preventivní požární hlídky a požadavky na jejich 

minimální vybavení nejsou v ČR nikde konkrétně stanovena. Vedení objektu má v tomto 

směru volné ruce. V dnešním světě je všechno ovlivněno penězi na úkor bezpečnosti. Často 

neplatí, že lidský život je na prvním místě.  

Po ověření jsem dospěl k závěru (viz. kapitola 12), že stav preventivních požárních 

hlídek v ČR je značně podhodnocený, což má dopad na bezpečnost osob v objektu. Z toho 

důvodu navrhuji zpracování metodického pokynu pro určování početního stavu preventivní 

požární hlídky. Tento pokyn by měl obsahovat konkrétní hodnoty, které by předepisovaly 

minimální počty členů preventivních požárních hlídek pro daný typ objektu. Dále by pak měl 

stanovovat minimální vybavení a systém a náplň proškolování preventivních požárních 

hlídek.  

Z práce vyplývá, že se stav preventivní požární hlídky v průběhu dne dynamicky mění 

v závislosti na počtu osob v objektu (návštěvníků), ale také v závislosti na počtu osob na 

směně zajištujících preventivní požární hlídku (např. údržba, úklid, techničtí pracovníci atd.). 

Tento přístup ke stanovení počtu preventivních požárních hlídek není zcela vyhovující. Při 

stanovení počtu preventivní požární hlídky by se mělo také vycházet z plochy objektu, která 

je konstantní a ne jen z počtu zaměstnanců, kteří jsou zrovna na směně a jsou způsobilí 

vykonávat preventivní požární hlídku. Proto navrhuji, aby v době kdy je objekt zpřístupněn 

veřejnosti byl počet preventivních požárních hlídek konstantní. 

Určitě stojí za úvahu další zpracování a studie standardu hasičského sboru města 

Redmond ve státě Washington. Studie by měla zjistit pravidla výpočtu předepsané hodnoty a 

ověřit zda při aplikaci modelu na naše podmínky se změní plocha stanovena na jednoho člena 

preventivní požární hlídky. Tato práce by mohla přispět ke zpracování metodického pokynu. 
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Evakuační plán OC Futurum 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Místo výkonu činnosti 
 
Místem výkonu činnosti je obchodní centrum …………………………………(dále jen „OC“ 
nebo „objekt“) 
 
Popis objektu : 
 Obchodní Centrum Futurum je tvořeno jedno podlažní budovou, venkovním    

parkovištěm a garáží pro celkem cca 1800 vozidel.  
 V OC jsou umístěné obchodní jednotky, nákupní pasáž, hypermarket Tesco, zázemí 

obchodních jednotek a skladovací prostory. Zásobování hypermarketu je přes zásobovací 
dvůr, zásobování obchodní jednotek zásobovací rampou.  

 Objekt má sprinklerovnu, výměníkovou stanici, dieselagregát. 
 Objekt je zabezpečen kamerovým systémem, protipožární signalizací, nepřetržitou strážní 

službou a systémem EZS. 
 Pro návštěvníky jsou k dispozici: 

o bankomaty systému Eurocard/Mastercard/VISA 
o veřejné telefonní automaty mincové a kartové 
o poštovní schránky 
o toalety s místy pro invalidy 
o místnosti pro matky s kojenci 
o dětský koutek 

  
  

Úvodní ustanovení 
 
Všichni pracovníci……………………., vyčleněni pro plnění povinností stanovených tímto
Evakuačním plánem jsou povinni vykonávat funkce určené pro jimi obsazené pozice a jsou
povinni seznámit se s tímto plánem jakož i jeho přílohami. 
 

Tento Evakuační plán vymezuje základní povinnosti a úkoly ostrahy ve vztahu 
k evakuaci OC Futurum Ostrava, způsoby provedení a vztahy a úkoly servisních
organizací a nájemců ve vztahu k evakuaci. 

 

Obecná část 
 

Evakuační plán upravuje  evakuaci osob, které se v obchodním centru Futurum (dále jen OC 
Futurum) zdržují v případě ohrožení objektu s neznámým místem centra ohrožení (např. při 
hrozbě teroristickém napadení – oznámení o uložení nástražného výbušného systému dále jen 
NVS) nebo požárem. 

Evakuace z jednotlivých prostor OC Futurum je možná nechráněnými  únikovými cestami, 
které vedou na schodiště (chráněné únikové cesty) nebo přímo do volného prostoru. 

Evakuace musí být provedena tak, aby byla záruka, že v ohroženém prostoru nikdo nezůstal. 

Evakuaci OC Futurum organizuje z pověření správy obchodního centra  určená bezpečnostní
služba …………..  
 
 
 



 

 

Vlastní provedení evakuace je  ve spolupráci bezpečnostní služby ………… se zaměstnanci
údržby a bezpečnostní  službou Tesco. Příkaz k evakuaci dává center manager OC nebo velitel 
zásahu IZS. 
 

Organizační zabezpečení evakuace 
 
Evakuace je řízena OPD z operačního velínu (stanoviště stálé služby OPD). Za rychlou a 
účelnou organizaci evakuace  OC Futurum odpovídá bezpečnostní manažer, v jeho 
nepřítomnosti OPD.   

 
 

Druh evakuace 
 

Současná evakuace 
Při ohrožení OC Futurum s neznámým místem ohniska nebo explozí (např. při teroristickém
napadení – NVS a pod.) bude vyhlášena SOUČASNÁ evakuace a  prováděna kompletní 
evakuace celého obchodního centra. 
 
Tato evakuace smí být vyhlášena pouze se souhlasem statutárního zástupce majitele objektu –
center  managera správy OC Futurum  nebo pověřeného zástupce. 
 
Postupná evakuace 
Při ohrožení objektu se známým místem ohniska (např. při vzniku požáru lokálního charakteru) 
bude vyhlášena POSTUPNÁ evakuace. 

S ohledem na protipožární zabezpečení OC Futurum se nepředpokládá, že by bylo požárem 
zachváceno současně celé obchodní centrum. Z tohoto důvodu  a vzhledem k počtu osob je 
navržena postupná (řízená) evakuace. 
 
POSTUPNÁ evakuace smí být vyhlášena pouze se souhlasem bezpečnostního manažera OC
Futurum  nebo v jeho nepřítomnosti operačním důstojníkem (dále jen OPD). 
 
 

FÁZE EVAKUACE 
 
Přípravná fáze 
 Přípravná fáze  je vyhlášena rozhlasem OC Futurum heslem: 

“Vážení nájemci, omluvte sníženou účinnost klimatizace“ 
 

 Zaměstnanci bezpečnostní služby a zaměstnanci údržby jsou při vyhlášení tohoto hesla 
povinni dostavit se na stanovené místo a plnit úkoly stanovené přílohou č. 1 (REVAP) 
tohoto evakuačního plánu. 

 Nájemci po vyhlášení tohoto hesla jsou povinni zajistit nezbytná přípravná opatření k tomu, 
aby v momentu vyhlášení realizační fáze evakuace byli schopni co nejrychleji vyklidit své 
nájemní plochy tak, aby zde nikdo nezůstal přítomen. Tím je myšleno: 

 
1. ukončení prodeje a obsluhy  



 

 

2. nezahájení dalších prací (přípravu nových pokrmů a pod.) 
3. nevpouštění dalších zákazníků 
4. provést předběžnou bezpečnostní prohlídku vlastní nájemní plochy 

 
Realizační fáze evakuace 
 
 Realizační fáze evakuace je vyhlášena opětně rozhlasem, a to všem návštěvníkům 

obchodního centra srozumitelnou formou tak, aby co nejrychleji a bezpečně opustili OC 
Futurum. 

 Realizační fáze  je vyhlášena rozhlasem obchodního centra Futurum  heslem: 
 

„Z technických důvodů Vás žádáme, aby jste urychleně  opustili  obchodní centrum“. 
 
 Nájemci jsou v této fázi povinni zajistit: 
 

1. co nejrychlejší odchod  všech osob  z nájemních ploch 
2. vypnutí všech lokálních tepelných a elektrických spotřebičů 
3. uzavření nájemní jednotky 
4. zástupce NJ se dostaví do prostoru před zásobovací rampou 

 
 Nájemci jsou odpovědni za to, že na jejich nájemní ploše po této fázi nezůstanou přítomny žádné

osoby a zvířata. 
 Bezpečnostní služba…………….. za pomoci zaměstnanců údržby a bezpečnostní služby Tesco 

organizuje evakuaci společných prostor obchodního centra. Bezpečnostní služba. dále organizuje
evakuaci společných prostor OC Futurum jednak blokací vstupu dalších návštěvníků a usměrňuj
odchod osob únikovými výhody z objektu na volné prostranství. 

Asistenční fáze evakuace 
 
  

 Po evakuaci nájemní plochy jsou odpovědní zástupci všech nájemců povinni se 
shromáždit na parkovišti naproti zásobovací rampy, kde se zaregistrují u službu konajícího 
technika (nebo strážce), předají mu vyplněný EWA protokol NJ a vyčkají instrukcí 
kompetentních státních orgánů tj. Hasičského záchranného sboru nebo Policie ČR 
(eventuálně dalších orgánů). 

 

 Způsob a cesty evakuace:  
 Evakuace návštěvníků je vedena nechráněnými únikovými cestami do chráněných únikovýc

cest a odtud na volné prostranství. 
 Jako shromaždiště pro evakuované zraněné osoby a osoby se sníženou schopností pohybu

je určeno parkoviště před hlavním vchodem do OC. 
 
 Poskytnutí první pomoci: 

V případě vzniku úrazu zajistí OPD z velínu ostrahy přivolání lékařské pomoci (do příjezdu
lékařské pomoci zajistí poskytnutí první pomoci zaměstnanec bezpečnostní služby). 
 
 Postup po vyklizení OC 
Na základě sdělení o úplném vyklizení obchodního centra vyhlásí OPD asistenční fázi
evakuace.  



 

 

o Vstup do objektu je umožněn pouze členům HZS, PČR, rychlé záchranné  
služby a jiných složek podílejících se na evakuaci. 

o Nejblíže přítomný zaměstnanec bezpečnostní služby ABI Special umožní 
členům HZS, PČR a  rychlé záchranné služby vstup do objektu a informuje o 
této skutečnosti OPD. 

o V případě, že si členové nejsou jisti, kdo smí do objektu vstoupit, rozhodne o 
daném  vstupu OPD. 

o Zaměstnanci bezpečnostní služby jsou povinni pozorně sledovat 
radiokomunikaci, aby byli schopni operativně informovat OPD o přítomnosti 
PČR, HZS, rychlé záchranné služby aj. 

V případě současné komplexní evakuace: 
o  Mall 1 se přesune na místo setkání s PČR. Tímto místem je velín BS 

hypermarketu. 
o Službu konající technik, provede dle seznamu kontrolu přítomných zástupců

jednotlivých nájemců. 
o Mall 1 provede společně prohlídku objektu s PČR dle seznamu nájemců a 

podle plánku. Členové vyklízecího týmu jsou k dispozici PČR jako doprovod 
při provádění prohlídky. 

o Asistenční fáze evakuace je ukončena na základě rozhodnutí  PČR a OPD 
vyhlásí ukončení evakuace 

 
 

Obecné zásady evakuace 
 

Zásady plynulé a bezpečné evakuace: 
 

 všechny chodby, průchody, dveře v únikových cestách a další evakuační prostory musí 
být trvale volné, nesmí být zužovány jejich šířky a nesmí být kladeny žádné překážky 
na podlahu 

 do pasáže nesmí být umísťovány bez povolení žádné prodejní stánky a přístavky 
 v prostoru požárních uzávěrů  tj. požárních dveří nesmí být umísťovány žádné 

předměty 
 nedílnou součástí evakuačního plánu jsou požární poplachové směrnice, řád ohlašovny 

požárů 
 evakuační plán je zpracován pro případ, kdy je v OC Futurum provoz (obchodní a 

občerstvovací části), v době mimo běžný provoz je nutno postupovat podle požárních 
poplachových směrnic 

 s evakuačním plánem musí být seznámeni zaměstnanci správy obchodního centra 
Futurum, bezpečnostní služby, údržby, úklidu a zaměstnanci nájemních jednotek. 

 
 
Uskladňování evakuovaného materiálu: 
 
Nepočítá se s evakuací věcí a materiálu.  
 
 
 
 
 



 

 

Spolupráce s požární jednotkou 
 

Po příjezdu požární jednotky přebírá od operačního důstojníka velení a řízení evakuace včetn
hasebního zásahu velitel požární jednotky. 

 
V případě požáru: 
 

Předpokládá se, že HZS se dostaví na místo požáru v době, kdy vyklízecí tým provádí 
v rámci svých sil kontrolu nad šířícím se požárem a druhá část týmu provádí realizační fázi 
evakuace. HZS v takové situaci přebírá řízení likvidace požáru a OPD informuje velitele 
zásahu  o rozsahu požáru a splněných úkolech realizační, případně asistenční fáze. 
Je třeba zkontrolovat, že v objektu nikdo není. 
Je třeba provést kontrolu přítomných nájemců a od nich zjistit, zda jsou s nimi shromážděni 
všichni jejich zaměstnanci. 
Ukončení evakuace a další úkoly stanovuje velitel zásahu HZS a OPD je realizuje. 

 

Komentář pro všechny fáze evakuace 
 
Řízením evakuačního týmu je pověřen OPD, počet členů evakuačního týmu je stanoven dle 
doby a  typu evakuace v tabulkách. 
 

V případě současné komplexní evakuace objektu plní evakuační tým 
následující úkoly: 

 
Vyrozumět nájemce a návštěvníky o evakuaci objektu. V případě, že nereagují dostatečně 
rychle a efektivně na vzniklou situaci, přijímat iniciativní opatření k dodatečné informaci 
osob v objektu. 
Po vytěsnění osob z objektu prověřit, zda se ve společných prostorách objektu včetně 
chráněných únikových cest  již nezdržují žádné osoby. 

 
V případě zjištění požáru v objektu jsou úkoly následující: 
 
 Pokusit se uhasit požár - v případě, kdy tak není možné učinit, zabránit dle možností jeho

šíření ( např. odstranění hořlavého materiálu). 
 Blokovat přístup návštěvníků a jiných nepovolaných osob do blízkosti požáru. 
 Část vyklízecího týmu pověřit standardní činností odpovídající povinnostem vyklízecího 

týmu v souladu s úkoly  komplexní evakuace. 
 Stejně jako v případě požáru je postupováno v případě jiného zásahu (nalezení 

podezřelého předmětu, významná technologická porucha, ohraničené riziko), které je
třeba primárně ošetřit vyklízecím týmem (např. zdivočelá zvěř). 

 
 

Doporučený postup při evakuaci v případě požáru (postupná evakuace): 
 

Blokační tým zaujme stanovené pozice a blokuje vstup do objektu. 
Evakuace je uvažována jako postupná. Vyklízecí tým zahájí evakuaci nejdříve osob z 
prostoru zasažených požárem. 
Evakuace je dokončena kontrolou schodišť chráněných únikových cest a zázemí objektu.  



 

 

Po vyklizení objektu a ujištění se, že se v objektu  nezdržují žádné nepovolané osoby,  
vyhlásí OPD asistenční fázi evakuace. 

 
Doporučený postup při evakuaci v případě současné komplexní evakuace: 
 
 Službu konající technik uzavře plyn, vypne výtahy a dle potřeby HZS vypne el. proud, na

OPD vyzvedne seznam nájemních jednotek a provádí kontrolu na shromaždišti 
 Vyklízecí tým (Mall 1,SP 1 ) se shromáždí před vstupem do zázemí OC 

Mall 1 zajistí odchod veškerých osob z nájemních jednotek  včetně zaměstnanců správy 
OC v co nejkratším čase. 

Vyklízecí tým se  přesune  a vyklidí pasáž a společné prostory . 

Technik vyzvedne u OPD seznam nájemců, přesune se na seřadiště v prostoru nekrytého 
parkoviště (sever) u zásobovací rampy a provede kontrolu přítomnosti vedoucích 
nájemních jednotek. Přítomnost zaznamená do seznamu nájemců a vedoucí nájemní 
jednotky toto podepíše. 
Po vyklizení objektu a ujištění se, že se v objektu  nezdržují žádné nepovolané osoby, 
vyhlásí OPD asistenční fázi evakuace. 
OPD podle okolností zpřesňuje evakuační opatření v konkrétních úsecích centra. 

 
 
Úkoly strážců jsou popsány v přílohách tohoto dokumentu (příloha č. 1 „REVAP“). 

 

MIMOŘÁDNÉ (KRIZOVÉ) SITUACE  
 

 Každý člen ostrahy plní úkoly stanovené v raním evakuačním protokolu a postupuje podle 
evakuačního plánu pro daný typ ohrožení. 

 O mimořádných situacích ohrožujících nebo omezujících chod OC informuje BM
případně OPD zástupce OC. 

 Nedostatky snižující bezpečnost OC jsou uváděny v „Týdenní zprávě“.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Příloha  B Standard hasičského sboru města Redmond, Washington, USA 
 

 



 

 

 




