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Anotace 

ANTONÍN, M. Simulace evakuace osob spojená s modelem požáru. Bakalářská práce. 

Ostrava: Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, Fakulta bezpečnostního 

inţenýrství, 2011. 34 s. 

 

Klíčová slova: evakuace, poţár, simulace, osoba 

 

 Tato bakalářská práce se zabývá problematikou simulace evakuace osob, spojené 

s modelem poţáru. Úvodní kapitola pojednává o chování evakuujících se osob, které jsou 

vystaveny působení poţáru. Následně jsou rozebrány dvě experimentální evakuace osob 

z budov, přičemţ je popsán jejich průběh a přínos. Samostatná kapitola je věnována 

základním informacím o matematickém modelování chování osob během evakuace. 

Závěrečná část práce popisuje dvě počítačové simulace evakuace osob v prostředí poţáru, 

jejichţ sestavení je cílem této bakalářské práce. Jsou zde uvedeny informace o prostředí 

simulace, podmínkách poţáru, charakteristice osob a o průběhu a zhodnocení obou simulací. 

Detailnější průběh obou simulací je graficky znázorněn v přílohách. 

 

Annotation 

ANTONÍN, M. Simulation of Evacuation of People Associated with Fire Model. Bachelor 

Thesis. Ostrava: Technical University of Ostrava, Faculty of Safety Engineering, 2011. 34 p. 

 

Key words: evacuation, fire, simulation, person 

 

 This thesis deals with simulation of evacuating persons in conjunction with a fire 

model. The opening chapter deals with behavior of persons being evacuated during a fire. 

Next, two experimental evacuations of persons out of buildings are described. Separate 

chapter is devoted to essential information about mathematical modeling behavior persons 

during evacuation. The final section of thesis deals with two computer simulations of people 

evacuation during a fire. These two simulations are the main goal of this thesis. They provide 

information on environment, fire conditions and persons characteristics. Evaluation of both 

simulations is also provided. A more detailed graphic representation of both 

simulations is presented in enclosures. 
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1 Úvod 

 Ţijeme v době, kdy je na poţární bezpečnost staveb a na poţární prevenci obecně, 

kladen poměrně velký důraz. Během několika předchozích desetiletí bylo v této oblasti 

dosaţeno značného pokroku a tato oblast se neustále rozvíjí. I kdyţ je ale sebevětší snaha 

zabránit vzniku poţáru nebo následně omezit jeho šíření, v reálném ţivotě se vţdy objeví 

situace, kdy tomu zabránit nelze. Ve většině případů dojde k současnému výskytu několika 

faktorů, které člověk nepředpokládá a které ani nejlepší bezpečnostní standardy nemohou 

vyloučit. Proto je důleţité tyto aspekty uváţit a brát v úvahu nejhorší moţnou variantu anebo 

ještě lépe, připravit se na ni. 

 V tomto směru jsou určitou moţnou cestou simulační programy. V současné době jich 

existuje celá řada a při výběru záleţí především na tom, jaké poţární či evakuační situace je 

potřeba analyzovat. Samozřejmě nemusí jít jen o odhad moţných kritických scénářů, 

ale i o zpětné simulování poţáru, kdy nám tyto programy mohou při dostatku informací 

pomoci odhalit příčinu jeho vzniku. Je však potřeba znát dobře mechanismy a matematický 

aparát, kterého daný program vyuţívá, aby byly co nejlépe zuţitkovány všechny dostupné 

informace a simulace se tak mohla přibliţovat co nejvíce k reálné situaci. 

 Na prvním místě by vţdy měla být bezpečnost člověka, proto se vyvíjejí i simulační 

programy, které se zabývají modelováním pohybu a chování osob. Některé programy se 

zabývají čistě pohybem osob bez působení poţáru, coţ můţe být dobré např. ke zjištění doby, 

za kterou osoby opustí dispozičně sloţitý objekt. Flexibilnější je ale software, ve kterém 

je moţno propojit model poţáru spolu se situací evakuace. Dojde tak totiţ k interakci mezi 

vlivy poţáru a lidským chováním, které je působením poţáru přirozeně ovlivněno.  

 Kaţdý člověk reaguje na určité podněty individuálně, proto není vůbec jednoduché 

tyto faktory do simulačních programů implementovat a tato oblast se neustále vyvíjí. 

Za účelem získání nových poznatků a dat jsou prováděny např. různé experimentální 

evakuace, při kterých je získáváno mnoho uţitečných informací.  

Psychické aspekty evakuujících se osob, matematický popis jejich chování i popis 

některých provedených experimentálních evakuací jsou předmětem teoretické části této 

bakalářské práce. Cílem praktické části je sestavení úloh, ve kterých je evakuace propojena 

s modelem poţáru. Toto bylo provedeno pomocí softwaru Fire Dynamics Simulator (dále jen 

FDS) a přídavného modulu Fire Dynamics Simulator with Evacuation (dále jen FDS+Evac), 

přičemţ samotný FDS slouţí k vytvoření geometrie prostoru a podmínek poţáru. Přídavný 

modul FDS+Evac umoţňuje ve vytvořeném prostředí simulovat evakuaci. 
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2 Rešerše 

 Problematikou chování osob, které jsou vystaveny působení poţáru, se zabývá celá 

řada především zahraničních autorů, proto není jednoduché všechny tyto poznatky shromáţdit 

a popsat. Publikace, které se zabývají matematickým modelováním chování osob, jsou 

většinou úzce spjaty s konkrétním simulačním programem a v těchto publikacích jsou tedy 

uvedeny i klíčové poznatky o psychice lidského chování, které jsou v programu 

implementovány nebo je na jejich implementaci neustále pracováno. Pro první část bakalářské 

práce, zabývající se touto problematikou, byly tedy hlavními zdroji informací publikace 

k evakuačnímu modulu FDS+Evac.  

Pro sestavení simulačních úloh byly hlavními zdroji informací manuály k programu 

FDS, které se zabývají tvorbou geometrie prostoru a vytvořením podmínek poţáru. Dále pak 

manuály k evakuačnímu modulu FDS+Evac, pomocí kterého byla simulována evakuace. 

 Při řešení dané problematiky byly nejvíce vyuţity níţe uvedené publikace. 

 

MCGRATTAN, Kevin, et al. Fire Dynamics Simulator (Version 5) User´s Guide. 

Washington : U.S. Government Printing Office, 2007. 222 s. National Institute of Standards 

and Technology Special Publication 1019-5. 

 Tato příručka vysvětluje pouţití simulačního softwaru FDS (verze 5). Jsou zde 

uvedeny a vysvětleny všechny potřebné příkazy pro tvorbu geometrie prostoru, podmínek 

poţáru a mnoho dalších detailů k různým simulačním nástrojům, kterými FDS disponuje. 

 

KORHONEN, Timo; HOSTIKKA, Simo. Fire Dynamics Simulator with Evacuation: 

FDS+Evac : Technical Reference and User´s Guide. Finland : VTT Technical research 

Centre of Finland, 2009. 91 s. ISBN 978-951-38-7180-2. 

 Tato publikace popisuje, jak simulovat únik osob za pouţití evakuačního modulu 

FDS+Evac, který je plně vloţen do programu FDS. Jsou zde uvedena i teoretická východiska 

pro matematické modelování unikajících osob. 

 

HOSTIKKA, Simo, et al. Development and validation of FDS+Evac for evacuation 

simulations : Project sumarry report. Finland : VTT Technical research Centre of Finland, 

2007. 64 s. ISBN 978-951-38-6982-3. 

 Tato publikace popisuje teoretické poznatky, potřebné pro vývoj simulačního modulu 

FDS+Evac a dále ověřování jejich platnosti.  
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3 Chování evakuujících se osob vystavených působení požáru 

 Oheň je povaţován za nedílnou součást našeho ţivota uţ od pradávných věků, kdy ho 

obyvatelé Země začali vyuţívat jako zdroj tepla a světla. Od této doby rovněţ představuje 

značné riziko – moţnost vzniku poţáru.  

 Psychologickým a sociálním aspektům poţáru je věnována pozornost teprve od 80. let 

20. století a riziko úmrtí při poţáru není v naší společnosti rovnoměrně rozděleno. Lze 

například říci, ţe méně uvědomělí či méně inteligentní lidé, nacházející se v neznámé budově, 

jsou vystaveni vyššímu riziku úmrtí při poţáru neţ lidé inteligentnější, kteří se navíc 

nacházejí v budově jim důvěrně známé [1].  

 Chování evakuujících se osob, které jsou vystaveny působení poţáru, ovlivňuje celá 

řada faktorů. Především se však jedná o jejich psychický stav (panika, stres, strach atd.) 

a fyzický stav (věk, fyzická zdatnost, schopnost samostatného pohybu atd.). Samotný průběh 

evakuace také ovlivňuje stavební řešení objektu nebo druh výroby a provozu.  

Psychický stav evakuujících se osob je v návaznosti na jejich chování velice důleţitý 

a ovlivňuje průběh celé evakuace. Pokud se unikající osoby nachází v prostoru, kde dochází 

k rozvoji poţáru, pak je velice důleţitým aspektem, zda jsou schopni uniknout směrem 

od poţáru nebo zda jsou při úniku nuceni se pohybovat směrem k němu. Můţe tak nastat 

situace, ţe se osoby rozhodnou neunikat a raději počkají na záchranu nebo se při úniku 

zakouřeným prostorem vrátí zpět. Naopak osoba, nacházející se na relativně bezpečném 

místě, se můţe cítit nucena riskovat průchod nebezpečným prostředím, jestliţe se do jejího 

úkrytu dostane teplo či zplodiny hoření [4]. 

V této kapitole jsou dále podrobněji rozebrána některá hlediska, ovlivňující psychický 

stav unikajících osob a průvodní jevy poţáru, které mohou unikající osoby ohrozit a rovněţ 

ovlivnit jejich chování v průběhu evakuace.  

3.1 Panika 

 Jedna z klasických definic [5] uvádí, ţe panika je způsobena dvěma faktory. První 

faktor vychází z toho, ţe se lidé domnívají, ţe jsou v bezprostředním ohroţení ţivota. Druhý 

faktor pak vychází z jejich předpokladu, ţe jejich moţnosti uniknout do bezpečí se rapidně 

zmenšují.  

Riziko vzniku paniky se zvětšuje s větší hustotou osob nebo nedostatečným osvětlením či 

větráním únikových cest. Panika můţe nastat také v případě, ţe se nejedná o skutečný poţár, 

ale lidé si to myslí.  
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Panické chování je přirozeně povaţováno za nerozumné, protoţe má neţádoucí 

projevy, jako např. blokování únikových cest nebo opuštění členů rodiny při evakuaci [2]. 

 Několik výzkumů však dospělo k závěru, ţe panika se málokdy projevuje při situacích 

spojených s poţárem [7]. Tyto výzkumy uvádí, ţe případná špatná rozhodnutí v průběhu 

evakuace nejsou obvykle způsobena panikou, ale neúplnými informacemi. Vnější pozorovatel 

by ale naopak mohl vyhodnotit tato špatná rozhodnutí za iracionální a tím pádem panická. 

Nicméně tyto výzkumy prokazují, ţe pouţití konceptu paniky je nevhodné pro vědecké účely, 

zaměřené na kvantitativní způsoby jednání člověka. Rovněţ demonstrují, ţe ztráty na ţivotech 

nejsou způsobeny panikou, ale spíše nevhodným návrhem či nevyuţitím bezpečnostních 

prvků budov, jako např. nepouţívání pomocných únikových cest. 

3.2 Stres 

 Rozhodnutí, která jsou vykonávána pod vlivem stresu, se oproti běţným situacím liší 

především ve dvou věcech. Jedná se o větší riziko, spojené s časovým omezením [9]. Dalším 

rozdílem je nevšední a neúplný charakter informací, na základě kterých by měla být taková 

rozhodnutí vykonávána [19]. Z výše uvedených informací je jasné, ţe osoba, která se 

rozhoduje jak uniknout z hořící budovy, jedná ve stresu. 

 Stres, způsobený nedostatkem času, je důleţitým faktorem během evakuace, protoţe 

nepříznivě ovlivňuje všímavost a činí tak získané informace neúplnými. Toto můţe 

ve výsledku způsobit neschopnost všimnout si některých dostupných únikových cest [17]. Na 

druhou stranu je však stres někdy povaţován za nezbytný, protoţe alespoň dává evakuující se 

osobě popud k činnosti během nebezpečí. 

 Evakuující se osoby začínají pociťovat stres v okamţiku, kdy se jim dostává 

nejednoznačných informací. Stres u těchto osob pomíjí aţ ve chvíli, kdy jsou zcela v bezpečí. 

Stres rovněţ ovlivňuje všestrannou schopnost analyzovat potřebné podněty. Například při 

poţáru si prchající osoba nemusí všimnout optimální únikové cesty či dokonce můţe 

přehlédnout některé pomocné informace, jako např. označení únikového východu. Toto ještě 

více podporuje následné pouţití únikových cest, které osoba zná [19].  

3.3 Sociální vazby a prostředí 

 Lidé, kteří se ocitnou v ohroţení ţivota, mají tendence jednat ve skupině, aby se lépe 

vyrovnali s nastalou obtíţnou situací [6]. Můţeme tedy říci, ţe činnosti, konané dvěma členy 

stejné skupiny, nejsou nezávislé. Namísto toho, aby evakuující se lidé ihned spěchali 

k únikovým východům, vytvářejí skupinky se známými lidmi a následně se snaţí uniknout 
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společně. Takové skupinky mohou mít různé sociální vazby, např. rodinné, přátelské, 

pracovní atd. Nejsilnější vazby jsou obvykle ve skupině, kterou tvoří rodiče s dětmi. K výše 

uvedeným okolnostem by tedy mělo být při modelování lidského chování v průběhu evakuace 

přihlédnuto.  

 Při evakuaci lidé obvykle preferují únik z objektu těmi stejnými dveřmi, kterými se 

do objektu dostali [18]. Takové jednání přetrvává dokonce i ve chvíli, kdy je to nebezpečnější 

neţ uţití jakékoliv jiné, bezpečnější cesty. Takové chování převládá i při poţáru, kdy mají 

lidé pocit, ţe uţití neznámých alternativ by zvýšilo jejich ohroţení [19]. Z tohoto důvodu 

například nepouţijí únikový východ, protoţe je zde riziko ţe ústí do prostoru, který neznají. 

Proto je velice důleţité, aby návrh evakuace nebyl zaloţen na pouţití únikových východů, 

které se běţně nevyuţívají nebo aby byl jejich vzhled alespoň co nejvíce podobný běţně 

uţívaným východům. 

3.4 Působení požáru 

 Při poţáru v objektu mohou být evakuující se osoby ohroţeny jevy, které poţár 

provázejí. Jedná se především o zplodiny hoření (kouř, hořlavé nespálené plyny a nespálené 

tuhé zbytky), nedostatek kyslíku, plamen a teplo. Tyto jevy mohou ohrozit osoby buď 

jednotlivě anebo vzájemnou kumulací, k čemuţ také většinou dochází [11]. 

3.4.1 Zplodiny hoření 

 Jedná se o produkty chemické reakce hoření, které mají zvýšenou teplotu oproti 

okolnímu prostředí [14]. V dnešní době uţ je známou skutečností, ţe převáţná většina úmrtí 

při poţáru není způsobena uhořením, ale udušením z důvodu nedostatku kyslíku (O2) 

za současného působení toxických zplodin poţáru, přičemţ k uhoření dochází aţ následně. Při 

hoření dochází především k přeměně látek. Sloţení zplodin hoření pak závisí hlavně na druhu 

hořící látky a jejím chemickém sloţení, dále pak na druhu a mnoţství oxidačního prostředku. 

Nebezpečí zplodin hoření nespočívá jenom v jejich toxicitě (většina zplodin), ale také v jejich 

teplotě. Při vdechnutí horkých zplodin můţe totiţ dojít k poškození dýchacích cest. Toto 

poškození je o to váţnější, jsou – li horké zplodiny nasyceny vodními parami.  

 Největší podíl na úmrtí při poţárech má oxid uhelnatý (CO). Tento bezbarvý plyn bez 

chuti a zápachu vzniká při nedokonalém spalování. Je velice jedovatý, lehčí neţ vzduch, 

nedráţdivý a tudíţ člověkem špatně identifikovatelný. Jeho afinita k hemoglobinu je 200 - 

300 krát větší [16] neţ afinita kyslíku k hemoglobinu, tím pádem se CO slučuje 

s hemoglobinem přednostně za vzniku karbonylhemoglobinu a přenos kyslíku ke tkáním je 

tak znemoţněn. Rovněţ se vstřebává do tkání a zasahuje do buněčných procesů.  
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 Mezi další zplodiny hoření patří např. oxidy vodíku, síry, fosforu, dusíku, další oxidy 

uhlíku a produkty pyrolýzy (např. uhlovodíky a kyanovodík). Dále pak drobné částečky 

uhlíku, dehtu a jiných pevných látek.  

3.4.2 Nedostatek kyslíku 

 Za normálních podmínek se ve vzduchu nachází 21 obj. % O2. Důsledkem poţáru je 

tato hodnota postupně sniţována na 14 aţ 10 obj. % O2 a někdy můţe dojít i k poklesu pod 10 

obj. % O2. Přibliţně platí, ţe při poklesu O2 pod 10 obj. % lze ţít ještě několik hodin a při 

poklesu pod 8 obj. % několik minut. Toto uţ jsou ale extrémní hodnoty a k dechovým potíţím 

a nedostatečnému okysličení krve dochází jiţ při vyšších hodnotách. Osoby pak přestávají být 

schopné samostatného logického úsudku.  

3.4.3 Plamen a teplota zplodin hoření 

 Nejčastějším projevem realizace hořlavých plynů v prostoru je plamen, jehoţ 

charakter můţe být značně odlišný. K uvolňování hořlavých plynů dochází sice 

i za nedostatku O2, ale jejich vlastní realizace probíhá mimo prostor hoření. Tok plynů tak 

můţe přenést plamen do velkých vzdáleností od samotného ohniska poţáru a tím způsobit 

ohroţení osob. 

 Při poţáru v objektu je za teplotu hoření povaţována střední hodnota teploty zplodin 

hoření ve směsi se vzduchem [14]. Nejvyšší teplota vzduchu, přípustná pro lidský 

organismus, závisí na nasycenosti vzduchu vodními parami a na době působení. U sálavého 

tepla rovněţ závisí na době působení na lidský organismus. 

 Lidské tělo můţe být ovlivněno jiţ teplotou niţší, neţ je 70 °C, pokud je vzduch 

vlhký a působení takové teploty trvá delší dobu. Při překročení teploty 150 °C uţ se velice 

obtíţně dýchá. Teploty kolem 200 °C jsou přípustné jen na pár minut, i tak uţ ale dochází 

ke vzniku popálenin [20]. 

 

Poznatky, uvedené v této kapitole, slouţí pro základní představu o chování 

evakuujících se osob, které ovlivňuje především jejich psychický a fyzický stav a působení 

poţáru. Pro názornost jsou na obrázku 1 tyto vlivy uspořádány do názorného schématu. 

Rozhodně se nejedná o kompletní výčet všech faktorů, které chování evakuujících se osob 

ovlivňují. 
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Obrázek 1 - Vlivy, které mohou ovlivnit člověka při evakuaci 
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4 Experimentální evakuace osob z budov 

 Jedny z prvních významných experimentálních evakuací osob z budov byly prováděny 

začátkem 70. let 20. století v tehdejším Sovětském svazu. Na základě získaných poznatků 

byly definovány či upraveny základní matematické vztahy, které řešily pohyby proudů, jejich 

rychlosti a poţadované kapacity únikových cest. V průběhu času byly původní předpoklady 

upraveny řadou autorů, v konečném důsledku ale k zásadním změnám nedošlo. 

 Při podrobnějším hodnocení podmínek evakuace je však potřeba vycházet z nově 

získávaných aktuálních poznatků. Pro určité situace mohou vznikat různá specifika, která 

obecné vztahy nezahrnují. Taková specifika nastávají např. při evakuaci osob z výškových 

budov nebo při evakuaci osob, které nejsou schopné samostatného pohybu. 

 V České republice i v zahraničí jsou prováděny experimentální evakuace 

za současného pozorování a monitorování osob. Poznatky z těchto experimentů mohou být 

zapracovány do jiţ existujících matematických rovnic, které vyuţívají simulační programy. 

Rovněţ mohou být uţitečné pro srovnání výsledků při simulaci provedené pomocí 

evakuačních programů a ověřit tak jejich efektivitu. Dále mohou slouţit pro ověření poţárních 

evakuačních plánů, s cílem prověřit, zda osoby pouţijí projektované únikové cesty a východy, 

které při běţném provozu nepouţívají atd. 

 V této kapitole jsou uvedeny dva stručně popsané příklady provedených 

experimentálních evakuací. 

4.1 Evakuace administrativní budovy 

 Tato experimentální evakuace byla jednou ze tří prováděných evakuací v rámci 

projektu „Zlepšení bezpečnosti evakuace velkých budov, spojená se simulací podmínek 

poţáru a evakuace,“ probíhajícího pod záštitou finského Technického výzkumného centra 

(VTT) za spolufinancování dalších organizací. Uskutečnila se v listopadu roku 2006 

v Helsinkách ve Finsku. Účelem experimentu bylo zajistit ověřovací data pro softwarový 

simulační modul FDS+Evac.  

4.1.1 Popis budovy 

 Jedná se o sedmipodlaţní administrativní budovu, ve které se běţně nachází kolem 

500 zaměstnanců. Tato budova má 4 moţné východy vedoucí na volné prostranství, jejich 

přehled je uveden na obrázku 2 [8] a jejich běţné pouţití v tabulce 1.  
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Obrázek 2 - Umístění východů a schodišť 

Tabulka 1 - Přehled východů 

Východ č. Běžné použití možných východů 

1 Hlavní vchod pro zaměstnance a návštěvy 

2 Vchod pouze pro zaměstnance, vedoucí k výtahu a schodišti 

3 Vchod pouze pro zaměstnance, vedoucí k výtahu a schodišti 

4 Únikový východ 

 

4.1.2 Evakuace 

 Evakuace byla uskutečněna v rámci tréninkového bezpečnostního programu pro 

zaměstnance. Hlavní podstatou cvičení bylo nasměrování zaměstnanců na únikovou cestu, 

která se běţně nepouţívá. Za tímto účelem byly u východů 1 a 3 instalovány generátory 

kouře. Jak je patrné z obrázku 2, jeden z těchto generátorů byl umístěn mezi východem 3 

a poţárními dveřmi. Lidé tak mohli bezpečně sestoupit po schodišti 3 aţ do přízemí 

k poţárním dveřím a odtud buď pokračovat nadále budovou k východu 2 (denně pouţívaný) 

nebo opustit budovu únikovým východem 4 (běţně nepouţívaný). 

 Evakuující se osoby byly během evakuace monitorovány instalovanými kamerami, 

napojenými na speciálně vyvinutý software (Evaccounter), umoţňující pomocí manuální 

obsluhy postupné sčítání unikajících osob s konkrétními časovými údaji.  

 Osoby byly rovněţ monitorovány pomocí speciálních přijímačů signálu, které byly 

umístěny v objektu podobně jako kamery. Do pouzder identifikačních průkazů jednotlivých 
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zaměstnanců, běţně zavěšených páskou kolem krku, byly navíc přidány sety vysílacích antén 

s identifikačními čipy. Při průchodu osoby kolem přijímače tento reagoval na zachycený 

signál a v paměti evidoval přítomnost konkrétní osoby (respektive číslo jejího čipu). Bliţší 

informace o výše zmíněných monitorovacích technologiích jsou uvedeny v [8]. 

4.1.3 Vybrané zjištěné poznatky 

 Oba generátory kouře byly spuštěny současně cca 2 min. před samotným zahájením 

evakuace na základě vyhlášení poţárního poplachu. Jak se předpokládalo, většina lidí unikla 

ven pomocí schodiště 2. Pomocí východů 2 a 3 unikli ven lidé, kteří se k těmto východům 

dostali zhruba 1 min. po vyhlášení poţárního poplachu, kdy prostor ještě nebyl zcela zaplněn 

kouřem.  

Evakuace pomocí schodiště 2 byla následně analyzována pomocí videozáznamů. 

Většina lidí kráčela klidně a bez spěchu a během 6 minut tudy uniklo 281 osob. Byla 

zpozorována tvorba front lidí, protoţe někteří jedinci se rozhodli dát přednost proudu lidí, 

který sestupoval z vyšších pater. Jedna velká fronta se vytvořila i přímo na schodišti, kdyţ se 

skupinka sestupujících lidí zastavila na 1 min., aby naopak pustila na schodiště proud lidí, 

unikajících z patra. 

Místní hasičská jednotka dorazila k hlavnímu vchodu a zahájila poţární útok 6 min. 

a 40 sekund po vyhlášení poţárního poplachu. 

Téměř všechny identifikační čipy byly přijímači zaznamenány alespoň jednou. 

Při hustotě davu o hodnotě 0,5 osoby/m
2
 začala lineárně klesat rychlost pohybu, 

přičemţ při komplexním posouzení rychlosti nebyl zjištěn podstatný rozdíl mezi muţi 

a ţenami. 

V průběhu celého experimentu byl únikový východ, dveře 4, pouţit pouze dvěma 

osobami, i kdyţ byl pro osoby, sestupujícími po schodišti 3, mnohem blíţe neţ východ 2, 

který většinou na této únikové cestě pouţili. Toto zjištění koresponduje s tvrzeními, 

uvedenými v 3.3. 

4.2 Evakuace univerzitní knihovny 

 Tento experiment byl proveden za účelem získání dat pro simulační program Exodus, 

který byl vyvinut na Univerzitě Greenwich v Londýně. Cílem bylo získání dat, která by blíţe 

osvětlila chování osob při evakuaci z podobných prostor. Evakuace byla provedena za pomoci 

VŠB – TU Ostrava, Fakulty bezpečnostního inţenýrství v prostorách Ústřední knihovny VŠB 

- TU Ostrava, která se nachází v Ostravě – Porubě. Evakuace se uskutečnila 21. října 2009.  

 



11 

 

4.2.1 Popis budovy 

 Budova Ústřední knihovny má 5 nadzemních podlaţí (NP) a 1 podlaţí podzemní, 

prostory samotné knihovny a studovny však zabírají pouze první a druhé NP. Tato 2 podlaţí 

byla tedy předmětem experimentální evakuace a jejich charakteristika je uvedena v tabulce 

2[9]. 

Tabulka 2 - Charakteristiky evakuovaných podlaží 

Podlaží Počet místností Hlavní využití Východy 

1. NP 15 knihovna 

hlavní východ, 

zadní východ levý, 

zadní východ pravý 

2. NP 13 
studovna,  

počítačová místnost 

do sousední budovy B, 

do sousední auly 

 

4.2.2 Evakuace 

 Průběh evakuace byl monitorován celkem 22 kamerami, instalovanými pouze pro tyto 

účely. V 1.NP jich bylo instalováno 9 (viz obrázek 3) [3], ve 2.NP pak 13. Počátek vyhlášení 

poplachu byl doprovázen technickými problémy, vyhlášení poţárního poplachu totiţ nebylo 

téměř slyšet, tuto signalizaci tedy zaznamenala jen malá část lidí. Zbytku studentů a dalším 

uţivatelům knihovny byla tato informace předána ústně, prostřednictvím zaměstnanců 

knihovny.  

Obrázek 3 - Rozmístění kamer v 1.NP 
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4.2.3 Vybrané zjištěné poznatky 

 Uţivatelé prostorů, kteří byli o vyhlášení poplachu ústně informováni pracovníky 

knihovny, opustili svá stanoviště bez problémů. V prostorách, kde byla dobrá slyšitelnost 

z reproduktorů (propojovací chodba), se osoby pohybovaly pomaleji. Toto mohlo být 

způsobeno i nejistotou, zda propojovací chodba ještě náleţí k budově knihovny. 

 V ţádné části se netvořily fronty, ani nedocházelo k ucpání východů. Pravděpodobně 

to bylo způsobeno ústním varováním osob a tím, ţe se budova evakuovala postupně 

po jednotlivých místnostech. 

 Zaznění alarmu a vyhlášení instrukcí pro evakuaci trvalo 7 min. a 47 sekund, coţ je 

poměrně dlouhá doba. Sdělené instrukce byly navíc zbytečně sloţité a někdy navíc i matoucí. 

K tomuto poznatku se váţe i doporučení zlepšení obsluhy v ovládání vysílacího zařízení 

a v provádění činností při vyhlášení evakuace [3]. Naopak ústně předané informace byly jasné 

a dobře slyšitelné. Nevýhodou byl ale subjektivní přístup k tvorbě informací, místy tak došlo 

k nevhodným oslovením či nezdvořilým pokynům.  

 Unikajícím osobám byly u východu předávány dotazníky za účelem zjištění 

základních informací o evakuujících se osobách a o jejich poznatcích k celkovému průběhu 

evakuace. 
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5 Matematické modelování chování osob během evakuace 

 Simulační programy pro evakuaci osob lze podle řady hledisek rozdělit do mnoha 

skupin. Z hlediska modelových postupů lze evakuaci simulovat třemi modelovými 

kategoriemi [4]: 

 popisem jednoduchých aspektů chování nebo pohybu pomocí rovnice či rovnic, 

 popisem různých aspektů pohybů osob, 

 souvislostmi pohybu a chování. 

Jelikoţ jsou simulace úloh v této bakalářské práci provedeny pomocí programu, který 

spadá do poslední kategorie z výše uvedených, o prvních dvou se dále nezmiňuji. 

Poslední uvedená kategorie nebere v úvahu jen charakteristiku prostorů, ale posuzuje 

i jednotlivce jako aktivní objekty a bere v potaz jejich individuální reakce na dané podněty. 

Tyto modely se vyznačují především velkým stupněm komplexnosti a propracovanosti. 

Základní údaje o aspektech chování lidí v průběhu evakuace jsou stále zkoumány pomocí 

experimentálních evakuací (kapitola 4) a nově získávané poznatky jsou hodnotnými podklady 

pro zlepšování simulačních programů. 

Následující podkapitoly jsou věnovány základům matematického modelování pohybu 

osob a jejich chování při evakuaci [7]. Uvedená teoretická východiska jsou implementována 

v simulačním softwaru FDS+Evac, který je pouţit pro simulaci úloh v této bakalářské práci. 

5.1 Pohyb simulačních osob 

 Současné opouštění místností či budov více osobami můţe navodit ţivotu nebezpečné 

situace. Problém nastává např. v případě, kdyţ dav narazí na úzký průchod či ucpávající se 

východ (vlivem velkého mnoţství osob), který zpomaluje rychlost pohybu osoby v čele davu. 

Zbytek davu se totiţ nepřestává tlačit kupředu a můţe tak dojít k úplnému ucpání východu. 

Uţ i lehký tlak ze strany osob na konci davu, snaţících se neustále posouvat kupředu, můţe 

osobám v čele davu způsobit zlomeniny. Další nepříjemností je, kdyţ některé osoby upadnou 

a zkomplikují tak evakuaci ostatním osobám za nimi. Schopnost identifikovat nebezpečí 

těchto situací je při modelování velice důleţitá. 

 Za účelem reálné simulace výše uvedených situací je důleţité, aby simulační software 

pracoval s reálnými fyzikálními silami, které při takových situacích vznikají. Jedná se 

především o odolnost těla vůči stlačení a o třecí síly mezi jednotlivými osobami a mezi 

osobami a překáţkami. 
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 V programu FDS+Evac je kaţdý jednotlivec řízen vlastní pohybovou rovnicí (1) [7]. 

Tento postup umoţňuje, aby měla kaţdá simulovaná osoba vlastní strategii úniku. V podstatě 

se tedy jedná o samostatné jednotky.  

 

 

(1) 

Tabulka 3 - Legenda symbolů z rovnice (1) 

 hmotnost osoby 

 poloha osoby v daném čase 

 síla, působící na osobu za daných okolností 

 malá náhodná kolísavá síla 

 rychlost pohybu osoby 

  

 Získání výše uvedených koeficientů vede k dalším, poměrně sloţitým rovnicím, které 

zahrnují důleţité faktory (reakce osoby na poţár, kontakt s překáţkou či jinou osobou atd.). 

 Tvar lidského těla je v simulačních rovnicích reprezentován třemi vzájemně 

propojenými kruţnicemi (obrázek 4) [10], je zde tedy uvaţován určitý rotační stupeň volnosti, 

přičemţ kaţdá simulovaná osoba má svoji vlastní rotační rovnici.  

Obrázek 4 - Uvažovaný tvar lidského těla 

Základní poměry rozměrů jednotlivých skupin simulačních osob a jejich uvaţované 

rychlosti uvádí tabulka 4 [7]. 

Tabulka 4 - Rozměrové a rychlostní charakteristiky osob 

Typ osoby Rd[m] Rt/Rd Rs/Rd Ds/Rd Rychlost [m/s] 

Dospělý 0,255 ± 0,035 0,5882 0,3725 0,6275 1,25 ± 0,30 

Muţ 0,270 ± 0,020 0,5926 0,3704 0,6296 1,35 ± 0,20 

Ţena 0,240 ± 0,020 0,5833 0,3750 0,6250 1,15 ± 0,20 

Dítě 0,210 ± 0,015 0,5714 0,3333 0,6667 0,90 ± 0,30 

Starší osoba 0,250 ± 0,020 0,6000 0,3600 0,6400 0,80 ± 0,30 
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 Poţár můţe značně ovlivnit podmínky evakuace. Díky propojení FDS s modulem 

evakuace FDS+Evac je moţné při evakuaci zohlednit projevy poţáru, jako např. teplotu 

plynů, hustotu kouře a jeho toxicitu či mnoţství tepelné radiace. Kouř má vliv na rychlost 

pohybu unikajících osob. Rovněţ můţe svojí hustotou ovlivnit algoritmus výběru únikového 

východu.  

5.2 Volba únikového východu 

 Při modelové situaci zkoumá kaţdá osoba polohu a aktivity ostatních unikajících osob 

a vybírá si únikový východ, pomocí kterého by se odhadem evakuovala nejrychleji. 

Očekávaná doba evakuace sestává z odhadu doby pohybu a tvorby front. Čas pohybu je 

vypočítáván podílem vzdálenosti k východu a rychlosti pohybu. Vypočítávaná doba, 

související s tvorbou front a řazením do nich, je funkcí činností a aktivit ostatních unikajících 

osob. Rovněţ se předpokládá, ţe lidé změní svůj způsob jednání pouze tehdy, kdyţ se 

naskytne výhodnější varianta. 

 Mimo umístění únikových východů a aktivit ostatních unikajících osob jsou zde ještě 

další faktory, které mají na rozhodování vliv. Jedná se o podmínky související s poţárem 

a dále o povědomí osob o umístění únikových východů a jejich viditelnost.  

 Na základě všech výše zmíněných faktorů jsou únikové východy rozděleny do sedmi 

skupin a jsou jim přiděleny určité preference (tabulka 5) [7]. Znalost únikových východů 

můţe být při simulaci generována náhodně nebo můţe být kaţdé simulované osobě zadána 

dle libosti. Viditelnost únikového východu závisí na hustotě kouře a na umístění překáţek. 

Při volbě preferencí dále závisí na podmínkách spojených s působením poţáru, jako je teplota 

a kouř, které nepříznivě působí na unikající osoby, ale nejsou smrtelné. 

Tabulka 5 - Preference volby únikového východu 

Preference Viditelnost Znalost Obtěžující podmínky 

1 ANO ANO NE 

2 NE ANO NE 

3 ANO NE NE 

4 ANO ANO ANO 

5 NE ANO ANO 

6 ANO NE ANO 

Bez preference NE NE NE 

Bez preference NE NE ANO 
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 Při průběhu algoritmu volby únikového východu jsou jim nejprve přiděleny preference 

a následně je vybrán únikový východ s nejlepší preferencí za současně co nejmenší 

odhadované doby evakuace. 

 Znalost umístění únikových východů je základním hlediskem, které ovlivňuje 

rozhodování. Je to kvůli neznámým podmínkám, které se mohou na neznámých únikových 

cestách nacházet a zvýšit tak ohroţení. Unikající osoby dávají ve výsledku přednost 

únikovým cestám, které znají, dokonce i kdyţ jsou k dispozici rychlejší, avšak neznámé 

únikové cesty (viz podkapitola 3.3). 

5.3 Skupiny   

 Dav sestává z dílčích skupin (např. rodin), které mají tendence jednat společně. 

Při modelové situaci jsou činnosti skupiny rozděleny do dvou fází, přičemţ v první fázi 

(shromaţďovací) dochází k postupnému seskupování jednotlivých osob a ve fázi druhé (fáze 

odchodu) uţ se skupina pohybuje pohromadě po zvolené únikové cestě. 

 Během shromaţďovací fáze se osoby snaţí pohybovat směrem ke středu skupiny. 

Pokud jsou vzdálenosti mezi středem skupiny a všemi seskupujícími se osobami 

pod poţadovanou mezní hodnotou, skupina je povaţována za kompletní a začne se pohybovat 

směrem k únikovému východu. Při tomto pohybu se členové skupiny snaţí drţet pohromadě, 

aby se skupina nerozpadla. Toto je simulováno potřebnou úpravou rychlosti chůze 

jednotlivých osob a přidáváním dodatečné síly, působící směrem do středu skupiny. Tato síla 

se nazývá síla skupiny a její velikost udává, jak moc se snaţí unikající osoby drţet skupinu 

pohromadě, coţ se pro určité druhy skupin můţe lišit. Například skupina, tvořená matkou 

a dítětem by měla mít větší skupinovou sílu, neţ parta kamarádů z práce.  

 Na obrázku 5 [7] je zobrazeno 100 simulovaných osob a zvýrazněny jsou 2 skupiny 

po 5 lidech. Zleva doprava je zobrazen postupný časový průběh vţdy po několika vteřinách. 

Na tomto průběhu je zřetelně vidět, ţe členové skupiny se nejprve shromáţdí dohromady 

a pak pokračují směrem k únikovému východu společně. V současné verzi (2.3.1.) programu 

FDS+Evac  zatím není tento vliv skupin implementován.  
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Obrázek 5 - Postupné shromažďování unikajících osob 

 

 Matematické modelování chování evakuujících se osob se neustále zdokonaluje 

a vyvíjí. Stále jsou zjišťovány nové poznatky, plynoucí např. právě z experimentálních 

evakuací. Tyto poznatky jsou do matematických rovnic postupně implementovány. 

Informace, uvedené v této kapitole, slouţí spíše pro základní představu o principech 

matematického modelování chování osob během evakuace. 
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6 Simulace evakuace osob v prostředí požáru 

 Námět pro simulaci v této bakalářské práci tvoří situace vzniku poţáru v nočním 

klubu. Simulován je vývin tepla v reálném čase za současného uvolňování toxických zplodin, 

reprezentujících poţár, a rovněţ průběh evakuace návštěvníků nočního klubu. Pro názornou 

ukázku byly sestaveny dvě úlohy, které se liší intenzitou zadaného poţáru a jeho umístěním 

v prostoru (viz obrázek 6). Díky tomu je moţno porovnat vlivy poţáru na unikající osoby, 

které se v obou případech nacházejí v identickém prostoru, ale jsou vystaveny odlišným 

účinkům poţáru na odlišných místech.  

6.1 Popis prostoru   

Předmětem simulací byl zvolen prostor nočního klubu o rozměrech 6 x 12 x 3 m. 

Vnitřní uspořádání prostoru vychází z několika existujících nočních klubů. Do tohoto prostoru 

vede pouze jeden vchod, který je tedy zároveň jedinou moţnou únikovou cestou. Klub je 

dispozičně rozdělen na prostor tanečního parketu a na prostor baru. Obě místnosti jsou 

vybaveny zařizovacími předměty, které zároveň tvoří evakuační překáţky. Ventilace je 

pro účely simulace provedena přirozeně a to pouze dvěma podstropními světlíky o rozměrech 

1 x 0,2 m, v kaţdé místnosti se nachází jeden. Podlahu tanečního prostoru tvoří klasický 

dřevěný parket o tloušťce 1 cm, v prostoru baru je potom na betonové podlaze umístěn 

zátěţový koberec o tloušťce 6 mm.  

Obrázek 6 - Vizualizace prostoru pro simulaci a poloha požárů 
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6.2 Použité materiály a jejich fyzikální vlastnosti 

  Všechny stěny, dělící příčky, podlaha (před povrchovou úpravou) i strop jsou 

z betonových panelů, přičemţ při této simulaci není (s výjimkou podlah) uvaţována jejich 

povrchová úprava. Nízká dělící stěna v prostoru baru, základna baru i prostor pro obsluhu 

hudby jsou provedeny z cihel. Stoly, barový pult i parkety jsou uvaţovány ze stejného dřeva. 

Vlastnosti výše uvedených materiálů byly pouţity z praktických příkladů, obsaţených na 

CD - Romu, které je přílohou publikace [13]. Vlastnosti zátěţového koberce jsou pouţity 

z databáze programu FDS. 

Tabulka 6 - Fyzikální vlastnosti použitých materiálů 

Materiál 
Měrné teplo  

[kJ/kg/K] 

Tepelná vodivost  

[W/m/K] 

Hustota  

[kg/m
3
] 

Emisivita 

Beton 0,88 1,20 2200 - 

Cihla 0,84 0,76 1600 0,80 

Dřevo 1,88 0,20 720 0,80 

Koberec 2,00 0,16 750 - 

 

6.3 Simulovaný požár 

 Pro potřeby simulace evakuace spojené s prostředím poţáru v této bakalářské práci je 

nejdůleţitějším prvkem vývin a šíření toxických zplodin, které při poţáru vznikají a na které 

simulované osoby určitým způsobem reagují. V níţe uvedených praktických simulacích tedy 

není navrţen poţár, který se postupně šíří v daném prostředí a zabírá stále větší plochu. Poţár 

je zde simulován pouze na ploše 1 m
2
 a v závislosti na čase postupně roste jeho intenzita 

a tedy i vývin toxických zplodin. 

 Rychlost uvolňování tepla v čase Q byla vypočítána pomocí jednoduché kvadratické 

rovnice (2) [24] v různých časových krocích a následně vloţena do zdrojového kódu 

programu, který uţ si všechny hodnoty ve zbylých časových intervalech dopočítal. Vznikla 

tak časově závislá parabolická křivka, kde je rychlost uvolňování tepla úměrná druhé mocnině 

času. Růstová konstanta tα byla vypočítána pomocí poţárního zatíţení p a součinitele rychlosti 

odhořívání a v návaznosti na [22]. 

 

 

(2) 
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(3) 

 

 

(4) 

 

 
(5) 

Tabulka 7 - Legenda symbolů z rovnic (2) až (5) 

 rychlost uvolňování tepla 

 čas 

 konstanta nárůstu vývoje poţáru 

 součinitel rychlosti odhořívání 

 součinitel pro nahodilé poţární zatíţení 

 součinitel pro stálé poţární zatíţení 

 poţární zatíţení  

 nahodilé poţární zatíţení 

 stálé poţární zatíţení 

 

 Pro potřeby simulace byly uvaţovány hodnoty an a pn z přílohy A ČSN 73 0802. 

Jednalo se o poloţku 3.3 (taneční sál), kde an = 1,2 a pn = 15 kg/m
2
. Pro určení hodnoty ps 

byla pouţita tabulka 1 z [22], součinitel as má konstantní hodnotu 0,9 [22]. Jelikoţ se nejedná 

čistě o prostor tanečního sálu, byl pro hodnoty an, pn, ps a výsledného součinitele rychlosti 

odhořívání a proveden i podrobný výpočet, který je uveden v příloze A této bakalářské práce. 

Na základě podrobného výpočtu vyšla výsledná hodnota Q niţší, neţ při pouţití normových 

hodnot, nicméně pro simulaci poţáru byla pouţita vyšší hodnota Q, podepřená 

zjednodušeným výpočtem a normovými hodnotami. Výsledný poţár totiţ ani tak nedosahuje 

příliš vysokých hodnot a tím pádem ani vývin nebezpečných zplodin, na které unikající osoby 

reagují především. Proto byla z obou pouţitelných výsledných hodnot zvolena ta vyšší.  

 

Tabulka 8 - Výsledné hodnoty 

Výpočet an as a pn [kg/m
2
] ps [kg/m

2
] p [kg/m

2
] tα Q60 s [kW] 

Zjednodušený 1,2 0,9 1,13 15 5 20 398 22,78 

Podrobný 1,1 0,9 1 11,3 9,15 20 447 18 
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 Pro předpokládaný čas simulace 200 sekund je pro porovnání rychlosti uvolňování 

tepla v čase uveden následující graf. 

 

  

6.4 Simulované osoby 

 V této části jsou uvedeny obecné údaje o simulovaných osobách, které se vyskytují 

v praktických úlohách. Chování, pohyby a reakce na vnější vlivy jsou ale u kaţdé osoby 

programem posuzovány individuálně, i kdyţ podle zadaných parametrů náleţí k určité datové 

skupině. Jelikoţ je simulace prováděna v prostorách nočního klubu, předpokládá se, ţe se zde 

nacházejí pouze dospělé osoby, jejichţ rozměrové a rychlostní charakteristiky jsou uvedeny 

v tabulce 4. Rovněţ se předpokládá, ţe osoby znají polohu únikového východu, jelikoţ je 

to současně jediný moţný vstup do objektu. 

 

6.4.1 Počet osob a jejich detekční a reakční doba 

 Celkový počet osob v simulovaném prostoru nočního klubu je 69. Umístění poţáru se 

v praktických úlohách liší (viz obrázek 6), lze tedy předpokládat, ţe osoby na něj začnou 

reagovat v různých časových intervalech podle toho, kde se zrovna v prostoru klubu 

nacházejí. Osoby jsou v simulacích vţdy rozděleny do tří různých skupin (viz obrázek 7) 

podle toho, v jakých časových intervalech si vznikajícího poţáru všimnou a kdy na něj začnou 

Graf 1 - Rychlost uvolňování tepla v čase 
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reagovat. Jejich doba pohybu tedy začne v čase určeném podle rovnice (6) [10] nebo i dříve, 

pokud zaznamenají ve svém prostoru a v určité výškové hladině (pro praktické simulace byla 

zvolena výška 1,6 m od úrovně podlahy) výskyt kouře.  

 

 
(6) 

 

 Časem začátku je myšlen čas začátku simulace poţáru. Pokud není zadána ţádná 

prodleva, je tato hodnota standardně 0. 

 

Obrázek 7 - Rozdělení osob na skupiny podle odlišné doby začátku evakuace 

6.4.2 Reakce osob na toxicitu 

 Efekt toxicity plynných zplodin poţáru je v softwaru FDS+Evac určován pomocí 

konceptu zlomkové efektivní dávky, tzv. FED. Současná verze programu uţívá pro výpočet 

celkové FED pouze koncentrace CO, CO2 a O2. S koncentrací CO2 je zde uvaţováno pouze 

kvůli zrychlenému dýchání (hyperventilaci), díky kterému se do organismu dostane větší 

mnoţství nebezpečných zplodin poţáru. Nepředpokládá se však, ţe by byla koncentrace CO2 

tak vysoká, aby měla toxický efekt (nad 5 obj. %).  

Výsledná hodnota FED je dána rovnicí (7) [10], kde HV značí právě výše zmíněnou 

hyperventilaci. 

 
 

(7) 
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6.5 Simulace 1 

 V této simulaci byla pouţita vypočítaná rychlost uvolňování tepla v čase. Při době 

trvání simulace 200 s byla tedy nejvyšší hodnota Q = 253 kW, přičemţ poţár byl umístěn 

na pozici 1 (viz obrázek 6). Počty osob v jednotlivých skupinách a jejich rozdílnou detekční 

a reakční dobu uvádí tabulka 9. Vzhledem k umístění poţáru byla nejdelší reakční a detekční 

doba zadána skupině 1 a nejkratší naopak skupině 3. Časové intervaly jsou myšleny 

od začátku simulace. 

Tabulka 9 - Popis osob v simulaci 1 

Osoby Počet osob Interval detekce [s] Interval reakce [s] Začátek evakuace [s] 

Skupina 1 46 50 – 55 50 – 55 100 – 110 

Skupina 2 19 40 – 50 40 – 50 80 – 100 

Skupina 3 4 35 – 40 35 – 40 70 – 80 

 

6.5.1 Průběh simulace 1 

 Osoby během této simulace reagovaly podle předpokládaných časů začátku evakuace 

a nebyl viditelný ţádný případ, kdy by evakuace začala v návaznosti na detekci kouře dříve. 

Skupiny 2 a 3 opustily prostor celkem plynule a ani ve zúţených místech prostoru 

nedocházelo k ucpávání únikového východu.  

Při evakuaci skupiny 1, která začala opouštět prostor jako poslední, došlo k vytvoření 

dvou evakuačních proudů. Větší proud tvořila skupinka 36 osob, která se vydala z parketu 

směrem k východu hlavním prostorem baru, tedy uličkou mezi stoly. Menší proud tvořila 

skupinka 10 zbylých osob, které se vydaly k východu zadní uličkou. Oba tyto proudy se 

vzájemně střetly v 112. vteřině simulace, kdy následně došlo ke zpomalení celé evakuace 

vlivem většího mnoţství osob ve zúţeném místě. V 154. vteřině simulace uţ se v prostoru 

ţádné osoby nenacházely.  

 Během této úlohy nebyl zaznamenán ţádný vliv toxicity zplodin poţáru na unikající 

osoby a to ani v případě střetnutí dvou výše zmíněných evakuačních proudů, které se 

v podstatě střetly hned vedle místa poţáru a vyskytovaly se tedy vedle něj zhruba 30 vteřin. 

Vzhledem k intenzitě navrţeného poţáru došlo k většímu zakouření prostoru aţ po úniku 

všech osob. 

 Simulace začínala při okolní teplotě 20 °C. Během evakuace postupně rostla teplota 

ve výškové úrovni hlav evakuujících se osob na hodnoty 20 – 45 °C. Poţár dosáhl během této 

úlohy teploty nejvýše 120 °C. 
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Obrázek 8 - Rychlost pohybu před střetnutím evakuačních proudů 

 

Obrázek 9 - Rychlost pohybu po střetnutí evakuačních proudů 
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Na obrázcích 8 a 9 je znázorněn pokles rychlosti unikajících osob v době střetnutí 

dvou proudů skupiny 1. Ve spodních částech obrázku je patrný časový průběh simulace 

a mnoţství uvolňovaného tepla [kW] v daném čase. Barevná stupnice vpravo reprezentuje 

rychlost pohybu unikajících osob, které jsou podle těchto hodnot zbarveny. Stupnice začíná 

na hodnotě 5,51  10
-5

 m/s (modrá barva) a končí na hodnotě 1,1 m/s (červená barva). 

Detailnější průběh celé simulace 1 je graficky znázorněn v příloze B. 

6.5.2 Zhodnocení simulace 1 

 Pozitivní je, ţe všechny osoby opustily daný prostor v předpokládané době a nedošlo 

k zastavení jejich pohybu vlivem ţádných překáţek. Skupina 1 se rozdělila na 2 evakuační 

proudy na základě algoritmů simulovaných osob najít si vzhledem ke konkrétní pozici 

co nejkratší cestu k únikovému východu. Vzhledem k intenzitě zadaného poţáru nedošlo 

v průběhu simulace k projevu vlivů toxických zplodin poţáru na unikající osoby. Průběh této 

simulace byl tedy celkem bezproblémový. 

 Na druhou stranu je potřeba zmínit, ţe v prostoru poţáru musela být umístěna 

tzv. evakuační překáţka, které se osoby vyhýbaly. Kdyby tomu tak nebylo, pohybovaly by se 

osoby i přes prostor poţáru, coţ by určitě neodpovídalo reálné situaci. Z několika praktických 

příkladů od tvůrců FDS+Evac je patrné, ţe tento problém je zatím řešen umístěním poţáru 

na vyvýšené plochy, kterým by se osoby stejně vyhnuly. Lze předpokládat, ţe do budoucna 

bude tento nedostatek odstraněn, ale prozatím je potřeba s ním při sestavování simulačních 

úloh počítat.  

6.6 Simulace 2 

Pro potřeby této simulace byla zvolena téměř trojnásobná rychlost uvolňování tepla 

v čase oproti simulaci 1. Bylo tak učiněno z důvodu ukázky projevu toxicity zplodin poţáru 

na unikající osoby. Při době trvání simulace 200 s byla tedy nejvyšší hodnota Q = 731 kW, 

přičemţ poţár byl umístěn na pozici 2 (viz obrázek 6). Počty osob v jednotlivých skupinách 

a jejich rozdílnou detekční a reakční dobu uvádí tabulka 10. Vzhledem k umístění poţáru byla 

nejkratší reakční a detekční doba zadána skupině 2 a o něco delší potom skupinám 1 a 3.  

Tabulka 10 - Popis osob v simulaci 2 

Osoby Počet osob Interval detekce [s] Interval reakce [s] Začátek evakuace [s] 

Skupina 1 46 50 – 55 50 – 55 100 – 110 

Skupina 2 19 35 – 40 35 – 40 70 – 80 

Skupina 3 4 40 – 50 40 – 50 80 – 100 
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6.6.1 Průběh simulace 2 

 Úvodem je nutno zmínit, ţe v této simulační úloze bylo upuštěno od pouţití evakuační 

překáţky v prostoru poţáru, coţ mělo samozřejmě vliv na celý průběh evakuace. Bylo tak 

učiněno pro názornou ukázku toho, ţe unikající osoby vyšší teplota poţáru neodradí a unikají 

i přes místo poţáru. 

V průběhu této simulace reagovaly osoby aţ na jednu výjimku stejně jako v simulaci 

1, podle předpokládaných časů začátku evakuace. Zmíněnou výjimku tvořila osoba 

ze skupiny 2, která se nacházela přímo v prostoru poţářiště. Z tohoto důvodu reagovala 

na výskyt kouře a začala opouštět prostor v 52. vteřině simulace, coţ je o 18 vteřin dříve, neţ 

je její stanovená minimální doba začátku evakuace. Zbytek skupiny 2 a skupina 3 začaly 

opouštět prostor v souladu s jejich stanovenými počátečními dobami evakuace. V průběhu 

evakuace skupiny 2 byly pozorovány u 2 osob reakce na toxicitu zplodin poţáru. 

Evakuace skupiny 1 probíhala téměř identicky jako v simulaci 1, ovšem s tím 

rozdílem, ţe zde byla u 25 osob zaznamenána reakce na toxicitu zplodin hoření. Jednalo se 

pouze o osoby, které unikaly hlavním prostorem baru a tím pádem v těsné blízkosti poţáru 

nebo přímo přes něj. V 157. vteřině simulace uţ se v prostoru ţádné osoby nenacházely.  

 Simulace začínala při okolní teplotě 20 °C. Během evakuace postupně rostla teplota 

ve výškové úrovni hlav evakuujících se osob zhruba na hodnoty 20 – 90 °C. Poţár dosáhl 

během této úlohy nejvyšší teploty 470 °C. 

Na obrázku 10 je znázorněn vliv toxicity na unikající osoby. Také je moţno si 

všimnout většího zakouření prostoru oproti simulaci 1 vlivem větší rychlosti uvolňování tepla 

v čase. Barevná stupnice vpravo znázorňuje hodnotu FED (rovnice 7), přičemţ začíná 

na hodnotě 0 (modrá barva) a končí hodnotou 2  10
-5

 (červená barva). Obrázek 11 názorně 

ukazuje hodnoty teplot v prostoru, pro místa řezu v osách x a y byl zvolen střed poţářiště. 

Barevná stupnice vpravo znázorňuje hodnotu teplot ve °C, přičemţ začíná na 20 °C (modrá 

barva) a končí na 470 °C (červená barva). Z obrázku 11 je rovněţ patrné, jak vysokou 

teplotou se unikající osoby pohybují bez jakékoliv reakce. Detailnější průběh celé simulace 2 

je graficky znázorněn v příloze C. 
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Obrázek 10 - Reakce osob na toxicitu zplodin hoření 

Obrázek 11 - Znázornění teplot v průběhu evakuace 
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6.6.2 Zhodnocení simulace 2 

I v průběhu této simulace opustily všechny osoby prostor v předpokládané době 

a k zastavení jejich pohybu nedošlo ani vlivem překáţek či poţáru. Opět došlo k rozdělení 

skupiny 1 na dva evakuační proudy, které se pohybovaly identicky jako v simulaci 1. Během 

evakuace došlo k působení toxicity na evakuující se osoby, ale její hodnota nebyla tak vysoká, 

aby osoby určitým způsobem paralyzovala na místě (coţ by se při překročení určité hranice 

FED ve vztahu k současným algoritmům FDS+Evac stalo). 

 Jak jiţ bylo zmíněno výše, v průběhu této úlohy nebylo pouţito evakuační překáţky 

v místě poţářiště. Evakuující se osoby tedy plynule přecházely přes místo poţáru, i kdyţ 

v něm byla značně vysoká teplota, coţ je dobře patrné z obrázku 11. Dalo by se předpokládat, 

ţe v reálné situaci by se osoby vlivem tak vysokých teplot spíše otočily a pouţily k úniku 

boční uličky. Algoritmy FDS+Evac ale tímto způsobem zatím nepracují a pro simulované 

osoby je klíčové zakouření prostoru, které můţe ovlivnit výběr únikového východu (pokud 

taková moţnost existuje) a hodnota FED, kterou buď vyhodnotí jako přípustnou a pokračují 

v evakuaci nebo je tato hodnota natolik vysoká, ţe jsou osoby paralyzovány a zůstanou stát 

na místě – zemřou. 

6.7 Porovnání provedených simulací 

 V tabulce 11 je proveden ucelený souhrn vstupních i výstupních dat z obou 

provedených simulací, slouţící pro lepší přehled a porovnání. U časových údajů skupiny 2 

není zohledněn případ předčasného opuštění prostoru jednou osobou, který byl popsán výše. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



29 

 

Tabulka 11 - Porovnání provedených simulací 

CHARAKTERISTIKA SIMULACE 1 SIMULACE 2 

Prostoru 

rozměry prostoru  [m] 6 x 12 x 3 

ventilační otvory  [m] 2 x (1 x 0,2) 

únikové východy 1 

Požáru 

hodnota Qt=50s   [kW] 15,9 46,8 

hodnota Qt=100s  [kW] 60,8 179,5 

hodnota Qt=150s  [kW] 138,5 410,8 

hodnota Qt=200s   [kW] 255,3 731 

nejvyšší teplota  [°C] 120 470 

Osob 

Obecně 

celkový počet 69 osob 

výška detekce kouře  [m] 1,6 m 

věková skupina Dospělí 

Skupina 1 

počet osob 46 osob 

začátek evakuace  [s] 101 – 107 101 – 111 

opuštění prostoru  [s] 113 – 154 116 – 157 

reakce na toxicitu 0 osob 25 osob 

Skupina 2 

počet osob 19 osob 

začátek evakuace  [s] 83 – 100 72 – 80 

opuštění prostoru  [s] 94 – 115 80 – 97 

reakce na toxicitu 0 osob 2 osoby 

Skupina 3 

počet osob 4 osoby 

začátek evakuace  [s] 73 – 78 84 – 89 

opuštění prostoru  [s] 83 – 90 98 – 102 

reakce na toxicitu 0 osob 0 osob 

Průběhu simulace 

prostor opustily všechny osoby ANO ANO 

pouţití evakuační překáţky ANO NE 

průchod osob přes místo poţáru  NE ANO 

předčasné opuštění prostoru NE ANO 

zaznamenání reakcí na toxicitu NE ANO 
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7 Závěr 

 Tato bakalářská práce byla vypracována za účelem sestavení počítačových simulací, 

ve kterých by byla evakuace plně propojena s modelem poţáru.  

Nejprve tedy bylo nutné popsat alespoň základní aspekty, psychické i fyzické, které 

ovlivňují chování lidí při poţáru a tím pádem ovlivňují i následnou evakuaci. Psychické 

aspekty byly rozebrány podrobněji, přičemţ se jednalo především o vliv paniky, stresu 

a skupinového chování v návaznosti na sociální vazby evakuujících se osob. Z odborné 

literatury vyplývá, ţe názory na některé aspekty této problematiky jsou odlišné. Proto nebyly 

v těchto částech práce uváděny jednoznačné závěry, ale spíše komplexní náhled na celou 

problematiku, která je poměrně sloţitá. Samostatná podkapitola pak byla věnována projevům 

poţáru a jeho působení na člověka. 

Další část práce se věnovala stručnému popisu dvou experimentálních evakuací, 

během kterých bylo sledováno a monitorováno lidské chování. V této kapitole byl popsán 

jejich průběh i způsoby monitorování, které je velice uţitečné především pro získání dat 

o pohybu osob. Taková data mohou být vyuţita např. při zpětném porovnávání 

experimentální evakuace s počítačovou simulací evakuace v identickém prostředí, coţ můţe 

slouţit i jako zdroj inspirace při tvorbě matematických rovnic, podle kterých se počítačem 

simulované osoby řídí.  

Matematickému modelování chování osob během evakuace byla následně věnována 

samostatná kapitola. Smyslem této části práce bylo zjednodušeným způsobem popsat, jak se 

počítačem simulované osoby pohybují a reagují na vnější podněty. Pozornost byla zaměřena 

pouze na algoritmy simulačního modulu FDS+Evac, který byl pouţit při tvorbě praktických 

úloh v této bakalářské práci.  

Na teoretický popis matematického modelování chování osob bylo následně navázáno 

popisem dvou simulačních úloh, které tvořily praktickou část této bakalářské práce. Jako 

námět pro prostředí obou simulací byl zvolen prostor nočního klubu, jehoţ vnitřní uspořádání 

vychází z několika existujících nočních klubů. Toto prostředí bylo zvoleno především 

z důvodu výskytu velkého počtu osob na poměrně malé ploše. V této kapitole byla popsána 

i znázorněna geometrie prostoru, včetně jeho vnitřního uspořádání. Rovněţ byly uvedeny 

pouţité materiály a jejich vlastnosti, které byly zadány do zdrojových kódů pro obě simulace. 

Dále byl na základě normových hodnot vypočten a popsán simulovaný poţár, který byl 

v praktických úlohách reprezentován plochou 1 m
2
, kde docházelo k uvolňování tepla 



31 

 

a toxických zplodin v závislosti na čase. V závěru obecné části této kapitoly byly uvedeny 

údaje o simulovaných osobách.  

Poslední část práce byla věnována charakteristice, průběhu a objektivnímu zhodnocení 

praktických simulací evakuace osob v prostředí poţáru, jejichţ sestavení bylo hlavním cílem 

této bakalářské práce. Ve zhodnocení těchto simulací byla uvedena pozitivní i negativní 

hlediska celého průběhu evakuace, která z části vyplývají z algoritmů simulačního modulu 

FDS+Evac. Při tvorbě počítačových simulací za pouţití tohoto softwaru by tedy bylo dobré se 

nad zmíněnými pozitivními i negativními poznatky zamyslet a brát je při vytváření simulací 

v úvahu. Simulace se tak více přiblíţí k reálné situaci, coţ by mělo být jejím hlavním účelem. 
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Podrobný výpočet an, pn, ps a součinitele rychlosti odhořívání a 

 

Tabulka A.1 – Hodnoty materiálů dle skutečného umístění v simulovaném prostoru 

Materiál Objem [m
3
] Hustota [kg/m

3
] Hmotnost [kg] 

Dřevo 1,214 720 680 

Koberec 0,27 750 203 

 

Tabulka A.2 – Normové hodnoty potřebné pro výpočet 

Materiál K H [MJ/kg] Položka (tabulka 1) am Položka (příloha C) 

Dřevo 1,2 20 1.2.11 1 7 

Koberec 2,1 35 1.3.19 1,3 2 

 

H [MJ/kg] Normová hodnota výhřevnosti.     ČSN 730824 

K  Součinitel, vyjadřující podíl normové hodnoty výhřevnosti. ČSN 730824 

  dané látky a normové hodnoty výhřevnosti dřeva. 

  Hmotnost hořlavé látky           Tabulka 1 

am  Součinitel a pro jednotlivé hořlavé látky    ČSN 730802 

an  Součinitel an pro nahodilé poţární zatíţení    ČSN 730802 

pn [kg/m
2
] Nahodilé poţární zatíţení      ČSN 730802 

ps [kg/m
2
] Stálé poţární zatíţení       ČSN 730802 

a  Součinitel rychlosti odhořívání     ČSN 730802 

S  Celková plocha poţárního úseku (72m
2
) 
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Průběh simulace 1  

Obrázek B.1 – Počáteční poloha osob v simulaci 1 

 

 

Obrázek B.2 – Skupina 3 začíná opouštět prostor 
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Obrázek B.3 – Skupina 2 začíná opouštět prostor 

 

Obrázek B.4 – Situace v polovičním čase simulace 
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Obrázek B.5 – Skupina 1 začíná opouštět prostor a dělí se na 2 evakuační proudy 

 

 

Obrázek B.6 – Střetnutí dvou evakuačních proudů 
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Obrázek B.7 – Opuštění prostoru tanečního parketu 

 

 

 

Obrázek B.8 – Prostor opouštějí poslední osoby 
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Obrázek B.9 – Zakouření prostoru při odchodu posledních osob 

 

 

Obrázek B.10 – Znázornění teplot při odchodu posledních osob 
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Průběh simulace 2 

Obrázek C.1 – Počáteční poloha osob v simulaci 2 

 

 

 

Obrázek C.2 – Skupinu 2 předčasně opouští 1 osoba (v červeném kroužku) 
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Obrázek C.3 – Skupina 2 začíná opouštět prostor 

 

 

 

 Obrázek C.4 – Skupina 3 začíná opouštět prostor a připojuje se ke skupině 2 
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Obrázek C.5 – Skupina 1 začíná opouštět prostor a opět vytváří dva evakuační proudy 

 

 

 

Obrázek C.6 – Střetnutí dvou evakuačních proudů 
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Obrázek C.7 – Zakouření prostoru v době vylidnění tanečního parketu 

 

 

Obrázek C.8 – Znázornění teplot při průchodu evakuačního proudu kolem požáru 
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Obrázek 9 – Zakouření prostoru při odchodu posledních osob 

 

 

Obrázek 10 – Znázornění teplot při odchodu posledních osob 

 


