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Tato bakalářská práce se zabývá modelací evakuace osob, konkrétně u budovy 

Gymnázia Řečkovice, Terezy Novákové 2, Brno-Řečkovice. Dále nastiňuje možnosti 

ohrožení měkkých cílů a jejich následnou ochranu. Model budovy byl tvořen v programu 

Revit a modelace pohybu osob v programu Pathfinder. V práci srovnávám evakuační 

procesy za různých podmínek. 
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The Bachelor thesis is focused on basic principles of soft targets security and on 

threats aimed at them. Part of this thesis is about the process of an evacuation movement 

modeling from a grammar school building, specifically the grammar school in Brno-

Řečkovice. The model of the building has been created in the Revit program and the 

simulation of the movement in the Pathfinder program, which is based on agent 

simulation technologies. As for the methodology, the thesis is a comparison of the 

evacuation processes under different conditions. 
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Tato práce je zaměřena na vytvoření evakuačního modelu osob ze školního zařízení. 

V dnešní době se čím dál více škol v Česku zapojuje do různých preventivních programů 

zaměřených na bezpečnost ve školách. 

Zde v Česku se to může zdát jako zbytečné, ale rozhodně není. Útoky zaměřené 

na školy, děti a personál v nich jsou ojedinělé, ale dějí se a tím jsou více nebezpečnější. 

Školy nedisponují školeným personálem, prevence zde téměř neexistuje. 

Modely pohybu osob mohou pomoci při zjišťování rizik a napomoci jejich eliminaci. 

Lze je využít pro události v exteriéru i interiéru i pro krizové a nekrizové situace. 

Výhodou těchto modelů je možnost nasimulovat děje, které je náročné nebo nemožné 

otestovat v reálném prostředí.  

Cílem této práce je aplikovat model pohybu osob na interiér střední školy. Dále bych 

v této práci rád upozornil na možná rizika, nastínil jejich řešení, eventuelně seznámil 

s prevencí, která by vytvoření takovéto krizové situace mohla zabránit ještě před jejím 

vznikem. 

První část je zaměřena na teorii pohybu osob, zmiňuje se zde historie, 

nejvýznamnější tragédie na školských zařízení a jejich příčiny, zabývá se davovými 

mechanismy, chováním davu a statickými a dynamickými vlastnostmi skupiny osob. 

Na tuto část navazuje část druhá, ochrana měkkých cílů. Třetí část se věnuje modelům a 

simulacím pohybu osob. Zabývá se jednotlivými technologiemi modelů, používaným 

softwarem a nutnými vstupními daty pro tvorbu modelů. Také je zde vysvětlen postup 

analýzy výsledků. Praktická část se zabývá aplikací evakuačního modelu na budovu 

Gymnázium Brno-Řečkovice, příspěvková organizace. Tato část zkoumá různé 

varianty vstupních dat, jako je rychlost, reakční doba či uzavření některých východů 

na celkovou dobu evakuace Gymnázia a případný vliv v dalších oblastech. Na to navazuje 

analýza zjištěných výsledků. Závěr práce shrnuje zjištěné poznatky. 
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Tato kapitola se zaměřuje na způsoby vzniku davu lidí, vznik kritických hodnot 

účastníků a chování takového davu. 

 

Od roku 1900 bylo celosvětově zaznamenáno více než 100 fatálních incidentù 

spojených s koncentrací velkého počtu osob, které přinesly oběti na životech. Přestože 

toto číslo působí jako relativně nízké vzhledem k časovému rozsahu, tak v posledních 

letech trvale roste [1] 

 

 

Obr. 2.1: Statistika fatálních událostí spojených s koncentrací vysokého počtu osob 

od roku 1900 v intervalu 5 let [1] 

 

V následující tabulce 2.1 se můžeme podívat na nejtragičtější davové katastrofy. 

Při těchto katastrofách kriticky selhala organizace a byla zanedbána nebo nebyla 

vytvořena žádná bezpečnostní opatření. Jak je z tabulky patrné, nejkritičtější jsou oblasti 

Asie a co se událostí týče, tak rizikové jsou především náboženské svátky v těchto 

oblastech. 
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ROK MÍSTO POČET 

OBĚTÍ 

DRUH UDÁLOSTI 

2015 Saúdská Arábie 1753+ Velká pouť do Mekky 

1990 Saúdská Arábie 1426 Velká pouť do Mekky 

2005 Irák 953 Pouť šiítů do mešity Al-Kadhimiya 

1903 USA 602 Požár Iroquois Theatre, Chicago 

1954 Indie 500 Hinduistická náboženská pouť 

1942 Itálie 354 Letecký útok RAF 

2010 Kambodža 347 Festival na konci období dešťu 

2006 Saúdská Arábie 345 Velká pouť do Mekky 

1964 Peru 328 Fotbalový zápas 

2005 Indie 291 Hinduistická náboženská pouť 

Tab. 2.1 Deset největších katastrof spojených s vysokou koncentrací osob dle počtu úmrtí 

[1] 

 

Skupiny jsou seskupení lidí spojených za určitým cílem, společnou činností a 

společnými zájmy. Mezi členy skupiny vznikají více či méně pevné vztahy. [3] 

 

 

Dav je přechodné a málo strukturované shromáždění velkého počtu osob ve stejném 

prostoru. Může být záměrné, pokud účastníky spojuje myšlenka, program, postoj 

k určitému problému, osobě či skupině, ale může být také zcela náhodné. Dav 

není sociální skupinou v sociologickém smyslu slova, ale je spíše sociálním útvarem, 

v němž se výrazně mění individuální psychika zúčastněných na základě nápodoby a 

v důsledku oslabení nebo úplné absence sociální kontroly. [3] 

Přítomnost v davu má vliv na chování jednotlivců (tzv. davové nebo též kolektivní 

chování), silně se zde projevuje princip nápodoby, dav je lehce ovlivnitelnou jednotkou a 

má sklon k hysterickému chování. Jednání jedinců je ovlivněno anonymitou a poklesem 

sociální a racionální kontroly. [4] 

 

Velké množství osob, které se vzájemně neznají a nejsou nijak blíže provázány, 

spojuje je vnější faktor. Je to specifikum až modernější industriální společnosti spjaté 

s rozvojem masových sdělovacích prostředků. Neočekává zpětnou vazbu. Je rozptýlená 

v prostoru. 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Soci%C3%A1ln%C3%AD_skupina
https://cs.wikipedia.org/wiki/Sociologie
https://cs.wikipedia.org/wiki/Kolektivn%C3%AD_chov%C3%A1n%C3%AD
https://cs.wikipedia.org/wiki/Kolektivn%C3%AD_chov%C3%A1n%C3%AD
https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=N%C3%A1podoba&action=edit&redlink=1
https://cs.wikipedia.org/wiki/Hysterie
https://cs.wikipedia.org/wiki/Anonymita
https://cs.wikipedia.org/wiki/Soci%C3%A1ln%C3%AD_kontrola
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Dříve masy spojovalo přesvědčení, idea (víra náboženská i sociální) a povyšovala je 

tím na úroveň davu či skupiny. Dnes však počet takovýchto společných přesvědčení 

spojujících masy v jeden celek klesá. Důvodem je ohromný nárust informací valící se na 

lidi, jednotlivcům i celým skupinám jsou prezentovány protichůdné názory. Tato 

názorová nesourodost má za následek roztržení vazeb a naprostou lhostejnost jedince ke 

všemu, co se bezprostředně nedotýká jeho vlastních zájmů. [5] 

 

Skupina je stálý soubor osob spojených za jedním konkrétním cílem, činností, 

hodnotami a normami chování. Členové skupin, mají mezi sebou úzce provázané vztahy. 

Skupina je schopna se veřejně prezentovat jako celek. Ve většině případů se jedinec delší 

dobu interaguje se skupinou, protože tato vyjadřuje cíle a zájmy podobné cílům a zájmům 

jeho samotného. Stává se, že člověk je ochoten změnit osobní cíle, zájmy, názory apod. 

kvůli snaze být do skupiny začleněn. [5] 

Struktura každé skupiny větší než cca 10 jedinců se přirozeně hierarchizuje. [6] 

První skupinou, se kterou se člověk setká, je rodina. Pro většinu lidí rodina zůstane 

primární (nejbližší) skupinou po celý život. [5] 

 

 

Události, které mají za následek úmrtí účastníků akce, se stanou průměru jednou 

za čtyři měsíce. To se děje z důvodu, že je překročena únosná hustota osob. V drtivé 

většině případů má tyto tragédie na svědomí chybné nebo nedostatečné řízení události 

ze strany organizátorů, které jde ruku v ruce se špatným odhadem a analýzou chování tak 

velkého počtu osob. [1] 

 

Jedná se o jev, ke kterému dochází, zvýší-li se hustota osob v davu nad kritickou 

hranici, kdy jednotlivec není schopen koordinovaného pohybu a tím je zapříčiněno jeho 

upadnutí. Pádem se naruší rovnováha sil v davu a osoby stojící okolo jsou v té chvíli 

tlačeny do místa, kde tímto vzniknul volný prostor. Takovým způsobem vzniká hustotní 

vlna, která se šíří davem, a to do té doby, než vnitřní tlak poklesne pod kritickou mez. [1] 
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Obr. 2.2: Jak dochází k postupnému davovému kolapsu [1] 

Postupující davový kolaps je jedním z nejčastějších příčin davových tragédií 

v historii. Lze mu předejít, a to tak, že zamezíme vzniknutí nadkritické hustoty osob, které 

zamezí jednotlivcům v individuálním jednání. [1] 

 

 

Další jev, který je také spojen s velkým počtem osob na malém prostoru, je tlačenice. 

Tlačenice je poněkud méně obvyklým davovým jevem, avšak dochází k ní. Dochází k ní 

tak, že účastníci jsou utlačeni nebo rozdrceni okolním davem (natlačení osob na pevnou 

překážku). Prostor kolem lidí v koncové zóně tlačenice je tak malý, že je zamezeno 

pohybu svalů, které řídí dýchací proces. Tímto způsobem došlo k tragédii na stadionu 

Hilsborough v roce 1989, kdy byli diváci natlačeni na zábrany mezi tribunou a hřištěm, 

nebo na politickém mýtinku v Nigérii, kde byli účastníci při odchodu tlačeni na jen z části 

otevřenou bránu. 

I tlačenici lze zabránit, a to stejným způsobem jako v předchozím případě. Zamezit 

vysokému nahuštění osob na kritických místech. [1][7] 
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Tyto vlastnosti nám slouží k tomu, abychom byli schopni dobře a kvalitně například 

vyhodnotit bezpečnostní rizika nebo navrhnout prostory určené k opuštění areálu. Tyto 

vlastnosti se liší podle toho, zda se bavíme o skupině osob statické nebo dynamické. Dále 

záleží na události, které se budou tito lidé účastnit. 

 

Nejedná se, jak by se mohlo zdát, o prostor určený psychikou jedince, ale jedná se 

o pevně daný prostor sloužící k návrhům veřejných prostor a v inženýrské praxi.  

Jednotlivec je z hlediska minimálně zabíraného místa určen tzv. elipsou těla. Tento 

pojem poprvé uvedl John J. Fruine, který tuto elipsu definuje jako obrys osoby s přidaným 

osobním prostorem. Tato elipsa odpovídá 95% percentilu půdorysných rozměrů 

oblečeného dospělého muže. [1] 

 

Obr. 3.1: Zobrazení elipsy těla v prostoru 1 m2. Tato elipsa má plochu 0,22 m2 [1] 

Základní rozměry Fruinovy elipsy těla jsou 61 cm v delší ose a 46 cm v ose kratší. 

Fruine do svého konceptu uvažoval, že osoba bude kooperovat se svým okolím. Existuje 

také model používaný v USA podle Stephena Pheasanta, který uvažuje jen přesný obrys 

těla bez osobního prostoru. Jeho elipsa má tedy plochu 0,2 m2. [1] 
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Pro lepší názornost se podíváme na obr. 3.2 kde je dobře vidět množství osob 

od 1 do 5 osob.m-2. 

 

Obr. 3.2 Zobrazení statické hustoty osob na ploše 4.(1m.1m) [1] 

Obrázek nám jasně ukazuje, že vzhledem k informacím o elipse individuálního 

prostoru je hustota 5 osob umístěných v jednom čtverečním metru hustota mezní 

z hlediska osobního komfortu. Důležitou informací je také to, že se jedná o stojící skupinu 

osob, která se dívá jedním směrem. V případě, že se budou osoby dívat různými směry, 

budou prostorové nároky narůstat úměrně k počtu směrů pohledu. 

Rozdíl je také, jakým způsobem takový dav pozorujeme (úhly bezpečnostních 

kamer). Šikmý pohled zdánlivě zvyšuje počet osob. [1] 

 

Obr. 3.3 Porovnání šikmého a půdorysného pohledu na různé hustoty osob.m-2 [1] 
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U pohybující se skupiny osob lze předpokládat zvýšení prostorových nároků 

jednotlivce. 

 

Obr. 3.3 Porovnání statické hustoty a dynamické hustoty davu na rozměru 4.(1m.1m) [1] 

Na obrázku jsou zachyceny hustoty 1 a 2,5 osob.m-2. Jak je zřejmé, tak komfort 

v pohybující se skupině osob o hustotě 2,5 osob.m-2 je hraniční jak z hlediska komfortu, 

tak z hlediska bezpečnosti. [1] 

 

Fakt, že pohybující se skupina osob má přibližně dvojnásobně zvýšené prostorové 

nároky oproti davu statickému, je třeba uvažovat při plánování nebo posuzování 

jednotlivých částí v interiérech i exteriérech, kdy je kapacita takových prostor dána 

nejužším místem. [2] 

 

Za předpokladu, že pohyb osob probíhá jedním směrem, např. na chodbě, lze 

takovýto pohyb osob přirovnat k silničnímu proudu. Oba tyto proudy jsou definované 

rychlostí pohybu účastníků, jejich intenzitou a hustotou tohoto davu. [1] 

Mezi rychlostí a hustotou proudění dopravy existuje vztah nepřímé úměry. Pokud je 

rychlost pohybu jednotlivců vysoká, tak hustota proudu je velmi nízká. V případě, že se 

hustota zvyšuje, snižuje se její rychlost proudění. V momentě, kdy hustota dosáhne 

maximálního bodu, se pohyb zabrzdí a dochází k zastavení provozu. Při nárustu hustoty 

a při snižování rychlosti pohybu se zvyšuje riziko kritické události pro jeho účastníky. [1] 
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Obr. 3.4 Vztah mezi rychlostí a hustotou pohybujícího se proudu osob [1] 

Naopak intenzitu proudu lze vyjádřit parabolickou křivkou viz obr.3.4.1, kdy 

maximální intenzity a tím i maximální kapacity koridoru je dosaženo v momentě, kdy 

hustota narůstá, ale výrazným způsobem neovlivňuje rychlost proudu. V případě, že 

hustota nadále narůstá, rychlost se snižuje a s ní také intenzita proudění osob. V momentě, 

ve kterém hustota dosáhne maxima, se intenzita rovná nule. Maximální bezpečná 

intenzita je 109 osob.m-1.min-1. [1] [2] 

 

Obr. 3.4.1 Vztah mezi intenzitou a hustotou pohybujícího se proudu osob [1] 

Poměrně zajímavým jevem je tzv. davová sebeorganizace. Jde o jev, který lze 

pozorovat, když máme dva davy a ty mají protiběžné směry. V tuhle chvíli nastává 

situace, kdy se osoby rozdělí do dvou proudů a proudící davy se míjí. [2] 
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O evakuaci se můžeme více dozvědět v zákoně č. 239/2000 Sb. o integrovaném 

záchranném systému a o změně některých zákonů a ve vyhlášce č. 380/2002 Sb., 

k přípravě a provádění úkolů ochrany obyvatelstva. 

Ve zkratce se jedná o přemístění osob, zvířat, předmětů kulturní hodnoty, 

technického zařízení, případně strojů a materiálu k zachování výroby a nebezpečných 

látek z míst ohrožených mimořádnou událostí, na místa, která evakuovaným lidem 

poskytují dočasné náhradní ubytování, pro zvířata ustájení a pro věci uskladnění. [9] 

 

 

Obr. 4.1 Typy evakuace [9] 

 

 

A)  jedná se o evakuaci osob z jedné budovy nebo 

malého počtu budov. [47] 

B) evakuace osob z části, celé nebo i několika 

urbanistických jednotek, nebo z rozsáhlejšího prostoru. Taková evakuace je brána 

jako evakuace všeobecná (záplavy, únik toxických látek,….) nebo částečná. 

• evakuace všeobecné se účastní všechny skupiny osob (kromě pracovníků 

určených k činnosti v evakuovaném prostoru) 
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• evakuaci částečné podléhají některé nebo všechny zvláštní skupiny osob 

vyžadující zvýšenou péči [47] 

 

 

 

A) -ohrožení nevyžaduje dlouhodobé opuštění domova. 

Pro evakuované osoby není zabezpečováno náhradní ubytování. Opatření 

k zajištění nouzového přežití obyvatelstva nejsou prováděna nebo jsou prováděna 

v omezeném rozsahu (např. teplé nápoje, deky). [47] 

B) -ohrožení vyžaduje dlouhodobý, více než 

dvacetičtyř hodinový pobyt mimo domov. Pro evakuované osoby postižené 

ztrátou trvalého bydliště v evakuační zóně, které nemají možnost vlastního 

náhradního ubytování (např. na chatě, chalupě nebo u příbuzných), je 

zabezpečováno přechodné náhradní (nouzové) ubytování a jsou v potřebném 

rozsahu prováděna opatření k zajištění nouzového přežití obyvatelstva. [47] 

 

 

A) -prováděná bez předchozího ukrytí evakuovaných osob. 

B) -prováděná po předchozím ukrytí evakuovaných osob a 

po snížení stupně prvotního ohrožení. 

 

A) -proces evakuace není řízen a obyvatelstvo v potřebě 

úniku před nebezpečím jedná dle vlastního uvážení (vesměs za využití vlastních 

vozidel). Nelze jí zabránit. Je však nutné vyvinout maximální úsilí řídících orgánů 

k získání kontroly nad jejím průběhem. [9] 

B) -proces evakuace je řízen orgány pro řízení evakuace 

od jejího vyhlášení. Evakuované osoby se přemísťují po předem stanovených 

trasách organizovaně pěšky, s využitím vlastních dopravních prostředků nebo 

s využitím zajištěných prostředků hromadné přepravy. [9] 
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Je faktem, že velké množství simulací evakuací ignoruje fakt, že se jedná o živé 

osoby, které se během evakuace chovají nevypočitatelně a toto chování ne vždy lze 

simulovat [10]. 

 

 

Panika při evakuaci osob je spíše uměle vtvořený mýtus. Osoby, které se ocitají 

v takových situacích se spíše snaží spolupracovat. Během těchto událostí vznikají sociální 

vazby a lze pozorovat stejné vzory a cíle pro vícero evakuací. Můžeme tedy vyvrátit 

mýtus, že panika je příčinou davových tragédií. [10][11] 

Na tragické události má vliv spíše neschopnost člověka se koordinovaně pohybovat. 

Není to tak, že by člověk ztratil psychickou kontrolu nad svým jednáním, ve vypjatých 

situacích nastává spíše zostření smyslového vnímání a schopnost rychle se rozhodovat. 

[1] 

 

 

Evakuace je proces, při kterém mají lidé společný cíl. Vzhledem k tomuto faktu 

vznikají během evakuace organizované skupiny osob složené z osob navzájem známých 

nebo i cizích, které si navzájem pomáhají. Tato uskupení napomáhají plynulosti 

evakuace. Existují také případy, kdy kvůli tomuto jevu evakuace naopak plynulá není, a 

to v případech, kdy je celá skupina nucena se kvůli jedinci zastavovat, vracet-dělat 

iracionální rozhodnutí v důsledku empatie. [12] 

 

Lidé v krizových situacích tíhnou k tomu být vedeni, tímto vzniká situace, kdy 

jednotlivci či skupiny následují jednu autoritu. Nastává to z toho důvodu, že 

ve stresových situacích není jednoduché dělat správná rozhodnutí. Proto lidé, kteří se 

v takovýchto situacích ocitají, následují lidi, kteří jsou k řešení daných situací vycvičeni 

nebo silné jedince, kteří jsou na sebe ochotní převzít zodpovědnost a snaží se pomoci či 

přijít s nějakým řešením. 

V případě, že v davu není školený vůdce a lidé nemají dostatek validních informací 

k organizování evakuace, tak si skupina vůdce většinou zvolí. Problém je v tom, že tito 

neškolení vůdcové mohou napáchat více škody než užitku. [11] 
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Obr. 4.2.3 Srovnání plynulosti evakuace s přispěním kvalifikovaných vůdců (vpravo) a bez 

nich (vlevo) [13] 

 

Podstatný vliv na plynulost a účinnost evakuace má také školený vůdce mimo 

evakuovanou oblast. Komunikace s davem díky různým výstražným systémům, jež jsou 

obsluhovány školenými specialisty, mají důležitý dopad na proces evakuace. Nedostatek 

informací snižuje rychlost počáteční reakce na krizovou událost a tím se zvyšuje čas 

započnutí samotné evakuace. Je běžné, že jsou během krizových situací záměrně některé 

informace zatajovány z důvodu obavy o vypuknutí paniky, což jak jsme se mohli dočíst 

výše není tak frekventovaný jev, jak bychom se mohli domnívat. 

Zveřejňování přesných informací tedy spíše napomáhá rychlému začátku a 

efektivnímu průběhu evakuace. Je však kritické tyto informace podávat správnou formou, 

jelikož takováto forma má neoddiskutovatelný vliv na psychiku jedinců. [11] 

 

Vliv prostředí je kritickým faktorem při vytváření evakuačních modelů. Například 

inhalace dýmu nebo jen samotný pohled na nekontrolovaně se šířící oheň na člověka 

působí jako silný spouštěč stresu. Tyto vlivy pak snižují schopnosti osob se v daných 

situacích správně a včasně rozhodovat, komunikovat s ostatními osobami nebo 

objektivně posuzovat nastalé situace. 

Tyto jevy mohou být například hluk, přes který je nemožné efektivně se 

dorozumívat. Kouř, který může způsobit rozdělení skupiny, zhoršení viditelnosti nebo až 

omdlení osob. 

Dalším důležitým vlivem jsou konstrukce míst, ze kterých se snažíme evakuovat. 

Často vznikajícím jevem, který má na svědomí konstrukční řešení, je ucpávání průchodů 

a shlukování. [11] 

 – nastává v situacích, během kterých se přes úzký 

průchod (dveře, úzká chodba) pokouší dostat příliš mnoho lidí. Osoby do sebe vzájemně 
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narážejí, překážejí si, v důsledku čehož pak na jedné straně dojde k tomu, že lidé se kolem 

průchodu nahromadí. To má ten efekt, že se sníží počet osob, kteří se za určitý čas 

dostanou na druhou stranu průchodu. [11] 

 – je jev, který většinou předchází ucpávání úzkých průchodů. 

Shlukování osob nastává, rozhodne-li se velký počet osob jít stejnou cestou. Tahle 

skupina pak má veliké prostorové požadavky a tím zpomaluje plynulost pohybu 

celoplošně. [11] 

 

Obr. 4.2.5 Vliv prostředí na evakuaci - shlukování[14] 
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Budeme-li hledat přesnou oficiální definici, co jsou to vlastně měkké cíle, s největší 

pravděpodobností nic nenalezneme. Termín měkké cíle není zcela přesně definován, 

avšak lze říci, že se jedná o místa s vysokou koncentrací osob a nízkou úrovní 

zabezpečení proti násilným útokům. 

Naproti tomu jsou tzv. tvrdé cíle (hard targets), to jsou místa nebo objekty s vysokou 

úrovní bezpečnosti, například státní budovy, vojenské objekty atp.). 

Dle výše napsaného mezi měkké cíle řadíme: náboženské objekty, obchodní centra, 

dopravní prostředky, kulturní a sportovní akce a školská zařízení [15]. 

 

V současnosti můžeme sledovat zhoršující se situaci v Evropě co se týče terorismu, 

extremismu, agrese, nenávisti. Přibývá útoků, jež mají za cíl zranit náhodné osoby 

bez nějakého hlubšího významu-tedy měkké cíle. [15] 

 

Útoky na školy jsou jedny z nejhorších, jelikož děti představují hodnotu pro celou 

společnost a jsou mimořádně zranitelné. Z minulosti víme o útocích jak teroristických, 

tak o útocích, které byly iniciovány samotnými žáky. [15] 

 

Obchodní centra jsou typickým cílem, nachází se zde veliké množství osob a ochrana 

takový center nebývá na vysoké úrovni. Mezi lety 1998-2005 došlo k více než 60 útokům 

na obchodní centra. [15] 

 

Hotely koncentrují velké množství osob. Za předpokladu konání různých konferencí 

a podobných akcí se riziko zvyšuje, roli může hrát také to, kdo hotel vlastní. [15] 

 

Takovéto akce často mívají pouze základní bezpečnostní opatření, což by v případě 

krizové situace nemuselo být dostačující. Stejně tady platí, že atraktivita jako cíle roste 

s mediálností akce nebo složením účastníků ať náboženským, rasovým nebo třeba 

s daným politickým přesvědčením. [15] 
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Takovéto útoky nemusejí mít za cíle jen zranění či usmrcení osob, ale také citelně 

zasáhnout dopravní infrastrukturu dané oblasti. [15] 

 

Následující grafy shrnují teroristické útoky od roku 1998 až to roku 2014. 

 

Graf 5.1 Zaměření teroristických útoků 1998-2014 [15] 

Graf 5.1 Způsob teroristických útoků 1998-2014 [15] 
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Výše jsme si shrnuli, co vlastně měkké cíle jsou, jaké můžeme mít druhy měkkých 

cílů, ale také s jakými teroristickými útoky lze nejčastěji počítat. Při tvorbě 

bezpečnostních plánů pro ochranu měkkých cílů je třeba brát všechny tyto proměnné 

v úvahu. 

Bezpečnostní teorie nám při vytváření bezpečnostního systému napomáhá souborem 

otázek, kterým je třeba se věnovat a odpovědět na ně ve správném pořadí. [15] 

 

Obr.5.2 Otázky k vytvoření bezpečnostního systému [15] 
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 je fáze, ve které je potřeba si ujasnit, co přesně chceme chránit a od toho 

se budou odvíjet další kroky. Na prvním místě by mělo být zdraví a životy osob, dále 

můžeme chtít chránit důležité informace, cenný majetek, kulturní hodnoty a mnohé další. 

[15] 

 zde si v návaznosti na první fázi určíme možné zdroje nebezpečí nebo 

hrozby. Pomocí analýzy dosavadních obdobných útoků zkonkretizujeme útočníky, popř. 

motivaci k útoku. V tomto kroku je třeba uvažovat specifika akce nebo objektu. [15] 

 hrozby se analyzují jednou z metod analýzy hrozeb a rizik s cílem určit 

prioritní hrozby, kterým se bude bezpečnostní systém převážně věnovat. Metod 

zpracování analýzy hrozeb a rizik je několik. Základní princip spočívá v porovnání 

pravděpodobnosti realizace hrozby a míře dopadu u jednotlivých hrozeb – viz. příloha 

č. 1. [15] 

 v tuhle chvíli se zvolí vhodná bezpečnostní opatření, a ty se následně 

aplikují na daný objekt či akci. Jedná se o vypracovávání specifických bezpečnostních 

plánů, instalaci bezpečnostního vybavení nebo například školení bezpečnostních 

zaměstnanců. [15] 

 

Bezpečnostní diagnostika nám slouží k výběru nejvhodnějších bezpečnostních 

opatření k ochraně daného cíle, kdy každý jeden má různorodé požadavky. 

Jedná se o venkovní akci nebo veřejně přístupný objekt. Čím více je akce otevřená 

veřejnosti, tím větší je riziko útoku. Veliký vliv má toto z důvodu kontroly osob 

u vchodů či východů. [15] 

Přítomnost bezpečnostních pracovníků nebo pořadatelské služby atraktivitu cíle 

snižuje. [15] 

Je kritický faktor ovlivňující atraktivitu cíle. Více osob riziko zvyšuje, i když podle 

posledních poznatků toto platí jen do určité meze. Jakmile je tato hranice překonána, se 

zvyšujícím počtem osob se atraktivita nezvyšuje, ale zůstává konstantní. [15] 

Policie působí jako významný odstrašující prvek. V případě, že se jedná o budovu 

neustále střeženou policií, pak se již o měkkou budovu nejedná. U policejních 

pořádkových jednotek je však problém, že na situace, které mohou nastat, nejsou 

dostatečně školeni ani vybaveni. [15] 
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Je faktor, který značně zvyšuje možnost útoků. Zvláště, pokud se jedná o významné 

akce s televizním přenosem v reálném čase. [15] 

• 

Ohroženost se významně zvyšuje, má-li cíl útoku zvláštní význam např. pro etnikum, 

národ, náboženskou skupinu apod. V praxi to znamená zohlednit všechny možné scénáře. 

Klíčem k tomuto mohou být zkušenosti z minulosti a příprava na takové hrozby. [15] 

 

Pro vytvoření efektivní ochrany je potřeba zvolit ty správné ochranně prvky, jejich 

kombinace a obsluhu nebo vykonavatele daného ochranného opatření. Správně 

proškolený personál a vhodně zvolené kombinace ochranných prvků jsou hranice mezi 

úspěchem anebo selháním bezpečnostního systému. [15] 

Ochranné prvky bezpečnostního systému lze rozdělit do několika kategorií: 

A)  Fyzická opatření 

B)  Elektronické prvky 

C)  Mechanické prvky 

 

 

 

 Jedná se o jedno z nejefektnějších a nejefektivnějších bezpečnostních opatření, jež 

lze při ochraně využít. Lze využít jak interní, tak externí bezpečnostní pracovníky. Mohou 

obstarávat pochůzkovou činnost, kontrolu osob nebo obsluhu bezpečnostních zařízení. 

Klíčová vlastnost je, že mohou reagovat přímo na nastalou situaci, a to okamžitě. Jsou-li 

kvalitně vytvořeny postupy, pracovníci jsou řádně vyškoleni a seznámeni s prostředím, 

může jejich přítomnost zabránit případnému útoku nebo dramaticky zmírnit jeho 

následky. [15] 

 

 Jedná se o osoby, jejichž náplní práce není primárně bezpečnost, ale jedná se 

o zaměstnance působící v budovách, spolupořadatele akcí, dobrovolníky nebo např. 

pracovníky úklidu. Tyto osoby nemají za úkol zajišťovat bezpečnost, ale při řádném 

proškolení se mohou stát silným prevenčním faktorem. [15] 

 

  

Lze jej používat ke kontrole exteriérů i interiérů, osob nebo prostor. Kamerové 
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systémy se liší kvalitou, cenou nebo vlastnostmi jako jsou fixní zařízení, pohyblivá 

zařízení, úhlem snímání a množstvím dalších detailů, kde jejich správně vyhodnocená 

potřeba zajistí pořízení správného zařízení bez plýtvání zdroji. 

Co je neméně důležité, je správně školený personál, který ví, co na kamerových 

záznamech hledat a čeho si všímat. 

Dnes máme k dispozici množství zařízení s různými diagnostickými vlastnostmi, 

například rozpoznání obličeje, podezřelé činnosti, termokamery a mnohé další. 

U takovýchto platí více než u jiných, že pro jejich maximální efektivitu musí být 

obsluhovány kvalifikovanými lidmi. [15] 

 

Slouží primárně k detekci neautorizovaného, popřípadě násilného narušení perimetru 

nebo vstupu do objektu. Existují perimetrické, plášťové, prostorové, předmětové a 

nabízejí širokou škálu možností využití. Například detektory pohybu, otevření dveří a 

oken, detekce tříštění skla, přelezení plotu atd. Poplachy z těchto čidel je možné svést 

do ústředny přímo na objektu, poslat pomocí SMS na mobilní telefon nebo odeslat přímo 

na tzv. dohledové a poplachové přijímací centrum.[15] 

Jde o místo napojené na střežené objekty, ze kterých dostává informace a zpracovává 

data, podle kterých lze zahájit bezpečnostní opatření jak na dálku nebo pomocí dispečera 

vyslat na místo fyzickou kontrolu. [15] 

 

Prvek, velice vhodný pro komunikaci a poplachová hlášení.  

 

Slouží k detekci nežádoucích předmětů. 

 

Existuje několik druhů detektoru kovů, nejčastěji se setkáváme s rámovým nebo 

ručním detektorem. Úkolem detektoru kovů je odhalit kovové zbraně nebo jejich části. 

Komplikací mohou být zbraně z kovu nevyrobené, ale pro jejich odhalení by měl být 

používám výše zmíněný rentgen. [15] 

 

Řadí se k relativně nověji používaným přístrojům v oboru obecné bezpečnosti. Jsou 

náročné na údržbu, ale uživatelsky jednoduché. Oproti služebním psům vycvičeným 

k vyhledávání výbušnin mají výhodu větší škály výbušnin, které jsou schopny detekovat. 
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[15] 

 

Měly by zabraňovat neautorizovanému vstupu, popřípadě zamezení pohybu 

neautorizované osoby v objektu. 

 

Dostatečné osvětlení může mít pro případného útočníka odstrašující efekt, ale spíše 

co se týče vandalismu, loupeží či přepadení. 

 

 

 

Prvek, který významným způsobem posílí plášťovou ochranu objektu. Existuje 

nepřeberné množství druhů, typů a různých certifikací. Pro nás je důležité vědět, že máme 

dveře, které jsou schopné odolat násilnému vniknutí, střelbě nebo také výbuchu. Kritická 

je u bezpečnostních dveří kvalita jejich instalace. [15] 

 

Bezpečnostní prvky, které mají shodné vlastnosti jako bezpečnostní dveře, tedy např. 

odolají střelbě, hození předmětů aj. i zde je však důležitá kvalita instalace. [15] 

 

Slouží k zamezení přístupu neautorizovaných osob do sledovaného prostoru, 

převážně s poplachovými, tísňovými a detekčními systémy se jedná o velice efektivní 

prvek při zabezpečení perimetru. [15] 

Prvky jako jsou betonové bloky, ocelové sloupky a mnoho dalších rozličných prvků 

ochrany, které mají zabraňovat neautorizovanému parkování a vjezdu do nepovolených 

prostor. Například ochrana objektu před nájezdem vozidla s výbušninou, ochrana chodců 

v pěší zóně a další. I zde je nanejvýš důležité plnit materiálové normy a normy 

pro instalaci prvků. [15] 
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Útoky zaměřené na školní zařízení jako takové nebo na jeho studenty či zaměstnance 

není ničím novým. Tyto útoky jsou v mnohých případech provedeny samotnými žáky, 

kteří jsou šikanováni (z rasových, sociálních nebo jiných důvodů), rodiči studentů, ale i 

osobami psychicky narušenými bez konkrétní motivace. 

V Evropě nemáme takovou četnost útoků jako například v Americe, kde se jen útoky 

střelnou zbraní vyšplhaly od roku 1970 do března 2019 k číslu téměř 1300 - viz obrázek 

5.3. V tabulce 5.3 je pak seřazeno deset nejkrvavějších útoků na školní zařízení.  

 

 

Obr. 5.3 Útoky střelnou zbraní v USA 

Počty útoků, při nichž byl někdo zraněn, zabit, byl poškozen školní majetek střelnou 

zbraní nebo bylo střelnou zbraní ohrožováno osazenstvo školy bez ohledu na počet 

zraněných od roku 1970 do první čtvrtiny roku 2019 ve Spojených Státech Amerických. 

[16] 
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Incident Datum Země zabito/zraněno Útočník Způsob

Obležení školy v Beslanu 1.9.2004 Rusko 334/783 Islámští teroristé S, CH, V

masakr ve škole ve Walisongu 28.5.2000 Indonesie 191/? Křesťanští radikálovéS, CH

masakr na Eastern University 5.9.1990 Sri Lanka 158/? Armáda S

masakr v Peshawaru 16.12.2016 Pakistan 149/114 Taliban S, CH, V

útok an univerzitu v Garrishe 2.4.2015 Kenya 148/79 Al-Qaeda S

požár v Kyanguli 24.3.2001 Kenya 67/? Studenti Ž

katastrofa ve škole Bath 18.5.1927 USA 44/58 Andrew Kehoe S, CH, V

masakr na univerzitě Thammasat 6.10.1976 Thajsko 100+/167 Armáda S

střelba ve Virginia Tech 16.4.2007 USA 44/58 Student S

Ma'alot masakr 15.5.1974 Israel 31/70 Palestinčtí teroristéS, CH
S-střelné zbraně, CH-chladné zbraně, V-výbušniny, Ž-žhářství 

Tab. 5.3 Nejtragičtější útoky na školní zařízení 

Tabulka deseti nejtragičtějších útoků na školní zařízení v historii. Ne ve všech 

případech bylo útočeno na studenty nebo školu jako takovou. Konkrétně při incidentu 

na Srí Lance byla cílem školní budova, ale z důvodu, že se v ní skrývali uprchlí obyvatelé, 

kteří unikli armádě, jež násilně vpadla do blízkého města. [17] [18] [19] [20] [21] [22] 

[23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] 
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Beslan je město s cca 40 tis. obyvateli. Leží na jihu Ruské federace v republice 

Osetii. 

Útočníci si jako zahájení svého činu vybrali první školní den, kdy rodiče doprovází 

své děti do školy a to byl důvod proč se v budově nacházel téměř dvojnásobný počet osob 

než obvykle. Teroristé zadržovali své rukojmí dlouhé tři dny. 

Útok měl politický podtext, kdy skupina více než tří desítek, dle oficiální zprávy, ale 

očití svědkové tvrdí, že útočníků bylo mnohem více, ale těm se v nastalém zmatku 

podařilo uniknout, obsadili místní gymnázium a za pomoci násilí a výhružek všechny jež 

se jim podařilo zadržet shromáždili ve školní tělocvičně. 

Skupina pracovala na pokyn Šamila Basajeva, mezinárodně působícího teroristy, 

který, měl na svědomí několik tragických událostí převážně na území Ruska. Islamisticky 

smýšlející Čečenský radikál, jehož celoživotním cílem bylo přinutit Rusko ke stáhnutí 

vojenských sil z Čečenska a uznání jeho nezávislosti, stejně jako v tomto případě. 

1.Září roku 2004 velká skupina útočníků dorazila ke škole ve dvou vozech, opět, 

očití svědkové tvrdí, že zde byla druhá skupina jež byla v té době již v budově školy 

nicméně není to oficální zpráva. Teroristé na půdě školy začali střílet do vzduchu a 

budovu postupně prohledávat a všechny shromažďovat v tělocvičně. Několika osobám se 

podařilo uniknout a o nastalé situaci informovali policii, několik osob se dokázalo 

v útrobách školy schovat.  

Poté následovala krátká přestřelka s policií, při níž byli nejméně dva teroristé zabiti, 

ale zraněno a zabito bylo také několik civilistů což vedlo k tomu, že policie v palbě ustala. 

Teroristé drželi více než 1100 rukojmí na malém prostoru v tělocvičně. Všem byli 

zabaveny mobilní telefony a bylo přikázáno mluvit jen Ruky. Útočníci také zaminovali 

tělocvičnu a zbytek budovy. [17] [18] [19] [35] [36] 
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Obr. 5.3 Schéma školní budovy a nejbližšího okolí [35]. 

Druhý den se vyjednavač, jehož si teroristé jmenovitě vyžádali, pokusil přesvědčit 

ozbrojence přesvědčit, že by bylo potřeba do školy dopravit léky, jídlo a pití. Toto 

teroristé odmítli. Ruská vláda se snaží zatajovat vážnost a rozsáhlost konfliktu. Prezident 

V. Putin se prvně k situaci veřejně vyjadřuje s tím, že hlavní prioritou je osvobození 

rukojmí. Později odpoledne střelci bylo umožněno vstup do budovy Ruslanu Aushevovi, 

jež je vojensky a politicky respektovanou osobou, aby odvedl z budovy matky, jež u sebe 

měly ty nejmenší děti. Útočníci mu také předali kazetu a seznam požadavků, Ruská vláda 

dlouho tajila obsah nahrávky a tvrdila, že obsah kazety byl prázdný. Situace rukojmích 

byla neúnosná, všichni byly dehydratovaní hladoví a unavení tak moc, že někteří 

omdlívají a někteří zase zkoušejí pít vlastní moč. Náročná situace dopadá také na 

teroristy, kdy nedostatek spánku, vysoké psychické a fyzické vypětí a bezpochyby 

drogová abstinence mají za následek vyhrocení situace, stupňování agrese a nepříčetnosti 

útočníků. Později odpoledne teroristé odpalují dva granáty na ozbrojené složky 

zabezpečující perimetr kolem školy to má za následek zranění jednoho příslušníka 

armádních jednotek. [17] [18] [19] [35] [36] 
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Obr. 5.3.1 Záběr z videonahrávky přinesené Ruslanem Ausheoviem [36]. 

Třetí den měla později probíhat vyjednávaní s předními politickými a vojenskými 

vůdci, k těm, ale na neštěstí nedošlo. V jednu hodinu odpoledne vyjíždí z bezpečnostního 

koridoru vozidlo záchranářů, kteří mají za úkol odvést mrtvá těla nahromaděná před 

budovou školy a přivést tělo zastřeleného teroristy. Tento dohodnutý úkon však provádí 

výbuch v oblasti tělocvičny a v zápětí teroristé spouštějí palbu na automobil záchranářů. 

Poté následuje druhý výbuch, v jehož důsledku se řítí strop tělocvičny a pohřbívá několik 

stovek osob. V nastalém zmatku vybíhají rukojmí z budovy a bezpečnostní složky zase 

do budovy, kterou se jim podařilo za pár hodin kontrolovat. Některým útočníkům se 

podařilo uniknout.  

Existuje více verzí, na to, co způsobilo dva poslední výbuchy. Oficiální je, že se 

jednalo o zaměrné odpálení výbušniny teroristy. Další, že výbuch způsobil terorista, jenž 

odjistil tlakový spínač poté co byl zastřelen armádním odstřelovačem. A třetí ta nejvíce 

neoficiálně potvrzovaná je, že výbuch byly dva minometné granáty odpalené na střechu 

budovy ruskou armádou.[17] [18] [19] [35] [36] 

 

Obr. 5.3 Budova školy po incidentu s detailem na tělocvičnu [36] 
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K vytváření modelu pohybu osob využíváme jejich numerické modely. Jde o 

vytvoření co nejpřesnějšího a nejvěrnějšího chování pohybu osob, které se ale nikdy zcela 

přesně s realitou shodovat nemůže.  

Simulace pohybu osob, využíváme proto, abychom pochopili chování davu, jeho 

vlastnosti, ale hlavní jsou při předvídání a pozorování jevů, jež není možné ověřit reálným 

experimentem. To především z důvodu bezpečnosti při provádění pozorovnání nebo 

časové náročnosti. Výsledky těchto simulací jsou nápomocny při plánování akcí, 

úpravách staveb stávajících nebo vznikajících tak, aby byla zaručena co nejvyšší možná 

bezpečnost obyvatel, návštěvníků nebo uživatelů objektů či akcí. 

Každý vytvářený model je specifický vstupními údaji, které musíme při modelaci 

zvolit, aby byl výsledek modelace relevantní k danému problému. 

 

Jsou úkony, jež je třeba, během tvoření modelu splnit. Díky jejich splnění 

dosahujeme co nejpřesnějších výsledků a výsledků nejvíce odpovídající realitě. 

 

Jedná se o proces, při kterém zjišťujeme a ověřujeme, že model, vyhovuje 

požadavkům, které chceme sledovat. Tedy zjišťujeme, že námi vybraný nástroj splňuje 

všechny naše požadavky. V případě, kdy zjistíme, že naše požadavky splněny nejsou a 

model nemůže vygenerovat data dle našich požadavků, tak model verifikací neprošel. 

V případě, že verifikace ukáže, že model není schopen reprodukovat některé sledované 

aspekty např. specifické charakteristiky osob nebo jejich podmínky, je nutné tyto 

skutečnosti brát v úvahu např. zvýšením časové rezervy v době potřebné pro evakuaci 

apod. [1] 

Zjednodušeně, verifikací ověřujeme data na základě modelace.  

 

 

Je děj následující po správné kalibraci. Proces, při kterém, do modelu 

implementujeme data, které se neblíže shodují s daty odpovídající skutečnosti. Díky 

tomu, pak dobře kalibrovaný model co nejvíce odpovídá skutečnému reálnému ději.  

 

Validace je posledním krokem, kdy testujeme shodu výsledků z našich dat a dat 

odlišných od těch, která byla použita při kalibraci. To je důležité z toho důvodu, abychom 

zaručili správné fungování modelu, protože může dojít k tomu, že při snaze co nejlépe 

model zkalibrovat, nevědomky změníme data v ostatních parametrech. Dobré je pro 

správné provedení validace využít jiného člověka než toho, který model kalibroval. 
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Pro modelaci pohybu osob, lze zvolit různé nástroje pracující s rozdílnými 

technologiemi. Samozřejmě jako všude, má každá použitá technologie své výhody a také 

své nevýhody. Pro dosažení relevantního výsledku je důležité zvolit vhodný typ modelu. 

 

V minulosti hojně využívaný nástroj dnes není použití tak časté. Makroskopické 

modely nepracují s jednotlivými osobami, ale uvažují osoby jako celek, u kterého jsme 

za pomoci tohoto typu modelu schopni sledovat jevy jako jsou střední rychlost celku, 

hustota nebo intenzita pohybu, v námi zvoleném místě modelu. Makroskopické modely 

jsou náročným výpočetním úkonem, jelikož obsahují velké množství složitých 

diferenciálních rovnic, které kalkulují s námi zadanými daty. Nevýhodou těchto typů 

modelů je jejich náročná implementace do simulačních nástrojů. Makroskopické modely 

se tedy nehodí používat v případě, kdy nás zajímá interakce mezi jednotlivými osobami 

nebo pro modely malého rozsahu. [1] 

 

 

Obr. 6.1 Makroskopický model [1] 

Na obrázku 6.1 lze vidět, že makroskopický model, bere chodce jako proudící celek. 

Jedná se o vizualizaci modelu pohybu osob v okolí bývalého Světového obchodního 

centra, kde jsou barevně odlišeny různé hustoty osob. [1] 
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Modely tvořené formou celulárního automatu fungují na bázi rozdělení prostoru na 

diskrétní, identické buňky a dělení času do identicky vzdálených kroků. Rozdělení 

prostoru do jednotlivých buněk musí odpovídat reálným požadavkům na prostor jedince. 

V každé buňce se může nacházet jen a pouze jedna osoba. Pro celulární automaty je nutné 

definovat pravidla, kdy se původně prázdná buňka mění na obsazenou. Toto závisí na 

vlastnostech a obsazenosti okolních buněk. Následná aplikace přechodových pravidel 

vytváří dojem pohybu. [1] 

 

Obr. 6.2.1 Model na principu celulárních automatů. Evakuace z místnosti, kdy je barevně 

odlišena lokální hustota. [1] 

 

Obr. 6.2.2 Možný směr pohybu osoby a pravděpodobnostní matice. [39] 

Výhodou těchto modelů je poměrně vysoká rychlost simulace. Hlavní nevýhodou je 

však ne zcela přesný výsledek, z důvodu nutného zjednodušení a nemožnost modelovat 

komplexní chování jedince a interakci mezi nimi. [1] 

 

 

 

Dnes nejvíce rozšířený druh modelace pohybu. Modely pracují na principu agentů, 
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kdy každého chodce uvažují jako samostatnou jednotku s přesně definovanými 

vlastnostmi. Chování davu je pak určeno vzájemnou interakcí jednotlivých agentů mezi 

sebou. Díky tomu, je agentní technologie schopna nejpřesnějšího vykreslení reálné 

situace ze všech zmíněných modelů a díky tomu se jedná o nejvyužívanější modelační 

systém. Výhodou je možnost snadné vizualizace, která je velice blízká reálnému chování. 

[1] 

 

Obr. 6.2.3 Simulace pohybu na letišti pomocí agentní technologie [40] 

 

 

Vstupní data, které do modelu vkládáme se dělí na dvě kategorie a to jsou: data 

popisující Geometrii modelu, informace dostupné z výkresů, technických zpráv apod. a 

určuji prostorové vymezení objektu. Druhým typem informací jsou informace o populaci. 

Tyto informace jsou více neurčité a při jejich implementaci se držíme zažitých standardů, 

zkušeností nebo v případě nové události kvalifikovaného odhadu. [1] 

 

Geometrie modelu nám udává prostorové a uspořádání a geometrii budov či 

únikových a evakuačních cest. Geometrii je třeba brát v potaz, jelikož nám určuje 

všechny důležité vlastnosti budovy jako je výška podlaží, tloušťka stěn, rozmístění dveří 

a evakuačních východů a mnoho dalších prvků, který mají na průběh evakuace obrovský 

vliv. Do většiny modelačních programů lze naimportovat vytvořenou geometrii a s tou 

pak dále pracovat. Nicméně musí zde být také možnost geometrii si vytvořit v případě 

kdy by žádný předešlý model nebyl k dispozici, tato varianta je však značně omezena, 

jelikož tvoření geometrie není primárním účelem simulačních programů. [1] 
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Základní vlastnosti populace, které vkládáme do modelu by měly být následující. 

Každou jednu osobu, je možná reprezentovat jako samostatnou entitu. Základní 

algoritmus je univerzální pro všechny a musí být dokumentovaný, vlastnosti jednotlivých 

osob se upravují parametry tohoto algoritmu při definici populace, nebo náhodně. 

Musíme být schopni vizualizovat trajektorie jednotlivých osob. Čas mezi jednotlivými 

aktualizace trajektorie osob (simulační krok) musí být velice malý vzhledem k celkovému 

času simulace (obvykle 0,1-1,0 s). [1] 

 

 

Jedná se o údaj, který ovlivňuje rychlost pohybu osob. Základním zdrojem informací 

bývají především zkušenosti z minulých akcí v případě, že se akce opakují, v případě, že 

ne, tak jako zdroj slouží kvalifikovaný odhad po konzultaci s pořadatelem a dohledovým 

orgánem. Pokud nemáme přesnější údaje, využíváme obecné rozložení dle standardu 

RIMEA Populace je v tomto případě rozdělena na muže a ženy v poměru 1:1, věkové 

složení má střední hodnotu 50 let, směrodatnou odchylku 20 let. Minimální věk osoby je 

10 let, maximální věk 85 let. [1] 

 

Obr. 6.3.3 Analogie mezi věkem a rychlostí [překreslení z 41] 
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Je údaj, který nám určuje dobu mezi spuštěním poplachu a následnou reakcí 

modelované osoby. České normy uvažují jen rychlou evakuaci, kdy reakce na zahájení 

poplachu je okamžitá. V případě, že nemáme konkrétní data, lze použít standarty RIMEA 

pro její stanovení. 

Směrnice RIMEA nám určuje tři možnosti rychlosti evakuace. [1] 

 

1. Rychlá evakuace: Reakční doba všech osob je nulová. Podle české normy se 

uvažuje jen tento typ. Jedná se o extrémní variantu, při které dochází k 

vysokému zatížení únikových cest a východů.  

2. Plynulá evakuace: Reakční dobu pro všechny osoby rozdělíme rovnoměrně v 

intervalu 0-60 sekund.  

3. Pomalá evakuace: Reakční dobu pro všechny osoby rozdělíme rovnoměrně v 

intervalu závisejícím na typu budovy, charakteristice osob apod.  

 

Pro stanovení rychlosti pohybu osob, můžeme použít několik zdrojů. U nás lze vyžít 

normovaných hodnot dle ČSN 73 0802 Požární bezpečnost staveb-nevýrobní objekty. 

Tato norma nerozlišuje rychlost rychlosti podle věku nebo schopností. Osob s omezenou 

hybností jsou uvažovány při posudku zvětšením šířky únikového pruhu. [1] 

 

POHYB RYCHLOST[m/s] 

Po rovině 0,583 

Po schodech dolů 0,500 

Po schodech nahoru 0,417 

Tab. 6.3 Rychlost pohybu dle ČSN 73 0802[43]. 

Dalším zdrojem dat, které lze využít je práce Ulricha Weidmana Transporttechnik der 

Fußgänger. Weidman, zde stanovuje orientační rychlosti dle věku a urřuje střední 

rychlost pohybu, jak u mužů, tak u žen, jež jsou 1,41 m/s a 1,27 m/s viz obrázek 6.3.4. 

[1] 
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Obr. 6.3.4 Rychlost pohybu dle Weidmana v porovnání s ČSN [1] 

Jak je z obrázku jasně zřejmé, Weidmanovy hodnoty jsou značně vyšší, tedy hodnot 

dle ČSN 73 0802, lze brát spíše jako absolutní možné rychlostní minimum, kdy jsou tyto 

hodnoty přikloněny na stranu bezpečnosti. [1] 

 

Obr. 6.3.5 Porovnání Weidmanovi rychlosti na základě věku a pohlaví s ČSN [1] 

Jak si můžeme všimnout, tak nejvyšší rychlost dosahují osoby, ve věku od 30 do 50 

let.  

Zaměříme-li se na pohyb po schodech, je nejvhodnější variantou vycházet z práce 

Johna J. Fruina, který stejně jako Weidman odděluje věkové skupiny chodců a definuje 

jejich rychlost po schodech různých sklonů a obou směrů. [1] 
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Obr. 6.3.6 Porovnání Fruinovi rychlosti pohybu po schodišti na základě věku a pohlaví 

s ČSN [1] 

Údaje z obr. 6.3.6 nám ukazují střední průměrnou rychlost chodců po schodech, jež 

mají sklon 32° a 27°, pro srovnání je přidána hodnota ČSN. 

 

Při modelaci existují dva druhy volby trasy. První možností je statická volba trasy, 

tato znamená, určení přesné definice vstupního bodu, jednotlivých zájmových bodů 

včetně případné doby zdržení a cíle pro každou z modelovaných osob. Druhou variantou 

je dynamická volba ta nechává výběr trasy na umělé inteligenci modelované osoby, 

definujeme pouze vstupní a cílový bod, popř. body. [1] 

 

Jedná se o finální fázi modelace, kdy vezmeme námi zjištěné údaje na jejichž základě 

navrhujeme daná opatření.  

Existují obecná pravidla, která je třeba při interpretaci výsledků nutná dodržet: 

• Hondnoty pro vyhovující a nevyhovující stav, je nutno si stanovit předem, pokud není 

stanoveno normou. 

• Hodnoty poskytované modelem, se pohybují v rozmezí kolem střední hodnoty. Pokud 

je to žádoucí, je nezbytné definovat toto rozmezí, určením střední hodnoty a 

směrodatné odchylky. To je možné pouze opakovaným spouštěním simulace a směrem 

výsledných dat. 

• Opakované spuštění simulace, musí obsahovat nepravidelné rozmítání vlastností 

populace, umístění osob v objektu apod., pokud tedy nepracujeme s pevným zadáním. 

• Pro statistickou analýzu je třeba provést alespoň 10 běhů. To nám umožní z výsledků 

odfiltrovat stochaistické jevy a určit klíčové parametry, jako je střední hodnota a 

směrodatná odchylka. 

V případě, že výsledky nevyhovují požadavkům, provádí se korekce modelu: 

• Změna geometrie modelu 

• Změna navigačního systému objektu, protipožárních opatření apod. 
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• Změna populace, či rozložení osob v objektu. (např. omezení vstupů jen pro určité 

osoby) 

Takováto korekce, je žádoucí v případě, kdy je prováděno variantní posouzení např. 

projektové dokumentace. Výsledek nám poté doporučí konkrétní úpravy pro zlepšení 

parametrů bezpečnosti a vlastností objektu. [1] 

 

Dnes je pro modelaci pohybu osob a jejich evakuaci přes šedesát známých nástrojů, které 

se od sebe liší různými modely, rozdílnými definicemi uzavřeného prostoru (kontinuální 

nebo diskrétní), rozdílným způsobem nahlížejí na skupiny osob (homogenní nebo 

skupiny unikátních jedinců), jejich pohyb a chování (deterministické, pravděpodobnostní 

nebo kombinace obou) apod. Každá taková aplikace má také specifické využití podle 

účelu, k jakému byla vytvořena. Krátce si představíme několik používaných nástrojů. 

 

WISWALK je modulem nástroje VISSIM od firmy PTV AG. Je primárně určen pro 

tvorbu dopravních modelů a jejich interakce s osobami, což značně ovlivňuje výpočty 

reálných kapacit komunikací s přechody pro chodce apod. Lze jej pořídit i samostatně, 

kdy účelem tohoto nástroje, není primárně modelace evakuačního procesu, ale slouží 

spíše k modelaci nekrizových situací a pohybu osob na velkých prostranstvích (dopravní 

terminály nebo letiště), ale lze jej v určité míře využít k tvorbě např. hromadných 

událostí. 

Technologie modelu je založena na principu sociálních sil vycházejících z modelu 

Newtonovské mechaniky, kdy síly ovlivňující pohyb osob fungují tak, že ostatní osoby a 

překážky mají na sebe odpudivý vliv, kdežto cíl působí naopak přitažlivě. 

Při vkládání agentů lze určit jejich vlastnosti jako je chování, rozměry, dynamické 

vlastnosti. Je možné jednotlivým agentům zadávat přesnou průchozí plochu a konkrétní 

cíl, to ale jen při menších počtech osob, při větších koncentracích matice jejich vlastnosti 

určují matice a volba trasy zůstává na počítačové logice agenta. 

Do programu lze importovat geometrii ve formátu DXF. Výstupy jsou pak 2D a 3D 

vizualizace kvality pěší dopravy, zobrazení front a časových údajů. [1] 
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Obr. 6.4.1 Pracovní prostředí VISWALK[44] 

 

Produkt skupiny Fire Safety Engineering Group University of Greenwich EXODUS je 

defacto rodina jednotlivých nástrojů pro vytváření modelů evakuací z velice specifických 

prostor jako je např. airEXODUS pro evakuaci z letadel, railEXODUS pro evakuaci 

z vlakových souprav, maritimeEXODUS pro evakuaci z velkých lodí. Samozřejmě 

existuje aplikace také pro evakuaci a pohyb osob v pozemních stavbách 

buildingEXODUS, který je jako jediný dostupný pro komerční a akademické použití.  

Technologie EXODU funguje na šesti základních submodelech, což jsou: 

Geometrie, Pohyb, Chování, Osoba, Riziko a Toxicita 

Geometrii lze do modelu dostat importem z formátu DXF, což ale může mít za 

následek sérii úprav geometrie, protože jen výjimečně vyhovuje importovaný soubor 

nástroji ve všech ohledech nebo lze geometrii vytvořit přímo v aplikaci za pomoci 

konstrukčních nástrojů. 

Pohyb je řízen tak, že se model snaží posunout osobu na nejbližší vhodný uzel, který 

je k dispozici, popř. kontroluje dobu čekání např. ve frontě. Model pohybu dokáže nejen 

řídit přímočarý pohyb v před, ale dokáže taká osobám určit obcházení pomalejších 

jedinců nebo úhybné manévry. 

Chování v této aplikaci funguje ve dvou úrovních, a to lokální a globální, kdy lokální 

řeší okamžité situace např. kontakt s překážkou. Globální úroveň definuje celkovou 

politiku pohybu jednotlivce cíl opustit budovu nejbližším východem nebo východem 

nejznámějším ne ale nejbližším. 

Osoba je zde definována jako sestava pevně daných vlastností a proměnných hodnot 

jako jsou pohlaví, rychlost chůze, věk atp. Některé vlastnosti jsou určeny pěvně po celou 
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dobu evakuace, jiné se zase dynamicky mění díky vlivům ostatních submodelů. 

Submodel Riziko má na starost fyzikální prostředí, rozvádí riziko objektem 

v případě požáru (toxické látky, teplo, kouř), kontroluje dostupnost únikových východů. 

Toxicita vstupuje do hry tím, že stanovuje účinky toxických látek produkovaných 

modelem. Účinky zároveň ovlivňují submodely Chování a následně Pohybu  

EXODUS pracuje ve čtyřech základních režimech. Prvním z nich je: 

Geometrie díky ní vytváříme konstrukci prostředí ať importem, nebo za pomoci 

nástrojů integrovaných. 

Populace, je režim, generující modelované osoby, kdy každé jendé osobě náleží sada 

vlastností, které lze definovat a u dynamických lze v průběhu simulace sledovat jejich 

změny. 

 

Režim Scénář dává možnost určit vlastnosti únikových východů, dobu jejich 

otevření nebo třeba zda prostor obsahuje kouř, vysoké teploty apod. 

Simulace je v chronologii vždy posledním krokem, slouží pro simulaci modelu. 

Výsledky je schopen zobrazit analyticky nebo ve 3D vizualizaci. [1] 

 

Obr. 6.4.2 Simulace vytvořená v airEXODUS[45] 

 

Nástroj vytvořený společností Thunderhead Engineering, Inc. Pracuje na principu agentní 

technologie a je možné jej využít jak na volný pohyb osob, tak na ten evakuační. Pracuje 

se ve třech modulech: grafickém uživatelském rozhraní pro tvorbu modelu, simulátoru 

pro jeho simulaci a 3D vizualizačního nástroje. 
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Technologie modelu můžeme využít dvě. Jedna je založena na principu SFPE, který 

má původ v makroskopických modelech. Druhá možnost je režim inverzního řízení, který 

funguje tak, že každá osoba má vlastní trasu k cíli, kterou ale dokáže v průběhu simulace 

měnit. Režim inverzního řízení, je pokročilejší a komplexnějším režimem. Chování osob 

je definováno řadou dílčích cílů, které vedou k dosažení cíle hlavního.  Geometrii modelu 

tvoří navigační mřížka, která rozděluje prostor pomocí trojúhelnikové sítě. Bez vytvoření 

této sítě se agenti nejsou schopni pohybovat.  

Jako v ostatních modelech lze importovat geometrii ve formátu DXF. Výsledky 

výpočtů je schopen zobrazit ve formě grafů a textové podobě, ale samozřejmě také ve 3D 

vizualizaci. Pathfinder neumožňuje integraci výsledků požáru či jiných rizik. [1] 

 

Obr. 6.4.3 Simulace vytvořená v Pathfinderu 
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Evakuační model, je vytvořen pro budovu Gymnázia v Řečkovicích, kde se 

věnujeme prvním dvěma nadzemním podlažím. Cílem, je analyzovat čas vyklizení 

sledované oblasti a návrh její optimalizace, za použití různých evakuačních plánů. 

 

Zkoumaným objektem je Gymnázium Řečkovice, budova se nachází v centru 

městské části Brno Řečkovice v ulici T. Novákové 2. Škola byla založena v roce 1993, 

kdy školu navštěvovalo ve čtyřech třídách 165 dětí a vyučovalo 11 kantorů. [37] 

V současné době je studium na škole pouze osmileté a každý ročník má otevřené dvě 

třídy tedy je v provozu 16 tříd a školu navštěvuje téměř 500 studentů. [38] 

Budova leží v bezprostřední blízkosti tramvajové zastávky, do areálu školy lze přijet 

automobilem z ulice Družstevní, na téže ulici se nachází parkoviště v těsné blízkosti 

budovy. 

 

Obr. 7.1 Pohled na školu a nejbližší okolí [46] 
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Obr. 7.2 Schéma školy a jejího okolí 

 

Dojde-li, v tomto objektu ke krizové situaci, lze ji řešit dvěma způsoby s ohledem na 

povahu hrozby, a to evakuací osob z objektu ven nebo shromážděním všech osob uvnitř 

objektu v jednom nebo více prostorách, konkrétně v tomto případě by takovým prostorem 

byla tělocvična. V situaci, kdy by bylo za potřebí zvolit evakuaci mimo budovu by jako 

primární evakuační místo sloužila plocha před budovou, odkud je možné pokračovat 

k zastávce MHD a hlavní silniční komunikaci, kterou je ulice T. Novákové. Jako další 

shromažďovací prostor je vhodné školní hřiště nebo školní dvůr nacházející se za 

budovou  

Budova ve školním roce 18/19 prošla rekonstrukcí. Kdy se vytvořilo nové nadzemní 

podlaží a tím škola získala nové učebny a kabinety a mnoho dalších prostor pro zlepšení 

jejich činnosti. 
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Obr. 7.2.2 Schéma rozmístění tříd 

 

 

Pro vytvoření geometrie budovy bylo použito programu Revit, ve kterém, na základě 

výkresové dokumentace, byl vytvořen 3D model budovy zahrnující první dvě nadzemní 

podlaží. Pro simulaci pohybu byl použit nástroj Pathfinder, do kterého byla vložena 

vytvořená geometrie ve formátu DXF. U modelu byly zkoumány změny, které nastanou 

při různých vstupních údajích a při přidání nouzových východů. 

 

V prvním modelu jsem nechal osoby nacházející se budově opouštět školu všemi 

východy, které se v budově nachází. Rychlost osob, jsem uvažoval dle Weidmana, dále 

jsem uvažoval se zdržením osob 30-120 s, to má představovat čas který, zabere předání 

instrukcí kantora žákům, následně žáci opouští třídu a následují své vyučující mimo 

objekt, nejbližším možným východem, ostatní zaměstnanci se evakuují okamžitě po 

zaznění alarmu, taktéž nejbližším možným východem. 
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Obr. 7.2.1 Východy dostupné v modelu 1 

Simulace byla spuštěna celkem pětkrát, z důvodu redukce statistické chyby. 

Výsledky byly takové, že průměrný čas potřebný k evakuaci budovy je v průměru 

423,08 s. Nejnižší čas, který byl naměřen, byl čas 413,6 s a nejdéle trvající vyklizení 

budovy zabralo 431,8 s. Směrodatná odchylka je v tomto případě 7,37 s a 95% kvantil 

byl 431,02s.  
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Graf 7.2.1 Počet evakuovaných osob vzhledem k času v modelu 1 
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Dále jsem sledoval časy evakuace jednotlivých tříd. Kdy třídy z 2NP odcházeli 

východem vedle tělocvičny a třídy z 1NP hlavním východem, jakožto nejbližšími 

možnými východy. Naměřené hodnoty jsou zprůměrované v tabulce níže. 

 

Třída 1 2 3 4 5 6 7 

Průměrný čas 350,72 245,72 305,18 252,46 210,5 237,9 294,14 

Směrodatná. 

Odchylka 15,29 18,97 39,04 49,00 19,67 65,55 55,50 

Q0,95 367,18 266,02 358,42 319,54 231,88 323,42 350,72 

 

Třída 8 9 10 11 12 13 Hala 

Průměrný čas 294,2 338,78 233,22 245,24 219,72 229,98 145,64 

Směrodatná. 

Odchylka 62,08 31,66 20,85 15,12 18,96 48,63 23,70 

Q0,95 357,76 379,04 257,38 265,24 237,8 293,86 166,38 

Tab. 7.2 Hodnoty naměřené u jednotlivých tříd v modelu 1 

 

 

Graf 7.2 Evakuační čas jednotlivých tříd v modelu 1 
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V modelu 2 jsem nechal evakuovat budovu jen hlavním východem. Tento východ, 

je jediný východ, se kterým se uvažuje v požárním evakuačním plánu. Rychlost osob, 

jsem uvažoval dle Weidmana, dále jsem uvažoval se zdržením osob 30-120 to má 

představovat čas který, zabere předání instrukcí kantora žákům, následně žáci opouští 

třídu a následují své vyučující mimo objekt stejně jako v modelu 1. 

 

 

Obr. 7.2.2 Východy používané v modelu 2 

 

Simulace byla spuštěna celkem pětkrát, z důvodu redukce statistické chyby. 

Výsledky byly takové, že průměrný čas potřebný k evakuaci budovy je v průměru 

416,7 s. Nejnižší čas, který byl naměřen, byl čas 414,1 s a nejdéle trvající vyklizení 

budovy zabralo 424,5 s. Směrodatná odchylka je v tomto případě 6,07 a 95% kvantil byl 

423,94 s. 
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Graf 7.2.3 Počet evakuovaných osob vzhledem k času v modelu 2  

 

 

Třída 1 2 3 4 5 6 7 

Průměrný čas 356,34 243,06 319,38 246,96 219,36 296,52 252,94 

Směrodatná. 

Odchylka 9,97 9,96 37,15 30,90 17,50 67,00 43,74 

Q0,95 370 251,3 363,06 289,46 236,62 379,04 305,6 
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. 

Třída 8 9 10 11 12 13 Hala 

Průměrný čas 314,48 323,74 338,66 251,48 257,18 235,06 147,38 

Směrodatná. 

Odchylka 33,33 21,48 24,57 62,36 29,17 7,39 12,72 

Q0,95 351,46 346,88 363,36 329,42 293,08 242,72 160,92 

Tab. 7.3 Hodnoty naměřené u jednotlivých tříd v modelu 2 

 

Graf 7.2.4 Evakuační čas jednotlivých tříd v modelu 2 

 

 

Tento model je vytvořen pro situaci, kdy evakuace hlavním vchodem není možná, a 

jsou k dispozici pouze východy na zadní straně budovy. Rychlost osob, jsem uvažoval 

dle Weidmana, dále jsem uvažoval se zdržením osob 30-120 s, to má představovat čas, 

který zabere předání instrukcí kantora žákům, následně žáci opouští třídu a následují své 

vyučující mimo objekt stejně jako v modelech předchozích. 
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Obr. 7.3 Východy používané v modelu 3 

 

Simulace byla spuštěna celkem pětkrát, z důvodu redukce statistické chyby. 

Výsledky byly takové, že průměrný čas potřebný k evakuaci budovy je v průměru 

449,64 s. Nejnižší čas, který byl naměřen, byl čas 434,5 s a nejdéle trvající vyklizení 

budovy zabralo 462,6 s. Směrodatná odchylka je v tomto případě 12 s a 95% kvantil byl 

461,76 s. 

 

Graf 7.2.5 Počet evakuovaných osob vzhledem k času v modelu 3 
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Třída 1 2 3 4 5 6 7 

Průměrný čas 358,04 244,9 314,76 229,64 223,02 266,62 240,76 

Směrodatná. 

Odchylka 22,52 11,67 37,96 17,68 37,78 67,68 31,33 

Q0,95 382,22 255,4 354,5 251,36 253,78 332,34 275,5 

 

 

Třída 8 9 10 11 12 13 Hala 

Průměrný čas 335,74 310,72 343,26 306,22 284,9 281,02 152,2 

Směrodatná. 

Odchylka 35,18 27,60 23,39 36,60 39,14 24,25 10,10 

Q0,95 369,66 341,02 374,14 356,22 315,86 312,62 160,48 

Tab. 7.4 Hodnoty naměřené u jednotlivých tříd v modelu 3 

 

 

Graf 7.2.6 Evakuační čas jednotlivých tříd v modelu 2 
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V simulaci 4 bude mým cílem za pomoci poznatků získaných díky předchozím 

modelům, vytvořit co nejefektivnější evakuační plán. U této simulace využiji všech 

možných východů z budovy a pokusím se zefektivnit evakuaci tím, že rovnoměrně 

rozvrstvím nápor osob na kritická místa, která vznikala v předchozích modelacích. Chci 

toho docílit tak, že každé třídě přesně určím východ, kterým se má evakuovat a čas, kdy 

má začít s evakuací. Od tohoto si slibuji značné zrychlení evakuačního procesu.  

Rychlost osob, jsem uvažoval dle opět Weidmana, dále jsem uvažoval se zdržením 

osob pouze 10 s, je to hraniční čas, který je třeba, aby učitel žákům oznámil, že se nejedná 

o cvičení a že jej mají následovat k danému východu. 

 

 

Obr. 7.4 Východy používané v modelu 4 

 

Díky předchozím modelacím jsem zjistil, že největší problém vzniká v prostoru 

schodiště, které není schopno plynule pojmout takové množství osob a pak v těchto 

místech vzniká zácpa, kdy se všichni chtějí dostat z budovy co nejrychleji, ale navzájem 

si překážejí. Tento problém není reálné řešit stavebními úpravami. 

Předpokládám, že zatížíme-li schodiště právě takovou kapacitou, kterou je schopno 

pojmout nebudou se osoby shlukovat, tím pak ucpávat průchod a evakuace bude 

plynulejší a tedy rychlejší. 



 

 

50 

 

 

Obr. 7.5 Shlukování osob v prostorách schodiště 

  

Obr. 7.5.1 Pohled na schodiště ze 2NP (vlevo) z mezipodlaží (vpravo) 

 

Simulace byla spuštěna celkem pětkrát, z důvodu redukce statistické chyby. 

Výsledky byly takové, že průměrný čas potřebný k evakuaci budovy je v průměru 

312,22 s. Nejnižší čas, který byl naměřen, byl čas 307 s a nejdéle trvající vyklizení 

budovy zabralo 319,7 s. Směrodatná odchylka je v tomto případě 5,3 s a 95% kvantil byl 

318,52 s. 
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Graf 7.2.2 Počet evakuovaných osob vzhledem k času v modelu 4 

 

Graf 7.2.4 Srovnání modelu 1 a 4 
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Třída 1 2 3 4 5 6 7 

Průměrný čas 286,1 225,18 237,3 145,64 115,26 127,26 145,8 

Směrodatná. 

Odchylka 8,25 2,60 6,84 3,62 5,06 6,66 7,23 

Q0,95 294,74 227,68 241,88 149,8 121,62 134,18 153,36 

 

 

Třída 8 9 10 11 12 13 Hala 

Průměrný čas 303,2 312,84 339,38 263,2 276,12 267 143,96 

Směrodatná. 

Odchylka 37,23 39,15 12,34 21,25 21,12 17,03 18,25 

Q0,95 351,94 348,92 355,26 288,16 300,72 284,38 160,58 

Tab. 7.5 Hodnoty naměřené u jednotlivých tříd v modelu 4 

 

 

 

Graf 7.2.6 Evakuační čas jednotlivých tříd v modelu 4 

 

0

50

100

150

200

250

300

350

Ev
ak

u
ač

n
í č

as
[s

]

Evakuace jednotlivých tříd



 

 

53 

 

 

Graf 7.2.7 Srovnání evakuačního času tříd pro model 1 a 4 

 

Díky vytvoření jasného plánu evakuace, se podařilo snížit čas evakuace o více než 

100 s. Což, dovolím si tvrdit není zanedbatelné číslo, v případě, kdy jde o lidské životy. 

Myslím, že by bylo možné dosáhnout i lepšího času, kdy by bylo možné zvětšit kapacitu 

schodiště viz obrázek 7.5.2 kdy, se nepodařilo soby lépe rozvrstvit, každé jiné rozvržení 

dosahovalo horších výsledků. Otázkou je, zda je taková stavební úprava reálná. 

 

Obr. 7.5.2 Kritické místo v modelu 4 
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Výhodou této varianty je rozhodně radikální snížení evakuačního času, co shledávám 

jako nevýhody, je krátký reakční čas který nemusí každému stačit, přesně dané instrukce, 

které musí evakuované osoby dodržet, což v krizové situaci může být problémové a jako 

poslední nevýhodu vidím to, že osoby opouštějí objekt různými východy a není tedy 

možná bezprostřední kontrola stavu evakuace, jelikož určitou dobu zabere, evakuovaným 

osobám dostat se na shromaždiště, které se nachází na druhé straně budovy . 
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Cílem práce bylo vytvořit model pohybu osob pro interiér střední školy, konkrétně 

jsem se věnoval dvěma nadzemním podlažím Gymnázia Řečkovice, ve kterých se nachází 

více než 81 % kmenových tříd, a sledovat, jakým způsobem ovlivní otevření různých 

únikových cest a změna reakční doby celkový čas potřebný k vyklizení budovy. Po-té 

díky nabitým poznatkům vytvořit scénář nejefektivnější evakuace pro daný objekt.  

Byly vytvořeny celkem čtyři různé situace, kdy v první, byla evakuace prováděna 

všemi dostupnými východy z budovy. Každá třída měla svůj, počítačem přidělený čas, 

z předem definovaného intervalu, ve kterém započala evakuaci. Díky tomu vznikaly 

v budově shluky osob a nastávalo mírné ucpávání úzkých míst, která se na evakuační 

trase vyskytovala, tzv. bottlenecking. 

V modelu dvě, bylo studentům a personálu umožněno evakuovat se pouze hlavním 

východem. Překvapilo mě, že tato varianta v průměru vyšla ze tří testovaných jako 

nejrychlejší. Z důvodu, kdy pro část tříd to není nejkratší možná trasa a ještě jsem 

očekával zácpy na schodišti, které, ale nebyly v tak velkém měřítku. Chtěl bych ještě 

podotknout, že požární evakuační plán školy uvažuje pouze s touto variantou, kdy se 

osoby evakuují z budovy pouze hlavním východem. 

Model tři byl nastaven pro situaci, kdy není možné se evakuovat hlavním východem 

a k dispozici jsou pouze východy na zadní stranu objektu. V tomto případě byl 

bottlenecking o poznání závažnějším problémem než u simulacích předešlích, u dveří 

v prvním nadzemním podlaží se kvůli jejich malé kapacitě tvořil shluk osob a prostor 

mezi schodištěm a chodbou vedoucí k východu vedle tělocvičny, měl též problémy 

z důvodu, že mezipatro nebylo schopno přenášet dostatečně velký počet osob, aby se 

zrychlil pohyb na schodišti a aby byla plně využita kapacita chodby vedoucí k východu. 

V poslední modelované situaci jsem se snažil vytvořit harmonogram pro jednotlivé 

třídy, podle kterého by měli začít evakuaci a přesně jim určit východy které použít. 

Uvažoval jsem se všemi otevřenými východy a podařilo se snížit čas evakuace oproti 

modelu 1, který pracoval též se všemi otevřenými dveřmi.  
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