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Anotace 

LANGER, Adam. Řízení bezpečné evakuace osob z budovy Fakulty bezpečnostního 

inženýrství. Bakalářská práce. Ostrava: VŠB – Technická univerzita Ostrava, Fakulta 

bezpečnostního inženýrství, 2012. 49 s.  

Klíčová slova: 
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Bakalářská práce se zabývá problematikou evakuace osob z budovy 

Fakulty bezpečnostního inženýrství Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava. 

V úvodní části je prezentováno rozdělení evakuace osob, právní rámec a požadavky 

technických norem na provedení únikových cest. Důraz je kladen na faktory ovlivňující 

evakuaci osob. Cílem práce je navrhnout scénář evakuace osob v teoretické rovině a ověřit ho 

v reálných podmínkách.   

 

Abstract 

LANGER, Adam. Mangement of safe evacuation of persons from the Faculty of Safety 

Engineering. Bachelor Thesis. Ostrava: VŠB – Technical Univerzity of Ostrava, Faculty 

of Safety Engineering, 2012. 49 s.  

Key words 

evakuation, human behaviour, escape routes, evacuation scenarios 

 

 This thesis deals with an evacuation of persons from the Faculty of Safety Engineering      

VŠB -Technical University of Ostrava. The distribution of evacuated persons, law and 

requirements of technical standards for design of escape routes are presented in the 

introductory part. Stress is laid on factors affecting evacuation. The aim of the thesis is to 

design a theoretical evacuation scenario and verify it under real conditions. 
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1 Úvod 

Evakuace je mimořádným postupem, který má za úkol zachraňovat lidské životy, 

popřípadě majetek. V souvislosti s evakuací je třeba zmínit, že existují právní předpisy, které 

stanovují základní požadavky na stavební řešení objektu. Musíme ale zohlednit i další 

parametry, které ovlivní průběh evakuace. Evakuace objektu vysoké školy je specifická tím, 

že se zde nachází značný počet osob různého věku a tělesné i duševní kondice.  

V objektu Fakulty bezpečnostního inženýrství nebyla za celou dobu její existence 

provedena ani jedna cvičná evakuace. To je fakt velmi znepokojující vzhledem k tomu, že 

v prostorách objektu jsou umístěny nebezpečné látky a existuje zde riziko požáru. 

Bakalářská práce pojednává o problematice evakuace osob z budovy Fakulty 

bezpečnostního inženýrství. Zaměřuje se na chování osob v případě vzniku mimořádné 

situace, teoretické modely pohybu osob v budově, srovnání technického stavu únikových cest 

jak vyžaduje norma [3] s realitou a ukazuje na možná problémová místa v objektu. V rámci 

rozsahu bakalářské práce je hodnocen pavilon B a je připraven scénář pro cvičnou evakuaci 

z pavilonů A, B a C.   
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2 Rešerše 

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

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

Publikace se zabývá evakuací osob z jak z hlediska požární ochrany, tak z hlediska 

ochrany obyvatelstva. Obsahuje informace o právních předpisech a technických požadavcích 

pro objektovou a plošnou evakuaci osob. Kniha popisuje metody hodnocení evakuace 

a přidává poznatky zahraničních autorů.  

ČSN 73 0802. Požární bezpečnost staveb – Nevýrobní objekty. Praha: Český 

normalizační institut, 2009. 121 s.   

Norma platná pro projektování požární bezpečnosti v nových stavbách mající nevýrobní 

charakter. Norma, mimo jiné, definuje a stanovuje podmínky pro únikové cesty a pro výpočet 

předpokládané doby evakuace.  
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3 Pojem evakuace 

Pojem evakuace se objevuje ve dvou oblastech - v oblasti požární ochrany a v oblasti 

ochrany obyvatelstva.  

3.1 Oblast požární ochrany [6] 

Z pohledu požární ochrany je pojem evakuace vnímán jako časové krátký proces, 

při kterém se osoby vlastními silami přemísťují z nebezpečné oblasti do oblasti bezpečnější. 

Jedná se buď o jinou část budovy, nebo o volné prostranství. Celou cestu osoby zvládají 

řádově za několik desítek sekund, maximálně několik minut. 

Dovolují-li to podmínky, je vhodné přepočítat evakuované osoby v místě shromáždění, 

případně poskytnout či zajistit první pomoc.   

3.2 Oblast ochrany obyvatelstva [10] 

Ochrana obyvatelstva pracuje s evakuací jako s dlouhodobější záležitostí, protože 

po přemístění obyvatelstva z oblasti zasažené mimořádnou událostí je zapotřebí zajistit 

náhradní ubytování, stravování. Navíc se počítá i s evakuací hospodářských zvířat a věcných 

prostředků.  

Evakuace probíhá podle priorit. Nejvyšší prioritu má záchrana lidského života, následují 

hospodářská zvířata a nakonec věcné prostředky. 

Jedná se tedy o mimořádný souhrn opatření, používaný v případech, kdy již není možné 

zabezpečit ochranu obyvatelstva jiným způsobem. Evakuují se všechny osoby ze zasažené 

oblasti, kromě osob podílejících se na záchranných pracích, na řízení evakuace, nebo 

vykonávají jinou neodkladnou činnost.  

3.3 Rozdělení evakuace [10] 

Ne vždy se musíme zabývat, zda se jedná o oblast požární ochrany nebo ochrany 

obyvatelstva, protože jsou v základním principu, ochrana zdraví a života osob, totožné. Liší se 

akorát v rozsahu opatření, doby trvání a způsobu realizace. 

Podle rozsahu opatření 

- evakuaci objektovou – evakuace z obytné budovy nebo několika budov, 

administrativních budov, technologických provozů, 

- evakuaci plošnou – evakuace části nebo celého města, obce, 

- evakuaci všeobecnou – evakuuje se veškeré obyvatelstvo, 
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- evakuaci částečnou – evakuaci podléhá jen vybraná skupina obyvatel.  

Podle doby trvání 

- evakuaci krátkodobou – nezajišťuje se náhradní ubytování ani se nerealizují 

opatření k zajištění nouzového přežití, 

- evakuaci dlouhodobou – zajišťuje se náhradní ubytování a realizují se opatření 

k zajištění nouzového přežití. 

Podle způsobu realizace 

- evakuaci samovolnou – evakuace není řízená a obyvatelstvo jedná dle vlastní 

vůle, 

- samoevakuaci – evakuace je řízená, ale obyvatelé používají vlastní dopravní 

prostředky, 

- evakuaci se zajištěním dopravy – evakuace je řízená, obyvatelstvo používá 

vlastní dopravní prostředky i zajištěné prostředky hromadné dopravy. 

3.4 Plánování 

Pro úspěšné zvládnutí evakuace je zapotřebí preventivní plánování a cvičení. 

Zpracovávají se plány evakuace obyvatelstva a požární evakuační plány. 

Plán evakuace obyvatelstva obsahuje informace a metody sloužící k provedení 

evakuace obyvatelstva. Počítá spíše s evakuací dlouhodobou, ale lze použít i pro evakuaci 

krátkodobou. Plán evakuace obyvatelstva je součástí havarijního plánu kraje. 

Požární evakuační plán obsahuje informace o postupu při provádění objektové 

evakuace. Řeší pouze opuštění osob z objektu, nezabývá se následnými opatřeními, jako jsou 

nouzové ubytování, stravování apod. 
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4 Popis budovy Fakulty bezpečnostního inženýrství 

Budova Fakulty bezpečnostního inženýrství (viz obrázek 1) se nachází uprostřed 

zástavby panelových domů na Lumírové ulici v Ostravě – Vyškovicích. Navíc asi 7 minut 

jízdy tramvají od sídla integrovaného záchranného systému u nákupního centra Avion 

shopping park, takže v případě potřeby by pomoc dorazila rychle. Kdysi tento objekt sloužil 

jako základní škola. Později ho dostala Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostava a 

zřídila v něm sídlo fakulty. Došlo k rekonstrukci pavilonu C a B, tak aby odpovídaly 

potřebám fakulty. V současné době se připravuje rekonstrukce pavilonu D a dostavba těžkých 

laboratoří jižně od pavilonu B.  

Celý objekt fakulty se skládá z pěti pavilónů, které jsou označeny písmeny A až E. 

Pavilon A je v prvním patře využit z půlky jako sklad vydavatelství Sdružení požárního 

a bezpečnostního inženýrství a druhé půlky jako šatna. Dělícím prostorem mezi skladem 

a šatnou je hlavní vchod hlídaný vrátným. U hlavních dveří se nachází obslužné pole 

požárních ochrany a před dveřmi je klíčový trezor požární ochrany. Vrátnice slouží rovněž 

jako ohlašovna požárů. V druhém patře jsou dvě přednáškové učebny každá s kapacitou 60 

osob. Zbytek patra zaplňují počítačové učebny a kancelář správce informačních technologií. 

Třípatrový pavilon B obsahuje učebny, knihovnu, kancelář děkana fakulty a děkanátu. Více 

bude tento pavilon popsán v kapitole 7. V pavilonu C je přednáškový sál s kapacitou až 220 

osob, dále jsou v pavilonu C převážně laboratoře a místnosti kancelářského charakteru. 

Pavilon C je třípodlažní. Pavilon D, který má jen dvě podlaží, je zaplněn z části učebnami, 

každá pro maximálně 40 lidí a kancelářemi. Je zde i studentská počítačová místnost. První 

patro pavilonu E slouží jako sklad údržby a ve druhém patře je vybudována jídelna a výdejna 

jídla univerzitního stravovacího zařízení Menza.  

 

Obrázek 1 - Situace Fakulty bezpečnostního inženýrství [11] 
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5 Právní předpisy 

Evakuace jako pojem není nikde v zákonech ani vyhláškách definována, přesto se 

evakuace osob, zvířat a materiálu z objektu, vyskytuje: 

- ve vyhlášce Ministerstva vnitra č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární 

bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru,  

- ve vyhlášce č. 137/1998 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu,  

- v zákonu č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému.  

V zákonu o integrovaném záchranném systému se pojem evakuace objevuje v části 

stanovující úkoly orgánů obce a úkoly velitele zásahu. Blíže ji však nerozebírá. 

Pojem evakuace osob se objevuje i v technických předpisech požární ochrany. Jsou tím 

myšleny hlavně kmenové normy požární bezpečnosti staveb. 

5.1 Vyhláška č. 246/2001 Sb. [16] 

Vyhláška ukládá povinnost právnickým a podnikajícím fyzickým osobám vytvářet 

organizační a technické podmínky pro evakuaci osob, zvířat a materiálu. 

- označit nouzové východy, evakuační výtahy a směry úniku v objektu, 

- zajistit trvalou průchodnost únikových cest tak, aby nebyla omezena jejich 

kapacita, 

- chráněné únikové cesty a jejich součástí se nesmějí využívat způsobem 

zvyšujícím požární riziko. 

Jsou-li v objektech zřízeny preventivní požární hlídky, je prováděno jejich praktické 

školení.  Téma evakuace je součástí tohoto školení. Při školení se členové hlídek seznamují 

s použitím a rozmístěním věcných prostředků požární ochrany a požárně bezpečnostních 

zařízení.  

Postup vyhlášení evakuace je uveden v požární poplachové směrnici. Informace, 

jak postupovat při samotné evakuaci jsou uvedeny v požárním evakuačním plánu. Správnost 

evakuačního plánu se prověřuje cvičným požárním poplachem. 
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5.2 Vyhláška č. 137/1998 Sb.  

Vyhláška č. 137/1998 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu ve své 

části „Požadavky na zajištění úniku osob“ uvádí následující: 

„K zajištění evakuace osob musí z každého požárního úseku vést únikové cesty, které 

svým typem, počtem, polohou, kapacitou, technickým vybavením a konstrukčním provedením 

odpovídají normovým hodnotám a tím vytvářejí předpoklady k bezpečnému úniku osob 

na volné prostranství nebo do prostorů, kde nemohou být ohroženy požárem. Nejmenší šířka 

nechráněné únikové cesty je jeden únikový pruh; nejmenší šířka chráněné a částečně 

chráněné únikové cesty je 1,5 únikového pruhu se šířkou dveří na těchto cestách alespoň 800 

mm. Šířka jednoho únikového pruhu je 550 mm. Ve stavbách s více než třemi nadzemními 

podlažími, ve kterých se trvale nebo pravidelně vyskytuje více než 10 osob s omezenou 

schopností pohybu a orientace nebo osob neschopných samostatného pohybu, musí být 

zřízeny evakuační výtahy. V ostatních budovách se evakuační výtahy zřizují v závislosti 

na normových hodnotách. Funkce evakuačního výtahu musí být zajištěna dodávkou elektrické 

energie ze dvou na sobě nezávislých zdrojů. Únikové cesty musí mít zajištěno dostatečné 

osvětlení. Chráněné únikové cesty, cesty sloužící k evakuaci osob se sníženou schopností 

pohybu a orientace a osob neschopných samostatného pohybu a cesty sloužící částečné 

evakuaci musí být vybaveny nouzovým osvětlením.“
1
  

  

                                                 
1
 Vyhláška č. 137/1998 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu, ve znění pozdějších předpisů 

a změn 
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6 Základní činitelé ovlivňující evakuaci osob  

Evakuace osob je ovlivňována několika činiteli. Do základních činitelů lze zařadit: 

- psychický stav osob, 

- fyzický stav osob, 

- druh provozu a výroby, 

- stavební řešení objektu, 

- vliv kouře.  

6.1 Psychický stav [12] 

Psychický stav ohrožených osob je jedním ze základních činitelů ovlivňujících evakuaci 

osob. Při evakuaci je třeba počítat nejen s technickým zabezpečením, ale i s chováním 

evakuovaných lidí. Lidské chování je špatně předvídatelné i za normálních okolností. 

V nebezpečných situacích je to mnohem složitější. Při nebezpečí začnou osoby utíkat 

ke dveřím, popřípadě k oknu, nebo budou vyčkávat, co se bude dít. Někteří se budou snažit 

pomáhat ostatním a dají v nastalé tlačenici někomu přednost. Jiní se budou snažit dostat se co 

nejrychleji ven a to i na úkor ostatních. Pár jedinců může začít organizovat nebo ovlivňovat 

ostatní lidi a zavolají záchranáře. To vše je třeba brát v úvahu.  

Chování davu, podle moderní terminologie hromadné chování, se projevuje v situacích, 

kdy dochází k extrémnímu zatížení působícího na skupinu osob. Hlavně v případě, jedná-li se 

o rychlé a nepředvídané ohrožení zdraví, životů a majetku. Chování davu je založené 

na přirozeném chování a prožívání člověka. 

Při mimořádných událostech, pokud osoby nemají pocit, že je možnost záchrany nebo 

bezpeční může davové chování přerůst až do paniky. Ochrana osob je složitější v případě, kdy 

znalosti osob o zabezpečení objektu (umístění únikových cest, celkové stavební řešení 

objektu, možnosti záchrany atd.) jsou minimální, ne-li žádné. Panika může nastat také 

v případě, že se nejedná o skutečné nebezpeční, ale i když si lidé myslí, že jsou v objektu 

ohroženi. Panika podle Ludmily Čírtkové:   

„Je jevem hromadného chování, který je spjat se svéráznými účinky afektu strachu. 

Představuje reakci živelně usměrněnou k útěku z místa nebezpečí (skutečného i pomyslného). 

Chování lidí zachvácených panikou je příznačné svou neadekvátností k situaci, v níž se 

nacházejí, a k jejím prvkům. Lidé tu neřeší situaci účelným systémem chování, ztrácejí 

schopnost autoregulace a úsudku, poznávací orientace v prostředí, jednají vysoce 
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frustrovaně. Jejich reakce jsou sice orientované k sebezáchově, ale ve skutečnosti často vedou 

k záhubě.“ 
2
 

Vznik paniky je přímo závislý na hustotě osob. Čím je více lidí v prostoru, tím je vznik 

panického chování pravděpodobnější. Závisí také na tom, kterým směrem se proud osob 

pohybuje. Pohybuje-li se od nebezpečí, panika nevzniká. Pohybuje-li se směrem k nebezpečí, 

může dojít k panice. Strach a panika se můžou projevit i v případě, kdy se proud náhle zastaví 

a nepokračuje v pohybu. 

V případě, kdy je omezena nebo znemožněna možnost útěku, je panika 

charakterizována pohybovou nadprodukcí. Osoby zmateně pobíhají a strkají se. Obdobné 

chování se dá pozorovat i ve zvířecí říši. Cílem je najít cestu k úniku. Při zmateném pobíhání 

ztrácí mozek kontrolu a osoba se řídí podle instinktu. Osvědčené chování zvířat je u člověka 

vede k dezorientaci, což je nežádoucí stav. 

Osoby v davu jsou vystaveny nebezpečí ušlapání a davovému lisu, který je mnohem 

nebezpečnější. Ušlapání hrozí například v situacích, kdy se dav pokouší opustit místnost 

jedním východem. Východ se zablokuje množstvím raněných. Problematickým místem 

je i schodiště, kde se setkává více lidí na úzkém prostoru. Davový lis je jev, kdy jsou lidé 

v davu zmáčknuti natolik, že nemohou dýchat a umírají na udušení. Tento jev nastává hlavně 

ve chvíli, kdy dochází k semknutí davu.  

Zvláštností je, že lidé mnohdy váhají s opuštěním budovy. Zřejmě si neuvědomují 

hrozící nebezpečí. Navíc mají tendenci vracet se zpět do nebezpečného prostoru pro své věci. 

Víc se bojí o svůj počítač, než o svůj život. Zvláštní chování je přisuzováno snížené rozumové 

kontrole a extrémní zátěži. Člověk chce zachránit sám sebe, ale i svůj majetek, i když se tím 

opět vystavuje nebezpečí. 

Ačkoliv přirozenou reakcí na fyzické ohrožení je útěk a boj o život, podrobné rozbory 

studií dokládají, že jsou běžné projevy vzájemné pomoci. Mnohdy dokonce převažují. S tím 

je však spojené riziko, že ke skupinovému úniku dojde až příliš pozdě a možnost úniku 

je omezena. 

                                                 
2
 ČÍRTKOVÁ, L. Policejní psychologie. 1. vyd. Praha: Portál, 2000. 256 s. ISBN 80-7178-475-3. 
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Podle Anthonyho Masona [12] je typická reakce na ohrožení snaha dostat se k blízkým 

osobám, nebo do míst, které člověk zná, na rozdíl od útěku. Odloučení od blízkých osob 

způsobuje větší stres než nebezpečí. 

V náhodných skupinkách vytvořených při mimořádných situacích je důležité počítat 

s tím, že zde budou nacházet jak osoby, které díky sníženému sebeovládání budou podléhat 

panickému chování a strhávat k němu i ostatní, tak osoby, kteří se mohou díky své rozvaze 

stát přirozenými vůdci. 

Je důležité vědět, zda jsou osoby v místnosti, kde dochází k rozvoji požáru a jsou 

schopni uniknout odchodem od zdroje požáru, nebo jestli jsou nuceni se při úniku pohybovat 

směrem k němu. Pokud jediná úniková cesta vede směrem k požáru, potom se při větším 

znečištění únikové cesty mohou obyvatelé rozhodnout neutíkat, ale zůstat na místě a čekat na 

záchranu. V případech, kdy se použije strategie setrvání na místě, je nutné zajistit natolik 

přijatelné podmínky, aby se evakuované osoby nebyly nuceny snažit o únik a současně příliš 

netrpěly působícími vlivy požáru. Opačně se osoba v relativně bezpečném místě může cítit 

nucena riskovat průchod nebezpečným prostředím, jestliže se do jejího úkrytu dostanou 

zplodiny hoření nebo teplo.  

6.2 Fyzický stav 

Fyzický stav a psychický stav charakterizují každého člověka. Fyzický stav osob 

nacházejících se v nebezpečném prostoru má tedy stejný vliv na průběh evakuace jako jejich 

psychický stav.  

Nejlépe se evakuují osoby mezi 20. a 40. rokem života. Čím je člověk starší, tím je hůře 

pohyblivý a klesá tím maximální rychlost pohybu. V případě, kdy ke svému pohybu potřebuje 

pomůcky, jako jsou berle, nebo hůl, jeho rychlost pohybu klesá o to víc. [6]  

Konkrétní hodnoty jsou zaznamenány v tabulce č. 1. Osoby se sníženou schopností 

pohybu, nebo neschopných samostatně se pohybovat jsou náchylnější k podléhání strachu a 

jednají nerozhodně, anebo jsou pasivní. Nastává u nich stav fyzické a psychické imobility.  

Osoby, které ještě nedosáhly věku 20 let, mají naopak sklon podceňovat rizika spojená 

s hrozícím nebezpečím [6].  
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Tabulka 1 - Rychlost fyzicky postižených lidí [6] 

Druh omezení Vodorovná 

cesta [m·min
-1

] 
Po schodech 

dolů [m·min
-1

] 
Po schodech 

nahoru  

[m·min
-1

] 

Bez postižení 75 42 42 

Bez pomůcek 57 21,6 25,8 

Hůl 48,6 19,2 21 

Berle 56,4 13,2 13,2 

6.3 Druh výroby a provozu 

Druh provozu má vliv na ochranu osob zejména před účinky požáru. Zohledňuje se 

charakter hořlavých látek a pravděpodobnost vzniku požáru. Je zřejmé, že když jsou 

v prostoru látky, které napomáhají k šíření požáru, tak jeho účinkům jsou osoby vystaveny 

daleko dříve, než v prostorech, kde tyto látky nejsou. Prostředí, ve kterém se vyskytují 

žíraviny, látky se silnými toxickými účinky, nebo ve kterém hrozí nebezpečí výbuchu, může 

v některých případech vyvolat okamžitou evakuaci. [6] 

6.4 Stavební řešení  

Do stavebního řešení objektu se počítá umístění únikových cest a stavební konstrukce. 

Vhodné umístění únikových cest má pozitivní vliv na evakuované osoby. Vhodným 

umístěním se myslí, že únikové cesty jsou dobře viditelné a umístěny na výrazných místech. 

Nezbytnou součástí, pokud to norma vyžaduje, je osvětlení a větrání únikových cest. Malá 

intenzita osvětlení vede ke strachu a k panice. [6]  

Stavební konstrukce vytváří překážku pro sdílení tepla do dalších prostor a zabraňuje 

šíření plamene. Proto se objekt dělí na požární úseky, a tím se vytváří částečně, nebo zcela 

chráněné úseky. [6] 

Stavební řešení objektu má na ochranu osob výrazný vliv. Především vhodným 

rozmístěním únikových cest v dispozičním řešení. Únikové cesty, které jsou umístěny na 

výrazných místech v dispozici objektu tak, že jsou dobře viditelné z různých míst, mají 

psychický pozitivní vliv na evakuované osoby. [6] 

6.4.1 Typy únikových cest [3] 

Pro evakuaci osob nebo majetku se používají tři typy únikových cest. Na každý typ jsou 

kladeny jiné bezpečností požadavky. 
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Typy únikových cest: 

- nechráněné únikové cesty, 

- částečně chráněné únikové cesty, 

- chráněné únikové cesty,  

 typu A, 

 typu B, 

 typu C. 

Nechráněná úniková cesta 

Za nechráněnou únikovou cestu se považuje každá trvale průchozí a volná komunikace, 

která vede k východu na volné prostranství, do chráněné únikové cesty, nebo do požárně 

oddělené, bezpečné, části stavby. Nechráněná úniková cesta nemusí být stavebně či požárně 

oddělena. Bezpečná doba pobytu na nechráněné únikové cestě je od 0,75 do 3 minut, je-li 

zbudována pouze jedna úniková cesta a maximálně 5 minut, při více únikových cestách.  

Nouzové osvětlení na nechráněné únikové cestě je vyžadováno pouze v případě, kdy 

nahrazuje funkci chráněné únikové cesty.   

Nechráněnou únikovou cestu lze použít: 

- k pohybu osob v požárním úseku až k jeho východům, 

- ke spojení nadzemních podlaží s maximálním výškovým rozdílem 9 m, spojuje 

je mezi sebou nebo vede k východu, 

- ke spojení podzemního podlaží s východem na volné prostranství, 

- ke spojení dvou podzemních podlaží, 

- ke spojení prvního podzemního podlaží s nadzemním v případě, že existuje 

možnost za požáru tuto nechráněnou únikovou cestu požárně oddělit od 

ostatních prostorů. 

Částečně chráněné únikové cesty 

Částečně chráněné únikové cesty jsou trvale volné komunikace zřizovány 

v nevýrobních objektech ve výjimečných případech, např. při změnách staveb.  



13 

 

Chráněná úniková cesta 

Chráněné únikové cesty jsou trvale volné komunikační prostor vedoucí na volné 

prostranství. Jsou řešeny tak, aby poskytovaly lidem delší dobu ochrany před vlivem požáru 

než cesty nechráněné. 

Rozlišujeme tři typy chráněných únikových cest: 

- chráněná úniková cesta typu A,  

- chráněná úniková cesta typu B,  

- chráněná úniková cesta typu C.  

Chráněné únikové cesty se vyznačují celou řadou společných charakteristických znaků. 

Chráněná úniková cesta tvoří vždy samostatný požární úsek, který je ohraničený požárně 

dělícími konstrukcemi druhu DP1 (použité materiály nezvyšují intenzitu požáru a požár nemá 

vliv na stabilitu a únosnost).  

Chráněná úniková cesta vede k východu na volné prostranství a nesmí v ní být žádné 

požární zatížení. Tím je myšleno, že v prostorech chráněných únikových cest se nesmí 

nacházet žádné výrobky třídy reakce na oheň B až F kromě hořlavých hmot použitých 

v konstrukcích oken, dveří a madel a v zařízení sloužící k dozoru nad provozem v objektu 

(vrátnice, požární dozor). Materiál pro povrchové úpravy musí mít index šíření plamene 

is = 0. Podlahové krytiny mohou být provedeny z výrobků nejvýše třídy reakce na oheň      

Cfl-s1. Chráněná úniková cesta musí být náležitě odvětrána přirozeným nebo umělým 

větráním a osvětlena. Vyžaduje se instalace nouzového únikového osvětlení. 

Chráněné únikové cesty se navzájem liší dispozicí a především způsobem odvětrání, 

což ovlivňuje dobu bezpečného pobytu osob: 

- chráněná úniková cesta typu A – doba bezpečného pobytu osob 4 minuty, 

- chráněná úniková cesta typu B – doba bezpečného pobytu osob 15 minut, 

- chráněná úniková cesta typu C – doba bezpečného pobytu osob 30 minut. 

Použití určitého typu chráněné únikové cesty je vázáno výškou objektu a počtem 

únikových cest, popř. dobou evakuace. 
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6.4.2 Dveře na únikových cestách  

Dveře, kterými prochází úniková cesta, musí být snadno průchodné pro rychlý pohyb 

osob. Svým zajištěním nesmí bránit unikajícím osobám v pohybu. Musí také svým 

provedením zabraňovat zachycení rukávů a dalších součástích oděvu. Dále nesmí mít prahy, 

kromě dveří, kde začíná úniková cesta. [3] 

Dveře jsou ve směru úniku trvale průchodné. Pokud jsou vybaveny speciálními 

bezpečnostními zámky, musí být zámky samočinně odblokovány a dveře otevíratelné bez 

dalších opatření. Za běžného provozu zavřené dveře, které jsou součástí únikové cesty, se 

musí dát otevřít a musí být průchodné. [3] 

Dveře se musejí otevírat ve směru úniku. Této povinnosti jsou zbaveny dveře 

z místnosti, kde úniková cesta začíná a východové dveře na volné prostranství. [3] 

Vstupní požární dveře do chráněné únikové cesty musí být typu EI-C. Tyto dveře jsou 

bezpečnější a také dražší. Levnější variantu dveří, typ EW-C lze použít pouze tehdy,  

vstupuje-li se do chráněné únikové cesty z prostoru bez požárního rizika. Někdy se navrhují 

dveře zaručující i kouřotěsnost EI-SC anebo EW-SC. [3] 

Třída požární odolnosti 

Stavební konstrukce jsou ohodnoceny třídou požární odolnosti. Písmena znamenají 

mezní stavy, které musí konstrukce splňovat, číslo znamená, kolik minut bude konstrukce 

vykazovat požární odolnost, poslední částí je stanovení přípustného druhu konstrukční části. 

Př. EW-C 15 DP1 [1]. 

Norma [3] stanovuje požární požadavky na konstrukci dělících prvků tak, aby nebyli 

účinky požáru ohrožené další osoby. Zejména na chráněné únikové cestě. Jedná se převážně o 

vstupní dveře, stěny, stropy 

Mezní stavy podle [4]: 

E celistvost, 

I  izolační schopnost, 

W radiace, 

S  kouřotěsnost, 

C samouzavírací zařízení.  
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6.4.3 Označení únikových cest  

V objektech, kde není přímo vidět východ na volné prostranství, je zapotřebí zřetelně 

označit směr úniku. Označení usnadňuje evakuaci osob, proto je označení umisťováno do 

míst, kde se mění směr úniku, nebo kde dochází ke křížení komunikace. [3]  

Bezpečnostní tabulky nebo značky dodávány v plastovém fotoluminiscenčním 

provedení (viz obrázek 2) nebo jako samolepky, ale jsou i tabulky vyrobené z hliníku. 

Umístění bezpečnostních značek je různé. Dají se umístit na podlahu, stěny, dveře.  

 

Obrázek 2 - Značení únikového východu [14] 

6.5 Vliv kouře  

Důvodů, proč vyhlásit evakuaci, je několik. Jedním z nich je i požár a ten je doprovázen 

kouřem. Kouř způsobuje zhoršení kvality vzduchu, ale také snižuje viditelnost. Toxické 

zplodiny ve vzduchu jsou hlavním důvodem úmrtí při požárech. Lidé umírají dříve, než spatří 

oheň, protože kouř se šíří rychleji než plameny.   

Hustota kouře velmi výrazně ovlivňuje rychlost evakuace. V krajním případě osoba 

pokládá kouř za příliš hustý a nepokračuje dále v evakuaci. Navrací se zpět do relativně 

bezpečnějšího prostoru. Rozhodnutí pokračovat či nepokračovat v evakuaci je dáno výškou 

teploty, barvou kouře, znalostmi budovy, osvětlením, drážděním v očích. Průměrná hustota 

kouře, při které se lidé začnou vracet, odpovídá viditelnosti přibližně 3 m, přičemž ženy se 

vracejí častěji než muži. [6]  

Z tabulky č. 2 znázorňující závislost mezi viditelností v metrech a procentem osob, 

které se rozhodnou za daných podmínek nepokračovat v evakuaci, je zřejmé, že při 

viditelnosti méně než 18 m se rozhodne nepokračovat v evakuaci 7,4 % osob. Při viditelnosti 

3,6 m je schopno evakuace 47,6 % osob. [6] 
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Tabulka 2 - Závislost viditelnosti na rozhodnutí nepokračovat v evakuaci [6] 

Viditelnost [m] Rozhodnutí nepokračovat [%] 

0,0 - 0,6 10,2 

0,9 - 1,8 17,2 

2,1 - 3,6 20,2 

4,0 - 9,1  31,7 

9,4 - 11,0 2,2 

11,3 - 13,7 3,7 

14,0 - 18,3 7,4 

>18,3 7,4 
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7 Čas potřebný pro evakuaci  

Je potřeba rozlišovat mezi časem, po který se osoby pohybují objektem, a celkovým 

časem potřebným pro evakuaci. Evakuaci lze považovat za bezpečnou, pokud platí 

vzorec 7.1. 

            (7.1) 

Čas pro evakuaci osob RSET (Required Safe Egress Time) je menší nebo nejvýše roven 

dostupnému času pro evakuaci ASET (Available Safe Egress Time) [6]. 

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

obrázek 3) nebo podle vzorce 7.2. 

                     (7.2)  

Kde: 

RSET  doba potřebná pro evakuaci osob [min] 

td doba 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 [min] 

 

Obrázek 3 - Doba evakuace ASET [6] 

Doba od vzniku požáru do jeho detekce závisí hlavně na vybavení objektu 

elektronickou požární signalizací (na druhu a umístění požárního čidla), stavebním 
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provedením objektu, na hustotě osob v objektu. Doba od vzniku požáru do jeho detekce může 

trvat několik desítek sekund, v horších případech, několik hodin. [6] 

Doba od detekce požáru do vyhlášení evakuace je závislá na technice, na managementu 

a na samotných lidech [6].  

Doba od vyhlášení evakuace do jejího zahájení je významnou časovou prodlevou v čase 

potřebném pro celkovou evakuaci. Skládá se z procesu rozhodování a doby do zahájení 

evakuace. Proces rozhodování v sobě skrývá proces vnímání a interpretace varování. 

Procesem vnímání je myšlen čas, po který osoby zpozorují varovný signál. Intepretace 

varování je opět čas, ve kterém osoby hodnotí závažnost varování. Osoby si samozřejmě 

zjišťují další informace, které jsou zásadní pro rozhodnutí, ale to opět nějakou dobu trvá. 

Výsledkem je rozhodnutí. [6]  

Každý člověk má jedinečnou schopnost vnímat varovné signály a reagovat na hrozící 

nebezpečí. Jednání jednotlivce se však ve skupině mění. Jednotlivec je ovlivněn 

rozhodováním a chováním ostatních lidí nacházejících se ve stejné situaci. Lidí v přítomnosti 

ostatních osob nereagují přehnaně. Evakuace se prodlouží o čas potřebný pro přijímání 

rozhodnutí ve skupině. V důsledku se může stát, že lidé budou neteční k dané situaci a neteční 

k hrozícímu nebezpečí. 

Doba od rozhodnutí k zahájení evakuace do vlastního zahájení evakuace je časový 

interval, ve kterém osoby provádějí úkony, o kterých si myslí, že jsou nutné k zahájení 

evakuace. Patří sem třeba shromáždění dětí, cenností a dokladů. [6] 

Předpokládaná doba evakuace znamená časový úsek, ve kterém se osoby pohybují 

objektem na volné prostranství, nebo do jiného bezpečného prostoru. [6] 

7.1 Předpokládaná doba evakuace 

Norma [3], platná pro nevýrobní objekty, stanovuje vzorec 7.3 pro výpočet 

předpokládané doby evakuace. 

   
       

  
 
   

    
                       

Kde: 

tu doba evakuace [min] 

E počet osob  
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s  součinitel podmínek evakuace  

u počet únikových pruhů  

Ku jednotková kapacita únikového pruhu  [os·min
-1

] 

vu rychlost pohybu osob  [m·min
-1

] 

lu délka únikové cesty  [m] 

Jednotlivé proměnné ve vzorci jsou buď dohledatelné ve stejné normě [3] (např. 

součinitel evakuace, rychlost pohybu – viz tabulka 3, jednotková kapacita únikového  

pruhu - viz tabulka 4), nebo se musí dopočítat (počet únikových pruhů, délka únikové cesty, 

počet osob).  

Délka únikové cesty se zjišťuje ze stavebních plánů. Je to vždy nejdelší cesta mezi 

východem z objektu a nejvzdálenější místností. V případě, kdy poslední místnost má menší 

plochu než 100 m
2
, není v ní více než 40 osob a vzdálenost mezi dveřmi a protější stěnou 

místnosti není delší než 15 m, může úniková cesta začínat u dveří do místnosti, tedy u vstupu 

do nechráněné únikové cesty. V opačném případě se připočítává ještě vzdálenost mezi dveřmi 

a protější stěnou. S přihlédnutím k uvedenému pravidlu může být délka posuzované 

nechráněné únikové cesty až o 15 m kratší. [1]  

Nejdelší je vzdálenost mezi třetím patrem a hlavním východem v pavilonu A, 

lu = 110 m. 

Tabulka 3 - Rychlost pohybu osob [3] 

Únik osob (druh komunikace) Rychlost pohybu [m·min
-1

] 

Vodorovná cesta 30 

Po schodech dolů 25 

Po schodech nahoru 20 

Tabulka 4 - Jednotková kapacita únikového pruhu [3] 

Únik osob (druh komunikace) Jednotková kapacita Ku [os·min
-1

] 

Vodorovná cesta 40 

Po schodech dolů 30 

Po schodech nahoru 25 

Počet únikových pruhů získáme vypočtením vzorečku 7.4.  
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Kde:  
šmin  šířka únikové cesty v nejužším místě  (obvykle ve dveřích) 

Jeden únikový pruh je široký 0,55 m a minimální počet únikových pruhů je 1 pro 

nechráněnou únikovou cestu, pro chráněnou únikovou cestu je to 1,5. Nejužší místo na 

nejdelší únikové cestě je široké 1,8 m. Z toho vyplývá, že osoby mají k dispozici 3 únikové 

pruhy. 

Postup výpočtu: 

  
    

    
  

   

    
        

Poslední proměnnou je počet osob. Zde je třeba se podívat do další normy [5], jež 

obsahuje informace pro výpočet počtu osob nacházejících se v místnostech. Hodnota zaplnění 

místnosti osobami je závislá na druhu užití místnosti a říká, kolik plochy zaplní jeden člověk.  

V pavilonu B se nacházejí učebny, kanceláře, laboratoř, knihovna a zasedací místnost. 

Pro učebny je dána hodnota 1,5 m
2
.os

-1
, pro kanceláře 5 m

2
.os

-1
, pro laboratoře 3 m

2
.os

-1
, 

pro knihovnu 2,5 m
2
.os

-1
 a pro zasedací místnost 1,5 m

2
.os

-1
.  

Konkrétní hodnoty jsou uvedeny v následujících tabulkách 5, 6 a 7. Tato data budou 

využita při výpočtu předpokládané doby evakuace. 

Tabulka 5 - Počet osob v 1. nadzemním podlaží 

označení využití Plocha 

místnosti [m
2
]  

Koeficient     
[m

2
·os

-1
] 

Počet osob 

v místnosti  

B6 učebna 69,9 1,5 47 

B7 učebna 70,7 1,5 47 

B8 učebna 68,7 1,5 46 

B9 kancelář 20,1 5,0 4 

B10 laboratoř 43,5 3,0 15 

B11 labrisk 60,1 3,0 20 

Celkový počet osob v 1. nadzemním podlaží pavilonu B je 179. 

Tabulka 6 - počet osob v 2. nadzemním podlaží 

označení využití Plocha 

místnosti [m
2
]  

Koeficient     
[m

2
·os

-1
] 

Počet osob 

v místnosti  

B19 učebna 69,4 1,5 46 

B20 učebna 66,4 1,5 44 

B21 učebna 76,4 1,5 51 

B22 kancelář 22,2 5 4 

B23 kancelář 21,6 5 4 
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B24 kancelář 27,2 5 5 

B205 kancelář 22,7 5 5 

B206 kancelář 19,3 5 4 

B207 kancelář 21,4 5 4 

B208 kancelář 16,6 5 3 

B209 kancelář 13,2 5 3 

B210 kancelář 16,6 5 3 

B211 kancelář 15,6 5 3 

Celkový počet osob v 2. nadzemním podlaží pavilonu B je 179. 

Tabulka 7 - počet osob v 3. nadzemním podlaží 

označení využití Plocha 

místnosti [m
2
]  

Koeficient     
[m

2
·os

-1
] 

Počet osob 

v místnosti  

B301 knihovna 207,0 2,5 83 

B302 kancelář 23,1 5 5 

B303 kancelář 24,1 5 5 

B304 kancelář 23,6 5 5 

B305 kancelář 14,9 5 3 

B306 kancelář 15,0 5 3 

B307 kancelář 32,3 5 6 

B308 kancelář 15,7 5 3 

B309 kancelář 15,4 5 3 

B310 Zasedací místnost 33,8 1,5 23 

Celkový počet osob v 3. nadzemním podlaží pavilonu B je 139. 

Ve všech třech podlažích se pro potřeby výpočtu doby potřebné pro opuštění objektu 

nachází 497 osob. 

Při dosazení všech proměnných do vzorce 7.3 a následném výpočtu zjišťuji, že 

předpokládaná doba evakuace potrvá 18,2 min. 

Postup výpočtu: 

   
       

  
 
   

    
  

        

  
 
     

    
          

Při zanedbání doby do detekce požáru a doby od detekce požáru k vyhlášení poplachu, 

protože tato témata nejsou předmětem mojí bakalářské práce, se doba RSET zúží na tři, 

respektive dvě proměnné. Můžu si dovolit sloučit dobu od vyhlášení evakuace do rozhodnutí 

osob k jejímu zahájení a dobu od rozhodnutí k zahájení evakuace do vlastního zahájení 

evakuace sloučit do jedné proměnné trz. 
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Tato doba je závislá na druhu provozu a způsobu vyhlášení informace o nebezpečí. 

V případě vysokých škol, obecně administrativních budov, je rychlost reakce osob vyšší 

v porovnání s obytnými budovami. Informace o nebezpečí budou osobám nacházejícím se 

uvnitř budovy fakulty sděleny akustickým signálem požárního poplachu. S přihlédnutím 

k výše uvedenému bude doba trz > 4 min.  

Celková doba potřebná pro evakuaci RSET bude nejméně 22 minut.  

7.2 Scénář – neřízená evakuace 

Neřízená, někdy též nazývaná současná evakuace, je jedním z několika evakuačních 

postupů. Jako všechno má své kladné i záporné stránky. Nejdříve výčet těch kladných. Klade 

minimální nároky na technické vybavení, na výcvik personálu a osob. K vyhlášení evakuace 

postačí jednotná informace. Mezi záporné stránky patří fronty tvořící se na únikových 

komunikacích kvůli kumulaci osob. Únikové prostory jsou znečištěny zplodinami hoření (v 

případě požáru), nebo nebezpečnými látkami (únik nebezpečné látky). Za znečištění můžou 

otevřené otvory ústící na schodiště. 

7.2.1 Nouzové východy 

Z pavilonu B lze uniknout přes šest východů. Většina z nich je uzamčena a otevírá 

se přes signál z ústředny elektrické požární signalizace. Všechny poskytují unikajícím osobám 

možnost dostat se na bezpečné místo. V konečné fázi cesty osoby dojdou do sídlištní zástavby 

obklopující budovu fakulty ze severní a východní strany.  

Východ Ah 

Hlavní vchodové dveře, nacházející se v prvním patře pavilonu A, zároveň slouží jako 

nouzový východ, který by měl být schopen pojmout největší nápor unikajících osob. Tímto 

východem jsou zakončené nechráněné únikové cesty z pavilonu B a D. Osoby se tímto 

východem dostanou mezi sídlištní zástavbu, kde jim nic nebrání k odchodu od nebezpečí. 

Technicky vzato se východ Ah skládá ze dvou dvoukřídlých dveří.  

Při denním provozu fakulty je východ neustále otevřen. V případě potřeby má klíče 

vrátný sídlící hned vedle dveří. 

Východ Av 

Východ se rovněž nachází v prvním patře pavilonu A naproti hlavním vchodovým 

dveřím. Osoby se dostanou do atria, odkud vede pouze jedna cesta. Musí se projít přes branku 
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plotu, která je kousek od východu B. Otevírá se přiložením elektronické karty, kterou by měl 

mít každý student i zaměstnanec u sebe. Dále pak na jižní parkoviště. Také se skládá ze dvou 

dvoukřídlých dveří jako východ Ah.  

Východ B 

Nouzový východ zakončuje chráněnou únikovou cestu v pavilonu B. Vede na jižní 

parkoviště, které skýtá dostatek prostoru pro shromáždění evakuovaných osob.  

Z parkoviště existuje pouze jediná cesta k odchodu. Ta osoby povede kolem pavilonu B 

až před hlavní vchodové dveře FBI.  

Při denním provozu je východ uzamčený. Otevírá se klíčem, který je umístěný 

v červené skříňce po levé straně dveří asi ve výšce očí.  

Východ CC104 

Místnost označená C 104 slouží jako přednášková místnost. Z požárního hlediska 

se jedná o vnitřní shromažďovací prostor, je vybavena i dvěma nouzovými východy. 

Při běžném provozu jsou uzavřené a otevírá je signál z elektrické požární signalizace. 

Východy vedou na železné schodiště a dále kolem pavilonu D na severní parkoviště.  

Východ Cchodba 

Na chodbě v pavilonu C se nacházejí hned dva nouzové východy a jsou umístěny 

na opačných koncích chodby. Jižní východ ústí na jižní parkoviště a severní vyvede osoby 

u pavilonu D a dále pak na severní parkoviště. Východy se otevírají pomocí panikových 

madel. Za běžného provozu jsou uzavřené. 

Způsob otevírání dveří 

Panikové kování je konstruováno z mechanismu kování včetně horizontálního madla, 

svislých rozvodových tyčí, vnějšího kování a cylindrické půlvložky. Horizontální dveřní 

madlo po stlačení otevře i uzamčené dveře ve směru úniku a umožní opuštění prostoru 

chodby. Jedním souvislým pohybem dojde k uvolnění všech zajišťovacích prvků bez pomocí 

klíče nebo jiného předmětu. Panikové kování zaručuje rychlé otevření dveří. Dojde k tomu za 

jednu sekundu od úplného stlačení panikového horizontálního madla. V žádném případě 

nesmí být jeho funkce omezena. V opačném případě se jedná o vážnou závadu bránící 

bezpečné evakuaci. Pro použití není vyžadována předchozí znalost zařízení. Každé dveřní 
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křídlo nouzového východu musí mít na své vnitřní straně značku znázorňující použití 

panikového madla. Značka by měla být dostatečně veliká a barevně odlišná od dveřního 

křídla [13].  

Panikové kování se vyrábí v jednobodovém (viz obrázek 4), dvoubodovém, nebo 

tříbodovém provedení. Závora zapadá do protiplechu na boční a horní straně zárubně a dole u 

podlahy. 

 

 

Obrázek 4 - Jednobodové panikové kování  [13] 

Pro odemknutí FAB zámku s cylindrickou vložkou je potřeba mít správný klíč. 

Dostatečně dlouhý a s daným počtem a přesným provedením zoubků. Při otáčení klíče 

v zámku dojde rovněž k otáčení zobáčku vložky. Zobáček nadzvedne stavítko a začne 

posouvat závoru.  
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7.2.2 Výběr únikových východů 

V případě, kdy budova má více než jednu únikovou cestu lidé si při evakuaci volí, 

kterou cestou a kterým východem opustí budovu. Podle studie Kimury a Simeho v [9] je 

nejčastěji využíván stejný východ, kterým lidé vešli do budovy, protože k němu znají cestu. 

Na výběr východu mají vliv následující faktory: 

- vzdálenost k východu, 

- znalost východu. 

Samozřejmostí je, že lidé dají přednost otevřenému východu oproti uzavřenému. Lidé si 

mnohdy vyberou známý východ i přes to, že cesta k němu je delší, než k nejbližšímu 

východu, který je navíc otevřený a lidé vidí, že průchod vede na volné prostranství.   

Unikajícím osobám jsou k dispozici tři rozdílné cesty (viz graf 1) a záleží jen na jejich 

úvaze, kterou si vyberou. Písmeno označuje pavilon a číslice nadzemní podlaží. 

 

 

Graf 1- Únikové cesty z 3. nadzemního podlaží [Autor] 
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Pavilon C:  

Jedná se o únikovou cestu, která osoby zavede do pavilonu C do stejného výškového 

podlaží. Pavilon B a C jsou od sebe odděleny prosklenou spojovací chodbou. Ze třetího 

podlaží sestoupí osoby po schodech do druhého podlaží a následně do podlaží prvního. Na 

každém konci chodby je jeden nouzový východ. Východ u schodiště veden na jižní 

parkoviště. Východ na druhé straně zavede osoby na severní parkoviště. Další nouzový 

východ je v přednáškové místnosti C104. Jedná se o chráněnou únikovou cestu typu A. 

Pavilon B:  

Úniková cesta vedoucí pouze pavilonem B. Osoby sestoupí po schodišti ze třetího patra 

postupně až do patra prvního a hned po levé straně od schodiště je nouzový východ vedoucí 

na volné prostranství (na jižní parkoviště). Výhodou je, že tato úniková cesta je konstruována 

jako chráněná úniková cesta typu A. Vzdálenost, kterou musí osoby překonat je 67,5 m. 

Alternativní možností je využití výtahu umístěném v únikové cestě. 

Pavilon A:  

Třetí úniková cesta, „hlavní cesta“, vede přes schodiště do druhého podlaží a do podlaží 

prvního. Odtud chodbou kolem šaten a unikající osoby si mohou vybrat, zda se dají doleva 

(nouzový východ vedoucí do atria FBI), nebo doprava (hlavní vstup, který osoby zavede do 

sídliště před budovou školy). Třetí úniková cesta je dlouhá 110 m. 

Nevýhody této únikové cesty jsou:  

- jedná se o nechráněnou únikovou cestu, 

- je nejfrekventovanější a dá se očekávat, že bude při evakuaci využita převážnou 

částí osob. 

Pro únik osob ze třetího patra je nejbezpečnější využití chráněné únikové cesty končící 

na parkovišti, i když schodiště je užší než u nechráněné únikové cesty.  

Za předpokladu, že osoby se budou pohybovat vždy z vyššího podlaží do podlaží 

nižšího, znázorňují grafy 2 a 3 jejich možné únikové cesty pro druhé a první podlaží pavilonu 

B. Osoby využívají stejné únikové cesty, které již byly popsány.  
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Graf 2 - Únikové cesty z 2. nadzemního podlaží [Autor] 

 

Graf 3 - Únikové cesty z 1. nadzemního podlaží [Autor] 
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Hodnocení únikových cest 

Osoby mohou využít tři únikové cesty, což je dostatečný počet. Tyto cesty jsou dobře 

viditelné díky označení bezpečnostními tabulkami. Navíc v každém patře je vyvěšen 

evakuační plán, na kterém jsou cesty úniku vyznačeny zelenou šipkou. Dveře na nechráněné 

únikové cestě jsou neustále otevřeny. V případě vzniku kouře by došlo k zakouření 

nechráněné únikové cesty. Podlahová vrstva je vytvořena z polyvinylchloridu. V chráněných 

únikových cestách je instalováno nouzové osvětlení. Podlahová vrstva je na schodech 

vytvořená z polyvinylchloridu a v patře z kachliček.  Dveře splňují požadavky normy [3]. 

Sice jsou také neustále otevřeny, ale jen díky univerzálním elektromagnetům. Stálou 

otevíratelnost zajišťuje panikové kování.  

Univerzální elektromagnety zajišťují trvalé otevření dveří při normálním režimu 

provozu. Při vyhlášení poplachu ústředna elektronické požární signalizace přeruší dodávku 

elektrického proudu do elektromagnetů a dveře se díky samouzavíracímu zařízení uzavřou.  

V rozporu s normou [3] je umístění stolu a židlí v chráněné únikové cestě. Špatné je 

i provedení otevírání dveří východu B. Podle [4] panikové kování musí být instalováno po 

celé délce únikové komunikace. Pro předcházení paniky se mají dveře otevřít do jedné 

sekundy od úplného stlačení dveřního kování. To při použití klíče v zasklené skříňce není 

možné. 

7.2.3 Pohyb osob  

V následujících třech případech uvádím modelové situace pohybu osob. Pohyb osob 

není řízení žádnými striktními předpisy, plány či značkami. Jedná se o tzv. samostatně 

organizovaný pohyb osob.  
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Průchod dvou opačně jdoucích proudů jednou únikovou cestou 

 

Obrázek 5 - Opačně jdoucí koridory [8] 

Při simulaci pohybu dvou proti sobě jdoucích proudů vznikají koridory složené z osob, 

které jdou stejným směrem (viz obrázek 5). Koridory se v čase mění a prolínají. Kromě času 

závisí změna a prolínání koridorů na počtu osob a šířce únikové cesty. [8]  

Koridory se pohybují nejen přímo po směru úniku, ale pohybují se i do stran. Lidé se 

obvykle respektují, a proto se snaží navzájem vyhnout pohybem do strany. V důsledku 

automatického chování se osoby budou vyhýbat tomu, komu se vyhnul někdo před nimi. 

Osoby zopakují to, co se děje před nimi. Proces vyhýbání samozřejmě zpomaluje jednotlivé 

proudy, protože osoby musí urazit větší vzdálenost v porovnání s přímým směrem. Pokud se 

proti sobě budou pohybovat dva proudy s mnoha lidmi, může dojít i k zablokování obou 

proudů navzájem. [8] 

Kritickými místy, kde bude docházek k této situaci, jsou prostory chodeb ve všech třech 

podlažích. Je to dáno umístěním vstupů na únikové komunikace.  

Vhodným způsobem lze zabránit vzájemnému prolínání koridorů. Jedná se o umístění 

bariery do středu komunikace (viz obrázek 6). Tím dojde k rozdělení komunikace na dvě části 

a každý proud bude využívat svoji část. Minimalizuje se nebezpečí vzájemných srážek osob a 

nebude docházet k zablokování komunikace. Bariera nemusí být jen stavebního charakteru. 

Stejný účinek bude mít optická bariera. Optickou barieru vytvářejí například květiny. [8] 

Jedná se o opatření, které se nejlépe řeší ve fázi projektování objektu. Za současných 

podmínek je obtížně realizovatelné. 
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Obrázek 6 - Opačně jdoucí proudy -  opatření [8] 

Průchod dvou opačně jdoucích proudů zúženým průchodem  

K tomuto jevu může dojít v místě vstupu ze třetího podlaží na únikovou komunikaci 

vedoucí skrz pavilon C. 

 
Obrázek 7 - Průchod zúženým prostorem [8] 

Při průchodu zúženým prostorem dochází k zablokování únikové cesty osobami (viz 

obrázek 7). Příčinou jsou dva proudy osob stojící každý na jiné straně. Osoby si dávají 

navzájem přednost. Dochází k navyšování počtu osob, protože přicházejí další osoby. Obecný 

předpoklad je, že osoba na jedné straně dá přednost osobě na straně druhé. Díky tomu dochází 

ke střídání proudů, nebo se proudy otočí a zvolí jinou cestu k východu. [8] 

Ke vzniku této situace nedojde v případě, budou-li instalovány dvoje oddělné dveře. Pro 

každý směr pohybu budou sloužit právě jedny. 

Průchod osob křižovatkou 

Při střetu osob dochází ke zpomalení jejich pohybu (viz obrázek 8). Tím, že každý si 

volí jiný východ, dochází ke křížení drah pohybu. Zpomalené jsou osoby hlavně ve středu 

křižovatky. Za všechno může neuspořádaný pohyb osob. [8] 
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Obrázek 8 – Průchod křižovatkou [8] 

Možným opatřením je vybudování sloupu, nebo podobné bariery ve středu křižovatky 

(viz obrázek 9). Osobám bude zamezen přímý průchod křižovat a překážku budou muset 

obejít. V té chvíli se z neuspořádaného pohybu stane pohyb v kruhu, do kterého mohou osoby 

vstupovat z různých stran, ale mohou i vystupovat. [8]  

V budově fakulty se problematika průchodu osob křižovatkou může projevit v pavilonu 

A hned za vstupními dveřmi. Osoby přichází a odchází z pavilonů B a D, od hlavního vchodu 

a zároveň z protějšího vchodu.  

 
Obrázek 9 - Průchod křižovatkou – řešení [8] 

Při neřízené evakuaci z vícepodlažního objektu osoby v prvním nadzemním podlaží 

budou unikat přímo na volné prostranství. Dále volného prostranství dosáhnou osoby 

z druhého nadzemního podlaží a následovat je budou osoby ze třetího nadzemního podlaží. 
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Díky postupnému připojování osob dojde k vytvoření souvislého proudu osob, který bude 

procházet východem.  

7.3 Scénář - cvičná evakuace za ztížených podmínek 

Scénář pro cvičnou evakuaci za ztížených podmínek vychází z teoretických poznatků 

uvedených v kapitole 7.2. Bude realizován na podzim v akademickém roce 2012/2013. V této 

době bude probíhat rekonstrukce pavilonu D. To má za následek kumulaci počtu osob 

v pavilonu B a uzavření některých únikových východů (východ Cc104 a severní východ 

Cchodba). Dojde ke změně využití učeben v pavilonu B. Tři učebny zůstanou studentům a další 

tři budou sloužit zaměstnancům Fakulty bezpečnostního inženýrství.  

 Cílem je ověření doby potřebné pro evakuaci od vyhlášení, zjistit co všechno si osoby 

vezmou s sebou, kolik z nich se bude chtít do objektu vrátit ještě před ukončením evakuace 

pro své věci a obecně zjistit, jak se budou osoby chovat k sobě navzájem. 

7.3.1 Požární evakuační plán – textová část 

Cvičná evakuace se bude řídit podle požárního evakuačního plánu. Jeho náležitosti 

stanovuje vyhláška [16] v § 33. Skládá se z pěti částí: 

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

evakuace řízena, 

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

- určení cest a způsobu evakuace, místa, kde se evakuované osoby, popřípadě 

zvířata budou soustřeďovat, a určení zaměstnance, který provede kontrolu počtu 

evakuovaných osob, 

- způsob zajištění první pomoci postiženým osobám, 

- určení místa, na kterém se bude soustřeďovat evakuovaný materiál, a určení 

způsobu jeho střežení. 

Požární evakuační plán  

Evakuaci z objektu řídí vrátný ve službě. V případě jeho nepřítomnosti je evakuace 

řízena pověřeným zástupcem. Evakuace bude řízena z prostoru vrátnice. 

Evakuace bude prováděna za pomoci všech přítomných zaměstnanců Vysoké školy 

báňské – Technické univerzity Ostrava.  
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Evakuace bude probíhat po vyznačených únikových cestách a vyznačenými únikovými 

východy. Přednostně budou evakuovány osoby z prostorů ohrožených požárem nebo jeho 

zplodinami. Osoby se shromáždí na jižním parkovišti, nebo před budovou fakulty. Vrátný ve 

službě provede kontrolu počtu osob. V případě nepřítomnosti kontrolu počtu osob provede 

pověřený zástupce. Evakuace materiálu bude probíhat až po ukončení evakuace osob. 

První pomoc zraněným osobám poskytne každý a to až do příjezdu zdravotní záchranné 

služby.  

V případě, kdy bude ukončena evakuace osob a bude možné bezpečně provést evakuaci 

materiálu, bude materiál shromažďován na jižním parkovišti tak, aby nebránil příjezdu a 

odjezdu vozidel a pohybu osob. Střežení zajistí vrátným (nebo jeho zástupcem) pověření 

pracovníci Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava. 

Grafické části požárního evakuačního plánu znázorňující únikové komunikace a 

nouzové východy jsou vyvěšeny na chodbách v budově fakulty. 

7.3.2 Vstupní předpoklady 

K vyhlášení cvičné evakuace dojde dopoledne. V tuto dobu budou zaplněny všechny 

učebny a zaměstnanci fakulty budou již v práci. Pro zjednodušení budu předpokládat, že 

v pavilonech A, B a C budou pouze osoby, které zde být mají. Zanedbám počty osob volně se 

pohybující chodbou a obsazení knihovny nebude dosahovat maximálního počtu.  

Nebývá zvykem, že je v učebnách maximální možný počet studentů. Účast 

na přednáškách je poloviční v porovnání s účasti na cvičení. Při cvičeních je účast povinná, 

proto zde budou studenti v plném počtu. Protože neznám přesné počty osob, které se budou 

nacházet v objektu v příštím akademickém roce, vyjdu z předpokladu, že učebny jsou 

maximálně zaplněny.  

 Z hlediska věku osoby zabírají věkovou škálu od osob blízkých věku mladistvému 

po důchodový věk. Díky studentům je převážně zastoupena věková hranice od 18. do 26. roku 

života. V praxi to znamená, že osoby mladšího věku při evakuaci nebudou zbytečně 

podceňovat riziko a tím se vystavovat v nebezpečí. Naopak osoby s věkem nad 40 let budou 

opatrnější a budou pomaleji reagovat na varovné akustické signály. 

Předpokladem je, že studenti si s sebou budou chtít vzít své věci (batohy, kabelky 

apod.), které mají s sebou v učebnách. O oblečení uschované v šatně nebudou mít zájem. 
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Osoba s batohem podle [6] zabírá o 0,15 m
2
 víc plochy než osoba bez batohu. Navíc 

uschování věcí do batohu zabere čas. Své věci si s sebou budou chtít vzít i akademičtí 

pracovníci v kabinetech.  

Osoby se nacházejí v bdělém stavu. Nikdo není pod vlivem alkoholu či jiných 

omamných a psychotropních látek. Osoby jsou schopné samostatného pohybu bez pomůcek.  

Stavební řešení objektu není složité a osoby jsou obeznámeny s rozmístěním evakuačních cest 

a nouzových východů, proto využijí všech dostupných únikových komunikací (viz graf 1). 

Pro osoby z pavilonu A je nejvhodnější použít únikové cesty vedoucí pavilonem A. 

Osoby z pavilonu B využijí chráněnou únikovou cestu zakončenou východem B. Lidé 

z pavilonu C si zvolí únikovou cestu ve svém pavilonu končící na jižním parkovišti. 

Podrobněji jsou únikové cesty popsány v kapitole 7.2.2. Volba je únikových východů je 

provedena tak, aby osoby z každého pavilonu měli svůj vlastní východ. 

Osoby se shromáždí na dvou místech. Prvním je jižní parkoviště, druhým sídliště. 

Evakuace bude řízena vrátným dle evakuačního plánu uvedeným v kapitole 7.3.1, který po 

vylidnění objektu zkontroluje, zda všichni opustili budovu. Tento akt zakončí cvičnou 

evakuaci.   

Při využití vzorců 7.3 a 7.4 získáme časy potřebné pro evakuaci ze všech tří pavilonů 

(viz tabulka 8). Při výpočtu se počítalo s maximálním množstvím osob.  

Tabulka 8 – časy potřebné pro únik osob 

Pavilon Počet únikových 

pruhů 

Počet osob Délka únikové 

cesty [m] 

Čas [min] 

A 3 261 83 7,3 

B 2 497 67,5 16,8 

C 2 280 53 7,5 

Časový harmonogram 

t0   zazní akustický signál oznamující nebezpečí 

t0 + 4 min  osoby mají shromážděny své věci a započali s evakuací 

t0 + 11,3 min  pavilon A je bez osob, kontrola vrátným 

t0 + 11,5 min  pavilon C je bez osob, kontrola vrátným 

t0 + 20,8 min  pavilon B je bez osob, kontrola vrátným – ukončení evakuace 
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Kde: 

t0 čas, kdy je vyhlášen poplach [min] 

Pokud se v objektu budou nacházet osoby, které k pohybu potřebují berle, dojde 

k prodloužení doby evakuace. Jejich rychlost pohybu je 13,2 m·min
-1

 (viz tabulka 1). 

Konkrétní hodnoty doby evakuace jsou uvedeny v tabulce 9. Doba evakuace se protáhne 

o 15 minut.  

Tabulka 9 - doba evakuace pro osoby s omezením pohybu 

Pavilon Čas [min] 

A 13,7 

B 31,8 

C 14,1 

7.4 Navrhovaná opatření 

Autorem navrhovaná opatření se dají rozdělit do dvou kategorií. Technická a režimová 

opatření. Mezi technická řadím stavební úpravy uvedené v kapitole pohyb osob, zvýšení 

viditelnosti únikových cest pomocí fotoluminiscenčních značek, instalování panikového 

kování na dveře východu B a nahrazení akustického poplachového signálu verbální informací 

o hrozícím nebezpečí. Do režimových návrhů spadá periodický praktický nácvik evakuace.  

Viditelnost únikových cest je velmi důležitý faktor v prevenci před panickým 

chováním. Umístění fotoluminiscenčních značek na stěnách únikových cest a nad nouzovými 

východy nemusí vždy být dostačující, protože při zakouření prostorů jsou osoby nuceny 

se pohybovat u podlahy, aby lépe viděli skrz kouř. Unikajícím osobám v orientaci napomůžou 

i fotoluminiscenční značky umístěné na podlaze. Obvykle jsou kulatého tvaru a šipka ukazuje 

směr úniku. Kromě již zmíněného se vyrábějí fotoluminiscenční prvky k označení schodů 

a zábradlí (viz obrázek 10 a 11).  

 
Obrázek 10 - Za běžného provozu [7]  Obrázek 11 - Nouzový režim provozu [7] 
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Doba od vyhlášení evakuace do jejího zahájení v případě Fakulty bezpečnostního 

inženýrství je delší než 4 minuty. Tato doba je ovlivněna několika faktory, jako jsou: 

- způsob vyhlášení poplachu, 

- fyzický a psychický stav osob, 

- sociální vztahy osob, 

- provádění nácviků evakuace. 

Zlepšení úrovně jednotlivých faktorů bude mít vliv na zkrácení „hluché doby“ (i pod 

1 minutu) a tím se urychlí evakuace z objektu.  

V současné době je poplach vyhlášen akustickým signálem školního rozhlasu. Navrhuji, 

aby byl signál doplněn o verbální informaci o nebezpečí a byla seřízena jeho hlasitost. 

Varovné informaci musí rozumět i starší osoby. Poloux a Fahy  hodnotili ve své studii [9] 

zlepšení doby od vyhlášení poplachu do evakuace v závislosti na hlasitosti varovného signálu. 

Výsledkem bylo poznání, že při hlasitém signálu se daná doba zkrátila o 67% na rozdíl 

od špatně slyšitelného signálu.  

Neřízená evakuace je neuspořádaná a v krátkém čase může dojít k zablokování 

stěžejních únikových komunikací. Představa souvislého proudu je idealizovaná. 

Pravděpodobněji se budou osoby tlačit východem ven, což zpomalí celou evakuaci. 

Režimovým opatřením je provádění pravidelných evakuačních cvičení, které budou 

prověřovat evakuační postupy osob v objektu fakulty. Součástí přípravy na evakuační cvičení 

by mělo být i obeznámení jednotlivců či skupin osob se všemi možnými nouzovými východy 

a cestami k nim vedoucími. Dále akademickým pracovníkům doporučit vhodné únikové cesty 

tak, aby byly rovnoměrně využity všechny únikové cesty. Při tomto kroku je zapotřebí 

zohlednit směry pohybu proudů unikajících osoby, aby nedošlo k jejich křížení. Odpovědnou 

osobou v případě evakuace učebny by byl vyučující, který všechny své studenty vyvede 

na volné prostranství. Tím dojde k minimalizaci tvorby front před nouzovými východy 

a nedojde k ucpání komunikací. V konečném důsledku dojde k urychlení pohybu osob a tím 

ke zkrácení doby evakuace.  

Po každé cvičné evakuaci by mělo dojít k vyhodnocení průběhu evakuace a popřípadě 

k přijmutí nápravných opatření. 
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8 Závěr 

Cílem bakalářské práce bylo posouzení možností úniku osob a sestavení evakuačního 

scénáře pro osoby v objektu Fakulty bezpečnostního inženýrství.  

Úvodní část je zaměřena na rozdělení pojmu evakuace a na plány, podle kterých je 

evakuace plánována. V další kapitole je obecný popis objektu fakulty. Následuje právní rámec 

vztahující se k problematice evakuace osob. V samostatné kapitole jsou rozebrány faktory 

ovlivňující evakuaci osob. Zmiňuji se o psychickém i fyzickém stavu osob, stavebním 

řešením objektu. Zohledněn je i druh provozu a vliv kouře na unikající osoby. Zvláštní 

pozornost je věnována davovému chování při mimořádných událostech. 

Sedmá kapitola tvoří převážnou část práce a je zaměřena na sestavení evakuačního 

scénáře v teoretické rovině. Teorie bude ověřena praktickým cvičením, které se bude konat 

v akademickém roce 2012/2013.  

Bezpečná evakuace osob je podmíněna technickým vybavením, ale také chováním 

osob. Z technického hlediska shledávám závažné pochybení ve způsobu otevírání nouzového 

východu z pavilonu B klíčkem. Z hlediska lidské chování je zapotřebí minimalizovat riziko 

vzniku paniky mimo jiné tím, že se zajistí neustálá průchodnost únikových komunikací.  

Vytváření možností pro bezpečnou evakuaci by mělo být prováděno již ve fázi 

projektování objektu a mělo by zohledňovat nejnovější poznatky o chování osob v davu 

i technické vymoženosti moderní doby. Cena při bezpečnosti osob musí jít stranou. 
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