
 



 

 

 

Studijní program  B3656 Městské inženýrství  

Typ studijního programu  Bakalářský studijní program  

Studijní obor  3647R025 Městské inženýrství  

Pracoviště  Ústav automatizace inženýrských úloh a informatiky  

 

Student  Kateřina Žalská  

Název  
Modelování pohybu osob při konání hromadných 

akcí  

Vedoucí práce  Ing. Petra Okřinová  

Datum zadání  30. 11. 2020  

Datum odevzdání  28. 5. 2021  

V Brně dne 30. 11. 2020  

doc. Mgr. Tomáš Apeltauer, Ph.D. 
Vedoucí ústavu  

 
prof. Ing. Miroslav Bajer, CSc. 

Děkan Fakulty stavební VUT  
 

  



Výkresové a mapové podklady pro řešené území; schémata a podklady od organizátorů 

akce; certifikované metodiky zabývající se aplikací pokročilých modelů pohybu osob pro 

bezpečnou evakuaci osob a analýzu rizik; právní předpisy regulující konání veřejných 

kulturních akcí a festivalů, vyhlášky, normy ČSN, technické podmínky a předpisy; vyhlášky 

a nařízení vydané přímo městem Hradec Králové; vnitřní předpisy, odborné texty, studie 

věnující tématu navrhování a bezpečnosti kulturních akcí; metodiky a koncepce ochrany 

měkkých cílů pro roky 2017-2020 vydány Ministerstvem vnitra České republiky, Bezpečnostní 

standardy pro pořadatele sportovních, kulturních a společenských akcí; odborná literatura 

zabývající se dynamikou davu (např. G. Keith Still Crowd Dynamic); odborná literatura 

zabývající se numerickým modelováním a obsluhou software; příp. další podklady.  

Cílem bakalářské práce je definovat optimální uspořádání areálu festivalu a přilehlých částí 

v souladu s bezpečnostními standardy ochrany měkkých cílů při konání festivalu v Hradci 

Králové, tak aby bylo docíleno všech náležitostí pro plynulý a bezpečný pohyb osob i 

v případě vzniku mimořádné události (jako je např. požár, napadení útočníkem apod.). Pro 

samotnou optimalizaci budou využity výstupy z vytvořeného modelu, které mohou ovlivnit 

fázi přípravy a plánování následného ročníku této kulturní akce. Textová část bude doplněna 

o základní rešerši týkající se problematiky ochrany měkkých cílů a dynamiky davu. V rámci 

práce bude provedena analýza, zmiňované kulturní akce, která podrobně popíše všechny 

aspekty mající vliv na fungování a komfortu pěšího provozu při konání akce. Součástí analýzy 

bude i vytvoření sady scénářů zkoumající možné krizové situace dle metodik ochrany 

měkkých cílů. Přílohou práce může být i specializovaná část, o jejímž zpracování bude 

rozhodnuto vedoucím práce v průběhu práce studenta na zadaném tématu.  

VŠKP vypracujte a rozčleňte podle dále uvedené struktury:  

1. Textová část závěrečné práce zpracovaná podle platné Směrnice VUT "Úprava, 

odevzdávání a zveřejňování závěrečných prací" a platné Směrnice děkana "Úprava, 

odevzdávání a zveřejňování závěrečných prací na FAST VUT" (povinná součást závěrečné 

práce).  

2. Přílohy textové části závěrečné práce zpracované podle platné Směrnice VUT "Úprava, 

odevzdávání, a zveřejňování závěrečných prací" a platné Směrnice děkana "Úprava, 

odevzdávání a zveřejňování závěrečných prací na FAST VUT" (nepovinná součást závěrečné 

práce v případě, že přílohy nejsou součástí textové části závěrečné práce, ale textovou část 

doplňují).  

 
Ing. Petra Okřinová 

Vedoucí bakalářské práce  

 

 



 

Bakalářská práce se zabývá modelováním pohybu osob při konání hudebního 

festivalu Hradecký Majáles. Tato hromadná událost patří k velmi oblíbeným 

festivalům v Hradci Králové a její návštěvnost dosahuje až 17 tisíc osob. Práce 

je zaměřena na optimalizaci běžného provozu akce, predikci možných překážek 

a eliminaci případného nebezpečí. Pro analýzu jsou vytvořeny 3 základní ověřovací 

scénáře včetně scénáře zahrnujícího vznik nebezpečí a následnou simulaci evakuace 

osob.  

V rámci analýzy jsou vyhodnoceny stěžejní veličiny, jako je hustota, doba evakuace 

a LoS. Dále jsou vytipována jsou i kritická místa, kde by mohlo dojít ke zranění osob. 

Pro tato místa byla navržena nová bezpečnostní opatření nebo optimalizace 

geometrie areálu. V závěru práce je provedeno vyhodnocení efektivnosti 

navrhovaných změn vyplývajících z provedené analýzy.  

Festival, Hradec Králové, dav, bezpečnost, měkký cíl, simulace, predikce, hustota 

osob, analýza, evakuace, provoz. 

 

 

The thesis deals with modeling the movement of people during the music festival 

Hradecký Majáles. This mass event is very popular in Hradec Králové, and its 

attendance reaches 17 thousand people. The thesis is focused on optimalization of 

the normal operation of the event, prediction of possible obstacles and possible 

danger. For analysis a few verification scenarios are created, including the scenario 

involving the emergence of danger and following simulation of evacuation of 

people. 

Within the analysis the key variables such as density, evacuation time and LoS. The 

critical places where people could get hurt, are selected. The new security 

precautions or optimization of site geometry optimizations are suggested for these 

places. In the conclusion of the 3 thesis is performed efficiency evaluation of the 

suggested changes resulting from the performed analysis. 

Festival, Hradec Králové, crowd, security, soft targets, simulation, prediction, density, 

analysis, evacuation, operation.  
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1 ÚVOD 

Příchod léta znamená pro hudební nadšence jediné, a to navštívení festivalů s přáteli a rodinou. 

Události jsou pořádány jako jednodenní až týdenní akce. Období je charakteristické 

pro organizování velkých akcí i v zahraničí, kde nabývají festivaly masivních rozměrů (např. 

až 100 tis. osob a více). V České republice jsou areály pro návštěvníky menší, jejich kapacity 

se pohybují cca do 50 tis. osob. Shromáždění účastníků pro stejný bod zájmu má různé vlastnosti, 

jež se v horších případech mohou vymknout kontrole a tím způsobit škody na zdraví či majetku. 

Jelikož se jedná o místo s vysokou koncentrací osob, mohlo by se se jednoduše stát i cílem útoku.  

Kvůli tragickým událostem v minulosti např. střelci v hudebním klubu Bataclan, Paříž 

roku 2015 [27], pumové útoky v nočním klubu, Bali roku 2002 [27], ušlapání diváků při přímém 

přenosu televizní show, Manila roku 2005 [27]. Dalším příkladem aktuální události je i tragédie 

z dubna letošního roku, kdy se na poutním místě (hora Meron) v Izraeli umačkalo a udusilo 

44 osob při židovských oslavách, které zahrnovaly tanec, zpěv a modlitby u poutního místa. Akce 

byla v zemi jednou z prvních legálních shromáždění po začátku epidemie covid-19 [48]. I díky 

těmto tragédiím byly světově stanoveny nová bezpečnostní opatření a standardy, což přispělo 

i v ČR ke vzniku Metodiky Základy ochrany měkkých cílů [20], kterou vydalo v roce 2016 

Ministerstvo vnitra a dále i v roce 2017 byly vydány bezpečnostní standardy pro pořadatele 

kulturních událostí [32]. Dokumenty by měly pomoci přiblížit problematiku ochrany měkkého 

cíle a edukovat organizátory o možných postupech zabezpečení areálu. 

Tato práce je zaměřena na ověření bezpečnosti stávajícího hudebního festivalu použitím 

numerického modelování.  Simulováním různých fází festivalu (běžný provoz/evakuace) lze 

získat data o bezpečnosti, provozuschopnosti areálu, ale i komfortu návštěvníků, ještě 

před samotným zahájením události. 

Bakalářská práce je rozdělena na dvě základní části - část teoretickou a část praktickou. 

V teoretické části je řešena definice davu jeho charakteristiky, ochrana měkkých cílů ve vztahu 

ke kulturním akcím a bezpečnost festivalového areálu. Zmíněna je i obecně závazná vyhláška 

č. 2/2011 města Hradec Králové, která udává podmínky požární bezpečnosti pro organizátory 

akcí na území statutárního města.  

V praktické části je řešen popis areálu festivalu, běžného provozu a vstupních dat pro model. 

Provedeno je ověření bezpečnosti stávajícího hudebního festivalu použitím numerického 

modelování s cílem optimalizovat problémová místa. Ověřovací scénáře jsou vytvořeny 

pro běžný provoz akce (kde osoby proudí po areálu mezi pódii, stánky, odpočinkovou zónou 

a dalšímu objekty zájmů), a i pro režim evakuace, a to ve čtyřech variantách, které jsou doplněny 

o případovou studii zabývající se optimalizací polohy stánku v sekci festivalového areálu 

bloku A. Díky získaným výstupů ze simulací běžného provozu byla vybrána kritická místa, která 

jsou dále podrobena analýze a případnému návrhu vhodnějšího řešení.  
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2 TEORETICKÁ ČÁST  

V této kapitole bude představen dav a chování jednotlivců v davu. Dále je kapitola zaměřena 

na prostorové nároky osoby dle konceptů J. J. Fruina a Stephana Pheasanta. Při modelování osob 

v davu je hlavní měrnou jednotkou hustota [osoba/m2], která má dopad na bezpečnost a komfort 

v davu. V rámci bezpečnosti zmiňuji používané bezpečnostní prvky, jimiž je možné detekovat 

útok či mu zcela předejít.  

Ze souborů metodik a koncepcí vytvořených Ministerstvem vnitra bude blíže popsán měkký cíl 

a standardy bezpečnosti pro pořadatele letních, sportovních, kulturních a společenských akcí. 

Teoretickou část ukončuje obecně závazná vyhláška č. 2/2011 města Hradec Králové. 

Tato obecně závazná vyhláška udává podmínky požární bezpečnosti pro organizátory akcí 

na území statutárního města. 

2.1 Dav a jeho specifikace 

Dav je seskupení většího množství osob, které spojuje stejný cíl [1]. Cílem může být např. zájem 

o stejný hudební žánr, věc, problém, sportovní aktivitu či politický názor. Dav je množinou osob, 

které jsou spojeny fyzickou blízkostí, ale vzájemně se neznají. Celkově v davu nedošlo 

ke vzájemné interakci, proto prozatím dav netvoří společenskou skupinu. [2] 

Jak se z davu či části davu stane společenská skupina? Dav může být např. skupina studentů 

scházejících se na přednášce. Na začátku semestru se 120 osob na jedné přednášce nezná. 

Přednáška se však každý týden ve stejný den i hodinu opakuje, a tak se skupina schází opakovaně. 

Opakováním dochází k utvoření menších či větších skupinek v davu, a tak vzniknou společenské 

vazby, které vedou ke společenské skupině. [2] 

2.1.1 Klasifikace davu  

Davová chování jsou blíže rozebrána v práci uznávaných psychologů R. W. Browna 

a G. Le Bona, který je autorem knihy Psychologie davu.  

Americký psycholog R. W. Brown odlišuje dav a publikum jako dvě specifické množiny osob. 

Publikum definuje jako dav, který je tzv. pasivní dav. Klasifikace podle zdroje [1] zní:  

1. aktivní dav, který můžeme definovat jako: 

a) útočný, dav je lynčující (spontánní) nebo organizovaně lynčující 

tzv. bourbonský lynč, dále se vyskytuje terorizující dav nebo dav vzpoury, 

b) únikový, vznikne panikou v ne/organizovaném davu, 

c) získávací, 

d) výrazový. 

2. pasivní dav, který můžeme definovat jako: 

a) příležitostný, 

b) záměrný, 

c) k reakci či poučení. 
Francouzský psycholog Gustave Le Bon tvrdí, že dav za určitého dění nabývá nových 

vlastností. Vlastnosti jedinců v davu jsou odlišné od nových vlastností davu. Osobnost jedince 
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vymizí a city, myšlenky se zaměří stejným směrem. Vytvoří se tak přechodná kolektivní duše, 

která má své určité vlastnosti. V kolektivní duši už organizovaného davu vymizí intelektuální 

schopnosti osob i jejich individualita. [3] 

Klasifikace i tvrzení dokazují, že dav ovládají emoce jak záporné, tak kladné. Ve zdroji [4] 

zmiňují, že při davovém chování se jedinec v davu stává anonymním. Dochází ke ztrátě jeho 

individuality, kterou nahradí jednání nápodobou. Jednání nápodobou vede ke ztrátě či oslabení 

sociální kontroly. [1] 

2.1.2 Prostorové nároky 

Rozbor nebezpečí souvisí s vysokou koncentrací osob v prostoru. Zásadní je pochopení 

minimálních rozměrů jednotlivce. Nároky na požadované prostory jsou definovány veličinou 

hustoty a obsahu těla jednotlivce. Pravidelněji se pracuje s hustotou vyjádřenou v jednotkách 

osoba/m2. Koncept Johna J. Fruina zobrazuje elipsu okolo půdorysné postavy muže s přidanou 

plochou. Celková plocha vychází 0,22 m2 a je na obrázku 1 vpravo. Přidaný prostor charakterizuje 

úsilí osoby vyvarovat se osobnímu kontaktu dotykem s procházejícími chodci. Pheasantův 

alternativní koncept minimálního osobního prostoru vychází z elipsy okolo půdorysné mužské 

postavy. Koncept se také zaměřoval na prostorové požadavky osob tříděných dle pohlaví, 

národnosti a rozměrů těla. Vybraná data z konceptu jsou vypsána v tabulce 1. Pheasantova elipsa, 

znázorňující čisté rozměry 0,20 m2  těla, je na obrázku 1 (vlevo). [5] 

 

Obrázek 1: První schéma Pheasantův koncept, průměrná plocha elipsy je 0,20 m2 [6], druhé schéma 

koncept Fruina, průměrná plocha elipsy 0,22 m2 [7] 

Tabulka 1: Vybrané rozměry lidského těla, lišící se dle pohlaví a země původu [6] 

Země původu Šířka [cm] Hloubka [cm] Plocha [m2] 

Polsko - muž 47,5 27,5 0,21 

Polsko - žena 41,0 28,5 0,18 

Francie - muž 51,5 28,0 0,23 

Francie - žena 47,0 29,5 0,22 

Velká Británie - muž 51,0 32,5 0,26 

Velká Británie - žena 51,0 32,5 0,26 

Švédsko - muž 51,0 25,5 0,20 

Švédsko - žena 42,5 30,0 0,20 

Průměr 45,6 28,2 0,20 

Maximum 51,5 32,5 0,26 



 

13 

 

Z hodnot v tabulce vychází průměrná plocha jednotlivce 0,20 m2 a maximální 0,26 m2. Hustotu 

v intervalu 4 až 5 osob/m2 lze ještě označit za komfortní. 

Osobní prostor je plocha okolo každého z nás. Jedinec do svého prostoru vpouští pouze osoby 

jemu důvěrné a známé. Narušení osobní zóny bývá osobou, která chce jedince ovládnout 

nebo znejistit. Toto chování se nazývá neverbální neboli mimoslovní komunikace. Neverbální 

komunikace slouží k vyjádření náklonnosti, doplňuje slovní komunikaci, upoutává pozornost a je 

možné její pomocí nahradit řeč. Vyznačuje se mimikou, řečí očí, haptikou nebo gesty. [8][9] 

Proxemika je vědní obor, který se zaměřuje na řeč těla a prostor v komunikaci. V prostoru 

se odlišně chovají dominantní nebo introvertní osoby. Introverti vyhledávají okraj pohovky 

nebo stolu. Straní se kontaktu bližšímu, než je nutné. Dominantní osoba se snaží prostor 

ovládnout, často se u stolu vyskytuje v čele. Na nástupišti je znát, že osoba si raději stoupne 

ke sloupu, lavičce, nebo k jinému bodu než k cizí osobě. Proxemika konkrétně dělí a odlišuje 

prostor kolem jedince na čtyři zóny. [9] 

První zóna je intimní, na obr. 2 je značena červenou barvou. Vzdálenost intimní zóny 

je maximálně 45 cm. Při komunikaci pracuje čich, hmat a zrak může být zkreslován. Následuje 

zóna osobní, která je vymezena vzdáleností 45 cm až 120 cm. Čich je méně intenzivní a zrak 

není rozostřen blízkostí, ale rozeznává mimiku osoby. Třetí zóna je společenská, na obr. 3 

je označena zeleně. Záběr prostoru je od 120 cm do 370 cm, komunikace v něm probíhá 

na skupinové či formální úrovni. Poslední je zóna veřejná, měří se od 370 cm dále. Podmínky 

prostředí, jako je dobrá viditelnost nebo hladina hluku, udávají horní hranici komunikace 

ve veřejném pásmu. [8] 

 

Obrázek 2: Zobrazení zón jedince [8] 

 

Obrázek 3: Zobrazení zón jedince [10] 

Komfort pohybu 

Hodnotíme podle hustoty statické a dynamické. Komfort závisí na množství stojících osob 

nebo pohybujících se po ploše.  

Statická hustota osob 

Měřena u skupiny osob setrvávajících v klidu, tzv. stojící dav. Při hromadných akcích jsou 

komfort i bezpečnost dány hustotou stojících osob na plochu akce. Dle J. J. Fruina jsou 
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zpracovány prostorové potřeby jedince odrážející se od osobní elipsy (průměrná hodnota 

0,20 m2), která vychází z minimálního prostoru jednotlivce. Interval hustoty osob na metr 

čtvereční činí 1,0–5,0 osob/m2, zobrazený na obr. 4. Hustota přesahující hodnotu 2,5 osob/m2 

přestává být pohodlná a s růstem této hodnoty se zvyšuje riziko zranění. [5] 

První řada fanoušků na koncertu se vystavuje riziku umačkání v davu. Návštěvníci mají tendenci 

být blíž pódiu. Na řadu je vyvíjen tlak. U pódia jsou fanoušci odděleni zábranami. S mobilním 

telefonem se snaží fotografovat a na zábraně téměř visí. Ztrácí svůj potřebný prostor a na hrudník 

jim působí pevná překážka, která stlačuje jejich plíce. Podobná situace se odehrála v Sheffieldu 

při fotbalovém zápase na stadionu Hillsborough. Pořadatelé umožnili vstup více lidem, než byla 

schopna tribuna pojmout. V předních řadách podlehlo tlaku 96 osob. Tragédie vedla k přijetí 

nových bezpečnostních opatření pro fotbalové stadiony ve Velké Británii, detailněji je popsáno 

v kapitole 2.1.3 Davové situace. [11] 

Nejen v předních řadách, ale i ve středu davu hrozí umačkání okolními osobami. Při případném 

uklouznutí po rozmáčené půdě a následném pádu hrozí ušlapání. Snaha vstát může vést ke stržení 

dalších osob k zemi a počet zraněných či mrtvých se zvýší. Příkladem je venkovní festival 

v Dánsku roku 2000, kde kvůli pádu na rozbahněné půdě zemřelo udušením jedenáct návštěvníků. 

[11] 

 

Obrázek 4: Statická hustota osob v intervalu 1,0 až 5,0 osob/m2 [5] 

Dynamická hustota osob 

Měřena u pohybující se skupiny osob jdoucích stejným směrem. Na rozdíl od stojící skupiny má 

pohybující se skupina vyšší nároky na prostor. Nekomfortní hodnota dynamické hustoty 

je dosažena při nižších hodnotách než 2,5 osob/m2. Pohyb zapříčiní změnu prostředí a s vyšší 

hustotou se osoby začnou k sobě přibližovat, až tisknout. Sevřený proud davu je možno přirovnat 

k tekoucí kapalině. Individuální chování se vytrácí a jednotlivci se nechají tzv. strhnout davem, 

následují dav bez své vlastní vůle.  [5][13] 
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Obrázek 5: Srovnání statické a dynamické hustoty při hodnotách 1 osob/m2 a 2,5 osob/m2 [5] 

2.1.3 Davové situace 

Bezpečnost davových situací vychází ze zkušeností předešlých událostí, které vedly k vytvoření 

nových strategií a bezpečnostních opatření měkkých cílů. Při hromadných událostech jsou vždy 

povoláni pracovníci security. V případě větších akcí se používají mechanické a elektronické 

bezpečnostní prvky (kamerový systém, detektory kovů a výbušnin). Po zkušenostech z tragédií, 

které se staly, došlo ke zlepšení bezpečnostních prostředků a technologií, jež jsou nyní používány 

pro inovaci prostor s vysokou koncentrací osob nebo v boji proti teroristickým útokům. Naneštěstí 

velmi často dochází k lidskému pochybení, které může končit vážnými následky jako například 

události uvedené níže.  

Tlačenice 

Vyznačuje se vysokou úrovní hustoty, osoby ztrácejí možnost své volby směru pohybu jsou tzv. 

vláčeni davem. Přítomnost překážky v tlačenici způsobuje, že osoby, které ji vidí se jí vyhnou, 

ale osoby, které ji nevidí na ni tlačí. Překážka způsobí kolizi sil a změnu směru proudu pohybu 

osob. V případě festivalové akce se jedná o nekoordinovaný pohyb osob davem (např. pro podpis 

k vystupujícímu). V momentě, kdy je prostor pro osoby příliš malý, dochází k utlačení 

nebo rozdrcení účastníků. Způsobená tlačenice může mít za následky udušení nebo dochází 

k frakturám hrudníku. [13] 

Davový kolaps 

Překročením kritické hodnoty, u stojícího davu je to 5 osob/m2 a u pohybujícího 2,5 osob/m2, 

dochází k poruše rovnováhy sil, které působí všemi směry a vzájemně se vyrovnávají. Tlačením 

na své okolí, které reaguje dle Newtonových zákonů stejnou, opačně orientovanou silou. 

Když dojde k výpadku jedné ze sil, okolní síly již nejsou v rovnováze. [13] 

Událostí, během nichž se umíralo ušlapáním nebo na následky teroristických útoků, je mnoho, 

viz. kapitola 2.3.4 Typy mimořádných událostí (útoků). Příkladem mohou být dvě odlišné 

tragédie. První je koncert v Manchesteru roku 2017, kde se odehrál teroristický bombový útok. 

Druhým pak známé neštěstí na stadionu Hillsborough, které změnilo bezpečnostní opatření 

na stadionech po celé Anglii. 

• 22. května 2017, Manchester Arena, Manchester, Anglie 

Koncert Ariany Grande v budově Manchester Areny navštívilo z větší poloviny mladé dívčí 

publikum. Bombový útok stál život 22 osob a zranil 119 návštěvníků. Do areálu teroristický 

sebevražedný atentátník pronesl hřebíkovou bombu, kterou v davu odpálil. Za útokem stál 

Salman Abedi, pracoval ve skupině s bratry a otcem, jež později policie zatkla. [14] 
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• 15. dubna 1989, stadion Hillsborough, Sheffield, Anglie 

Tragédie na fotbalovém stadionu Hillsborough v anglickém Sheffieldu stála život 96 lidí 

a 766 lidí bylo zraněno. Příznivců Liverpoolu bylo mnohonásobně víc než vstupenek pro ně 

vyhrazených. Důvodem byly obavy z výtržností, kterým mělo být zamezeno nižším počtem 

vstupenek. Bohužel před vstupem organizátoři řešili tisíce fanoušků Liverpoolu 

bez vstupenek. Ze strachu z výtržností policie otevřela bránu „C“, která měla sloužit pouze 

jako východ (neměla turnikety). Během několika minut otevřela i vstupní brány „A“ a „B“, 

kterými procházely další tisíce lidí. Dav se tlačil tunelem na ochozu, snažil se dostat 

do centrálních sektorů. Sektory už byly plné a lidé v prvních řadách byli tlačeni na mohutný 

ocelový plot. Tlak byl tak silný, že se návštěvníci začali dusit. Po šesti minutách hry byl zápas 

organizátory přerušen. To se už několik minut lidé snažili přelézt plot a zachránit si život. 

V prvních řadách se také nacházelo mnoho dětí, ty zde byly z důvodu lepšího rozhledu 

na hrací plochu. První řada se jim však stala osudnou. [15] 

Pochybení: 

- Prodali více vstupenek fanouškům Nottinghamu Forest, ačkoli se vědělo, že přijde větší 

množství příznivců Liverpoolu.  

- Především chybovala policie u turniketů. Brána „C“, umožňující východ, neměla být 

otevřena.  

- Zaměstnanci chyběli v centrálních sektorech, aby návštěvníky rozmístili do vedlejších 

sektorů nebo je informovali o kapacitách.  

- Stadion neodpovídal bezpečnostním předpisům. 

Nově vzniklá opatření dle [15] Taylora – The Green Guide: 

- Zákaz ocelových bariér mezi plochou hřiště a prostorem pro návštěvníky. Zákaz plotů 

mezi jednotlivými sektory, pokud nelze zátarasy odstranit, je doporučena hustota 

35 až 45 osob na 10 m2. 

- Místa pouze k sezení. Prostor pro sedící zajišťuje vyšší bezpečnost, dobře se kontroluje 

a je pro fanouška pohodlnější. 

- Zvýšení počtu turniketů. Doporučený průtok je 500 osob na jeden turniket za hodinu. 

Maximální hodnota je stanovena na 660 osob/h. Původně za hodinu přes turnikety prošlo 

750 osob. 

- Únikové východy by měly mít minimální šířku 1,1 m nebo zachovávat šířku napojující 

se uličky. Zvolí se větší šířka. 

- Ve statických podmínkách je maximální bezpečná hustota 5,4 osob/m2, která 

je rovnoměrně rozložena na tribunu. 

- Omezení prodeje alkoholu. 

- Ceny vstupenek a možnost členství. 

- Použití monitorovacích zabezpečení.  

V roce 1994 bylo nařízeno dvěma největším klubům tato nařízení striktně dodržovat. 

V následujících letech nařízení přijala většina klubů. 
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2.1.4 Vazby v davu 

Hromadné akce jsou ukázkou drobných společenských skupin, o jejichž vzniku jsem se 

zmiňovala v kapitole 2.1.1. Dle vlivu a psychologického hlediska je můžeme rozdělit na dvě 

základní kategorie. 

Vliv jednotlivce na skupinu 

Lidé zřídkakdy vyrazí na hromadnou událost sami. Přijdou ve skupině, která zahrnuje několik 

osob se sociálními vazbami. Pojem společenská skupina je definován ve druhém odstavci 

úvodu kapitoly 2.1. Sociální jevy v davu můžeme pozorovat u skupin odlišných věkových 

kategorií. Student přijde na akci pravděpodobně se svými spolužáky, kamarády ze sportovního 

týmu nebo spolupracovníky z brigády. Dospělý zaměstnaný člověk může přijít se svými kolegy, 

přáteli či s rodinou. Chci poukázat na sociální vazby, které můžeme v davu vidět. Tyto různé 

skupiny se mohou potkat, a pokud osoba, která přišla s přáteli, ví, že na událost zašel i jeho 

vedoucí z práce, tak pravděpodobně převezme na sebe roli zodpovědného a například omezí pití 

alkoholu. V davu kromě sociálních vazeb se nachází i mnoho psychologických jevů. Příkladem 

jsou opilí lidé, často je pozorována zvyšující se míra agrese a stresu. Introverti bývají ve skupinách 

tišší, drží se pouze v bezpečí svých známých. Na některých může být viděna úzkost, kterou 

způsobuje množství cizích lidí. V davu o nižším počtu osob lze snadno rozlišit malé skupiny, 

viz obr. 6. Čím je hustota davu vyšší, tím se jev pozoruje hůře. 

 

Obrázek 6: Hradecký Majáles 2015, možné malé skupiny v davu [16] 

 

Vliv vůdce na skupinu 

V situaci, kdy hrozí nebezpečí a je z místa nutná evakuace, se osoby často semknou do skupiny. 

Přítomnost vlivné osoby ve skupině je stěžejní pro záchranu skupiny. Je to osoba, jež ostatní spojí 

a zadá pokyny, co je potřeba dělat. Někdo může přivést další osoby, které se k nim připojí 

při evakuaci, někdo může informovat jednotky IZS. Jedinec s vlastností vůdce je označován jako 

„muž činu“. Vůdce jde v čele své skupiny, kterou se snaží evakuovat z nebezpečného místa 

nebo se snaží mezerami v davu provléct svoji skupinu k cíli. Keith Still jev nazývá 

„samoorganizace“ (finger effect), který prověřil v modelu za pomoci náhodných proti sobě 

pohybujících se množin bodů. Při vysoké koncentraci obousměrné hustoty se členové skupiny 

zařadí za svého vůdce a snáze prochází davem. [17] 
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Obrázek 7: Model finger effect dle K. Stilla [17] 

2.1.5 Složení davu 

Na světě se nachází 7,7 miliard obyvatel, z toho je téměř polovina žen a polovina mužů. Obecné 

rozdělení davu je právě na muže a ženy. Dále lze dav rozlišit podle zájmu jeho shromáždění. 

Může se jednat o politickou propagandu, náboženské shromáždění nebo příznivce sportu 

a kultury. Podle druhu koncertu je snadné odhadnout přibližné zastoupení žen a mužů, 

ale i věkovou skupinu. Rockový koncert navštíví především muži, mladá popová zpěvačka osloví 

mladé ženy a dechová hudba zaujme starší občany. Chci tím poukázat na fakt, že dav je různý 

a souzní s místem i tématem shromáždění. Pro praktickou část jsem se zaměřila na obyvatele 

města Hradec Králové a jeho okolí. 

Z dat čerpaných z ČSÚ byly vytvořeny grafy (obr. 8) věkového složení obyvatel v okresu Hradec 

Králové pro rok 2019. Organizátor akce informoval, že věkový rozsah obyvatel navštěvujících 

Hradecký Majáles činí 8 až 65 let. Na festival přichází 15 tisíc návštěvníků se vstupenkou a děti 

pod 12 let, které mají vstup zdarma. Počty dětských návštěvníků se zvýšily na tisíce. V praktické 

části bude počítáno se 2 tisíci dětí. Záznamy složení davu Hradeckého Majálesu nebyly 

poskytnuty, proto data z ČSÚ budou použita v kapitole 3.2.5 k sestavení účastníků festivalu. 

Grafy na obr. 8 jsou rozděleny dle pohlaví, věkových skupin a jejich početného zastoupení 

obyvatel. Nejrozsáhlejší věková skupina je zastoupena stejně u obou pohlaví, a to 40–44 let 

se 6 910 muži a 6 664 ženami. Nejméně početná skupina u obou pohlaví je ve věku 15–19 let 

s počtem 3 593 mužů a 3 374 žen. [18] 

 

Obrázek 8: Složení obyvatel v okrese Hradec Králové z dat ČSÚ, rok 2019 [18] 
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2.2 Kvalita pěší dopravy 

Hodnocení kvality úrovně pěší dopravy se nejčastěji řeší metodou inženýra a urbanisty 

J. J. Fruina. Fruinova metoda rozlišuje vlivem dynamických pěších proudů základní plochy 

chodníků, ramp, schodišť a čekacích ploch. Jednotkou měření kvality pěší dopravy je osoba 

na metr čtvereční [osoba/m2]. Dle minimálních a maximálních hodnot úrovně pěší dopravy Fruin 

vytvořil šest skupin, A, B, C, D, E, F, a k nim přiřadil příslušnou barevnou škálu, viz obr. 9 

a obr. 10. Každá skupina dle Fruina má svůj slovní popis kvality. [5][7] 

 

Obrázek 9: Úroveň kvality dopravy podle Fruina, která je dnes respektována jako standard [5] 

 

Obrázek 10: Srovnání úrovně kvality pěší dopravy podle Fruina pro čekací plochy, schodiště a rampy [5] 

 

Ze zdrojů [5][7] vychází popis jednotlivých skupin úrovní kvality pěší dopravy: 

A Chodec se pohybuje všemi směry bez omezení a volně. Chodec nepřichází k interakci 

s ostatními chodci. 

B Chodec se pohybuje všemi směry bez omezení a volně. Zřídkakdy dochází ke změně 

směru či interakci s ostatními chodci. 

C Chodec často dochází k interakci s ostatními chodci a je nucen snížit rychlost chůze. 

D Interakcí je negativně ovlivněna většina chodců. Musí měnit dráhu své chůze, snížit 

její rychlost a dochází k proplétání chodců mezi sebou. 

E Rychlost okolí nutí chodce se přizpůsobit, pohybují se jako celek s příležitostným 

zastavením. 

F  Proud chodců nabral hodnot kritické hustoty, kdy jsou hlavními znaky: nepřetržitá 

interakce, přeskupování chodců a pomalý pohyb s opětovným zastavením.  

Weidmann rychlost chůze rozděluje na situaci běžnou, rušnou a zúženou. Běžná situace 

se vyznačuje osobami volně chodícími, nikterak omezenými okolím. Situaci rušnou bych 
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přirovnala k množství osob v čase oběda nebo po práci. Lidé spěchají a navzájem se sobě 

vyhýbají. Poslední situace vyjadřuje mnoho osob těsně u sebe. Typickým příkladem je podchod, 

úzká ulice nebo most. Weidmann definoval minimální rychlosti chůze pro jednotlivé situace, 

viz tab. 2. [19] 

Tabulka 2: Minimální rychlosti chůze dle Weidmann [19] 

Pěší chůze: Rychlost chůze (m/s) 

Běžná situace 1,34 

Rušná situace 1,27 

Zúžená situace 1,05 

Schodiště: Nahoru Dolů 

Běžná situace 0,61 0,69 

Rušná situace 0,54 0,62 

Zúžená situace 0,40 0,46 

 

Od toho se odvíjí i rychlost chůze v koridoru. V případě, že se zde nachází nízký počet osob, 

dosahuje rychlost chůze maximálních hodnot. Při zvýšení počtu osob v koridoru klesá rychlost 

chůze, dochází ke zpomalení, možnému tlačení, občasnému zastavení nebo ke změně původního 

směru. Vztah mezi hustotou a rychlostí je znázorněn v grafu na obr. 11. 

 

Obrázek 11: Přibližný vztah hustoty osob a rychlosti chůze [5] 

2.3 Bezpečnost a evakuace 

Leckterý návštěvník areálu, kde je pořádána hromadná akce, kam si přišel vychutnat dobré jídlo, 

poslechnout oblíbenou kapelu nebo podpořit sportovce, si ani nepřipustí možnost hrozby. 

Pravděpodobně si nevšimne většiny typů opatření, která jsou pro bezpečnost všech zařazena 

v areálu. Proškolený personál, jenž při možné evakuaci zachová klid, komunikuje a dokáže 

občany zorganizovat, může zachránit životy a snížit ztráty na majetku.  

V kapitole budou shrnuty prvky bezpečnosti, které uvažují s možnou hrozbou a její eliminací, 

byť jen přípravou. V mnohých případech se na bezpečnosti šetří. Ano, útoky v naší zemi nejsou 

časté. Šetří se na vybavení či na času sestavování podrobného plánu jednání při nenadálých 

situacích. O kontrole, zda jsou potřebné informace uloženy v podvědomí zaměstnanců, lépe 

nemluvit. Metodika Ministerstva vnitra je správným krokem k formulování jednotných 

bezpečnostních standardů pro organizátory akcí. 
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2.3.1 Bezpečnostní prvky 

Bezpečnost měkkého cíle může zajistit kombinace níže vypsaných prvků vycházející z [20], 

vybrané z nich detailněji rozeberu v kapitole 2.3.6 Bezpečnostní opatření v rámci festivalů. 

Souhrou vhodných prvků vznikne účelný a kompaktní systém zabezpečení. Následující odstavce 

jsou čerpány ze zdroje [20]. 

Fyzická bezpečnost 

Každá hromadná akce má zajištěnou svoji security, která absolvovala výcvik zaměřený na způsob 

zamezení vstupu nežádoucích agresorů. Pomocí kurzu sebeobrany a dovedností z různých 

bojových sportů jsou ostrahou každé větší hromadné akce. U vstupů do areálu je nutné provést 

důkladnou bezpečnostní kontrolu batohů, kabelek, bund a kapes návštěvníků, aby nedošlo 

k nežádoucímu vstupu agresora. V případě nalezení nebezpečného předmětu je nález zajištěn. 

Při odporu a nesouhlasu jeho vlastníka není tento vpuštěn do areálu. 

Při větším počtu návštěvníků je nutné zajistit přítomnost IZS. Účast záchranných složek zaručí 

okamžitou pomoc. Umožňuje i dané případy vyřešit na místě bez dalších procesů. Všechny 

tyto bezpečnostní prvky mají primární úkol, a to ochranu osob a majetku. Při mimořádné události, 

jako je požár, krádež, ozbrojený agresor a další, jsou hlavním nástrojem okamžitého zásahu 

nebo případného zmírnění následků.  

• Elektronické prvky dobře slouží s kvalifikovanou obsluhou. Bez osob, které prvky 

ovládají, jejich účinnost není dostatečná. Nejběžnějšími používanými elektronickými 

prvky jsou: 

- kamerový systém, 

- poplachové zabezpečovací a tísňové systémy, 

- vnitřní rozhlas, 

- osvětlení s pohybovým čidlem, 

- detektory kovů a výbušnin.  

Výpis konkrétních elektronických, mechanických prvků a pokynů pro jejich používání 

umístěných v prostoru je nutno vyvěsit pro zaměstnance areálu, kde se prvky nachází. 

• Mechanické prvky, podobně jako elektronické lépe slouží ve spojení s osobou, vyžadují 

správné umístění a případně doplnění o elektronické prvky. Základními mechanickými 

prvky jsou: 

- ploty/zdi, 

- zátarasy, 

- turnikety, 

- betonové bloky, sloupky apod.  

Po útoku nákladního vozidla (Berlín, 2016 [21]), které vjelo do prostoru probíhajících 

vánočních trhů a usmrtilo tak 12 osob, se čím dál častěji používají betonové kvádry, 

jež by měly útočnému vjezdu zabránit nebo vozidlo alespoň zpomalit. Bohužel, během 

testování bloky neměly při střetu s dodávkou velkou úspěšnost, proto je snaha hledat lepší 



 

22 

řešení. Uvažují se výsuvné bariéry či výsuvné tzv. nůžky, které propíchnou kola 

automobilu, ale oba typy prvků je potřeba masivně ukotvit do země. [22] 

2.3.2 Evakuace 

Obecně „evakuací neboli vyklizením se zabezpečuje přemístění osob, zvířat, předmětů kulturní 

hodnoty, případně strojů a materiálu k zachování nutné výroby a nebezpečných látek z míst 

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

ubytování a stravování, pro zvířata ustájení a pro věcné prostředky uskladnění“ [23]. Vyklizení 

může probíhat při požáru, výbuchu, povodni, úniku nebezpečné látky nebo destrukci budovy. 

V rámci této bakalářské práce se jedná o vyklizení návštěvníků z venkovní hudební akce. Areál 

je přístupný dvěma vstupy, jež jsou zároveň únikovými východy. Organizátor akce by měl zajistit 

bezpečné nouzové opuštění návštěvníků areálu festivalu. V rámci bezpečnostního řešení by měla 

být zahrnuta časová osa, která zorganizuje postup jednotlivých zaměstnanců a připraví je na kroky 

vedoucí k bezpečné evakuaci návštěvníků i jich samotných.  

Časová osa incidentu  

Osa je rozdělena do tří časových fází, zobrazených na obr. 12. Fáze jsou zaměřeny na postup, 

co udělat před incidentem, během něj a po něm. Účinným nástrojem je metoda tzv. OORZ, 

což je zkratka slov odstrašit, odhalit, reagovat a zmírnit dopad. [20] 

 

Obrázek 12: Časová osa incidentů a bezpečnostních opatření [20] 

Před incidentem [20]: 

- Prevence, která má za cíl celkově zvýšit rychlost reakce, snížit intenzitu následků 

a pohotově je zmírnit, především je hlavním bodem snížení míry výskytu útoku. 

- Prostředky odstrašení, které donutí radikály přehodnotit záměr na tomto místě zaútočit. 

- Vedoucí komunikuje vstřícně, aby dosáhl zklidnění akce. 

Během incidentu [20]: 

- Především včasná reakce bezpečnostních zaměstnanců na danou situaci. Je vhodné 

okamžitě detekovat možné narušení chráněných zón a zamezit nežádoucí činnosti. 

Po incidentu [20]: 

- Koordinační plán, který řeší každou část, jak postupovat po incidentu. 

- Brzké uvedení organizace do předešlé činnosti. 
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2.3.3 Měkké cíle (ve vztahu ke konání kulturních akcí) 

Úvodem by bylo vhodné upřesnit: „termín ‚měkké cíle‘ (soft targets) jsou nechráněné prostory 

nebo budovy s vyšší koncentrací osob, a především nízkou úrovní zabezpečení“ [20]. Seskupení 

ani nemusí být z politických či náboženských důvodů, mohou to být oslavy, trhy nebo kulturní 

akce. Teroristické útoky jsou často vedeny na měkké cíle z důvodu vyvolání strachu, zájmu médií 

a přenesení negativity na občany. Útokům se těžko předchází, neboť jsou vedeny na místo 

s nízkým zabezpečením proti násilným útokům. Následky na zdraví a životech bývají 

katastrofální. [24] 

V rámci kulturních akcí se k měkkým cílům řadí kina, kluby, divadla, koncertní sály, koncerty 

pod širým nebem, stadióny, muzea, galerie. 

Čeští obyvatelé v minulosti i v současnosti jsou teroristickými útoky téměř nedotčeni. Na české 

půdě se nenachází žádná odnož zahraniční organizace nebo místního teroristického spolku. 

Po útocích roku 2015 na Paříž (13. listopadu 2015 teroristé stříleli v klubu Bataclan a na několika 

místech v centru Paříže) se bezpečnostní prevence a opatření začaly brát více v potaz. 

Ministerstvo vnitra vydalo metodiku zaměřenou na prevenci útoků a omezování jejich dopadů. 

Jedním z vydaných souborů je Koncepce ochrany měkkých cílů [25], ze které vychází níže 

rozepsané principy ochrany, cíle pro útočníky a pilíře ochrany. Koncepce cílí na správné 

fungování systému a zajištění bezpečnosti měkkých cílů. Systém bude svižně, pohotově 

a souhrnně reagovat na hrozby plynoucí ze zahraničních i místních teroristických útoků. [25] 

Principy ochrany měkkých cílů [25]: 

- Všechny dotčené subjekty hledí na bezpečnost měkkého cíle. 

- Reaktivní postupy při takovýchto útocích nemají vysokou efektivitu. Pro ochranu je nutné 

se zaměřit na proaktivní přístup všech (stát, vlastníci či správci měkkých cílů). 

- Mezi všemi dotčenými v dané lokalitě musí probíhat součinnost. 

- V místě měkkých cílů je potřebné mít organizovaný, vycvičený personál, zběhlý 

v používání komunikačních technologií.  

Lákavé rysy cílů pro útočníky mohou zvyšovat tyto aspekty [25]: 

- otevřený přístup veřejnosti, 

- místní bezpečnostní zaměstnanci s dosaženým výcvikem, 

- intenzita hustoty osob, 

- význam cíle, 

- přítomnost médií, Policie České republiky nebo městské policie.  

Pilíře systému ochrany měkkých cílů: 

- Metodické vzdělávání a vedení: Pro naši zemi je daná problematika relativně novou 

disciplínou. Vědomosti jsou čerpány ze zahraničí. Školení zahrnuje detekci chování 

podezřelého, správné rozhodnutí a reakce na daný útok. Koordinační role patří 

Ministerstvu vnitra, kterému je uloženo vytvořit vzdělávací kurzy pro odbornou 

veřejnost. [25] 
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- Dotační podpora: Ministerstvo vnitra společně s dalšími šesti ministerstvy má uloženo 

do roku 2021 vytvořit dotační programy. Programy budou sloužit k motivaci 

provozovatelů a vlastníků měkkých cílů zlepšovat se v ochraně a reakci na případný útok. 

[25] 

- Komunikace a výměna informací: Zvolený poradní sbor Ministerstva vnitra pro 

ochranu měkkých cílů je složen z odborníků a zástupců státních institucí. Hlavním 

úkolem je sdílení informací a praxe, vytvoření systému zasílání varování a informací 

o bezpečnostní situaci. [25] 

- Proaktivita Policie České republiky: Role Policie České republiky je významná, 

a to jak v části přípravy opatření, spolupráce s vlastníky a provozovateli, 

tak i při odborných poradách. V případě mnoha měkkých cílů se povolá Armáda České 

republiky. [25] 

2.3.4 Typy mimořádných událostí (útoků) 

Obecně mimořádnou událost dle zákona č. 239/2000 Sb. [47] definujeme jako „škodlivé působení 

sil a jevů vyvolaných činností člověka, přírodními vlivy, a také havárie, které ohrožují život, 

zdraví, majetek nebo životní prostředí a vyžadují provedení záchranných a likvidačních prací“. 

Ze statistiky vychází časté cíle teroristického útoku. Nadpoloviční plochu grafu teroristických cílů 

zaujímají měkké cíle, druhou část objekty vlády, policie a armády. Pachatelé se během posledních 

let zaměřují na místa s nízkou ochranou. Místa útoku je velmi těžké určit a ochránit je 

před neznámým typem a mírou intenzity útoku. [20] 

V grafu typů útoků na obr. 13 největší procentuální část zaujímá bombový útok, za ním následuje 

ozbrojený útok. Třetí častý typ napadení je označen jako infrastruktura. Zde se jedná o napadení 

osobním automobilem či nákladním vozidlem. 

 

 

Obrázek 13: Statistika vychází z dat Global Terrorism Database Marylandské univerzity [20] 

Souhrn mimořádných událostí v této práci je rozdělen na teroristické útoky a na davové tragédie, 

kde úmrtí v davu nastala vlivem ušlapání. 
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Teroristické útoky [20] 

• Bombový útok 

Zařízení, které je vyrobeno za účelem výbuchu, je uloženo jedincem či organizovanou skupinou 

do davu lidí tzv. měkkého cíle. Bomba se do davu může dostat různými způsoby. Například 

vložením do zavazadla ponechaného v otevřeném prostoru mezi občany nebo uložením 

v opuštěném zaparkovaném automobilu.  

Při nálezu podezřelého předmětu, který nemá majitele, evidentně nezapadá do areálu a je umístěn 

tak, aby možný výbuch zranil obyvatele okolí, je doporučeno informovat bezpečností službu, 

pohlídat předmět, aby s ním nikdo nemanipuloval. Dále je třeba pokusit se zjistit majitele, 

pokud není zjištěn, je vhodné prostor opustit a zavolat policii. [26] 

Sebevražedný bombový útok je aktem, při kterém zemře sám útočník. Bomba je připevněna k tělu 

atentátníka, jenž se vmísí do davu za účelem napáchání co nejvyšších škod na lidských životech. 

• Ozbrojený útok  

Útok zahájený jedincem nebo skupinou je posílen použitím zbraně. Používají se zbraně střelné, 

jako jsou ruční pistole, automatické pušky AK-47, zbraně bodné a sečné jako nože, mačety 

a sekery, dále ruční granáty, které obsahují trhavinu. Obecným doporučením při útoku 

je informovat policii a následovat jejích pokynů. Je-li nutná evakuace, pak je třeba dostat sebe 

a další osoby minimálně z dohledu problému. Evakuace musí proběhnout v co nejkratším čase 

a především na bezpečnější místo. [26] 

• Infrastruktura 

Útok je veden automobilem nebo nákladním vozem. Řidič vozu s úmyslem zabít a zranit 

co největší množství osob směřuje vozidlo jako zbraň do davu. Doporučenou reakcí na podezřelé 

vozidlo, u kterého je zjevné, že se jedná o „car bomb“, je okamžitá evakuace. Do evakuace 

je vhodné zapojit místní bezpečnostní personál a obyvatele v blízkosti auta ukrýt tak, aby bylo 

co nejvíce zdí mezi nimi a autem. [20] 

Data v tabulkách 3 a 4 pocházejí z informačního kanálu české televize ČT24 [27]. Tabulka 3 

je výběrem deseti událostí zaznamenaných v posledních pěti letech. Popisuje druh útoku, místo 

útoku a počet obětí. Z tabulky jako nejčastější vychází útok vozidlem. Bombové a střelecké útoky 

jsou těsně na druhém místě.  

Tabulka 3: Teroristické útoky [27] 

Datum Místo útoku Popis Oběti 

21. 4. 2019 Srí Lanka Exploze ve třech hotelech a třech křesťanských kostelech, 

kde probíhala mše na Velikonoční neděli 

290 

15. 3. 2019 Nový Zéland 

Christchurch 

Střelecký útok v mešitách v Christchurchi 51 

11. 12. 2018 Francie 

Štrasburk 

Střelec na vánočních trzích  5 

7. 4. 2017 Švédsko 

Stockholm 

Útok automobilem na pěší zónu 5 

3. 4. 2017 Rusko 

Petrohrad 

Sebevražedný bombový útok v metru 15 

22. 3. 2017 Velká Británie 

Londýn 

Útok automobilem 5 
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19. 12. 2016 Německo 

Berlín 

Útok kamionem, vánoční trhy  12 

14. 7. 2016 Francie  

Nice 

Útok kamionem, oslavy státního svátku 86 

22. 6. 2016 Německo 

Mnichov 

Osamělý střelec 9 

22. 3. 2016 Belgie  

Brusel 

Sebevražedné bombové útoky 32 

 

Tab. 4 informuje o napadeních v klubu či na koncertu. Nejtragičtějším se stal pumový útok 

na Bali, jenž si vyžádal kolem dvou set obětí. Koncert v anglickém Manchesteru se řadí 

k posledním útokům. 

 

Tabulka 4: Útoky na koncertech a diskotékách [27] 

Rok Místo útoku Popis Oběti 

2017 Manchester Útok hřebíkovou bombou na koncertu Ariany Grande 22 

2017 Istanbul Střelec v nočním klubu 39 

2016 Orlando Střelec v nočním klubu 50 

2015 Paříž Střelci v hudebním klubu 130 

2002 Bali Pumové útoky v nočním klubu 202 

 

Davové tragédie 

Od teroristických útoků se liší důvodem i způsobem úmrtí obětí. Shromáždění není nikým 

napadeno, ale počtem osob a nedostatečnou organizací davu se zvyšuje riziko. Detailněji 

je rozebráno v kapitole 2.1.3. Tab. 5 sděluje počet obětí ušlapáním v davu. [28] 

 

Tabulka 5: Události s obětmi zemřelými ušlapáním [27] 

Rok Místo  Popis Oběti ušlapáním 

2015 Mekka Tradiční muslimská pouť do Mekky 1 453 

2010 Phnompenhu Khmérský Festival vody  347 

2005 Manila Přenos televizní show ze stadionu  73 

1990 Mekka Tradiční muslimská pouť do Mekky 1 426 

1989 Stadion Hillsborough Fotbalový zápas 96 

 

2.3.5 Rozvaha, jak předejít mimořádné události (útoku) 

Čím zvýšit zabezpečení prostoru s vyšší koncentrací osob? Primárně zajištěním security služby. 

Lidský faktor má schopnost selhávat, ale také má dobrou dedukci a odhad. Hlídka rozmístěná 

v areálu a u vstupu může dohlížet na hladký průběh akce. Při vstupu by kontrola jednotlivců 

separovala osoby s nebezpečnými či podezřelými předměty. Kontrola by také mohla zamítnout 

vstup osobě agresivní, která prohlídku odmítá. Hlídka v areálu by měla pohotově reagovat 

na potyčky mezi návštěvníky a předcházet tak rozšíření problému. Pokračovat v úsilí ke zklidnění 

situace.  
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Moderní technické prostředky a zařízení, která zefektivňují bezpečnost majetku a záznam 

událostí. Kamerový monitorovací systém rozmístěný v areálu je vhodný při hledání podezřelé 

osoby nebo usvědčení z trestného činu. Rozmístění kamer je snadným způsobem zabezpečení. 

Jejich cena se pohybuje v řádu desítek tisíc korun, podle kvality záznamu a rozlohy zaměřeného 

území. Bezpečnostní rámy se používají při detekci a skenování kovových zbraní. Rámem 

procházející osoby jsou zaměřeny a následně vyhodnoceny na přítomnost kovové zbraně. 

Aplikace numerického modelování pohybu osob je nápomocná při simulacích několika scénářů. 

Snáze se omezí případný vznik kritických míst po naplnění areálu osobami.  

Od elektroniky k mechanickým opatřením. Bezpečnostní sloupky nebo betonové bloky mají spíše 

zastrašující a optický význam než funkci zastavení jedoucího nákladního automobilu. Německá 

společnost Dekra [29] prokázala, že betonové zátarasy nákladní automobil nezadrží. Výsuvné 

zátarasy by mohly útočníka v nákladním voze zastavit, ale potřebují velmi hluboko ukotvit 

do země [30]. Bariéra by vysunutím automobil zadržela poškozením kabiny. Ve zdroji [31] 

se zmiňují o betonových zalomených blocích, jež po najetí vozidla svou spodní hranu zaklíní 

za kabinu vozidla a poškodí jeho funkční části. K drobnějším mechanickým opatřením se řadí 

rentgeny, turnikety, ploty a jiné. Turnikety umístěné u vstupu jsou účinným a používaným 

prvkem. Návštěvníky rozdělí a identifikují jejich příchod i ochod.  

Všechny vyjmenované bezpečnostní prvky mají své nevýhody. Lidé chybují, jsou nepozorní 

nebo ochranka zrovna nemá svůj den. Bezpečnostní rámy odhalí pouze zbraně kovové, 

takže útočník může bez povšimnutí projít se zbraní nekovovou. Klasické betonové zátarasy 

vozidlo nezastaví, naopak odlétající kusy betonu mohou zranit osoby v jejich blízkosti. Zátarasy 

mohou být tlačeny vozidlem, tudíž vzniká větší plocha, kterou může být zraněn vyšší počet osob.  

Co je tedy vhodné použít? Ochranu je možné dělit na vnitřní a vnější, do vnější zařadit zalomené 

betonové bariéry. Vnitřní ochrana se sestaví ze security služby, turniketů a bezpečnostních rámů 

u vstupu. Spojením vnitřní a vnější ochrany se aplikuje numerické modelování na celou plochu 

události, která odhalí možné kolize při evakuaci. Dále použít monitorovací kamerový systém 

pro rychlejší hledání možného útočníka. Je také důležité uvědomit organizátory zpracující 

bezpečnostní diagnostiku, kde se událost koná, množství návštěvníků, možná symbolika akce 

a jiné faktory, které navyšují či snižují potřebné bezpečnostní opatření. 

Bezpečnostní opatření na hromadných akcích jsou stále ve vývoji, jelikož útoky jsou náhodné 

a nepředvídatelné, a proto je třeba pracovat na dalších nových způsobech zabezpečení měkkých 

cílů.  

2.3.6 Bezpečnostní opatření v rámci festivalů 

Ministerstvo vnitra v roce 2019 představilo „Bezpečnostní standardy pro pořadatele letních, 

sportovních, kulturních a společenských akcí“ [32]. Součástí jsou bezpečnostní doporučení 

pro pořadatele akcí, která by se měla dodržovat v zájmu zachování ochrany měkkých cílů. 

V kapitole dále představím vybavení pro zajištění bezpečnosti a návrhy numerického modelování, 

které mohou sloužit pro predikci problému. 

 

 



 

28 

Tabulka 6: Základní bezpečnostní doporučení pro pořadatele sportovních, kulturních a společenských 

akcí [32] 

1. Oznámení akce 

 

Je nutno akci ohlásit dostatečně dopředu městu, po dohodnutí 

předběžného nebo pevného data se akce ohlásí Hasičskému 

záchrannému sboru ČR, Policii ČR a Záchranné zdravotnické službě. 

Pořadatel akce co nejdříve informuje příslušnou Policii ČR 

o připravovaných bezpečnostních opatřeních. 

2. Stanovení odpovědné 

osoby  

Odpovědná osoba, která bude i stále dostupnou kontaktní osobou pro 

policii, bude odpovídat i za nastavení, realizaci a koordinaci 

bezpečnostních opatření. 

Je doporučeno při pořádání velké akce zřídit kontrolní centrum pro 

snadnější bezpečnostní řízení. 

3. Spolupráce se 

složkami IZS 

a s obecní policií 

Požádat PČR o zajištění veřejného pořádku, HZS o zajištění 

protipožárních opatření, ZZS o zdravotnické zajištění. 

Uspořádat koordinační porady s IZS a obecní policií. 

První porada je čistě informační, finální porada zrekapituluje všechna 

bezpečnostní opatření a PČR se předá seznam pořadatelů, pracovníků 

s potřebnými kontaktními údaji (telefonní čísla, identifikační čísla). 

Na poslední schůzi, tzv. debriefingu, i s HZS se provede analýza 

opatření a zohlední se všechny poznatky. Vytvořený podklad může 

sloužit pro další ročníky.  

4. Průzkum hrozeb 

a zhodnocení rizik 

Položit si otázky typu, kde bude největší koncentrace lidí, použití 

pyrotechniky, jaké bude počasí či jaké incidenty se staly v minulých 

ročnících. Lze vše konzultovat s PČR. 

5. Organizační služba Roli bezpečnostního opatření zastane i klasický pořadatel, který může 

upozornit na nevhodné dění v areálu. Vhodný počet zvolených 

způsobilých pořadatelů starších 18 let lze konzultovat s PČR. 

6. Bezpečnostní 

dokumentace 

Vypracovat bezpečnostní, koordinační, evakuační a invakuační plán. 

Vytvořit bezpečnostní procedury pro situace běžné či mimořádné, buď 

s bezpečnostní službou, nebo se toho zhostí sám pořadatel. Domluvit 

s policií informace, které potřebují mít ve vytvořené kartě areálu akce. 

7. Vzdělávání Uskutečnit školení personálu, pořadatelské i bezpečnostní služby před 

začátkem akce při možné účasti PČR, HZS, ZZS. Projednat by se měly 

bezpečnostní, koordinační, evakuační/invakuační, komunikační plány, 

dále detekce podezřelého chování a bezpečnostní procedury. Nácvik 

evakuace/invakuace se provede před akcí, aby pořadatelé věděli, jaká je 

jejich pozice. 

8. Návštěvní řád V řádu je nutno stanovit práva a povinnosti návštěvníků akce, práva, 

povinnosti a úkoly pořadatelské a bezpečnostní služby. Na vstupenku je 

vhodné vypsat důležité informace z návštěvního řádu a dbát na jejich 

dodržování. 

9. Sdílení informací Vytvořený komunikační plán by měl mít své kontrolní centrum, kde se 

budou sbíhat informace a bude mít přístup k tabulce s nejdůležitějšími 

kontakty složky IZS.  

10. Informování 

návštěvníků 

Pro možný vznik nebezpečných situací si připravte varovné, 

informativní znění zprávy, které je vhodné umístit na místo, odkud se 

bude zpráva vysílat. 

11. Bezpečnostní akty Celý personál informujte o hlášení všech podezřelých aktů, jež pak 

povedou k jejich včasnému řešení či poučení pro další ročníky.  

12. Bezpečnostní 

prohlídky areálu 

a osob 

Před zahájením akce je potřeba provést bezpečnostní kontrolu celého 

areálu. U vstupů je nutno provádět důkladné kontroly předmětů, ale 

i pozorovat nestandardní chování. V blízkosti prostoru, kde probíhají 

vstupní kontroly, je vhodné mít připravené místo pro případného 

zadrženého. Bezpečnostní personál bude mít informace, kdo smí/nesmí 

do areálu. Slouží pro kontrolu všech vozidel a osob, které budou chtít do 

areálu. 
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Bezpečnostní vybavení 

V kapitole 2.3.1 je uvedeno rozdělení bezpečnostních prvků a co zahrnují. Tato část je zaměřena 

na jednotlivé elektronické a mechanické prvky, které zmiňují ve zdroji [20]: 

• Kamerový systém se nejčastěji umisťuje do prostoru vstupu, při větším počtu se umístí 

do dalších míst. Stále obsluhovat jej může vrátný, bezpečnostní personál nebo slouží 

jako záznam, který se zúročí později. Doporučuje se zvážit počet pohledů kamer na jedné 

obrazovce. Vhodné je na obrazovku s úhlopříčkou 17 palců zapnout 4 kamery. Pohybové 

kamery, které se spustí při detekovaném pohybu, je dobré montovat jen dodatkově, 

protože v konečném důsledku by nemuselo být vidět nic. Kvalifikovaný zaměstnanec 

může nakládat i s lepšími druhy kamer, jež mají funkce rozpoznání obličeje 

nebo vyhodnocení podezřelého chování. 

• Poplachové zabezpečení má schopnost detekce nepovoleného nebo násilného vniknutí, 

je vhodné např. do zázemí účinkujících. Druhů systémů je několik, například plášťové, 

perimetrické a prostorové nabízí širokou paletu použití. Zachytí rozbití skla, otevření 

oken nebo pohyb. Vyhodnocení systému je možné přijmout textovou zprávou.  

• Vnitřní rozhlas slouží ke komunikaci při krizové situaci. Obsahuje jedno poplachové 

použití, které se nastaví pro evakuaci, a druhé pro uzamknutí místností. 

• Rentgen se používá při vstupní kontrole pro rozpoznání výbušnin, zbraní a bomb v kufru 

či jiném zavazadle. Proškolený pracovník rentgen obsluhuje zároveň s detektorem kovů. 

• Detektor kovů se dělí na ruční a rámový. Při vstupu osob je zkontrolují ohledně 

nebezpečí přítomnosti zbraně či kovové části bomby. Nevýhodou je, že kontrolou projde 

osoba se zbraní nekovovou či s celou výbušninou. 

• Čtečky dokladů jako způsob kontroly pravosti dokladů při vstupu do areálu akce. 

• Ploty slouží k rozdělení prostoru nebo zamezení vstupu osob.  

• Turnikety jsou vhodné ke kontrole jedinců vlastnících lístek nebo čip pro vstup 

do areálu. Po projití turniketem většinou následuje security prohlídka či prokázání své 

identity. Důležité je znemožnit jakýkoliv jiný vstup, neboť je potřeba zamezit vniknutí 

nežádoucích osob bez kontroly. 

• Betonové bloky se staly součástí většiny hromadných akcí. Jsou formou mechanické 

zábrany, která zabraňuje vjezdu vozidel s výbušninou. Aby splňovaly plánovanou 

bezpečnostní ochranu, musí být řádně ukotveny, správně rozmístěny tak, aby nebylo 

možné je objet, musí sestávat z kvalitního materiálu, který splňuje specifické parametry 

a zabrání jejich snadnému zničení.  

2.3.7 Numerické modelování 

Numerické modelování areálu akce jako způsob předejití možným komplikacím. Používá se 3D 

geometrický model vytvořený z nashromážděných dat počtů osob, rychlostí, rozměrů, 

obsazenosti. 
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Dle [5] se rozdělují do 3 základních kategorií modelů evakuace 

1. Modely popisující chování pomocí jednoduchých rovnic: Vycházejí z popisu 

empirických údajů a rovnic, které jsou odvozeny z chování osob při pohybu v běžných 

situacích. Vhodné použití hodnocení pro menší počet evakuovaných osob. 

2. Hydraulické modely: Modely nedávají prostor individuálnímu chování. Při vyklízení 

budovy osoby okamžitě zanechají své činnosti a evakuují se. Hodnocení modelu vychází 

časově kratší, než by reálně vyklizení budovy proběhlo. Důvodem je právě individuální 

chování osob. Při spuštění alarmu většina jedinců nepřestane okamžitě s činností, kterou 

provozuje. 

3. Modely zahrnující chování osob: Modely zahrnují individualitu jednotlivých osob, 

fyzikální charakteristiky prostoru a reakce na podněty nebezpečí. 

Softwarový nástroj - Pathfinder 

Pathfinder je nástroj, ve kterém je zpracována praktická část bakalářské práce. V geometrickém 

modelu je používána navigační síť, která je definována jako spojitý 2D trojúhelníkový povrch. 

Trojúhelníkový povrch je nepravidelná jednostranná plocha představovaná sousedními 

trojúhelníky. Pohyb osob se odehrává právě na navigační síti. [33] 

Práce v Pathfinderu je započata nahráním .dwg podkladu. V prostoru jsou následně vytvořeny 

polygonální či pravidelné tzv. místnosti, plochy pro pohyb agentů. Vytvořená geometrie 

je doplněna o dveře, které propojují jednotlivé plochy místností. Dveře lze nastavit dle 

konkrétních požadavků na šířku, polohu a okamžik otevření/zavření. Do modelu je dále možno 

vložit schodiště, rampy, tenké a silné zdi. Agentům ztvárňujíc osoby jsou přiřazeny konkrétní 

vlastnosti a chování vycházející z reálných vzorců chování. Jedním typem z výstupů ze simulace 

je video záznam, ve kterém lze zobrazit grafické znázornění výstupních dat jako je např. hustota, 

LoS atd. [34] 

Získání dat pomocí nástroje Measurement Regions v rámci nástroje Pathfinder. Měření ručně 

zvolené oblasti ukládá časové informace o rychlosti pohybu osob a jejich hustotě. Pro získání dat 

je nutné dodržet tři zásady. Zájmové pole musí být vloženo na jednu místnost a nesmí přesahovat 

do vedlejší. V případě umístění stěn v ploše nesmí dojít k jejich protknutí. Zaznamenaná data jsou 

uložena do .csv souboru. Nástroj je vhodný pro použití na otevřeném prostranství, kde korzují 

osoby. [35]  

V rámci drobné studie v praktické části viz kapitola 3.3.6 Studie jsou představeny možnosti 

pro vhodné umístění stánku u koridoru, který je spojnicí dvou bloků festivalu. 

2.3.8 Výjezdy IZS na hromadné akce 

Konání hromadné akce ve městě soustředí velký počet obyvatel do jednoho místa a jeho okolí. 

Na většině akcí je možnost zakoupení alkoholických nápojů. Posilnění jedinci mohou vyvolat 

konflikt či následnou potyčku.  

Pořadatelé si musí zajistit dle [36] požární hlídku přímo v areálu akce, proto je většina incidentů 

vyřešena na místě. Po opuštění areálu návštěvníci míří do svých domovů nebo pokračují 

do podniků. Kontaktovala jsem Hasičský záchranný sbor (HZS), Zdravotnickou záchrannou 

službu (ZZS) a Policii v Hradci Králové se žádostí o poskytnutí dat o počtu výjezdů v den 
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Hradeckého Majálesu 10. 5. 2019. Zajímalo mě, zda festival zatěžuje složky IZS. Tabulka 7 

je souhrnem informací poskytnutých ZZS (MUDr. Marek Dvořák, MBA), HZS a Policie města 

Hradec Králové.  

Tabulka 7: Počet zásahů IZS na Hradeckém Majálesu [ZZS (MUDr. Marek Dvořák, MBA), HZS 

a Policie města Hradec Králové] 

IZS Zásahy Informace 

Policie 2 Přítomné hlídky u vstupu dohlížely na bezproblémový chod akce. 

HZS 0 Asistence: dobrovolných hasičů města HK-Plácky a HK-Malšova Lhota, kteří se 

v areálu nacházeli kvůli zabezpečení požární ochrany. 

ZZS 0 Drobná zranění obstaral zdravotník akce. 

 

Je zřejmé, že zmíněná akce nijak složky IZS nezatěžuje. V e-mailové korespondenci mi 

kpt. Ing. Radek Mencl pro porovnání zaslal údaje HZS i z jiných akcí konaných 

v Hradci Králové, viz tab. 8. 

 

Tabulka 8: Počty zásahů na různých kulturních akcích v Hradci Králové [kpt. Ing. Radek Mencl (HZS)] 

Datum (r. 2019) Název Počet 

zásahů 

Informace 

7. 6. Den Labe 2 Asistence: Oba zásahy provedla JSDH Plácky. 

4. 7. až 6. 7. Rock for people 1 

 

Asistence: Během akce je evidován pouze 

1 zásah. Jednalo se o požár trávy rozsahu 

1 x 1 m, bez způsobené škody. Zasahovala 

JSDH Plačice. 

15. 8. až 17. 8.  Hip hop kemp 0 Asistence: Dobrovolných hasičů města 

HK - Plácky, Svinary, Malšova Lhota, 

Malšovice, Plačice a Březhrad. 

13. 9. až 14. 9. Hradecké 

dožínky 

0 Asistence: Dobrovolných hasičů města 

HK - Třebeš a Svinary. 

 

U velkých událostí, jako jsou Hip hop kemp a Rock for people, mě překvapil nulový počet zásahů. 

Město totiž zatíží, co se týče dopravy.  

2.3.9 Bezpečnostní doporučení pro pořadatele dle vyhlášky města Hradec 

Králové 

Zastupitelstvo města Hradec Králové v roce 2011 stanovilo obecně závaznou vyhlášku 

č. 2/2011 města Hradec Králové. Tato obecně závazná vyhláška udává podmínky požární 

bezpečnosti pro organizátory akcí na území statutárního města. Organizátorem akce je fyzická 

osoba, právnická osoba, fyzická osoba podnikající nebo osoba, která akci svolala. Akcí se rozumí 

sportovní, kulturní, náboženská a jiná pořádaná akce, která je ve venkovním veřejném prostoru 

a účastní se jí 1 000 a více osob. Dle vyhlášky města Hradec Králové je venkovní shromažďovací 

prostor definován jako „neuzavřený po obvodě nebo shora“ [36]. Prostor je vymezen stavebními 

konstrukcemi, jako je oplocení, přenosné zábrany i pódium. Jako vymezení prostoru lze brát 

i terén daného místa. Pro řešené území je vymezení dáno svahy a oplocením. [36] 
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Podmínky požární bezpečnosti dle [36] 

Pro uspořádání akce je nutno mít projektovou dokumentaci, jež prošla schválením příslušným 

stavebním úřadem, a nepřekročit povolený počet osob v areálu. 

Organizátor akce je povinen dle [36]: 

1. Organizátor venkovní akce je povinen zajistit volné únikové trasy během celého průběhu 

akce, dokud se v areálu nachází návštěvníci. Je povinen zajistit minimální vzdálenost 

stánků pro průchod 3 m. Umístit stánky, pódia nebo jiné objekty tak, aby byl umožněn 

průjezd požárních vozidel, nesmí dojít k omezení či ohrožení evakuace.  

2. Seznámit odpovědné osoby se stanoveným opatřením k zabezpečení evakuace a přiřadit 

jim dané úkoly. 

3. Při výskytu pódií nebo jiných konstrukcí s účelem shromáždění účastníků je potřeba 

zajistit použití vhodných materiálů. V areálu, kde jsou vystavěny tyto konstrukce, je 

nutné použít materiály, které při požáru neodkapávají nebo neodpadávají. Závěsné 

dekorace by se neměly objevit nad únikovými východy. V našem případě 

tedy nad vstupními branami. Výzdoba či textilie by mohla hořet a hořící materiál by mohl 

odpadávat na účastníky. 

4. Zřízení preventivní požární hlídky, která by měla být sestavena podle rozlohy areálu. 

Minimální počet je však velitel a k němu dva členové.  

5. Je povinen přijmout opatření k zabránění vzniku požáru při vystoupení na pódiu, 

vzniklého např. ohňovými efekty nebo ohňostrojem. 

6. Pro přehlednost a snadnou orientaci účastníků v areálu při případné evakuaci je potřeba 

mít zajištěno informační značení. Dobré je mít sepsány bezpečnostní pokyny 

na vstupence.  

7. Pokud zjistí nedostatky týkající se požární bezpečnosti, nesmí akci zahájit. Dále musí 

zrušit nebo ukončit probíhající akci, bylo-li zjištěno bezpečnostní ohrožení, jež nelze 

okamžitě odstranit. 

Povinnosti účastníků akce [36]: 

1. Všichni účastníci jsou povinni dodržovat organizátorem daná opatření. 

2. Dodržovat pokyny pořadatelů, požární hlídky a organizátora akce.  

3. Okamžitě hlásit požární hlídce, pořadatelům či organizátorovi akce požár 

nebo bezprostřední nebezpečí jeho vzniku. 
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2.3.10 Bezpečnostní diagnostika festivalu 

Ministerstvo vnitra vydalo metodiku [20], která informuje o klasifikaci bezpečnosti daného 

měkkého cíle. Podle diagnostiky je vyhodnoceno zabezpečení areálu a atraktivita pro možný útok 

radikálů. Pro klasifikaci zužitkuji poznatky o místě konání festivalu, údaje o počtu návštěvníků, 

informace o propagaci a další mnou nabyté vědomosti z osobní účasti na festivalu. 

Kritéria, podle kterých se akce hodnotí, jsou dle [20]: 

- Přístup veřejnosti. 

- Proškolený personál o bezpečnosti akcí. 

- Počet osob přítomných na akci. 

- Policie. 

- Zájem médií. 

- Významnost místa. 

1. Přístup veřejnosti se řeší z důvodu, že je možné na místa vstupovat volně, se vstupenkou 

nebo pouze se speciálním povolením, například zaměstnanci firmy. Záleží, zda je 

přístupným místem budova, nebo otevřená plocha, například park. Pro pachatele jsou 

atraktivní místa otevřená pro veřejnost, kde se špatně kontroluje vstup a perimetr se těžko 

uzavírá. 

2. Proškolený bezpečnostní personál a pořadatelská služba snižují pravděpodobnost 

útoku. Personál procházející areálem může reagovat na podezřelé činy či osoby.  

3. Počet osob přítomných na akci je dobré znát z hlediska atraktivity pro útok. Událost, 

kde je vyšší hustota osob, je oproti malé akci s pár účastníky riziková. Bohužel 

z minulých let je známo, že i nižší koncentrace osob je též ohrožena. Bezpečnostní 

systémy se odráží od znalosti obvyklé koncentrace osob na daném místě. Mohou 

tak vhodně zvolit bezpečnostní opatření pro danou řešenou plochu. 

4. Policie svou přítomností výrazně snižuje možnost útoku. Často bývá policie na místech 

jen po dobu konání akce. Svým policejním dozorem může zastrašit útočníky, proto různé 

pochůzky po veřejných plochách či budovách jsou potřebné. 

 

Obrázek 14: Umístění hasičské, policejní hlídky a zdravotnického stanu [37] 
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5. Média projevující zájem o akci nebo budovu zvyšují možnost útoku. Především, je-li 

na místě točen živý televizní přenos. Útočníci mají často potřebu, aby byl jejich čin vidět 

a vyděsil tak velké množství obyvatel. 

6. Významnost místa a jeho symbolika velmi zvyšují atraktivitu útoku. Na těchto místech 

je vhodné počítat v bezpečnostní strategii s extrémními útoky násilných skupin. Příklady 

budov jsou synagogy a islámské mešity.  

Podle kritérií je stručně zhodnocena míra ohrožení útokem. Hodnocení je na škále od 1 do 5. 

Číslo 1 značí nulové riziko a číslo 5 extrémní riziko. [20] 

 

Tabulka 9: Bezpečnostní diagnostika festivalu [20] 

1. Přístup veřejnosti Otevřený prostor pod širým nebem obehnaný plotem. Ovšem 

k plotu je velmi snadný přístup ze Šimkových sadů. 

Návštěvníci vstupují pouze s platnou vstupenkou přes osobní 

kontrolu. 

3 

2. Proškolený personál Na akci je přítomna pořadatelská služba, security i lidé 

prodávající ve stánkách. 

1 

3. Počet osob  Festivalu se účastní přibližně 17 tisíc osob. Akce je cílena 

především na mladé posluchače.  

3 

4. Policie U obou vstupů je přítomna minimálně jedna policejní 

jednotka a security ochranka. 

1 

5. Zájem médií Festival je propagován pouze v hromadné dopravě formou 

plakátů a v den festivalu jsem nezaznamenala živé televizní 

natáčení. Fotografové a kameramani organizátorů jsou 

přítomni. 

2 

6. Významnost místa Areál festivalu se nachází nedaleko centra města. Plocha je 

lemována kulturním centrem, katastrálním úřadem, sady a 

pozemní komunikací. U areálu se nenachází žádná symbolika 

spojená s náboženstvím. 

2 

 

Na základě popsaných bodů je sestavena SWOT analýza, která se zaměřuje na slabé, silné stránky 

a na příležitosti či rizika.  

Tabulka 10: SWOT analýza [20] 

Silné stránky: 

Nízká atraktivita pro činnost teroristických skupin 

Festival pro mladé za přístupnou cenu 

Centrum města, blízkost zastávek MHD 

Umístění areálu v blízkosti škol 

Přiměřená propagace 

Slabé stránky:  

Nelze předvídat útok teroristů 

Omezený počet vstupenek, po ukončení 

předprodeje už není možné žádnou zakoupit 

Areál obehnaný mobilními ploty, především část 

v sadech 

Příležitosti: 

Inspirovat se zkušenostmi západních zemí 

s terorismem 

Podpora místních studentů 

Podpora dlouholeté tradice 

 

Rizika: 

Útok na měkký cíl 

Odrazení budoucích zájemců z důvodu rychlého 

vyprodání vstupenek 

Možné bezpečnostní komplikace u mobilních 

plotů v sadech 
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3 PRAKTICKÁ ČÁST – Festival Hradec Králové 

Pro praktickou část je zvolen festival konající se v Hradci Králové. Mezi místní oblíbené akce 

patří Hradecký Majáles, který je cílem šetření této práce. Organizátorem je společnost 

StudentZone, která je dlouholetým organizátorem akcí a díky níž má festival ve městě tradici 

od roku 2006.  

3.1 Návaznost areálu na širší okolí a dopravní řešení 

Areál festivalu se nachází ve městě Hradec Králové. Situován je severně od historického centra 

města. Lemován je Gočárovým okruhem (silnice I/31 [38]), Šimkovými sady, Kongresovým 

centrem Aldis, katastrálním úřadem, plaveckým bazénem. Jeho plocha (do 60 000 m2) zasahuje 

do části Šimkových sadů, parkoviště Kongresového centra Aldis a přilehlého volného prostoru 

ulice Akademika Bedrny, která tak protíná celý festivalový areál a dělí ho na dvě části. Volný 

prostor ulice Akademika Bedrny je ohraničen budovou katastrálního úřadu, plaveckým bazénem 

a okružní křižovatkou v blízkosti parkovacího domu. V následujících podkapitolách bude 

podrobně rozebrány možnosti dopravy a rozmístění služeb, které návštěvníci hojně využívají 

v rámci festivalu a je tím značně ovlivněna vytíženost jednotlivých vstupních bran do areálu. 

3.1.1 Doprava 

Návštěvníci přijíždějí k areálu osobními automobily z širokého okolí: ze směru Hořice vede 

nejkratší cesta po evropské silnici E442, od Rychnova nad Kněžnou po silnici I/11, od Pardubic 

je nejvýhodnější trasa po silnici I/36, ze směru od Chlumce nad Cidlinou po silnici II/11 

či po dálnici D11. Parkování festivalem není zařízeno, proto návštěvníci využívají plochy 

pro neplacené parkování u obchodů v blízkosti areálu festivalu. Návštěvníci tak po zaparkování 

využívají severní vstup. Velmi omezené množství parkovacích míst se nachází před Sokolovnou 

a Filharmonií, ta bývají obsazena. V případě zaparkování zde návštěvníci používají pro vstup 

do areálu jižní vstup. Placené stání je možno v parkovacím domě J. Gayera, který je přímo naproti 

jižnímu vchodu do areálu. 

 

Obrázek 15: Schéma zobrazující směry příjezdů k areálu [37] 
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3.1.2 Dopravní návaznost na MHD  

Pro přepravu k místu konání festivalu většina návštěvníků nejčastěji volí variantu MHD 

a to zejména obyvatelé HK nebo lidé z blízkého okolí. Dle obr. 16 jsou zastávky v blízké 

návaznosti se vstupy do areálu. Ze zastávek MHD v okolí festivalu jsou docházkové vzdálenosti 

přibližně 10 minut. Ze zastávky Muzeum činí vzdálenost k nejbližšímu vchodu do areálu 350 m. 

Na zastávku jezdí linky čísel 3, 7, 11, 12, 13, 16, 17. Zastávka Magistrát města je od nejbližšího 

vchodu do areálu vzdálena 470 m a její docházková vzdálenost je přibližně 7 minut. Zastavují zde 

linky číslo 2, 3, 6, 7, 11, 12, 14, 17, 18, 19, 23, 27. Tyto dvě zastávky navazují na jižní vstup 

do areálu festivalu. Zastávka Šimkovy sady je od nejbližšího vchodu 475 m a její docházková 

vzdálenost činí 7 minut. Zastavují zde linky 5, 11, 17. Tato zastávka je z důvodu nízké obsazenosti 

linek využívána nejméně. Menší část návštěvníků ji využije z důvodu blízkého rychlého 

občerstvení a následně se přemístí k severnímu vstupu do areálu. 

 

Obrázek 16: Schéma s vyznačenými body městské hromadné dopravy [37] 

3.1.3 Okolí akce 

Budovy v blízkosti areálu poskytují řadu služeb, což vede k pohybu osob ven z areálu a zpět. 

Návštěvníci migrují severním východem za levnějším občerstvením a alkoholem do budov 

obchodů Penny Market, Kaufland, rychlého občerstvení McDonald’s, KFC a čerpací stanice 

OMV. Ze školských zařízení proudí studenti jako návštěvníci k jižnímu vstupu. Menší část 

účastníků proudí z budov zaměřených na sport a jiné záliby. Stejně tak zaměstnanci magistrátu 

města vstoupí jižním vchodem. Lidé přijíždějící vlakem či autobusem se k jižnímu vchodu areálu 

dostanou pěší chůzí do 20 minut. 

V docházkové vzdálenosti 20 minut se nachází historické centrum města. Velké náměstí 

trojúhelníkového tvaru je známé místními památkami a množstvím restaurací či kaváren. Svojí 

nabídkou a blízkostí je pro návštěvníky akce zajímavým cílem. Stejně tak náměstí Masarykovo, 

další bod zájmu návštěvníků festivalu z hlediska poskytovaných služeb (kavárny, obchody). 

Vzdáleno je od místa akce přibližně 15 minut chůze. Body zájmu v rámci odpočinku jsou Žižkovy 

sady a prostor v okolí řeky Labe. 
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Budovy v okolí festivalu, z nichž proudí návštěvníci (po skončení pracovní doby) do areálu: 

Magistrát města Hradec Králové, zpoplatněný Parkovací dům Jana Gayera, Lékařská fakulta, 

Východočeské muzeum, Sokolovna, Filharmonie, Aquacentrum a parkovací stání. 

 

Obrázek 17: Schéma s umístěním budov v okolí areálu [37] 

3.2 Popis areálu a jeho provozu 

Za účelem této práce jsem provedla místní šetření plochy akce. Pro ucelení informací o prostoru 

jsem celou plochu prošla a doměřila detaily potřebné k modelu. Místo pro konání akce jsem 

detailně nafotila v běžném denním režimu, tedy stav, kdy silnice není uzavřena, chybí celkové 

oplocení areálu a jeho vybavení, ale parkoviště Kongresového Centra Aldis i Šimkovy sady jsou 

volně přístupné. Z důvodu pandemie COVID-19 byl ročník 2020 zrušen, a tak pořízení 

fotodokumentace nebylo možné realizovat při konání festivalu. Dle fotografií a místního šetření 

byly doplněny a zkontrolovány podklady díky čemuž byl vytvořen nový výkres .dwg 

aktualizovaný o doplněné prvky. Především šlo o doplnění kmenů stromů, osvětlení, laviček, 

sloupků dopravního značení, odpadkových košů apod. 

Osobně jsem se festivalu zúčastnila v předešlých letech, proto bylo možné do práce zapracovat 

i vlastní poznatky a zkušenosti z provozu festivalu. 

 

Popis provozu 

Vstup po otevření areálu je snadný a bez výrazných front. První bývají studenti nebo skupinky 

rodičů s dětmi. Kolem třetí čtvrté hodiny, kdy končí odpolední vyučování a zaměstnanci 

odcházejí z práce, se začíná areál zaplňovat. Odpovídá tomu i program festivalu. Známé skupiny 

či zpěváci vystoupí nejdříve po 15. hodině. U vstupů se tak dají očekávat fronty, ale festival má 

zajištěn dostatečný počet zaměstnanců, tak čekání není nijak zvlášť dlouhé. 

Pohyb po areálu je dán rozmístěním stánků s občerstvením, WC, pódií a programem festivalu. 

V rámci festivalu se celý čas hraje na všech stages, tím dochází k přerozdělení a migrování 
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účastníků akce mezi jednotlivé stages. Stage Pepsi, která je po pravé straně vstupu od centra, stage 

rádia Černá Hora umístěná na parkovišti Kongresového Centra Aldis. Hlavní stage Krušovice 

je umístěna v blízkosti ulice Akademika Bedrny. Největší přesuny se odehrávají po skončení nebo 

před začátkem koncertu na jednotlivých pódií. Navštěvují stánky s občerstvením, postávají 

s jídlem, stojí fronty na toalety, poslouchají koncerty, tančí před pódii nebo tráví čas 

v odpočinkové zóně. Ze stánků jsou nejobsazenější stánky s prodejem piva, poté prostor ulice 

Akademika Bedrny, kde se nachází vstupy do areálu a stánky s jídlem/pitím. Odpoledne jsou 

stage obsazena téměř rovnoměrně. U stánků a toalet jsou největší špičky v závislosti na ukončení 

nejbližšího koncertu. Během závěrečného koncertu se vyskytuje velká část návštěvníků u hlavní 

stage. Okupované stánky jsou jen v bezprostřední blízkosti davu, další jsou zatížené minimálně. 

 

Popis provozu při vyklizení 

Postupem večera se velká část návštěvníků soustředí právě u hlavní stage, kde večer probíhá 

největší show doplněná o ohňové efekty a závěrečný ohňostroj. Malá část účastníků, která 

se nechce tlačit v hledišti, korzuje po areálu mezi jednotlivými stánky a pódii. V průběhu 

posledního koncertu je vyhlášeno nutné opuštění areálu. Návštěvníci po vstřebání informace 

přechází k východům. 

 

3.2.1 Vymezení ploch 

Plocha celého areálu dosahuje přibližně 60 000 m2. Rozsáhlý areál je v geometrickém schématu 

rozdělen na pět bloků, pro lepší a detailnější orientaci. Označeny jsou písmeny A, B, C, D, E. 

 

 

Obrázek 18: Schéma plochy festivalu rozdělené na bloky, vlastní zpracování dle [46] 
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První blok A – okolí Pepsi stage 

Podium se nachází v Šimkových sadech v malém údolí, které můžete vidět na obr. 21. Blok 

zaujímá plochu o velikosti 20 500 m2, je v něm zahrnuto zázemí stage, stage, prostor 

pro návštěvníky před stage, stánky v blízkosti stage, toalety a stánky u zpevněné cesty.  

 

Obrázek 19: Schéma bloku A, vlastní zpracování dle [46] 

 

Obr. 22 zaznamenává pozici stage (označeno šipkou) a prostředí, ve kterém se nachází. V pozadí 

je ulice Akademika Bedrny a po levé straně parkovací dům. Obr. 23 je vyfotografován od stage 

směrem k mobilním toaletám. Obě fotografie zachycují drobné údolí vymezující prostor u pódia. 

Po levé straně stezky jsou umístěny stánky. Pohled na místo umístění viz obr. 24. 

 

 

Obrázek 20: Pohled na umístění stage [44] 

 

Obrázek 21: Pohled na prostor před stage [44] 
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Obrázek 22: Pohled na umístění stánků po levé straně stezky [44] 

 

Druhý blok B – okolí Chill out zóny 

Blok v Šimkových sadech má plochu 11 500 m2, zahrnuje lavičky, houpačku, stánky se zábavní 

zónou, velký nápis Majáles a propagační stánky univerzit. Celá plocha slouží k odpočinku 

a snadnějšímu pobavení s přáteli, díky své vzdálenosti od pódií. Z mé zkušenosti bývá prostor 

obsazený nejméně.  

 

Obrázek 23: Schéma bloku B, vlastní zpracování dle [46] 

 

Na obr. 26 je zachyceno místo odpočinku, menší travnaté terasy poskytují komfort a zároveň 

jsou místem památné fotografie u nápisu Majáles. Rovinatý travnatý prostor na obr. 27 je během 

festivalu obsazen lavičkami a univerzitními stánky. 
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Obrázek 24: Pohled na umístění nápisu [44] 

 

Obrázek 25: Pohled na prostor Chill out zóny [44] 

 

Třetí blok C – ulice Akademika Bedrny 

Blok má plochu 4 400 m2, jsou v něm umístěny především stánky s občerstvením, úschovna, 

výkup, trafika a stánky sponzorujících značek. Prostor bývá téměř maximálně vytížen z důvodu 

situování vstupů, stánků, a především hlavní trasy k pódiím. Ulice je jedním z míst, 

kde koncentrace osob dosahuje nejvyšších hodnot. 

 

 

Obrázek 26: Schéma bloku C, vlastní zpracování dle [46] 

 

Vstupy pro veřejnost, které zároveň slouží jako únikové východy. Nachází se na pozemní 

komunikaci v ulici Akademika Bedrny. Jižní vstup (ve schématu označen číslem 1) se nachází 

mezi atletickým okruhem a Šimkovými sady, obr. 29. Severní vstup (ve schématu označen číslem 

2) je mezi katastrálním úřadem a Šimkovými sady, obr. 30. U obou vstupů během festivalu 

probíhají security kontroly. Každý návštěvník musí ukázat obsah batohu, kabelky nebo jiného 

zavazadla. Osoba je vždy kontrolována příslušníkem security stejného pohlaví. Kontrola vyloučí 

obsah alkoholických nápojů, potravin, zbraní, pepřových sprejů a světlic. Areál je zabezpečen 
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mobilním oplocením, security kontrolou a přítomností policejní jednotky. Evakuační východy 

v areálu jsou stejné jako ty pro vstup do areálu. [39] 

 

Čtvrtý blok D – okolí hlavní stage 

Blok má plochu o velikosti 16 000 m2, jedná se o hlavní prostor celého festivalu. Zahrnuje zázemí 

stage, stage, prostor pro návštěvníky – hlediště, stánky v blízkosti stage a stánky na komunikaci 

k parkovišti. Při večerním koncertu bývá prostor před stage zaplněn až ke stánkům se zbožím 

a občerstvením. V prostoru před stage dosahuje dav nejvyšších hodnot hustoty mezi stage 

a ostrůvkem čtyř stánků – viz obr. 31. 

 

Obrázek 29: Schéma bloku D, vlastní zpracování dle [46] 

 

Volný prostor na obr. 32 u přilehlé silnice v ulici Akademika Bedrny. Zelená plocha je v době 

konání festivalu obsazena konstrukcí hlavního pódia a stánky. Stage je umístěna 

 

Obrázek 27: Jižní vstup 1 (směrem k akci) [44] 

 

Obrázek 28: Severní vstup 2 (směrem od akce) 

[44] 
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před několikapodlažní budovou. Prostor mezi budovou a pódiem je využíván jako backstage. 

Řada stánků je umístěna na přístupové cestě ke stage ČH, zachyceno na obr. 33. 

 

Pátý blok E – okolí stage rádio Černá Hora 

Blok má plochu 7 600 m2 a čítá zázemí stage, stage, hlediště, stánky v blízkosti stage a toalety. 

Během dne se prostor před pódiem zaplní až ke kruhovému stanu. Večer je prostor klidnější, větší 

počet lidí se přesune k hlavní stage. 

 

 

Obrázek 32: Schéma bloku E, vlastní zpracování dle [46] 

Parkoviště u Kongresového centra Aldis je místem výstavby třetí stage. Na obr. 35 je označena 

pozice konstrukce pódia. Prostor pro dav a mobilní toalety jsou zobrazeny na obr. 36. Místo 

je vybaveno vjezdem do podzemního parkoviště. Organizátory je vjezd zatarasen a návštěvníci 

nemají přístup do backstage, tudíž nedojde k pádu do volného prostoru či vniknutí. 

Obrázek 30: Pohled na prostor pro hlavní 

[44] 

Obrázek 31: Pohled na přístupovou cestu ke stage ČH 

[44] 
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3.2.2 Prvky v areálu 

Areál běžně neslouží pouze ke konání festivalu, ale především jako park, parkoviště a silnice. 

Umístěním festivalu do části Šimkových sadů a okolí se vybavením areálu stává i městský 

mobiliář. V této části parku jsou k nalezení lavičky, odpadkové koše, popelnice, informační 

prvky, gril a piknikový stůl. Plocha akce zabírá rozdílné prostory (parkoviště, park, pozemní 

komunikace a volné prostranství), proto se v areálu nachází velké množství obrubníků a jiných 

prvků, jejichž funkce je bezpečnostně-ochranná a vodicí při normálním režimu areálu. Při těchto 

akcích mohou působit využitelně, ale také v rámci mimořádných situací mohou působit 

jako překážky v pohybu. Nevhodným umístěním stánku, informační tabule či oplocení může dojít 

k fatálním následkům. Příkladem překážek mohou být: 

Silniční obruby lemují pozemní komunikaci v ulici Akademika Bedrny, vytvářejí vyvýšení 

chodníkových pásů a nástupišť zastávek. V Šimkových sadech jsou použity záhonové obrubníky, 

jež jsou výrazně drobnější než silniční obruby. Obrubníky lemující cestu jsou vždy na jedné straně 

vystouplé nad povrch. Důvodem je funkce přirozené vodicí linie. Vyvýšení nad povrch by mělo 

činit minimálně 60 mm. Na druhé straně cesty je obrubník zarovnaný v jedné rovině se zelení. 

Během festivalu při pohybu účastníků o některé z obrubníků lze zakopnout. [40] 

Zastávky se vyskytují v ulici Akademika Bedrny v obou směrech. Zastávka je během festivalu 

uvedena mimo provoz, avšak vybavení zůstává. Označena je informační tabulí, označníkem 

zastávky, vodorovným značením a vybavena mobiliářem, jako je lavička, odpadkový koš 

a ze strany Šimkových sadů je k dispozici přístřešek. Objekt se stane součástí řady stánků, 

proto proudícím osobám výrazně nepřekáží v pohybu. 

Další stávající překážky areálu jsou volně rozprostřené stromy a stromořadí v Šimkových 

sadech podél cest (obr. 18). V běžném režimu parku to lze vyhodnotit jako vhodný prvek. 

Při konání festivalu je každý jednotlivý strom překážkou pro proudící osoby ke stage, 

která je umístěna v parku. Stejně tak veřejné osvětlení, dopravní značení, lavičky a odpadkové 

koše, nacházející se podél komunikace (obr. 19), v Šimkových sadech a na parkovišti. 

 

Obrázek 33: Pohled na umístění stage [44] 

 

Obrázek 34: Pohled na plochu před pódiem [44] 
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Obrázek 35: Stromořadí a volně rozmístěné 

stromy [44] 

 

Obrázek 36: Prvky podél pozemní komunikace 

v ulici Akademika Bedrny [44] 

 

3.2.3 Návštěvnost 

Každý rok se kapacita festivalu stoprocentně naplní. Vstupenky jsou zcela vyprodány v lednovém 

předprodeji. V den akce lístek už není možné zakoupit, pouze od osob prodávajících svůj vstup 

nebo přebytečnou vstupenku. Návštěvníci se rekrutují z různých věkových kategorií. Organizátor 

Hradeckého Majálesu Miroslav Beránek uvedl rozptyl věku návštěvníků 8 až 65 let. Přiznal, 

že cílí čistě na středoškolské a vysokoškolské posluchače. Vysoká míra účasti je ze strany 

studentů věkového rozmezí 15 až 26 let. Děti do 12 let mají vstup zdarma. Bez vstupenky se hůře 

započítávají, avšak ovlivní celkovou sumu návštěvníků. Pan Beránek jejich počet označil 

za vzrůstající na tisíce.  

Počet mužů a žen dohromady vychází z informací od organizátora [43] na 15 tisíc + 2 tisíce dětí. 

Hodnoty jsou následně aplikovány do modelu.  

 

Lidskou postavu lze popsat různými faktory, jedním z klíčových je tzv. body space. Pro účely 

modelu festivalu jsou parametry převzaty od Weidmanna, který stanovuje tyto hodnoty 

jak pro ženy, tak i pro muže. Data potřebná pro modelování osob pohybujících se v areálu 

viz tab. 11. 

 

Obrázek 37: Odhad rozdělení účastníků a věkových skupin, vlastní zpracování dle [18] 
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Tabulka 11: Parametry mužů a žen použité v praktické části, parametry dětí jsou odvozeny na základě dat 

Ronchiho [19][45]. 

 Muži Ženy Děti 

Průměrná šířka těla 45,58 cm 45,58 cm 30,58 

Průměrná výška těla 177 cm 166 cm 133 cm 

Průměrná pěší rychlost 1,41 m/s 1,27 m/s 0,85 m/s 

Interval rychlosti 0,6–1,6 m/s 0,5–1,5 m/s 0,35–1,35 m/s 

 

GDPR 

Získání kvalitních vstupních dat (např. z kamerového systému) o návštěvnících ztěžuje nařízení 

GDPR. Je to obecné nařízení o ochraně osobních údajů [41] a účinnosti nabylo dnem 25. května 

2018. Osobními informacemi jsou všechny informace vztahující se k identifikovatelné fyzické 

osobě. Fotografie se také dají zařadit do osobních informací, proto je potřeba souhlas. 

O obrazovém záznamu také pojednává občanský zákoník v § 84, který říká, že je nutné mít 

souhlas osoby, která je jakkoli zaznamenána a jde poznat její totožnost. [41][42]  

Pravděpodobně z tohoto důvodu nemají organizátoři zájem sdílet zjištěná data. Na oficiálních 

stránkách festivalu o GDPR byly nalezeny informace v Provozním řádu Hradeckého Majálesu 

[39]. Pořadatel oznamuje, že zakoupením vstupenky návštěvník souhlasí s provozním řádem 

a využitím svého obrazu jako součásti obrazového či zvukového záznamu, přenosu 

nebo produkce. 

Organizátoři byli mnou osloveni se žádostí o informace ohledně návštěvnosti festivalu, 

genderového složení či věkového složení. Bohužel, má prosba byla odmítnuta z důvodu nezájmu 

data sdílet.  
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3.3 Model 

Na základě získaných dat je vytvořen model festivalu, z něhož vychází několik odlišných verzí 

simulace akce. V této kapitole jsou uvedena vstupní data pro vytvoření modelu v softwaru 

Pathfinder. Následují jednotlivé varianty zaměřující se na analýzu provozu či nouzové/nenouzové 

vyklizení festivalu.  

3.3.1 Vstupní data pro model festivalu 

Vstupní data použitá při modelování areálu festivalu 

Geometrie  

Podklady vychází z elektronického plánku areálu festivalu v souboru PDF. Zmíněný dokument 

byl poskytnut zaměstnancem pořadatelské firmy Hradeckého Majálesu. Výkres je nadále 

překreslen do programu Autocad a obohacen o poznatky a fotografie z místního šetření, jako např.  

oplocení, stánky, pódia, silnice, parkoviště, cesty v parku, lavičky, značky, lampy, odpadkové 

koše, zázemí pro pořadatele a účinkující apod. 

Základní model je vytvořen na podkladu poskytnuté geometrie. Modelováním areálu je zjištěno, 

že musí dojít k drobným úpravám. Areál je zjednodušen zanedbáním cest v sadech a chodníků 

podél pozemní komunikace z důvodu nepřirozeného pohybu osob v areálu. Vychází 

se z přijatelné míry zjednodušení reálného prostoru (plochy jsou v jedné rovině a v běžném 

provozu osoby mohou volně přecházet mezi jednotlivými povrchy – z komunikace na trávník 

a opačně) s cílem zabezpečení lepšího fungování modelu. Tak aby při přecházení místností 

či evakuaci jednotlivec volil nejsnazší přirozenou cestu. 

 

 

Obrázek 38: 3D zobrazení areálu se vstupy a pozicemi pódií, vlastní zpracování dle [46] 



 

48 

 

Obrázek 39: Schéma základního modelu, který je zpracován v softwaru Pathfinder, vlastní zpracování 

dle [46] 

Populace 

Informace o populaci jsou čerpány od organizátora [43] a ze statistik ČSÚ. Počet návštěvníků 

vychází na 17 000 osob [43]. Procentuální zastoupení mužů, žen a dětí je bráno ze statistik, 

viz kapitola 3.2.3. Rychlosti pro osoby jsou čerpány na základě zdroje Weidmann, konkrétní 

hodnoty jsou uvedeny v tabulce 9 Parametry mužů a žen, použité v praktické části. Cíleno 

na mladší publikum, středoškoláky a vysokoškoláky (16–26 let), ale celkové spektrum 

návštěvníků se pohybuje v rozmezí 8–65 let [43]. 

Modelové chování zohledňuje i parametry účastníků (gender, rychlost pohybu, šířka osob), jejich 

předpokládané chování pohybu návštěvníka po areálu za běžné situace (migrování mezi pódii, 

fronty u stánků, poslech hudby, chill out zóna apod.). Agenti v modelu představují návštěvníky, 

jejich chování je vytvořeno a následně zacykleno, aby se vzniklý provoz v modelu odrážel 

co nejblíže realitu. V rámci scénářů jsou modelovány i varianty ověřující chování za účelem 

vyklizení areálu a evakuace. V těchto případech mají osoby za primární úkol opustit areál 

nejbližším východem. Chování osob pro každou variantu je blíže popsáno v jednotlivých 

odstavcích scénářů. 

Scénáře 

Model je po uvážení modelován ve 4 variantách, za účelem ověření provozuschopnosti, 

bezpečnosti provozu a případně nejhorších variant při vzniku mimořádných situací.  

• VAR1 – Přirozený průběh festivalu: Modelování proběhne přesně podle poskytnuté 

geometrie bez mých zásahů. Simulací se ověří bezpečnost areálu během běžného 

provozu. 

• VAR2 – Průběh evakuace z areálu: při simulaci budou dostupné všechny únikové 

východy z areálu. Spuštěním modelu se zjistí hodnoty, ze kterých bude zprůměrován 

potřebný čas pro bezpečnou evakuaci osob a zároveň bude ze simulace vytěžen grafický 

záznam možného pohybu davu. 

• VAR3 – Průběh evakuace z areálu se zatarasením: při modelování bude zatarasen únikový 

východ „severní“. Zde bude ručně vytvořen útok a bude potřebná následná evakuace 



 

49 

z areálu pouze jedním východem. Simulace ověří nejkritičtější variantu evakuace 

z časového a prostorového hlediska 

• VAR4 – Optimalizace areálu: z poznatků z předešlého modelování bude navržena 

optimalizace areálu z pohledu bezpečnosti návštěvníků. 

3.3.2 Model VAR1 

První varianta je modelována podle běžného průběhu festivalu. V rámci geometrie je do modelu 

zanesena veškerá vybavenost festivalu, všechny stages a vstupy jsou otevřena. V modelu 

je uvažována maximální kapacita a to 17 tisíc návštěvníků, dle charakteristického rozložení 

vycházejícího z místního šetření a fotografií. Prostor u stage je záměrně obsazen. Model 

je především zaměřen na identifikaci možných kritických míst.  

Popis scénáře  

Modelován je běžný provoz festivalu. Vytvořeno je přes 200 vzorců chování, které jsou vzájemně 

zacykleny. Simulují pohyb osob po areálu provozními schématy. Návštěvníci se pohybují 

realisticky jako při běžném provozu festivalu. Směrové trasy účastníků vedou do front 

ke stánkům, na toalety, k odpočinku do chill out zóny nebo stojí u pódia, kde dochází k vyšší 

koncentraci osob. Dle pozorování davu při koncertu a fotografií z akcí jsou rozmístěny osoby 

před stage.  

Analýza výstupů 

Níže na obr. 40 je jeden z výstupů analýzy Level of Servise, kde lze vidět vznik kritických míst 

KM1 - KM5 (v obr. 40 vyznačeno). Vznikají proudem korzujících lidí mezi stánky, WC a hledišti. 

Pozice kritických míst je číselně označena. Vybraným kritickým místům se budu věnovat níže.  

 

Obrázek 40: Výstřižek ze simulace chodu festivalu v režimu kvality pěší dopravy (LoS), vlastní zpracování 

dle [46] 
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Vybraná kritická místa z festivalu jsou červené plochy znázorňující vyšší koncentraci osob. 

Pohyb osob v těchto prostorech může ohrozit bezpečnost a zdraví účastníků. Místa KM1, KM2, 

KM3 jsou definována a odůvodněna níže, stejně tak je pro ně navržena možnost řešení. Analýza 

„dvojice stánků“ (KM4) je názornou ukázkou možností optimalizace kritického místa, která 

je dále uvedeno níže.  

Rozbor a identifikace kritických míst: 

• Kritické místo KM1 (obr. 41) je způsobeno úzkým koridorem mezi dvěma bloky stánků. 

Osoby se zde při procházení tlačí mezi stánky. Vhodným řešením je stánky vpravo 

odsunout a zvětšit tak šířku koridoru.  

• Kritické místo KM2 (obr. 42) vychází ze situace okolo pivního stánku v blízkosti hlavní 

stage. Vyšších hodnot je dosaženo zájmem o nápoj formou front a těsnou blízkostí davu 

před pódiem. V tomto případě je vhodné zvolit jiné umístění stánku v areálu.  

• Kritické místo KM3 (obr. 43) je oplocení v prostoru, které zvýrazňuje vstup/východ 

z bloku C. Proudící osoby se zde zadrhávají o překážku (oplocení) a to kvůli odlišným 

směrům chůze. Pokud je oplocení umístěno za účelem vytvoření menšího zázemí 

pro prodávající ve stánkách, je dobré plot alespoň zkrátit. Pokud tato funkce není 

primární, je navrženo odstranění objektu. 

 

Obrázek 41: KM1, vlastní 

zpracování dle [46] 

 

Obrázek 42: KM2, vlastní 

zpracování dle [46] 

 

Obrázek 43: KM3, vlastní 

zpracování dle [46] 

• Kritické místo KM4 – „dvojice stánků“ 

Jedná se pouze o detailní řešení posuzované části areálu tohoto místa, kde se zájmové objekty 

nachází na hlavní ulici v blízkosti severního vstupu. Kolem vede jedna z tras k hlavnímu pódiu. 

V geometrii se vyskytuje 1 600 osob a objekt se nachází na původním místě, dle podkladu. 

V zájmu optimalizace jsou následně vytvořeny dvě verze pozic stánků (přisunutí a odsazení). 

Třetí verzí je odstranění dvojice objektů. Scénářem pro analýzu se stal přesun osob z bloku D 

do bloku B.  

Obrázek 44 ukazuje původní umístění stánku a hustotu osob na m2 v jeho okolí. Prvním návrhem 

optimalizace (V1) je stánky přisunout. Dojde ke zrušení malého koridoru a k vytvoření větší 

kompaktnosti stánků. Plocha koncentrace osob se ve stejný čas jeví optimálněji. Vhodnější verze 

je viděna při druhé změně (V2), odsazením objektu (obr. 46), a třetí změně (V3), odstraněním 

objektu (obr. 47). Kongesce kolem dvojice stánků je menších rozměrů, tudíž osoby zde proudí 

rychleji. Pro porovnání je stop čas simulace 290 s pro všechny verze totožný. 
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Obrázek 44: Původní 

stav (PV), vlastní 

zpracování dle [46] 

 

Obrázek 45: Přisunutí 

dvojice (V1) vlastní 

zpracování dle [46] 

 

Obrázek 46: Odsazení 

dvojice (V2) vlastní 

zpracování dle [46] 

 

Obrázek 47: 

Odstranění dvojice 

(V3) vlastní zpracování 

dle [46] 

Závěr KM4  

Porovnáním grafického a statistického (tab. 12) řešení vychází vzhledem k nejméně stagnujícímu 

počtu osob dobře druhá a třetí varianta optimalizace. Z důvodu zachování stánku je zvolena raději 

možnost odsazení než úplného zrušení objektu. Časy přesunu davu do bloku B jsou porovnány 

v tab. 12. Vhodné řešení V2 dosahuje průměrného času přesunu 467 s (směrodatná 

odchylka ±6 s). 

Tabulka 12: Doba přesunu davu do bloku A, vlastní zpracování   

Simulace 

Spuštění 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

TYP Čas přesunu (s) 

PV 831,8 854,3 863,3 844,3 837,0 848,8 853,8 843,3 866,0 856,3 

V1 515,9 523,5 523,3 508,3 508,1 507,4 514,0 536,4 534,3 529,0 

V2 457,1 480,1 469,6 461,9 462,1 467,9 469,2 465,5 468,7 465,6 

V3 459,9 475,9 473,0 455,5 456,5 465,0 487,0 471,8 473,8 474,1 

Statistika 

TYP PV V1 V2 V3 

Průměrná hodnota (s) 850 520 467 469 

Směrodatná odchylka (s) 11 11 6 10 

Q90/100 865 534 475 482 

3.3.3 Model VAR2 

VAR2 vychází z VAR1. V areálu je modelovaná maximální kapacita za provozu v případě 

koncertu na hlavní stage, proto jsou zde umístěny i osoby. Tato simulace má představovat 

evakuaci areálu, proto je geometrie u východů změněna. Únik osob je znázorněn rozšířením exitů 

po celé šířce a jsou zrušeny turnikety (zohlednění situace dle evakuačního plánu, kdy jsou 

turnikety svěšeny).  

Dav před pódiem je rozdělen do deseti částí o různé hustotě osob na plochu. Nejvyšších hodnot 

(4 osoby/m2) dosahuje střední oblast u stage a menší prostor po pravé straně stánku. K rozeznání 

míry hustoty je přidána legenda zaznamenávající hodnoty od 0,5 do 4 osob/m2. 
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Obrázek 48: Zobrazení davu před hlavní stage, kde jednotlivé části davu dosahují různých hodnot. 

Legenda rozdělení hustoty osoba/m2, vvlastní zpracování dle [46] 

 

Popis scénáře 

Vyklizení areálu je zahájeno při večerním koncertu na hlavní stage. V jednom místě je téměř 

16,5 tisíce osob před pódiem. Situace v davu se blíží kritickým hodnotám. Zbylých 500 osob 

je náhodně rozmístěno po areálu. V případě nouzové situace jsou návštěvníci vyzváni k vyklizení 

areálu (prostřednictvím reproduktorů) na základě bezpečnostní směrnice festivalu. Delší reakční 

doby jsou uvažovány ve dvou variantách. Delší reakční doba v intervalu <40;120> s pro osoby 

nacházející se ve středu davu, který nemá možnost jednat okamžitě, protože je utlačován okolní 

masou osob. Taktéž návštěvníkům, kteří jsou rozmístěni po areálu, je přiřazena delší reakční doba. 

Kratší reakční doba v intervalu <20;60> s je přiřazena osobám v davu přímo před stage, 

a to z důvodu blízkosti informačního zdroje a možnosti rychlé reakce. 

Výstupní data 

Pro vytvoření statistiky je model evakuace spuštěn minimálně desetkrát. V tab. 13 je zaznamenána 

doba vyklizení areálu od jeho vyhlášení. Následně je stanovena průměrná hodnota a směrodatná 

odchylka. V grafu je zobrazena závislost počtu evakuovaných osob na čase. V areálu se nachází 

několik kritických míst, která by se dala odstranit nebo analyzovat jako příkladová studie 

(kapitola 3.3.6). 

Tabulka 13: Data z měření simulací evakuace z areálu, vlastní zpracování 

Simulace 

Spuštění 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Čas [s] 1426,1 1447,3 1430,3 1447,5 1452,0 1437,5 1459,5 1454,3 1443,3 1417,0 

Statistika 

Průměrná hodnota Směrodatná odchylka Q90/100 

1 442 14 1 457 
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Obrázek 49: Graf zaznamenávající vyklizení osob při evakuaci oběma východy, vlastní zpracování  

Závěr VAR2 

Evakuace areálu oběma východy je statisticky stanovena průměrnou hodnotou na 1 441,5 s, 

tedy 24 minut, s odchylkou v rozmezí ±14 s. 

 

3.3.4 Model VAR3 

V této variantě je simulováno vyklizení areálu na základě geometrie VAR2, jež je změněna pouze 

zatarasením severního východu z důvodu vzniklého nebezpečí (útoku). Zatarasený východ 

je vybrán na základě analýzy rizik – oblast severního vstupu působí otevřeněji a přístupněji 

pro agresora, proto je zvolen útok v této části.  

Scénář simulace je modelován v režimu evakuace (opustit areál nebližším východem) o stejném 

počtu osob a totožných vzorců chování jako ve VAR2. 

Výstupní data 

Pro vytvoření statistiky je model evakuace spuštěn minimálně desetkrát. V tab. 14 je zaznamenána 

doba vyklizení areálu při ohrožení. Následně je stanovena průměrná hodnota a směrodatná 

odchylka. 

Tabulka 14: Data z měření simulací evakuace při nebezpečí, vlastní zpracování 

Simulace 

Spuštění 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Čas [s] 2355,5 2373,0 2364,3 2349,3 2340,0 2355,0 2364,5 2370,8 2345,5 2373,3 

Statistika 

Průměrná hodnota Směrodatná odchylka Q90/100 

2 359 12 2 373 
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Obrázek 50: Graf zaznamenávající vyklizení osob při evakuaci jižním východem, vlastní zpracování  

Závěr VAR3 

Průměrná hodnota ze statistiky je stanovena na 2 359,1 s (odchylka ±12 s). Modelováním jsou 

detekována kritická místa v blízkosti jižního východu. Vyšší hustota vytváří kongesci mezi stánky 

u vstupu, jenž nepříznivě ovlivňuje proud evakuujících se osob. 

V porovnání VA3 s VAR2 je celkový čas evakuace delší o 918 s. Ve VAR3 dochází k přehlcení 

části před zlomem, jelikož všichni lidé směřují k jižnímu východu, což způsobuje silnou kongesci. 

Největší koncentrace osob se vytváří mezi kulatým stánkem a obdélníkovým blokem stánků, 

které tvoří bariéry pro proudící dav. Dále dochází i k přehlcení koridoru u východu z areálu 

z důvodu špatně umístěných stánků (po levé straně ve směru východu) Ve VAR2 tento problém 

nenastává, jelikož dochází k menšímu přílivu osob, pro VAR2 není umístění stánků tak kritické, 

ale v nouzovém stavu jako je VAR3 by mohla vytvářet určitý problém – při evakuaci jedním 

východem stánky nevyhovují, proto se jimi bude práce dále zabývat v následující kapitole. 

 

Obrázek 51 Přehlcení koridoru ve VAR3 způsobené pozicí stánků a ukázka VAR2 kde nedochází 

ve stejný čas 500 s a změně geometrie ke kritickým hodnotám, vlastní zpracování dle [46] 
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3.3.5 Model VAR 4 – Optimalizace modelu festivalu VAR3 

Optimalizace spočívá ve vyčištění prostoru od stánků v koridoru při evakuaci jižním východem. 

Dle výsledků VAR3 je znatelné, že v místě před východem jižní části vychází masivní kongesce 

způsobená špatně umístěnými stánky, jež zde v případě masového opouštění areálu mohou 

působit jako značná překážka, z toho vychází zdržení účastníků, nárůst nervozity a rizika zranění. 

Proto jsou stánky v tomto místě odstraněny a navrženy k přesunutí do zelené plochy. Rozšíření 

koridoru k východu a vyčištění od překážek, které původně dělily koridor od volné plochy. 

 

 

 

Obrázek 52: Kritické místo při evakuaci jižním východem a po odstranění stánků ve stejném čase, vlastní 

zpracování dle [46] 

Výstupní data 

Z VAR3 je simulována optimalizace pro zkrácení doby opuštění areálu a řešení kritického místa 

v zájmu bezpečnosti návštěvníků. Z dat se stanovila průměrná hodnota s odchylkou (tab. 15) 

a graf. Doba evakuace se zkrátila průměrně o 45 s, což by se mohlo zdát jako malé zlepšení, 

avšak dle grafického výstupu na obr. 53 je na první pohled znatelné zlepšení, co se týče maximální 

hustoty a tvorby kongescí v řešeném místě před a po optimalizaci. 

Tabulka 15: Data z měření simulací evakuace jedním optimalizovaným východem, vlastní zpracování 

Simulace 

Spuštění 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Čas [s] 2321,5 2321,8 2329,0 2308,3 2308,0 2302,0 2294,8 2325,0 2305,0 2306,5 

Statistika 

Průměrná hodnota Směrodatná odchylka Q90/100 

2 312,2 11 2 327 
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Obrázek 53: Graf zaznamenávající vyklizení osob při evakuaci optimalizovaným jižním východem, 

vlastní zpracování 

Díky odstranění stánků a změnám průchozí šířky evakuačního koridoru v místech nedochází 

ke kongesci, jak je vidět na obr. 53. Mezi body K1 a K2, které značí pro VAR3 bod zlomu 

při vzniku a rozpuštění samotné kongesce. Vyklizení je lineární a dochází k plynulému opouštění 

areálu bez kongescí, nedochází ke zdržení a zvyšování hustot, což je bezpečnější pro přesun osob. 

Bod K1 označuje přibližný čas vzniku kongesce a bod K2 konec kongesce. 

Závěr srovnání VAR3/VAR4 

V modelu se vyskytují i další kritická místa, jež je možné dále analyzovat a navrhnout nová 

opatření pro optimalizaci areálu, což ale převyšuje rámec rozsahu této práce, přesto je 

vypracována vzorová studie optimalizace kritického místa KM5, blíže viz níže. 

 

3.3.6 Studie optimalizace kritického místa KM5 

V rámci praktické části je zhotovena studie na vhodnost umístění stánku v blízkosti pódia. Koridor 

spojující blok C a blok A je měřen nástrojem Measurement Regions (kapitola 2.3.7) v rámci 

nástroje Pathfinder. Měřena je hustota, počet proudících osob a jejich rychlost pohybu 

na čtvercové ploše měření. Pro nalezení vhodnější pozice stánku v zájmu pohybu proudu osob 

je objekt pootáčen po 10 ̊. Na obr. 54 jsou vyznačeny všechny geometrické možnosti pootočení 

objektu včetně míst měření. Bod získání dat je určen středem na spojnici hrany objektu a oplocení. 

Měření je nastaveno v půdorysném zobrazení čtverce o ploše 9 m2. Simulace je koncipována 

jako evakuace 2 600 osob z prostoru před pódiem a okolí k nejbližšímu východu. 

Popis scénáře 

Modelována je pouze část festivalu, kde osoby stojí u stage nebo se nachází v blízkosti stánků 

v bloku A. Vzorce chování jsou nastaveny na evakuaci nejbližším východem. 
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Obrázek 54: Schéma variant pootočení stánku, vlastní zpracování dle [46] 

 

Výstupní data 

Původní umístění stánku způsobuje zúžení koridoru pro průchod osob. Kongesce osob 

před měřicím místem dosahuje hodnot vyšších než 3,5 osoby/m2. Doba vyklizení vymezeného 

prostoru je modelováním stanovena na 600 s. Pootočením stánku o 10 ̊  se koridor rozvolní, 

z čehož vychází nižší koncentrace osob, která se před místem měření pohybuje kolem hodnoty 

3 osoby/m2. Doba vyklizení po první optimalizaci je průměrně stanovena na 559 s. 

 

Obrázek 55: Původní poloha stánku (PS), 

vlastní zpracování dle [46] 

 

 

Obrázek 56: Změna 1: Pootočení stánku 

o 10  ̊ (ZM1), vlastní zpracování dle [46]  

   

Koridor po druhé optimalizaci dosahuje hodnot hustoty za místem měření 2,25–2,50 osob/m2. 

Doba vyklizení po pootočení stánku o 20   ̊  činila 553 s. Během třetí optimalizace je dosaženo 

nejnižší hustoty v koridoru. Po pootočení stánku o 30  ̊  je naměřena doba vyklizení 549 s.  
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Obrázek 57: Změna 2: Pootočení stánku 

o 20 ̊ (ZM2), vlastní zpracování dle [46] 

 

 

Obrázek 58: Změna 3: Pootočení stánku 

o 30  ̊ (ZM3), vlastní zpracování dle [46] 

 

Závěr studie KM5 

Z grafu na obr. 59 vychází změna 2 a změna 3 o polovinu menší než hustota při původním 

umístění stánku. Nejvyšší hustoty na měřicím místě dosahovaly k hodnotě 2,5 osoby/m2. 

Statistické hodnoty při evakuaci v tab. 16 vycházejí nejlépe pro změnu 3 (ZM3), na 549 s 

při odchylce ±4 s. Ze získaných dat vychází jako optimální řešení poloha stánku pootočená o 30 ̊. 

Simulací davu je dosaženo kratšího času (s rozdílem od PV o 51 s, od ZM1 o 10 s, od ZM2 o 5 s) 

z důvodu nižší kongesce a hladšího průchodu koridorem i následným průchodem na hlavní ulici 

vedoucí k východu.  

 

Obrázek 59: Graf hustoty závisející na čase pro původní stav objektu a jednotlivé změny docílené 

pootočením, vlastní zpracování dle [46] 
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Tabulka 16: Data z měření čtyř simulací evakuace z části areálu festivalu, vlastní zpracování 

Simulace 

TYP Doba opuštění areálu (s) 

PS 601,8 599,8 599,5 607,0 596,8 593,8 608,0 599,3 593,5 604,3 

ZM1 557,7 557,3 544,2 566,6 549,9 568,7 556,7 559,7 560,3 565,8 

ZM2 546,6 552,7 553,2 541,3 562,7 556,7 549,1 558,6 559,3 551,8 

ZM3 549,5 548,0 547,1 550,0 541,7 558,5 546,9 545,8 550,1 552,1 

Statistika 

TYP PS ZM1 ZM2 ZM3 

Průměrná hodnota (s) 600 559 553 549 

Směrodatná odchylka (s) 5 8 6 4 

Q90/100 608 568 561 555 

 

Je zjevné, že i taková změna rozmístění nebo i mírného pootočení stánku, jak je ukázáno 

v této studii, může mít vliv na kvalitu pěší dopravy a při vzniku mimořádných situací i na celkový 

evakuační čas z areálu nebo z jeho konkrétní části. 
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4 ZÁVĚR 

Díky získaným výstupů ze simulací běžného provozu se vybrala kritická místa, která se dále 

podrobila analýze a případnému návrhu řešení. Jejich analýza prokázala, že i malými změnami 

nežádající si žádné vícenáklady (pootočení, přesunutí) může být dosaženo vyšší kvality pěší 

dopravy v tomto areálu.  

Vizuální analýzy průběhu evakuací pomohly stanovit průměrnou dobu evakuace a identifikovat 

silnou kongesci při evakuaci jedním východem. Následná změna v geometrii pro scénář evakuace 

odstranila problém a zvýšila tak bezpečnost přesunu davu. Z celkového pohledu na areál 

a z výsledků modelování lze říct, že rozmístění stánků v ulici Akademika Bedrny nevyhovuje 

z hlediska kvality pěší dopravy. V této části by bylo vhodné optimalizovat umístění objektů. 

Především zajistit dostatečnou šířku koridoru mezi dvěma liniemi stánků umístěnými 

naproti sobě.  

Studie optimalizace kritického místa pojednává o změně vyšší koncentrace proudících osob 

pomocí optimalizace pootáčením stánku. Jako vhodná varianta pootočení stánku se po analýze 

ukázalo pootočení o 30 ̊.  

Z pohledu autora je numerický model vhodným podkladem pro organizátory hromadných akcí. 

Díky němu mohou být optimalizovat kritická místa, tak aby nevedla k možnému zranění 

návštěvníků. Vhodným řešením může být úprava i bez finančních ztrát organizátora. V budoucnu 

by mělo v dojít k vyššímu sběru kvalitních dat o chování účastníků, jež by se aplikovala při tvorbě 

simulací hromadných akcí. 

Numerické nástroje modelování jsou efektivní při plánování a ověřování provozuschopnosti, 

době vyklizení a bezpečnosti masových akcí. Z pohledu organizátorů plánování událostí, 

kde návštěvnost dosahuje k několika tisícům osob na jedné uzavřené ploše, není vhodné čekat 

na další možné tragédie či zranění, jak tomu bylo v minulosti, způsobené vysokou koncentrací 

osob při shromáždění, ale lze předvídat místa, kde by mohlo dojít k davovému neštěstí 

a tímto způsobem by se jim dalo předejít. Můžeme eliminovat následky po útoku nebo je 

alespoň zmírnit. Opatřením je možno snížit čas evakuace i počty zraněných osob. V důsledku 

zvýšení povědomí o bezpečnosti hromadných akcí by se návštěvníci v areálech cítili příjemněji 

a beze strachu. Organizátorovi to může zajistit dobrou pověst, což přivede nové návštěvníky 

a zvýší tak i atraktivitu události.  

Numerické modelování ve světě už bývá standardem při organizování a plánování velkých 

událostí (královské průvody a oslavy v Londýně, olympijské hry apod.). Problematikou 

se například zabývá autor průkopnické práce v oblasti bezpečnosti davu a analýzy rizik 

G. K. Still [17], který se také podílel na konzultaci olympijských her. V České republice 

numerické modelování je spíše ojedinělou záležitostí jako podklad při organizaci hromadných 

kulturních akcí. 

Při pořádání masových akcí by bylo vhodné používat numerické nástroje jako bezpečnostní 

standard. Podklad by tak byl součástí plánovací dokumentace organizovaných masových akcí 

a hudebních festivalů. Diskutováním o této problematice se snad numerické modelování brzy 

dostane do podvědomí a stane se tak součástí plánování událostí. 
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