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Diplomová práce se zabývá problematikou terorismu ve vztahu k měkkým cílům a 

následným posouzením vybraného měkkého cíle z hlediska dopadů potenciálního 

teroristického útoku. Posuzovaným měkkým cílem byla Základní škola Sirotkova v Brně. 

Kritériem posouzení byla doba evakuace školy jako celku a jejích jednotlivých částí. Pro 

stanovení reálných hrozeb byla pro objekt zpracována analýza rizik, ve které byla 

klasifikována pravděpodobnost a míra dopadů potenciálních útoků. Na základě této 

analýzy byly určeny nejvíce pravděpodobné scénáře útoku. Tyto scénáře byly následně 

implementovány do pokročilého numerického 3D modelu, na kterém byla evakuace, 

v rámci těchto scénářů, simulována. V rámci posouzení školy, si práce dále kladla za cíl 

porovnání třech různých přístupů k procesu evakuace. Porovnán byl evakuační proces 

nastavený dle parametrů experimentálních dat, získaných z nácviku reálné evakuace 

základní školy, s evakuačními procesy nastavenými dle standardů požárních norem ČSN 

a mezinárodních standardů požární bezpečnosti SFPE. 

Výsledky jednotlivých simulací byly zpracovány se statisticky určeným percentilem 

pravděpodobnosti. Výstupem posouzení bylo stanovení pravděpodobné doby evakuace 

školy a jejích dílčích částí. Na základě těchto výsledků byl zpracován návrh optimalizace 

evakuačního procesu školy, kterým bylo docíleno zefektivnění procesu a snížení doby 

evakuace pro maximální snížení dopadů potenciálního teroristického útoku. 

terorismus, měkký cíl, doba evakuace, evakuační proces, numerický model, analýza rizik, 

pohyb osob, simulace pohybu, zabezpečení objektu, reakční doba 

Diploma thesis deals with the issue of terrrorism in relation to soft targets and 

subsequent assessment of the selected soft target in terms of possible terrorist attack. 

The objective is primary school Sirotkova in Brno. The assessment criteria was evacuation 

of the school as a whole and its individual parts. A risk analysis was performed for the 

object to determine real threats in which there were clasified the probability and extent 

of impacts of potential attacks. The most likely scenarios of the attack were identified, 

based on this analysis. These scenarios were subsequently implemented into an 

advanced numerical 3D model where the evacuation was simulated within these 

scenarios. In the framework of the school assessment, the work focused on comparing 

three different approaches to the evacuation process. The evacuation process was 

compared according to parameters of experimental data obtained from the practise of 

evacuation of primary school with evacuation processes set acording to the parameters 

of fire standards CSN and international SFPE fire safety standards. 

The results of the individual simulations were processed with a statistically determined 

probability percentile. The outcome of the assessment was to determine the probable 



 

 

 

evacuation time of the school and its individual parts. Based on these results, there was 

performed a proposal to optimize the evacuation process of the school, which made the 

process more efective and shortened the evacuation time to minimalize the impact of a 

potential terrorist attack.  

terrorism, soft target, evacuation time, evakuation process, numerical model, risk analysis, 

person movement, simulation of movement, security of building, initial delay 
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1 Úvod 

Diplomová práce se zabývá problematikou měkkých cílů ve vazbě na současný 

terorismus a praktickým využitím nástrojů pro 3D modelování a simulace pohybu 

osob při evakuaci. Fenomén terorismu je ve 21. století aktuální celospolečenské 

téma řešené jak na úrovni jednotlivých států světa, tak i v rámci mezinárodních 

společenství. V teoretické části práce je objasněna definice terorismu s popisem a 

charakteristikou teroristických subjektů potenciálně aktivních ve střední Evropě. 

Dále se tato část zabývá popisem současných teroristických postupů a metod a 

pokračuje specifikací dosavadních způsobů boje proti terorismu jak v rámci České 

republiky, tak na mezinárodní úrovni. Jako měkké cíle jsou označovány objekty a 

místa s vysokou koncentrací osob a nízkou úrovní zabezpečení proti případnému 

útoku. V této práci jsou měkké cíle blíže specifikovány a jsou zde představeny zásady 

a nejmodernější metodiky, jak přistupovat k jejich zabezpečení, prevenci a omezení 

dopadů potenciálního teroristického útoku. 

Praktická část řeší posouzení stavebního objektu typu měkkého cíle z hlediska 

dopadů potenciálního útoku, konkrétně Základní školy Sirotkovy v Brně, 

aplikováním poznatků uvedených v teoretické části. Jsou zde porovnávány výsledky 

zahraničního výzkumu zabývajícího se evakuací konkrétní skupiny osob s platnými 

požárními normami ČSN a zahraničními standardy SFPE zabývajícími se požární 

bezpečností. Objekt je následně posouzen podle stanovených kritérií pokročilým 

numerickým výpočetním modelem s následnou 3D vizualizací a vyhodnocením 

výsledků. 

Cílem práce je nabídnout možné doplnění pro aktuální normu ČSN 73 4400 

„Prevence kriminality – řízení bezpečnosti při plánování, realizaci a užívání škol a 

školských zařízení“ a poskytnout ředitelům škol kvalitní nástroj pro realistické 

posouzení jejich zařízení z hlediska evakuace osob s konkrétními výstupy, které 

normy ze své podstaty poskytnout nemohou, nebo pouze v omezené podobě.  
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2 Teoretická část 

2.1 Definice základních pojmů 

Terorismus 

Jakožto všeobecně uznávaný pojem, nelze terorismus jednoznačně a univerzálně 

definovat, jelikož zasahuje do mnoha sfér a struktur společnosti a každá z nich 

k němu přistupuje jiným způsobem. 

Pojem je etymologicky odvozený od slova teror (lat. terror, franc. terreur), jež ve 

svém původním významu znamenalo strach či úzkost pocházející z neznámého či 

obtížně předvídatelného nebezpečí [1, s. 8]. Významově však lze v průběhu dějin 

sledovat odlišné chápání a užívání tohoto slova.  

Šturma, Nováková a Bílková ve své knize [1, s. 9] uvádějí Guillaumův výklad o tom, 

že v průběhu francouzské revoluce se slovem teror označoval způsob vládnutí, 

politické násilí uplatňované ve jménu revoluce. Pojem terorismus byl odvozen 

bezprostředně po těchto událostech. Od konce 19. století, kdy byla uskutečněna řada 

atentátů nihilisty v Rusku a posléze anarchisty po celé Evropě, se začalo terorismem 

označovat nejen násilí organizované státem, ale také násilné akce realizované proti 

státu a jeho představitelům. První ucelená definice týkající se terorismu byla 

sepsána v r. 1937 v Úmluvě o předcházení a potlačování terorismu. Tato 

mezinárodní úmluva nikdy nevešla v platnost, nicméně předznamenala možné 

způsoby definování terorismu a poskytla cenný zdroj pro pozdější snahy o vymezení 

tohoto fenoménu. 

V dnešní době existuje celá řada definic terorismu napříč akademickým, právním a 

úředním prostředím a veřejností, žádná z nich však zcela přesně nevystihuje jeho 

charakter. Brzybohatý užívá definici publikovanou v roce 1980 v USA, která se 

posléze stala výchozím standardem pro posuzování teroristických činů a definuje 

terorismus jako „propočítané použití násilí nebo hrozby násilím, obvykle zaměřené 

proti nezúčastněným osobám, s cílem vyvolat strach, jehož prostřednictvím jsou 

dosahovány politické, náboženské nebo ideologické cíle. Terorismus zahrnuje i 

kriminální zločiny, jež jsou ve své podstatě symbolické a jsou cestou k dosažení jiných 

cílů, než na které je kriminální čin zaměřen“ [2, s. 11].  
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V rámci této práce bude pojem terorismus aplikován jako činnost prováděna ve 

smyslu teroristického útoku definovaného ze zákona č. 40/2009 Sb. trestního 

zákoníku: 

„Teroristický útok 

(1) Kdo v úmyslu poškodit ústavní zřízení nebo obranyschopnost České republiky, 

narušit nebo zničit základní politickou, hospodářskou nebo sociální strukturu České 

republiky nebo mezinárodní organizace, závažným způsobem zastrašit obyvatelstvo 

nebo protiprávně přinutit vládu nebo jiný orgán veřejné moci nebo mezinárodní 

organizaci, aby něco konala, opominula nebo trpěla, 

a) provede útok ohrožující život nebo zdraví člověka s cílem způsobit smrt nebo těžkou 

újmu na zdraví, 

b) zmocní se rukojmí nebo provede únos, 

c) zničí nebo poškodí ve větší míře veřejné zařízení, dopravní nebo telekomunikační 

systém, včetně informačního systému, pevnou plošinu na pevninské mělčině, 

energetické, vodárenské, zdravotnické nebo jiné důležité zařízení, veřejné prostranství 

nebo majetek s cílem ohrozit tím lidské životy, bezpečnost uvedeného zařízení, systému 

nebo prostranství anebo vydat majetek v nebezpečí škody velkého rozsahu, 

d) naruší nebo přeruší dodávku vody, elektrické energie nebo jiného základního 

přírodního zdroje s cílem ohrozit tím lidské životy nebo vydat majetek v nebezpečí 

škody velkého rozsahu, 

e) zmocní se letadla, lodi, jiného prostředku osobní či nákladní dopravy nebo pevné 

plošiny na pevninské mělčině, nebo nad takovým dopravním prostředkem nebo pevnou 

plošinou vykonává kontrolu, anebo zničí nebo vážně poškodí navigační zařízení nebo 

ve větším rozsahu zasahuje do jeho provozu nebo sdělí důležitou nepravdivou 

informaci, čímž ohrozí život nebo zdraví lidí, bezpečnost takového dopravního 

prostředku anebo vydá majetek v nebezpečí škody velkého rozsahu, 

f) vyrábí nebo jinak získá, přechovává, dováží, přepravuje, vyváží či jinak dodává nebo 

užije výbušninu, jaderný materiál, jadernou, biologickou, chemickou nebo jinou zbraň, 

bojový prostředek nebo materiál obdobné povahy, anebo provádí výzkum a vývoj 
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jaderné, biologické, chemické nebo jiné zbraně nebo bojového prostředku nebo 

výbušniny, nebo 

g) vydá lidi v obecné nebezpečí smrti nebo těžké újmy na zdraví nebo cizí majetek v 

nebezpečí škody velkého rozsahu tím, že způsobí požár nebo povodeň nebo škodlivý 

účinek výbušnin, plynu, elektřiny nebo jiných podobně nebezpečných látek nebo sil 

nebo se dopustí jiného podobného nebezpečného jednání, nebo takové obecné 

nebezpečí zvýší nebo ztíží jeho odvrácení nebo zmírnění, 

bude potrestán odnětím svobody na pět až patnáct let, popřípadě vedle tohoto trestu 

též propadnutím majetku. 

(2) Odnětím svobody na dvanáct až dvacet let, popřípadě vedle tohoto trestu též 

propadnutím majetku, nebo výjimečným trestem bude pachatel potrestán, 

a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 jako člen organizované skupiny, 

b) způsobí-li takovým činem těžkou újmu na zdraví nebo smrt, 

c) způsobí-li takovým činem, že větší počet lidí zůstal bez přístřeší, 

d) způsobí-li takovým činem přerušení dopravy ve větším rozsahu, 

e) způsobí-li takovým činem škodu velkého rozsahu, 

f) získá-li takovým činem pro sebe nebo pro jiného prospěch velkého rozsahu, 

g) ohrozí-li takovým činem závažně mezinárodní postavení České republiky nebo 

postavení mezinárodní organizace, jejíž je Česká republika členem, nebo 

h) spáchá-li takový čin za stavu ohrožení státu nebo za válečného stavu. 

(3) Příprava je trestná“ [3, s. 130–131]. 

Extremismus 

V práci bude často užíván pojem extremismus, který s terorismem úzce souvisí, je 

však potřeba tyto dva termíny odlišit. Charvát uvádí definici používanou Českou 

bezpečnostní informační službou (BIS), která pojem extremismus užívá při 

označování „krajně vyhrocených, demokracii nepřátelských postojů a ideologií, jejich 

nositelů a souvisejících aktivit a jevů. S extremismem se setkáváme na pravém i levém 

konci politického spektra. Odtud se za určitých okolností a vhodných podmínek může 
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šířit do celé společnosti, vyústit v násilné akce, zaměřené na destabilizaci a následné 

odstranění demokratického společenského řádu“ [6, s. 12]. Extremismus je tedy 

souhrn ideologií s určitou vyhraněnou politickou orientací a může se při realizaci 

svých cílů, zaměřených proti stávajícímu režimu, uchýlit k násilným akcím. Můžeme 

ho nazvat jakýmsi předstupněm terorismu, jenž násilí používá primárně a nemusí 

mít nutně politické cíle. 

Měkký cíl 

Ministerstvo vnitra ve své metodice [22, s. 5–6] definuje měkké cíle jako „místa 

s vysokou koncentrací osob a nízkou úrovní zabezpečení proti násilným útokům“. 

Členění měkkých cílů je prováděno z pohledu potenciálních útočníků a je zaměřené 

na pravděpodobnost útoku (nezkoumá dopady a význam pro společnost). Dle 

metodiky patří mezi měkké cíle tyto typy staveb a prostorů: 

• školská zařízení, koleje, menzy, knihovny, 

• církevní památky a místa určená k uctívání, 

• nákupní centra, tržiště a obchodní komplexy, 

• kina, divadla, koncertní sály, zábavní centra, 

• shromáždění, průvody, demonstrace, 

• bary, kluby, diskotéky, restaurace, hotely, 

• parky a náměstí, turistické památky a zajímavosti, muzea, galerie, 

• sportovní haly a stadióny, 

• významné dopravní uzly, vlaková a autobusová nádraží, letištní terminály, 

• nemocnice, polikliniky a další zdravotnická zařízení, 

• veřejná shromáždění, průvody, poutě, 

• kulturní, sportovní, náboženské a další akce, 

• komunitní centra  

2.2 Typologie terorismu 

Terorismus lze podle jeho charakteru a zacílení specifikovat do skupin, které jsou 

oproti ostatním v něčem jedinečné. Každý subjekt praktikující terorismus má 

konkrétní motivaci pro svůj vznik a svojí činností chce dosáhnout určitých cílů, na 

základě kterých se dá terorismus kategorizovat. Systémů pro kategorizaci 
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jednotlivých typů terorismu existuje mnoho. V této práci je použita kategorizace 

v souladu s Auditem národní bezpečnosti [14], doplněna o skupiny s etnickým a 

teritoriálním vymezením. Tato kategorizace je v současné době aktuální a je reálně 

aplikovatelná na střední Evropu. 

2.2.1 Krajně levicové skupiny 

Pojem krajní levice (ultralevice) označuje politické skupiny, které jsou 

charakteristické vyhraněným, často razantním a násilným uplatňováním 

rovnostářství. Tyto snahy bývají doplněny o násilné a razantní prosazování těchto 

zájmů [5, s. 67]. Ultralevice má za cíl odstranění kapitalismu a často se dostává do 

konfliktu s moderním demokratickým ústavním modelem státu [12, s. 290]. Má dvě 

základní složky, kterými jsou komunismus a anarchismus. Hlavní rozdíl obou skupin 

je v postoji ke státu. Cílem anarchismu je odstranění státního zřízení, zatímco 

komunismus se snaží prosadit své zájmy v rámci státu [5, s. 67]. Pešta doplňuje, že 

ultralevicové teroristické skupiny pracovaly často s pojmem „protinásilí“ opírajícím 

se o tezi, že kapitalismus a imperialismus je pravým zdrojem násilí a odboj je pouze 

nutnou a ospravedlnitelnou reakcí [11, s. 36].  

V roce 1969 sepsal brazilský komunista Marighella příručku „Minimanuál městské 

guerilly“. Jednalo se dokument popisující partyzánský boj v ulicích města s cílem 

dosažení vítězství proti reprezentantům státních ozbrojených složek a příslušníků 

vládnoucí třídy. Tento dokument byl inspirací pro ultralevici v západních zemích. 

Strategie ozbrojeného boje „městskou guerillou“ nalezla v Evropě v 60. letech 

stoupence z řad studentů a vedla ke vzniku řady ultralevicových teroristických 

skupin [5, s. 69–70]. Jednou z nejvýznamnější a českým hranicím nejbližších byla 

skupina Frakce Rudé Armády působící v rámci SRN v letech 1970-1996 [11, s. 88–

94]. Pád komunismu ve střední a východní Evropě vedl k rozpuštění většiny 

ultralevicových teroristických skupin [5, s. 70–71]. V dnešní době v ČR neexistuje 

žádná konzistentní ultralevicová teroristická organizace a symptomy terorismu 

jsou v rámci české ultralevice velmi omezené [12, s. 300]. 

Komunistické skupiny 

Česká republika má bohaté zkušenosti s represivním terorismem plošně 

praktikovaným vládnoucím komunistickým režimem v 50. letech 20. století 
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v bývalém Československu. Tento typ terorismu byl charakteristický masovým 

zatýkáním, mučením vyslýchaných, monstrprocesy (na základě zinscenovaných 

důkazů), pracovními tábory s krutými podmínkami, střílením lidí na hranicích apod. 

Mareš dále uvádí, že tento režim „za dobu své existence realizoval, podporoval nebo 

kryl nejrůznější teroristické aktivity, skupiny a jednotlivce a odůvodňoval to jako 

pomoc antiimperialistickému, národně-osvobozeneckému, pokrokovému hnutí (…)“ 

[5, s. 86–87]. Během revoluce v roce 1989 a následné demokratizace se 

nevyskytovaly výrazné projevy kontrarevolučního terorismu [5, s. 90]. 

Anarchistické skupiny 

Tyto skupiny nemají pevné ideologické ukotvení a jsou zaměřeny pouze na 

destrukci existujícího systému vládnutí. K dosažení tohoto cíle užívají i násilí a 

teroru [2, s. 21]. Podle Mareše se anarchismus na území Československa výrazněji 

projevoval ve druhé pol. 20. století, částečně v Hnutí revoluční mládeže, a to v letech 

1968–1989. Po pádu komunismu se anarchismus v České republice začal více 

rozvíjet a vznikla řada organizovaných skupin. Mareš dále uvádí, že „anarchisté v ČR 

sice většinou akceptují násilí jako prostředek pro prosazování zájmů, (…), terorismus 

ale nejvýznamnější anarchistické formace zpravidla odmítají“. Část českého 

porevolučního anarchismu však navázala kontakt s ultralevicovými skupinami a 

nechala se jimi ovlivnit do takové míry, že ultralevicovým teroristům (např. Frakci 

Rudé Armády) vyjadřovala podporu demonstracemi a prohlášeními. Navzdory 

tomu teroristickou činnost nikdy nerealizovali [5, s. 75–78]. 

V roce 2017 anarchisté bojkotovali prezidentské a parlamentní volby a v radikální 

části tohoto spektra začaly vznikat nové výzvy a rady ohledně provádění sabotáží, 

návodů k jejich realizaci a obraně vůči policejním metodám a prostředkům [9, s. 4]. 

Tyto akce však postrádají parametry teroristického útoku dle definice uvedené 

v první kapitole. 

2.2.2 Krajně pravicové skupiny 

Tito extremisté (ultrapravice) se řadí k okraji pravé části politického spektra a 

vyznačují se vyhrocováním hodnot, jako jsou moc, autorita, tradice, národní 

uvědomění apod. Snaží se o autoritativní mocenské přístupy ve prospěch vlastní 

subjektivně definované elitářsky pojaté skupiny (zpravidla národa či rasy) a jejího 



Diplomová práce  Fakulta stavební 
 

18 | S t r á n k a  

 

očištění od nežádoucích vlivů. Symptomy ultrapravice představují zdůrazňování 

xenofobie, nacionalismu, etnocen-trismu a v extremistických formách rasismu a 

antisemitismu [5, s. 131]. Ultrapravicové násilí v čistě teroristické formě není příliš 

časté. Strategie ultrapravice často propojuje násilné metody politického boje s 

propagandou a stranickopolitickou činností. Terorismus pak slouží jako podpora 

působení militantně laděných skupin jako jsou např. neonacisté [5, s. 134].  

Během roku 2017 bylo v ČR registrováno 21 případů extremistické kriminality 

související s hanobením národa, rasy, etnické nebo jiné skupiny [9, s. 6]. Stejný počet 

případů byl v následujícím roce registrován již k datu 30. 6. 2018 [10, s. 7]. Tato data 

však nelze přiřadit ke konkrétní skupině s jednotnou ideologií. Ukazují však velmi 

vysoký nárůst kriminality vůči menšinám v poslední letech. 

Neonacistické skupiny 

Neonacisté se odkazují na nacistické tradice hitlerovského Německa a v rámci České 

republiky nemohou legálně hlásat svoji ideologii. Jejich cílem je vytvoření totalitního 

režimu, v rámci kterého by uplatňovali represivní terorismus. V České republice 

existovali neonacisté již před rokem 1989 především v subkulturách, jako jsou 

skinheads nebo punk. V 90. letech došlo k obecnému napojení na transnacionální 

neonacistické struktury, což vedlo k převzetí idey militantního hnutí a následné 

propagaci násilí vůči nepřátelům neonacismu (Romům, Vietnamcům, 

představitelům levice, homosexuálům, narkomanům, antirasistickým aktivistům 

apod.) [5, s. 147–148]. Mareš uvádí, že „přes mnohdy velmi razantní proklamace lze 

však reálně uskutečněné násilné aktivity českých neonacistických organizací řadit do 

oblasti terorismu pouze výjimečně“ [5, s. 151]. 

Nacionalistické skupiny 

Mareš uvádí, že hlavním kritériem při členění ideologie české ultrapravice je náhled 

na odkaz německého nacismu a protektorátní kolaboraci z období druhé světové 

války. Oproti neonacistům, nacionalisté prosazují antigermánské tradice a odkazují 

se na české, popř. československé národní dějiny. V polistopadové éře došlo z řad 

nacionalistů k řadě násilných akcí, jednalo se však převážně o nahodilé, impulzivní 

jednání bez cíle vyslat širší teroristické poselství. Rysy terorismu nesla vlna aktivit 

lidí nespokojených s nárůstem kriminality na počátku 90. let, kdy se uskutečňovaly 
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předem plánované útoky především na romské obyvatele. Některé ultrapravicové 

skupiny terorismem v dopisech otevřeně vyhrožovaly, ale žádné konkrétní 

teroristické akce nerealizovaly [5, s. 138–141]. Příkladem nacionalistického 

terorismu v zahraničí může být Irská republikánská armáda (IRA), která používala 

metody teroru jak v Irsku, tak v Británii, za účelem zastrašení veřejnosti a poštvání 

lidí proti vládnoucí elitě [8, s. 187]. 

2.2.3 Skupiny s etnickým a teritoriálním 

vymezením 

Tyto skupiny prosazují zájmy určitého etnika, které je v rámci státu subjektivně 

vnímané jako okrajové. Velmi často se etnické skupiny dožadují mimo jiné přiznání 

určitého teritoria. Pro tyto skupiny bývá charakteristické propojení teroristické a 

veřejné stranickopolitické činnosti, což se může projevit existencí politických křídel 

v rámci teroristických organizací [5, s. 205–206]. Mareš dále uvádí, že se 

interetnická situace může zhoršit zejména u romské populace, a to za předpokladu, 

bude-li probíhat „ghettoizace“ Romů v „underclass slumech“. Není však zřejmé, zda 

by problémy vyústily v etnický terorismus [5, s. 227–228].  

Dle Českého statistického úřadu se od r. 2004 do r. 2017 více než dvojnásobil počet 

osob s cizím státním občanstvím [13]. S probíhající migrační krizí lze předpokládat 

další potenciální přísun cizinců na území ČR. Tyto skutečnosti mohou mít za 

následek narůstající vliv a požadavky těchto menšinových skupin v rámci 

společnosti, nelze je však v tuto chvíli spojovat s teroristickou činností. 

2.2.4 Osamělí vlci 

Americká NSCITF (National Security Critical Issue Task Force1) definuje 

teroristickou činnost realizovanou tzv. osamělými vlky jako: „záměrné vytváření a 

využívání strachu prostřednictvím násilí nebo vyhrožování násilím páchané 

jednotlivcem, který má za cíl politickou změnu spojenou s konkrétní ideologií, ať už 

jeho vlastní či větší organizace a který nepřijímá rozkazy, není nijak směrován a není 

mu poskytována materiální podpora z vnějších zdrojů“ [15, s. 9]. 

                                                
1 překlad: Tým pro krizové situace v rámci národní bezpečnosti 
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Pantucci rozlišuje čtyři typy osamělých vlků: 

Samotář 

Jednotlivec praktikující teroristickou činnost pod záštitou extremistické 

islamistické ideologie. Je však téměř nemožné určit, zda je jejich jednání založené na 

nějaké ideologii, nebo je ideologie pouze záštita za psychologické a sociální 

problémy jedince. 

Osamělý vlk 

U tohoto typu je patrné napojení na nějakou teroristickou organizaci, se kterou na 

nějaké úrovni komunikuje především přes internet. Samotnou teroristickou akci 

však realizuje sám [16, s. 13–31]. 

Smečka osamělých vlků 

Malá skupina podobně smýšlejících jednotlivců, kteří se radikalizovali samostatně, 

mimo teroristické organizace. S činností těchto organizací však mohou 

sympatizovat [16, s. 13–31]. 

Osamělí útočníci 

Tito lidé pracují samostatně, mají však úzkou vazbu na teroristickou organizaci, 

která jim dává příkazy a poskytuje materiální podporu [16, s. 13–31]. 

2.2.5 Skupiny s náboženskou motivací 

Teroristické skupiny s náboženskou motivací prosazují svůj náboženský názor 

teroristickou činností. Mají často podle Havlové vysoký stupeň autonomie a širokou 

základnu aktivních členů. Je těžké s nimi vyjednávat a odhadnout cíle jejich útoků 

[17, s. 413]. Studiem náboženství ve vazbě k násilí a terorismu se zabýval 

Juergensmeyer, který uvádí, že náboženství samo o sobě není problém, ale je 

prostředkem, skrze který se projevují problémy společnosti v podobě sociální 

identity, ekonomické situace a smysluplné účasti lidí na veřejném životě. Tato 

sekulární témata jsou předmětem nacionalistických a levicových ideologií. 

V současnosti byla tato témata nahrazena náboženskými formulacemi. Na základě 

toho vyvozuje, že náboženství není kořenem problému, ale je problematické v tom, 

že do konfliktů přináší nové aspekty, které nebyly původně jeho součástí [18, s. 6].  
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Dle Auditu národní bezpečnosti z roku 2016 je terorismus s Evropou nejvíce 

spojován ve vazbě na islámský radikalismus. Pro ČR je riziko útoku stanoveno jako 

nízké, a to hlavně díky výrazně méně početné muslimské komunitě, oproti jiným 

zemím západní Evropy. Audit dále uvádí, že: „naprostá většina členů české muslimské 

komunity je ekonomicky dobře integrovaná a v ČR nedochází k vytváření sociálně 

vyloučených lokalit či paralelních společenských struktur“ [14, s. 11]. Nicméně Česká 

republika je součástí mezinárodních celků, které aktivně bojují a vystupují proti 

islámskému radikalismu, což z ní samo o sobě dělá potenciální cíl útoku. 

2.2.6 Zahraniční bojovníci 

Zahraničními bojovníky jsou označováni lidé, kteří odcestovali s úmyslem aktivně 

se zapojit do zahraničních ozbrojených střetů (Ukrajina, Sýrie, Irák apod.), z čehož 

přirozeně vyplývá možné riziko jejich radikalizace určitou teroristickou skupinou, 

následného návratu a provádění teroristické činnosti na Evropské půdě [14, s. 13]. 

V roce 2014 byla přijata rezoluce Rady bezpečnosti OSN 2178, která členské státy 

(včetně ČR) závazně vyzývá k přijetí opatření, která mají zamezit občanům jakékoli 

podpoře či navázání spojení s teroristickými skupinami. Jedná se o kriminální 

činnosti typu: „vycestování do cizí země či pokus o něj s cílem páchání, plánování, 

přípravy teroristických činů, účasti na nich, nebo poskytování či podstoupení 

teroristického výcviku; poskytnutí finančních prostředků na podporu takového 

vycestování; a organizaci či nábor osob s tímto cílem“ [25, s. 18]. Dle Auditu národní 

bezpečnosti se v České republice nevyskytuje významné množství zahraničních 

bojovníků, v minulosti však byly zaznamenány případy, kdy Česká republika 

sloužila těmto osobám jako tranzitní uzel [14, s. 13]. 

2.3 Aktuální vývoj a metody teroristických skupin 

Kapitola se zabývá vývojem terorismu na evropské půdě v rámci statistických dat, 

která jsou převzata z Globální Teroristické databáze (dále GTD) [19]. Do 

vyhodnocení počtu spáchaných teroristických útoků byly zařazeny útoky úspěšné i 

neúspěšné. Dále kapitola zkoumá způsoby provedení teroristických útoků na 

evropském území ve vztahu k měkkým cílům.   
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2.3.1 Vývoj terorismu v Evropě a ČR 

Na obrázku 1 [19] je uveden v grafu statistický vývoj počtu úspěšných i neúspěšných 

teroristických útoků od roku 1970 do roku 2017 v rámci Evropy. Jsou zde uvedeny 

i nejednoznačné případy, kdy se událost pohybovala na hranici definice 

teroristického útoku. 

Vzhledem ke značné nestálosti vývoje počtu teroristických útoků v minulých letech 

lze jen těžko realisticky odhadovat vývoj situace v budoucnosti. Výstrahou musí být 

data kolem roku 2015, kdy byl zaznamenán rekordní počet teroristických útoků, což 

zdůrazňuje aktuálnost problému a nutnost jeho intenzivního zkoumání. 

V následujících letech již počet útoků (popř. pokusů o ně) výrazně klesl. 

 

Obr. 1 Graf počtu teroristických útoků v Evropě [19] 

V rámci Československa (později České republiky) bylo v porovnání s jinými 

evropskými zeměmi zaznamenáno minimum teroristických činů ve stejném 

časovém rozmezí (řádově v jednotkách). Vývoj v časové ose je zobrazen na obrázku 

2 [19] v grafu. Uvedená data potvrzují, že Česká republika není ohniskem terorismu 

a v průběhu uplynulých let se jedná spíše o ojedinělé případy. S ohledem na vývoj 

terorismu ve zbylé části světa, příslušností České republiky k mezinárodním 

organizacím aktivně bojujícím proti terorismu a na nepředvídatelnosti dalšího 
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vývoje, je však nutné s touto hrozbou kalkulovat a vyvíjet maximální možné úsilí pro 

její prevenci. 

 

Obr. 2: Graf počtu teroristických útoků v ČSR a ČR v letech 1972-2017 [19] 

Následující mapa na obrázku 3, zpracovaná Evropským policejním úřadem 

(Europol), znázorňuje počet spáchaných útoků a následných zatčení z důvodu 

teroristické činnosti v rámci Evropské unie během roku 2017 [28, s. 10].  

 

Obr. 3: Mapa teroristických útoků a zatčení za teror. činnost v EU v roce 2017 [28] 
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Počet útoků v České republice během roku 2017 Europol uvádí odlišný od databáze 

GTD. Tento rozdíl je dán odlišným přístupem v definování a následném 

identifikování teroristického útoku. 

2.3.2 Cíle teroristických subjektů 

V Auditu národní bezpečnosti rozlišuje Ministerstvo vnitra čtyři základní skupiny 

objektů vhodných pro spáchání účinného teroristického útoku a zároveň 

relevantních pro Českou republiku. Jsou jimi: kritická infrastruktura, zvlášť 

ohrožené objekty a osoby, ohrožení čeští občané a objekty v zahraničí a měkké cíle 

[14, s. 14–16]. Na obrázku 4 [19] je v grafu je znázorněn celkový počet úspěšných i 

neúspěšných teroristických útoků v Evropě od roku 1995 do roku 2017, který čítá 

7661 případů v poměrném zastoupení jednotlivých cílových skupin dle GTD. 

Kategorizace do těchto 4 skupin byla prováděna z kritérií GTD [26] dle následujícího 

klíče: 

Měkké cíle = objekty pro byznys, zpravodajství a média, vzdělávací instituce, 

náboženské instituce, neziskové organizace, občané a soukromé objekty (veřejné 

prostory, komerční objekty atd.), turistické objekty (autobusy, cestovní kanceláře 

atd.), diplomatické objekty, veřejná pozemní a podzemní doprava, lodní doprava, 

letištní doprava. 

Vládní objekty, armáda, policie = vládní objekty, policejní objekty, vojenské objekty 

Kritická infrastruktura = zásobovací objekty, telekomunikační zařízení, zařízení pro 

zpracování a výrobu energií. 

Ostatní = neznámé (objekt nebylo možné kategorizovat z dostupných informací), 

násilné a teroristické odnože politických stran, jiné teroristické skupiny, ostatní cíle 

nespadající do výše uvedených kategorií. 

Z grafu na obrázku 4 vyplývá, že měkké cíle zastupují nejpočetnější skupinu objektů 

vyhledávaných pro spáchání teroristického činu. Tato skutečnost je dána především 

vlastnostmi měkkých cílů, vyplývajících z jejich definice (viz kap. 2.1.). 
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Obr. 4: Poměrné zastoupení teroristických cílů v Evropě v letech 1995-2017 [19] 

2.3.3 Typy útoků teroristických subjektů 

S neustále rostoucím využíváním internetu a vývojem moderních technologií 

v oblasti vojenství, kybernetiky, chemie a dalších vědních disciplín, se ruku v ruce 

s těmito pokroky „zdokonalují“ i teroristické metody a postupy. 

 

Obr. 5: Typy teroristických útoků dle GTD v Evropě v letech 1995-2017 [19] 
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s klasickou kriminalitou (např. útoky psychicky nemocných osob, či bývalých 

zaměstnanců) [23, s. 13]. Další možné způsoby provedení útoku je možné zařadit na 

základě zkušeností okolních evropských zemí. GTD vyselektovala 9 různých typů 

útoků. Poměr jednotlivých typů v rámci Evropy od roku 1995 do roku 2017 je 

zaznamenaný v grafu na obrázku 5 [19]. 

 

Obr. 6: Typy teroristických útoků dle metodiky Ministerstva vnitra v Evropě v letech 
1995-2017 [19] 

Následující výčet klasických i moderních nástrojů terorismu není úplný, nýbrž je 

vyselektován na typy, které jsou realistické pro ohrožení měkkých cílů v našich 
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teroristické útoky ve více než 50 % případů prováděny právě za pomoci výbušnin. 

V ČR se od roku 1995 dle této databáze odehrálo 12 bombových útoků, z nichž 9 

bylo úspěšných [19]. 

Mezi nejběžnější typy bombových útoků patří: 

• útok výbušninou, 

• sebevražedný útok výbušninou, 

• výbušnina v poštovní zásilce, 

• výbušnina v zaparkovaném voze, 

• nájezd vozidla s výbušninou se sebevražedným útočníkem [22, s. 8–9].  

Napadení střelnou zbraní 

Podle Úřadu OSN pro drogy a kriminalitu zneužívají teroristé, jak palné zbraně 

vyrobené profesionálními zbrojařskými firmami, tak improvizované zbraně, 

sestrojené nezákonně. Některé zbraně, jako útočná puška AK-47 nebo těžký 

kulomet M-60, jsou vyráběny nezákonně lokálními výrobci na severozápadní 

hranici indického subkontinentu [20]. Tato metoda je velmi rozšířená zejména 

z důvodu relativně snadného přístupu k palným zbraním. 

K násilnému útoku palnou zbraní došlo v Uherském Brodě v roce 2015, kdy 63letý 

muž zastřelil v restauračním zařízení 8 lidí a poté sebe. K akci použil legálně 

drženou pistoli a revolver [24]. 

Žhářský útok 

Jedná se útoky s cílem založení požáru. Dle GTD došlo od roku 1995 do roku 2017 

k sedmi případům žhářského teroristického útoku či pokusu o něj. Všechny tyto 

případy se odehrály mezi roky 2014 až 2017 [19]. Příklad extremisticky 

motivovaného žhářského útoku se odehrál ve Vítkově v roce 2009 na dům obývaný 

romskou rodinou [22, s. 5]. 

Graf na obrázku 7 [19] ukazuje vývoj počtu bombových útoků, útoků střelnými 

zbraněmi a žhářských útoků na evropské půdě. Stejně jako grafy celkového počtu 

teroristických činů vykazuje vysokou nestálost s kritickým obdobím kolem roku 

2014 a 2015, kdy došlo k rapidnímu nárůstu bombových útoků. V pozdějších letech 
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počet bombových útoků výrazně klesl. Od roku 2014 klesá i počet útoků střelnými 

zbraněmi, naopak žhářských útoků od roku 2011 spíše přibývá. 

 
Obr. 7: Vývoj počtu vybraných typů útoků v Evropě v letech 1995-2017 [19] 

Napadení chladnou zbraní 

Jedná se o způsob, který nevyžaduje speciální přípravu, znalosti, dovednosti či 

materiální prostředky, což z něj činí jednu z nejrozšířenějších metod. 

V roce 2014 došlo k vražednému útoku na Střední škole obchodní a služeb ve Žďáru 

nad Sázavou, při kterém 26letá psychicky nemocná žena pobodala nožem několik 

studentů, z nichž jeden na následky poranění zemřel. Tato žena provedla podobný 

útok v roce 2012 v Havířově, kde pobodala družinářku a jako rukojmí si vzala 7letou 

dívku [21, s. 75]. 

Únosy lidí 
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teroristům vyvíjet tlak na vládní zřízení s cílem vymožení si politických ústupků, 

finančních částek, propuštění jejich spolubojovníků apod. Dále poskytuje teroristům 

možnost manipulovat se sdělovacími prostředky a šířit jejich propagandu. Únosy 

lidí, letadel či braní rukojmích byly doménou zejména latinskoamerických a 

muslimských teroristických skupin od 60. do 80. let 20. století. Např. v Kolumbii bylo 
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ještě v letech 1988 a 1989 dosaženo počtu 600 politicky motivovaných únosů lidí. 

Zejména díky zdokonalování bezpečnostních opatření se počet únosů po roce 1985 

začal výrazně snižovat [8, s. 216]. Z grafu na obrázku 5 [19] vyplývá, že v posledních 

letech tvoří únosy pouhý zlomek případů teroristických útoků. 

Útok nájezdem vozidla do lidí 

Jedná se o metodu, která vyžaduje minimum dovedností či nároků na přípravu, a 

přitom má potenciál relativně vysokého počtu obětí. Nejznámější útok najetím do 

lidí na našem území měla na svědomí Olga Hepnarová v roce 1973. Tento typ útoku 

nebyl teroristy v minulosti nikdy plošně využíván, avšak v posledních letech (od 

roku 2014) se začíná vyskytovat čím dál častěji, jak ukazuje graf na obrázku 8 [19]. 

Z hlediska útoku na měkký cíl se však dá použít pouze v otevřených prostorech 

(náměstí, průvody, shromáždění atd.), nikoli v budovách.  

 
Obr. 8: Vývoj počtu vybraných typů teroristických útoků v Evropě v letech 1995-2017 

[19] 

Napadení měkkého cíle davem 

Ministerstvo vnitra ve své metodice uvádí i tuto kategorii, která vybočuje od 

ostatních kategorií a předpokládá útok na měkký cíl v rámci velkého počtu osob. 
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Tento útok by se mohl odehrát např. v rámci extremistických demonstrací nebo 

revolučně laděných hromadných pochodech. Nelze však realisticky předpokládat 

teroristický útok v rámci davu lidí. Tato kategorie není zohledněna v žádném 

z grafů. 

Na základě výše uvedených dat lze vypozorovat, že útoků bombových, žhářských, či 

útoků palnou zbraní (viz obr. 7) je za daných podmínek výrazně větší množství než 

útoků chladnou zbraní, nájezdem vozidla do lidí, či ostatních a nezatříděných (viz 

obr. 8). Bez ohledu na množství spáchaných činů je však možno pozorovat určitá 

specifika v grafu na obrázku 8. Po roce 1997 výrazně klesl počet uvedených typů 

teroristických útoků a prakticky až do roku 2011 žádný z nich nedosáhl hodnoty 20 

útoků v tom daném roce. Od roku 2011 však dochází k téměř lineárnímu nárůstu 

počtu útoků chladnou zbraní. V roce 2014 dochází k enormnímu nárůstu 

teroristických útoků, u kterých nebylo dle GTD dostatečné množství údajů pro 

kategorizaci. Útoky nájezdem vozidel do lidí v loňském roce dosáhly nejvyšší 

hodnoty v daném rozmezí let a mají stále rostoucí tendenci. 

Vycházíme-li z těchto statistických údajů počtu typů teroristických útoků platných 

pro celou Evropu bez ohledu na cíl, můžeme tvrdit, že v současnosti je 

nejpravděpodobnějším způsobem provedení útok bombový a žhářský. Dalšími 

v pořadí jsou útoky střelnou a chladnou zbraní, kterých byl oproti předchozím 

uvedeným v roce 2017 zhruba třetinový počet. 

2.4 Strategie ČR v boji proti terorismu 

Roli státu a obyvatelstva při teroristickém útoku popisuje Eichler, který tvrdí, že při 

samotné realizaci útoku je stát vystaven do pozice napadeného a vydíraného 

objektu a zastává pasivní roli stejně jako obyvatelstvo, jehož veřejným míněním 

teroristé manipulují a vyvolávají v něm reakce odpovídající jejich zájmům, cílům a 

představám. Teroristé jsou tedy jedinými aktivními aktéry konfliktu [4, s. 143]. 

V roce 2013 přistoupila Česká republika ke zpracování metodiky Strategie České 

republiky pro boj proti terorismu. Tento proaktivní přístup byl zapříčiněn 

především probíhající teroristickou činností v okolních zemích a faktem, že Česká 

republika by se reálně mohla stát cílem teroristických útoků.  
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Dle této metodiky, existuje několik důvodů, proč se obávat možného spáchání 

teroristického činu na území ČR, kterými jsou: 

• příslušnost ČR k mezinárodním společenstvím bojujícím proti terorismu, 

• ČR jako tranzitní místo, pro osoby podezřelé z napojení na teroristické 

organizace, 

• mezinárodní vztahy mezi ČR a státem Izrael, 

• ohrožení zájmů ČR v zahraničí (napadení českých turistů, úřadů, 

soukromých firem), 

• seberadikalizace osob, které nejsou nijak napojené na větší teroristické 

skupiny [27, s. 5]. 

Na základě těchto důvodů je zcela nezbytné připravovat se na možnou konfrontaci 

s teroristickým činem a neustále aktualizovat poznatky v této problematice na 

základě událostí a zkušeností z jiných zemí Evropy. 

Metodika uvádí, že úsilí pro efektivní boj s globálními teroristickými sítěmi pouze 

na úrovni jednotlivých států je neefektivní a mezinárodní spolupráce je v tomto boji 

otázkou životně důležitou, zejména při snaze útokům zabránit ještě před hranicemi 

ČR a EU. Nezbytné je i prohloubení spolupráce veřejného a soukromého sektoru, 

která by měla znamenat vytváření funkčních komunikačních kanálů mezi 

celostátními či regionálními bezpečnostními složkami a subjekty, představující 

potenciální cíl útoku (zejména měkké cíle). Dokument je určen celému spektru 

veřejnosti ČR a věnuje se 5 základním oblastem, kterými jsou: spolupráce 

zainteresovaných subjektů v boji proti terorismu, ochrana obyvatelstva a dalších 

potenciálních cílů, bezpečnostní výzkum a komunikace s veřejností, prevence 

radikalizace a rekrutování do teroristických skupin, legislativní ukotvení 

problematiky boje s terorismem [27, s. 2–4]. 

2.4.1 Spolupráce subjektů bojujících 

s terorismem 

Hlavním úsilím bezpečnostních složek je odhalování teroristických aktivit již 

v zárodku. K tomu je však bezpodmínečně nutná spolupráce zpravodajských a 

policejních složek, kde se zpravodajství stará o sběr a vyhodnocování informací a 
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dat a doplňuje policejní složky, které mají výkonnou pravomoc a mohou tedy na 

základě poskytnutých informací zahájit např. trestní stíhání apod. V rámci efektivní 

výměny informací existuje tzv. Společná zpravodajská skupina. Jedná se o trvale 

fungující tým v rámci Výboru pro zpravodajskou činnost, který sestává ze zástupců 

Úřadu vlády, zpravodajských služeb ČR, Ministerstva vnitra, Policie ČR a 

Ministerstva zahraničních věcí. Mimo tuto skupinu existuje od roku 2009 Národní 

kontaktní bod pro terorismus (dále NKBT), zřízený v rámci Policie ČR, který 

zajišťuje efektivní výměnu operativních a zpravodajských informací a spolupráci 

mezi Policií ČR a zpravodajskými službami ČR. NKBT se zabývá primárně sběrem, 

vyhodnocováním, zpracováním a analýzou dat, relevantních z pohledu působení 

Policie ČR a vztahujících se k problematice terorismu a radikalismu [27, s. 12–13].  

Citlivým tématem dnešního světa je ochrana soukromí a osobní svobody jednotlivce. 

Metodika uvádí, že v ČR i v zahraničí probíhá dlouhodobá diskuze o tom, zda je 

nutné a žádoucí rozšiřovat oprávnění bezpečnostních složek k nalezení optimální 

hranice pro co nejefektivnější, a hlavně včasnou detekci teroristických aktivit. 

Jakékoli rozšíření kompetencí bezpečnostních složek by mělo jít ruku v ruce 

s ochrannými mechanismy, které by měly účinně znemožnit nadužívání či dokonce 

zneužití těchto kompetencí [27, s. 14]. 

2.4.2 Ochrana obyvatelstva a potenciálních cílů 

Hlavní složkou pro řešení následků teroristického útoku v ČR je Integrovaný 

záchranný systém (IZS). Ministerstvo vnitra ve vazbě na IZS zdůrazňuje, že „celé 

spektrum aktivit a opatření je třeba zaměřit na prevenci zneužití a k účinné reakci na 

případné teroristické útoky za použití chemických, biologických, radioaktivních látek, 

jaderných materiálů a výbušnin“ [27, s. 15]. Z přechozích kapitol je patrné, že na 

území ČR nikdy nedošlo k pokusům o podobný typ útoku, nicméně jsou brány zcela 

vážně jako potenciální hrozba do budoucna. Metodika uvádí, že v rámci těchto 

aktivit jsou nedílnou součástí cvičení orgánů krizového řízení na nadnárodní, 

národní a regionální úrovni [27, s. 15–16]. 

Zcela nezbytným nástrojem pro efektivní krizové řízení jsou geografické informační 

systémy (GIS). V rámci tohoto informačního systému je žádoucí efektivně využívat 

data jiných subjektů (Policie ČR, Hasičský záchranný sbor, Armáda ČR, atd.) a 
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sjednotit prostředí pro práci s těmito daty. Současně s tím je nutné rozvíjet a 

pravidelně aktualizovat mapové podklady a informace s nimi spojenými, klíčové pro 

efektivní využívání GIS [27, s. 17].  

Mimo měkké cíle, kterým se věnuje kapitola 2.5, je potenciálním terčem 

teroristického útoku civilní letectví. Útoky na letiště, popř. únosy letadel byly od 

počátku civilního letectví preferovanými formami teroristické činnosti. 

Ministerstvo vnitra uvádí, že Česká republika splňuje přísné standardy dané 

legislativou Evropské unie a má vysokou úroveň zabezpečení svých letišť. 

V budoucnu bude v této oblasti zaměřena pozornost na prevenci, bezpečnostní 

výcvik a kontrolu plnění bezpečnostních opatření a postupů. V souvislosti 

s ochranou obyvatelstva je nutné zmínit i sektor městské dopravy. Komise 

Evropského parlamentu zřídila pracovní skupinu pro bezpečnost městské dopravy. 

Účelem této skupiny je testování a výměna bezpečnostních postupů a zkušeností za 

účelem sestavení kritérií a ukazatelů, na základě kterých by orgány státní správy i 

soukromí dopravci mohli provádět kontroly své činnosti a vytvářet bezpečnostní 

plány [27, s. 19]. 

2.4.3 Bezpečnostní výzkum a komunikace 

s veřejností 

Ministerstvo vnitra chápe bezpečnostní výzkum jako „proces, vytvářející podmínky 

pro odpovídající reakci bezpečnostních složek na existující bezpečnostní hrozby vůči 

životu, zdraví a majetku obyvatel České republiky“. Výzkum pro boj proti terorismu 

podléhá dokumentu Národní priority orientovaného výzkumu, experimentálního 

vývoje a inovací, který byl schválen vládou ČR v roce 2012. Na tento výzkum 

přirozeně navazuje oblast vzdělávání a informování expertů v rámci orgánů 

výkonné moci. V této oblasti se jedná zejména o: 

• vzdělávací program v oblasti rizik spojených s terorismem, určený pro 

střední a vyšší policejní management, 

• vzdělávání příslušníků a personálu všech složek IZS, 

• školení pro soudce a státní zástupce s ohledem na aktuální trendy a postupy 

v boji proti terorismu, 

• školení pro policisty ve spolupráci s NKBT [27, s. 21]. 
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Ministerstvo vnitra a Policie ČR se dále soustředí na vzdělávání policistů v oblasti 

práce s menšinami a cizinci, spolupráci s místní správou, nevládním sektorem a 

akademickou sférou a zaměstnávání příslušníků menšin u policie [27, s. 25]. 

Způsob komunikace s veřejností při některé z krizových událostí je téma, které 

nesmí být podceňováno. Špatně zvolený postup a načasování předání informací 

veřejnosti může mít za následek paniku. Ministerstvo uvádí, že v případě 

mimořádné události (onemocnění většího počtu obyvatelstva, přírodní katastrofy, 

ohrožení státu v podobě teroristického útoku apod.) dojde k aktivování Ústředního 

krizového štábu. V tomto štábu dochází k součinnosti tiskových odborů jednotlivých 

zainteresovaných resortů ve spolupráci s experty v oblasti psychologie a sociologie 

[27, s. 22]. Tato součinnost by tedy měla vést k analýze, vyhodnocení, koordinaci 

a optimální volbě zveřejněných informací, které by měly veřejnost objektivně a 

citlivě informovat o události a poskytnout doporučení a rady, jak se v dané situaci 

zachovat. 

2.4.4 Prevence radikalizace 

Česká republika v současné době není líhní zradikalizovaných teroristů, nicméně by 

bylo chybou tuto oblast podcenit. Ministerstvo vnitra zmiňuje příklad západní 

Evropy, kde řada států podcenila důležitost integrování cizinců a přehlížela 

problémy s tím spojené, což mělo a má neblahé důsledky. Dále uvádí, že „vytváření 

podmínek k dosažení společenského konsensu při soužití domácí většinové 

(„starousedlé“) a přistěhovalecké populace je klíčovým prvkem zajišťování stability 

státu“. Jedněmi ze základních předpokladů pro tento konsensus a integraci je 

výchova směrem k mezikulturní komunikaci, dále pak prevence vzniku uzavřených 

komunit imigrantů, společenské izolace a sociálního vyloučení cizinců. Počet 

uzavřených národnostních enkláv stále roste, zatím však především 

z ekonomických důvodů. Nelze však vyloučit, že se tyto uzavřené národnostní celky 

nebudou tvořit na základě náboženských či etnických důvodů v budoucnu. 

Důležitým aspektem pro integraci přistěhovalců či náboženských menšin je 

zkvalitnění a prohloubení komunikace orgánů veřejné správy (bezpečnostních 

složek, orgánů samosprávy, pedagogů, sociálních pracovníků apod.) s představiteli 

těchto komunit, a to na celostátní, regionální i lokální úrovni [27, s. 24–25]. 
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2.4.5 Legislativní ukotvení problematiky 

Dle Ministerstva vnitra umožňuje současný právní řád stíhání teroristické činnosti 

v plné šíři (viz. kapitola 2.1). Česká republika přijala veškeré univerzální 

protiteroristické instrumenty OSN. Nutnost plnění závazků vyplývajících z těchto 

instrumentů vedlo v roce 2011 k úpravě odpovědnosti právnických osob v právním 

systému ČR, čímž byla dodržena řada zmíněných závazků a evropských předpisů. 

Přijatý zákon č. 418/2011 Sb. o trestní odpovědnosti právnických a fyzických osob 

ukládá mimo jiné odpovědnost právnické osoby nejen za spáchání trestného činu 

(nejen teroristického) členem vedení, ale i zaměstnancem, čím vytváří tlak na 

právnickou osobu, aby předcházela trestné činnosti svých zaměstnanců [27, s. 27–

28]. 

2.5 Ochrana měkkých cílů 

Předchozí kapitoly osvětlily měkké cíle do podoby v současnosti 

nejvyhledávanějších objektů (popř. veřejných prostorů) pro teroristické útoky a 

statisticky objasnily nejpoužívanější aktuální způsoby útoků. Tato kapitola se 

zabývá moderními způsoby a metodami zvýšení odolnosti měkkých cílů vůči 

takovým útokům a možnostmi snížení jejich ničivých dopadů. Ochranou měkkých 

cílů se v ČR mimo jiné subjekty zabývá tým v rámci Institutu pro ochranu měkkých 

cílů (STPI)2, který vydal v roce 2016 pro Ministerstvo vnitra metodiku Základy 

ochrany měkkých cílů, ze které tato kapitola převážně čerpá [22]. 

2.5.1 Principy zabezpečení 

Při tvorbě bezpečnostního systému měkkého cíle je dle STPI nezbytná posloupnost 

určitých na sebe navazujících kroků, popř. otázek. V první řadě je nutné uvědomit si 

co má být cílem ochrany. Obecně se může jednat o ochranu života a zdraví osob, 

majetku, informací, hodnoty či dobrého jména [22, s. 10]. V rámci této práce, 

zaměřené na potenciální teroristický útok, bude kalkulováno pouze s ochranou 

života a zdraví osob. Jako druhou fázi uvádí STPI identifikaci možných zdrojů 

nebezpečí na základě předchozích podobných útoků či úvah o novém potenciálním 

ohrožení. Pro zajištění efektivity a hospodárnosti nesmí dojít k podcenění této 

                                                
2 originální znění: Soft Targets Protection Institute 
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oblasti. V návaznosti na tento bod dojde k analýze a stanovení prioritních hrozeb a 

rizik, kterým se bude systém zabezpečení skutečně věnovat. „Základní princip 

spočívá v porovnání pravděpodobnosti realizace hrozby a míře dopadu (následků) u 

jednotlivých hrozeb. Maticí je pak generován přehled míry ohrožení, díky čemuž je 

možné efektivně alokovat zdroje na řešení prioritní hrozby“. Na základě této analýzy 

rizik dojde ke stanovení strategie zabezpečení objektu a vhodných bezpečnostních 

opatření jako jsou instalace technických prvků či tvorba specifických 

bezpečnostních plánů. Tyto plány by měly zahrnovat jak preventivní opatření, tak 

krizové opatření pro případ, že se krizové situaci nepodařilo včas zabránit a je nutné 

zamezení šíření jejích dopadů. Schéma uvedených na sebe navazujících kroků je 

znázorněno na obrázku 9 [22, s. 10–11]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 9: Princip bezpečnostní teorie ve vztahu k měkkým cílům [22] 

Výše uvedené základní kroky je možné použít univerzálně při zabezpečení všech 

druhů měkkých cílů. Opomenutí či podcenění kteréhokoli z těchto kroků by mohlo 

vést k neefektivitě celého systému zabezpečení. Účinnost a efektivita navrženého 

systému je však podmíněna dosavadními zkušenostmi s teroristickými útoky a 

Co chci 

chránit 

Proti 

komu/

čemu 

Jak se 

útočí 

Analýza 

hrozeb a 

rizik 

Ujasnění 

strategie 

metody 

zabezpečení 

Vymezení 

a aplikace 

opatření 

Tým/objekt 

management 



Diplomová práce  Fakulta stavební 
 

37 | S t r á n k a  

 

dosud známými postupy teroristů i protiteroristických opatření. Tyto postupy, 

stejně jako vybavení teroristů, se však díky moderním technologiím a trendům 

neustále vyvíjí v čase. Bylo by tedy naivní se domnívat, že navržený systém 

zabezpečení, ač podle těchto moderních bezpečnostních teorií, lze považovat za 100 

% účinný proti teroristickému útoku. 

Global Counterterrorism Forum (GCTF) popisuje obecně ochranu měkkých cílů jako 

snahu o optimální vyvážení zabezpečení a přístupu. Má-li teroristický subjekt za cíl 

maximální počet obětí, může se jakákoli skupina lidí stát tímto cílem, což může 

vyvolávat nedůvěru u veřejnosti ve schopnost měkkého cíle odolat útoku. Mělo by 

být v zájmu podnikatelů tuto důvěru u lidí vzbuzovat a vedle kvalitně 

zabezpečeného objektu tím získat i konkurenční výhodu [29, s. 2]. 

Časová osa incidentu 

STPI uvádí tři časové fáze incidentu, přičemž každá z těchto fází má specifické 

možnosti reakce na tu danou fázi. Jedná se o čas před incidentem, během něho a po 

něm. Tato časová osa je zobrazena na obr. 10, včetně doporučených možností, jak 

v dané chvíli zareagovat [22, s. 11–12]. 

 

Obr. 10: Časová osa incidentu s možnými reakcemi [22] 

V čase před incidentem by mělo být vyvinuto maximální úsilí o včasné odhalení 

útoku a jeho případné zamezení. Dojde-li ke konfrontaci s útočníkem, měla by být 

vyvinuta snaha o asertivní komunikaci vedoucí k deeskalaci konfliktu, případné 

odstrašení útočníka od útoku na daný měkký cíl [22, s. 12]. Podaří-li se zachytit tuto 

fázi incidentu, existuje naděje, že k útoku nedojde. Tato fáze, je však víceméně 

závislá na typu a motivaci útočníka (viz kapitola 2.2). Pro znázornění je možné uvést 

příklad psychopatické osobnosti útočníka typu osamělý vlk, české národnosti, 

s motivací vynucení si určitých změn ve společnosti, u kterého se dá teoreticky 

předpokládat vůle k navázání komunikace, dojde-li před útokem ke konfrontaci 
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s osobou uvnitř objektu, s následným uplatněním předchozích doporučení. Jiná 

situace by však nastala, jednalo-li by se např. o útočníka cizí národnosti, nábožensky 

motivovaného, napojeného na celosvětové teroristické buňky s jasným úkolem a 

minimální či žádnou touhou zachovat vlastní život. V takovémto případě by bylo 

velice obtížné, ne-li zcela nemožné, útočníka zastrašit či s ním efektivně 

komunikovat. 

Dojde-li k realizaci teroristického útoku, na prvním místě je potřeba detekovat 

nežádoucí činnost. Následně by mělo dojít okamžité reakci členů bezpečnostního 

systému, ideálně dle bezpečnostního plánu [22, s. 12]. Čím více jsou personál a 

uživatelé měkkého cíle znalí těchto bezpečnostních opatření (kontaktu na členy 

bezpečnostních složek, bezpečnostních a evakuačních plánů, únikových cest apod.), 

tím větší je pravděpodobnost zmírnění dopadů útoku a záchranu životů a zdraví 

osob.  

Po incidentu dochází k realizaci koordinačního plánu pro management. Tento plán 

by měl mít definované priority pro jednotlivé fáze po incidentu. Cílem této fáze je 

maximální zmírnění dopadů útoku, obnova a včasné znovuzahájení činnosti 

organizace [22, s. 12]. 

STPI uvádí, že do kompetencí měkkých cílů při hrozbě extremistického či 

teroristického útoku spadá především fáze před incidentem a po incidentu. 

Efektivní a optimálně provedená okamžitá reakce bezpečnostního týmu během 

útoku je většinou pouze v moci profesionálních týmů, které jsou vycvičeny 

v taktické a technicky správně provedené eliminaci útočníků s ohledem na 

napadené osoby. Tyto týmy však u drtivé většiny měkkých cílů k dispozici nejsou 

[22, s. 12–13]. 

2.5.2 Bezpečnostní prvky a jejich využití 

Bezpečnostní opatření, která jsou k dispozici při návrhu zabezpečení měkkých cílů 

lze dle STPI obecně rozčlenit do 3 kategorií: 

• fyzická bezpečnost, 

• elektronické prvky, 

• mechanické prvky [22, s. 14]. 
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Ve Velké Británii navrhlo Centrum pro ochranu národní infrastruktury (CPNI) ve 

své metodice pro obranu proti terorismu členění odlišné v této podobě: 

• fyzická bezpečnost, 

• zabezpečení informací, 

• personální zabezpečení [30, s. 13]. 

Tento přístup zahrnuje jak všechny zabezpečovací prvky dle STPI, tak navíc 

zabezpečení digitálních informací. Dále tedy bude v práci užito tohoto členění. 

Fyzická bezpečnost 

Jedná se o různé typy prvků, zařízení a instalací, které mají objekt chránit proti 

skutečnému fyzickému útoku. Dle CPNI bude tato forma zabezpečení zahrnovat 

kombinaci kvalitního hospodaření v rámci objektu vedle investování do 

bezpečnostních kamerových systémů (CCTV3), poplašných systémů, osvětlení, která 

mohou útočníka odradit, ale i detekovat [30, s. 16].  

Jedním ze základních prvků fyzické bezpečnosti objektu jsou bezpečnostní dveře. 

STPI uvádí, že v kombinaci s přístupovými systémy tvoří efektivní nástroj pro 

kontrolu vstupu do objektu. Bezpečnostní dveře se vyrábí v různých certifikovaných 

třídách, dle jejich vlastností. Může se jednat o odolnost vůči výbuchu, střelbě nebo 

mimořádně násilnému vniknutí [22, s. 16]. Obdobným příkladem zabezpečovacích 

prvků jsou bezpečnostní okna. 

Dveře jako vstupní portály do objekty budou fungovat mnohem efektivněji 

s kvalitními prostory a pracovníky recepce. Dle CPNI je recepce nezbytná pro 

monitorování přístupu do jednotlivých prostor objektu. Vstupy a výstupy do objektu 

by měly být opatřeny kvalitním systém kontroly přístupu prostřednictvím 

magnetických či elektronických karet, podporovaných PIN verifikací. Dále uvádí, že 

návštěvníci (lidé mimo běžné uživatele a zaměstnance) by měli být eskortováni 

členy personálu a měli by nosit označení vypovídající o jejich návštěvě, které při 

odchodu vrátí personálu [30, s. 18]. 

Tento přístup v oblasti recepce samozřejmě není uplatnitelný na veškeré typy 

měkkých cílů. Dotýká se především administrativních budov a institucí, u kterých 

                                                
3 Closed Circuit Television = kamerové systémy s uzavřeným okruhem 
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touto metodou omezuje volný přístup veřejnosti do objektu. Jedná se o vysoce 

kvalitní zabezpečovací systém, který prakticky neumožňuje útočníkovi přístup do 

objektu, aniž by nedošlo ke konfrontaci s členy personálu.   

Další sadou zabezpečovacích prvků z této oblasti jsou poplachové zabezpečovací a 

tísňové systémy (PZTS). STPI uvádí, že tyto systémy slouží především k detekci 

neautorizovaného či násilného vniknutí do objektu či jeho areálu. Poskytují širokou 

škálu využití jako např. detektory pohybu, otevření dveří a oken, detekce tříštění 

skla, přelezení plotu apod. Výstup tohoto detekování může znamenat zaslání SMS 

zprávy zodpovědné osobě či bezpečnostním složkám [22, s. 15]. 

Dalším prvkem zvyšujícím odolnost měkkých cílů je kvalitní oplocení. STPI je 

definuje jako „prostředek pro zamezení vstupu neautorizovaným osobám na 

pozemek“. Efektivním řešením pro zabezpečení perimetru je kombinace oplocení se 

systémy CCTV a PZTS. Kamerový systém může být souvisle obsluhován 

bezpečnostním pracovníkem, nebo může pořizovat záznamy pro pozdější zpětné 

přehrání. Nejdůležitější pozice kamer je u vstupu. V případě stálé obsluhy je 

důležitým aspektem počet kamer na jednoho pracovníka. Dle doporučení je možné 

na jednom sedmnáctipalcovém monitoru zobrazit max. čtyři pohledy [22, s. 15–16]. 

Britská Národní protiteroristická bezpečnostní agentura (NaCTSO) vidí využití 

CCTV nejen při identifikaci zločinu či kritických incidentů, ale i pro následnou 

efektivní identifikaci pachatele, shromažďování důkazů a forenzní analýzy v čase po 

incidentu [31, s. 15–16]. 

Moderním prvkem dle STPI pro detekci výbušnin jsou tzv. sniffery. Jedná se o 

sofistikované uživatelsky přívětivé zařízení, avšak náročné na údržbu. Využití mají 

hlavně u namátkových kontrol zavazadel, nebo při detekci podezřelého předmětu 

nebo vozidla. Posledním prvkem v oblasti fyzického zabezpečení je osvětlení. Jedná 

o velmi podceňovaný prvek, který je schopen s minimálními náklady odstrašit 

útočníka, zvlášť funguje-li jeho spínání na principu pohybového čidla [22, s. 16]. 

Výše uvedené prvky zajišťující fyzickou bezpečnost nejsou kompletní, ale jedná se o 

nejběžněji používané. Je velmi žádoucí s těmito prvky kalkulovat již ve fázi návrhu 

stavby, aby se zajistila max. efektivita a součinnost se stavbou jako takovou. 
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Zabezpečení informací 

Dle NaCTSO je mnoho organizací, jejichž činnost je závislá na informační systémech. 

Tyto informační systémy používají k ochraně a řízení bezpečnostních a 

inženýrských systémů. To z nich činí potenciální cíle, skrze které je možné získat 

přístup k citlivým datům a kontrolu nad těmito systémy. Důsledky takových útoků 

mohou být pro organizaci zničující [31, s. 137]. CPNI uvádí, že dle průzkumu britské 

vlády bylo v roce 2008 napadeno 35 % firem ve Velké Británii s cílem prolomení 

jejich IT bezpečnostních systémů [30, s. 19].  

CPNI rozlišuje čtyři hlavní typy těchto elektronických útoků. Prvním z nich je útok 

malwarem, což je škodlivý software či soubor obsahující viry, červy, trojské koně či 

jiná škodlivá data. Typicky se šíří skrze emailovou poštu či nedůvěryhodné webové 

stránky. Tento software je schopen shromažďovat, nahrávat a ukládat data z paměti 

počítačů popř. zjišťovat hesla. Dalším typem útoku je tzv. hacking. Jedná se o pokusy 

získat neoprávněný přístup do počítačového systému s cílem získání dat. 

Předposledním kybernetickým útokem je tzv. phishing. Tento útok se skrze 

technické a sociální poznatky snaží přimět napadeného, aby provedl sérii 

konkrétních akcí, které následně umožní útočníkovi získat přístup do systému. 

Velmi často se útočník vydává za důvěryhodný zdroj v podobě banky, dodavatele IT, 

apod. Posledním typem kybernetického útoku je zahlcení systému množstvím 

nechtěných dat [30, s. 20]. Tento útok má za cíl vyřadit službu či webovou stránku 

z provozu [32, s. 2]. 

Je potřeba zdůraznit, že se jedná o oblast zabezpečení, v rámci které nejsou uživatelé 

či zaměstnanci měkkého cíle v ohrožení života, nicméně může tato oblast sloužit 

teroristickým subjektům jako dílčí prostředek pro následné teroristické akce (např. 

nenásilné vniknutí do objektu skrze bezpečnostní terminály, získání detailní 

projektové dokumentace objektu, apod.). 

Personální zabezpečení 

Jedná se o hlavně o bezpečnostní pracovníky a ostatní pracovníci v rámci 

organizační struktury objektu. Bezpečnostní pracovníci mohou mít řadu využití jako 

např. kontrola vstupu, pochůzková činnost, obsluha velínu a bezpečnostních 

technologií. Je-li měkký cíl opatřen profesionální personální ostrahou má dle STPI 



Diplomová práce  Fakulta stavební 
 

42 | S t r á n k a  

 

nejefektivnější bezpečnostní nástroj. Tito pracovníci působí jako odstrašovací 

prvek, mohou včas detekovat, reagovat, popř. zmírnit dopady útoku. Měly by 

pracovat v rámci standardizovaných procedur, specificky upravených pro daný 

měkký cíl. Tyto procedury by měly zahrnovat jak rutinní činnosti, tak mimořádné a 

krizové události. Ostatní personál mohou tvořit např. vrátní, školníci, pořadatelé 

akce, učitelé, uvaděči, dobrovolníci či pracovníci úklidu. STPI vidí zvláštní úlohu u 

managementu organizace, který „je možné vycvičit zejména pro koordinaci 

potřebných úkonů po bezpečnostním incidentu“ [22, s. 14]. 

2.6 Teorie evakuace osob 

Kapitola se zabývá procesem evakuace osob ze stavebního objektu. Popisuje 

tradiční metody přístupu k testování evakuace osob z objektu. Dále řeší konkrétní 

metody a jejich charakteristiky pro provedení reálné evakuace. Ve vazbě na ochranu 

měkkých cílů se problematika evakuace v rámci časové osy (viz kapitola 2.5.1) řadí 

do fáze po incidentu. Podmínkami a zásadami evakuace budov se v ČR zabývají 

především požární normy, z nichž značná část kapitoly čerpá. Cílem teroristického 

útoku nebo jeho vedlejším efektem nemusí být nutně požár. Pro objasnění 

problematiky evakuace a ve vazbě na požární normy je však tato krizová situace 

dostačující a bude v kapitole užívána jako příčina evakuačního procesu. 

2.6.1 Dosavadní přístupy nácviku evakuace 

Do doby nástupu technologií v podobě počítačových simulací existovaly dle Gwynne 

et al. dvě tradiční metody, kterými lze přistoupit k problematice evakuace osob 

z objektu – plnohodnotná demonstrace nácviku evakuace a přísné dodržování 

bezpečnostních procedur a standardů budovy [33, s. 1]. Obě tyto metody se 

vzájemně doplňují. 

Reálný nácvik evakuace lidí má zásadní omezení v tom, že chování lidí není 

vystaveno skutečné krizové situaci (nelze zohlednit paniku, trauma, zakouření 

místností, požár atd.). Dalším nedostatkem je, realisticky vzato, zpravidla pouze 

jeden pokus tohoto nácviku za určité časové období, a tedy jeden scénář potenciální 

krizové situace. Z této skutečnosti plyne určitá pochybnost, zda tento jeden pokus 

skutečně prověří schopnost budovy reálnou evakuaci zvládnout. Z finančního 
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hlediska je evakuační nácvik nákladný. Pokud by např. došlo k nalezení nedostatků 

stavebního díla, dodatečné stavební úpravy by byly finančně náročné. Nicméně lze 

z této demonstrace nácviku získat informaci o tom, jak se daná skupina lidí zachová, 

vzhledem k jasně stanoveným podmínkám. Doplňkem pro reálný nácvik evakuace 

jsou bezpečnostní plány a předpisy pro budovy. Návrh stavby je možné na základě 

těchto předem stanovených předpisů upravit, popř. zamítnout [33, s. 1–2]. 

2.6.2 Principy evakuačních strategií 

Evakuace objektu je proces v rámci krizové situace, který má za cíl zajistit, aby osoby 

uvnitř objektu byly ve stanoveném čase schopny objekt buďto opustit, nebo se 

přemístit na určené bezpečné místo, popř. zůstat na místě nezasažené krizovým 

incidentem. Tento proces by se měl obejít bez ohrožení života či zdraví těchto osob 

[34, s. 15]. Při vzniku požáru je standardním postupem evakuovat osoby směrem 

dolů. Může nastat výjimečná situace, při níž nelze bezpečně využít nižší podlaží pro 

evakuaci, což může vést k využití střechy, jakožto nouzového řešení [36, s. 7]. 

V rámci následující charakteristiky typů evakuací, dle požární normy ČSN 730802, 

je potřeba definovat několik pojmů z požární bezpečnosti: 

Požární úsek (PÚ) – „prostor stavebního objektu, ohraničený od ostatních částí 

tohoto objektu, popř. od sousedních objektů, požárně dělícími konstrukce, popř. 

požárně bezpečnostním zařízením; je základní posuzovanou jednotkou z hlediska 

požární bezpečnosti stavebních objektů“ 

Úniková cesta (ÚC) – „komunikace v objektu nebo na objektu umožňující bezpečnou 

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

popř. přístup požárních jednotek do prostorů napadených požárem“  

Nechráněná úniková cesta (NÚC) – „trvale volný komunikační prostor směřující 

z posuzovaného požárního úseku k východu na volné prostranství nebo do chráněné 

únikové cesty“ 

Chráněná úniková cesta (CHÚC) – „trvale volný komunikační prostor, vedoucí 

k východu na volné prostranství, chráněný proti účinkům požáru“ [35, s. 10] 

Norma ČSN 730802 rozlišuje dva typy evakuace: 

• současná evakuace, 
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• postupná evakuace [35, s. 70]. 

Ronchi a Nilsson ve svém výzkumu zavádějí další dva typy evakuace: 

• „setrvání na místě“ (překlad vlastní)4, 

• „zpožděná evakuace“ [36, s. 8] (překlad vlastní)5. 

Současná evakuace 

Jedná se o evakuaci všech osob v objektu v jednom čase. Za současnou evakuaci jsou 

dle ČSN 730802 považovány tyto tři formy: 

• evakuace po NÚC v rámci jednoho požárního úseku 

• evakuace po CHÚC, do které ústí max. 3 požární úseky 

• evakuace po CHÚC, do které ústí požární úsek s více než 50 % počtem osob, 

než je kapacita této CHÚC 6 [35, s. 70] 

Při současné evakuaci velkého počtu osob může dojít k vysokým hustotám osob 

v místech únikových cest, které mohou výrazně prodloužit dobu evakuace. Tento 

faktor je výrazně závislý na typu a způsobu využití budovy, což bude klíčovým faktor 

v rámci počtu osob a jejich chování. Tento typ evakuace je typickou spontánní 

strategií evakuovaných osob a bývá řízena zasahujícími jednotkami [36, s. 8]. 

Postupná evakuace 

Typ evakuace, při kterém do CHÚC ústí cesty z více než tří požárních úseků, za 

předpokladu, že počet unikajících osob z kteréhokoli z těchto úseků nepřekročí 50 

% kapacity této CHÚC. Podmínkou této evakuace je vybavení objektu technickým 

zařízením určeným pro koordinaci evakuace. Tímto je myšleno zejména zařízení 

schopné předat hlasovou informaci osobám v objektu. Musí být zajištěna funkce 

tohoto zařízení i po vzniku požáru [35, s. 70, 75]. Tento typ evakuace je založen na 

principu, v rámci kterého jsou nejprve evakuovány osoby na nejvíce ohrožených 

úsecích. Důsledkem je snížení doby zdržení na kritických místech a zkrácení doby 

evakuace. 

                                                
4 originální znění: defend-in-place 
5 originální znění: delayed evacuation 
6 kapacita CHÚC: viz tabulka 20, ČSN 730802, s. 70 
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Tato strategie je závislá na protipožárním zabezpečení, výcviku personálu a kvalitou 

komunikačním zařízení [34, s. 16]. 

Setrvání na místě 

Ronchi a Nilsson užívají výkladu Andréeho a Bengtsona kteří uvádějí, že tato 

strategie spočívá v setrvání na místě, na kterém se osoby nacházejí v době vzniku 

požáru. Týká se především výškových budov. Uživatelé by měly mít zavřené dveře 

místnosti, kde se nacházejí a očekávat záchranáře. Tato strategie byla dříve užívána 

pro handicapované osoby se sníženou schopností pohybu, které nejsou schopny 

samostatné evakuace [36, s. 8]. 

Proulx, který se zabýval evakuací výškových budov uvádí, že tento přístup by měl 

být implementován pouze jsou-li splněny následující podmínky [37, s. 228]: 

• budova má alespoň 6 podlaží, 

• budova je rezidenčního, hotelového či jiného ubytovacího charakteru, kde se 

uživatelé nacházejí v uzavřených pokojích, 

• budova je navržena z nehořlavých konstrukcí, 

• samouzavírače by měly být instalovány na všech podlažích, 

• budova obsahuje protipožární zabezpečení se zvukovou signalizací a 

hlasovou komunikací, která je určena pro včasné informování osob uvnitř 

objektu. 

Ronchi dodává, že efektivita této strategie je vysoce závislá na úrovni a kvalitě 

komunikace mezi uživateli a záchranářskými složkami [36, s. 9].  

Zpožděná evakuace 

Tato strategie má své opodstatnění v případech, kdy jsou evakuované osoby 

neschopné samostatné evakuace a čekají ve zvláště vyhrazených chráněných 

prostorech na pomoc záchranářů. Tento typ je užíván v budovách, kde se nacházejí 

lidé s dočasným či trvalým omezením schopnosti pohybu (např. nemocnice) a 

k evakuaci potřebují asistenci. 

Tabulka 1 popisuje využití evakuačních prvků v rámci jednotlivých evakuačních 

strategií [36, s. 9]. 
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Evakuační strategie Evakuační prvky 

Současná evakuace 

Schody 

Výtahy 

Schody + výtahy + spojovací mosty7 

Schody + výtahy + spojovací mosty + chráněné 
prostory 

Alternativní prvky v závislosti na významu situace 

Postupná evakuace 

Schody 

Výtahy 

Schody + výtahy + spojovací mosty 

Schody + výtahy + spojovací mosty + chráněné 
prostory 

Alternativní prvky v závislosti na významu situace 

Setrvání na místě Chráněné prostory 

Opožděná evakuace 
Schody + chráněné prostory 

Schody + výtahy + chráněné prostory 

Tab.  1: Využití evakuačních prvků v rámci evakuačních strategií [36] 

2.6.3 Doba potřebná pro evakuaci osob 

Dle Proulxe je základním předpokladem efektivního posouzení budovy z hlediska 

požární bezpečnosti doba potřebná pro evakuaci osob (RSET8). Tato doba nutná pro 

zvládnutí evakuace musí být kratší než dostupná doba pro evakuaci (ASET9). RSET 

je možné rozdělit na několik dílčích členů [38, s. 367]: 

• td = čas mezi vznícením a jeho detekcí, 

• ta = čas mezi detekcí a oznámením požáru uživatelům, 

• to = čas mezi oznámením a rozhodnutím uživatelů začít s evakuací, 

• ti = čas od přijetí rozhodnutí po reálný počátek evakuace, 

• te = čas od počátku evakuace do jejího konce, 

RSET = td + ta + to + ti + te . 

ASET představuje časový interval během jehož trvání jsou platné předem stanovené 

podmínky. Apeltauer a kol. uvádí příklad takovýchto podmínek takto: 

• viditelnost je minimálně 10 m, 

                                                
7 spojovacími mosty jsou myšleny přemostění mezi výškovými budovami. V podmínkách ČR se prakticky 
nevyskytují 
8 originální znění: Required Safe Egress Time 
9 originální znění: Available Safe Egress Time 
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• koncentrace CO je max. 950 ppm, 

• teplota vzduchu je max. 80 °C ve výšce 2 m [34, s. 17]. 

Vztahy mezi jednotlivými časy během evakuace jsou popsány na obrázku 11 [34, s. 

17]. 

 

Obr. 11: Teorie doby evakuace [34] 

2.6.4 Potenciál počítačových modelů 

Gwynne a kol. popisuje čtyři aspekty, které je potřeba při evakuaci brát v úvahu. 

Jedná se o aspekty konfigurační, environmentální, povahové a procedurální. 

Konfigurační představují tradiční bezpečností předpisy v podobě plánů dispozice 

stavby, exitů, délek únikových cest apod. Tyto aspekty by měly brát v úvahu možnou 

míru vysoké teploty, toxicity, škodlivých plynů, zakouření, a to vzhledem k rychlosti 

pohybu osob a schopnosti nalézt správnou únikovou cestu. Procedurální aspekty 

zahrnují standardizované činnosti personálu, úroveň znalostí uživatelů 

bezpečnostních značení, úroveň zvládnutí evakuačního nácviku uživatelů atd. 

Behaviorální aspekty zahrnují mimo jiné reakční dobu lidí v objektu, 

pravděpodobnou rychlost pohybu, interakce v rámci skupin (rodiny s dětmi, třídy 

ve školách apod.) [33, s. 2]. Tyto důležité aspekty nebylo možné v tradičních 

způsobech řešení evakuace zohlednit. S využitím počítačových simulací je však 

možné všechny tyto aspekty postihnout. 

2.7 Numerické modely pohybu osob 

Kapitola se zabývá pokročilými numerickými metodami pro simulace evakuace 

osob z objektů. V souvislosti s potenciálním teroristickým útokem jsou tyto metody 

využitelné pro efektivní snížení dopadů potenciálního teroristického útoku.  



Diplomová práce  Fakulta stavební 
 

48 | S t r á n k a  

 

2.7.1 Kategorie modelů 

Nástroje, které lze použít pro modelování a simulace pohybu osob lze rozdělit do tří 

kategorií: modely popisující chování jednoduchými rovnicemi, hydraulické modely, 

modely zahrnující chování osob [34, s. 37]. 

Modely popisující chování osob jednoduchými rovnicemi 

Modelační softwarový nástroj obsahuje implementované empirické vzorce a 

rovnice. Tyto údaje jsou odvozeny na základě vypozorovaného chování osob, 

většinou v běžných situacích. Tyto modely mohou posloužit jako kvalitní nástroj pro 

hodnocení doby evakuace v závislosti na stanovených předpokladech a množství 

parametrů. Limitujícím faktorem může být komplexní scénář či vysoký počet osob 

v modelu [34, s. 37]. 

Hydraulické modely 

Tyto modely předpokládají okamžitou evakuaci v okamžiku spuštění poplachu. 

Rychlost pohybu osob a směr je odvozen pouze na základě fyzikálních a 

geometrických parametrů (např. hustoty, kapacity prvků infrastruktury). Tyto 

modely neumožňují samostatné rozhodování jednotlivých osob. Výsledná simulace 

poskytuje relativně optimistické vyhodnocení času evakuace, která jen zdánlivě 

odpovídá realitě [34, s. 37]. 

Modely zahrnující chování osob 

Jedná se o modely, které mimo fyzikální a geometrické vlastnosti prostoru uvažují i 

individualitu jednotlivců, kteří se mohou vzájemně odlišovat např. reakční dobou, 

preferencí určitého únikového východu apod. Tyto modely poskytují kvalitní odhad 

doby evakuace [34, s. 37]. V rámci těchto modelů lze modelovat i složité komplexní 

scénáře evakuace. 

2.7.2 Ověření spolehlivosti výsledků 

Pomocí verifikace modelu je možné stanovit, zda výpočtový postup modelu věrně 

reprezentuje daný scénář. Po procesu verifikace následuje proces kalibrace, který 

zahrnuje konfiguraci jednotlivých parametrů modelu takovým způsobem, aby 

maximálně odpovídala reálným požadavkům uživatele. Po kalibraci následuje 
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validace, která zkoumá soulad výsledků modelu s empirickými výsledky z pohledu 

použití modelu a jeho výpočetní metody [34, s. 42]. 

 

Obr. 12: Diagram ověření spolehlivosti modelu [34] 

Van Hees používá definici Amerického institutu pro letectví a astronautiku, dle které 

je verifikace „proces stanovení přesnosti modelu a souladu s požadavky uživatele, 

které vyplývají z řešeného problému“ a validace „proces stanovení stupně přesnosti 

reprezentace modelu reálného světa s požadavky uživatele, které vyplývají z řešeného 

problému“ [47, s. 158]. Lubaś et al. proces verifikace dále dělí dle Gwynnea 

následujícím způsobem [48, s. 716]: 

• doba před pohybem, 

• pohyb a navigace, 

• volba východů, 

• výběr a dostupnost evakuační trasy, 

• podmínky proudění osob a jeho omezení. 

Při procesu kalibrace lze vzhledem k možnému velkému počtu parametrů aplikovat 

následující pořadí kroků [34, s. 52]: 

• vymezení okruhu přednastavených parametrů výrobcem softwaru, které lze 

považovat za věrohodné a jsou vyloučeny z procesu kalibrace, 
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• omezení kalibrace na množství parametrů, které je zpracovatelné, 

• nejprve provést kalibraci globálních parametrů modelu jako celku, 

• následně kalibrovat lokální parametry. 

Kalibraci lze provést pouze v rámci parametrů, které nebyly změřeny či není známa 

jejich přesná hodnota. Posledním ověřovacím postupem je validace modelu. Pro 

validaci je nutné mít k dispozici kvalitní experimentální data, se kterými je možné 

daný model porovnat a stanovit jeho chybovost [34, s. 52–53]. Celý proces ověření 

spolehlivosti výsledků je popsán vývojovým diagramem na obrázku 12 [34, s. 43]. 

2.7.3 Fundamentální diagramy pohybu osob 

Tato podkapitola se zabývá pohybem většího počtu osob či davu a jeho základními 

charakteristikami. Na obrázku 13 [34, s. 77] jsou zobrazeny grafy vykreslující 

zidealizované vztahy mezi rychlostí a hustotou a intenzitou a hustotou. Z grafů je 

patrné, že s rovnoměrně zvyšující se hustotou lineárně klesá rychlost pohybu osob.  

 

Obr. 13: Fundamentální diagramy pohybu osob [34] 

Vztah mezi jednotlivými veličinami je možné popsat takto: 

𝑖𝑛𝑡𝑒𝑛𝑧𝑖𝑡𝑎 = ℎ𝑢𝑠𝑡𝑜𝑡𝑎 𝑥 𝑟𝑦𝑐ℎ𝑙𝑜𝑠𝑡 [𝑜𝑠. 𝑚−1/𝑚𝑖𝑛] 

Tento vztah byl převzat z teorie dopravního inženýrství, v rámci kterého také platí 

tyto principy vztahu rychlosti, hustoty a intenzity [49]. Intenzita je nejvyšší v bodě 

označeném na obrázku jako maximální kapacita. V tomto bodě intenzity je 

maximální průtok osob skrze daný profil (např. vstupní dveře). V této části je nutné 

definovat termín kongesce, převzatý z dopravního inženýrství. TP 123 kongesci 

definuje jako „řadu vozidel v jízdním pruhu bez možnosti předjetí, ovlivněnou prvním 

vozidlem“ [50, s. 33]. Tuto definici kongesce lze analogicky převzít pro pohyb osob. 
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3 Praktická část 

Praktická část práce se zabývá posouzením měkkého cíle Základní školy Sirotkova 

v Brně z hlediska odolnosti proti potenciálnímu teroristickému útoku. Pro potřeby 

práce byla v rámci posouzení zvolena část školy v podobě celých podlaží 1. NP a 2. 

NP. Posuzován bude celkový čas evakuace budovy v rámci třech různých scénářů 

potenciálně možných incidentů za využití 3D modelu pohybu osob zpracovaným 

v softwaru Pathfinder. Pro každý tento scénář budou aplikovány tři různé přístupy 

nastavení jednotlivých evakuačních parametrů. 

V prvním přístupu budou parametry nastaveny v souladu s platnými normami ČSN 

pro evakuaci osob z objektu. Druhý přístup bude vycházet z experimentálních dat 

zahraničního výzkumu, který se zabýval reálným nácvikem evakuace základní školy, 

jehož výsledkem jsou data, použitelná pro parametrizaci v rámci této práce. Třetí 

přístup bude reprezentovat mezinárodní standardy požární bezpečnosti SFPE. Po 

vyhodnocení výsledků měření a stanovení dopadů budou doporučena návrhová 

opatření, pro zefektivnění procesu evakuace a max. snížení dopadů potenciálního 

útoku na tento měkký cíl. 

3.1 Metodika zpracování vstupních podkladů 

Kapitola shrnuje veškerá výchozí data nutná pro následné posouzení objektu.  

3.1.1 Vstupní data 

Základním výchozím materiálem pro zpracování 3D modelu byla poskytnutá 

projektová dokumentace objektu v digitální formě na úrovni dokumentace pro 

provedení stavby (DPS), určená k novostavbě sportovní haly v areálu školy. Tato 

dokumentace obsahovala zaměření a zakreslení původní budovy školy, na základě 

které byl později zpracován 3D model. Dalším podkladem byla Dokumentace 

zdolání požáru a Únikový plán, který byl použit pro stanovení únikových cest 

z objektu. Reálná obsazenost a vybavení řešené části školy byly stanoveny na 

základě fyzické prohlídky a konzultace s ředitelem školy panem Mgr. Danem 

Jedličkou. 
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3.1.2 Popis řešené části objektu 

Dispoziční řešení 

Základní škola je půdorysného tvaru U sestávající ze tří traktů učeben a kabinetů 

(světlost 7,8 až 9 m) a chodby (světlost 2,65 m). Z každého traktu navazuje na 

vnitřní nádvoří hygienický přístavek. Vertikální propojení jsou realizována dvěma 

hlavními schodišti o šířce jednotlivých ramen 1,77 až 1,8 m se vstupy z 1. PP do ulice 

Šeránkovi (viz V2 na obr. 14) a z 1. NP do ulice Sirotkovy (viz V1 na obr. 14). Ve 

dvorním přístavku křídla je pomocné schodiště mezi 1. NP a 1. PP, které vede 

k vjezdu do dvora z ulice Králova (viz V4 na obr. 14).  

 

Další pomocná schodiště se nachází v jižním traktu a vede z 1. NP do 1. PP 

s východem do ulice Sirotkovy (viz V3 na obr. 14). V posledních letech vznikl další 
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Obr. 14: Dispozice 1.NP [zdroj vlastní] 
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pomocný vstup vedoucí z ulice Šeránkovi do 2. PP s následným napojením na hlavní 

schodiště v severním traktu (viz V5 na obr. 14). 

S tímto vstupem však nepočítá únikový plán zpracovaný pro školu v roce 2015. 

Součástí objektu je výtah, který není navržen jako evakuační a není tedy pro 

evakuaci dále uvažován. 

Označení jednotlivých částí objektu dle obrázků 14 a 15 bude v praktické části práce 

dále užíváno. 

Konstrukční a materiálové řešení 

Objekt je vyzděný z cihelného zdiva. Konstrukční výška 1.NP a 2.NP je 4,5 m. 

Obvodové stěny mají rozdílné tloušťky od 0,5 do 1 m. Stropy nad učebnami jsou 

dřevěné z trámů 160/200 vložených do nosníků uložených na nosných zdech. Strop 

nad chodbami je tvořen cihelnou klenbou s kazetovým podhledem. Schodiště jsou 

železobetonová s kamennými stupni. Mezipodesty u hlavních schodišť (S1, S2 viz 
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obr. 7) mají nášlapnou vrstvu z litého teraca, pomocná schodiště z PVC. Podlahy na 

chodbách a na WC mají nášlapné vrstvy z teraco dlažby. Ve třídách je použito PVC, 

v kabinetech a ostatních prostorách koberce. 

3.1.3 Charakteristika populace objektu 

V objektu školy se nacházejí primárně dvě skupiny osob – žáci a učitelé (popř. jiný 

personál). V tabulce F.1 přílohy F je znázorněna distribuce žáků a učitelů ve vztahu 

k jednotlivým místnostem (viz obrázek 14 a 15).  

Obsazenost jednotlivých tříd a kabinetů byla stanovena na základě konzultace 

s ředitelem školy a udává maximální možné hodnoty – je počítáno s maximální 

možnou kapacitou jednotlivých tříd. 

Celková obsazenost: 

• 1.NP .................. 422 osob (z toho 384 žáků, 38 učitelů) 

• 2.NP .................. 322 osob (z toho 294 žáků, 28 učitelů) 

• Celkem ............ 744 osob 

3.1.4 Použitý software 

Pro vytvoření 3D modelu stavby s navazujícími rozptylovými plochami 

z podkladové 2D dokumentace byl použit nástroj Autodesk Revit 2018. Užití tohoto 

3D nástroje nebylo podmínkou následného zpracování evakuačního modelu, 

umožňuje však kvalitnější zpracování vizualizace a prezentace výsledků. Na obrázku 

Obr. 16: 3D model řešené části školy [zdroj vlastní] 
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16 je znázorněna ukázka vytvořeného 3D modelu řešené části Základní školy 

Sirotkova. 

Jako simulační nástroj byl zvolen software Pathfinder 2018 od firmy Thunderhead 

Engineering. Firma nástroj popisuje jako simulátor nouzové evakuace, který 

obsahuje integrované uživatelské prostředí s 3D vizualizací výsledků. Jako podklad 

podporuje Pathfinder importování CAD formátů DXF a DWG [40]. Při importování 

3D modelu stavby byl využit formát DWG.  

Geometrie modelu funguje na principu trojrozměrné triangulační sítě, což programu 

umožňuje věrně kopírovat geometrické detaily a křivky. „Triangulace také 

usnadňuje kontinuální pohyb osob v rámci modelu ve srovnání s jinými simulátory, 

které prostor rozdělují na buňky, které uměle určují pohyb osob“ [40]. Ukázka 

triangulace je znázorněna na modelu školy na obrázku 17. 

 

Obr. 17: Triangulační síť v softwaru Pathfinder [zdroj vlastní] 

Pathfinder umožňuje nastavení simulace ve dvou základních režimech – SFPE10 

režim a STEERING režim. Režim SFPE reprezentuje nastavení parametrů chování 

daných standardy SFPE. V tomto režimu osoby fyzicky nezohledňují ostatní osoby a 

v místě dveří procházejí na základě nastavení průtokového limitu dveří. Ve 

STEERING režimu osoby berou ohled na fyzickou schránku okolních osob a průtok 

dveří není omezen nastavením průtokového limitu, nýbrž vzájemnou interakcí osob 

[40]. Rozdíl obou režimů je graficky znázorněn na obrázku 18. 

                                                
10 SFPE = Mezinárodní společnost inženýrů požární ochrany (Society of Fire Protection Engineers) 
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Každá osoba při spuštění simulace volí cestu k východu na základě nastavení svého 

chování a okolních podmínek daných nastavenými parametry. Rozhodujícími 

parametry okolních podmínek pro výběr cesty jsou: 

• čas strávený ve frontě u dveří aktuální místnosti, 

• čas potřebný k dosažení dveří aktuální místnosti, 

• odhadovaný čas evakuace od dveří místnosti k východu z budovy, 

• vzdálenost, kterou osoba v místnosti již ušla. 

Osoby dynamicky reagují na změny těchto parametrů během simulace. Chování 

osob může být dále modifikováno sadou parametrů definujících jejich chování [40] 

(např. dojít na určité místo, čekat, poté dojít na jiné místo a následně zamířit k 

východu). 

Dílčím nástrojem, který byl klíčový pro co nejvěrnější reprezentaci pohybu osob ve 

škole, byla tvorba skupin. Pathfinder je schopen vytvořit skupiny osob, kteří na sebe 

vzájemně reagují pomocí vytvořených vazeb. Nastavení těchto vazeb umožňuje 

např. zpomalení skupiny, popř. čekání v případě, že se jedna osoba od skupiny 

vzdálí. Každé skupině je možné přiřadit vůdce, který je ostatními osobami 

následován [40]. Limitem v této oblasti je neschopnost vytvoření podskupin. 

V rámci zařízení typu základní školy by tato funkce byla žádoucí vzhledem ke 

skutečnosti, že se žáci školy při evakuaci pohybují v rámci své třídy (skupina) a poté 

ve dvojicích (podskupiny). 

Obr. 18: Simulační režimy (vlevo SFPE režim, vpravo STEERING režim) [zdroj vlastní] 
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Při stanovování rychlostí osob je možné zohlednit vztah mezi hustotou osob a jejich 

rychlostí. Tuto závislost, kterou popisuje fundamentální diagram, je možné 

přizpůsobit na základě vlastních hodnot pro jednotlivé hustoty a na nich závisející 

rychlosti osob.  

3.2 Analýza rizik 

Tato kapitola praktické části práce je zaměřena na posouzení a stanovení 

ohroženosti ZŠ Sirotkova dle dokumentu Metodika vyhodnocení ohroženosti 

měkkých cílů, zpracovaného týmem v rámci instituce STPI [23]. Výsledkem tohoto 

vyhodnocení budou scénáře potenciálně možných incidentů, které budou následně 

implementovány do 3D modelu ZŠ Sirotkova a bude posuzována doba evakuace pro 

každý tento scénář v rámci přístupů uvedených v předchozích kapitolách. Toto 

hodnocení se bude týkat výhradně potenciálních teroristických útoků, nikoli jiných 

typů kriminální činnosti, kterým se metodika také věnuje. STPI uvádí, že před 

samotným vyhodnocením je potřeba zodpovědět 3 základní otázky, na základě 

kterých je poté možné sestavit seznam konkrétních způsobů útoku, které měkkému 

cíli hrozí: 

• předmět ochrany (identifikace hodnot), 

• identifikace zdrojů hrozeb (osob, skupin osob), 

• způsob útoku zdrojů hrozeb (motivace k útoku, kdy a kde obvykle k útoku 

dochází, typ zbraní apod.) [23, s. 6]. 

Seznam konkrétních způsobů útoku je klíčem k návrhu bezpečnostního systému 

školy, nastavení bezpečnostní politiky, strategie a dalších dílčích opatření. 

Vyhodnocení zpracované na základě tohoto seznamu slouží vedoucím pracovníkům, 

které hrozby je potřeba řešit s jakou prioritou [23, s. 6].  

Postup vyhodnocení sestává ze tří fází. Shrnutí tohoto postupu je popsáno níže. 

• Charakteristiky útoku (I. etapa) 

− vymezení předmětu ochrany, 

− vymezení, od kterých subjektů hrozí nebezpečí, 

− vymezení očekávaných způsobů útoku, 

− stanovení pravděpodobného místa a času každého způsobu útoku, 
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− vytvoření seznamu možných způsobů útoku na měkký cíl. 

• Míra ohroženosti (II. etapa) 

− určení pravděpodobnosti jednotlivých způsobů útoku, 

− určení dopadů jednotlivých způsobů útoku, 

− stanovení celkové míry ohroženosti měkkého cíle [23, s. 7]. 

3.2.1 Charakteristiky útoku 

Předmětem ochrany ZŠ Sirotkovy před potenciálním útokem je ochrana zdraví a 

životů všech osob v objektu. Práce se nezabývá ochranou majetku, informací, ani 

jiného vlastnictví školy. Jako zdroj hrozeb jsou v práci obecně uvažovány 

teroristické subjekty, které budou dále klasifikovány.  

Zdroj hrozeb Upřesnění zdroje hrozeb 

Krajně pravicové skupiny 

Např. vysoký počet dětí jiné etnické 
skupiny, rasy, či národa motivující 
ultrapravicové skupiny ke spáchání 
útoku 

Osamělí vlci 
Např. vazba členů školy na politické či 
náboženské symboly 

Skupiny s náboženskou motivací 

Např. přítomnost školy poblíž 
významného náboženského symbolu, 
vazba školy na osoby zodpovědné za 
zahraniční politiku ČR 

Tab.  2: Zdroje hrozeb [zdroj vlastní] 

Typ útoku Provedení 

Bombový útok 

Umístění výbušniny do určitého prostoru (útok bez 
přítomnosti útočníka) 

Sebevražedný útok s použitím výbušniny 

Výbušnina v poštovní zásilce 

Palné zbraně 
Krátká zbraň (pistole, revolver apod.) 

Dlouhá zbraň (útočná puška apod.) 

Žhářství Založení požáru 

Chladné zbraně 
Bodné a sečné zbraně (nože apod.) 

Tupé zbraně 

Tab.  3: Možné způsoby provedení útoku [zdroj vlastní] 

Tyto teroristické subjekty byly vyselektovány na základě kapitoly 2.2 jako subjekty, 

pro které může být základní škola potenciálním cílem. Jsou shrnuty v tabulce 2. 

Možné způsoby útoků vycházející z obrázku 6 kapitoly 2.3.3 budou dále detailně 
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specifikovány s přihlédnutím na měkký cíl typu základní školy. Je potřeba upřesnit, 

že se jedná o způsoby útoků ve vazbě na budovu školy (nezohledňují se útoky 

v prostorách mimo budovu školy). Shrnuty jsou v tabulce 3. Následujícím krokem je 

zasazení těchto možných způsobů útoku do konkrétního prostředí a vytvoření 

variant jejich možného provedení. Zvážena budou zranitelná místa (vzhledem 

k současnému zabezpečení objektu) a načasování útoku. 

Načasování útoku 

Zvolenou dobu pro načasování uvedených způsobů útoku lze předpokládat 

v rozmezí hodin, kdy je škola maximálně obsazena.  

Předmět ochrany: ochrana zdraví a životů osob uvnitř objektu 

    

Zdroje útoku: krajně pravicové skupiny 

  

osamělý vlci 

skupiny s náboženskou motivací 

  

Způsob provedení 
útoku: 

bombový útok - výbušnina umístěna do prostoru 

  

  
- sebevražedný útok 

- výbušnina v poštovní zásilce 
  
útok palnou 
zbraní 

- krátkou zbraní 
- dlouhou zbraní 

   

žhářský útok   
  
útok chladnou 
zbraní 

- bodnou či sečnou 
- tupou 

   

  

Lokalizace útoku: uvnitř objektu (třídy, chodba, jídelna atd.) 

  

u hlavních vstupů V1 a V2 (zatarasení vstupů proti 
evakuaci) 

  

Načasování útoku: 8:00 až 12:00 

Tab.  4: Seznam možný způsobů teror. útoků na ZŠ Sirotkovu [zdroj vlastní] 

Toto rozmezí lze odhadnout na dobu mezi 8:00, kdy pro celou školu začíná výuka až 

12:00, kdy začíná být obsazenost menší z důvodu např. polední pauzy, či ukončené 
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výuky. Výsledný seznam možných způsobů teroristických útoků na ZŠ Sirotkova 

zpracovaný dle metodiky STPI [23] je uveden v tabulce 4. 

Lokalizace útoku 

Doporučené zabezpečovací prvky pro školská zařízení řeší norma ČSN 730044 [43]. 

Řadu zabezpečovacích prvků uvedených v této normě řešený objekt reálně využívá. 

Mezi tyto patří: 

• mechanické zabezpečovací prvky (uzamykatelné vstupní dveře), 

• CCTV se záznamem, 

• přístroje pro použití a audio a video dveřních vstupních systémech (audio 

stanice), 

• nouzový zvukový systém a hlasové výstražné zařízení [43, s. 24]. 

Vstupní dveře do objektu jsou veřejnosti nepřístupné. Pro vstup do objektu je nutné 

vlastnit klíč ke dveřím, navázat komunikaci s personálem uvnitř objektu přes audio 

stanici, nebo se do objektu dostat jiným způsobem (vpuštěním do školy osobou 

z vnitřku budovy). V objektu je nainstalován CCTV bezpečnostní kamerový systém. 

 

Obr. 19: Schéma rozmístění kamer [zdroj vlastní] 

Informace o rozmístění těchto kamer byly převzaty od ředitele školy. Schéma 

rozmístění jednotlivých kamer je znázorněno na obrázku 19. 

kamery systému CCTV 

vstupy do objektu 
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Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem je třeba konstatovat, že vzhledem 

k charakteru zařízení škola využívá téměř veškeré běžně dostupné technologie pro 

zkvalitnění její odolnosti vůči útoku. Na obecné rovině charakteristik měkkých cílů, 

by škola patřila mezi obtížně přístupné objekty. Nicméně školu stále nelze řadit na 

úroveň objektů, kde je nezpozorovaný přístup útočníka do objektu vyloučen (např. 

administrativní budovy využívající recepci u vstupů s ostrahou a následným 

doprovodem návštěvníků uvnitř objektu, viz kapitola 2.5.2). Vzhledem k tomuto 

faktu bude dále kalkulováno s úspěšným vstupem útočníka do objektu 

(pravděpodobně skrze nevědomou asistenci jednoho z žáků či personálu školy) a 

provedením útoku uvnitř objektu. Z pohledu útočníka je v rámci maximálního 

efektu svého činu realisticky možné, že se pokusí o znepřístupnění (zatarasení) 

některých únikových východů z budovy školy. Z hlediska max. možných dopadů by 

se nabízelo znepřístupnění hlavních východů V1 a V2 (viz obr. 14) vedoucích 

z hlavních únikových tras. 

3.2.2 Míra ohroženosti 

Seznam zpracovaný v kapitole 3.3.1 poslouží nyní pro stanovení ohroženosti 

řešeného objektu. Institut STPI tuto ohroženost určuje na základě dvou hlavních 

proměnných:  

• pravděpodobnosti, že k dané variantě útoku dojde, 

• dopadech, které by tento útok vyvodil. 

Obě kategorie budou zkoumány bodovými podkategoriemi. „Smyslem tohoto 

hodnocení je porovnání pravděpodobnosti a dopadů mezi sebou navzájem, a tím 

umožnit racionálně prioritizovat použití různých metod zabezpečení, resp. se 

rozhodnout, do kterých prioritně investovat“. Predikace násilných útoků metodou 

statistické pravděpodobnosti není v této situaci optimální způsob. Dle institutu STPI 

se statisticky dá reálně odhadnout pouze velmi omezené množství případů. „Ze 

zkušenosti vyplývá, že největší přínos má samotné zamyšlení se (tedy vlastně 

zodpovězení si série klíčových otázek) nad každým způsobem útoku a jeho modelování 

na chráněném objektu.“ Tyto principy vyhodnocení jsou mezinárodně uznávány a 

jsou využívány vládními organizacemi i soukromým sektorem [23, s. 21]. 
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Stanovení pravděpodobnosti 

Pravděpodobnost útoku bude stanovována na základě třech hlavních kritérií: 

• dostupnost prostředků pro útok, 

• výskyt útoku, 

• náročnost provedení [23, s. 22]. 

Pro hodnocení dostupnosti je nutné zvážit následující údaje: 

• je použit jeden prvek, více prvků či kombinace (např. vozidlo a výbušnina), 

• jde o zbraň, pro jejíž manipulaci je nutné školení, či trénink, 

• dostupnost získání zbraně (volně dostupná, s nutným povolením, legálně 

nedostupná), 

• doba zprovoznění zbraně (doba dodání, nutná výroba apod.) [23, s. 22]. 

Dostupnost bude klasifikována bodovým ohodnocením v tabulce 10 na škále 1–7, 

která je specifikována v tabulce 5 [23, s. 22]. 

7 6 5 4 3 2 1 
zbraň 
běžně 
dostupná 
(např. 
nůž) 

zbraň méně 
běžně 
dostupná 
(např. 
dodávka) 

více zbraní 
běžně 
dostupných 
(např. 
automobil, 
nůž a 
hořlavina) 

zbraň na 
povolení, 
případně 
více 
takovýchto 
zbraní 
(střelná 
zbraň) 

zbraň 
získatelná 
kriminální 
činností bez 
potřeby 
odborného 
zaškolení 

zbraň 
získatelná 
kriminální 
činností s 
potřebou 
odborného 
zaškolení s 
krátkou 
dobou 
dodání 

zbraň 
získatelná 
kriminální 
činností s 
potřebou 
odborného 
zaškolení s 
dlouhou 
dobou 
dodání 

Tab.  5: Škála hodnocení dostupnosti prostředků [23] 

Výskyt bude hodnocen na základě statistického počtu jednotlivých typů útoků dle 

databáze GTD [19]. Z databáze byla získána data pro výše uvedené typy  

teroristických útoků, které se uskutečnily v Evropě, na Blízkém východě a v severní 

Africe11 v letech 1995 až 2017 a byly namířeny proti vzdělávacím institucím. Tato 

data jsou znázorněna v grafu 8. Útoky, které nebyly v databázi specifikovány kvůli 

nedostatku informací nejsou v grafu zahrnuty, z důvodu možného zkreslení 

                                                
11 metodika institutu STPI uvádí, že dle empirických zkušeností se metody útoků přenášejí do evropského 
prostoru, např. z Blízkého východu a dochází zde k pohybu osob mezi těmito oblastmi [23, s. 23] 
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v následném vyhodnocení. Sebevražedný bombový útok a útok chladnou tupou 

zbraní se za daných podmínek žádný neuskutečnil.  

Výskyt bude ohodnocen kvalifikovaným odhadem na škále 1–7, kde 1 představuje 

útoky s nejnižším počtem incidentů a 7 útok s největším počtem incidentů. Při 

posuzování náročnosti se bere ohled na komplexnost příprav útoku a režim a 

zabezpečení objektu. U náročnosti útoku se hodnotí zejména: 

• zda by měl být připraven jednotlivcem, skupinou či širší organizací 

• zda vyžaduje dlouhodobou spolupráci osob 

• zda je nutná spolupráce s dalšími teroristickými skupinami při získání 

prostředků k útoku 

• zda vyžaduje znalosti režimového prostředí cíle 

• zda vyžaduje provedení v úzce vymezeném čase, popř. na přesně daném 

místě  

Tato kritéria jsou ohodnocena na škále 1–7, která je specifikována v tabulce 6 [23, s. 

23–24]. Body v rámci jednotlivých způsobů útoků budou následně sečteny a útok 

s nejvyšším bodovým ohodnocením bude stanoven jako nejpravděpodobnější. 

0 25 50 75 100
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 ú
to

k
u

Počet incidentů

Výbušnina v poštovní zásilce

Útok chladnou zbraní (tupou)

Útok krátkou palnou zbraní

Útok dlouhou palnou zbraní

Útok chladnou zbraní
(bodnou, sečnou)
Sebevražedný bombový útok

Žhářský útok

Výbušnina umístěná nebo
vržená do prostoru

 
Obr. 20: Výskyt jednotlivých typů útoků na vzdělávací instituce v letech 1995-2017 v 

Evropě a na Blízkém východě [19] 
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7 6 5 4 3 2 1 
jednotli-
vec bez 
pomoci 
dalších 
osob; 
VPM12 

vyžaduje 
zapojení 
více osob; 
VPM 

jednoduchá 
či 
jednorázo-
vá 
spolupráce 
s jinou 
skupinou; 
VPM 

složitější či 
dlouhodobá 
spolupráce 
s jinou 
skupinou; 
VNM13 

jednorázová 
spolupráce 
s teroristic-
kou 
skupinou; 
VNM 

koordinova-
ná akce na 
místní 
úrovni s 
jinou 
teroristickou 
skupinou; 
VNM 

mezinárodně 
koordinovaná, 
dlouhodobě 
připravovaná 
akce 
teroristické 
skupiny; VPM 
nebo VNM 

Tab.  6: Škála hodnocení náročnosti přípravy útoku [23] 

Výsledné vyhodnocení pravděpodobnosti realizace jednotlivých typů teroristických 

útoků na ZŠ Sirotkovu je znázorněno v tabulce 7. 

Identifikace možných  Pravděpodobnost Suma  
způsobů útoku Dostupnost Výskyt Náročnost  

Výbušnina umístěná (vržená) do 
prostoru 

3 7 5 15 

Žhářský útok 7 5 7 19 

Sebevražedný bombový útok 2 4 6 12 

Útok chladnou zbraní (bodnou, 
sečnou) 

7 3 7 17 

Útok dlouhou palnou zbraní 4 2 5 11 

Útok krátkou palnou zbraní 4 1 5 10 

Útok chladnou zbraní (tupou) 7 1 7 15 

Výbušnina v poštovní zásilce 3 1 7 11 

Tab.  7: Vyhodnocení pravděpodobnosti způsobu útoku [zdroj vlastní] 

Jako nejpravděpodobnější varianta teroristického útoku na ZŠ Sirotkovu byl 

vyhodnocen žhářský útok. 

Stanovení dopadů 

Dopady jednotlivých typů útoků budou zkoumány nejen z hlediska ohrožení života 

a zdraví osob ve škole, ale i z hlediska dopadů na samotný objekt, finančních dopadů 

a dopadů na přímo zasažené společenství. Tyto dílčí dopady budou hodnoceny opět 

na škále 1–7 [23, s. 27]. Hlavní kritérium, tedy hodnocení dopadů na životy a zdraví 

osob, se zaměřuje na množství osob, které mohou být daným typem útoku ohroženy 

a na závažnost následků. Škála bodového ohodnocení je znázorněna v tabulce 8. 

                                                
12 veřejně přístupné místo 
13 veřejně nepřístupné místo 
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7 6 5 4 3 2 1 
vážná 
zranění a 
úmrtí 
většího 
počtu 
osob 

vážná 
zranění 
většího 
počtu osob a 
úmrtí 
jednotlivců 

vážná 
zranění 
většího počtu 
osob 

vážná 
zranění 
jednotlivců 

lehká 
zranění 
většího 
počtu osob 

lehká 
zranění 
jednotlivců 

úlek/šok, 
popř. 
drobná 
zranění 

Tab.  8: Škála hodnocení ohroženosti životů a zdraví osob [23] 

Dopad na objekt se soustředí na možnou míru technického poškození objektu a na 

vliv útoku na provoz objektu a možnost pokračování v činnosti po útoku vzhledem 

k jeho poškození. Bodová škála tohoto hodnocení je znázorněna v tabulce 9. 

7 6 5 4 3 2 1 
zničení 
objektu 
případně 
narušení 
statiky 

rozsáhlé 
omezení 
funkčnosti 
objektu 

omezení 
funkčnosti 
části 
objektu 

lokální 
omezení 
funkčnosti 
místnosti 

závažnější 
poškození 
objektu bez 
omezení 
funkčnosti 

drobné 
poškození 
objektu 

žádné či 
zanedbatelné 
poškození 
objektu 

Tab.  9: Škála hodnocení fyzických dopadů na objekt [23] 

Finanční dopad je možné pojmout z hlediska krátkodobého dopadu (nutná 

rekonstrukce, omezení provozu) nebo dlouhodobého dopadu (např. vliv na budoucí 

poptávku po této škole). Zohledněny by měla být obě hlediska. Škála hodnocení je 

popsána v tabulce 11. 

7 6 5 4 3 2 1 
dopad 
ekono-
micky 
likvidační 

dopad nad 
500 tis. Kč 
neřešitelný 
pojištěním 

dopad nad 
100 tis. Kč 
neřešitelný 
pojištěním 

dopad nad 
100 tis. Kč 
řešitelný 
pojištěním 

dopad v 
řádu 
deseti-
tisíců Kč 

dopad do 5 
tis. Kč 

bez dopadu, 
případně 
zanedbatelný 

Tab.  10: Škála hodnocení finančních dopadů [23] 

7 6 5 4 3 2 1 
ukončení 
činnosti 

dočasné 
přerušení 
činnosti 

reálné riziko 
ohrožení osob 
při budoucí 
účasti 

všeobecná 
obava být 
aktivní ve 
společenství 

menší 
omezení 
aktivit 

slabý dopad 
na úrovni 
jednotlivců 

bez zjevného 
dopadu na 
společenství 

Tab.  11: Škála hodnocení dopadů na společenství [23] 
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Typ útoku 

Dopady 
na 

životy a 
zdraví 

Dopady 
na 

objekt 

Finanční 
dopady 

Dopady na 
zasažené 

společenství 
Suma 

Výbušnina umístěná 

nebo vržená do prostoru 
7 6 4 4 21 

Žhářský útok 7 7 4 4 22 

Sebevražedný bombový 

útok 
7 5 4 4 20 

Útok chladnou zbraní 

(bodnou, sečnou) 
6 1 1 4 12 

Útok dlouhou palnou 

zbraní 
7 2 3 4 16 

Útok krátkou palnou 

zbraní 
6 1 1 3 11 

Útok chladnou zbraní 

(tupou) 
4 1 1 2 8 

Výbušnina v poštovní 

zásilce 
6 3 3 3 15 

Tab.  12: Souhrn vyhodnocení dopadů [zdroj vlastní] 

 

Obr. 21: Vyhodnocení míry ohroženosti ZŠ Sirotkovy [zdroj vlastní] 
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Dopad na fungování zasaženého společenství (tedy školy tvořené žáky, učiteli a 

rodiči) je zaměřen na budoucí fungování tohoto společenství. Škála hodnocení 

těchto dopadů je znázorněna v tabulce 12. Výsledné hodnoty dopadů pro jednotlivé 

typy útoků jsou následně vypočítány sumou bodů jednotlivých kategorií a jsou 

uvedeny v tabulce 13. Výsledné bodové hodnoty celkové míry ohroženosti ZŠ 

Sirotkovy jsou graficky znázorněny v grafu na obrázku 21. Na základě stanovení 

nejpravděpodobnějšího útoku s největšími dopady v podobě žhářského útoku, 

budou v dalších kapitolách stanoveny scénáře potenciálního útoku, které budou 

posuzovány z hlediska doby evakuace těchto jednotlivých scénářů. 

3.3 Teorie evakuace školského zařízení 

Kapitola se zabývá charakteristikou třech rozdílných přístupů k evakuaci osob 

implementovaných do 3D modelu při posuzování řešené části Základní školy 

Sirotkovy. Prvním přístupem je posouzení doby evakuace dle platných norem ČSN, 

kterými by byl objekt v našich podmínkách standardně posuzován. Další přístup 

vychází ze zahraničního výzkumu, v rámci kterého bylo na základní škole ve 

Španělsku provedeno několik evakuačních cvičení. Data z tohoto výzkumu byla 

převzata a implementována do modelu. Třetím přístup vychází z defaultního 

nastavení softwaru Pathfinder. Pro všechny přístupy budou představeny základní 

nastavené parametry evakuace, tedy parametry rychlosti pohybu osob a parametry 

případné reakční doby. 

3.3.1 Přístup dle ČSN 

Školská zařízení, představují objekty, na které se z hlediska evakuace osob vztahují 

tyto požární normy:  

• ČSN 730802 Požární bezpečnost staveb - Nevýrobní objekty 

• ČSN 730831 Požární bezpečnost staveb - Shromažďovací prostory 

• ČSN 730818 Požární bezpečnost staveb – Obsazení objektu osobami [35, 41, 

44] 

Normativním kritériem posouzení objektu z hlediska celkového evakuačního času 

je předpokládaná doba evakuace dle ČSN 730802 (odstavec 9.1.2). Předpokládaná 

doba evakuace tu se určí z této rovnice: 
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𝑡𝑢 =
0,75 × 𝑙𝑢

𝑣𝑢
+

𝐸 × 𝑠

𝐾𝑢 × 𝑢
 , 

kde lu   je délka únikové cesty s m, 

vu rychlost pohybu osob v m za minutu, dle tab. 314, 

E počet evakuovaných osob, 

Ku jednotková kapacita únikového pruhu (počet osob za min.), dle tab. 3, 

s  součinitel podmínek evakuace15, 

u započitatelný počet únikových pruhů [35, s. 72]. 

V případě, že by se škola řadila mezi shromažďovací prostory v rámci zatřídění dle 

tab. A.1, přílohy A, normy ČSN 730831, byla by rovnice pozměněna takto [41]: 

𝑡𝑢 =
0,5 × 𝑙𝑢

𝑣𝑢
+

𝐸 × 𝑠

𝐾𝑢 × 𝑢
 . 

Zde je nutné zdůraznit, že výše uvedený výpočet předpokládané doby evakuace se 

nedá kompletně zohlednit v modelu použitého softwaru Pathfinder. Pro potřeby 

diplomové práce, tzn. znázornění rozdílů přístupu dle požárních norem ČSN a 

přístupu kopírující parametry reálného průběhu evakuace, bylo z rovnice převzato 

maximální možné množství parametrů popsaných v 3.5. Byla převzata rychlost 

pohybu osob, popsaná v tabulce 13 [35, s. 72]. Délka únikových cest je dána 

samotnou geometrií modelu. Jednotkovou kapacitu únikového pruhu za daný čas 

(tzn. maximální počet osob na únikové cestě) v software nelze přesně zohlednit. 

Součinitel podmínek evakuace byl určen dle kapitoly 2.6.2 na základě jíž lze tvrdit, 

že se v objektu jedná o evakuaci současnou.  

Únik 
Rychlost pohybu osob 

vu (m/min) 
Jednotková kapacita Ku 

počet osob za minutu 

po rovině 35 50 

po schodech dolů 30 40 

po schodech nahoru 25 30 

Tab.  13: Rychlosti pohybu osob dle ČSN 73 0802 [35] 

                                                
14 tabulka 23 normy ČSN 730802, s. 72 
15 viz kapitola 2.6.2 
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Tato skutečnost bude v modelu zohledněna současným zahájením evakuace všech 

tříd. Započitatelný počet únikových pruhů, který určuje šířku únikové cesty, je 

v modelu zohledněn reálnou šířkou únikových cest, tj. nejužšího místa na únikových 

cestách (schodištích). Počet evakuovaných osob bude v tomto přístupu 

korespondovat s tabulkou F.1 přílohy F, tedy reálným počtem evakuovaných osob. 

Počet osob v objektu stanovený dle normy ČSN 730818 [44] bude zohledněn 

v samostatné variantě simulace, kde zbylé parametry nebudou vycházet 

z parametrů ČSN, nýbrž z experimentálních dat kapitoly 3.3.2. 

3.3.2 Přístup dle zahraničního výzkumu 

V roce 2011 až 2014 byla realizována série 5 evakuačních cvičení na základní škole 

Altamira ve Španělsku, jejichž průběh a výsledky byly podrobeny týmem odborníků 

analýze. Zkoumané byly 2 skupiny osob, a to žáci prvního stupně (děti 6–12 let) a 

žáci druhého stupně (13–16 let). Jednotlivá cvičení byla zaznamenávána 

videonahrávkami, na základě kterých byla zjištěna reakční doba, trasa zvolené 

únikové cesty, rychlost pohybu po horizontální a vertikální rovině a evakuační čas. 

Tato data byla následně implementována do čtyř různých modelů zabývajících se 

evakuací osob a výsledky těchto modelů byly porovnávány mezi sebou a s reálnými 

daty. Každý tento model vycházel z jiného softwaru. Podmínky každého jednoho 

cvičení byly odlišné – některé děti chyběly, ve třídách byly jiní vyučující apod. Čtyři 

z těchto pěti cvičení byly neohlášeny předem, jedno bylo ohlášeno. Jakmile zazněl 

manuálně spuštěný alarm v 10:00, jednotlivé třídy se začali evakuovat postupnou 

evakuací. Evakuační plán zahrnoval dvě únikové cesty. Pro záznam bylo využito osm 

kamer instalovaných u stropů z nichž pět bylo rozmístěných na schodech a u 

východů z objektu a ve třech třídách. [42, s. 3–6]. 

V další části jsou uvedeny a popsány jednotlivé naměřené parametry, které byly 

následně použity pro parametrizaci modelu ZŠ Sirotkova. 

Rychlost pohybu osob 

Tabulka 14 znázorňuje naměřené rychlosti pohybu osob. Rychlosti byly měřeny 

v horizontální rovině a vertikální rovině (na schodištích). Ronchi et al. uvádí, že 

vysoký rozsah rychlostí v horizontální rovině je dán faktem, že řada dětí se při 
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evakuaci rozběhla. Jednotlivé naměřené rychlosti byly rozděleny normální 

metodou16 rozložení pravděpodobnosti [42, s. 10]. Pro cílovou skupinu této práce 

byly převzaty hodnoty pro věkovou skupinu 13–16 let. Koeficient pro přepočet 

horizontální rychlosti na vertikální byl stanoven z průměrné hodnoty pro rychlost 

po vertikální rovině 0,92 m/s a průměrné hodnoty pro rychlost po horizontální 

rovině 1,21 m/s. Rychlost pohybu osob po vertikální rovině směrem nahoru nebyla 

výzkumem stanovena a bude převzata ze standardů SFPE. 

  

Vertikální (m/s) Horizontální (m/s) 

Žáci Žáci 
Učitelé 

Žáci  Žáci  
Učitelé 

6 - 12 let 13 - 16 let 6 - 12 let 13 - 16 let 

DIST Normal  - Normal  - Normal Normal 

Průměr 0,94 0,92 0,82 1,58 1,21 1,47 

SO 0,23 0,18 0,17 0,44 0,28 0,40 

Min 0,34 0,24 0,37 0,98 0,70 0,88 

Max 1,53 1,79 1,17 3,13 2,15 2,32 

Tab.  14: Rychlosti pohybu osob [42] 

Reakční doba 

Jedná se o množství času tr měřené od spuštění alarmu, do počátku evakuace, tedy 

zahájení pohybu prvního člověka od dveří třídy směrem k východu. Tuto reakční 

dobu Ronchi et al., rozdělil na „čas přípravy17“ a „statický čas18“ [42, s. 7]. 

Ronchi oba časy definuje takto: 

• „Čas přípravy tpre – čas od okamžiku zaznění alarmu do okamžiku, kdy je 

učitel připravený u dveří zahájit evakuaci se žáky seřazenými za ním“ 

• „Statický čas thold – množství času, kdy je učitel se žáky nucen vyčkat připraven 

u dveří své třídy, než dojde k uvolnění místa od okolních evakuovaných tříd na 

únikové cestě“ [42, s. 7, překlad vlastní] 

tr = tpre + thold [s]. 

Tabulka 15 vychází z hodnot získaných logaritmicko-normální distribucí19 

jednotlivých časů naměřených v rámci 5 evakuačních cvičení pro každou třídu 

                                                
16 normální metoda matematického rozdělení pravděpodobnosti jednotlivých časů 
17 překlad vlastní; originál: pre-evacuation time 
18 překlad vlastní; originál: holding time 
19 logaritmicko-normální metoda matematického rozdělení pravděpodobnosti jednotlivých časů 
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zvlášť, které jsou převzaty do modelu v rámci modelu ZŠ Sirotkova. Na základě 

těchto časových hodnot byly hodnoty přerozděleny normální metodou rozložení 

pravděpodobnosti. 

  Doba přípravy (s) Statický čas (s) Celkový čas (s) 

DIST Normal Normal - 

Průměr 24,39 34,91 41,34 

SO20 15,20 31,62 35,26 

Min 4,00 3,00 4,00 

Max 68,00 136,00 166,00 

Tab.  15: Reakční doba [42] 

3.3.3 Přístup dle metodiky SFPE 

Tento přístup kopíruje defaultní nastavení parametrů pro pohyb osob v software 

Pathfinder. Nastavení těchto parametrů vychází z „Engineering Guide: Guide to 

Human Behavior in Fire, 2nd Edition“21 zpracovanou odborným týmem v rámci 

organizace SFPE [46]. Rychlost pohybu osob po horizontální rovině je dle této 

metodiky stanovena takto: 

𝑣 = 0,85 × 𝑘, 

kde  v  je rychlost pohybu (m/s), 

k  rychlostní faktor (m/s) [46, s. 98].   

Faktor hustoty je pro pohyb v horizontální rovině dán hodnotou 1,40 m/s. Po 

dosazení do vzorce tedy výsledná rychlost pohybu osob po rovině činí 1,19 m/s. 

Příručka lidského chování při požáru dále uvádí rychlost pohybu osob po 

schodištích přepočtem dle tabulky 8.1 této příručky [46, s. 99]. Reakční doba není 

tímto přístupem uvažována. 

3.4 Řešené scénáře 

Po vyhodnocení ohroženosti ZŠ Sirotkova v analýze rizik s konkrétními výstupy 

v podobě útoků s největšími pravděpodobnostmi a dopady budou stanoveny 

scénáře, které budou do modelu implementovány a budou mít zásadní vliv na 

                                                
20 směrodatná odchylka 
21 překlad: Příručka lidského chování během požáru 
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následnou evakuaci objektu. Tyto scénáře nemají za cíl přesné stanovení charakteru 

a místa incidentu, ale mají za cíl vytvořit realistický podklad pro posouzení evakuace 

objektu za ztížených nestandartních podmínek, daných teroristickým útokem. 

Teroristický útok je na rozdíl od jiných krizových situací (např. nezamýšleného 

vypuknutí požáru) předem promyšlená akce často s cílem maximálního počtu obětí 

na životech. Je proto zapotřebí zvažovat i nestandardní situace naplánované 

teroristickým subjektem, ke kterým může během útoku dojít. V kapitole 3.2.1 bylo 

v rámci lokalizace útoku stanoveno, že zatarasením některých z únikových východů 

je možné dosáhnout efektivního a zároveň nenáročného zvýšení dopadů útoku. 

V následujících podkapitolách budou stanoveny tyto 3 nestandartní krizové situace. 

3.4.1 Scénář A 

První scénář bude předpokládat útok uvnitř objektu s tím, že pro evakuaci budou 

k dispozici všechny únikové východy. Schéma použitelných východů je znázorněno 

na obrázku 22. Únikové východy pro jednotlivé třídy jsou označeny v tabulce A.1 

přílohy A.  
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Obr. 22: Schéma únikových východů scénáře A [zdroj vlastní] 
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3.4.2 Scénář B 

Scénář B předpokládá útok uvnitř objektu se zataraseným východem V1 

znázorněným na obrázku. Schéma použitelných východů je znázorněno na obrázku 

23. Primárně volené a reálně použité únikové východy vzhledem k nepoužitelnému 

východu V1 jsou pro jednotlivé třídy označeny v tabulce A.1 přílohy A. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4.3 Scénář C 

Tento scénář je ze všech 3 scénářů nejméně příznivý a znázorňuje situaci, kdy jsou 

zataraseny oba hlavní východy z objektu, tedy dle obrázku 24 východy V1 a V2. 

Rovněž je tedy předpokládán útok uvnitř objektu. V tomto případě bude k úniku 

využit i jinak nepoužívaný východ V5, který by za normálních podmínek k úniku 

pravděpodobně využit nebyl. Primárně volené a reálně použité únikové východy 

jsou vzhledem k zadaným podmínkám označeny v tabulce A.1 přílohy A. 
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Obr. 23: Schéma únikových východů scénáře B [zdroj vlastní] 
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3.5 Nastavení parametrů simulací 

Parametry stanovené v podkapitolách 3.3.1 a 3.3.2 budou pro jednotlivé přístupy 

implementovány do software Pathfinder v podobě následujících základních 

parametrů software. 

3.5.1 Rychlost pohybu osob 

Dle ČSN 730802 

Rychlost pohybu osob po rovině a na schodištích bude v softwaru Pathfinder 

nastavena dle tabulky 16. Norma ČSN 730802 rychlost pohybu osob uvádí jako 

konstantní hodnotu [35, s. 72]. Zároveň nepočítá s počáteční akcelerací, tzn. 

zrychlením, které nastává, dokud není dosaženo stanovené konstantní hodnoty 

rychlosti. Chování osob bude dáno nastavením módu SFPE, který nejvíce odpovídá 

principům chování osob dle požárních norem ČSN a je popsaný v kapitole 3.4.1. 
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Obr. 24: Schéma únikových východů scénáře C [zdroj vlastní] 
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Parametr Hodnota 

Konstantní rychlost: 0,583 m/s 

Speed Fraction Up22: 0,7153 

Speed Fraction Down23: 0,8576 

Doba akcelerace: 0 s 

Režim chování: SFPE 

Tab.  16: Parametry rychlosti pohybu [zdroj vlastní] 

Dle experimentálních dat 

Rychlost pohybu dle tohoto přístupu bude nastavena dle rychlosti pohybu žáků ve 

věku 13 -16 let uvedené v tabulce 15. Hodnoty rychlosti této skupiny žáků jsou nižší 

než u skupiny 6 – 12 let. Model tedy bude nastaven spíše na stranu bezpečnou. 

Nastavené parametry jsou uvedené v tabulce 17. 

Parametr  Hodnota 

Min:    0,70 m/s 

Max:    2,15 m/s 

Průměr (μ):    1,21 m/s 

Směrodatná odchylka:    0,28 m/s 

Speed Fraction Down:    0,76 

Doba akcelerace:    1,1 s 

Režim chování:   STEERING 

Tab.  17: Parametry rychlosti pohybu dle výzkumu [zdroj vlastní] 

Rychlost pohybu po schodišti směrem nahoru, bude dána přepočtem podle sklonu 

schodišťových ramen dle standardů SFPE [46, s. 99].  

Dle standardů SFPE 

Parametry rychlosti pohybu byly stanoveny na základě podkapitoly 3.3.3 a jsou 

uvedeny v tabulce 18. Doba akcelerace a režim chování byly zachovány defaultní. 

Parametr     Hodnota 

Konstantní rychlost:     1,19 m/s 

Doba akcelerace:     1,1 s 

Mód chování:    STEERING 

Tab.  18: Parametry rychlosti pohybu dle standardů SFPE [zdroj vlastní] 

                                                
22 koeficient, kterým se násobí rychlost po rovině a vyjadřuje rychlost pohybu po schodišti směrem nahoru 
23 koeficient, kterým se násobí rychlost po rovině a vyjadřuje rychlost pohybu po schodišti směrem dolů 
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3.5.2 Reakční doba 

Dle ČSN 730802 

Evakuace objektu bude nastavena jako současná24 (všechny třídy a kabinety se 

začnou evakuovat současně). Hodnota reakční doby je nastavena nulová. Počet 

evakuovaných osob dle ČSN 7308018 bude zohledněn v rámci jedné simulace 

scénáře A charakterizovaného v kapitole 3.4. 

Dle experimentálních dat 

Hodnoty pro dobu přípravy v rámci reakční doby byly stanoveny na základě 

podkapitoly 3.3.2 a jsou shrnuty v tabulce 19. V software Pathfinder jsou nastaveny 

parametrem Initial delay. 

Parametr Hodnota 

DIST: Normal 

Min:   4 s 

Max:   68 s 

Průměr (μ):   24,39 s 

SO:   15,2 s 

Tab.  19: Parametry doby přípravy dle výzkumu [zdroj vlastní] 

Parametr Hodnota 

DIST: Normal 

Min:   3 s 

Max:   136 s 

Průměr (μ):   34,91 s 

SO:   31,62 s 

Tab.  20: Parametry statického času dle výzkumu [zdroj vlastní] 

Statický čas je v software nastaven jako doba čekání v prostoru u zdi nebo u dveří 

jednotlivých tříd, během které dochází ke shromáždění, vysvětlení pokynů evakuace 

a čekání na uvolnění únikových koridorů. Hodnoty statického času jsou stanoveny v 

tabulce 20. 

 

                                                
24 viz kapitola 3.3.1 
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Dle standardů SFPE 

Reakční dobu primární nastavení softwaru nezohledňuje. Všechny třídy a kabinety 

se budou v tomto přístupu evakuovat okamžitě po zaznění alarmu. 

3.5.3 Fyzické rozměry osob 

Dle ČSN 730802 

ČSN 73 0802 ani žádná jiná požárně bezpečnostní norma neuvádí žádné univerzální 

hodnoty fyzických rozměrů osob. V nastavení softwaru budou pro tento přístup 

ponechány defaultní hodnoty dle tabulky 22 [45]. 

Dle zahraničního výzkumu 

Fyzické rozměry jednotlivých osob nebyly zahraničním výzkumem zkoumány a jsou 

zde zohledněny šířkou ramen a výškou, které byly stanoveny na základě nezávislého 

antropometrického měření pro dvě skupiny osob a jsou znázorněny v tabulce 21 

[39]. 

Skupina osob Šířka ramen Výška 

žáci 37,56 cm 171 cm 

učitelé 46 cm 181 cm 

Tab.  21: Fyzické rozměry osob dle antropometrického měření [39] 

Dle standardů SFPE 

Pro tento přístup byly fyzické rozměry ponechány v defaultním nastavení, jehož 

hodnoty jsou uvedeny v manuálu softwaru [45, s. 99] a jsou shrnuty v tabulce 22. 

Skupina osob Šířka ramen Výška 

žáci 45,58 cm 1.8288 cm 

učitelé 45,58 cm 1.8288 cm 

Tab.  22: Fyzické rozměry osob dle standardů SFPE [45] 

3.5.4 Nastavení scénářů 

Princip nastavení spočívá v nastavení pohybu jednotlivých tříd jako skupin, jejichž 

tzv. leaderem je učitel. Po zaznění alarmu třídy čekají náhodně přiřazenou dobu 

přípravy v rámci statistického normálního rozdělení. Výchozí pozice tříd během této 

doby je znázorněna na obrázku 25. 
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Obr. 25: Výchozí pozice jednotlivých tříd [zdroj vlastní] 

Po uplynutí této doby se žáci, z principu chování skupin v softwaru Pathfinder, snaží 

dojít ke svému leaderovi. Leader po uplynutí doby přípravy odchází na určené 

čekací místo do prostoru dveří ve třídě, kam za ním tedy směřují i žáci. Na tomto 

místě třída setrvává po dobu uplynutí statického času. Tato pozice je znázorněna na 

obrázku 26. Lidé jsou zde znázorněny jako barevné válce, což umožňuje během 

simulace lepší orientaci mezi jednotlivými třídami.  

Doba evakuace byla měřena na trasách končících bezpečným prostorem, zpravidla 

chodníkem v ulicích. Učitelům byla přednastavena priorita 1, která zajišťuje, že 

v případě kongesce má učitel vždy při pohybu přednost před žáky. Jakmile uplyne 

celá reakční doba, třída v čele s leaderem (učitelem) se přesouvá k předem 

stanovenému východu ze školy. Jedná-li se o scénář A, třídy se evakuují skrze tyto 

přednastavené východy. U dalších dvou scénářů dochází k situaci, že některé třídy 

dorazí ke svému východu, skrze který však nemohou projít. Je jim zde nastavena 

čekací doba 5–10 sekund, během které má učitel čas učinit rozhodnutí použít jiný 

východ. Po uplynutí této doby se tedy třída přesouvá k dalšímu přednastavenému 

východu, který použije pro evakuaci. Učitelé v kabinetech se evakuují samostatně a 

vzhledem k tomu, že s jedná o jednotlivce jejich evakuační časy zaznamenávány 
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nejsou. Organizovanost pohybu je důležitá především ve variantách nastavených 

v režimu STEERING. 

 

Obr. 26: Pozice třídy během statického času [zdroj vlastní] 

3.6 Analýza výsledků 

V této kapitole budou shrnuty naměřené výsledky simulací pro jednotlivé přístupy 

a scénáře. Pro posouzení dopadů potenciálního teroristického útoku byla primárně 

zkoumána doba evakuace pro řešenou část ZŠ Sirotkova a pro část 2. NP. Další 

měřenou veličinou byla doba evakuace jednotlivých tříd, na základě kterých je 

možné stanovit ty třídy, které mají pro evakuaci nejméně příznivé podmínky a 

navrhnout možná opatření. Jednotlivé přístupy charakterizované v předchozích 

kapitolách budou prostřednictvím těchto měřených veličin porovnány v grafech. 

Z důvodu statistického normálního rozdělení bylo u přístupu dle zahraničního 

výzkumu a standardů SFPE provedeno pět simulací pro každý přístup. U těchto 

přístupů byly pro vyhodnocení použity hodnoty se statisticky určeným percentilem 

95 %. Pro přístup dle ČSN byla zpracována jedna simulace. Výsledky přístupu dle 

ČSN byly stanoveny absolutními hodnotami evakuačních časů. 

3.6.1 Scénář A 

V příloze B jsou uvedeny výsledné naměřené hodnoty pro přístup dle zahraničního 

výzkumu, ČSN a standardů SFPE pro tento scénář.  
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Obr. 27: Porovnání evakuačních časů jednotlivých tříd v rámci všech přístupů 
[zdroj vlastní] 

Graf na obrázku 27 uvádí evakuační časy jednotlivých tříd v rámci 3 řešených 

přístupů. U 16 z 25 tříd lze pozorovat nejhorší evakuační čas u přístupu s parametry 

dle zahraničního výzkumu. V tabulce 23 jsou uvedeny třídy, které měly nejhorší 

evakuační časy. Pro přístupy dle zahraničního výzkumu a standardů SFPE jsou tyto 

hodnoty stanoveny s hustotou pravděpodobnosti 95 %. 

 Třída Evakuační čas (s) 

Přístup dle zahraničního výzkumu 23 425,7 

Přístup dle ČSN 20 444,7 

Přístup dle standardů SFPE 22 306,8 

Tab.  23: Nejvyšší naměřené evakuační časy scénáře A [zdroj vlastní] 

Graf na obrázku 28 vykresluje průběh doby evakuace ve vazbě na evakuované 

osoby. Přístup dle standardů SFPE zde má evakuační čas jednoznačně nejlepší, což 

je dáno relativně vysokou konstantní hodnotou rychlosti pohybu osob 1,19 m/s, 

absencí reakční doby a možnosti využití všech východů, což zmírňuje vliv kongescí. 

Křivky vykreslující přístupy dle parametrů zahraničního výzkumu a parametrů ČSN 

mají navzdory zcela odlišným nastaveným parametrům průběhy relativně podobné 

a v evakuačním čase okolo 200 sekund mají dokonce stejný počet evakuovaných 

osob.  
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Obr. 28: Závislost doby evakuace na počtu evakuovaných osob scénáře A 
[zdroj vlastní] 

Zelená křivka v grafu má z počátku strmější spád, který je dán okamžitým pohybem 

po zaznění alarmu, což znamená více evakuovaných osob v počáteční fázi evakuace 

na rozdíl od křivky žluté. Od průsečíku obou křivek dále v čase je více evakuovaných 

osob v přístupu dle zahraničního výzkumu. Rozdíl evakuačních časů obou přístupů 

je v rámci tohoto scénáře 19 sekund. Během evakuace vyvstal problém ve chvíli, kdy 

se začala evakuovat třída 5 (na obrázku 29 modrá barva).  

 

Obr. 29: Znázornění zatarasení hlavního schodiště třídou 5 [zdroj vlastní] 
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Tato třída se evakuuje přímo na podestu hlavního schodiště V1, čímž dochází 

k odříznutí tříd přicházejících z 2.NP a přispívání k tvorbě kongescí. Tuto situaci 

znázorňuje obrázek 29. U druhého hlavního schodiště V2 je situaci analogická 

s třídou 9. Na základě reálných naměřených dat převzatých ze zahraničního 

výzkumu a reálné obsazenosti objektu bylo provedeno 5 simulací a následně 

statisticky určena hustota pravděpodobnosti. Z těchto údajů lze pro tento scénář 

tvrdit, že s pravděpodobností 95 % by doba evakuace řešené části ZŠ Sirotkovy 

neměla překročit čas 6 minut 53 sekund a 2. NP by mělo být opuštěno v čase 4 

minuty 23 sekund. 

3.6.2 Scénář A s obsazeností dle ČSN 730818 

Tato varianta simulace měla za cíl srovnání reálných dat obsazenosti školy oproti 

hodnotám obsazenosti dle normy ČSN 730818. V příloze E jsou uvedeny hodnoty 

obsazenosti dle této normy. Celkový počet osob v řešené části objektu dosáhl podle 

tohoto standardu 1151 osob, což je 407 osob více než u reálných dat.  

 

Obr. 30: Porovnání evakuačních časů jednotlivých tříd s různými obsazenostmi 
[zdroj vlastní] 

V grafu na obrázku 30 jsou znázorněny evakuační časy jednotlivých tříd, kde je 

srovnán přístup s parametry dle zahraničního výzkumu v rámci obou obsazeností. 

0

100

200

300

400

500

600

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

D
o

b
a

 e
va

k
u

ac
e 

(s
)

Třídy

Parametry dle zahraničního výzkumu s obsazeností dle ČSN730818

Parametry dle zahraničního výzkumu s reálnou obsazeností



Diplomová práce  Fakulta stavební 
 

83 | S t r á n k a  

 

U obou variant měla nejhorší evakuační čas třída 23 s hodnotou u reálné 

obsazenosti 425,7 sekund a u obsazenosti dle ČSN 730818 s hodnotou 492,2 

sekund. Rozdíl obou hodnot činí 66,5 sekund.  

 

Obr. 31: Vizualizace evakuačních časů jednotlivých tříd (1.NP vlevo, 2.NP vpravo) 
[zdroj vlastní] 

 

Obr. 32: Tvorba kongescí na hlavních schodištích [zdroj vlastní] 



Diplomová práce  Fakulta stavební 
 

84 | S t r á n k a  

 

Z vizualizace na obrázku 31 lze vyčíst, která část školy je na tom v rámci dané 

obsazenosti z hlediska doby evakuace nejhůře. Nejvyšší evakuační časy zde mají dle 

obrázku třídy v severním a východním traktu v 2.NP. Obrázek 32 znázorňuje 

kongesce na dvou hlavních schodištích ve 2. NP v čase 150 s.  

 

Obr. 33: Závislost evakuačních časů na počtu evakuovaných osob scénáře B 
[zdroj vlastní] 

Graf na obrázku 33 zobrazuje průběh křivek evakuačních časů obou variant. Z grafu 

je možné pozorovat postupné vyrovnávání obou křivek, kde v čase 0 sekund činí 

rozdíl počátečního počtu osob pro evakuaci 407 osob a v čase 400 sekund tento 

rozdíl činí již pouze 92 osob. V době, kdy se ve variantě s reálnou obsazeností tvoří 

kongesce na schodištích, ve variantě s obsazeností dle ČSN 730818 se stále evakuují 

osoby u východů V3 a V4, což vede k postupnému snižování rozdílů mezi oběma 

křivkami. 

3.6.3 Scénář B 

Výsledné naměřené hodnoty pro tento scénář jsou zaznamenány v příloze C. 

V tabulce 24 jsou znázorněny třídy s nejhorším evakuačními časy. Pro přístupy dle 

zahraničního výzkumu a standardů SFPE jsou tyto hodnoty stanoveny s hustotou 

pravděpodobnosti 95 %. 
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  Třída Evakuační čas (s) 

Přístup dle zahraničního výzkumu 4 636,8 

Přístup dle ČSN 20 446 

Přístup dle standardů SFPE 16 704 

Tab.  24: Nejvyšší naměřené evakuační časy scénáře B [zdroj vlastní] 

Obrázek 34 znázorňuje kongesce na hlavním schodišti V1 v evakuačním čase 150 

sekund. V grafu na obrázku 35 jsou vykresleny evakuační časy jednotlivých tříd 

v rámci třech přístupů. Z grafu jsou patrné nadměrně vysoké evakuační časy tříd 

3,4,5 a 6, které by za normálních podmínek využily východ V1, který je však v tomto 

scénáři znepřístupněn. 

 

Obr. 34: Tvorba kongescí na hlavním schodišti S1 [zdroj vlastní] 

Přístupy dle zahraničního výzkumu a standardů SFPE, dosahují u tříd s označením 

3 až 6 a 15 až 19 výrazně vyšších hodnot evakuačních časů než přístup dle 

parametrů ČSN. Tato skutečnost je dána vzájemnou interakcí osob v prvních dvou 

zmíněných přístupech, ze kterých plynou nežádoucí kongesce a to především na 

hlavním schodišti V1.  
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Obr. 35: Porovnání evakuačních časů jednotlivých tříd v rámci všech přístupů 
[zdroj vlastní] 

 

Obr. 36: Závislost doby evakuace na počtu evakuovaných osob [zdroj vlastní] 

V grafu na obrázku 36 jsou vykresleny průběhy křivek doby evakuace v závislosti na 

počtu evakuovaných osob. Z grafu je možné vypozorovat v časech zhruba 75 – 425 

sekund téměř lineární průběh zelené křivky označující přístup dle ČSN. Lineárnost 

je možné odůvodnit rovnoměrným využitím 3 východů z objektu osobami (V2, V3, 

V4) v uvedeném časovém rozmezí. Křivka přístupu dle standardů SFPE má zpočátku 
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nejlepší výsledky dané nulovou reakční dobou a poměrně vysokou rychlostí pohybu 

osob. V čase okolo 175 sekund však začínají mít na průběh křivky vliv vznikající 

kongesce a strmost křivky se snižuje. Pro tento scénář lze na základě 5 zpracovaných 

simulací s parametry experimentálních dat zahraničního výzkumu a reálné 

obsazenosti objektu tvrdit, že s pravděpodobností 95 % by doba evakuace řešené 

části ZŠ Sirotkovy neměla překročit čas 10 minut 1 sekundu a 2.NP by mělo být 

opuštěno v čase 5 minut 11 sekund. 

3.6.4 Scénář C 

Výsledné hodnoty pro tento scénář jsou uvedeny v příloze D. V tabulce 25 jsou 

uvedeny třídy s nejhoršími evakuačními časy. Pro přístupy dle zahraničního 

výzkumu a standardů SFPE jsou tyto hodnoty stanoveny s hustotou 

pravděpodobnosti 95 %.  

  Třída Evakuační čas (s) 

Přístup dle zahraničního výzkumu 4 703 

Přístup dle ČSN 20 494,3 

Přístup dle standardů SFPE 16 942,1 

Tab.  25: Nejvyšší evakuační časy v rámci všech přístupů pro scénář C [zdroj vlastní] 

Z grafu na obrázku 37 je opět patrná vysoká doba evakuace pro třídy 3 až 6 a 15 až 

19 u přístupu dle standardů SFPE. Klíčovou roli opět hrály vzniklé kongesce na 

hlavních schodištích V1 a V2. Tyto kongesce jsou zobrazeny na obrázku 39, který 

znázorňuje porovnání přístupů dle zahraničního výzkumu a dle standardů SFPE ve 

2.NP v evakuačním čase 260 sekund, kdy se protínají jejich křivky v grafu na 

obrázku 40, což značí stejný počet evakuovaných osob v tomto okamžiku. Od této 

časové hodnoty se třídy v přístupu dle zahraničního výzkumu evakuují rychleji než 

v přístupu dle standardů SFPE. Obrázek 40 vizuálně znázorňuje třídy s vysokým 

evakuačním časem ve výchozí pozici v rámci simulace s parametry dle zahraničního 

výzkumu. Z obrázku plyne, že nejhorší evakuační časy mají zpravidla třídy v jižním 

traktu školy do ulice Sirotkovy. Vlivem rozdílných reakčních dob jednotlivých tříd u 

přístupu dle zahraničního výzkumu nedochází k přetížení hlavních schodišť 

v takové míře, jako u přístupu dle standardů SFPE. Vliv této skutečnosti je patrný v 
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v grafu na obrázku 38 s výrazně vyšší dobou evakuace u červené křivky. Zbylé dvě 

křivky mají průběhy relativně podobné. 

 

Obr. 37: Porovnání evakuačních časů jednotlivých tříd v rámci všech přístupů 
[zdroj vlastní] 

 

Obr. 38: Závislost doby evakuace a počtu evakuovaných osob [zdroj vlastní] 
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Obr. 40: Vizualizace doby evakuace jednotlivých tříd [zdroj vlastní] 

Obr. 39: Porovnání kongescí na hlavních schodištích S1 a S2 (nahoře přístup dle 
standardů SFPE, dole přístup dle parametrů zahraničního výzkumu) [zdroj vlastní] 
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V tomto jediném scénáři byl efektivně využit východ V5, který poskytl alternativu 

k zablokovanému hlavnímu východu V2, bez nutnosti opětovného užití schodiště S2, 

které by dobu evakuace výrazně prodloužilo. 

Pro tento scénář s nejméně příznivě stanovenými podmínkami evakuace lze 

předpokládat na základě 5 zpracovaných simulací s parametry experimentálních 

dat zahraničního výzkumu a reálné obsazenosti objektu, že s pravděpodobností 95 

% by doba evakuace řešené části ZŠ Sirotkovy neměla překročit čas 11 minut 37 

sekund a 2.NP by mělo být opuštěno v čase 4 minut 26 sekund. 

3.7 Doporučení a návrh opatření 

Na základě výsledků posouzení dopadů potenciálního útoku na objekt ZŠ Sirotkova 

z hlediska doby evakuace byl v software Pathfinder zpracován návrh evakuačního 

postupu pro maximální snížení doby evakuace. Tento návrh uvažuje s pevně 

stanoveným počátkem evakuace pro každou třídu s cílem maximálního zefektivnění 

evakuačního procesu v rámci řešeného celku ZŠ Sirotkova.  

 

Obr. 41: Míra optimalizace v rámci závislosti doby evakuace na počtu evakuovaných 
osob [zdroj vlastní] 

Návrh uvažuje s reakčními dobami jednotlivých tříd, které byly pevně nastaveny 

v rozmezí 30–80 sekund. Toto rozmezí bylo stanoveno reálným odhadem na 
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základě parametrů reakční doby experimentálních dat použitých v této práci. 

Výsledné hodnoty a nastavení reakčních dob tohoto návrhu jsou uvedeny v příloze 

G. Hodnoty byly stanoveny se statisticky určeným percentilem 95 %. Tímto řízeným 

evakuačním postupem bylo dosaženo celkové doby evakuace 5 minut 54 sekund se 

snížením o 58 sekund oproti variantě se statisticky náhodně stanovenou reakční 

dobou. Míru optimalizace znázorňuje graf na obrázku 41. 

Je potřeba zdůraznit, že tento evakuační postup nelze aplikovat paušálně na každou 

krizovou situaci, ale je potřeba každou danou krizovou situaci individuálně 

vyhodnotit a na základě tohoto vyhodnocení stanovit managementem daného 

měkkého cíle rozhodnutí, zda je tento evakuační postup v dané situaci vhodný a 

případně ho zahájit příslušnou zvukovou signalizací či hromadným hlasovým 

upozorněním. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Diplomová práce  Fakulta stavební 
 

92 | S t r á n k a  

 

4 Závěr 

Cílem práce bylo vybrat objekt typu měkkého cíle a následně ho posoudit z hlediska 

dopadů potenciálního teroristického útoku s využitím moderních inženýrských 

simulačních nástrojů. V teoretické části byla představena problematika terorismu 

ve vazbě na území Evropy a ČR s vymezením teroristických subjektů, u kterých lze 

předpokládat potenciální riziko útoku na měkké cíle v ČR. Následně byla popsána 

strategie ČR v boji proti terorismu s návazností na moderní dostupné metody 

ochrany měkkých cílů. V závěru teoretické části byla charakterizována 

problematika evakuace osob z objektu a teorie modelačních nástrojů. 

Praktická část práce se zabývala zpracováním analýzy rizik v rámci zvoleného 

objektu ZŠ Sirotkovy s následným posouzením dopadů potenciálního útoku 

z hlediska doby evakuace. Pro toto posouzení byl vytvořen model řešené části 

stavby v softwarech Revit a Pathfinder. Do tohoto modelu byly implementovány 

parametry evakuace v rámci třech různých přístupů, které byly v této práci 

porovnány. Jednalo se o přístup dle experimentálních dat zahraničního výzkumu, 

přístup dle požárních norem ČSN a přístup dle mezinárodních požárních standardů 

SFPE. Software Pathfinder umožnil individuálně zadat parametry jednotlivým 

osobám, které se mohly v průběhu evakuace rozhodovat a reagovat na vzniklé 

situace. Na základě těchto skutečností mohly být posouzeny komplexní scénáře 

potenciálního útoku. Tyto scénáře byly stanoveny tři a byly posouzeny v rámci třech 

zmíněných přístupů. U přístupu dle zahraničního výzkumu a standardů SFPE bylo 

zpracováno pět simulací v rámci každého scénáře. Výsledné hodnoty byly stanoveny 

s hustotou pravděpodobnosti 95 %. Pro přístup dle ČSN byla zpracována jedna 

simulace pro každý scénář, jelikož zde byl vyloučen prvek náhody a nebylo zde 

použito statistické rozdělení reakční doby a rychlosti pohybu.  

Práce měla mimo jiné za cíl prokázat potenciál využití numerických 3D modelů 

pohybu osob při posuzování stavebních objektů z hlediska doby evakuace. Úroveň 

a kvalita těchto modelů je závislá především na odborné kvalifikaci zpracovatele a 

kvalitních vstupních podkladech pro vytvoření a následné procesy verifikace, 

kalibrace a validace modelu. Po těchto procesech je možné modelem posoudit 

zadaný objekt, prakticky v neomezeném množství variant a scénářů a navrhnout 

optimalizační řešení v rámci možností daného softwaru. Tato komplexnost 
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v možném přizpůsobení modelu konkrétní stavbě, jejím provozním podmínkám, 

typologii uživatelů, potenciální hrozbě apod. poskytuje výhodu oproti standardním 

normám. Tyto normy mohou naopak poskytnout cenné údaje o stavebním objektu 

z oblasti požární bezpečnosti jako jsou např. údaje o požárně dělících konstrukcích, 

vlastnostech únikových cest apod. Numerické modely pohybu osob dále mohou 

posloužit jako cenný nástroj ve fázi návrhu stavby. Modelem je možné identifikovat 

kritická místa a provést nápravu již během návrhu a tím zajistit maximální efektivitu 

evakuace při následném užívání stavby.  

Dalším přínos aplikovaného přístupu posouzení ZŠ Sirotkovy by mohlo tvořit 

standardizování minimálních časů reakční doby v rámci objektů typu základní 

školy. Pro vedení ZŠ Sirotkovy může práce poskytnout cenné objektivní informace 

v oblasti bezpečnostních procesů daného objektu. Zároveň je možné na základě 

modelu zpracovat kvalitní evakuační plán, který zajistí efektivní součinnost 

evakuačního procesu s budovou jako celkem a s policejními složkami. Kvalitně 

zpracovaný model evakuace tedy může představovat efektivní doplněk při 

navrhování a komplexním posuzování stavebních objektů v oblasti jejich 

zabezpečení a požární bezpečnosti. 
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Přílohy 

Příloha A: Únikové východy jednotlivých tříd dle obrázku 14 a 15 kapitoly 3.1.2 

Podlaží 
Označení 
místnosti  

Primárně 
zvolený východ 

Použitý východ 

Scénář A Scénář B Scénář C 

1.NP 1 V3 V3 V3 V3 

1.NP 2 V3 V3 V3 V3 

1.NP 3 V1 V1 V3 V3 

1.NP 4 V1 V1 V3 V3 

1.NP 5 V1 V1 V4 V4 

1.NP 6 V1 V1 V4 V4 

1.NP 7 V4 V4 V4 V4 

1.NP 8 V2 V2 V2 V5 

1.NP 9 V2 V2 V2 V5 

1.NP 10 V2 V2 V2 V5 

1.NP 11 V2 V2 V2 V5 

1.NP 12 V4 V4 V4 V4 

1.NP 13 V3 V3 V3 V3 

1.NP 14 V3 V3 V3 V3 

1.NP K1 V1 V1 V4 V4 

1.NP K2 V4 V4 V4 V4 

1.NP K3 V4 V4 V4 V4 

1.NP K4 V2 V2 V2 V5 

1.NP K5 V2 V2 V2 V5 

1.NP K6 V1 V1 V4 V4 

2.NP 15 V1 V1 V4 V4 

2.NP 16 V1 V1 V4 V4 

2.NP 17 V1 V1 V3 V3 

2.NP 18 V1 V1 V3 V3 

2.NP 19 V1 V1 V3 V3 

2.NP 20 V1 V1 V3 V3 

2.NP 21 V2 V2 V2 V5 

2.NP 22 V2 V2 V2 V5 

2.NP 23 V2 V2 V2 V5 

2.NP 24 V2 V2 V2 V5 

2.NP 25 V2 V2 V2 V4 

2.NP K7 V1 V1 V4 V4 

2.NP K8 V1 V1 V4 V4 

2.NP K9 V2 V2 V2 V4 

2.NP K10 V2 V2 V2 V5 

2.NP K11 V2 V2 V2 V5 

Tab A. 1: Použité únikové východy 
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Příloha B: Výsledky naměřených hodnot pro scénář A 

Výsledky dle parametrů zahraničního výzkumu pro jednotlivé třídy: 

Číslo Doba evakuace (s) 
SO Průměr 

Kvantil 
třídy SIM1 SIM2 SIM3 SIM4 SIM5 p95 (s) 

1 101,1 220,3 198,3 214,8 204,6 44,0 187,8 260,2 

2 161,2 128,3 161,8 192,3 126,4 24,5 154,0 194,3 

3 164 177 142,9 214,3 188,9 23,9 177,4 216,8 

4 108,9 169,1 164,7 118,9 184,1 29,7 149,1 197,9 

5 181,9 197 148,5 129 114,6 31,1 154,2 205,3 

6 131,6 146,5 183,9 256,9 149,1 45,0 173,6 247,7 

7 195 192,8 239,1 159 173,5 27,1 191,9 236,4 

8 209,7 169 256,7 274,8 209,9 37,6 224,0 285,9 

9 249,3 232 260,7 133,5 271,3 49,7 229,4 311,1 

10 190,6 182,1 175,4 249,8 147,7 33,6 189,1 244,4 

11 213,1 226,7 187,3 272,9 190,5 31,0 218,1 269,1 

12 205,9 205,1 141,6 177,6 120,1 34,3 170,1 226,4 

13 188,8 229,2 176,8 133,8 204,7 31,7 186,7 238,8 

14 211,6 141 211,7 226,2 213,6 30,4 200,8 250,8 

15 289,2 297,6 255,4 281,7 305,4 17,2 285,9 314,1 

16 282,2 274,9 217,9 259,6 290 25,6 264,9 307,0 

17 217,4 112,8 283,7 268 281,3 64,5 232,6 338,8 

18 286,2 271,3 187,6 289 230,4 38,8 252,9 316,7 

19 210,7 202,9 240,2 240,8 193,7 19,4 217,7 249,6 

20 384,6 380,5 389,3 400,7 383,2 7,1 387,7 399,4 

21 380 400,8 394,7 320,5 370,2 28,5 373,2 420,1 

22 322,8 287,4 278,4 402 393,5 52,0 336,8 422,3 

23 407,8 410,4 352,7 322,4 350,8 34,6 368,8 425,7 

24 357,4 305,8 331,1 201,9 290 52,9 297,2 384,2 

25 375 393 391,1 387 371,6 8,6 383,5 397,8 

Tab B. 1: Naměřené hodnoty přístupu dle experimentálních dat 

Výsledky dle parametrů zahraničního výzkumu pro řešenou část objektu: 

 SIM1 SIM2 SIM3 SIM4 SIM5 SO Průměr 
Kvantil 

 
p95 (s) 

Celková doba 
evakuace (s) 

407,8 410,4 394,7 402 393,5 6,8 401,7 412,8 

Doba vyklizení 
2.NP (s) 

255 254,6 255,8 262,5 260,9 3,3 257,8 263,2 

Tab B. 2: Výsledné hodnoty přístupu dle experimentálních dat 
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Výsledky dle parametrů ČSN pro jednotlivé třídy: 

Číslo 
Doba evakuace (s) 

třídy 

1 211,1 

2 198,3 

3 249,6 

4 159,3 

5 186,7 

6 181,9 

7 176,2 

8 224,7 

9 178,8 

10 245,1 

11 271,9 

12 183,1 

13 212,7 

14 204,3 

15 345,3 

16 347,4 

17 292,7 

18 270,6 

19 305,7 

20 444,7 

21 413,3 

22 359,8 

23 331,8 

24 357,2 

25 427,3 

Tab B. 3: Naměřené hodnoty přístupu dle parametrů ČSN 

Výsledky dle parametrů ČSN pro řešenou část objektu: 

Celková doba evakuace (s) 444,7 

Doba vyklizení 2.NP (s) 112 

Tab B. 4: Výsledné hodnoty přístupu dle parametrů ČSN 
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Výsledky dle parametrů standardů SFPE pro jednotlivé třídy: 

Číslo Doba evakuace (s) 
SO Průměr 

Kvantil 
třídy SIM 1 SIM 2 SIM 3 SIM 4 SIM 5 p95 (s) 

1 136,6 136,6 141,3 145,5 136,5 3,6 139,3 145,2 

2 112,6 112,6 118,1 117,6 126 4,9 117,4 125,5 

3 118,1 117,5 109,1 112,4 111,5 3,5 113,7 119,5 

4 115,7 115,2 125,7 115,3 110,7 4,9 116,5 124,6 

5 120,4 120,3 108 120,8 114,6 5,0 116,8 125,0 

6 93 92,3 102 94,1 93,5 3,6 95,0 100,8 

7 112,8 112,8 111,5 117,5 121 3,6 115,1 121,0 

8 148,1 152,5 147,3 151,2 165,9 6,7 153,0 164,1 

9 162,6 156,8 176 176,6 182,3 9,6 170,9 186,6 

10 176,1 174,9 172,6 172 180 2,9 175,1 179,8 

11 169,2 160,8 162,1 170,1 178,8 6,5 168,2 178,8 

12 127,2 127,2 127,5 128,5 129,4 0,9 128,0 129,4 

13 142,8 142,8 148,9 148 147,2 2,6 145,9 150,2 

14 163,1 163,1 167,8 164,5 164,4 1,7 164,6 167,4 

15 224 214,1 226,1 219,2 219,3 4,2 220,5 227,4 

16 218,7 218 228,2 221 217,6 3,9 220,7 227,2 

17 198,1 194,8 188,6 189,2 209 7,4 195,9 208,2 

18 201,8 208,8 228,5 199,8 218 10,7 211,4 228,9 

19 203,1 189,3 198 193,3 189,8 5,2 194,7 203,3 

20 294,3 280,3 286,1 289,4 294 5,2 288,8 297,4 

21 295,9 288,6 290,2 292,6 299,9 4,1 293,4 300,1 

22 304,8 299,1 293 302,7 301,2 4,0 300,2 306,8 

23 256,4 254 249,2 278,4 286,2 14,7 264,8 288,9 

24 240,4 268,1 288,9 293,1 243,2 22,1 266,7 303,0 

25 276,5 265,9 265,4 267,8 289,3 9,1 273,0 287,9 

Tab B. 5: Naměřené hodnoty přístupu dle standardů SFPE 

Výsledky dle parametrů standardů SFPE pro řešenou část objektu: 

  
SIM1 SIM2 SIM3 SIM4 SIM5 SO Průměr 

Kvantil 
p95 (s) 

Celková doba 
evakuace (s) 

304,8 299,1 293 302,7 301,2 4,0 300,2 306,8 

Doba vyklizení 
2.NP (s) 

228,4 226,7 216,3 226,2 221,4 4,4 223,8 231,1 

Tab B. 6: Výsledné hodnoty přístupu dle standardů SFPE 
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Příloha C: Výsledky naměřených hodnot pro scénář B 

Výsledky dle parametrů zahraničního výzkumu pro jednotlivé třídy: 

Číslo Doba evakuace (s) 
SO Průměr 

Kvantil 
třídy SIM 1 SIM 2 SIM 3 SIM 4 SIM 5 p95 (s) 

1 216,2 192,5 164,4 272,7 205,4 35,7 210,2 269,0 

2 142,3 146,2 106,2 156,6 200,8 30,4 150,4 200,4 

3 393,6 445,9 542,6 450,8 449,5 48,1 456,5 535,6 

4 463,7 503,2 615,8 435,1 285,1 107,1 460,6 636,8 

5 241,2 487,1 597,9 377,4 455,7 118,7 431,9 627,2 

6 320,3 451,3 464,4 441,5 422,1 51,7 419,9 504,9 

7 149,2 164,3 149,5 129,9 193,6 21,2 157,3 192,1 

8 298,3 266,5 168,3 232 228,8 43,4 238,8 310,2 

9 327,8 220,8 270,6 313,9 164,2 60,5 259,5 359,0 

10 291 210,8 217,6 166,2 254,3 42,2 228,0 297,3 

11 280,5 266,6 267,9 254,7 219,9 20,7 257,9 292,0 

12 185 140 187,2 187,9 131,9 25,0 166,4 207,5 

13 199 213,7 233,3 312 152,7 52,2 222,1 308,0 

14 125,7 139,1 234,4 275,6 247,6 60,5 204,5 304,0 

15 465,7 508,4 585,5 483,8 476,1 43,2 503,9 574,9 

16 437 509,2 564,4 481,3 472,4 42,6 492,9 562,9 

17 455,1 514,1 316,1 451,3 448,7 65,2 437,1 544,2 

18 478,9 411,2 578,1 492,8 461,8 54,3 484,6 573,9 

19 406,1 506,9 350,7 498,1 411,1 59,4 434,6 532,3 

20 273,2 421,6 408,4 497,3 443,4 74,3 408,8 530,9 

21 410,5 33,8 343 415,5 309,5 140,2 302,5 533,1 

22 404,4 367,7 369,2 409,1 352,8 22,1 380,6 417,0 

23 427,2 382 296,7 413,7 371,1 45,5 378,1 453,0 

24 376,4 346,6 323,2 293,1 320,8 27,9 332,0 378,0 

25 330,2 342,4 342,6 491,7 349,4 60,5 371,3 470,8 

Tab C. 1: Naměřené hodnoty přístupu dle experimentálních dat 

 

Výsledky dle parametrů zahraničního výzkumu pro řešenou část objektu: 

  
SIM1 SIM2 SIM3 SIM4 SIM5 SO Průměr 

Kvantil 
p95 (s) 

Celková doba 
evakuace (s) 

478,9 514,1 615,8 498,1 476,1 51,5 516,6 601,3 

Doba vyklizení 
2.NP (s) 

212,7 267,3 247,9 310,9 252,2 31,9 258,2 310,6 

Tab C. 2: Výsledné hodnoty přístupu dle experimentálních dat 
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Výsledky dle parametrů ČSN pro jednotlivé třídy: 

Číslo 
Doba evakuace (s) 

třídy 

1 211,1 

2 198,3 

3 416,7 

4 386,4 

5 396 

6 424 

7 187,6 

8 224,7 

9 178,8 

10 245,1 

11 271,9 

12 195,3 

13 212,7 

14 204,3 

15 383,9 

16 353,2 

17 307,3 

18 348,2 

19 384,5 

20 446 

21 414,6 

22 361,1 

23 329,2 

24 358,5 

25 428,6 

Tab C. 3: Naměřené hodnoty přístupu dle ČSN 

Výsledky dle parametrů ČSN pro řešenou část objektu: 

Celková doba evakuace (s) 446 

Doba vyklizení 2.NP (s) 113,3 

Tab C. 4: Výsledné hodnoty přístupu dle ČSN 
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Výsledky dle parametrů standardů SFPE pro jednotlivé třídy: 

Číslo Doba evakuace (s) 
SO Průměr 

Kvantil 
třídy SIM 1 SIM 2 SIM 3 SIM 4 SIM 5 p95 (s) 

1 138,2 137,5 145,8 148,8 147,7 4,8 143,6 151,5 

2 112,6 115,5 118,9 118,9 118,9 2,5 117,0 121,1 

3 638,3 536,5 596,6 628,4 642,5 39,4 608,5 673,3 

4 639,3 535,7 602,4 684,5 641,4 49,8 620,7 702,6 

5 436,7 398,2 503,8 550,7 567 64,9 491,3 598,0 

6 435,2 375 455,2 553,9 484,2 58,8 460,7 557,4 

7 175,3 117,3 115,1 136,6 134,7 21,6 135,8 171,3 

8 146,2 164,2 162,5 155,1 163,5 6,9 158,3 169,6 

9 156,8 178,6 169,8 176,9 183,1 9,2 173,0 188,1 

10 178,2 181,6 179,5 181,4 183,9 1,9 180,9 184,1 

11 174,6 165,8 182,6 180 181,9 6,3 177,0 187,3 

12 165,9 160,2 167,8 169 185 8,3 169,6 183,2 

13 142,2 153,9 142,5 143,9 145,3 4,3 145,6 152,7 

14 162,7 163,9 164,7 169,1 166 2,2 165,3 168,9 

15 640,3 530,8 550 682 637,3 57,8 608,1 703,1 

16 641,4 519,4 524,5 676,4 629,9 64,2 598,3 704,0 

17 534,8 525,7 491 638,6 580,1 50,9 554,0 637,8 

18 617,5 491,2 509,1 667,5 607,9 67,4 578,6 689,6 

19 612,9 483,6 512,1 643,3 605,9 62,1 571,6 673,8 

20 394,3 459,4 464 355,6 429,6 41,0 420,6 487,9 

21 377,9 441,4 465,2 340,9 407,9 44,2 406,7 479,4 

22 381,3 438,9 494 346,2 432,8 50,9 418,6 502,3 

23 274 406 453,1 272,8 377,7 72,2 356,7 475,4 

24 284,6 391,9 384,5 304,9 428,8 54,9 358,9 449,2 

25 354,1 438,2 406,9 330,1 320,5 45,4 370,0 444,6 

Tab C. 5: Naměřené hodnoty dle standardů SFPE 

Výsledky dle parametrů standardů SFPE pro řešenou část objektu: 

  
SIM1 SIM2 SIM3 SIM4 SIM5 SO Průměr 

Kvantil 
p95 (s) 

Celková doba 
evakuace (s) 

641,4 536,5 602,4 684,5 642,5 49,8 621,5 703,4 

Doba vyklizení 
2.NP (s) 

438,6 425,4 507,5 508,2 520,4 39,7 480,0 545,3 

Tab C. 6: Výsledné hodnoty dle standardů SFPE 
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Příloha D: Výsledky naměřených hodnot pro scénář C 

Výsledky dle parametrů zahraničního výzkumu pro jednotlivé třídy: 

Číslo Doba evakuace (s) 
SO Průměr 

Kvantil 
třídy SIM 1 SIM 2 SIM 3 SIM 4 SIM 5 p95 

1 224,1 165,2 159,4 222,7 182 27,7 190,7 236,3 

2 175 232,3 230,9 193,2 152,9 31,1 196,9 248,0 

3 520,4 553,6 571,1 521,9 544,5 19,3 542,3 574,0 

4 549,3 673,9 657,7 633,8 537,7 56,3 610,5 703,0 

5 538,3 391,2 470,9 534,9 462,7 54,2 479,6 568,7 

6 396,2 491,8 491,2 461,8 511 40,3 470,4 536,7 

7 143,3 171,9 187 134,4 174,3 19,9 162,2 195,0 

8 393,3 441,8 373,3 377,3 261,5 59,2 369,4 466,8 

9 263,4 315,8 297,3 262,2 317,1 24,2 291,2 331,0 

10 276,8 272,3 246,8 282,4 438,8 68,8 303,4 416,6 

11 356,6 419,1 331,5 351,3 389,9 31,0 369,7 420,7 

12 380,1 229,5 224,7 258,5 201,2 63,3 258,8 363,0 

13 199,9 244,2 229,3 207,8 254,5 20,8 227,1 261,3 

14 237,2 205,5 228,3 239,6 139,3 37,3 210,0 271,4 

15 553,9 597,8 588,3 558,5 563,2 17,4 572,3 601,0 

16 540,9 585,1 578,6 558,2 549,5 16,9 562,5 590,2 

17 518,9 532 386,1 573,1 291,3 105,2 460,3 633,4 

18 259,8 539,9 543 384,3 491,7 108,4 443,7 622,1 

19 352,6 537,6 528,2 459,6 517,2 68,8 479,0 592,2 

20 444,4 469,2 478,9 549,7 498 35,3 488,0 546,2 

21 443,5 382,8 466,9 523,4 509,9 50,3 465,3 548,0 

22 458,9 455,2 442 554,3 448,2 41,7 471,7 540,3 

23 456,2 452 443,6 425,1 320,2 50,7 419,4 502,9 

24 438,7 388,8 389,9 559,6 441,7 62,2 443,7 546,1 

25 444,1 420,8 452,5 524,2 409,4 40,1 450,2 516,2 

Tab D. 1: Naměřené hodnoty přístupu dle experimentálních dat 

Výsledky dle parametrů zahraničního výzkumu pro řešenou část objektu: 

  
SIM1 SIM2 SIM3 SIM4 SIM5 SO Průměr 

Kvantil 
p95 (s) 

Celková doba 
evakuace (s) 

553,9 673,9 657,7 633,8 563,2 49,1 616,5 697,3 

Doba vyklizení 
2.NP (s) 

261,1 222,9 234,6 255,4 241,5 13,8 243,1 265,9 

Tab D. 2: Výsledné hodnoty přístupu dle experimentálních dat 
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Výsledky dle parametrů ČSN pro jednotlivé třídy: 

Číslo 
Doba evakuace (s) 

třídy 

1 211,1 

2 198,3 

3 416,7 

4 386,4 

5 420,8 

6 448,8 

7 187,6 

8 276,1 

9 227,5 

10 294,6 

11 322,2 

12 197,2 

13 212,7 

14 204,3 

15 383,9 

16 353,2 

17 307,3 

18 373 

19 409,4 

20 494,3 

21 461,6 

22 411,6 

23 381,4 

24 409 

25 476,1 

Tab D. 3: Naměřené hodnoty přístupu dle ČSN 

Výsledky dle parametrů ČSN pro řešenou část objektu: 

Celková doba evakuace (s) 494,3 

Doba vyklizení 2.NP (s) 113,3 

Tab D. 4: Výsledné hodnoty přístupu dle ČSN 
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Výsledky dle parametrů SFPE pro jednotlivé třídy: 

Číslo Doba evakuace (s) 
SO Průměr 

Kvantil 
třídy SIM 1 SIM 2 SIM 3 SIM 4 SIM 5 p95 (s) 

1 134,3 150,4 154,9 142,6 148 7,1 146,0 157,7 

2 119,3 116,8 118,9 119,5 120,6 1,2 119,0 121,1 

3 871 742,8 847,5 778,2 723,5 57,7 792,6 887,4 

4 869,1 744 856,3 799 727,4 57,2 799,2 893,2 

5 829,3 606 853,8 656 609,3 108,4 710,9 889,2 

6 742,8 721,2 728,9 500 579,8 97,2 654,5 814,4 

7 145,7 158,7 151,1 150,6 151,8 4,2 151,6 158,4 

8 365,8 297,3 301,5 407,6 321,4 42,1 338,7 408,0 

9 330,1 290,4 244,7 373,9 328,4 43,4 313,5 384,9 

10 372 360,8 455,6 420,5 383,7 34,9 398,5 455,9 

11 383,2 373,3 369,4 419,2 384,9 17,6 386,0 414,9 

12 172 194,3 182,3 203,7 173,7 12,2 185,2 205,2 

13 147,8 146,8 157,4 149,7 146,8 4,0 149,7 156,3 

14 161,6 165,9 170,2 165,9 165,7 2,7 165,9 170,3 

15 896,3 791,3 887,2 828,2 708,1 68,9 822,2 935,5 

16 897,3 789,1 885 826,9 686,7 76,1 817,0 942,1 

17 828,8 759,6 875,4 803,1 653,7 75,2 784,1 907,9 

18 871,3 767,4 871,9 816 701,9 64,9 805,7 912,4 

19 864,4 761,4 865,4 814,4 669,6 73,5 795,0 915,9 

20 641,3 660,4 620,2 718 625,8 35,3 653,1 711,2 

21 642,3 661,3 616,5 730,8 634,6 39,6 657,1 722,2 

22 642,8 662,8 617,3 731,7 642,2 38,9 659,4 723,4 

23 638,6 661,8 621,4 729,4 753,6 51,6 681,0 765,9 

24 617,9 632,4 516,3 716,2 691,5 69,5 634,9 749,2 

25 641,4 654,8 587,9 720,1 614 44,6 643,6 717,1 

Tab D. 5: Naměřené hodnoty přístupu dle standardů SFPE 

Výsledky dle parametrů SFPE pro řešenou část objektu: 

  
SIM1 SIM2 SIM3 SIM4 SIM5 SO Průměr 

Kvantil 
p95 (s) 

Celková doba 
evakuace (s) 

694,9 698,4 639,3 807,9 753,6 57,4 718,8 813,2 

Doba vyklizení 
2.NP (s) 

486,6 539,8 494,2 636,6 591,4 57,4 549,7 644,1 

Tab D. 6: Výsledné hodnoty přístupu dle standardů SFPE 
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Příloha E: Obsazenost řešené části objektu dle ČSN 730818 

Číslo 
Podlaží 

Plocha 
Druh místnosti 

Plocha v m2 
Počet osob 

místnosti (m2) na 1 osobu 

1 1NP 68 kmenová třída 1,50 45 

2 1NP 69 kmenová třída 1,50 46 

3 1NP 71 kmenová třída 1,50 47 

4 1NP 73 kmenová třída 1,50 49 

5 1NP 73 kmenová třída 1,50 49 

6 1NP 71 kmenová třída 1,50 47 

K1 1NP 29 kancelářská plocha 5,00 6 

K2 1NP 25 kancelářská plocha 5,00 5 

7 1NP 50 učebna 2,00 25 

K3 1NP 24 kancelářská plocha 5,00 5 

K4 1NP 28 kancelářská plocha 5,00 6 

8 1NP 72 kmenová třída 1,50 48 

9 1NP 72 kmenová třída 1,50 48 

10 1NP 72 kmenová třída 1,50 48 

11 1NP 69 kmenová třída 1,50 46 

K5 1NP 16 kancelářská plocha 5,00 3 

12 1NP 52 učebna 2,00 26 

13 1NP 60 kmenová třída 1,50 40 

14 1NP 60 kmenová třída 1,50 40 

K6 1NP 11 kancelářská plocha 5,00 2 

15 2NP 68 kmenová třída 1,50 45 

K7 2NP 26 kancelářská plocha 5,00 5 

K8 2NP 42 kancelářská plocha 5,00 8 

16 2NP 71 kmenová třída 1,50 47 

17 2NP 73 kmenová třída 1,50 49 

18 2NP 73 kmenová třída 1,50 49 

19 2NP 71 kmenová třída 1,50 47 

20 2NP 84 kmenová třída 1,50 56 

K9 2NP 21 kancelářská plocha 5,00 4 

21 2NP 54 učebna 2,00 27 

22 2NP 72 kmenová třída 1,50 48 

23 2NP 72 kmenová třída 1,50 48 

K10 2NP 44 kancelářská plocha 5,00 9 

24 2NP 47 učebna 2,00 24 

K11 2NP 18 kancelářská plocha 5,00 4 

25 2NP 75 kmenová třída 1,50 50 
Celkový počet osob    1151 

Tab E. 1: Obsazenost objektu dle ČSN 730818 

 



Diplomová práce  Fakulta stavební 
 

116 | S t r á n k a  

 

Příloha F: Obsazenost objektu dle reálných vstupních údajů 

Podlaží Místnost Typ místnosti Počet žáků a učitelů 

1.NP 1 třída 29 

1.NP 2 třída 29 

1.NP 3 třída 29 

1.NP 4 třída 29 

1.NP 5 třída 29 

1.NP 6 třída 29 

1.NP 7 třída 25 

1.NP 8 třída 29 

1.NP 9 třída 29 

1.NP 10 třída 29 

1.NP 11 třída 29 

1.NP 12 třída 25 

1.NP 13 třída 29 

1.NP 14 třída 29 

1.NP K1 kabinet 4 

1.NP K2 kabinet 4 

1.NP K3 kabinet 4 

1.NP K4 kabinet 6 

1.NP K5 kabinet 4 

1.NP K6 kabinet 2 

2.NP 15 třída 29 

2.NP 16 třída 29 

2.NP 17 třída 29 

2.NP 18 třída 29 

2.NP 19 třída 29 

2.NP 20 třída 29 

2.NP 21 třída 29 

2.NP 22 třída 29 

2.NP 23 třída 29 

2.NP 24 třída 19 

2.NP 25 třída 29 

2.NP K6 kabinet 2 

2.NP K7 kabinet 1 

2.NP K8 kabinet 2 

2.NP K9 kabinet 3 

2.NP K10 kabinet 5 
Celkový počet osob  744 

Tab F. 1: Obsazenost objektu dle reálných vstupních dat 

 

 



Diplomová práce  Fakulta stavební 
 

117 | S t r á n k a  

 

Příloha G: Charakteristiky návrhu optimalizace evakuačního procesu 

Výsledky naměřených hodnot: 

Číslo Doba evakuace (s) 
SO 

Střední Kvantil 
třídy SIM 1 SIM 2 SIM 3 SIM 4 SIM 5 hodnota p95 

1 161 164,9 161 165,5 174,1 4,8 165,3 173,2 

2 147,2 144 145,5 139,6 155,8 5,3 146,4 155,2 

3 180,1 186,4 184,5 185,6 186,3 2,3 184,6 188,4 

4 113,9 111,1 112,6 104,3 118,2 4,5 112,0 119,5 

5 125,2 129,3 122,9 124,2 131,7 3,3 126,7 132,1 

6 133,9 131 142,3 129,4 134,4 4,5 134,2 141,5 

7 168,9 181,8 184,7 170,8 167 7,2 174,6 186,5 

8 203,3 212,8 199,2 211,9 205,9 5,2 206,6 215,1 

9 168,8 171,3 170,9 170,3 172,3 1,2 170,7 172,6 

10 157,2 158,3 152,9 151,8 157,9 2,7 155,6 160,1 

11 219,8 226,9 231,6 226,9 222,2 4,1 225,5 232,2 

12 197,1 206,7 195,8 203,2 206,5 4,6 201,9 209,4 

13 209,2 196,5 192,1 200,3 199,3 5,6 199,5 208,7 

14 212,6 208,4 206,7 209,7 212,7 2,3 210,0 213,9 

15 311,4 303,7 316,2 301,6 312,3 5,5 309,0 318,1 

16 307,7 288,9 309,6 301,5 311,3 8,2 303,8 317,2 

17 221,4 213,9 202,6 203,2 212 7,0 210,6 222,2 

18 191,3 197,6 198,3 182,7 197,9 6,0 193,6 203,4 

19 310,8 306,5 309,8 291,5 302,5 7,0 304,2 315,7 

20 293,7 289,5 277,9 258 267,2 13,4 277,3 299,2 

21 339,2 355,7 339,7 341,3 344,8 6,1 344,1 354,2 

22 316,3 338,1 337,1 344,9 336,1 9,6 334,5 350,3 

23 290,7 301,1 312,6 301,7 311,2 7,9 303,5 316,5 

24 258,8 254,4 248,2 243 240,4 6,9 249,0 260,3 

25 340,6 348,4 334,2 335,4 341 5,0 339,9 348,2 

Tab G. 1: Naměřené hodnoty návrhu optimalizace 

 

  
SIM1 SIM2 SIM3 SIM4 SIM5 SO Průměr 

Kvantil 
p95 

Celková doba 
evakuace (s) 

340,6 355,7 339,7 344,9 344,8 5,7 345,1 354,5 

Doba vyklizení 
2.NP (s) 

193,9 226,9 230,2 227,6 229,8 13,9 221,7 244,6 

Tab G. 2: Výsledné hodnoty návrhu optimalizace 
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Nastavení reakčních dob jednotlivých tříd: 

Podlaží Třída 
Čas přípravy 

(s) 

Statický  Celková reakční  

čas (s) doba (s) 

1.NP 1 20 20 40 

1.NP 2 20 20 40 

1.NP 3 40 40 80 

1.NP 4 15 15 30 

1.NP 5 15 15 30 

1.NP 6 20 20 40 

1.NP 7 15 15 30 

1.NP 8 20 20 40 

1.NP 9 15 15 30 

1.NP 10 15 15 30 

1.NP 11 40 40 80 

1.NP 12 15 15 30 

1.NP 13 30 30 60 

1.NP 14 30 30 60 

2.NP 15 40 40 80 

2.NP 16 40 40 80 

2.NP 17 30 30 60 

2.NP 18 40 40 80 

2.NP 19 40 40 80 

2.NP 20 40 40 80 

2.NP 21 40 40 80 

2.NP 22 30 30 60 

2.NP 23 20 20 40 

2.NP 24 20 20 40 

2.NP 25 40 40 80 

Tab G. 3: Nastavení reakčních dob jednotlivých tříd 


