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ABSTRAKT  

Práce se zabývá pohybem osob při konání hromadných akcí, kde dochází ke kumulaci 

velkého počtu osob a tedy i ke vzniku rizik spojených s problematikou tzv. měkkého cíle. 

Studie řeší pohyb osob, zohledňující chování návštěvníků, dále i vliv jednotlivce, dvojice 

či skupiny a také možný pohyb evakuovaných následující po vzniku kritické události. 

Předmětem analýzy je mezinárodní folklorní festival v Červeném Kostelci. Cílem práce 

je optimalizovat uspořádání areálu, kde se koná festival, přilehlých ploch 

a doprovodných akcí v jeho okolí tak, aby byla zajištěna maximální bezpečnost účastníků 

a eliminace davových jevů za předpokladu různých scénářů. Jako podklad pro 

optimalizaci řešení bude sloužit numerický model festivalu se širším okolím, vytvořený 

softwarovým nástrojem Pathfinder.  

KLÍČOVÁ SLOVA  

Dav, pohyb, měkký cíl, software, Pathfinder, model, Mezinárodní folklorní festival  

ABSTRACT  

The thesis deals with the movement of people in the event of mass events where a large 

number of people accumulate and thus the risks associated with problematic of so-

called soft target. The study deals with the movement of people, taking into account the 

behavior of visitors, as well as the influence of individuals, couples or groups, as well 

as the possible movement of evacuated following a critical event. As the target of the 

analysis is the International Folklore Festival in Červený Kostelec.  

The aim of the work is to optimize the layout of the festival venue, adjacent areas and 

accompanying events in its surroundings so as to ensure maximum safety for the 

participants and eliminate crowd phenomena under different scenarios. The numerical 

model of the festival with the wider environment created by the Pathfinder software 

tool will serve as a basis for optimizing the solution. 

KEYWORDS  

crowd, movement, soft target, software, Pathfinder, International folklore festival  

 



 

 

BIBLIOGRAFICKÁ CITACE  

Martin Zelinka Modelování pohybu osob při konání hromadných akcí. Brno, 2019. 59 s., 0 s. 

příl. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Ústav 

automatizace inženýrských úloh a informatiky. Vedoucí práce Ing. Petra Okřinová  

 

  



 

 

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ LISTINNÉ A ELEKTRONICKÉ FORMY 
ZÁVĚREČNÉ PRÁCE  

Prohlašuji, že elektronická forma odevzdané bakalářské práce s názvem Modelování 

pohybu osob při konání hromadných akcí je shodná s odevzdanou listinnou formou.  

V Brně dne 24. 5. 2019  

   Martin Zelinka 
autor práce  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROHLÁŠENÍ O PŮVODNOSTI ZÁVĚREČNÉ PRÁCE  

Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci s názvem Modelování pohybu osob při konání 

hromadných akcí zpracoval(a) samostatně a že jsem uvedl(a) všechny použité informační 

zdroje.  

V Brně dne 24. 5. 2019  

   Martin Zelinka 
autor práce  



 

 

PODĚKOVÁNÍ 

Rád bych poděkoval vedoucí mé bakalářské práce Ing. Petře Okřinové, za její 

vedení, trpělivost, čas, cenné rady při zpracování této bakalářské práce. Dále bych 

chtěl poděkovat řediteli festivalu Tomáši Šimkovi za poskytnutí podkladů pro 

vypracování této práce. Haně Erberové z městského kulturního střediska 

v Červeném Kostelci za poskytnutí dat týkajících se návštěvnosti a prodaných 

vstupenek na Mezinárodní folklorní festival dále Marcele Jiráskové za poskytnutí 

plánku s rozvržením stánků na festivalu. Velice rád bych poděkoval své mamince 

Monice Zelinkové za poskytnutí morální podpory při studiu na této škole a za 

umožnění studia na vysoké škole. V neposlední řadě bych rád poděkoval celé mé 

rodině za neskutečnou podporu v průběhu studií. 

 
  



 

 

Obsah 
1 Úvod ............................................................................................................................................ 1 

2 TEORETICKÁ ČÁST ................................................................................................................. 2 

2.1 Pohyb osob .................................................................................................................................. 2 

2.1.1 Individuální prostor ..................................................................................................................... 2 

2.1.2 Chůze jednotlivce ........................................................................................................................ 3 

2.1.3 Vliv skupiny ................................................................................................................................ 3 

2.1.4 Dav a jeho hustota ....................................................................................................................... 4 

2.1.5 Statická hustota ............................................................................................................................ 5 

2.1.6 Dynamická hustota ...................................................................................................................... 5 

2.1.7 Rychlost, hustota a intenzita pěší dopravy .................................................................................. 6 

2.1.8 Úroveň pěší dopravy – Level of Service ..................................................................................... 7 

2.2 Kritické situace v davu ................................................................................................................ 8 

2.2.1 Davový kolaps ............................................................................................................................. 9 

2.2.2 Tlačenice ................................................................................................................................... 10 

2.2.3 Davová panika ........................................................................................................................... 10 

2.3 Modely pohybu .......................................................................................................................... 10 

2.3.1 Makroskopické modely ............................................................................................................. 10 

2.3.2 Celulární automaty .................................................................................................................... 11 

2.3.3 Agentní technologie .................................................................................................................. 12 

2.4 Software Pathfinder ................................................................................................................... 12 

2.4.1 Princip fungování programu ...................................................................................................... 12 

2.4.2 Uživatelské prostředí ................................................................................................................. 13 

2.4.3 Využití programu v praxi .......................................................................................................... 13 

2.4.4 Vstupní data ............................................................................................................................... 14 

2.4.5 Geometrie .................................................................................................................................. 14 

2.4.6 Výhody a zápory programu ....................................................................................................... 15 

3 KONCEPCE ZKOUMÁNÍ MĚKKÝCH CÍLŮ ........................................................................ 16 

3.1 Definice měkkého cíle ............................................................................................................... 16 

3.2 Co jsou měkké cíle .................................................................................................................... 17 

3.3 Druhy měkkých cílů .................................................................................................................. 17 

3.4 Typy hrozeb ............................................................................................................................... 24 

3.5 Bezpečnostní prvky ................................................................................................................... 26 

3.5.1 Fyzická bezpečnost: .................................................................................................................. 27 

3.5.2 Elektronické prvky .................................................................................................................... 27 

3.5.3 Mechanické prvky ..................................................................................................................... 29 

3.6 Povinnosti pořadatele ................................................................................................................ 30 

4 ZKOUMANÉ ÚZEMÍ A FESTIVAL ....................................................................................... 31 

4.1 Obecné informace o území ........................................................................................................ 31 

4.2 Lokace umístění ........................................................................................................................ 32 

4.3 Návaznost festivalu na dopravu ................................................................................................. 32 



 

 

4.3.1 Autobusová doprava .................................................................................................................. 33 

4.3.2 Vlaková doprava ........................................................................................................................ 34 

4.3.3 Osobní doprava .......................................................................................................................... 35 

5 MEZINÁRODNÍ FOLKLORNÍ FESTIVAL – ČERVENÝ KOSTELEC ............................... 36 

5.1 Historie a vývoj festivalu........................................................................................................... 36 

5.2 Popis areálu ............................................................................................................................... 37 

5.3 Popis provozu festivalu ............................................................................................................. 39 

5.4 Program festivalu ...................................................................................................................... 39 

5.5 Počty lidí na festivalu a jejich vlastnosti ................................................................................... 40 

6 MODEL FESTIVALU .............................................................................................................. 42 

6.1 Vstupní data pro model ............................................................................................................. 42 

6.1.1 Geometrie .................................................................................................................................. 42 

6.1.2 Populace .................................................................................................................................... 43 

6.1.3 Parametry osob – rychlost ......................................................................................................... 43 

6.1.4 Scénáře ...................................................................................................................................... 44 

6.2 Model festivalu varianta 1 ......................................................................................................... 44 

6.2.1 Popis scénáře varianty 1 ............................................................................................................ 45 

6.2.2 Výstup ....................................................................................................................................... 45 

6.2.3 Shrnutí ....................................................................................................................................... 45 

6.3 Model festivalu varianta 2 ......................................................................................................... 46 

6.3.1 Popis scénáře varianty 2 ............................................................................................................ 47 

6.3.2 Výstup ....................................................................................................................................... 47 

6.3.3 Shrnutí ....................................................................................................................................... 48 

6.4 Model festivalu varianta 3 ......................................................................................................... 48 

6.4.1 Popis scénáře varianty 3 ............................................................................................................ 49 

6.4.2 Výstup ....................................................................................................................................... 50 

6.4.3 Shrnutí ....................................................................................................................................... 50 

6.5 Model festivalu varianta 4 ......................................................................................................... 51 

6.5.1 Popis scénáře varianty 4 ............................................................................................................ 51 

6.5.2 Výstup ....................................................................................................................................... 52 

6.5.3 Shrnutí ....................................................................................................................................... 52 

7 SROVNÁNÍ VARIANT A VYHODNOCENÍ ......................................................................... 53 

7.1 Porovnání modelu M1 a M2 ...................................................................................................... 53 

7.2 Porovnání modelu M3 a M4 ...................................................................................................... 54 

8 Závěr .......................................................................................................................................... 55 

9 PŘEHLED OBRÁZKŮ A TABULEK ..................................................................................... 56 

10 CITACE A ZDROJE ................................................................................................................. 58 

 

 



1 

 

1 Úvod 

Cílem této bakalářské práce je modelování pohybu osob při konání hromadné akce se zaměřením 

na evakuaci daných prostor. Práce se v teoretické části zabývá pohybem osob a jeho vlastnostem. Cílem 

je charakteristika základních parametrů pohybu, mezi které řadíme například rozměry, rychlost a 

hustotu. Definuje individuální prostor a porovnává koncepce jednotlivých autorů, kteří se touto 

problematikou zabývali. Dále se zabývá kritickými situacemi v davu zejména tlačenici, davovému kolapsu 

a davové panice. Práce se dál zabývá typy modelů pohybu a zaměřuje se na program Pathfinder. 

Druhá kapitola se věnuje základní problematice měkkých cílů, definuje měkký cíl. Dále budou 

definovány druhy měkkých cílů a popíšeme typy hrozeb a základní bezpečnostní prvky. 

V následující části bude práce navazovat na zjištěné poznatky a aplikovat je na modelovou situaci 

a to konkrétně Folklorního festivalu v Červeném Kostelci. Podrobně se věnuje lokaci umístění a 

návaznosti na dopravu. Představí nám Mezinárodní folklorní festival v Červeném Kostelci a popíše vývoj 

tohoto tradičního festivalu. 

Dále je práce zaměřena na obecné modelování pohybu osob. Udává vstupní parametry osob, 

rozložení geometrie a představí nám nejvyšší možnou kapacitu areálu, pro kterou budeme připravovat 

modely evakuace. Zde je uveden počet modelů, jejich scénáře a vyhodnocení. Výstupy mohou sloužit 

k optimalizaci návrhu areálu nebo pro zajištění lepší možnosti evakuace osob. 

V poslední kapitole porovnává různé varianty modelu mezi sebou.  
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2 TEORETICKÁ ČÁST 

Teoretická část je zaměřena na pohyb osob a s ním spojené vlastnosti. Definuje druhy pohledů na 

dav a popisuje jeho hustotu a kritické situace. Dále se zabývá typy modelů pro pohyb osob, 

se zaměřením na software Pathfinder. Poslední část definuje měkké cíle a rozebírá různé příklady útoků. 

2.1 Pohyb osob  
Pohyb osob má různé vlastnosti, mezi které můžeme řadit rychlost pohybu v závislosti na 

podmínkách okolí, zda jdeme po rovině, do kopce a na fyzické zdatnosti jedince zda má daná osoba 

nějaký handicap, který jí umožnuje chodit pouze omezeně nebo zda je odkázaná plně na vozíček.  

2.1.1 Individuální prostor 
Základními měřítky používanými při posuzování prostorů a koridorů jsou hloubka těla a šířka 

ramen. Každý jednotlivec zabírá různý individuální prostor, jak v závislosti na pohlaví, tak i a původu 

jedince (jeho národnosti). [1]  

Z hlediska minimálního prostoru, který jednotlivec zaujímá je popisován tvz. elipsou těla. Tento 

koncept elipsy těla byl uveden do praxe vědcem Johnem J. Fruinem. Elipsa je definovaná, jako půdorysný 

rozměr oblečené osoby s určitým osobním prostorem. Osobní prostor představuje volný prostor 

v elipse, který odráží snahu jednotlivce vyhýbat se přímému dotyku s druhými osobami Tento prostor 

ve tvaru elipsy má délku hlavní osy 61 cm, osa vedlejší 46 cm a zabírá plochu 0,22 m2. [2] 

Kdybychom brali v úvahu pouze rozměry lidského těla, lze využít koncept osobní elipsy 

dle Stephena Pheasanta, který popisuje alternativní zdroj dat o prostorových. Pheasantova koncepce 

využívá předpokladů, že každý jedinec se liší ať už pohlavím nebo místem narození. Tento koncept počítá 

se zabranou individuální plochou pro jednotlivce 0,20 m2. [2] 

 

  

Obrázek 1 Levý obrázek představuje Fruinův koncept zobrazení elipsy těla ve čtverci 1x1 m [1] Pravý obrázek 

znázorňuje Pheasantovu elipsu těla.[3] 
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Vybrané údaje lidského těla dle různých zemí původu a pohlaví s orientací na Evropu  

Tabulka 1 Rozměry lidského těla v evropských zemích. [2] 

Rozměry lidského těla 

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

Velká Británie – muž 51,0 32,5 0,26 

Velká Británie – žena 51,0 32,5 0,26 

Polsko – muž 47,5 27,5 0,21 

Polsko – žena 41,0 28,5 0,18 

Francie – muž 54,5 28,0 0,23 

Francie – žena 47,0 29,5 0,22 

Švýcarsko – muž 51,5 28,0 0,22 

Švýcarsko – žena 47,0 29,5 0,23 

Průměr 45,6 28,2 0,20 

Maximum 51,5 32,5 0,26 

 

Tabulka číslo 1 udává plochu, kterou jednotlivec zaujímá v souvislosti se zemí původu a tím zda jste muž 

či žena. Plocha jedince se pohybuje v intervalu 0,20 až 0,26 m2, což odpovídá maximální hustotě, kterou 

lze ještě označit za komfortní. Tato hustota se odpovídá intervalu 4 – 5 osob.m-2 [2] 

2.1.2 Chůze jednotlivce 
Existuje spousta faktorů, které ovlivňují pohyb osob. Řadíme mezi ně např. to kdo jaké má zájmy 

nebo cíle, jakou dostal motivaci či kolik má jedinec energie. Chůze po konkrétní trase a v určitém 

prostředí má svojí trajektorii, kterou lze dělit např. dle délky, dle počtu zastávek, atd. Pokud vezmeme 

klasický příklad, který se využívá již na základní škole, brali bychom v potaz skutečnost výchozího bodu 

A a cílového bodu B, pak můžeme mezi tyto dva body umístit nekonečně mnoho trajektorií, které budou 

mít stejné východisko (bod A) a cíl dosažení (bod B) mezi kterými budou tvořit spojnice tyto trasy. 

2.1.3 Vliv skupiny 
Základním parametrem skupiny je její velikost. Skupinu můžeme definovat, jako minimálně 

3 osoby, které se spolu pohybují a komunikují, nemusí vždy verbálně. Vliv skupiny na jednotlivce 

můžeme rozdělit dle toho, zda se nacházíme v dané skupině, či nikoliv. Pro každý případ máme možný 

jiný výsledek.  
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Nacházíme-li se ve skupině pohybující se v určitém prostředí a střetáváme se s jednotlivcem nebo 

párem, nemáme většinou tendenci uhýbat a uvolňovat cestu, protože ve skupince máme pocit, že jsme 

silnější a zaujímáme jako skupina větší prostor. Pokud však potkáme větší skupinu, je přirozené ji raději 

obejít, vyhnout se, než-li zkoušet projít skrze dav.  

Jedná-li se o skupinu představující větší počet osob než 3 až 4 a my se nacházíme v inkriminované 

skupině, tak zde platí (ve většině případů), že pokud se 2 a více osoby rozhodnou odejít, následuje je i 

celá skupina.  

Jsme-li jednotlivcem a procházíme skrz davy lidí, snažíme se najít nejoptimálnější cestu, při které 

obcházíme veškeré skupiny a hloučky lidí (vyhýbáme se srážkám a konfliktům). 

2.1.4 Dav a jeho hustota 
Pod slovem dav si můžeme představit uskupení určitého počtu osob, který spojuje např. myšlenka 

(jít ke konkrétnímu cíli, navštívit místo/ obchod, …), společná činnost (turistika, setkání, poslech 

hudby, …) či postoj k určité osobě (protesty). Faktor, který silně ovlivňuje komfort, jak statického, tak i 

dynamického davu je hustota davu.  

Máme dva typy pohledů na skupinu při posuzování davu a to šikmý a půdorysný pohled na skupinu 

stojících osob. Při šikmém pohledu na dav má pozorovatel pocit, že vidí větší hustotu než při 

půdorysném pohledu. Platí tak, že při šikmém pohledu na dav (např. bezpečnostní kamerou) je vizuální 

dojem výrazně odlišný než při pohledu půdorysném (např. věž, budova). Při šikmém pohledu na hustotu 

subjektivně zkreslujeme k vyšším hodnotám. Obrázek 2 ukazuje srovnání půdorysného a šikmého 

pohledu na skupinu stejné hustoty osob. [2] 

 

 

Obrázek 2 Porovnání půdorysného a šikmého pohledu na stejné hustoty osob 
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2.1.5 Statická hustota 
Z obrázku 3 je zřejmé, že hustota 5 osob.m-2 je hraniční, při vyšších hodnotách dochází k porušení 

minimální komfortní zóny. Tyto hodnoty platí za předpokladu, že všechny stojící osoby se dívají stejným 

směrem (např. koncert). V případě, že osoby budou mít tendenci hledět jiným směrem je maximální 

komfortní hustota nižší a to přímo úměrně s nahodilostí preferovaných směrů. [2] 

 

 

2.1.6 Dynamická hustota 
Prostorové nároky pohybujícího se davu osob jsou větší než pro osoby stojící. Bezpečná hustota 

pohybující se skupiny je nižší, než v případě stojící skupiny. Na obrázku 4 je srovnání statické a dynamické 

hustoty o odpovídajících hodnotách 1,0 a 2,5 osob.m-2. Z toho vyplývá, že hustota přesahující 

2,5 osob.m-2 už není komfortní a znamená zvýšené riziko. Oproti tomu limitní bezpečnostní hodnota 

dynamické hustoty dosahuje již při cca. 4 osob.m-2. Je nutné vzít do úvahy tuto skutečnost 

bezpečnostního posouzení různých prvků jedné události. [2] 

 

Obrázek 4 Srovnání statické a dynamické hustoty osob odpovídající hodnotám 1,0 a 2,5 osob.m-2 [2] 

Obrázek 3 Statická hustota osob s postupně rostoucím počtem osob.m-2 [2] 
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2.1.7 Rychlost, hustota a intenzita pěší dopravy 
Pěší doprava funguje na stejných principech jako silniční doprava. Vztahy mezi rychlostí, hustotou 

a intenzitou proudění osob se dají porovnat např. s automobilovou dopravou. Vzájemné měření těchto 

veličin probíhá na stejných principech. 

Pohyb osob, probíhá-li stejným směrem (např. fronta k turniketům, vyklizení areálu), je určen 

vztahem mezi rychlostí pohybu osob a jejich hustotou, kterou lze označit za kvazilineární. Pokud je 

hustota osob velmi nízká, pohybuje se proud osob nejvyšší možnou rychlostí. S rostoucí hustotou 

rychlost pohybu klesá v důsledku vyhýbání se překážkám. Při dosažení maximální možné kapacity 

hustoty se pohyb doslova zastaví a není možné pokračovat v pohybu. [2] 

 

 

 

Každá osoba v davu se pohybuje jinou rychlostí v závislosti na hustotě davu. Ve větší hustotě davu 

se jednotlivec rozhoduje jiným způsobem než v nižší hustotě. Vzhledem k těmto skutečnostem se jedná 

o komplexní problém. Jedním z dalších faktorů pohybu jsou také geometrické parametry prostředí, ve 

kterém se jednotlivec pohybuje. Větší hustoty jsou poměrně běžné při konání koncertů nebo na 

sportovních stadionech. Při takovýchto akcích funguje fenomén sebeorganizace davu, pod kterým si 

můžeme představit situaci, kdy se 2 proudy lidí směrující proti sobě usměrní do 2 procházejících řetězců 

s opačným směrem pohybu. [1] 

Pro vztah mezi intenzitou a hustotou platí, že k maximální intenzitě proudění osob dochází 

v okamžiku, kdy hustota narůstá, avšak ne tolik, aby ovlivňovala rychlost pohybu. Pokud hustota i nadále 

roste, dochází k snížení rychlosti proudění, až dojde k úplnému zastavení. Na obrázku 6 je k vidění graf 

vzájemného vztahu mezi intenzitou a hustotou osob. [2] 

Obrázek 5 Vztah mezi rychlostí a hustotou osob [2] 
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2.1.8 Úroveň pěší dopravy – Level of Service 
John Fruin dokázal již v 70. letech minulého století stanovit základní metody pro hodnocení kvality 

pěší dopravy. Tento koncept tvoří dnes světově uznávané standarty, podle kterého jsou rychlost a 

hustota davu základními kritérii pro návrh ploch z hlediska komfortu a bezpečnostního hlediska. [1] 

Stanovení úrovně pěší kvality se rozumí kvalitativní vyjádření situace na dopravní sítu pomocí 

zjednodušené Fruinovi stupnice A-F, která rozlišuje jednotlivé úrovně pro chodníky, schodiště a čekací 

plochy vlivem různých vlastností dynamického pohybu. [2] 

 

Tabulka 2 – Úroveň kvality pěší dopravy dle Fruina [2] 

Úroveň kvality pěší dopravy [osob.m-2] 

Chodníky Schody a rampy Čekací plochy  

Min. Max. Min Max. Min. Max Úroveň 

0 0,308 0 0,539 0 0,828 A 

0,308 0,431 0,538 0,718 0,828 1,076 B 

0,431 0,718 0,718 1,076 1,076 1,538 C 

0,718 1,076 1,076 1,538 1,538 3,588 D 

1,076 2,153 1,538 2,691 3,588 5,382 E 

2,153 --- 2,691 --- 5,382 --- F 

 

 

Obrázek 6 Vztah mezi intenzitou pohybu osob a její hustotě [2] 
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Hodnocení úrovně pěší dopravy dle Fruina je dnes široce akceptováno, ale existují i další možnosti 

hodnocení. Hodnocení dle Fruina může být použito jako hlavní hodnotící kritérium i když je možná 

pravděpodobnost chybného výsledku. [2]  

 

2.2 Kritické situace v davu 
K davovým tragédiím se řadí např. davový kolaps, panika atd. K těmto incidentům dochází cca 

každé 3─4 měsíce a byly zaznamenány již v dávné historii.  

Při velkých hustotách davu, když hustota přesáhne 5 osob.m-2 jednotlivec ztrácí kontrolu nad svým 

pohybem. Dav se v tu chvíli změní na pomyslnou deformovatelnou hmotu, ve které dochází k přelívání 

ze strany na stranu, dopředu a dozadu. Jednotlivec tam může být davem strhnut k nedobrovolnému 

pohybu, může být mačkán, přirážen či strkán. Při také to situaci v davu vlny, které mají tendenci zesilovat 

a vrcholit. Pokud napětí v davu přesahuje určitou mez, může dojít k tomu, že mačkaný člověk přestane 

dýchat. Toto riziko se zvětšuje při rostoucí hustotě davu na koncertech, v uzavřených prostorech nebo 

na schodištích. [2] 

Příkladem může být tragédie na fotbalovém stadionu Hillsborough v anglickém městě Sheffield, 

když během semifinálového utkání FA Cupu mezi Liverpool FC a Nottinghame Forest došlo k vypuknutí 

tlačenice na jedné z tribun příznivců Liverpoolu. Tlačenice vypukla díky vpuštění několika tisíc fanoušků 

nad rámec kapacity tribuny. Jedná se o nejhorší tragédii v dějinách anglického fotbalu, při které bylo 

96 osob ušlapáno a více než 700 zraněno.[4] 

  

Obrázek 7 Úroveň kvality pěší dopravy podle Fruina [2] 



9 

 

Pro připomínku této tragédie je na stadionu památník s nápisem: 

„Na památku 96 mužů, žen a dětí, kteří tragicky zemřeli, a nesčetných lidí, 

jejichž životy se navždy změnily. 

Semifinále FA Cupu. Liverpool vs. Nottingham Forest. 

15. dubna 1989. 

Nikdy nebudete kráčet sami“ 

 

 

2.2.1 Davový kolaps 
Jedním z typů kritických situací v davu je davový kolaps, ke kterému dochází v momentu, kdy 

hustota davu přesáhne kritickou hodnotu. Nejběžnějším začátkem také to tragédie je pár jednotlivce 

v souvislosti se zakopnutím, uklouznutím nebo šokové vlně šířící se davem. V tom momentě se utvoří 

v davu mezera a osoby jsou tlačeny, strkány do tohoto nově vzniklého prostoru. [2] 

 

 

Obrázek 8 Památník na stadiónu Hillsborough [4] 

Obrázek 9 Postupující davový kolaps [5] 
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2.2.2 Tlačenice 
Dalším typem davové tragédie je tlačenice. K takovému situaci dochází např. v souvislosti 

s mohutným přílivem osob úzkým tunelem, koridorem či schodištěm. Nejčastějším způsobem usmrcení 

pak bývá ušlapání nebo dokonce usmrcení o pevné překážky. Tato situace je způsobena vysokou 

hustotou osob v kombinaci s neuspořádaným pohybem davu. [2] 

Příkladem této situace je již zmiňovaná tragédie na stadionu v Hillsborough, kdy tlak v davu byl tak 

vysoký, že docházelo k tak silnému stlačení, při kterém fanoušci nemohli dýchat a vestoje se udusili. [2] 

2.2.3 Davová panika 
Davová panika je jedním z nejčastějších příčit úmrtí pro davových tragédiích. Panika je sociálně 

psychologický jev, při kterém dochází k nekorigovatelnému chování lidí s cílem utéct před 

bezprostředním ohrožením. Je vyvolávána nedostatkem informací, dalšími tragédiemi, které následují 

po prvotní. Paniku můžeme charakterizovat také jako strach a úzkost z dané situace. [2] 

2.3 Modely pohybu 
V této kapitole si rozebereme různé typy modelů. Základním charakterem, který je potřeba udělat 

již na začátku je stanovit základní požadavky pro naše modelové situace. 

2.3.1 Makroskopické modely 
Tyto modely poukazují na osoby jako na nepřetržitý, neuspořádaný děj. Základním faktorem pro 

makroskopické modely je, že nepracují s jednotlivci, ale znázorňují osoby jako celek. Můžeme si to 

představit jako hustou deformovatelnou hmotu, kapalinu nebo plyn. [2]  

 

Obrázek 10 Makroskopický model - vizualizace modelu pohybu osob v okolí 

bývalého Světového obchodního centra [2] 
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Tyto modely pracují již s určenými hodnotami lokálně charakterizujícími skupinu osob jako celek. 

Modely není dobré využívat k simulacím pohybu jednotlivce, jelikož charakteristické vlastnosti se 

nastavují pro celky. V praxi tyto modely jsou používané jen běžně vzhledem k tomu, že jsou obtížně 

řešitelné. [2] 

2.3.2 Celulární automaty 
Modely založené na základě tzv. celulárních automatů využívají metodu rozdělení prostoru na 

diskrétní a identické buňky dále pak dělí analogicky čas do stejných kroků. Buňky poté odlišují různými 

barvami podle toho, zda je obsazená nebo prázdná. [2] 

Pro modely tohoto typu je nutné definovat tzv. přechodová pravidla, která definují okolnosti, ze kterých 

se mění vlastnosti buněk. Aplikací těchto pravidel během modelu simulace vytváříme iluzi pohybu 

v prostoru. [2]  

Na obrázku číslo 12 je zobrazen nejjednodušší příklad simulace modelu. Obrázek na levé straně 

znázorňuje počáteční stav v čase t0, kdy příslušný buňka obarvená černě představuje buňku obsazenou. 

Obrázek na pravé straně znázorňuje následující výpočetní krok v čase t1, ve kterém se stala původně 

obsazená buňka neobsazenou a naopak. [2] 

 

Obrázek 12 Nejjednodušší příklad simulace pohybu pomocí čtverečkované sítě [1] 

Obrázek 11 Celulární model evakuace z místnosti s barevným rozlišením lokální hustoty [2] 
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Využitím větší škály barev můžeme znázorňovat další charakteristiky modelu, jako například 

hustotu či rychlost pohybu osob. Jednou z výhod těchto modelů je relativně rychlá simulace, naopak 

nevýhodou je potom nižší přesnost.[2] 

2.3.3 Agentní technologie 
Modely využívající této technologie přesně definují vlastnosti každého chodce jako samostatnou 

entitu (agenta), kde chování skupiny je určeno vlastnostmi jednotlivých agentů. Chování jednotlivců 

v davu se poté blíží reálným vlastnostem člověka s přirozenou tendencí se vyhýbat vzájemným srážkám, 

vyhýbání se nebezpečí i hledání nejbližšího možného východu v nebezpečné situaci. [2] 

Agentní technologie modelování pohybu zatím představuje nejvěrnější přiblížení reality a modelu. 

Tato způsob modelování pohybu je v současné době nejmodernější a nejvíce využívaný. Jako značnou 

výhodu těchto modelů je snadná vizualizace chování agentů, kteří věrně kopírují reálné chování osob. [2] 

2.4 Software Pathfinder 
Software Pathfinder je program, který využívá numerické modelování pro simulaci volného pohybu 

osob v extravilánu města, při konání hromadných akcí či jiných situací a k simulaci evakuace z prostoru. 

Program Pathfinder vyvinula společnost Thunderhead Engineering Consultants, Inc, která sídlí v USA. 

Společnost se zabývá simulováním krizových situací. Firma vyvinula také PyroSim, který se zabývá 

šířením ohně, jehož výstupy lze využít ve spojení s nástrojem Pathfinder pro simulace davu v ohrožení 

ohněm či toxickými plyny. [2] 

2.4.1 Princip fungování programu 
Program tvoří trojrozměrná triangulační spojitá síť. Na této síti poté vytváříme geometrii modelů a celý 

proces pohybu v programu na ní funguje. Představit si jí můžeme jako mřížku, v našem případě se jedná 

o tzv. navigační mřížku, která je tvořená trojúhelníky po kterých se osoby mohou volně pohybovat. 

V modelech tento způsob zobrazení usnadňuje plynulý pohyb osob a umožnuje zobrazovat přesné 

geometrické zaměření. [2]  

Obrázek 13 Ukázka navigační mřížky vytvořené v programu Pathfinder [2] 
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Navrhovat pohyb osob v programu můžeme pomocí dvou různých přístupů. 

 Režim SFPE 

 režim Steering = režim inverzního řízení  

Mezi režimy se v uživatelském rozhraní dá volně přepínat. [2] 

SFPE 

Základní přístup SFPE (Society of Fire Protection Engineers) je založen na konceptu vycházejícího, 

kdy pohyb je ovlivněn různými faktory. Pohyb osob v modelu je primárně ovlivněn hustotou osob 

v jednotlivých místnostech. Pro případy modelování pohybu osob pohybujících se únikovými východy je 

určující jejich šířka. [2] 

 

Steering 

Režim steering je inverzním k SFPE. Tento režim předpokládá intuitivní rozhodování každé osoby 

vykonávající trajektorii k cíli. To znamená, že dokáže přehodnotit vzniklou situaci na základě nově 

vzniklých situacích. Pokud se předpokládaná původní trasa stane neprůchozí, osoby intuitivně vyřeší 

danou situaci (např. změnou směru, obejitím překážky) a nebudou stát na místě, dokud se problém 

nevyřeší. V důsledku s tímto chováním dochází k přehodnocování trasy na každém kroku v průběhu 

simulace. Tento režim je reálnější, jelikož se blíží ke skutečným lidským vlastnostem, kdy se lidé snaží 

problémovým místům vyhnout nebo je obejít. [2] 

2.4.2 Uživatelské prostředí 
Uživatelské rozhraní slouží k vytvoření numerických modelů a k simulaci různých krizových 

simulací. Jako vstupní data pro tyto modely lze využít elektronický podklad ve formátu DXF, DWG či 

jiného. Program se skládá ze tří základních parametrů: grafické rozhraní, simulátor a výstupní 

3D nástroje. Kromě výstupní vizualizace poskytuje Pathfinder také možnost statistických výstupů 

v podobě grafů, textových výsledků a možnost exportu do formátu CSV = jednoduchý textový soubor. [2] 

2.4.3 Využití programu v praxi 
Program Pathfinder má mnoho využití, pokud se jedná o modelování míst, kde je předpokládaný 

vysoký výskyt lidí. Využívá se např. k ověření dostatečné bezpečnosti pohybu osob nebo pro zjištění 

reálné kapacity zkoumaných prostorů (areály koncertů nebo festivalů). Dalším využitím tohoto 

programu je možnost zkoumání pohybu na ulicích, náměstích nebo ho lze využít pro simulaci pohybu 

v budovách. Použitím Pathfinderu již v prvotní fázi projektu může být dopředu definováno, která místa 

budou problémová. Velké využití má tento software při simulacích evakuace z budov např. ze škol nebo 

hotelů. 
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Simulace jsou zasazeny do reálného prostředí pomocí vstupní geometrie, kterou je nutné nejdřív 

vytvořit v jiném programu a poté nahrát do Pathfinderu. Pro import geometrie je možný využít 2D i 3D 

podklad. Samotná simulace by měla odpovídat geometrií, důležité jsou také parametry a počty osob tak 

abychom se co nejvíce přiblížili k přesným výstupům. Jedna z výhod softwaru spočívá v možnosti 

pořízení vizuálního výstupu celé naprogramované simulace.  

2.4.4 Vstupní data  
Jako základní vstupní data je možné využít geometrii vytvořenou v některém z podpůrných 

softwarů tohoto programu. Pro základní data je důležité znát především geometrii daného místa, počet 

lidí, kteří se zde mají či budou pohybovat, základní rychlosti osob a v neposlední řadě také další různé 

vlastnosti pohybu. Geometrii můžeme získat z katastrálních map, výkresů budov, zaměření festivalů či 

technických výkresů. Data o počtu lidí pohybujících se na daném zkoumaném místě lze získat např. ze 

statistik, pokud však se jedná o počty lidí na hromadných akcích je možné je získat ve většině případech 

od pořadatelů, kteří tyto statistiky zaznamenávají ať už pomocí prodaných vstupenek nebo jiným 

způsobem.[2] 

2.4.5 Geometrie 
Znát geometrii zkoumaného území a nejlépe i jeho okolí je nejlepším vstupem do programu. Ve 

zkoumaném území je nutno brát na zřetel všechny budovy i další všechny možné překážky typu schodů, 

naklopené roviny, sloupů osvícení, odpadkových košů, laviček nebo jiných objektů. Nejlepší způsob jak 

všechny tyto objekty a překážky znát je místní šetření při kterém se dostaneme na zkoumané místo. [2] 

Po důkladném prozkoumání území můžeme začít přenášet tyto informace do podkladů 

vytvořených v některém z programu, který software Pathfinder podporuje. Jedním takovým programem 

je program AutoCad od společnosti Autodesk, Inc (DXF, DWG nebo FBX), ve kterém lze vytvářet 

jednoduchou geometrii zkoumaného území. Výsledný výstup ze softwaru AutoCad, bude sloužit jako 

vstupní podklad pro naši další práci/tvorbu modelu. Předtím než tento soubor nahrajeme, je nutné, aby 

ve výkresu nebyli žádné dvojté čáry, tečky, nadbytečné čáry nebo objekty, které nebudeme pro náš 

projekt potřebovat, jelikož by nám to mohlo dělat neplechu v Pathfinderu. Po kontrole a přesvědčení, 

že jsme se přiblížili co nejvíce reálnému prostředí, můžeme importovat podklad. [2] 

AutoCad je jedním z možných vstupů do programu, další možným je například použít jako vstupní 

data mapové obrázky formátu JPG nebo PNG. Pro tvorbu 3D modelů se dá použít např. program Revit 

který také vlastní společnost Autodesk, Inc. 
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2.4.6 Výhody a zápory programu 
Pathfinder se řadí mezi jeden ze tří moderních softwarových nástrojů pro modelování pohybu 

osob, který je v neustálém vývoji, dalšími jsou EXO-DUS a VISWALK. Program se neustále vyvíjí a zlepšuje, 

dochází tak pomocí průběžných aktualizací. [2] 

 

 

Kladné stránky programu 

 možnost použití 2D a 3D geometrie z jiných programu jako vstup, 

 možnost vstupu ve formátu GIF, JPG nebo PNG, 

 dotvoření modelu pomocí mesh, 

 vytvoření schodišť, ramp, 

 spojitý pohyb osob po triangulační síti, 

 více režimu simulace (SFPE, Steering), 

 možnost nastavení parametrů osob, 

 vzhled reálného prostoru, reálné chování osob, 

 vizuální výstup, 3D model, 

 průběžné vyhodnocování výsledků během simulace výpočtu, 

 použitelnost v praxi, 

 nastavitelná populace (ženy, muži a děti), 

 při nízkém počtu osob rychlá simulace. 

 

Slabé stránky programu 

 Verze pouze v EN, 

 slabé uživatelské rozhraní pro tvorbu videa, 

 nešikovné ovládání kamery v Pathfinder results, 

 zdlouhavé vychytávání chyb v modelu, 

 zdlouhavá simulace při větším počtu osob v modelu. 
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3 KONCEPCE ZKOUMÁNÍ MĚKKÝCH CÍLŮ 

V dávné historii jsme byli svědky aktů hromadného násilí. Příkladem mohou být světové války nebo 

už dřívější konflikty z dob habsburských jako Třicetiletá válka. Po těchto zlých časech došlo k relativnímu 

uklidnění situace. V současné době hrozí největší nebezpečí od tzv. teroristických útoků avšak i tento 

typ útoků se naštěstí České Republice vyhýbá. Jedním z důvodu proč se nám tyto útoky vyhýbají, jsou 

fakta, že zde nenajdeme žádnou domácí teroristickou organizaci, ani zde nesídlí části zahraničních nebo 

mezinárodních organizací. Je zde možnost, že se zde tyto skupiny nacházejí, avšak nejsou zde aktivní. 

Zradikalizované skupiny, které by mohli začít páchat teroristické útoky či jiné násilné činy, jsou relativně 

málo aktivní. V České Republice pravděpodobně nenalezneme tak aktivní radikální skupinu, aby bylo 

nutné se k nim snažit infiltrovat a poté je rozložit či zavřít do vazby. Tyto skupiny však úřadují v jiných 

státech Evropy, kde jsou tyto kroky nezbytné pro jejich ochranu. Vzhledem k těmto okolnostem, že 

v sousedních státech se nachází, tyto skupiny je nutné, aby se stát připravovat na potencionální 

teroristické útoky. [6] 

Tak jako jiné státy i Česká Republika bere teroristické útoky vážně, proto se zabývá zvýšenou 

prevencí proti těmto útokům či jiným násilným činům. Jedná se především o prevenci před útoky na 

tzv. měkké cíle, kde je vysoká koncentrace obyvatelstva s nízkou úrovní zabezpečení před jakýmkoliv 

typem útoku. [6] 

3.1 Definice měkkého cíle 
Definovat termín měkký cíl (soft targets) je pro běžného uživatele velice obtížné, avšak si pod tímto 

pojmem můžeme přestavit jakékoliv místo s vysokou koncentrací obyvatelstva a zároveň nízkou úrovní 

zabezpečení například fotbalové utkání, hokejový zápas, koncert, nákupní centrum významné dopravní 

uzly. Měkký cíl může být tedy opravdu každé místo, kde se lidé shromažďují s účelem pobýt delší čas na 

tomto místě. 

 

Definice měkkého cíle dle Ministerstva vnitra České Rebubliky: 

„Termín měkké cíle (soft targets) není nikde přesně definován, toto označení je bezpečnostní 

komunitou používáno pro označení míst s vysokou koncentrací osob a nízkou úrovní zabezpečení proti 

násilným útokům, která jsou pro tuto svou charakteristiku vybírány zejména v poslední době jako cíl 

takovýchto útoků, typicky útoků teroristických. Tím se liší měkké cíle od tzv. hard targets, tvrdých cílů, 

kterými jsou dobře chráněné a střežené objekty útoků (např. některé státní objekty, vojenské objekty, 

objekty dalších bezpečnostních složek, ale i některé dobře chráněné či střežené nestátní či komerční 

objekty).“ [7] 
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3.2 Co jsou měkké cíle 
Termínem měkké cíle myslíme objekty, prostory nebo akce s častou přítomností většího počtu 

osob. Tato místa mívají nízkou úroveň zabezpečení vůči veškerým typům násilných útokům. [6] 

Nejčastěji mluvíme o otevřených prostranstvích nebo uzavřených prostorech, které jsou volně 

přístupné pro veřejnost. Díky vysokému výskytu osob pohybujících se tomto volném prostranství může 

být označen jako potencionální cíle útočníků či teroristů. Především se jedná o ochranu osob, které jsou 

cílem násilného útoku na území měkkých cílů. [6] 

Veškeré objekty, místa a akce, kterých se tato problematika týká, jsou vybírány jako terč násilných 

útoků. Tímto útokem lze snadno způsobit vysoký počet obětí na zdraví a životech. [6] 

Dle koncepce ochrany měkkých cílů rozlišujeme měkké cíle, které jsme si definovali výše a takzvané 

„hard targets“, tvrdé cíle. Tvrdé cíle představují dobře chráněné a střežené objekty (např. státní 

objekty, vojenské objekty či objekty bezpečnostních složek). [6] 

Problematika zabezpečení objektů se odvíjí od členění objektu na měkké a tvrdé cíle. [6] 

3.3 Druhy měkkých cílů 
Měkké cíle rozdělujeme a zařadíme například dle zdroje nebezpečí, atraktivity cíle, všeobecně. Soft 

targets je možno dělit na trvalé, dočasné, venkovní. 

 

Všeobecné zařazení měkkých cílů: 

 bary, kluby, hospody, diskotéky, restaurace a hotely, 

 kina, cinemacity, divadla, opery, knihovny, koncertní sály, zábavní centra, 

 kulturní, sportovní, náboženské a další akce, 

 památky, 

 nákupní centra, tržnice, obchodní domy, 

 parky, veřejné prostranství a náměstí, 

 nemocnice, 

 sportovní haly, hokejové haly či fotbalové stadióny, 

 školská zařízení, koleje, menzy, školní knihovny, 

 turistické památky a zajímavosti, muzea, galerie, 

 významné dopravní uzly, vlaková či autobusová nádraží, letištní terminály, 

 jiná symbolicky významná místa či akce, 

 a další. [6] 
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Měkké cíle lze dělit podle toho, jakou mají atraktivitu pro útočníky 

Dle atraktivity pro útočníky: 

 otevřenost pro veřejnost, 

 přítomnost a kvalita bezpečnostního personálu, 

 množství a koncentrace osob, 

 přítomnost Policie České republiky nebo obecní (městské) policie, 

 přítomnost médií, 

 symboličnost cíle.[6] 

 

Z hlediska zdroje nebezpečí, lze dělit: 

Dle zdroje nebezpečí: 

 ohrožené osamoceným aktivním útočníkem (bez ohledu na motivaci), 

 ohrožené teroristickou skupinou, 

 ohrožené jinou specifickou skupinou (například organizovaný zločin).[6] 

 

Dle délky trvání: 

Měkké cíle je možno také dělit na trvalé a dočasné. Pod pojmem trvalý si můžeme přestavit akce, 

které jsou celoroční nebo i všelijaké stavby. Dočasné cíle jsou především venkovní akce jako koncerty, 

festivaly či demonstrace konající se na veřejném nebo soukromém pozemku.[6] 

 

Trvalá místa lze dále členit na: 

 venkovní prostory (fotbalové stadiony, tržiště, zábavní parky, lunapark…), 

 vnitřní prostory (kina, obchodní centra, divadla, nemocnice či hokejové stadiony, …).[6] 

 

Dočasná místa lze dělit na: 

 dočasné placené akce (festivaly, koncerty, výstavy), 

 dočasné akce s volným vstupem (sportovní pochody ke stadiónu, maratóny, demonstrace, 

vánoční či velikonoční trhy, poutě, pochody, …).[6] 

 

Užíváme také termín „peak time“ pod kterým je možné si představit dobu, kdy na daném místě 

a v určitém čase je nejvyšší možná koncentrace lidí. Dá se tedy předpokládat, že je větší riziko v konkrétní 

dobu nebo ročním období. Počet návštěvníků či osob zajištujících akci (pořadatelé) se může měnit 

v průběhu celého dne v závislosti na počasí nebo určité dané hodiny – např.: doba oběda v restauracích, 

konání sportovní či kulturní akce, ranní dopravní špička.[6] 
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Další druhy měkkých cílů dle funkce: 

 Dopravní uzly a infrastruktura  

 

Útoky na dopravní sítě jsou velice časté, protože mohou zasáhnout značné množství osob 

(vysoká koncentrace lidí na jednom místě), ale také ochromit dopravní infrastrukturu v daném místě. 

Zde se jedná především o vlakovou, autobusovou, ale i leteckou infrastrukturu, kde jsou dopady na 

společnost násobeny. Některé měkké cíle jsou navíc velmi úzce propojeny s jinými cíli, nebo jsou přímo 

jejich součástí, zde se bavíme třeba o autobusech parkujících u letiště, obchodních center 

a u stanic metra.[6]  

Příkladem může být teroristický útok na Atatürkově letišti v největším tureckém městě Istanbul. 

Během útoku bylo zabito 45 lidí a dalších 239 osob bylo zraněno. Tři útočníci se sebevražednými vestami 

nejprve zahájili střelbu do cestujících na letišti a poté se odpálili před vchodem do odbavovací haly.[8] 

 

 Obchodní centra 

 

Obchodní centra jsou jedním z nejčastějších cílů zejména s přihlédnutím k vysoké návštěvnosti 

a obtížnému zabezpečení. Návštěvnost OC je vysoká každý den, a tak je každý den nějaká šance, že se 

stane neštěstí, především ve velkých centrech. V minulosti došlo v k řadě incidentů na těchto místech 

ať už s použitím výbušnin, střelných zbraní nebo brání rukojmích. [6] 

Obrázek 14 Záchranáři zasahují na Atatürkově letišti [8] 
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Jedním z nejznámějších útoku v posledních letech byl útok na nákupní centrum Westgate 

v Nairobi, kde teroristé z hnutí Šabáb zabili 67 lidí a dalších 175 osob zranili O hrozbě útoku na Westgate 

se vědělo rok před samotným útokem, když Keňská zpravodajská služba vydala seznam vytipovaných 

míst, kde by mohli teroristé zaútočit. Dle dostupných informací se podařilo útočníkům získat falešné 

doklady a pronajmout si v obchodním centru obchod, do kterého pak mohli nanosit těžké zbraně včetně 

výbušnin a granátometů.[9] 

 

 Koncerty či Festivaly 

 

Koncerty jsou vzhledem k velkému počtu návštěvníků jedním z dalších možných měkkých cílů. Těší 

se velké mediální atraktivitě vzhledem k rizikovému místu pořádání a času vyžadují důslednou 

bezpečnostní přípravu. Mnohdy však zůstává u základní pořadatelské služby, která na tyto akce najímá 

brigádníky nebo starý lidi, kteří nejsou schopni adekvátně zajistit bezpečnost akce. Bezpečnostní služby 

se především zajímají o oddělení vyhrazených zón a dodržování organizačních pravidel. Také velký počet 

účastníků nelze však kontrolovat moc důkladně, jelikož průběh koncertů je svázán s přesným časovým 

harmonogramem, který je nutné dodržet. [6] 

Obrázek 15 Teroristický útok na OC v Nairobi [9] 
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Jedním z tragických útoku na koncertě se odehrál v roce 2017 v Anglii. Šlo o sebevražedný útok 

v Manchesteru, který si vyžádal 22 nevinných objetí a život útočníka, bále bylo přes 100 zraněných 

osob.[10] 

 

 Hotely 

 

V hotelech se koncentruje velké množství osob, pokud přihlédneme na akce, které se konají 

v hotelech, riziko útoku výrazně stoupá. Těmito akcemi jsou například vědecké konference, setkání hlav 

státu nebo jiná bezpečnostně riziková akce. Důležitým aspektem útoků na hotely bývají informace 

o vlastníkovu hotelu, nebo jaká je národnostní, etnická či náboženská skladba hostů. V hotelech bývá 

většinou řada zahraničních hostů, a tedy význam útoku je umocněn mezinárodní pozorností. [6] 

Útoky na hotely se stávají stále častějšími, příkladem mohou být dva útoky v roce 2019. Jedním 

z těchto činů se odehrál v již zmíněném Nairobi v Keňi. Útok si vyžádal 15 mrtvých a mnoho zraněných. 

Druhým činem je masakr na Srí Lance, kde došlo k výbuchu na 6 místech (3 kostely a 3 luxusní 

hotely).[11] 

 

 Školy a školská zařízení 

 

Objekty typu škol jsou mimořádně zranitelné, vzhledem k okolnosti přítomnosti dětí. Hodnota 

těchto budov z nich dělá jeden z nejzávažnějších cílů útoku. Incidenty poukazují na skutečnost, že útoky 

na tento druh měkkého cíle můžou mít na starost jak teroristické skupiny nebo samotní žáci dané školy. 

Obrázek 16 Schéma sebevražedného útoku na koncertu v Manchesteru 
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Tyto objekty není možné efektivně zabezpečit před tímto typem útoku. Zabezpečení instalované 

v těchto objektech není dostatečně efektivní, aby dokázalo zabránit těmto typům útoku.[6] 

Teroristický útok na školské zařízení radikální skupinou nejsou tak časté jako útoky samotnými 

studenty. Jedním z takovýchto útoku se stal ve městě Péšávar v severním Pákistánu. Útok na 

Péšávarskou školu při kterém bylo zabito 140 studentů ve věku od 12 – 16 let a 9 pracovníků školy se 

stal v prosince roku 2014, zahynulo při něm také 7 ozbrojených teroristů ze skupiny Tahríke-Tálibán 

Pákistán. [12] 

 

 Nemocnice 

 

Útoky na nemocniční budovy nejsou tak časté, avšak stále mohou být potencionálním cílem. 

Nemocnice představují další z velmi zranitelných cílů vzhledem k okolnosti, že se zde nachází velké 

množství lidí, ať už se jedná o zdravotnický personál nebo návštěvníky potřebující ošetření. Skutečnost, 

tyto objekty jsou otevřeny po dobu 24/7 a nachází se v rozlehlých areálech je možnost útoku 

nepředvídatelná. [6] 

Obrázek 17 Schéma Péšávarské školy [12] 
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Nemocnice jakožto otevřený veřejný měkký cíl nelze dostatečně zabezpečit. Denně nemocnicí 

projde řada lidí ať už v denní nebo noční době. Vrátnická služba nemůže uhlídat vniknutí 

potencionálního agresora ať už by se jednalo o útok „šíleného“ střelce nebo jiné napadení personálu či 

pacientů. Nejvíce ohroženým prostorem je urgentní příjem, do kterého přichází přes den nejvíce lidí. 

Prostory jsou sledovány kamerami se záznamem, který lze později poskytnout pro případné policejní 

vyšetřování. Problematika zabezpečení moderních zdravotnických zařízení je velmi aktuální a velice 

složitá. [13] 

 

Důvody útoku na zdravotnické zařízení: 

 Jedná o typický měkký cíl, 

 ze své podstaty je otevřené všem, 

 prakticky nemožné zabránit vstupu nežádoucí osoby, 

 v zahraničí již k těmto útokům došlo. [13] 

 

Při případné evakuaci po teroristickém činu nastává mnoho problémů. 

Příklady problémů spojených s evakuací nemocnice: 

 Ve většině případů nedostatečný počet evakuačních výtahů, 

 nezajištěný vycvičený personál, 

 nejsou předem zajištěné náhradní prostory pro evakuované, 

 nedostatečný počet dopravních prostředků, 

 nejsou prováděny pravidelné nácviky krizových situací a prověrky připravenosti. [13] 

 

 Náboženská a poutí místa 

 

Náboženská a poutní místa jsou nedílnou součástí některých kultur a tudíž jsou často brána jako 

snadný cíl teroristického útoku. Mnoho lidí věří v boha a navštěvují s nimi spojené poutní místa, kostely, 

mešity či jiná místa sloužící k modlitbám. Objekty tohoto typu jsou hojně navštěvované v průběhu roku 

a ještě větší význam mají pro lidi v době významných náboženských svátků, oslav (např. Vánoce, 

Velikonoce či Ramadán). Tato místa nejsou ve většině případech nijak chráněná. [6] 

Příkladem teroristického útoku může být nedávný čin na Srí Lance z dubna roku 2019. Na 

Velikonoční neděli byla zaznamenána série šesti explozí na různých místech ostrova v době 

velikonočních bohoslužeb. Útok na tři křesťanské kostely a tři luxusní hotely si vyžádal okolo 253 mrtvých 

a dalších 500 zraněných osob. Většina explozí byla dílem sebevražedných útočníků.[11] 
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3.4 Typy hrozeb 
V současné době je sledováno, že utočit na veřejná místa se slabým zabezpečením se stává stále 

častějším. Na těchto místech nehrají náboženské, ani jiné vazby velkou roli, a proto je problematika 

měkkých cílů, tak rozsáhlá. Jedná se například o bomby v automobilech, útoky jedinců se 

sebevražednými vestami, výbušniny v poštovních zásilkách, nebo klasický bombový útok. Jelikož se 

jedná, o mnoho možností nikdy přesně dopředu není dané, kdy, jak a kde bude útok proveden. 

 

Následující grafy ukazují zacílení a způsob provedení teroristických útoku v letech 1998–2014 

v Evropě, kterých bylo dohromady evidovaných 5297 dle dat Global Terorism Database Marylandské 

university v USA. [14] 

 

Obrázek 18 Mapa teroristických útoků na Srí Lance [11] 
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Obrázek 19 Graf typů teroristických útoků 

Z grafu analýzy typů teroristických útoků vyplývá, že nejoblíbenější způsob provedení těchto 

násilných činů je volen bombový útok.[14] 

 

Obrázek 20 Graf cílů teroristických útoků 

Z analýzy cílů útoků je patrné, že nejčastějším místem teroristických činů jsou měkké cíle avšak i 

vládní objekty, armáda a policie jsou velmi častým terčem radikálních skupin.[14] 
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Neznámý Rukojmí při barikádové situaci Únos dopravního prostředku

53%41%

4% 2%

Cíle teroristických útoků

Měkké cíle Vládní objekty, armáda a policie Ostatní Kritická infrastruktura
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Shrnutí nejčastějších cílů a typů teroristických útoků: 

Jako nejčastější terč jsou vybírány měkké cíle (nemocnice, hotely, obchodní centra nebo i 

koncerty). Druhými nejvíce ohroženými jsou vládní objekty, objekty armády a policie, kde bývá 

nejvyužívanějším způsobem bombový útok. Měkké cíle jsou nejčastěji napadeny střelnou zbraní, nebo 

nastraženou výbušninou, což se zdá být nejrozsáhlejší a nejvíce využívaný způsob útoku. [6] 

Dalším efektivním způsobem je použití chladné zbraně například nože. Nedávný útok nožem 

v jižním Německu kdy útočník zranil 3 osoby, z nichž jedna osoba byla v kritickém stavu – tento incident 

může být příkladem, že i tento druh činů se v poslední době rozmohl. [6] 

Nedávné události ukazují, že se objevují útoky „car-ram“ pod čímž si můžeme představit nájezd 

automobilového prostředku do početného davu. Útoky v Barceloně, Londýně či v Paříži ukazují, že tyto 

nájezdy dopravními prostředky jsou efektivnější a rychlejší než napadení střelnou zbraní. [6] 

3.5 Bezpečnostní prvky 
Základní kategorie bezpečnostního systému dělíme do tří skupin: 

 

 fyzická bezpečnost, 

 elektronické prvky, 

 mechanické prvky. [14] 

 

Bezpečnostními prvky a způsobem jejich využití se zabývá řada odborných publikací v různých 

odvětvích. Veškeré prvky na ochranu měkkých cílů lze vhodně kombinovat. Veškeré prvky vyžadují 

přesné určení jejich využití, u elektronických je důležitá provázanost s obsluhou, u mechanických prvků 

probíhá kontrola při vstupech do areálu nebo místností, avšak tento způsob se dá lehce obejít. 

Kombinací aktivních a pasivních bezpečnostních prvků dochází k výraznému zlepšení zabezpečení 

objektů vůči násilnému vniknutí či útoku. [14] 

 

Aktivní prvky: 

 bezpečnostní pracovníci 

 ostatní personál 

 kamerové systémy, 

 pohybová či teplotní čidla, 

 sensory pohybu, 

 systémy vstupních karet či hesel.[15] 

 

  



27 

 

Pasivní prvky: 

 zdi, ploty, zábrany, 

 zámky, závory, 

 trezory, 

 dveře se zámkem.[15] 

 

3.5.1 Fyzická bezpečnost: 
Pod pojmem fyzická bezpečnost (Physical Security) si můžeme představit bezpečnost areálů, 

budov, místností či vybavení, které chrání bezpečnostní pracovníci. Tento druh zabezpečené může být 

překonán a v důsledku toho může být zničeno, ukradeno nebo poškozeno vybavení. [15] 

 

Bezpečnostní pracovníci provádí kontroly u vstupů, pochůzky v objektech a obsluhují řídící 

středisko, kde se nachází bezpečnostní technologie. Kvalitně vyškolená fyzická ostraha dokáže kvalitně 

zabezpečit prostor a napomáhat tak k vysoké bezpečnosti. Bezpečnostní personál je v dnešní době, buď 

součástí ohrožené instituce, nebo se najímají soukromé bezpečnostní agentury. Postupy jak řešit 

dané incidenty jsou důkladně popsány. Bezpečnostními pracovníky můžeme nazvat např. ochranky 

v obchodech či bankách.[14] 

 

Ostatní personál tedy pracovníci organizace, které se nestarají o bezpečnost, avšak mohou se na 

bezpečnosti aktivně podílet (např.: vrátný, školník, uklízečka, učitel, pořadatelé akce nebo 

dobrovolníci).[14] 

 

3.5.2 Elektronické prvky 
Elektronických prvků využívaných k bezpečnosti a zabezpečení máme hned několik. Řadí se sem 

například: 

 kamerový systém, 

 poplachové zařízení a tísňové systémy, 

 dohledové a poplachové přijímací centrum (DPPC), 

 vnitřní rozhlas, 

 rentgen, 

 detektory kovů, 

 detektory výbušnin tzv. sniffery, 

 čtečky dokladů.[14] 
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Kamerový systém slouží k monitorování vnějších i vnitřních prostorů za účelem zachytávání osob a 

činností v nich. Systém využívaný k monitorování může běžet 24 hodin denně. Monitoring je obsluhován 

bezpečnostním personálem, nebo slouží pouze jako záznamové zařízení sloužící k pozdějšímu použití. 

Veškeré videozáznamy se v dnešní době nahrávají do zálohovacích zařízení. Kamerové systémy nejsou 

levnou záležitostí, proto upřednostňujeme kamery snímající vstupy či místa přes, která se dá lehce 

vniknout do budov a areálů. Důležitým aspektem je zvážit zda kamery budou obsluhovány 

bezpečnostním personálem nebo zda pojedou pouze jako záznamové zařízení. 

Zařízení na snímání prostor je možné přepnout do režimu sepnutí v případě pohybu, což má za 

následek rozsvícení monitoru a upoutání pozornosti pracovníka bezpečnostní služby. Řada kamerových 

systémů v dnešní době má zabudované užitečné analytické funkce, které provádějí např. vyhodnocení 

podoby (tzv. face detection), rozpoznání podezřelé aktivity apod.[14] 

 

Rentgen tedy zařízení sloužící k detekci zbraní, bomb či výbušnin v zavazadlech. Tento druh 

zabezpečení se využívá především na letištích nebo hranicích. Manipulaci s těmito zařízeními zařizuje 

vyškolený personál a provádí se už při vstupní kontrole. Rentgeny jsou především využívány pro kontroly 

zavazadel v podobě kufrů, tašek či batohů a proto se provádí v součinnosti s kontrolou detektorem 

kovů.[14] 

 

 

  

Obrázek 21 Bezpečnostní rentgen Hi-SCAN 6040-2is [16] 
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Detektory kovů se využívají v součinnosti s rentgeny, jak již bylo zmíněno výše. V současné době se 

standardně objevují dva druhy provedení – ruční a rámové. Využití těchto způsobu zabezpečení lze vidět 

na letištích, při vstupech do vládních budov nebo muzeích Hlavním problémem těchto detektorů jsou 

nekovové zbraně, části bomb nebo samotné výbušniny, které tyto zařízení nemají šanci detekovat.[14] 

 

 

3.5.3 Mechanické prvky 
Mezi mechanické prvky zabezpečení můžeme zařadit především pasivní prvky bezpečnosti. 

 Bezpečnostní dveře, 

 bezpečnostní okna, 

 ploty, 

 turnikety, 

 sloupky nebo betonové bloky.[14] 

 

Bezpečnostní dveře se vyrábí v různých certifikovaných třídách. Bezpečnostní výrobky můžeme třídit 

do kategorií 1 až 4. Tyto dveře mohou například odolat střelbě nebo výbuchu, tedy snižují možnost 

násilného vstupu. V kombinaci s přístupovými hesly je tento druh zabezpečení takřka 

neprostupným. [14] 

 

Bezpečnostní okna slouží jako další stupeň ochrany před vniknutím. Stejně jako dveře jsou odolná 

vůči střelbě, výbuchu nebo prohození různých nebezpečných předmětů.[14] 

 

  

Obrázek 22 Průchozí detektor kovů Ceia SMD600 Plus [17] Obrázek 23 Ruční detektor kovů Ceia PD240 [18] 
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3.6 Povinnosti pořadatele 
K povinnostem pořadatelů patří pořízení písemného dokumentu s oznámením příslušnému úřadu 

tak, aby oznámení bylo doučeno alespoň 5 dnů předem. [19] 

V dokumentu musí být obsaženo: 

 Účel shromáždění, 

 den a místo konání, 

 doba zahájení a konce, 

 předpokládaný počet účastníků, 

 počet osob zajišťujících pořadatelskou službu, 

 identifikace a kontaktní údaje osob pověřených organizátorem ke spolupráci s orgány veřejné 

správy, 

 identifikace a kontaktní údaje osob, v jejichž objektech – na jejichž pozemcích se akce koná.[19] 

 

Mezi další podmínky pořadatelů řadíme: 

 zabezpečit minimální počet členů pořadatelské služby, 

 ukončit akci v určitou hodinu, 

 doložit obci právní titul pro užívání místa akce 

 být na místě konané akce či jinak zajistit přítomnost osoby odpovědné za průběh akce, 

 označit přehledně místo, kde se akce koná, místa pro parkování, přístupové a únikové cesty, 

 v případě narušení veřejného pořádku, který se nedaří obnovit, kontaktovat Policii ČR, 

 zajistit, aby účastníci akce nevnášeli na akci zbraně, výbušniny, hořlaviny, pyrotechniku, 

 stanovit podmínky k zabezpečení požární ochrany, zejména povinnost zajistit přítomnost 

preventivní požární hlídky.[19] 
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4 ZKOUMANÉ ÚZEMÍ A FESTIVAL 

V této části se podíváme na zkoumané území, kde se nachází. Následně zjistíme, kde se nachází, 

území festivalu a rozebereme návaznost na dopravu areálu. 

4.1 Obecné informace o území 
Červený Kostelec se nachází v Královehradeckém kraji v okrese Náchod. Území města se rozkládá 

na jihozápadních svazích Jestřebích hor ve výšce 414 metrů nad mořem. Městem protéká potok 

Olešnice, který pramení v Horním Kostelci a teče přes západní okraj města. [20] 

První zmínka o Kostelci se objevila 22. srpna 1362 v konfirmační knize pražské diecéze. Konkrétně 

ustanovuje faráře Heřmana patronem kostela červenohorským panem Mikulášem Písklem. Od roku 

1876 je Kostelec městem a využívá přívlastku Červený. Počet obyvatel je okolo 8500 (počet obyvatel k 

31. 12. 2015 dle MěÚ  Červený Kostelec byl 8360) [20] 

  

Červený Kostelec 

Obrázek 24 Umístění Červeného Kostelce na mapě České Republiky 
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4.2 Lokace umístění 
Mezinárodní folklorní festival se koná každoročně v již zmíněném Červeném Kostelci, v přírodním 

areálu v centrální části města naproti divadlu J. K. Tyla. Přírodní park, kde je postaven letní amfiteátr, je 

příhodnou lokací i vzhledem k rozsáhlému území. Dění festivalu se odehrává nejen v areálu, ale také 

v prostranství přilehlých ulic, do kterých se rozprostírají další aktivity a zázemí akce (např. řemeslný 

jarmark a dílny). Vzhledem k velkému zájmu veřejnosti se stánky s občerstvením nalézají i na ulici 

Komenského mezi budovami prvního a druhého stupně základní školy V. Hejny.  

 

 

4.3 Návaznost festivalu na dopravu 
Ve městě se nachází autobusové i vlakové nádraží. Městem prochází silnice 1/14, vedoucí 

severovýchodem Čech podél hranice s Polskem, spojující v tomto úseku města Trutnov a Náchod. Další 

silnice směřují do měst Hronov a Česká Skalice. 

Obrázek 25 Lokace umístění 

Legenda: 
Přírodní areál 
Komenského ulice 
budova divadla J. K. Tyla 

https://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cechy
https://cs.wikipedia.org/wiki/Polsko
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Obrázek 26 Umístění vlakové a autobusové dopravy 

4.3.1 Autobusová doprava 
Autobusové nádraží, které se nachází v centru, je poměrně frekventované, jelikož město leží na 

pomezí náchodského a trutnovského regionu v turisticky exponované oblasti kraje Boženy Němcové a 

Aloise Jiráska. Velká část návštěvníků přijíždí pomocí autobusové dopravy i z blízkého okolí z důvodu 

nedostatečné kapacity místních parkovišť. 

Legenda: 
Přírodní areál 
Budova divadla J. K. Tyla 
Autobusové nádraží 
Vlakové nádraží 

Obrázek 27 Autobusová doprava 

Vlakové nádraží 
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4.3.2 Vlaková doprava 
Vlakové nádraží se nachází v části obce Lhota za Červeným Kostelcem. Stanice je na přímé 

železniční trase Trutnov – Hradec Králové. Z nádraží se k areálu lze dostat buď použitím autobusu na 

autobusové nádraží, vzdálenost 2 km ujede za 3 minuty. Do tohoto limitu musíme ovšem zahrnout 

i dobu čekání na přípoj. Pokud cestujeme ve směru od Hradce Králové, čekací doba na spoj je 

okolo 25ti minut. Jedeme-li ze směru Trutnov, je tento časový údaj výrazně kratší, zhruba 3−4 minuty. 

Po vystoupení z autobusu musíme dojít pěšky výše zmíněnou trasou. 

 Druhý způsob je dojít pěšky již z vlakového nádraží, cesta trvá zhruba 25 minut. Navržená trasa 

převážně kopíruje silnici 1. třídy = ulice 17. listopadu, pro snadnou orientaci. 

 

 

 

 

  

Legenda: 
Přírodní areál 
Pěší trasy 
Trasa autobusu 

Obrázek 29 Pěší trasa z vlakového nádraží 

Trutnov 

HK 

Trutnov 

HK 

Obrázek 28 Autobusová doprava z vlakového nádraží 
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4.3.3 Osobní doprava 
Doprava osobním automobilem se vzhledem k malému počtu parkovacích míst nedoporučuje. V období 

festivalu jsou ve většině případu parkovací místa obsazena a volné se špatně hledají. Největší parkovací 

kapacitu má parkoviště u místního Penny obchodu, které sousedí s obchodním družstvem KONZUM. 

Jedno z dalších větších parkovišť u bývalého textilního areálu je vymezeno pro parkování autobusů 

s účinkujícími. Rovněž část parkoviště u divadla a střední školy je vyhrazeno pro výstup a nástup 

účinkujících souborů. 

 

 

Obrázek 30 Přehled parkovacích ploch  
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5 MEZINÁRODNÍ FOLKLORNÍ FESTIVAL – ČERVENÝ KOSTELEC 

Mezinárodní folklorní festival v Červeném Kostelci je jednou z nejvýznamnějších akcí v kraji a 

zároveň jedním z nejstarších festivalů tohoto typu v České republice. Výbornou organizací a kvalitním 

obsazením všech programů zahraničními soubory se zařadil mezi nejvýznamnější folklorní festivaly 

v Evropě. Díky těmto skutečnostem byl oceněn zařazením mezi hlavní festivaly pořádané pod patronací 

mezinárodní organizace lidového umění I. O. V., patřící statutem B do UNESCA. [20] 

Festival v Červeném Kostelci se každoročně koná ve druhé polovině srpna v přírodním areálu u 

Divadla J. K. Tyla. V pěti dnech a v patnácti programových blocích se publiku představí 

téměř 600 tanečníků, tanečnic a hudebníků ze zhruba 16−20 folklorních skupin z celého světa. 

Pravidlem jsou také denní tisícové návštěvy vystoupení v přírodním areálu. Podvečerní programové 

bloky jsou zakončeny noční zábavou, při které se setkávají účinkující s diváky a navazují spolu kontakty. 

Město se proměnilo ve střed folklorního světa a byl rozšířen okruh diváků i mimo náš region. [21] 

5.1 Historie a vývoj festivalu  
Historie folklorního festivalu se začala psát již v šedesátých letech dvacátého století konkrétně 

roku 1952, kdy u příležitosti 100. výročí prvního vydání románu Babička od Boženy Němcové byla 

uspořádána slavnost v prostorách zříceniny hradu Rýzmburk v Babiččině údolí. Prvních pár pokusů o 

vytvoření slavnosti v lidovém duchu se nepotkalo s velkým ohlasem. V této době nesla akce oficiální 

název „U nás na Náchodsku“. Slavnosti probíhaly pouze jeden den a účastnilo se 3 až 7 souborů z našeho 

kraje a sousedního Kladska a Lužice. Pravidelným účastníkem na této slavnosti byl soubor Hadař, který 

vznikl v Červeném Kostelci.[22] 

Rok 1960, kdy se konal 6. ročník festivalu, přinesl první pokus o rozšíření programu na dva dny. 

V následujících letech nedocházelo k výrazným změnám, pouze se měnil počet souborů. Dalším 

významným rokem byl rok 1992, kdy došlo k navrácení veškerých prostor, kde se slavnost konala, 

původnímu majiteli, který znemožnil pořádání dalších ročníků na tomto místě. Následující rok došlo 

k přemístění slavností do nových prostor v nedalekém městě Červený Kostelec. Přírodní areál u Divadla 

J. K. Tyla se podařilo vybudovat během krátké doby a jelikož odpadly problémy s přemisťováním 

souborů, bylo možno rozšířit slavnost na tři dny.[22] 

Rostoucí snahou pořadatelů přilákat co nejvíce zahraničních souborů se během prvních čtyř let v 

novém  prostředí podařilo rozšířit festival ze tří dnů na konečných pět. Rok 1994 přinesl do programu 

jednu zásadní novinku a tím byl průvod souborů městem.[22]  

Na přelomu století, při konání 47. ročníku, bylo rozhodnuto o novém oficiálním názvu: Mezinárodní 

folklorní festival Červený Kostelec“. [22] 
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Časová osa festivalu: 

5.2 Popis areálu 
Přírodní areál se nachází ve středu města s dobrou přístupností. Areál je během konání festivalu 

oplocen a střežen místními pořadateli. Jedná se mírný svažitý terén s převýšením cca 10 metrů pod 

místním hřbitovem. Prostor areálu festivalu se rozkládá na cca 6000 m2. 

Obrázek 31 Časová osa festivalu 

Obrázek 32 Popis areálu 
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V amfiteátru je každý rok vybudováno minimálně 16 stánků s různým způsobem využití, které jsou 

postaveny po obvodu. Pódium v areálu je umístěno v dolní části blíže k divadlu J. K. Tyla vedle, kterého 

se nachází prostor, který slouží pro zvukové aparatury. Pro dobrý chod je zde umístěno 5 rozvaděčů, 

které stačí na pokrytí veškerých potřeb.  

Do areálu je možné dostat se třemi vstupy avšak jen vstup je pouze pro vystupující folklorní 

soubory. Hlavní vstup do amfiteátru se nalézá u školní jídelny, druhý možný veřejný vstup je od místního 

hřbitova. Vchod a východ pro účinkující se nachází v horní části areálu blízko k sokolovně. 

Jelikož se jedná o folklorní festival a nikoliv hudební je v areálu dočasně umístěno cca 380 laviček 

pro všechny návštěvníky umístěných ve středu amfiteátru. V areálu se nachází sociální zařízení – ToiToi 

a také stan se zdravotnickým personálem.  

 

Legenda: 

Přírodní areál 

Pódium 

Stánky 

Obrázek 34 Prostor areálu festivalu 

Obrázek 33 Uspořádání stánku dle MKS 

Směr sokolovna 
Zdravotnický stan 

Sociální zařízení 

Vstup od hřbitova 

Detailní rozmístění stánku dle MKS: 
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5.3 Popis provozu festivalu 
Příprava akce tohoto typu trvá dlouhou dobu, proto plánování následujícího ročníku začíná hned 

po skončení toho předchozího, Během přípravy festivalu je nutné oslovit nové taneční folklorní soubory, 

které se v Červeném Kostelci ještě neobjevili, zahájit jednání s vytipovanou kapelou, která by mohla celý 

festival odstartovat.  

Další fáze příprav spočívá v komplexní přípravě festivalu, kdy se řeší zajištění předprodeje 

vstupenek, zajištění dostatečného množství sociálních zařízení či rozmístění stánku v přírodním areálu.  

Jelikož se jedná o přírodní areál v centru města, probíhá výstavba areálu každý rok těsně před 

začátkem festivalu. Areál je nutné oplotit ze dvou stran, tak aby nemohlo dojít k nepovolenému vniknutí 

do amfiteátru. Vstup do areálu je možný 3 vchody, otevřené pro veřejnou jsou pouze 2a jeden je 

služební přes který přicházejí a odcházejí taneční folklorní skupiny.  

Po dobu festivalu je omezen průjezd v blízkém okolí. Povolený vjezd mají automobily záchranné 

služby, policie ČR, hasiči a také zásobovací dodávky.  

5.4 Program festivalu 
Program festivalu je rozdělen do 5 dnů. Slavnostní zahájení je uprostřed týdne ve středu a trvá až 

do neděle. Folklorní skupiny z celého světa přijíždějí však již během týdne. 

 

Středa 

Středeční program začíná v pozdních odpoledních hodinách slavnostním zahájením celého 

festivalu. Každý rok při zahájení zahraje pozvaná kapela (legendární skupina Olympic v roce 2018, 

hudební skupina Buty v roce 2017 nebo fenomenální skupina Čechomor). 

Čtvrtek 

Čtvrteční program startuje podobně jako ten středeční v podvečer. Program je rozdělen do 

přírodního areálu a blízkého Divadla J. K. Tyla. V amfiteátru se konají první vystoupení folklorních 

souboru, který běží souběžně s programem v divadle, kde probíhá muzikálového vystoupení. 

Pátek 

Již dopoledne se v blízkém prostoru areálu festivalu pořádá řemeslný jarmark a dílny. 

V odpoledních hodinách se zúčastněné soubory představí ve městě mezi náměstím a autobusovým 

nádražím. V podvečer pátečního dne pokračuje program některými vystoupeními v amfiteátru. Tento 

blok trvá cca 4 hodiny, kde se vystřídá většina souborů. Páteční program již přiláká mnohem více lidí než 

ve čtvrtek a je to hlavně s přihlédnutím na to, že někteří lidé nemusí v sobotu do práce. 
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Sobota 

Stejně jako v pátek si ráno můžeme zajít řemeslný jarmark a díly k areálu. Od 10té hodiny 

dopoledne se v místním kostele sv. Jakuba pořádá mše svatá. Při odpoledním programu se postupně 

představují a mají vystoupení všechny taneční folklorní soubory. Souběžně s vystoupeními probíhá 

hlasování lidí o nejoblíbenější soubor, každý kdo si koupí vstupenku dostane žeton/y které může hodit 

do kterékoliv hlasovací urny se jmenovkou svého kandidáta. V podvečer je tzv. Dětské okénko, při 

kterém se představí dětské skupiny v čele s kosteleckým Hadářkem. Od osmé hodiny večerní je na 

programu galapředstavení, kdy se postupně představí vybrané soubory. 

Neděle 

Nedělním programem končí celý festival a tudíž je časově nejkratší. Ráno se naposledy otvírají 

řemeslné krámky a dílny. Největší nedělní atrakcí je průvod všech zúčastněných folklorních souborů 

ulicemi města, při kterém se loučí se všemi kteří se na ně přišli podívat. V amfiteátru hraje hudba a 

připravují se vyhlášení nejoblíbenějšího souboru. Po vyhlášení a předání cen pro tři nejoblíbenější 

soubory je festival oficiálně ukončen. Hned po konci se začíná s uklízením a balením stánků a prostoru 

celého areálu. 

Shrnutí 

Během pěti dnů festivalu, které jsou plnohodnotně obsazené, se toho stane opravdu hodně. 

Středeční program láká na některou z vybraných kapel, při čtvrtečním se dá zajít do divadla na folklórní 

muzikál. Pátek a sobota jsou nejdelší programy a tudíž v tyto dny navštíví festival nejvíce lidí. 

Průvod městem je pro každého diváka zpestřením nedělního dopoledne a rozloučením se se soubory 

Závěrečné vyhodnocení v areálu již nepřiláká takové pozornosti jako předchozí dny. 

5.5  Počty lidí na festivalu a jejich vlastnosti 
Návštěvnost na festivalu se mění rok od roku, den za dnem a hodně závisí na klimatických 

podmínkách, jelikož se koná v přírodním areálu pod širým nebem. Průměrná návštěvnost za posledních 

pár roků se pohybuje okolo 7 tisíci návštěvníků za 5 dní festivalu, kteří si koupili vstupenku. 
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Celkový počet prodaných vstupenek za poslední 4 roky

Rok 2015
Rok 2016
Rok 2017
Rok 2018

Obrázek 35 Graf celkového počtu prodaných vstupenek dle MKS 
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Mnozí lidé festival navštíví, avšak vstupenku si nekoupí a pohybují se pouze před amfiteátrem a 

v prostoru mezi školami, kde se pohybují skupinky dětí, teenegerů a dospívajích lidí.  

 

Maximální kapacita areálu byla zjištěna od ředitele festivalu pana Tomáše Šimka a činí 

3500 účastníků. K této kapacitě se nejvíce přiblíží první den festivalu, kdy ve večerním programu hraje 

známá kapela.  

Vzhledem k typu festivalu je procentuální rozdělení účastníků shrnuto na obrázku 36, který vyplívá 

z pozorování účastníků tohoto festivalu. 
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Obrázek 36 Procentuální rozdělení účastníků na Mezinárodním folklorním festivalu 
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6 MODEL FESTIVALU 

Poslední část práce se zabývá modely řešeného území. Modely z prostředí přírodního areálu 

v Červeném Kostelci při konání Mezinárodního folklorního festivalu byly vytvořeny v programu 

Pathfinder. Byly vytvořeny celkově 4 modely, které mají sloužit k vyhodnocení evakuace při maximální 

kapacitě. Modely byly optimalizovány pro každou variantu.  

6.1 Vstupní data pro model 
Program Pathfinder, který funguje na principu triangulační sítě lze využít k realističtějšímu 

znázornění pohybu osob v zájmovém území. Pro tuto skutečnost byly modely vytvořeny v režimu 

Steering, který umožnuje, že jednotlivec dokáže přehodnotit trasu s cílem změnit svojí trajektorii při 

zjištění neprůchozí situace. [2] 

6.1.1 Geometrie 
Geometrie řešeného území byla získána z Schwarcz plánu města Červený Kostelec, tudíž se jedná 

o realistickou podobu areálu a okolních ulic. Tyto plány sloužily k základním datům, avšak bylo nutné je 

doplnit o umístění důležitých objektů pro naše modely. Všechny doplněné objekty ať už se jedná o 

umístění pódia, stánků, osvětlení i stromů byly doplněny s co největší přesností na základě vlastních 

zkušeností získané při tomto festivalu.  

Obrázek číslo 38 zobrazuje geometrii a uspořádání nejbližšího území v okolí amfiteátrů. V obrázku je již 

zobrazeno umístění důležitých objektů v areálu i mimo něj (červená – stánky, fialová – pódium, 

zelená – ohraničení areálu, žlutá – místa pro prodej lístků) 

Obrázek 37 Zobrazení současného stavu a umístění mobiliáře v prostoru amfiteátru 
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6.1.2 Populace 
Počty osob v modelech se budou lišit podle navrhovaných variant. Pro modely s evakuací 

uvažujeme maximální možnou kapacitu areálu, která činí 3500 osob. Tento údaj vychází z maximálního 

počtu vstupenek na první den konání festivalu. 

6.1.3 Parametry osob – rychlost 
Při vytváření modelů je důležité stanovit parametry rychlosti pohybu. K určení hodnot byla využita 

data dle Ulricha Weidmana, který stanovil orientační rozdělení rychlosti dle věku a pohlaví. [2] 

 

Pomocí grafu bylo zjištěno, že práce vědce Weidmana určuje střední rychlost pohybu pro muže a 

ženy. Střední rychlost pro muže, byla stanovena na 1,41 m.s-1 a pro opačné pohlaví 1,27 m.s-1 [2] 

Podrobnější rozdělení rychlostí chůze dle Weidmana lze nalézt v tabulce níže. Tabulka rozděluje 

osoby dle věku (do 30ti let, rozmezí mezi 30ti a 50ti roky, nad 50 let). [2] 

 

Tabulka 3 Tabulka podrobného rozdělení rychlosti chůze dle Weidmana [2] 

Rychlost osob dle Weidmana [m.s-1] 

Osoby Min. Max. Osoby Min. Max. 

Ženy (<30let) 0,516 1,433 Muži (<30let) 0,580 1,610 

Ženy (30-50lett) 1,255 1,371 Muži (30-50lett) 1,410 1,514 

Ženy (>50let) 0,605 1,255 Muži (>50let) 0,671 1,392 

Děti 0,409 0,676 Muži (omezení pohybu) 0,460 0,760 

 

Pro rychlosti pohybu osob v modelu byla brána data v intervalu 0,516 až 1,610 m.s-1, které 

stanovuje Weidman ve svých tabulkách. Hodnota na spodní hranici rychlosti pohybu, která 

Obrázek 38 Wiedmanův graf závislosti věku na rychlosti pohybu [2] 
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je 0,516 m.s-
 

1je pro ženy do 30 let. Hodnoty na spodní hranici lze brát i pro osoby s omezením pohybu 

či rychlost dětí. Hodnota na horní hranici určuje rychlost muže ve věku do 30 let. [2] 

 

6.1.4 Scénáře 
Modelování pohybu v areálu se bude lišit dle navrhovaných variant. U každé varianty bylo nutné 

upravovat geometrii, jelikož každá varianta má své vlastní specifikace. Detailnějších popis scénářů 

jednotlivých modelů je rozebíráno v každém modelu festivalu zvlášť. 

6.2 Model festivalu varianta 1 
Model pro variantu 1 je zpracovávám pouze pro prostor ohraničeného areálu. Kapacita osob v této 

variantě činí 3500 osob, tedy maximální možná kapacita. Model znázorňuje stávající stav areálu bez 

jakýchkoliv úprav geometrie = neoptimalizovaná varianta. Tato varianta slouží k celkovému obrázku 

evakuace z amfiteátru. 

 

 

Obrázek 39 Podklad pro geometrii varianty 1 z DWG 

Hlavní východ 

Východ u hřbitova 
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6.2.1 Popis scénáře varianty 1 
Model 1 znázorňuje vylidnění areálu, při maximální kapacitě. Evakuace není ničím omezena ve 

smyslu otevřenosti východu, proto je možné opustit areál kterýmkoliv ze tří dostupných východů. 

Geometrie zachytává nejpravděpodobnější podobu areálu.  

6.2.2 Výstup 
V řešeném území bylo spuštěno 5 simulací. Výsledkem byly data seřazená do textového souboru. Pro 

přehlednější orientaci byly seřazeny do tabulek, ze kterých byl následně vytvořen graf. 

Tabulka 4 Znázornění dat získaných z modelu 1 

Simulace 

Počet spuštění 1 2 3 4 5 

čas[s] 413.2 402.3 410.0 401.0 403.3 

STATISTIKA 

Střední hodnota 406 

Směrodatná odchylka 5 

95% kvantil 413 

 

6.2.3 Shrnutí 
Výstupem naprogramovaného modelu je simulace určující předpokládaný čas k evakuaci areálu. 

Tento čas byl stanoven v rozmezí 101 až 413 sekund, což se rovná přibližně 6 minutám. V modelu vznikají 

kongesce u východů zejména u východu vedoucího k hřbitovu, proto je nutná optimalizace tohoto 

řešení.  
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Obrázek 40 Graf pro model 1 - vynesení hodnot počtu osob v areálu v závislosti na čase 
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6.3 Model festivalu varianta 2 
Varianta 2 vychází z předchozího scénáře, avšak došlo k optimalizování geometrie. Geometrie byla 

upravena tak aby došlo ke zlepšení pohybu k evakuačním východům. Po zjištění problémových míst 

v modelu 1 byla tato místa upravena. Vzhledem k členitému uspořádání areálu došlo k odstranění 

116 míst na sezení v horní části modelu a posunutím předposledního stánku na dolní straně modelu 

směrem k levého dolního rohu. Pro optimálnější vyklizení byl vytvořen nový východ – hřbitov 2, který 

má pomoci zlepšit kumulaci v této části modelu a jeho šířka je 5 metrů. 

 

Obrázek 41 Geometrie využitá při modelu 2 zpracovaná v softwaru Pathfinder 

Hlavní východ 

Východ hřbitov 

Východ hřbitov 2 
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6.3.1 Popis scénáře varianty 2 
Scénář je totožný s modelem 1 avšak v této variantě došlo u optimalizaci geometrie areálu. Do 

tohoto scénáře byly zařazeny změny v umístění stánku, dokonce tato varianta nepočítá se 116 místy 

k sezení v horní části areálu. Vzhledem k těmto úpravám společně s přidáním provizorního evakuačního 

východu dochází k mírnému zlepšení rychlosti vylidnění areálu. 

 

6.3.2 Výstup 
Pro získání statistických dat bylo spuštěno 5 simulací, následně byla data převedena do tabulek pro 

přehlednější manipulaci. Z výsledných dat byla vytvořena tabulka a graf, který znázorňuje počet osob 

nalézajících se v areálu v určité době. 

Tabulka 5 Znázornění dat získaných z modelu 2 

Simulace 

Počet spuštění 1 2 3 4 5 

čas[s] 348,0 325,4 324,1 356,0 337,2 

STATISTIKA 

Střední hodnota 338 

Směrodatná odchylka 14 

95% kvantil 354 

 

Obrázek 42 Detail přesunutí a posunutí stánku v modelu 1 
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6.3.3 Shrnutí 
U varianty 2, která byla, optimalizovanou verzí Modelu 1 si můžeme všimnout, zmenšení kumulace 

osob v prostoru exitu hřbitov. Toto zmenšení kumulace má na svědomí otevření východu hřbitov 2, přes 

který značná část osob opouští areál. Předpokládaný čas evakuace byl v tomto případě stanoven na 

5,5 minuty ± 25 sekund. Oproti variantě 1 se zkrátil čas vyklizení o 30 sekund. 

6.4 Model festivalu varianta 3  
Model 3 vychází ze stejné geometrie jako varianta 2 avšak dochází k uzavření hlavního a 

personálního vstupu. Důvodem uzavření 2 vchodu je fakt, že se tyto vstupy nalézají na jedné ulici a jsou 

od sebe vzdálené přibližně 50 metrů. Vzhledem k této nízké vzdálenosti je pravděpodobné, že při 

zatarasení jednoho z víše zmiňovaných vstupů by došlo k obavám a tudíž i strach použít druhý, který by 

se zdál v danou chvíli volný pro evakuaci. 
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Obrázek 44 Geometrie využitá při modelu 3 zpracovaná v softwaru Pathfinder se zatarasenými východy 

6.4.1 Popis scénáře varianty 3 
Varianta 3 navazuje na model 2, avšak při tomto scénáři se zabýváme evakuací osob pouze do 2 

možných východů. V tomto scénáři je počítáno se zablokováním hlavního vstupu, který tedy nebude 

možné využít k evakuace a zablokováním východu pro personál. Bylo zvažováno, zda by v tomto scénáři 

nemohl být zavřen pouze jeden z dolních vchodů, však došli jsme k závěru, že pokud hrozí nebezpečí 

v jednom z těchto 2 východu pravděpodobně nebude možné využít ani ten druhý, jelikož se nachází na 

stejné ulici se vzájemnou vzdálenosti 50ti metrů. Scénář v tomto případě poukazuje na možnost 

evakuace pomocí pouze jednoho původního východu, ke kterému však již byl díky optimalizaci přidán 

další o rozměru 5 metrů. Nevýhodou těchto východu je malá vzdálenost od sebe a tudíž s simulaci 

dochází k velké kumulaci osob, při které by mohlo dojít k tragickému neštěstí v podobě zranění nebo 

dokonce ušlapání. 

 

Hlavní východ 

Východ hřbitov 

Východ hřbitov 2 
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6.4.2 Výstup 
Pro získání základních dat bylo spuštěno 5 simulací, poté byla převedena do tabulky, že které byl 

následně vynesen graf počtu lidí nacházejících se v areálu v závislosti na čase. 

Tabulka 6 Znázornění dat získaných z modelu 3 při uzavření hlavního a personálního exitu 

Simulace 

Počet spuštění 1 2 3 4 5 

čas[s] 573,0 556,7 591,3 559,8 552,7 

STATISTIKA 

Střední hodnota 567 

Směrodatná odchylka 16 

95% kvantil 588 

 

 

6.4.3 Shrnutí 
Simulace modelu 3 nám ukázala situaci, co se stane s pohybem osob, dojde-li k uzavření hlavního a 

personálního východu při evakuaci festivalu. Prodloužení času evakuace je nutno předpokládat, 

vzhledem k uzavření východů. Předpokládaný čas na vyklizení areálu pomocí východu hřbitov 1 a 

hřbitov 2 vzrost téměř o 4 minuty na 9,5 minuty ± 25 sekund. Což je způsobeno velkou kumulací v okolí 

volných exitů. 
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6.5 Model festivalu varianta 4  
Varianta modelu 4 je v podstatě stejná jako v případě modelu 3, avšak po zhlédnutí simulace 3 

by  navrhnut další provizorní východ. Nový navrhnutý evakuační východ se nalézá v horní části modelu 

a vede do volného prostranství parku. 

 

6.5.1 Popis scénáře varianty 4 
Varianta 4 vznikla v stejném duchu jako pro model 3. V tomto případě po zhlédnutí scénáře pro 

model 3 došlo k vytvoření nového provizorního místa tak aby se dav rozdělil na 2 části. Nově vzniklý 

evakuační východ má šířku 5 metru a nachází se na protější straně než východy hřbitov a hřbitov 2. 

Nově vzniklé vstupy nebudou využity při běžném provozu areálu. 

Hlavní východ 

Východ hřbitov 

Východ hřbitov 2 

Východ park 

Obrázek 46 Geometrie využitá při modelu 4 zpracovaná v softwaru Pathfinder se zatarasenými východy a nově vzniklým 

východem 
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6.5.2 Výstup 
Výstupem této varianty, při které bylo spuštěno 5 simulací, jsou data, která byla následně přehledně 

zařazena do tabulky. Výsledkem uspořádání těchto dat je výstupní graf, který slouží pro lepší vizuální 

představu o výskytu osob v areálu v závislosti na čase. 

 

Tabulka 7 Znázornění dat získaných z modelu 4 při uzavření hlavního a personálního exitu a nově vzniklím východem 

Simulace 

Počet spuštění 1 2 3 4 5 

čas[s] 368,5 361,0 369,8 356,3 363,9 

STATISTIKA 

Střední hodnota 364 

Směrodatná odchylka 6 

95% kvantil 370 

 

 

6.5.3 Shrnutí 
Vzhledem k podobnosti s modelem 3 lze očekávat, že při otevření nového exitu (východ park)musí 

dojít k zrychlení času evakuace osob z dané prostoru. Předpokládaný čas na vyklizení areálu pomocí 

východu hřbitov 1, hřbitov 2 a nově provizorně zbudovaným východem park se snížil oproti minulé 

variantě téměř o 3 minuty na 6 minut ± 10 sekund. Což je způsobeno výběrem 2 možnými směry 

evakuace. 
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7 SROVNÁNÍ VARIANT A VYHODNOCENÍ 

V závěreční kapitole jsou proti sobě porovnávány typy modelů a je zpracováno jejich vyhodnocení. 

7.1 Porovnání modelu M1 a M2 
Toto srovnání porovnává dva velice podobné modely s různou geometrií. Model 1 řeší aktuální stav 

zaměření geometrie festivalu naproti tomu model 2, byl již optimalizován, aby bylo dosaženo lepšího 

pohybu při evakuaci. Hlavním poznatkem při tomto srovnání je fakt, že při upravení geometrie modelu 

a otevřením provizorního východu dojde ke snížení celkového času potřebného pro evakuaci o 1 minutu. 

Tento čas je především dá faktem, že nový exit je v těsné blízkosti jiného. 
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7.2 Porovnání modelu M3 a M4 
Modely M3 a M4 se zaměřují na evakuaci prostor festivalu s nově vzniklou situací. Oba modely 

znázorňují zatarasení hlavního a personálního vstupu, čímž dochází k možnosti evakuace pomocí 

2 respektive 3 východů. V modelu M3 je uvažováno s již existujícími východy hřbitov a hřbitov_2. Tato 

situace ukazuje na velkou kumulaci osob. Model 4 přináší řešení v podobě otevření dalšího provizorního 

exitu (východ park), čímž dojde k rozdělení davu na 2 směry. Časy evakuace osob se liší téměř o 3 minuty. 
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8 Závěr  

 

Cílem práce bylo definovat optimální uspořádání areálu v souladu s novými bezpečnostními 

standarty ochrany měkkých cílů. Dále bylo nutné aplikovat modelování pohybu osob v areálu 

mezinárodního folklorního festivalu v Červeném Kostelci. Vypracovány byli 4 modely, které měli různé 

vstupní parametry. Z výsledků simulací byli porovnávány vždy 2 podobné varianty, které se lišili pouze 

drobnými změnami v geometrii nebo vytvořením nového možného exitu.  

 Posuzováno byla především evakuace areálu s různými okolnostmi. Všechny modely byly řešeny 

na maximální kapacitu areálu. S přihlédnutím na geometrii vytvořenou v sofrwaru pathfinder došlo 

k zjištění, že vylidnění areálu při maximální kapacitě by nevyhovělo standardům. Při vylidňování dochází 

ke značným kongescím u všech vstupů, především v úzkém prostoru před hlavní bránou.  

Tyto podklady mohou ovlivnit fázi přípravy a plánování následného ročníku této kulturní akce. 
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