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Abstract 

The presented study is devoted to the current state of knowledge about the 

phenomenon of "crowd science", as presented by relevant studies. In addition to the team of 

experts connected to Lancaster University, there are also observations from the environment of 

architecture, as well as concepts, fighting fake-news about the size of some specific crowd. Last 

but not least, the parallel ways of using the mentioned vocabulary take place here. This is 

undoubtedly a concept on the rise, with the assumption of use in the management of crowded 

places and large scalle events. 
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ÚVOD – VĚDA O DAVU JAKO PŘEDMĚT ODBORNÉHO DISKURSU A PRAXE 

 

„Věda o davu“ (crowd science) je podle některých zainteresovaných autorů vznikající 

odbornou disciplínou, primárně motivovanou snahami o zajištění bezpečnosti davů v kriticky 

zatížených místech. Ambicí příspěvku je zmapovat užívání souvisejících pojmů (zda a případně 

v jakém kontextu a jakými týmy autorů jsou aplikovány), stejně jako možné související 

případové studie či doporučení. [30] 

 

 

1  STUDIE Č. 1: PŘÍPADOVÉ STUDIE TÝKAJÍCÍ SE BEZPEČNOSTI DAVU 

 

Výraznou osobou ve sledované oblasti je Keith STILL, profesor na Manchester 

Metropolitan University, který vyvinul a zajišťuje magisterský program v oblasti bezpečnosti 

davu a analýzy rizik. [10] Jeho studie se zaměřují na využití plánovacích nástrojů pro místa 

veřejných shromáždění a akcí za účasti velkého množství osob. Se svým týmem konzultoval 

některé náročné projekty bezpečnosti davu ve světovém měřítku. 

Jako příklad konkrétního výstupu může sloužit studie trojice autorů z Manchester 

Metropolitan University, do jejíž přípravy se vedle již zmíněného Keitha STILLA zapojili 

Marina PAPALEXI a David BAMFORD a jejich kolega z Lancaster University Yiyi FAN. Text 

představuje pojednání s cílem prozkoumat vývoj a aplikaci nástrojů pro řízení bezpečnosti 

davu – s důrazem na využití v praxi (optimalizace řízení davu a jeho potenciální propustnosti). [64] 

Součástí pojednání jsou případové studie, představující některé ve světovém měřítku 

náročné projekty, týkající se snah o zajištění bezpečnosti davů. 

Existují konkrétní problémy spojené s konvenčními dokumenty o posouzení výzev 

ohledně bezpečnosti davu. Studie z tohoto důvodu zkoumá výběr dostupné literatury k tématu. 

Autoři konstatují, že identifikované dokumenty dle jejich názoru směřují paušálně 

k nadhodnocování rizika. Příslušná dokumentace často vzniká přístupem "COPY+PASTE" bez 

toho, aby byly využity relevantní terénní či jinak získané informace, potřebné k řešení 

příslušných otázek v terénu. [57, 63] 
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Ilustrace 1 a 2 

Titulní strany publikací týmu okolo Keiutha STILLA [2, 10, 33, 36, 48] 

 

 

  
 

Ilustrace 3 a 4 

Vizuály, související s tvorbou týmu Keitha STILLA [10] 

 

Selhání může zapříčinit jak design místa, tak řízení (správa) akce nebo místa.  Autoři 

jsou toho názoru, že chování davu není vždy primární příčinou nehod a incidentů. Po velkých 

incidentech, kdy se analyzují fakta, je dav sám o sobě jen zřídka příčinou neštěstí. Daleko 

častějším společným jmenovatelem je nevhodné využití prostoru. Je proto třeba neustále dbát 

na aspekty prostředí, které povedou k zajištění toho, aby byl konkrétní prostor vhodný pro 

určitý účel. [35, 46] 

Autoři přitom zároveň navazují na koncepci, kterou Keith STILL etabloval již 

v minulosti, a to konkrétně Model hodnocení rizik bezpečnosti davu, v originále Design, 

Information, Managements, Ingress, Circulation, Egress (DIM-ICE, v dalším textu pak 

používaný obvykle ve zkrácené formě jako „Model“).  

Dokument poskytuje vhled do toho, jak lze Model použít k podpoře plánování ve 

vztahu k akcím za účasti velkého množství osob, včetně zabránění potenciálním souvisejícím 

problémům s bezpečností. [51] 

Model zohledňuje tři základní kategorie možného systémového selhání, použitelné pro 

všechny incidenty související s davem, a to: [61] 

(1) návrh (design); 
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(2) informace (information); 

(3) řízení (management). 

Model dále posuzuje tyto kategorie vůči třem identifikovaným fázím pohybu davu 

v prostředí s vysokou hustotou, konkrétně: 

(1) příchod (příjezd, ingress); 

(2) oběh (pohyb v rámci místa konání, circulation); 

(3) výstup (odjezd, egress). 

Model následně kombinuje tyto prvky do maticového rámce – pro případ standardní 

situace a situace nestandardní („krizové“). Výsledkem je tedy celkem 18 polí. 

Pro upřesnění a lepší komunikaci je doporučeno použít barevné kódování podle tří 

identifikovaných skupin, a to:  

 Aspekty dobře organizované (zelená). 

 Aspekty, které vyžadují zlepšení nebo sledování během události (jantarová). 

 Aspekty, které je třeba zlepšit (červená). 

Model je zpočátku vždy koncipován jako prázdná šablona. Promýšlení obsahu 

v každém rámečku podporuje jak analýzu rizik, tak pochopení příčin nehod a incidentů. 

Uživatel musí do každého z polí vložit odpovídající popis situace a barevný kód. Mezera 

v matrici znamená mezeru ve znalostech – kterou je třeba vyplnit. 

K Modelu samému pak autoři vztahují celou řadu charakteristik, ze kterých je možné 

vybírat: 

 Model lze použít k identifikaci komplexních problémů spojených s bezpečností davu tím, 

že se vezme v úvahu hustota, chování a dynamika davů. 

 Model slouží k porovnání provozních situací během takzvaných „normálních“ a poté 

„nouzových“ podmínek pro každou fázi a aspekt řízení, aby bylo možné plně pochopit 

dynamiku davu na akci. 

 Model byl vyvinut na základě analýzy minulých katastrof a jejich základních příčin. 

 Model přitahuje pozornost uživatele k promyšlení události v čase a prostoru.  

 Model funguje jako prediktor davové aktivity a chování – jako návod „jak utvářet chování 

davů“. 

 Model v nouzové situaci pomáhá uvědomit si řadu potenciálních problémů, souvisejících 

s bezpečností davu (davů), které musí organizátoři řešit, aby účastníkům nabídli bezpečné 

prostředí a úspěšnou akci, která pro ně bude znamenat pozitivní zkušenosti. [1] 

 Model identifikuje zásady, které je třeba dodržet, s cílem předejít budoucím incidentům. 

 Model vykazuje potenciál poskytnout na důkazech podloženou komplexní analýzu před 

událostí, během události a po události. [66] 

 Model pomáhá porozumět trasám davů a upozorňuje na oblasti a časy s vysokým rizikem, 

což organizátorům umožňuje se s těmito výzvami (ideálně v předstihu) vypořádat. 

 Model pomáhá vytvořit systém pro optimalizaci pohybu davu pomocí síťové analýzy. [58] 

 Model pomáhá uživatelům zvážit fáze a vlivy davového chování. 
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Tabulka 1 

Model hodnocení rizik bezpečnosti davu – „návod“ pro vyplnění [64] 

 
Běžná situace 

 Vstup Oběh Výstup 

Design 

Prvky, které ovlivňují vstup na 

akci: zábrany, lokální 

geometrie, šířka tras, cesty a 

schodiště, vstupy, turnikety atd. 

Prvky, které ovlivňují pohyby 

během akce (mid-event), 

jakými jsou šířky tras, 

schodiště, uspořádání zařízení, 

stánky s občerstvením atd. 

Prvky, které ovlivňují 

odchod z akce: kapacita 

výstupů, složitost a 

geometrie tras, schodiště, 

chodby, dveře, brány atd. 

Informace 

Před akcí může chování davu 

ovlivnit mnoho aspektů  

(upozornění, mediální pokrytí, 

vstupenky a plakáty, místní 

znalost, předchozí akce, 

předpovědi počasí). Tyto 

aspekty je třeba posoudit a 

reagovat na ně modifikací 

informačních a navigačních 

systémů. 

Uprostřed akce může nastat 

situace, generující mnoho 

protichůdných informací. 

To představuje zátěž pro 

bezpečnostní personál 

(dožadování se informací). 

Posuďte, jak může zátěžová 

situace dav ovlivnit a jak jej 

nejlépe informovat 

o doporučeném postupu. 

Značení tras pro případ 

standardní situace 

ovlivňuje nejen směr, ale i 

rozložení davu. Zajistěte, 

aby byly všechny cesty 

zřetelně a viditelně 

označeny. 

Řízení 

Bezpečnostní personál nejen 

odvádí dav do nejvhodnějších 

oblastí, ale také ovlivňuje 

chování davu (omezení 

chuligánství zvýšením viditelnosti 

bezpečnostních opatření – to je 

také svého druhu informace). 

Fronty mohou být aktivně řízeny 

a rovnoměrněji rozmístěny, pokud 

to přibližovací trasy umožní. 

Během akce mohou stevardi 

aktivně řídit přesun davu. 

Odcházející davy mohou 

být aktivně řízeny ve směru 

na konkrétní dílčí 

parkoviště, narozdíl od 

modelu, kdy všichni 

odjíždějí najednou. 

 
Zátěžová, mimořádná či krizová situace 

 Vstup Oběh Výstup 

Design 

Jak se systém vypořádá se 

zátěžovou situací? Jedná se 

o zvažování širokého spektra 

strategií, včetně posouzení, jak 

dav od zátěžové situace 

odklonit. 

Jak rychle lze příslušné 

místo evakuovat? Jsou zde 

dostatečné kapacitní únikové 

cesty? 

Jak se únikový systém vypořádá 

se zátěžovými situacemi? 

Vyloučit nelze invakuaci, 

respektive přístup „zůstaňte na 

místě“. Jak lze davu zabránit 

v opuštění prostor? 

Informace 

Jak budou davy během vstupu 

informovány o mimořádné 

události? Jaký typ 

informací,v jaké formě a 

s jakým obsahem je požadován? 

Jak budou davy informovány  

o mimořádné události? Jaký 

typ informací, v jaké formě 

a s jakým obsahem je 

požadován? Aby dav konal,  

co je potřeba – pro to nestačí 

jen zanechání oznámení. 

Jak by byly davy během 

výstupu informovány o 

mimořádné události? Jaký typ 

informací, v jaké formě a 

s jakým obsahem je 

požadován? 

Řízení 

Během vstupu se může pokusit 

do areálu vstoupit více osob, než 

je fyzicky možné (například 

akce „zdarma“). Davy potřebují 

aktivní správu, aby se zabránilo 

přeplnění prostoru a dalším 

negativním dopadům. 

Během akce může nastat 

potřeba dav řídit (směrovat) 

pryč od nebezpečí. 

Může být nutné, aby byl dav 

po vyklizení prostoru (řekněme 

na záchytné ploše) i několik 

hodin udržován v bezpečí, 

dokud hrozba/nebezpečí 

nepomine. Bude proto třeba 

dav průběžně informovat 

o vývoji situace. 
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Ilustrace 5 

Příklad vyplněné šablony Modelu [51] 

 

1.1  Proč je téma důležité? Jaké mohou být příčiny nežádoucího vývoje? 

 

Podle autorů nárůst městské populace a větší frekvence a rostoucí objem počtu 

účastníků masových akcí zvyšuje zájem výzkumníků a institucí o problémy dynamiky chodců 

(jednotlivců) a davů (skupin). Autoři jsou zároveň tohoto názoru, že počet a závažnost 

smrtelných davových katastrof při veřejných akcích s vysokou hustotou výrazně narůstá.2 

Ačkoli je téma bezpečnosti osob v rámci míst velké koncentrace osob stále více 

vnímáno jako rychle rostoucí potenciální výzkumná oblast, dosud byly dle autorů tohoto 

pojednání prováděny toliko omezené empirické výzkumy chování, dynamiky a pohybu 

jednotlivých chodců a davu. Z toho důvodu jsou nutné pokroky v oblasti identifikace 
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a pochopení mechanismů, které mohou vést k davovým incidentům. Tyto výsledky jsou 

zásadní pro zajištění bezpečnosti v přeplněných prostředích. [25, 26, 53] Správa přeplněných 

míst je náročná a může vést k závažným selháním, o čemž svědčí příklady z různých dob a 

míst: [58] 

 V roce 1902 zahynulo 25 osob a 517 dalších bylo zraněno, když se stadion West Stand 

v Glasgow zhroutil během mezinárodního fotbalového zápasu.  

 Během pouti do Mekky dne 24. září 2015 zahynulo více než 700 osob a více než 850 

dalších bylo zraněno.  

 V roce 2019 zahynulo 16 osob a 101 dalších bylo zraněno v davu před stadionem 

v Antananarivu na Madagaskaru.  

 Dne 6. prosince 2019 se konaly globální klimatické stávky ve 2 300 městech 

(153 zemích), přičemž při některých akcích došlo k násilnostem. 

 

  
 

Ilustrace 6 a 7 

V roce 1902 se ve West Stand v Ibrox Parku, Glasgow, Skotsko, Spojené království, zhroutila 

část stadionu během mezinárodního fotbalového zápasu. Na stejném místě se odehrálo neštěstí 

také roku 1971, kdy zahynulo dokonce 66 fanoušků. [13, 58] 
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Ilustrace 8 až 12 

Hustota davu versus možnost jeho pohybu (flow rate) optikou týmu Keitha STILLA. Rozptýlený 

a naopak velmi zahuštěný dav se pohybuje obvykle značně zvolna, kdežto „středně zahuštěný 

dav“ vykazuje největší potenciál pro incidenty, plynoucí z pohybu – počet 5 osob na m2 se jeví 

být vhodným limitem pro stojící divácký dav. [61, 62] 

 

1.2  Jaká může být dynamika davu a jakou roli v tématu bezpečnosti sehrává?  

 

Dav může být definován jako velká skupina jednotlivců (více než 100 osob, N=100P+) 

v rámci stejného prostoru, jejichž pohyby zároveň pokračují po delší dobu (více než 30, 

32 minut, t=1960s+), v závislosti na převážně lokálních interakcích (alespoň 1 osoba na m2; 

k=1P/m2+). Rychlost pohybu davu se měří na metr za minutu. Riziko se zvyšuje s hustotou 

a rychlostí pohybu a přechází do vysokého rizika, když hustota překročí určitý bod, například 

osoba/m2. [12, 62] 

Z definice je patrné, že údaje N (počet jedinců), k (hustota osob na ploše) a t (čas, 

rychlost pohybu osob) jsou klíčovými prvky chování (pohybu/dynamiky) davu. Dav není 

sbírkou několika jednotlivců, ale daleko spíše může vykazovat vysoce komplexní dynamiku. 

Záleží nezřídka i na dalších psychologických a sociálních faktorech. Tato dynamika 

může vykazovat řadu více či méně očekávaných, nebo naopak neočekávaných důsledků, jako 

třeba: [19, 23, 27, 28, 37, 53] 

 Strukturování davu do podoby „jízdního“ pruhu. 

 Zahuštění davu v úzkých místech, zejména na vstupu a výstupu do určitého dílčího areálu. 

 Snaha mnoha osob o přesun do rychlejší části davu tuto část naopak zpomalí.  

Častou příčinou davových katastrof je přeplněnost (overcrowding) určitého zařízení 

nebo plochy. Pokud přetížení dosáhne kritické úrovně, pohyb davu přejde do vzorce stop-and-go a 

nakonec způsobí turbulence (náhodné, nezamýšlené přesuny skupin ve všech možných 

směrech). [24, 26] 
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„Motivovaný dav“ (směřující na akci) není přitom rovněž totéž jako „unavený dav“ 

opouštějící místo konání sportovní nebo kulturní akce, či „nejistý dav“ během bezpečnostního 

incidentu. 

Autorský kolektiv analyzoval celkem 68 prostředí, rovnající se celkovému ročnímu 

dopadu na více než 1,6 miliardy jednotlivců, kteří se ve sledovaných místech nebo na 

sledovaných akcích vyskytovali (roky 1999 až 2019).  

 

1.3 Existuje věda o davu? 

 

Téma je autory vnímáno jako vznikající oblast výzkumu, motivovaná problémy 

bezpečnosti davu ve stále přetíženějších prostředích. Tento obor se týká studia vlivu hustoty, 

dynamiky a chování davu. Koncept vychází z prací, které lze označit za studie o tom, jak se 

davy tvoří a pohybují. [30, 57, 63] 

Ve vztahu k davové vědě byla dle autorů v existující literatuře diskutována zejména 

následující trojice aspektů, které budou podrobněji diskutovány níže: 

 modelování davu;  

 počítání davu; 

 monitorování a řízení davu (včetně analýzy rizik ve vztahu k davu). 

 

1.3.1 Modelování davu 

 

Modelování davu je založeno na simulaci davových scénářů za různých okolností a 

tvorbou robustních prezentací pro pochopení scény. Je to nezbytný aspekt, sloužící 

k efektivnímu monitorování a řízení davů. [5, 70] 

Existuje řada technik a virtuálních nástrojů, sloužících k modelování, zkoumající 

chování davu za různých okolností. [4, 25, 71, 72] 

Popisná síla těchto metodik pro praktické využití však nemusí být vždy zřejmá. To je 

do značné míry přičítáno nedostatku důkazní základny ohledně toho, jak jsou které modely 

kalibrovány nebo validovány. 

Některé práce se zaměřují na vnější atributy davu, jakými jsou pohybové vzorce a 

koordinované pozice jednotlivců; jiné studie se zaměřují na to, jak se sociální chování davu 

objevuje v průběhu času v důsledku vnějších příčin. 

Čisté matematické přístupy a analytické modely nejsou vždy pro tento účel adekvátní, 

s tím, že konvenční proces hodnocení rizik je matematicky zkreslený. [26] 

Klasické přístupy k modelování davu lze uvažovat v makroskopických a 

mikroskopických měřítcích. [5, 70] 

 Makroskopické modely zacházejí s davovým systémem jako s celkem a jsou obvykle 

navrženy tak, aby dosáhly simulace v reálném čase pro velké davy, kde chování každého 

jednotlivce není primárním výzkumným objektem. 

 Mikroskopické modely jsou určeny pouze pro menší davy, s cílem dosáhnout simulace 

v reálném čase, s důrazem na individuální chování a jejich interakci,  založené na 

složitých kognitivních modelech. [4] 

 

1.3.2 Počítání davu 

 

Počítání davu (crowd counting) je důležitým úkonem pro provozní a bezpečnostní 

účely. Systémy, disponující těmito funkcemi mohou být vysoce efektivními nástroji pro 

zvládání davu. [1] 
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Pro počítání davu se používají různé nevizuální a vizuální metody, jakými jsou 

počítadla, měření rozdílové hmotnosti, infračervené paprsky a bezdrátové senzorové sítě. 

Vizuální systémy počítání davů lze nasadit pomocí různých typů kamer. Metody založené na 

počítačovém vidění jsou jednou z nejlepších možností, protože kamery se staly 

všudypřítomnými a jejich používání roste. [15, 18, 41, 73] 

Ve srovnání s metodologií založenou na počítačovém vidění je třeba další nevizuální 

metody pečlivě naplánovat a nasadit pro specifické účely – přičemž jejich přesnost je často 

nižší. [42] 

Výzkum počítání lidí v řídkých prostředích je dobře zvládnut, ale stále existuje mnoho 

výzev a omezení, které je třeba překonat v přeplněných prostředích. [29] 

 

1.3.3 Monitorování a řízení davu 

 

Nedostatek znalostí o tom, jak zacházet s překážkami pro pohyb davu, může ovlivnit 

pohyb davů v jakýchkoli prostředích, přičemž v přeplněných prostředích se účinek absence této 

dovednosti výrazně zvyšuje. 

Z tohoto důvodu je třeba, aby každý manager, odpovědný za bezpečnost davů, 

disponoval co nejpřesnější a nejoperativnější metodou (nástrojem) pro měření dopadů existence 

překážek na pohyb davu. 

Důležitým aspektem monitorování a managementu davu je související analýza rizik. 

Zkušenosti ukazují, že organizátoři akcí obvykle značně nadhodnotí navrhovaná čísla a úřady 

pak mobilizují více sil a prostředků, než je třeba – což je pak ex post vnímáno jako nepřiměřená 

reakce. [56] 

 

1.4 Typologie davů 

 

Velká shromáždění chodců se nacházejí v uzavřených prostředích, jakými jsou 

nákupní centra, stadiony, vlaková nádraží, a v otevřených prostředích, jakými jsou chodníky a 

parky. [24] 

Davy se dle zjištění autorů navíc dělí do tří skupin podle „úrovně hustoty davu“ (crowd 

density): 

 Vysoká koncentrace davu (high crowd density): Náboženské festivaly, nádražní areály, 

prostředky a zařízení městské hromadné dopravy, zejména metra, největší sportovní akce 

(olympiády, mistrovství). 

 Střední koncentrace davu (medium crowd density): Stadiony (běžné sportovní akce – 

fotbalové zápasy), obchodní střediska, některé konference (jednorázové, unikátní), plochy 

v zastavěných oblastech. 

 Nízká koncentrace davu (low crowd density): Přehlídky, konference (některé, opakující 

se), protestní akce, předváděcí akce, kulturní akce. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



THE SCIENCE FOR POPULATION PROTECTION 1/2022 BEZPEČNOSTNÍ PROSTŘEDÍ 

     A BEZPEČNOSTNÍ POLITIKA 

10 

Tabulka 2 a graf 1 

Typologie sledovaných prostředí, davů [64] 

 

Typ prostředí 
Počet projektů a konkrétních 

prostředí nebo jejich typologie 

Počet osob, které se 

za rok v uvedeném 

prostředí vyskytují 

Železniční stanice 6 (Spojené království) 1 304 360 500 

Centra měst, obchodní 

střediska 

8 (Spojené království, Spojené státy 

americké, Spojené arabské emiráty, 

Saúdská Arábie) 

174 169 000 

Nařízené evakuace 7 (Spojené království) 76 765 020 

Sportovní akce 
17 (Spojené království, Spojené státy 

americké, Austrálie, Turecko) 
39 599 850 

Náboženské festivaly 
4 (Saúdská Arábie, ale i svátek Divali  

ve Spojeném království) 
10 000 120 

Jiné akce za účasti 

velkého množství osob 

16 (Spojené království, Spojené státy 

americké, Kanada) 
9 907 000 

Místa pro trávení volného 

času 
7 (Malajsie, Spojené království) 3 050 100 

Festivaly a pouliční akce 4 (Spojené království) 1 270 000 
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1.5 Případové studie 

 

Část textu podává zprávu o aplikaci Modelu ve třech velkých a náročných projektech, 

zaměřených na bezpečnost davu: [64] 

(1)  Olympiáda v Sydney. 

(2)  Canary Wharf. 

(3)  Stadion Murrayfield. 

Každý z případů nastiňuje kontext a dopad aplikace Modelu. Je však třeba vnímat tu 

skutečnost, že některé přesné podrobnosti (zejména metriky a provozní detaily) musí 

z bezpečnostních důvodů zůstat neveřejné. 

 

1.5.1 Případová studie č. 1: Olympiáda v Sydney 

 

V Sydney se v září 2000 konaly 24. olympijské hry. Akce se zúčastnilo přibližně 

11 000 sportovců a celkem bylo prodáno 6,7 milionu vstupenek (což znamená zaplnění 92,4 % 

kapacit). Před zahájením her si organizátoři uvědomili, že musí analyzovat optimální 

propustnost areálů, minimalizovat související bezpečnostní rizika a zajistit úspěšnou akci. Plná 

kapacita systému činila 80 000 lidí za hodinu – 82 osob na metr za minutu. I když tedy byla 

známá kapacita areálu, nebylo snadné odhadnout počet osob, kteří se neúčastní akce jako 

takové, a kteří se jen pohybují v areálu (a chtějí se stát součástí olympijské atmosféry). Proto 

došlo k žádosti o externí poradenství, jak této výzvě čelit. Za normálních podmínek byly hlavní 

identifikované výzvy v areálu následující: [64] 

 Design: Vzhledem k tomu, že nebylo možné odhadnout počet osob bez vstupenek 

v areálu, existovaly obavy, týkající se potíží s pohybem účastníků a dalšími navazujícími 

bezpečnostní problémy. Analýza dat odhalila, že cesta z míst, jako je Sydney, do místa 

akce bude trvat přibližně dvě hodiny. Účastníci byli proto informováni organizátory, že je 

vhodné, aby byli na akci čtyři hodiny v předstihu, aby se docílilo většího rozložení časů 

příjezdu účastníků (a zároveň došlo k vyššímu výnosu z prodeje občerstvení a dalšího 

zboží). 

• Informace: Během cirkulace a odchodu osob z areálu bylo související značení 

vyhodnoceno jako nejasné. 

• Řízení: V areálu chyběl podrobný plán evakuace, což znamená další potenciální problém 

s bezpečností davu. 
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Tabulka 3 

Aplikace Modelu (Rizikového modelu DIM-ICE) na případ Olympiády v Sydney [64] 

 
Běžná situace 

 Vstup Oběh Výstup 

Design 

Kapacity prostoru jsou 

známé. Koridor na 

vstupu 

je široký 7 metrů. 

Místo konání akcí je 

rozlehlé, disponuje 

čtyřmi velkoplošnými 

obrazovkami, které 

mohou pomoci „naředit“ 

dav diváků. 

Výstupový koridor, 

identický s koridorem 

vstupu, je omezen šířkou 

7 metrů. 

Omezení, možnost 

shlukování osob. 

Potenciál přeplnění, 

osoby v rámci prostoru 

mohou přecházet z místa 

na místo. 

Omezená možnost 

rychlého vyklizení 

prostoru. 

Počet osob bez 

vstupenky nelze 

odhadnout. 

Počet osob bez 

vstupenky nelze 

odhadnout. 

To představuje výzvu 

pro zvládání davu. 

Počet osob bez 

vstupenky nelze 

odhadnout.  

To představuje výzvu pro 

zvládání davu. 

Informace 

Informace o příjezdových 

časech, distribuované 

v předstihu, mohou 

zabránit komplikacím při 

vstupu. 

Nejasné značení pro 

pohyb chodců v areálu. 

Je třeba informace 

distribuovat v předstihu, 

ideálně prostřednictvím 

internetových stránek. 

Řízení 

Počet osob bez 

vstupenky nelze 

odhadnout. 

To představuje potenciál 

komplikací na vstupu. 
Výzvu představují osoby 

v areálu, pohybující se 

bez jasného cíle 

(„nasávající atmosféru“). 

Náhlý pohyb osob 

v případě mimořádné 

události může značně 

zkomplikovat případný 

zásah bezpečnostních a 

záchranných složek. 

Byl implementován plán 

řízení dopravy, včetně 

posílení dopravního 

značení a využití 

dobrovolníků 

pro řízení provozu. 

 

Zátěžová, mimořádná či krizová situace 

 Vstup Oběh Výstup 

Design 

V lokalitě jsou k dispozici 

bezpečnostní služby, 

včetně zdravotníků, 

připravených poskytovat 

první pomoc. 

Výzvu představují osoby 

v areálu, pohybující se bez 

jasného cíle, a které 

omezují kapacitu pro 

pohyb v rámci areálu. 

V případě potřeby je 

možné operativně 

zprovoznit (otevřít) další 

únikové cesty (východy). 

Informace 

Je zapotřební více 

informací o počtu 

přicházejících osob v čase. 

Areál je tak složitě 

strukturován, že zde není 

potenciál pro ze všech 

míst viditelnou světelnou 

či jinou podobnou 

signalizaci (obrazovky, 

světelné tabule). 

Únikové trajektorie nejsou 

vždy jednoznačně a 

zdaleka viditelně značeny 

(světla, šipky) 

Řízení 

Areál postrádá 

jednoznačný a detailní 

evakuační plán. 

Areál postrádá 

jednoznačný a detailní 

evakuační plán. 

Areál postrádá 

jednoznačný a detailní 

evakuační plán. 
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1.5.2 Případová studie č. 2: Canary Wharf 

 

Na počátku XXI. století finanční centrum Canary Wharf v Londýně ve Spojeném 

království zažívalo nejméně dvě „hrozby bombou“ týdně. Londýnská Metropolitní policie čelila 

komplikacím při řešení těchto problémů, protože postrádala oficiální respektive zákonnou 

pravomoc zahájit evakuaci oblastí nebo prostor, pokud nehrozí bezprostřední ohrožení života 

(existují právní i finanční omezení pro evakuaci velkého bankovního centra kvůli vysokému 

počtu falešných poplachů). 

Neexistoval žádný systém pro kvantifikaci úrovně ohrožení. Proto bylo rozhodnuto, že 

pro každou budovu, která bude evakuována, bude vyžadován postup založený na doložených 

důkazech. To sloužilo dvojímu účelu – ochraně životů a minimalizaci potenciálního rizika 

soudních sporů. 

Samotný areál je komplikovaný. Jedná se o ostrov obklopený vodou, jehož výstupní 

body a nouzové přístupové cesty jsou omezeny. 

S použitím Modelu byla provedena transparentní a robustní analýza prostoru. Byly 

identifikovány oblasti, které vyžadovaly další vylepšení, aby se předešlo případným problémům 

s bezpečností davu. Za běžných podmínek byly hlavní identifikované výzvy v areálu 

následující: 

 Design: Omezená kapacita dostupných komunikací, která může způsobit vážné 

bezpečnostní problémy, protože je obtížné nasměrovat osoby, aby se vzdálily od 

potenciálních hrozeb v areálu. 

 Informace: Významným problémem je nedostatek informací k identifikaci závažnosti 

hrozby a informací o kapacitě evakuačních tras směrem od míst hrozeb. 

 Řízení: Model identifikoval potřebu podrobného evakuačního plánu, který by policistům 

pomohl dodržovat standardizované postupy a vyhnout se potenciálním problémům, 

souvisejícím s bezpečností davu. 

Na základě Modelu byl vyvinut zakázkový software, který analyzuje celou lokalitu 

pomocí koordinovaných sítí. Umístění jakékoli potenciální hrozby je označeno specifickou 

mřížkou a závažnost hrozby je identifikovaná fyzickým rádiem možného dopadu. Algoritmy 

poskytují informace potřebné k identifikaci tras, kudy je případně možné směrovat osoby při 

evakuaci. Komplikujícím faktorem projektu bylo, že se neustále mění související trasy (stavební 

práce, opravy, změny uspořádání areálu), což vylučuje statická řešení. Software vyžaduje 

neustálou aktualizaci a vývoj, aby významné informace o kapacitě a dostupnosti tras byly co 

nejrobustnější a nejpřesnější. Použití Modelu v součtu poskytlo tolik potřebné řešení, založené 

na důkazech pro vysoce komplexní a proměnlivou problémovou oblast. 

Řešení je propojeno s mapami a videoklipy, založenými na informacích pro směřování 

osob k výstupu. Místo vytlačování lidí z budov jsou stevardi cvičeni, aby odvedli lidi pryč od 

hrozby, což nemusí být totéž. Instrukce pro zaměstnance zní „následovat dav“. Vše je spojeno 

s výcvikovým programem pro všechny úrovně velení a řízení na místě. [64] 
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Tabulka 4 

Aplikace Modelu (Rizikového modelu DIM-ICE) na případ Canary Wharf [64] 

 
 

Běžná situace 

 Vstup Oběh Výstup 

Design 

Omezená kapacita 

využitelných tras. 
Slabiny systému, který 

by mohl navigovat 

veřejnost k opuštění 

prostor žádoucím směrem. 

Omezená kapacita 

evakuačních tras a jejich 

uzlů. 

Limity, týkající 

se přístupových 

komunikací 

pro potřeby 

bezpečnostních složek. 

Informace 

Nedostatek informací 

k identifikaci stěžejních 

výzev (hrozeb). 

Absence systému, 

navigujícího veřejnost 

k opuštění prostor 

žádoucím směrem. 

Absence informací  

o kapacitě konkrétních 

tras, zejména s ohledem 

na vyvedení veřejnosti 

z ohrožených prostor. 

Řízení 

Nezbytnost vytvoření 

systému informací 

o kapacitě konkrétních tras. 
Prakticky žádná příprava 

na možné zvládání 

(řízení) případů přeplnění 

určitých úseků. 

Prakticky žádná příprava 

na možné zvládání (řízení) 

případů přeplnění určitých 

úseků. 

Prakticky žádná příprava 

na možné zvládání (řízení) 

případů přeplnění určitých 

úseků. 

Slabiny, týkající se 

výcviku relevantních 

zaměstnanců 

na všech úrovních velení  

a zapojení. Potenciál  

pro efektivnější 

komunikaci s veřejností 

během zátěžových situací. 

Slabiny, týkající se 

výcviku relevantních 

zaměstnanců 

na všech úrovních velení  

a zapojení. Potenciál pro 

efektivnější komunikaci 

s veřejností během 

zátěžových situací. 

Slabiny, týkající se 

výcviku relevantních 

zaměstnanců 

na všech úrovních velení  

a zapojení. Potenciál pro 

efektivnější komunikaci 

s veřejností během 

zátěžových situací. 

 

Zátěžová, mimořádná či krizová situace 

 Vstup Oběh Výstup 

Design 
Omezená kapacita 

využitelných tras. 

Slabiny systému, který by 

mohl navigovat veřejnost 

k opuštění prostor 

žádoucím směrem. 

Omezená kapacita 

evakuačních tras a jejich 

uzlů. 

Informace 

Nedostatek informací 

k identifikaci stěžejních 

výzev (hrozeb). 

Absence systému, 

navigujícího veřejnost 

k opuštění prostor 

žádoucím směrem. 

Absence informací  

o kapacitě konkrétních 

tras, zejména s ohledem na 

vyvedení veřejnosti 

z ohrožených prostor. 

Řízení 

Areál postrádá 

jednoznačný 

a detailní evakuační plán. 

Areál postrádá 

jednoznačný 

a detailní evakuační plán. 

Areál postrádá 

jednoznačný 

a detailní evakuační plán. 

 

1.5.3 Případová studie č. 3: Stadion Murrayfield 

Murrayfield je sportovní stadion, nacházející se západně od Edinburghu. Je to největší 

stadion ve Skotsku, s kapacitou 67 144 sedadel. Je domovem skotského ragby a také hostí 

hudební akce. V listopadu 2018 zde bylo zapotřebí odborné poradenství ohledně bezpečnosti 

davu. Důvodem bylo zahájení stavby nové budovy v bezprostřední blízkosti stadionu, což vedlo 
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k předpokladu změny využitelnosti oblasti (například pro doplňkový prodej a služby) – a to jak 

během výstavby, tak i po ní. Bylo nutné prozkoumat, jak se dav přizpůsobí novému prostředí. 

Na staveništi zároveň došlo k několika lehkým zraněním fanoušků, což představovalo další 

výzvu, jak z hlediska zdravotního, tak z hlediska potenciálních soudních sporů. 

Pro potřeby Modelu byla data shromážděna prostřednictvím průzkumu místa 

(přítomnost expertů na místě – detailní prohlídka areálu, využití informací ze záznamů 

kamerových systémů). Okolo 90 % aspektů stadionu výrazně převyšovalo standardy vhodné pro 

stadiony této velikosti, ale byly identifikovány i kritické prvky, které vyžadovaly revizi. Na 

základě analýzy dat byla naformulována relevantní doporučení. Za normálních podmínek byly 

hlavní identifikované výzvy v areálu následující: 

 Design: Analýza poukázala na skutečnost, že na západním konci stadionu je oblast 

s poměrně vysokou hustotou proudění osob (v důsledku toho byl merchandising v této 

oblasti vysoce ziskový), kde pohybu osob překážely odpadkové koše. Identifikovaná úzká 

oblast může způsobit potíže ve fázi vstupu, oběhu a výstupu. Bylo doporučeno zvětšení 

šířky koridoru a přesunutí odpadkových košů mimo oblast s vysokou cirkulací osob. 

 Informace: Návštěvníci mohou být konfrontováni s potížemi při opuštění stadionu kvůli 

nejasnému značení. 

 Řízení: Procesy hodnocení rizik musí být trvale aktualizovány, což je kritický požadavek 

pro vytvoření bezpečného prostředí. Stavba nové budovy změnila dynamiku proudění 

osob dovnitř a ven ze stadionu, zejména pokud by nouzová situace vyžadovala rychlé 

vyklizení areálu. 

V rámci řešení byl navržen nástroj ve formě excellové tabulky, sumarizující 

informace, jakými jsou časy zahájení událostí, časy a kapacita přepravy, časy ve frontě, doba 

chůze na stadion a doba pobytu. Tento přístup pomohl identifikaci počtu osob, které v rámci 

areálu cirkulují. Metoda poskytla návštěvníkům informace, které jim umožnily modifikovat 

své plány, aby dorazili na stadion včas, bez nepříjemností (nehody, incidenty, dlouhé čekací 

doby). [64] 

 

Tabulka 5 

Aplikace Modelu (Rizikového modelu DIM-ICE) na případ Stadionu Murrayfield [64] 

 
Běžná situace 

 Vstup Oběh Výstup 

Design 

Omezené kapacity 

přístupových cest. 
Existence úzkých míst. 

Omezené kapacity cest 

pro opuštění areálu. 

Rozmístění ad hoc stánků pro doplňkový prodej je vždy známo v předstihu. 

Informace 
Nejasné značení cest 

pro příchod nebo příjezd. 

Nejednoznačné značení 

pro pohyb v areálu. 

Nejasné značení únikových 

cest (cest pro odchod). 

Řízení 

Omezená komunikace mezi stavebními experty a současnými provozovateli zařízení; 

areál oproti původnímu stavu pozměnily přístavby. 

Procesy vyhodnocování míry rizik (risk assesment) vyžadují aktualizaci. 
  

Zátěžová, mimořádná či krizová situace 

 Vstup Oběh Výstup 

Design 
Omezené kapacity 

přístupových cest. 
Existence úzkých míst. 

Omezené kapacity cest 

pro opuštění areálu. 

Informace 
Nejasné značení cest pro 

příchod nebo příjezd. 

Nejednoznačné značení 

pro pohyb v areálu. 

Nejasné značení 

únikových cest. 

Řízení 

Areál postrádá procesy 

pro vyhodnocování míry 

rizik (risk assesment). 

Související dokumenty 

pro oblast analýzy rizik se 

neaktualizují. 

Související podkladové 

dokumenty se 

neaktualizují. 
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Tabulka 6 

Sumarizace proměnných ve vztahu k případovým studiím 

 
Projekt Olympiáda v Sydney Canary Wharf Stadion Murrayfield 

Rok 2000 2003 2018 

Cíl 

 Optimalizace propustnosti 

davu. 

 Minimalizace 

bezpečnostních rizik davu. 

 Zajištění úspěšné a příjemné 

akce. 

 Optimalizace propustnosti 

davu. 

 Optimalizace 

propustnosti davu. 

Problém 
 Nejasnost ohledně reálného 

počtu osob v areálu. 

 Policie postrádá oficiální či 

zákonnou pravomoc nařídit 

evakuaci. 

 Vznikající nová budova 

– přizpůsobí se dav 

novému prostředí? 

 Na místě došlo ke 

dvěma lehkým zraněním  

– byly stávající 

bezpečnostní postupy 

dostatečné? 

Řešení 

 Větší důraz na pohyb osob 

účastnících se akcí. 

 Vývoj jednosměrného 

systému optimalizujícího 

pohyb davu pomocí teorie 

síťové analýzy. 

 Použití modelu pomohlo 

analyzovat kapacitu všech 

existujících dostupných tras a 

optimalizovalo pohyb davu 

směrem od místa případného 

incidentu. 

 Použití Modelu 

pomohlo analyzovat 

aktuální situaci. 

 Poskytnutí souboru 

doporučení. 

Přínosy 

 Byla provedena identifikace 

očekávaného počtu 

účastníků (osob) 

pohybujících se v areálu. 

 Informace poskytnuté 

návštěvníkům umožnily řídit 

jejich časový rozvrh tak, 

aniž by je konfrontoval 

nějaký nepříjemný incident. 

 Došlo k vylepšení návrhu 

systému řazení nově 

příchozích osob. 

 Bylo dosaženo celkově 

úspěšné akce a zvýšila se 

spokojenost účastníků. 

 Poskytnuté informace, 

týkající se tras s maximální 

kapacitou. 

 Více než 90 % 

bezpečnostních 

proměnných v areálu 

bylo nadstandardních. 

 Byly identifikovány 

oblasti, které 

vyžadovaly zlepšení 

stávajícího hodnocení 

rizik. 

 Byl vylepšen návrh 

systému pohybu 

v areálu. 

 Stadion demonstruje 

neustálé hodnocení a 

zlepšování procesu 

řízení rizik. 

 Zvýšila se spokojenost 

účastníků. 

Množství 

osob, 

ovlivněných 

doporučeními 

projektu 

 Okolo 6 800 000 během her.  Okolo 90 000 za den.  Až 67 000 na akci. 

 

 

 

 

 



BEZPEČNOSTNÍ PROSTŘEDÍ  THE SCIENCE FOR POPULATION PROTECTION 1/2022 

A BEZPEČNOSTNÍ POLITIKA  

17 

1.6 Jaká zjištění a doporučení studie přináší? Co ve sledovaném kontextu funguje 

 a co nefunguje? 

 

Vhodné strategie zohledňují preference účastníků, zlepšují kvalitu míst v různých 

kontextech a snižují bezpečnostní rizika. Vhodné postupy zdůrazňují důležitost vývoje 

environmentálních návrhů pro zvýšení bezpečnosti davu. [3, 32, 40] 

Je zapotřebí odpovídající formalizované školení v oblasti zásad a technik řízení davu, 

aby se zvýšilo povědomí a poskytly informace o vhodných nástrojích, které lze použít, aby se 

zabránilo bezpečnostním rizikům ve vztahu k davu. [21, 22] 

Nabízeny jsou učební kursy pro praktiky, které čerpají z pozadí poskytnutého 

prezentovanými případy. 

Častou příčinou davových katastrof je přeplněnost. Vizuální metody slouží k jasnému 

určení, kde k tomuto jevu může potenciálně dojít. Pokud je tento přístup aplikován a 

podporován informovaným operačním týmem, umožňuje rychlou identifikaci vysoce 

rizikových oblastí. Poté lze zvážit a implementovat alternativní požadavky na návrh místa, 

komunikaci a řízení, aby bylo možné na místě vyvinout a přijmout vhodné provozní strategie. 

To přesahuje aspekty, nastíněné v dosavadní dostupné literatuře. [23, 24, 27, 28, 37, 53] 

Účastníkům/veřejnosti musí být jasně sděleny adekvátní informace o pohybu davu 

(rozmístění stěžejních prvků v areálu, nouzové východy), a to způsobem, který vylučuje 

jakýkoli prostor pro nejednoznačnost. [19] 

Model je při použití s jinými nástroji a znalostmi komplexní metodou analýzy, 

založenou na analýze rizik. Implementace Modelu pomáhá plánovačům událostí identifikovat 

místa a potenciálně vysoce rizikové časy a kontrolovat je pomocí efektivního návrhu místa, 

informačních systémů a strategií řízení.  

Model poskytuje řešení složitých bezpečnostních problémů jejich zjednodušením na 

prvky ke zvážení, což je vícestupňový přístup k celkovému procesu plánování událostí 

(přiblížení a následné oddálení, aby byl zřejmý celkový dopad na událost), poskytující 

informace požadované pro fázi plánování. [59] 

Koncept se nachází mezi tradičními přístupy modelování davu, uvažovanými v rámci 

makroskopických (zacházení s davem jako celkem) a mikroskopických (menší davy, simulace 

v reálném čase, individuální chování a interakce) měřítek. Podobným způsobem je před událostí 

vyžadováno použití Modelu pro vytvoření plánu davového rizika; například vstupní a výstupní 

cesty musí vykazovat  dostatečnou velikost, aby bezpečně pokryly předpokládané davy, a proto 

se vyhnuly kongescím, které mohou nastat. [5, 57, 63, 70, 71, 72] 

Pouze robustnost a relevance určité aplikace vytváří tolik potřebnou důkazní základnu 

pro informované operativní rozhodování. [26, 57, 63] 

Model není vhodné používat izolovaně. Není to nic více, ale ani nic méně, než jeden 

z mnoha nástrojů (součást sady nástrojů), které mohou být použity s ohledem na bezpečnost při 

správě místa velké koncentrace osob. Každé místo (každá akce) je přitom neopakovatelné, 

specifické, a vyžaduje poněkud jiný přístup. [29] 

Dokument informuje o implementaci nástroje pro řízení bezpečnosti davu a deklaruje, 

že je praktickým, nikoli koncepčním dokumentem, s důrazem na to, jak potenciálně snížit 

problémy s bezpečností davu. Model (Rizikový model DIM-ICE) dle názoru autorů řeší mezeru 

ve výzkumu související s implementací analytických nástrojů při charakterizaci dynamiky 

davu. [3, 26, 32, 35, 46, 47] 

Výzkum obvykle dospěl k názoru, že konstrukční prvky (nevhodnost areálů) jsou 

základní příčinou neštěstí v řadě případů. Je třeba trvale provádět odpovídající analýzu rizik, 

aby se výrazně snížila úmrtí a vážná zranění, která s davy souvisí. [32, 40] 

Případové studie prezentované v tomto dokumentu se snaží informovat o výzvách a 

omezeních přeplněných prostředí, kterým organizátoři čelí. Panuje snaha zaměřit se na 
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identifikaci a pochopení sociálních a technologických aspektů prostředí, které v ideálním 

případě vedou k tomu, že je určité prostředí „vhodné pro daný účel“, tedy pro pořádání akcí za 

účasti velkého množství osob. [26, 35, 46] 

Téma je identifikováno jako vznikající oblast výzkumu, motivovaná problémy 

bezpečnosti davu ve stále přetíženějších prostředích. [30] 

Text chce přispět do rozpravy na téma, co je efektivní praxe správy míst (co je 

důležité, co je úspěšné, co je životaschopné a co je spravedlivé?). Studie z tohoto důvodu 

poskytuje rovněž odrazový můstek pro další pochopení souvisejících pojmů. „Vylepšené 

znalosti a efektivnější praxe správy místa mohou přispět k budování areálů, které jsou 

úspěšnější, kde se lépe žije a které jsou spravedlivější“. Konečnou ambicí všech snah je 

generování pozitivních a měřitelných dopadů na rozvoj místa, nejen na konkrétní události, ale 

na společnost jako celek. [35, 38, 39] 

 

 

2 STUDIE Č. 2: JINÝ POHLED NA „POČÍTÁNÍ DAVU“ 

 

Richard ROGERS a Sabine NIEDERER z Amsterodamské univerzity se věnují 

analýze současného stupně poznání o „falešných zprávách“. V současnosti totiž existuje řada 

výroků, které přispěly k veřejné diskuzi o post-pravdivých sděleních a jejich roli při formování 

veřejného mínění. Komentáře k politickým zprávám nezřídka odkazují na určité přesvědčení, 

ale bez důkazního základu. Příkladem mohou být „alternativní fakta“ Trumpovy administrativy 

ohledně toho, že počet účastníků prezidentské inaugurace v roce 2016 byl údajně vyšší, než 

uváděla některá média. Pravdivost přitom pro některé osoby stejně není důležitá, sebevíc může 

být založena na očitém svědectví nebo dodatečné metodologické autoritě. [49] 

 

 

 
 

Ilustrace 13 a 14 

Případ kvalifikovaného odhadu počtu účastníků akce na příkladu prostranství před Bílým 

domem ve Washingtonu (inaugurace Baracka Obamy, 2009) [69] 

 

Termín fake news nebo junk news je v anglosaském prostředí již od poloviny 

XIX. století různými mluvčími užíván při boji proti nepohodlným informacím, bez ohledu na 

to, zda jsou pravdivé či nikoli. Autoři příspěvku se zabývají tím, jak jsou tyto pojmy aktuálně 

používány v reakci na nové publikační postupy, včetně role sociálních sítí – a možnosti 

ovlivňování velkého množství osob. Internet jako celek představuje směsici pozitivních i 

negativních aspektů s tím, že problematickou informaci (či spíše „informaci“) může do 

kyberprostoru umístit prakticky kdokoli. Pravdivost není zdaleka tak důležitá, jako to, zda 
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určité poselství rezonuje s přednastavením určité osoby nebo skupiny příjemců. Ověřování 

informací a vyvracení nepravd (facts-checking) je ostatně značně pracné a nákladné – výroba 

lží naopak je levná a rychlá. V době post-pravdivé je dokonce samo tvrzení, že objektivní 

pravda vůbec může existovat, často terčem výsměchu („Jaká pravda? Vaše pravda?“). [60] 

Velká pozornost je tradičně zaměřena na sociální sítě (Facebook, Twitter a další) a 

studium příběhů souvisejících s volbami. Přinejmenším od roku 2013 existuje v Petrohradě 

Agentura pro výzkum internetu  (Агентство интернет-исследований), která funguje jako 

Orwellovská továrna „kde černé je zaměňováno za bílé a naopak, produkce lží a falešných 

zpráv fungující na industriální bázi jako výrobní linka“. [65] Vytváření nepřehledné kakofonie 

poselství a falešné reality je aspektem, vůči kterému euroatlantické země nesnadno hledají 

obranu. Pouhé monitorování situace v rámci internetu včetně sociálních sítí (jak jej provádí 

například Brandwatch Consumer Research) rozhodně nestačí. [6] 

 

 
 

Ilustrace 15 

Vizualizace z dílny Ioannise KARAMOUZASE, týkající se chování různě strukturovaných davů 

v různém prostředí [8] 

 

 

3 STUDIE Č. 3:  POHLED ARCHITEKTA 

 

Ioannis KARAMOUZAS, který sám sebe vnímá jako crowd researchera, je 

postdoktorským spolupracovníkem na katedře informatiky a inženýrství na University of 

Minnesota. Podle jeho zjištění se manévry chodců mohou zdát náhodné, ale chování davu 

vykazuje matematický řád. Rostoucí pole analýzy a simulace davu (zde doslova označené jako 

davová věda) redukuje lidské interakce na algoritmy, přičemž se se svým týmem zaměřuje na 

pomoc stavebním inženýrům, aby se prostor pro chodce stal bezpečnější. 

Pohyb chodců je veden nutností vyhýbat se kolizi. Chodci podvědomě vypočítávají 

rychlost ostatních osob a upravují svou, aby se případně vzájemně vyhnuli. Zvažují, jak zvládat 
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zúžení a křižovatky. Jednotliví chodci promýšlejí interakci mezi individuálními cíli a zákony 

pohybu davu, který chodcům umožňuje složité formace a manévry. Veřejná místa mohou pro 

chodce sehrávat roli doslova překážkové dráhy. Každé místo je přitom specifické – náměstí, 

park, křižovatka, sportovní nebo kulturní akce. Vše vyžaduje „specifickou choreografii“. 

Úroveň nepohodlí neboli „interakční energie“ se drasticky zvyšuje, pokud se zvýší možnost 

srážky. Čím blíže se osoby blíží možnému střetu, tím nepříjemněji se cítí a tím více energie 

vynakládají, aby střetu zabránily. [8] 

Jak se lidé vyhýbají kolizi při telefonování, psaní textových zpráv a interakci s přáteli a 

dopravou? Vědci zprvu předpokládali, že se chodci chovají jako nabité částice: Když se přiblíží 

příliš blízko, cítí odpudivou sílu. Nyní je zřejmé, že tomu tak není. Dva přátelé jdou vedle sebe. 

I když mohou jít velmi blízko sebe, necítí potřebu se rozcházet. Interakce chodců jsou v zásadě 

předvídatelné. Jak se osoby pohybují davem, neustále extrapolují do budoucnosti a počítají, jak 

daleko jsou od srážky. Chodci se snaží dosáhnout cíle své cesty, ale zároveň se snaží nenarážet 

do jiných lidí. Aby to bylo ještě složitější, nejedná se jen o jednotlivce, ale i dvojice a větší 

skupiny chodců. 

Práce s davem propojuje poznatky psychologie a fyziky. Chování chodců přímo 

vyplývá z psychologie očekávání. Na ucpaném chodníku nastává tendence přizpůsobovat 

rychlost vlastní rychlosti osob před námi. To vede k samovolnému vytváření jízdních pruhů, 

které chodcům umožňují efektivně řešit kolize. Tyto teoretické předpoklady potvrdil monitoring 

okolo 1 500 trajektorií chodců natočených kamerami v univerzitních kampusech, obchodních 

centrech a jiných potenciálně úzkých místech. 

Frustrující je doba, kterou každý divák potřebuje k opuštění sportovní nebo kulturní 

akce. Přitom vzorová řešení tu jsou k dispozici už staletí – včetně Kolosea v Římě, které je 

dodnes inspirativní budovou. 

Simulace a modelování může také pomoci při rozhodování o návrhu v malém měřítku 

– například nejlepší způsob, jak umístit stánky s občerstvením na stadionu, aniž by způsobovaly 

komplikace. Simulací lze doslova měřit míru nepohodlí davu v rámci areálů nebo budov. 

Simulace prošly obrovským vývojem, jelikož pokroky v technologii kamer umožnily sledování 

chodců ve velkém měřítku. Brzy bude možné v reálném čase analyzovat davová videa, týkající 

se hromadných shromáždění (koncerty, sportovní akce, protesty), a varovat účastníky před 

konkrétním chováním nebo směrem pohybu (a směrovat je do relativního bezpečí), ještě než 

nastanou vyhroceně nebezpečné situace.  

 

 

4 VYHNĚME SE SLEPÝM ULIČKÁM 

 

Před závěrem pojednání není od věci poskytnout prostor zamyšlení nad tím, jaké 

mohou být výsledky, pokud budeme ve vědeckých databázích (JSTOR a další) hledat pojmy 

„crowd science“ a obdobná sousloví. 

Výsledků bylo (srpen 2022) v součtu jen několik desítek, přičemž většina se týkala 

zcela jiného aspektu. Tímto aspektem je propagace přístupů či přímo konkrétních 

vědeckovýzkumných projektů, které otevírají prostor pro inovativní zapojení veřejnosti.3 Právě 

tento jev bývá označován jako crowd science, což je však překládáno nikoli jako věda o davu, 

ale jako davová (případně jako občanská – citizen science, inkluzivní, kolaborativní nebo 

síťová) věda. Jedná se například o výzkum vedený jako celek nebo zčásti amatérskými nebo 

neprofesionálními nadšenci, případně jsou při něm využity možnosti crowd-sourcingu. 

Účastníci přispívají k vědeckým aktivitám, které odborníci zpřístupňují, například 

prostřednictvím mobilních aplikací. [67] 

Například Hai-Ying LIU, Sonja GROSSBERNDT a Mike KOBERNUS z Norského 

institutu pro výzkum ovzduší ve svém pojednání z roku 2017 zmiňují takzvané občanské 
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observatoře a nové způsoby, jak zapojit veřejnost do tvorby environmentální politiky. Zabývají 

se klíčovými výzvami a potřebami rozvoje pro tvorbu rozhodování.4 Například projekt 

CamClickr byl spuštěn v roce 2008 a jeho jádrem jsou snahy o katalogizaci hnízdního chování 

ptáků zachycených na více než 600 000 snímcích. Výsledky vedly k publikaci vědeckého 

článku a CamClickr byl zařazen do učebních osnov biologie s využitím bezplatného online 

rozhraní k výuce pozorování a kvantifikace chování zvířat. [7, 43, 68] 

Martin Emiliano VALDEZ (Universidad Nacional de Quilmes; Universidad Maimónides; 

Bernal – Buenos Aires, Brazílie) ve studii z roku 2014 poukazuje na prostorové chování zvířat, 

jejich teritorialitu. Jedná se opět o téma, kde je nezbytností využívání podnětů od široké veřejnosti 

(monitorování pohybu vrcholových predátorů na plochách stovek kilometrů čtverečných; vztah 

predátora a kořisti; vývoj, týkající se velkoplošných chráněných území přírody atd.). [67] 

Tým autorů z několika vysokých škol ve Spojených státech amerických: Northern 

Arizona University (Flagstaff), University of South Florida (Tampa) a Carnegieho vědecký 

institut (Washington, D. C.) představují občansko-vědní projekt, jehož název je přeložitelný 

jako „Hledání-asteroidů: Aktivita – Odhalení – Ukazatele“ (Searching Asteroids for Activity 

Revealing Indicators, SAFARI). Jádrem projektu je snaha angažovat veřejnost do monitoringu 

hvězdné oblohy (prohlížení snímků, hledání asteroidů, komet a jiných anomálií). Jedná se 

o činnosti, které vyžadují desetitisíce osobo-hodin soustředění, kterými úzký tým odborníků 

obvykle nedisponuje. [31] 

Jennifer L. SHIRK and Rick BONNEY (z Ornitologické Cornellovy laboratoře, 

Spojené státy americké) jsou toho názoru, že zájmy vědců a široké veřejnosti („davu“) nemusí 

být v rozporu. Operují přitom s pojmy jako „inkluzivní výzkum“, „kolaborativní věda“, „širší 

vědecké prostředí“ a právě „nekonvenční davová věda“. Tímto způsobem lze urychlit inovace, 

na rozdíl od tradičního výzkumu, kde jsou výsledky publikovány až jako završení výzkumného 

úsilí. Je třeba posílit pohyby v oblasti otevřených dat a publikování s otevřeným přístupem. 

Některé projekty a platformy v této oblasti jsou navrženy tak, aby vykázaly jasné krátkodobé 

nebo dlouhodobé výsledky, jako je usnadnění dialogu a transparentnosti, nebo konkrétní úzce 

zaměřenou akci. Technologie může zlepšit porozumění aktuálním potřebám společnosti. „Dav“ 

(který zahrnuje vědce) sdílí zájmy a podíl na výsledcích, a proto zainteresované osoby v této 

oblasti spolupracují. [54] 

Na koci této kapitoly může být zmíněna skupina odborníků (zejména pro oblast 

designu seriózních počítačových her) z Nizozemska, která přichází se studií ohledně používání 

„seriózních her“ jako média a nástroje, který umožňuje hráči získat kompetence (vzdělávat se) a 

přitom zároveň být společensky více propojen s ostatními. Učení budoucnosti bude podobné 

počítačové hře. Seriózní hry a hravé interakce v moderních vědeckých postupech mohou 

podnítit plošný odborný růst. [55] 

Když mladí lidé nacházejí věci, které je vnitřně motivují, často se připojují k online 

komunitám, fanouškovským projektům, v jejichž rámci mohou sdílet znalosti a dovednosti 

související s jejich zájmy s jinými lidmi z celého světa. Svou roli sehrává osobní pocit úspěchu a 

přínosu, stejně jako to, že jsou součástí komunity. Knihovna budoucnosti se chová jako strom nesoucí 

ovoce s plody znalostí, dovedností a postojů. Veřejná knihovna budoucnosti bude využívat projekty 

občanské vědy, které jsou zábavné, přístupné, tvárné a participativní, aby se její nová role 

mohla zaměřit na nabízení smysluplných informací ve správný čas na správném místě, stejně 

jako na zasazení informací do kontextu – to vše za pomocí hravých řešení, sdružování komunit 

ke sdílení informací a umožnění nových vědeckých postupů v neprobádaných oblastech. [55] 

Občanské vědecké projekty existují v různých podobách a nabízejí mnoho způsobů 

zapojení veřejnosti. Úspěšné projekty, které obsahují herní prvky (jako je vyprávění příběhů), 

jsou sice vzácné, ale když jsou identifikovány, jsou obvykle velmi úspěšné, protože: [55] 

1) podporují přístupy zdola nahoru, namísto rozhodování shora; 

2) umožňují spoluvytváření a účast širokému publiku uživatelů a odborníků; 
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3) propojují „moudrost davu“ a technologie expertů, kde informace a rozhodnutí mohou 

pocházet z mnoha zdrojů;  

4) poskytují dynamičtější a vyváženější způsob výzkumu, méně omezený pevnými pravidly 

nebo předpisy. 

U příslušníků generace mileniálů se stále více projevuje nedostatek motivace učit se 

klasickými dovednostmi a drilovými praktikami. Členové této generace dávají přednost spíše 

zážitkovému a sociálnímu přístupu k učení. Obecně tráví více času používáním obrazovek, což 

je odvádí od studia. Podpora autonomie vzdělávací praxe je obecně přijímána jako nejlepší 

způsob, jak vytvořit více vnitřně motivovaných studentů. [14, 34, 45, 50] 

 

  
 

Ilustrace 16 a 17 

Příklady výstupu davové vědy: Manuál týkající se monitorování ptačích hnízd. 

„Crowd Science“ jako vizuál z prostředí BBC [11, 44] 

 

 
 

Ilustrace 18 

Procesy, indikující zapojování veřejnosti do monitoringu hvězdné oblohy [31] 

 

 

ZÁVĚR, SHRNUTÍ 

 

Příspěvek poskytuje informace, týkající se aplikování tzv. „vědy o davu“, což je 

koncept, který zatím není příliš rozšířen, respektive se může jednat o používané nové 

terminologie pro zavedené procesy. Sledovány byly i podmnožiny tématu, jakými jsou 
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modelování, počítání a monitorování/řízení davu. Situaci ilustrují případové studie ohledně 

určitých komplikovaných prostředí. Aby se tento vývoj posunul dále, je třeba další výzkum 

aspektů bezpečnosti davu, kultivování davové vědy a její aplikace. O to usiluje i bezpečnostní 

výzkum v prostředí České republiky. 

Sám pojem přitom může zaznívat ve zcela jiném kontextu, jako model angažování širší 

veřejnosti ve výzkumných projektech. 

 

 

Résumé 

"Crowd science" is introduced terms that in many cases can represent vastly different 

aspects or phenomena (including the involvement of the general public in activities that require 

a lot of effort. A narrowed term related to crowd management during stressful situations, 

actions for participation regarding crowded places, then it represents a conjunctural discipline, 

intertwined with the currently ongoing security research project in the Czech Republic. Explicit 

subsets of the topic, such as crowd modeling, crowd counting, and crowd management and 

monitoring, can be followed. So far, only small research and practical teams that, in the 

opinion of some, are more likely to simply give a different name or graphically or otherwise 

capture long-established processes in an innovative way. However, this situation may change 

over time – and those who addressed the topic in advance will gain an advantage. 

 

 

POZNÁMKY: 

 
1  Příspěvek vznikl za využití podpory z projektu Digitální modelování evakuačních plánů v zájmových 

stavbách a měkkých cílech s prvky umělé inteligence (VB01000034). Jedná se o projekt v rámci 

programu bezpečnostního výzkumu České republiky pro roky 2021-2026: vývoj, testování a evaluace 

nových bezpečnostních technologií (SECTECH). Řešiteli projektu jsou: Mezinárodní bezpečnostní 

institut, z. ú.; Vysoké učení technické v Brně, Gatum Advisory  s. r. o. a VDT Technology a. s. (leden 

2022 – prosinec 2023). Předmětem projektu je vývoj a testování softwarové platformy k modelování 

mimořádných událostí za účelem zlepšení a zefektivnění evakuačních opatření v zájmových stavbách a 

měkkých cílech. Jádrem platformy bude software na simulaci pohybu osob, který bude obohacen 

softwarovou analýzou reálných videozáznamů ke kalibraci behaviorálního modelu simulací. Dalším 

cílem projektu bude dokumentace popisující principy platformy a výzkumná zpráva hodnotící vývoj a 

testování platformy v reálných podmínkách. [9, 16, 17]  
2 S oběma konstatováními je zřejmě třeba zacházet opatrně, protože se může jednat o určitou zkratku, kdy 

tyto fenomény v historii lidstva v různých regionech oscilovaly. Toto konstatování tedy postrádá oporu 

v jednoznačných datech: z hlediska projektu je to ovšem nepodstatný aspekt. Ambicí projektu je řešit 

davové chování, bez ohledu na to, zda se situace „zhoršuje“ nebo zda se její vývoj nedá takto 

zjednodušeně hodnotit. [24] 
3 „Tradiční“ metody praktikování vědy spoléhají především na odborníky. 
4 Autoři v této souvislosti dále odkazují na další díla. [20, 52] 
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