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Je třeba se obecně zaměřit na spolupráci s veřejností a podporovat jejich aktivní přístup a zájem o to, co se děje 
a co je přímo i nepřímo ovlivňuje. Bohužel právě u celostátních dokumentů vidíme velmi malou účast na procesu 
ze strany veřejnosti, mnohdy i ze strany odborníků a obcí. Společnost řeší vždy až následky toho, co ji přímo, 
často negativně ovlivní, a teprve posléze to začíná řešit. PASK ČR pokládá obecnou vizi na stavební kulturu 
v České republice, její kvalitu a související kvalitu života. Avšak společnost se v malé míře zabývá i takovými 
dokumenty, jako jsou územní plány, které již mají konkrétní průmět do území a stanovují využití území 
a podmínky tohoto využití. I v tomto případě však role veřejnosti není naplňována a často se občané ozývají pozdě 
anebo při jejich negativních zkušenostech. V tomto případě je důležitý veřejný zájem, který musí být nadřazen 
tomu soukromému. Veřejnost musí pochopit, že demokracie není jen o tom, co všechno člověk může, ale také jaké 
povinnosti každému plynout a jsou nastaveny určité společenské podmínky. Stavební kultura v České republice 
by tak bez podmínek, které stanovuje územní plánování velmi poklesla, neboť každý si roli pravidel neuvědomuje. 

6 ZÁVĚR 

Článek poukazuje na jeden ze strategických materiálu s celostátní působností, a to Politiku architektury a stavební 
kultury České republiky. Dokument prošel řadou změn, byl pravidelně vyhodnocován a v současnosti probíhá 
aktualizace dokumentu s termínem do konce roku 2022, na základě usnesení vlády, která rozhodla o aktualizaci. 
Před samotnou aktualizací byla provedena rozsáhlá analýza zaměřená na politiky architektury v ostatních zemích 
Evropy s vyhodnocením, zda a co konkrétně by bylo vhodné a účelné převzít i do českého celostátního dokumentu. 
Další analýza byla provedena na základě připomínek a doporučení profesních organizací a tyto názory byly opět 
vyhodnoceny, zda je možno je v materiálu aplikovat a implementovat. Na základě těchto analýz byl zpracován 
materiál pro jednání vlády, který byl schválen a udává směr, kterým se aktualizace PASK ČR dále orientuje. 
V současnosti probíhají jednání pracovní skupiny zřízené za účelem aktualizace dokumentu, kde zástupci 
ministerstev, orgánů státní správy a dalších institucí řeší navrhované změny. Představení finálního materiálu by 
mělo být na mezinárodní konferenci při příležitosti předsednictví České republiky v Radě EU. Dalším krokem by 
mělo být zpracování materiálu pro širokou veřejnost, který bude graficky zajímavější, čitelnější a bude více 
přibližovat veřejnost s problematikou zlepšení kvality života lidí zvyšováním kvality prostředí, ve kterém žijí. 
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Abstrakt 
Predikce průběhu evakuačního procesu v čase mimořádné události je klíčová pro následnou efektivní koordinaci 
evakuace a zásah složek IZS. Mikroskopické simulační nástroje jsou v současnosti nejpokročilejší metodou 
modelování evakuace, nicméně jejich využití v provozní fázi stavby je vzhledem k výpočetnímu času simulací 
a dynamickým vstupním datům neefektivní. Jedním z výstupů simulací je evakuační křivka. V článku je navrženo 
zjednodušení křivky aproximační metodou polynomické regrese, které demonstruje na základní úloze. Koeficienty 
polynomu mohou být využity při sestavování trénovací množiny modelu strojového učení pro predikci 
evakuačních křivek v reálném čase. 

Klíčová slova 
Modelování evakuace, simulace, evakuační křivka, aproximace, polynomická regrese 

Abstract 
Prediction of the evacuation process at the time of the emergency is crucial for the subsequent effective 
coordination of the evacuation and the intervention of the rescue units. Microscopic simulation tools are currently 
the most advanced method of evacuation modelling, however, their use in the operational phase of construction is 
inefficient due to the computational time of the simulations and dynamic input data. One of the outputs of the 
simulations is the evacuation curve. The paper proposes a simplification of the curve by the approximation method 
of polynomial regression, which demonstrates on basic evacuation scenario. The polynomial coefficients can be 
used to compile a training set of a machine learning model to predict real-time evacuation curves. 

Key words 
Evacuation modelling, simulation, evacuation curve, approximation, polynomial regression 

1 ÚVOD 

Modelování evakuačního procesu je zásadní pro posouzení bezpečnosti návrhu budov již v jejich projektové fázi. 
Současnou výzvou v této problematice je využití evakuačních modelů v provozní fázi stavby. Okamžitá predikce 
evakuačního procesu při vzniku mimořádné události (např. požáru, teroristického útoku apod.) na základě 
aktuálních podmínek v objektu (zejména počtu osob) může být klíčová pro efektivní reakci managementu objektu 
a složek IZS na tuto mimořádnou událost. Mezi tyto predikce lze zařadit např. předpokládané zatížení únikových 
východů osobami, celkový evakuační čas nebo vývoj počtu evakuovaných osob v čase (tzv. evakuační křivka). 

Mezi nejpokročilejší nástroje pro modelování evakuace staveb s vysokou obsazeností (např. nádražní budovy, 
stanice metra, sportovní stadiony apod.) patří mikroskopické modely pohybu osob. Využití mikroskopických 
simulací v čase mimořádné události je v současnosti neefektivní zejména z důvodu dynamických vstupních dat 
ovlivňujících průběh evakuace (počet osob v objektu, jejich pozice, genderové a věkové rozložení aj.) 
a výpočetního času simulací, který může dosahovat desítek minut až hodin v závislosti na komplexnosti objektu 
a dostupném hardware.  

Metody strojového učení, které v posledních letech pronikají do stále více oblastí pracujících s daty, mají 
potenciál predikovat zmíněné výstupy simulací v reálném čase. V článku je zkoumána možnost aproximace 
evakuační křivky pro následnou predikci jejího tvaru. Cílem aproximace je dostatečně přesná charakteristika 
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evakuační křivky s odpovídajícím počtem koeficientů polynomu. Koeficienty takto získaného polynomu je možné 
dále použít jako trénovací množinu modelu strojového učení (např. umělých neuronových sítí) pro predikci tvaru 
křivky v reálném čase. Tento postup je ověřen na základní úloze evakuace místnosti. 

2 POPIS SOUČASNÉHO STAVU 

Jako standardní přístupy k modelování evakuace lze uvést metodické postupy, inženýrské výpočty, evakuační 
cvičení a simulace [1]. Cílem těchto metod je predikovat evakuační proces v maximální možné míře detailu pro 
posouzení bezpečnosti návrhu stavby a sestavení evakuačního plánu. Na území ČR se pro predikci evakuačního 
procesu primárně užívají požární normy ČSN [2], [3], [4] a v posledních letech se začínají využít mikroskopické 
simulační nástroje [5]. Jejich hlavní předností je možnost komplexní analýzy libovolného počtu scénářů 
mimořádné události (nejen požáru, ale například i teroristického útoku) již v projektové fázi výstavby se 
zohledněním fyzikálních a behaviorálních jevů, ke kterým při evakuaci dochází. Zároveň umožňují zohlednit 
antropogenní faktor, např. v podobě zablokování únikové cesty agresorem. Tímto převyšují ostatní zmíněné 
metody. Jedním z hlavních kritérií evakuačního procesu je celkový evakuační čas, tedy doba, která je zapotřebí 
pro evakuaci všech osob v objektu. Tato veličina je interpretována na základě statistiky (v případě užití 
stochastických modelů), teplotní mapy nebo grafu popisujícím evakuační křivku. T. Rinne a kol. analyzoval 
celkem 18 evakuačních procesů v různých typologiích objektů a pro každý stanovil evakuační křivku [6]. 

Algoritmy hluboké učení se stále více využívají v oblasti dynamiky pohybu chodců. Jejich nasazení proběhlo 
např. v rámci monitorování pěší dopravy v reálném čase [7], predikce trajektorie pohybu chodců [8], [9], [10], 
predikce rychlosti a časových odstupů na základě aktuální pozice chodců [11], řešení kolizí při interakci robotů 
s chodci [12] nebo zkoumání vztahů veličin fundamentálního diagramu [13]. 

3 POUŽITÉ METODY 

Mikroskopický evakuační model 

Pro demonstraci aproximace evakuační křivky byl nasazen agentní mikroskopický model Pathfinder [14] v němž 
byl sestaven triviální simulační experiment evakuace obdélníkové místnosti (40 x 7 m) s jedním východem na 
volné prostranství o šířce 2,5 m. V levé části místnosti je umístěno 150 osob (agentů). Na Obr. 1 je znázorněno 
log-normální rozdělení doby před pohybem a normální rozdělení rychlosti pohybu. Jedná se o hlavní 
charakteristiky osob při posuzování evakuace. Oba tyto parametry mají zásadní vliv na průběh evakuace, a tedy 
i tvar evakuační křivky. Parametry obou rozdělení jsou popsány v Tab. 1. Počet simulací byl stanoven na 50 dle 
Ronchiho metody zabývající se analýzou konvergence [15]. Z těchto 50 simulací byl následně spočítán průměrný 
evakuační čas pro všechny osoby a vykreslena evakuační křivka (viz Obr. 4). 

Tab. 1 Parametry mikroskopického modelu pohybu osob. 

 5 % 95 % µ σ 

Rychlost pohybu [m/s] 0,73 1,95 1,34 0,37 
Doba před pohybem [s] 14 74 35,9 18,3 

 

Obr. 1 Normální rozdělení rychlosti pohybu (vlevo) a log-normální rozdělení doby před pohybem (vpravo). 

   
 

 
 

Polynomická regrese 

Cílem metody je najít polynom, který dostatečně přesně aproximuje body evakuační křivky. Koeficienty polynomu 
jsou hledány metodou nejmenších čtverců. Ve většině případů platí, že čím vyšší stupeň polynomu, tím přesnější 
aproximace, ale také větší pravděpodobnost natrénování šumu, a ne skutečného trendu. 

V návaznosti na 3.1, kde je popsán obecný tvar evakuační křivky, lze předpokládat možnost aproximace této 
křivky polynomem k-tého stupně, jehož koeficienty lze následně použít jako vstupní data pro model strojového 
učení. Podoba trénovací množiny pro následnou predikci tvaru evakuační křivky je zásadní zejména pro její nutný 
rozsah. Vstupní proměnné by mohly zahrnovat např. počet osob, jejich rozmístění, genderové složení aj. Výstupní 
proměnnou by pak byla evakuační křivka. Pokud by byla křivka popsána vektorem jejích datových bodů, byla by 
zapotřebí velmi rozsáhlá trénovací množina i pro triviální úlohy. Z tohoto důvodu se polynomická regrese jeví 
jako optimální metoda redukce počtu výstupních proměnných na počet koeficientů polynomu. Optimální stupeň 
polynomu je potřeba stanovit pro danou úlohu metodou křížové validace a přesnost vyhodnotit pomocí vhodné 
metriky - např. analýzy reziduí stanovením střední kvadratické chyby (Root Mean Square Error - RMSE). V rámci 
simulačního experimentu byl pro křížovou validaci využit iterativní algoritmus k-fold, který rozdělí datovou sadu 
na k podmnožin, přičemž v každé podmnožině jsou pro testování zvolena jiná data. Standardně se používá 
rozdělení datové sady na 10 podmnožin, což bylo užito i v rámci této práce. 

4 VÝSLEDKY 

Obecný tvar evakuační křivky 

Je potřeba konstatovat, že tvar evakuační křivky bude unikátní pro každý evakuační proces a je silně závislý 
na daném scénáři mimořádné události. Při bližší analýze evakuačních křivek v publikaci [6], lze však pozorovat 
minimálně 3 obecné fáze vymezené v čase, kdy je každá z nich zastoupena ve větší či menší míře. Fáze obecné 
evakuační křivky jsou demonstrovány pomocí funkce arctg na Obr. 2. Na každou fázi má vliv řada faktorů, z nichž 
budou jmenovány některé významné.  

• Fáze A. Tato počáteční fáze je charakteristická zejména dobou před pohybem (tedy časem 
ohraničeným rozpoznáním nebezpečí a zahájením evakuace, který může dosahovat i několika minut 
[16]). Zároveň je v této fázi započítán čas, který osoby stráví na únikových cestách v objektu. 
Vlivem těchto faktorů dosáhne v této fázi únikových východů minoritní část evakuovaných osob. 

• Fáze B. V této fázi majoritní část evakuovaných osob již zahájila pohyb směrem k únikovým 
východům a křivka má spíše lineární trend v závislosti na propustnosti jednotlivých únikových 
východů dané jejich efektivní šířkou. V této části může dojít ke změně sklonu křivky vyvolané 
postupným snižováním počtu využívaných únikových východů. 

• Fáze C. Fáze, ve které je majoritní část osob již evakuována a dochází k evakuaci osob jejichž doba 
před pohybem nebo rychlost pohybu (popř. kombinace obojího) se pohybují v extrémních 
hodnotách jednotlivých distribucí. V praxi se může jednat o osoby s omezenou schopností pohybu, 
jiným způsobem handicapované osoby, nebo jednotlivce, kteří nezaznamenali či zanedbali příkaz 
k evakuaci. Zároveň se v této fázi bude evakuovat personál, který evakuaci řídil. 

 

Obr. 2 Fáze evakuační křivky znázorněné na funkci arctg. 
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evakuační křivky s odpovídajícím počtem koeficientů polynomu. Koeficienty takto získaného polynomu je možné 
dále použít jako trénovací množinu modelu strojového učení (např. umělých neuronových sítí) pro predikci tvaru 
křivky v reálném čase. Tento postup je ověřen na základní úloze evakuace místnosti. 

2 POPIS SOUČASNÉHO STAVU 

Jako standardní přístupy k modelování evakuace lze uvést metodické postupy, inženýrské výpočty, evakuační 
cvičení a simulace [1]. Cílem těchto metod je predikovat evakuační proces v maximální možné míře detailu pro 
posouzení bezpečnosti návrhu stavby a sestavení evakuačního plánu. Na území ČR se pro predikci evakuačního 
procesu primárně užívají požární normy ČSN [2], [3], [4] a v posledních letech se začínají využít mikroskopické 
simulační nástroje [5]. Jejich hlavní předností je možnost komplexní analýzy libovolného počtu scénářů 
mimořádné události (nejen požáru, ale například i teroristického útoku) již v projektové fázi výstavby se 
zohledněním fyzikálních a behaviorálních jevů, ke kterým při evakuaci dochází. Zároveň umožňují zohlednit 
antropogenní faktor, např. v podobě zablokování únikové cesty agresorem. Tímto převyšují ostatní zmíněné 
metody. Jedním z hlavních kritérií evakuačního procesu je celkový evakuační čas, tedy doba, která je zapotřebí 
pro evakuaci všech osob v objektu. Tato veličina je interpretována na základě statistiky (v případě užití 
stochastických modelů), teplotní mapy nebo grafu popisujícím evakuační křivku. T. Rinne a kol. analyzoval 
celkem 18 evakuačních procesů v různých typologiích objektů a pro každý stanovil evakuační křivku [6]. 

Algoritmy hluboké učení se stále více využívají v oblasti dynamiky pohybu chodců. Jejich nasazení proběhlo 
např. v rámci monitorování pěší dopravy v reálném čase [7], predikce trajektorie pohybu chodců [8], [9], [10], 
predikce rychlosti a časových odstupů na základě aktuální pozice chodců [11], řešení kolizí při interakci robotů 
s chodci [12] nebo zkoumání vztahů veličin fundamentálního diagramu [13]. 

3 POUŽITÉ METODY 

Mikroskopický evakuační model 

Pro demonstraci aproximace evakuační křivky byl nasazen agentní mikroskopický model Pathfinder [14] v němž 
byl sestaven triviální simulační experiment evakuace obdélníkové místnosti (40 x 7 m) s jedním východem na 
volné prostranství o šířce 2,5 m. V levé části místnosti je umístěno 150 osob (agentů). Na Obr. 1 je znázorněno 
log-normální rozdělení doby před pohybem a normální rozdělení rychlosti pohybu. Jedná se o hlavní 
charakteristiky osob při posuzování evakuace. Oba tyto parametry mají zásadní vliv na průběh evakuace, a tedy 
i tvar evakuační křivky. Parametry obou rozdělení jsou popsány v Tab. 1. Počet simulací byl stanoven na 50 dle 
Ronchiho metody zabývající se analýzou konvergence [15]. Z těchto 50 simulací byl následně spočítán průměrný 
evakuační čas pro všechny osoby a vykreslena evakuační křivka (viz Obr. 4). 

Tab. 1 Parametry mikroskopického modelu pohybu osob. 

 5 % 95 % µ σ 

Rychlost pohybu [m/s] 0,73 1,95 1,34 0,37 
Doba před pohybem [s] 14 74 35,9 18,3 

 

Obr. 1 Normální rozdělení rychlosti pohybu (vlevo) a log-normální rozdělení doby před pohybem (vpravo). 

   
 

 
 

Polynomická regrese 

Cílem metody je najít polynom, který dostatečně přesně aproximuje body evakuační křivky. Koeficienty polynomu 
jsou hledány metodou nejmenších čtverců. Ve většině případů platí, že čím vyšší stupeň polynomu, tím přesnější 
aproximace, ale také větší pravděpodobnost natrénování šumu, a ne skutečného trendu. 

V návaznosti na 3.1, kde je popsán obecný tvar evakuační křivky, lze předpokládat možnost aproximace této 
křivky polynomem k-tého stupně, jehož koeficienty lze následně použít jako vstupní data pro model strojového 
učení. Podoba trénovací množiny pro následnou predikci tvaru evakuační křivky je zásadní zejména pro její nutný 
rozsah. Vstupní proměnné by mohly zahrnovat např. počet osob, jejich rozmístění, genderové složení aj. Výstupní 
proměnnou by pak byla evakuační křivka. Pokud by byla křivka popsána vektorem jejích datových bodů, byla by 
zapotřebí velmi rozsáhlá trénovací množina i pro triviální úlohy. Z tohoto důvodu se polynomická regrese jeví 
jako optimální metoda redukce počtu výstupních proměnných na počet koeficientů polynomu. Optimální stupeň 
polynomu je potřeba stanovit pro danou úlohu metodou křížové validace a přesnost vyhodnotit pomocí vhodné 
metriky - např. analýzy reziduí stanovením střední kvadratické chyby (Root Mean Square Error - RMSE). V rámci 
simulačního experimentu byl pro křížovou validaci využit iterativní algoritmus k-fold, který rozdělí datovou sadu 
na k podmnožin, přičemž v každé podmnožině jsou pro testování zvolena jiná data. Standardně se používá 
rozdělení datové sady na 10 podmnožin, což bylo užito i v rámci této práce. 

4 VÝSLEDKY 

Obecný tvar evakuační křivky 

Je potřeba konstatovat, že tvar evakuační křivky bude unikátní pro každý evakuační proces a je silně závislý 
na daném scénáři mimořádné události. Při bližší analýze evakuačních křivek v publikaci [6], lze však pozorovat 
minimálně 3 obecné fáze vymezené v čase, kdy je každá z nich zastoupena ve větší či menší míře. Fáze obecné 
evakuační křivky jsou demonstrovány pomocí funkce arctg na Obr. 2. Na každou fázi má vliv řada faktorů, z nichž 
budou jmenovány některé významné.  

• Fáze A. Tato počáteční fáze je charakteristická zejména dobou před pohybem (tedy časem 
ohraničeným rozpoznáním nebezpečí a zahájením evakuace, který může dosahovat i několika minut 
[16]). Zároveň je v této fázi započítán čas, který osoby stráví na únikových cestách v objektu. 
Vlivem těchto faktorů dosáhne v této fázi únikových východů minoritní část evakuovaných osob. 

• Fáze B. V této fázi majoritní část evakuovaných osob již zahájila pohyb směrem k únikovým 
východům a křivka má spíše lineární trend v závislosti na propustnosti jednotlivých únikových 
východů dané jejich efektivní šířkou. V této části může dojít ke změně sklonu křivky vyvolané 
postupným snižováním počtu využívaných únikových východů. 

• Fáze C. Fáze, ve které je majoritní část osob již evakuována a dochází k evakuaci osob jejichž doba 
před pohybem nebo rychlost pohybu (popř. kombinace obojího) se pohybují v extrémních 
hodnotách jednotlivých distribucí. V praxi se může jednat o osoby s omezenou schopností pohybu, 
jiným způsobem handicapované osoby, nebo jednotlivce, kteří nezaznamenali či zanedbali příkaz 
k evakuaci. Zároveň se v této fázi bude evakuovat personál, který evakuaci řídil. 

 

Obr. 2 Fáze evakuační křivky znázorněné na funkci arctg. 
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Simulační experiment 

Na Obr. 3 je zobrazen simulační experiment ve třech fázích evakuačního procesu v časech simulace 0 s, 60 s a 
90 s. Vlivem distribuce doby před pohybem došlo u prvních osob k zahájení evakuace zhruba v čase 15 s. Poslední 
skupina osob zahájila evakuaci přibližně v čase 70 s. Tento jev lze běžně při evakuaci očekávat a jak již bylo 
zmíněno, má zásadní vliv na tvar evakuační křivky. 

 

Obr. 3 Fáze evakuačního procesu triviální úlohy (vlevo: fáze A, uprostřed: fáze B, vpravo: fáze C). 

 

Obr. 4 Průměrná evakuační křivka simulačního experimentu a regresní křivky pro stupně polynomu 2-15. 

5 DISKUZE 

Na základě sady evakuačních křivek byly definovány 3 základní fáze vývoje počtu evakuovaných osob v čase, 
které se promítají do tvaru křivek. Průměrná evakuační křivka simulačního experimentu znázorněná na Obr. 4 
odpovídá definovanému obecnému tvaru popsaném na Obr. 2. Polynomická regrese byla využita pro interpolaci 
dat v rozsahu daném minimálním a maximálním evakuačním časem (32 a 103 s). Extrapolace není pro tento typ 
úlohy potřebná a lze u ní očekávat výrazné snížení přesnosti. Přesnost regrese byla pro každý stupeň polynomu 
stanovena algoritmem křížové validace k-fold. Nejpřesnější aproximace bylo dosaženo polynomem 7. stupně s 
hodnotu RMSE 0,508, nicméně z praktického hlediska by dostatečně přesnou aproximaci poskytl i polynom  
3–6 stupně. Původních 150 bodů průměrné evakuační křivky bylo uvedeným postupem zjednodušeno na  
3–7 koeficientů. U komplexnějších scénářů evakuace lze očekávat vyšší stupeň polynomu pro dosažení podobné 
přesnosti. Zjednodušení evakuační křivky na takovýto počet koeficientů pro následnou predikci tvaru křivky 
umožňuje sestavit trénovací množinu v násobně menším rozsahu než v případě uvažování jednotlivých datových 
bodů křivky, což je z hlediska jednoduchosti architektury modelu strojového učení a nízké datové náročnosti velmi 
výhodné. 

6 ZÁVĚR 

Výstupy mikroskopických evakuačních modelů mají potenciál poskytovat validní informace o budoucím průběhu 
evakuace při mimořádné události. Jejich nasazení v reálném čase je však neefektivní vzhledem k dynamickým 
vstupním datům a výpočetnímu času simulací. Jedním z výstupů modelů je evakuační křivka, která podává 
informaci o počtu evakuovaných osob v čase. 

Článek se zabýval obecným tvarem evakuační křivky, v níž definoval 3 základní fáze vývoje počtu 
evakuovaných osob v čase, které se promítají do tvaru křivky. Následně řešil možnost zjednodušení evakuační 

   
 

 
 

křivky aproximací metodou polynomické regrese pro následnou možnost predikce těchto křivek modelem 
strojového učení. Aproximace byla demonstrována na simulačním experimentu, na němž byl ověřen tvar 
evakuační křivky. Optimální stupeň polynomu byl stanoven křížovou validací a standardní metrikou RMSE. 
Metoda byla využita výhradně pro interpolaci dat v rozsahu daném minimálním a maximálním evakuačním časem. 
Na základě analýzy obecného tvaru evakuační křivky dle publikovaných dat, grafu průměrné evakuační křivky 
simulačního experimentu a výsledků polynomické regrese lze považovat tuto metodu za vhodnou pro tento typ 
úloh. Zjednodušení způsobené aproximací je v rozmezí rozptylu daného stochastickou povahou simulací použitého 
modelu a nesnižuje tedy spolehlivost interpretovaných dat. Tato práce tak nabízí nový přístup k přípravě 
trénovacích dat pro využití metod strojového učení v rámci modelování evakuace. V dalším návazném výzkumu 
by mělo dojít k samotnému testování predikce koeficientů polynomů metodami strojového učení a validaci těchto 
predikcí na datech z reálného experimentu evakuace. 

Poděkování 

Příspěvek byl vypracován v rámci řešení projektu fakultního specifického výzkumu č. FAST-J-21-7522 Evakuace 
provizorních nemocnic s využitím modelu evakuace. 
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Simulační experiment 

Na Obr. 3 je zobrazen simulační experiment ve třech fázích evakuačního procesu v časech simulace 0 s, 60 s a 
90 s. Vlivem distribuce doby před pohybem došlo u prvních osob k zahájení evakuace zhruba v čase 15 s. Poslední 
skupina osob zahájila evakuaci přibližně v čase 70 s. Tento jev lze běžně při evakuaci očekávat a jak již bylo 
zmíněno, má zásadní vliv na tvar evakuační křivky. 

 

Obr. 3 Fáze evakuačního procesu triviální úlohy (vlevo: fáze A, uprostřed: fáze B, vpravo: fáze C). 

 

Obr. 4 Průměrná evakuační křivka simulačního experimentu a regresní křivky pro stupně polynomu 2-15. 
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křivky aproximací metodou polynomické regrese pro následnou možnost predikce těchto křivek modelem 
strojového učení. Aproximace byla demonstrována na simulačním experimentu, na němž byl ověřen tvar 
evakuační křivky. Optimální stupeň polynomu byl stanoven křížovou validací a standardní metrikou RMSE. 
Metoda byla využita výhradně pro interpolaci dat v rozsahu daném minimálním a maximálním evakuačním časem. 
Na základě analýzy obecného tvaru evakuační křivky dle publikovaných dat, grafu průměrné evakuační křivky 
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Abstrakt 
V rámci ekonomického hodnocení dopravních staveb se setkáváme s problémem hodnocení a parametrizace 
přínosů a nákladů specifických pro komplexnější stavby nebo úpravy prostranství v centru města. Některé 
metody je obtížné vhodně aplikovat na městské a technické stavby. Článek se zaměřuje na nalezení 
alternativního způsobu hodnocení vybraných staveb. Metody často souvisí s multikriteriální analýzou, jež vede 
na posuzování parametrů a způsobu určení váhy pro hodnocení. 

Klíčová slova 
Ekonomické hodnocení dopravních staveb, multikriteriální analýza (MKA), městské inženýrství, stavby v centru 
města 

Abstract 
Concerning the economic evaluation of transport constructions, there are problems with appraisal and 
parametrization of benefits and costs, especially for the complex constructions or modified areas in the city 
center. Some of the current methods are difficult to apply appropriately to city constructions or technical 
constructions. The article is focused on finding alternative ways to evaluate selected constructions. The methods 
are often connected to multi-criteria analysis, which leads to the assessment of parameters and methods of 
determining the weight of them for the evaluation. 

Key words 
Economic evaluation of transport constructions, multi-criteria analysis (MCA), city engineering, constructions in 
the city center 

1 ÚVOD 

V rámci ekonomického hodnocení staveb jsou v České republice jasně definované postupy a metody, jak 
hodnocení provádět. Ekonomické hodnocení je povinnou součástí záměrů projektů, jejich aktualizací a studií 
proveditelnosti [1]. Nejčastěji používanou metodou hodnocení je Cost-Benefit analýza (CBA) nebo také analýza 
nákladů a přínosů. Postupy hodnocení touto metodou jsou podrobně popsány v Rezortní metodice pro hodnocení 
efektivnosti projektů dopravní staveb [2]. Přesto, že je CBA uznávaný a certifikovaný nástroj, tak pro komplexní 
městské stavby není jeho použití vhodné a ani možné. Vyčíslení nákladů a přínosů projektů realizovaných 
v městském prostředí je komplikované a někdy dokonce nemožné. Výše zmíněná metodika připouští ve 
vybraných případech použití multikriteriální analýzy (MKA), ale tak jako tak musí být zpracována CBA. 

Dopravními projekty v městském prostředí jsou chápany úpravy městských komunikací, křižovatek, vedení 
MHD a její preference, zklidňování dopravy, optimalizace pěších a cyklistických vazeb s ochranou těchto 
nejzranitelnějších účastníků provozu. Z hlediska změn v městském prostředí se jedná o komplexní problematiku, 
kde v našich návrzích, jež jsou stručně popsány v článku, dochází k podstatné modifikaci veřejného prostředí 
mající dopady na uváděné příklady (nová železniční stanice, výstavba budovy filharmonie atd.). 

U těchto komplexních městských staveb, kde dochází ke změně mnoha parametrů, jak v dopravě, tak i ve 
využití území nebo jeho podobě, je použití tohoto hodnocení v první řadě nemožné a v druhé řadě 


