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Anotace: 

BALAŠ, P. Stanovení takticko-technických podmínek nasazení norných stěn vyšší rychlosti 

vodního toku. Diplomová práce. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2012. 56 s.  

 

 Předmětem mé diplomové práce „Stanovení takticko-technických podmínek nasazení 

norných stěn vyšší rychlosti vodního toku“ je charakterizovat základní pojmy, tedy 

ekologickou havárii a ropné produkty. Dále jsem rozebral a popsal problematiku norných 

stěn, které lze instalovat na vodní tok o rychlosti vodního proudu nad 1 m/s. Jedná se o norné 

stěny značky REO AMOS, spol. s r. o. V praktické části je nastíněn výpočet sil působících na 

nornou stěnu ve vodním proudu. Na závěr je popsán průběh taktického cvičení.  

  

Klíčová slova: ekologická havárie, norná stěna pro vyšší rychlost vodního proudu, výpočet sil 

působících na nornou stěnu. 

 

  

Annotation: 

BALAŠ, P. Determination of Tactical and Technical Conditions for the Use of Floating 

Barrages for Rather Stream Velocities. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2012. 56 pages. 

 

The subject of my thesis „Determination of Tactical and Technical Conditions for the 

Use of Floating Barrages for Rather Stream Velocities” is to characterize the basic concepts, 

therefore, ecological disaster, oil products. Then I dismantles and described the Floating 

Barrages which can be installed on the  water  with  flow rate of 1 m/s. This is a mark REO 

AMOS, et al. s.r.o. In the practical section I describes the calculation of forces acting on the 

Floating Barrages in water flow. Finally, it describes the course of tactical training. 

 

Key words: Ecological disaster, Floating Barrages for Rather High Stream Velocities, 

calculation of forces acting on the Floating Barrages in water flow.  
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1 Úvod 

 

Člověk a životní prostředí se navzájem ovlivňují. V průběhu dějin však docházelo 

k postupnému oslabení závislosti člověka na životním prostředí. Člověk narušuje své okolí 

zejména tím, že využívá různých přírodních zdrojů a znečišťuje životní prostředí 

vypouštěním cizorodých látek.  

Tím, že Česká republika leží ve středu Evropy, má specifickou polohu. Tvoří 

mezinárodní dopravní uzel s velkou frekvencí. Doprava dnes neslouží pouze k přepravě 

osob a zboží, ale je využívána i k přepravě různých nebezpečných látek, které mohou 

představovat riziko pro životní prostředí. Zdrojem havárie může být i samotná doprava 

pomocí automobilů, kde při dopravních nehodách často dochází k únikům jejich 

provozních náplní nebo pohonných hmot.  

Ze statistik České inspekce životního prostředí vyplývá, že hlavními závadnými 

látkami, které unikají do životního prostředí a jsou příčinou ekologické havárie, jsou 

bezesporu ropné látky, jako pohonné hmoty a oleje. Takový únik má negativní následky 

na jednotlivé složky životního prostředí, pak hovoříme o haváriích na povrchových 

a podzemních vodách, půdách nebo ovzduší.  

Každá taková látka se v přírodním prostředí chová jinak, a proto je velmi důležité 

v případě úniku škodlivin provést rychlý a účinný zásah k jejich odstranění a minimalizaci 

následků. Na likvidaci takové havárie se podílí řada subjektů, vedle zasahujících složek 

integrovaného záchranného systému, se na ní podílí také původce havárie, odborné a jiné 

služby, dále orgány státní správy, samosprávy a právnické osoby.  

Ve své diplomové práci se budu zabývat především únikem ropných produktů 

do povrchových vod a způsobem likvidace této havárie za pomoci použití norných stěn. 

Na jednotlivých územních odborech Hasičského záchranného sboru je zpravidla vyčleněna 

stanice, která je předurčena pro zásahy na vodě a tudíž i vybavena potřebnými technickými 

prostředky. Aby byli hasiči schopni na tyto situace co nejlépe reagovat, účastní se výcviku, 

kde jsou seznámeni s praktickou obsluhou norných stěn.  

 

Hlavním cílem mé diplomové práce je stanovit technické podmínky optimálního 

výběru vhodného typu norné stěny a stanovit postup jejího nasazení na vodním toku 

o rychlostech proudu nad 1 m/s.  
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V teoretické části mé diplomové práce popíši problematiku ekologických havárií 

a jejich likvidaci, konkrétně se zaměřím na únik látek na vodní hladinu. Dále se zaměřím 

na prostředky sloužící k likvidaci havárií na vodních tocích, zejména na norné stěny.  

K naplnění hlavního cíle mé diplomové práce nejprve provedu monitoring výrobců 

norných stěn a následně vyberu ty, kteří mají ve své nabídce norné stěny vhodné 

k nasazení na vodním toku s vyšší rychlostí proudu. Na základě monitoringu sestavím 

přehled vhodných norných stěn s uvedením jejich technicko-taktických parametrů.  

Obecně také popíši metody měření rychlosti vodního toku a některé přístroje sloužící 

k tomuto účelu.  

V praktické části mé diplomové práce vypočítám maximální sílu působící na nornou 

stěnu použitím matematicko-statistických metod.  

Na základě získaných poznatků definuji vhodné podmínky pro umístění norných stěn 

na tekoucích a stojatých vodách. 

Zúčastním se také taktického cvičení s jednotkou Hasičského záchranného sboru 

Moravskoslezského kraje, která má ve své výbavě nornou stěnu vhodnou k instalaci na 

vodním toku s rychlostí vodního proudu nad 1 m/s.  
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2 Literární rešerše 
 

 

Ministerstvo vnitra – Generální ředitelství hasičského záchranného sboru České republiky. 

Bojový řád jednotek požární ochrany. Metodický list 10 L: Havárie ohrožující vody Ropné 

havárie. 1. vyd. Ostrava: Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, 2004. 5 s. 

ISBN 80-86111-91-1 

 Jedná se o sbírku interních aktů řízení. Metodický list 10 L se zabývá haváriemi 

ohrožujícími vody – ropnými haváriemi. V I. části charakteristika je popsáno, co je havárie 

a jsou zde uvedeny pravomoci a povinnosti vyplývající z legislativních předpisů pro 

jednotlivé subjekty. II. část se věnuje organizaci a řízení zásahu, taktice zásahu, obecným 

taktickým zásadám pro činnost jednotky při haváriích a specifickým opatřením pro zásahy 

při úniku ropných látek do půdy, podzemních nebo povrchových vod a na pevném 

povrchu. Ve III. části jsou popsány očekávané zvláštnosti při řešení těchto mimořádných 

událostí. 

 

Ministerstvo vnitra – Generální ředitelství hasičského záchranného sboru České republiky. 

Bojový řád jednotek požární ochrany. Metodický list 11 L: Ropné havárie – norné stěny. 1. 

vyd. Ostrava: Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, 2004. 3 s. ISBN 80-

86111-91-1 

 Tento metodický list se zabývá problematikou ropných havárií a nasazením norných 

stěn. V I. části charakteristika je popsáno chování ropných produktů v případě jejich úniku 

na vodní hladinu, rychlost vodního toku a hloubka ponoření norné stěny. II. část popisuje 

průzkum místa zásahu, taktické postupy nasazení nafukovacích norných stěn. III. část řeší 

očekávané zvláštnosti při nasazení norných stěn.      

 

KVARČÁK, M., VAVREČKOVÁ, J., ŽEMLIČKA, Z. Likvidace ropných havárií. 1. vyd. 

Ostrava: Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, 2000. 114 s. ISBN 80-86111-

61-X. 

 Tato publikace se věnuje problematice úniku nebezpečných látek a jejich likvidaci. 

Jsou zde popsány základní příčiny úniku, jejich negativní vliv na okolí a dále se zabývá 

právními aspekty havárií, zejména vymezením práv a povinností zúčastněných subjektů. 

Zabývá se postupy čerpání kapalin, utěsňováním míst úniku, zachycováním kapalin a dále 
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opatřeními ke snížení rizik, která vznikají při těchto činnostech. Jsou zde uvedeny 

prostředky k zachycování látek a jejich vlastnosti. 

 

RAUTOVÁ, J., KOZUBKOVÁ, M. Aplikovaná mechanika. Ostrava: VŠB- TUO, 2009. 

134 s. Elektronická podoba. 

Tato publikace se věnuje aplikované mechanice tekutin, od popisu fyzikálních 

vlastností kapalin, charakteristik hydraulických systémů přes simulace dynamických 

charakteristik v programu Simhydraulics až k tlakovým silám vodního proudu. Čehož jsem 

využil v praktické části své diplomové práce.  

 

Quantum Hydrometrie. Měření průtoku ultrazvukem [online]. Quantum Hydrometrie 

GmbH: c 2006 – 2012 [citováno 22. 3. 2012]. Dostupné na www: http://www.quantum-

hydrometrie.de/mereni_prutoku_ultrazvukem_cz.pdf 

Tento dokument popisuje princip měření rychlosti vodního proudu a průtoku založený 

na ultrazvuku.  V oblasti hydrometrie se v současné době stále častěji využívá přístrojů 

pracujících na tomto principu, především pro jejich jednoduchou obsluhu a multiplikační 

univerzálnost. V praxi se využívá tří odlišných principů sloužících k měření rychlosti 

vodního proudu ultrazvukem. A jsou to metoda „sing-around“, metoda dopplerovská 

a metoda diferenční. Pro potřeby mé práce jsem z tohoto dokumentu popsal přístroje 

měřící rychlost vodního proudu na základě dopplerovské metody. 

 

KŘÍŽ, V., a kol. Hydrometrie. 1. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, n. p., 

1988. 176 s. ISBN 14-512-88. 

Tato učebnice se zabývá hydrometrií jejími úkoly a významem. Dále nás seznamuje 

s druhy a metodami měření pro stanovení vodní bilance území a charakteristik vodních 

útvarů. Je zde také popsán systém získávání hydrologických dat, který zajišťuje soustavné 

informace o vodních útvarech a sleduje jejich proměnlivost.  

 

 

 

http://www.quantum-hydrometrie.de/mereni_prutoku_ultrazvukem_cz.pdf
http://www.quantum-hydrometrie.de/mereni_prutoku_ultrazvukem_cz.pdf
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3 Likvidace ekologických havárií 
 

Ekologie neřeší jen problematiku ochrany životního prostředí, ale také vztahy mezi 

jejími jednotlivými částmi (rostliny, živočichové, lidé). Celý ekologický systém je 

vyvážen, ale snadno se může stát, že dojde k porušení rovnováhy vlivem nevhodného 

zásahu nebo katastrofou. Toto porušení rovnováhy mívá značné následky. Proto je důležité 

přírodu chránit a v případě úniku škodlivin provést rychlý a účinný zásah k jejich 

odstranění a minimalizaci následků. 

Likvidací se rozumí přerušení trvající příčiny vzniku ohrožení, vyvolaného 

mimořádnou událostí, například zamezením úniku nebezpečné látky. 

 

3.1 Ekologická havárie 

Člověk se denně setkává s různými látkami a mnohdy si ani neuvědomuje, že mají 

nepříznivý vliv nejen na něj, ale také na celou přírodu. Proto zacházení s nimi by mělo být 

obezřetné.  

 

Havárií se podle zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů 

(vodní zákon) rozumí mimořádné závažné zhoršení nebo mimořádné závažné ohrožení 

jakosti povrchových nebo podzemních vod.  

Havárií je vždy závažné zhoršení nebo mimořádné ohrožení jakosti povrchových 

nebo podzemních vod způsobené ropnými látkami, zvlášť nebezpečnými látkami, 

radioaktivními zářiči a radioaktivními odpady. Za havárii se též považuje zhoršení nebo 

ohrožení jakosti povrchových nebo podzemních vod v chráněných oblastech a ochranných 

pásmech vodních zdrojů. [10] 

Za závažnou havárii se podle zákona č. 59/2006 Sb. o prevenci závažných havárií 

způsobených vybranými nebezpečnými látkami nebo chemickými přípravky a o změně 

některých zákonů (zákon o prevenci závažných havárií) považuje mimořádná, částečně 

nebo zcela neovladatelná, časově a prostorově ohraničená událost, kterou představuje únik 

látek, požár nebo výbuch. [13] 

 

Ropnou havárií je mimořádná událost, při níž došlo k úniku ropných produktu a to 

v takovém množství, které ohrožuje životní prostředí, zejména jakost povrchových 

a podzemních vod. [5] 
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Za ekologickou havárií můžeme považovat událost vedoucí k poškození životního 

prostředí, která má za následek ztrátu nebo oslabení přirozených funkcí ekosystémů, čímž 

dochází k poškození jejich složek nebo narušení vnitřních vazeb a procesů. Ekologická 

havárie může mít za následek hromadné poškození nebo masové úhyny živých organismů, 

kontaminaci půdy, podzemní či povrchové vody a ovzduší závadnými látkami.  

 

Pro úspěšnou likvidaci havárie, je potřeba znát látku, která unikla. Nebezpečné látky 

lze dělit na základě různých hledisek. Podle zákona č. 350/2011 Sb. o chemických látkách 

a chemických směsích a změně některých zákonů (chemický zákon) se látky dělí na látky: 

výbušné, toxické, hořlavé, oxidující, ale také látky nebezpečné pro životní prostředí, aj. 

[12] Mezinárodní předpis ADR rozděluje látky podle tříd nebezpečnosti, například na 

plyny, hořlavé kapaliny, jedovaté nebo karcinogenní látky.  

 

Zdroje havárií s únikem nebezpečných látek jsou stacionární a mobilní. [5] Mezi 

stacionární zdroje patří zpracování, výroba a skladování. Mobilním zdrojem je nejen 

přeprava nebezpečných látek, ale také samotná doprava pomocí automobilů, kde často při 

dopravních nehodách dochází k únikům provozních náplní nebo pohonných hmot. 

Pohonné hmoty tvoří především ropné produkty, jako jsou benzín a nafta. Časté příčiny 

dopravních nehod jsou špatný technický stav vozidla, špatný stav pozemních komunikací, 

ale také nedostatečné schopnosti řidičů. 

 

Při haváriích mohou do vody, půdy a ovzduší unikat nejen ropné látky, ale také 

například látky toxické, kyseliny, louhy, radioaktivní látky a látky měnící senzorické 

vlastnosti vody. 

Voda je chemická sloučenina vodíku a kyslíku, se sumárním vzorcem H2O. Voda 

tvoří jednu ze základních podmínek života. Vyskytuje se v několika skupenstvích, a to 

v pevném ve formě ledu a sněhu, kapalném ve formě vody a v plynném ve formě vodní 

páry. 

Toxické látky jsou chemické látky, které mohou vyvolat onemocnění, poškodit 

zdraví a jsou-li podány v dostatečné dávce, mohou způsobit i smrt.  

Kyseliny jsou látky, jejichž molekuly se ve vodě rozkládají a uvolňují vodíkové 

kationty H
+
. Vodný roztok látky, jenž má hodnotu pH nižší než 7, je považován za 

kyselinu.  
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Louhy (zásady) jsou látky schopné poskytovat ve vodném roztoku aniont OH
-
. 

Vodný roztok látky, jenž má hodnotu pH vyšší než 7 je považován za louh. Na obrázku 

(3.1) je stupnice pro měření pH. 

 

Obr. 3.1 Stupnice pro měření pH [21] 

10 000 000 x zásaditější pH 14 Louh 

1 000 000 x zásaditější pH 13 Bělidlo 

100 000 x zásaditější pH 12 Mýdlová voda 

10 000 x zásaditější pH 11 Roztok amoniaku 

1 000 x zásaditější pH 10 Velké solné jezero 

100 x zásaditější pH 9 Jedlá soda 

10 x zásaditější pH 8 Mořská voda 

1 pH 7 Destilovaná voda 

10 x kyselejší pH 6 Moč, sliny 

100 x kyselejší pH 5 Káva 

1 000 x kyselejší pH 4 Pivo, jablečný džus 

10 000 x kyselejší pH 3 Fanta, Red Bull, Sprite 

100 000 x kyselejší pH 2 Pepsi, Coca-Cola 

1 000 000 x kyselejší pH 1 Kyselina chlorovodíková 

10 000 000 x kyselejší pH 0 Kyselina z autobaterie 

 

Při haváriích kyselin a louhů dochází především k výraznému vychýlení hodnoty pH, 

což má v případě úniku do půdy za následek poškození vegetace. V případě kontaminace 

zvířat často dochází k jejich úhynu. Nebezpečí kyselin a louhů se však neskrývá jen 

ve vychýlení hodnoty pH, ale tyto látky mohou být toxické, s oxidačními vlastnostmi 

a korozivními účinky.  

V důsledku úniku radioaktivní látky dochází ke zvýšení radioaktivity. Její 

nebezpečí nespočívá v okamžitém úhynu, ale v poškození kontaminovaných organismů 

s možným následkem smrti. 

Látky měnící senzorické vlastnosti vody jsou látky, které mění chuť vody 

a způsobují její zápach, nejčastěji se jedná o fenoly. 

Ropa je kapalná směs uhlovodíků, které mají různou teplotu varu. Je typická 

charakteristickým zápachem a světlehnědou barvou. Při zpracování ropy se získávají její 

produkty, jedná se především o benzín, naftu, mazut, petrolej a oleje. Ropné produkty 

ve vodě buď sedimentují, rozpouští se nebo plavou na její hladině.  

Chování ropných produktů ovlivňují především jejich fyzikální a chemické vlastnosti 

(např. hustota, povrchové napětí, viskozita, teplota vzplanutí). 
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Hustota ropných produktů se může v průběhu času měnit v důsledku vypařování 

jejich lehce těkavých složek.  

Velikost povrchového napětí ovlivňuje schopnost tekutin rozlévat se (smáčet 

povrch). Čím je hodnota povrchového napětí nižší, tím snáze se tekutina rozlévá na větší 

plochu. Mezi ropné produkty s nízkým povrchovým napětím řadíme lehké ropné produkty 

např. benzín. [19] 

Viskozita nám udává tekutost látky. Čím vyšší hodnota viskozity, tím látky hůře 

tečou. S rostoucí teplotou látky její viskozita klesá.  

Teplota vzplanutí udává nejnižší teplotu, při které páry hořlavé kapaliny po přiblížení 

iniciačního plamene vzplanou a ihned uhasnou. Znalost této teploty nám pomáhá přijmout 

adekvátní ochranné prostředky a stanovit bezpečnostní opatření. 

  

3.1.1 Likvidace ropy a jejich produktů při úniku do půdy 

Jedním z problémových úkolů při likvidaci uniklých látek do půdy je zastavení 

prosakování těchto látek do nižších podloží. Půda kontaminovaná ropnými produkty musí 

být odtěžena. Zpravidla se odtěžení provádí až na jílovité podloží, které má horší 

propustnost než hlína. Na jílovitém podloží se prosakování látek zpomalí, my ji můžeme 

odbagrovat a následně odvést na skládku nebezpečného odpadu. Při úniku látek do půdy 

hrozí kontaminace nejen půdy samotné, ale také podzemních vod.  

 

3.1.2 Likvidace ropy a jejich produktů při úniku na pevné podloží (např. silnice) 

Při úniku látek na pevné podloží je nutné zamezit jejich zatékání do níže položených 

prostor (např. kanalizace, šachty). Jelikož se jedná o nepropustné podloží, nedochází 

ke kontaminaci půdy či vody v důsledku prosakování. K zachycení látek se používají 

sorbenty. 

 

3.1.3 Likvidace ropy a jejich produktů při úniku do vody 

V případě úniku látek do vody je jejich zachycení podstatně těžší. Protože se látka 

v důsledku povětrnostních vlivů a proudění vody rozšiřuje po hladině, případně po proudu 

vodního toku. Zmíněné faktory nejsou jediné, které ovlivňují rozšíření tzv. olejové skvrny 

na hladině, dalšími výraznými faktory jsou teplota vody, hustota látky, zdroj úniku 

a povrchové napětí uniklé látky.  

Pro účinné zachycení uniklé látky plující na hladině je potřeba přehradit vodní tok 

nornou stěnou. Vhodným podmínkám pro nasazení norné stěny se věnuji v kapitole 7. 
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Likvidace látek, jež ve vodě sedimentují nebo se v ní rozpouštějí je velmi obtížná 

a mnohdy nerealizovatelná. V případě úniku těchto látek se provádějí opatření k zmírnění 

následků. Například v situacích, kdy působením závadných látek dochází k nepříznivé 

kyslíkové bilanci doprovázené úhynem vodních živočichů, se provádí podpora okysličení 

vody pomocí vodních proudů. [5] 

Důvod, proč se některé ropné látky udrží na vodní hladině je ten, že mají nižší 

hustotu, než je hustota vody. Hustota vody a některých ropných látek je uvedena v tabulce 

(3.1) pod tímto odstavcem.  

 

Tab. 3.1 Hustota látek [18] 

Látka 
Hustota v 

(kg/m
3
) 

Voda 998 

Benzín 700-750 

Nafta 800-880 

Ropa 730-1000 

Petrolej 760-860 

Motorový olej 850-880 

 

Proto při úniku ropných produktů na vodní hladinu často dochází k vytváření 

tzv. olejových skvrn. Olejové skvrny vytvářejí na hladině nepropustný film. Tento jev 

ovlivňuje nejen život pod vodní hladinou, ale i okolní přírodu.  

Zhruba 50 litrů oleje je schopno pokrýt 1 km
2
 vodní plochy souvislou vrstvou 

o tloušťce 0,05 m. [26] 

Film na vodní hladině způsobí nedostatečné okysličování vody v toku nebo nádrži, 

což má ve většině případů za následek úhyn živočišných a rostlinných systémů. Únikem 

těchto látek do vody dochází ke zhoršení kvality povrchových a podzemních vod a také ke 

změně jejich senzorických vlastností. Ropné produkty, které se zachycují na březích 

vodních hladin nebo toků mají za následek odumírání nebo usychání rostlin. V Příloze č. 1 

můžeme vidět zachycení ropných látek u břehu a na peří ptactva. 

Olejová skvrna nepůsobí negativně pouze na organismy pod vodní hladinou, ale také 

na život nad její hladinou. Ropné látky se mohou například zachytit na peří ptactva, čímž 

dojde ke ztrátě jejich schopnosti udržet se na vodní hladině.  
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3.1.4 Očekávané zvláštnosti při likvidaci ropných haváriích [5] 

Při zásahu musí zasahující hasiči počítat i se situacemi, které nelze zcela vyloučit. 

A proto je nutné dodržovat bezpečnostní zásady z hlediska nebezpečí výbuchu nebo 

náhlého vzplanutí hořlavých par. Ropnými produkty mají různé teploty vzplanutí 

a teploty varu, což znamená, že představují rozdílné riziko výbuchu nebo požáru.  

V případě, že látky unikají z potrubí, je potřeba zajistit odstavení poškozené části. 

Také je nutné počítat s tím, že i po odstavení zařízení bude látka dále unikat v závislosti 

na vzdálenosti od uzavírací armatury. 

Při úniku látek z technologických zařízení je velmi důležité spolupracovat 

s provozovatelem zařízení a při únicích závadných látek je třeba včas varovat odběratele 

vod, čistírny apod. 

Při úniku látek do stojatých vod je potřeba zkontrolovat přítoky nádrže, zda nejsou 

zdrojem šíření uniklé látky. V případě, že ano, je potřeba zabránit dalšímu přitékání uniklé 

látky přehrazením přítoku. Opačný případ bude u odtoků, ty je potřeba také přehradit, aby 

nedocházelo k dalšímu rozšiřování uniklé látky. 

K likvidaci ropných látek se nesmí používat odmašťovací kapaliny a emulgační 

přípravky. Protože rozpuštěním ropných látek se ropná havárie nevyřeší. Rozpouštědla 

pouze zvýší průnik do spodních vod a znemožní zachycení ropné látky na hladině. 

 

3.2 Subjekty podílející se na likvidaci ekologické havárie 

Na likvidaci havárie se podílí řada subjektů. Zapojení jednotlivých subjektů se odvíjí 

od rozsahu havárie. Vedle zasahujících složek integrovaného záchranného systému (IZS), 

se na likvidaci havárie podílí také původce havárie, odborné a jiné služby, dále také orgány 

státní správy, samosprávy a právnické osoby. Podle vodního zákona [10], každý z těchto 

subjektů plní úkoly, které spadají do jeho kompetence. 

 

Původce havárie je ten, kdo ji způsobil. Jeho povinností je ohlásit havárii a činit 

taková opatření, která vedou k odstranění příčin a následků havárie. Právnické osoby 

se případně řídí havarijním plánem. Původce dále spolupracuje s jednotkami Hasičského 

záchranného sboru ČR (HZS ČR), plní pokyny vodoprávního úřadu a České inspekce 

životního prostředí (ČIŽP). [10] 
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Havárie se ohlašuje HZS ČR nebo Policii ČR, případně správci povodí. Ten, kdo 

informaci o havárii příjme je povinen neprodleně informovat o vzniklé události příslušný 

vodoprávní úřad a ČIŽP. [10] 

 

Řízení prací při zneškodňování havárie přísluší vodoprávnímu úřadu, který 

informuje správce povodí. Pro zlepšení koordinace činnosti jednotlivých složek 

podílejících se na likvidaci havárie se doporučuje zřídit pracovní skupinu složenou 

ze zástupců jednotlivých složek IZS. Činnost jednotek požární ochrany řídí velitel 

zásahu. [10] 

 

Vodoprávní úřad [10] 

Pojem vodoprávní úřad je vymezen v § 104 odst. 2 vodního zákona. Výkon státní 

správy na centrální úrovni v oblasti vodního hospodářství je založen na sdílení kompetencí 

mezi pěti ministerstvy.  

Ve vodním zákoně je taxativně vymezena působnost: 

- Ministerstva životního prostředí (např. ochrana množství a jakosti povrchových 

a podzemních vod, zneškodňování havárií, aj.), 

- Ministerstva zdravotnictví (oblast povrchových vod určených ke koupání), 

- Ministerstva dopravy (oblast povrchových vod určených k plavbě), 

- Ministerstva obrany (oblast působnosti vojenských újezdů), 

- Ministerstva zemědělství (ve všech ostatních oblastech). 

 

Česká inspekce životního prostředí [14] 

Je organizační složkou státu řízenou Ministerstvem životního prostředí. Do její 

působnosti spadá dozor nad respektováním zákonných norem v oblasti životního prostředí. 

Byla zřízena v roce 1991 zákonem ČNR č. 282/1991 Sb., o České inspekci životního 

prostředí a její působnosti v ochraně lesa. 

 

Správce povodí [11] 

Správou povodí se podle vodního zákona rozumí správa významných vodních toků. 

Dále se jedná o činnost spojenou se zjišťováním a hodnocením stavu povrchových 

a podzemních vod v oblasti povodí. Tuto správu vykonávají správci povodí, kteří poskytují 

technické, ekonomické a jiné údaje vodoprávním úřadům. O správu na významných 

vodních tocích se stará pět státních podniků (Povodí Vltavy, Ohře, Labe, Moravy, Odry). 
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O drobné vodní toky se stará státní podnik Lesy České republiky a případně Ministerstvo 

obrany a správy národních parků.  

  

3.3 Prostředky použité k likvidaci havárie 

Pro účely mé práce jsem si prostředky sloužící pro likvidaci havárie rozdělil do 3 

skupin a to podle fáze, ve které jsou použity:  

1. zastavení úniku látky, 

2. zastavení šíření látky, 

3.  jímání (sběru) zachycené látky. 

Všechny tyto fáze probíhají současně. Velitel zásahu rozdělí síly a prostředky 

k provádění jednotlivých činností.  

 

3.3.1 Prostředky vhodné k zastavení úniku látky 

Samotnému zastavení unikající látky předchází její identifikace. Látka může být 

identifikována například podle jejího označení (UN kód, CAS number) nebo informací v 

přepravní dokumentaci, případně provedením odběrů vzorků na místě havárie. Na základě 

znalosti látky je následně určen stupeň ochrany zasahujících hasičů a je rozhodnuto 

o způsobu utěsnění. 

Technické prostředky sloužící k provedení zásahu v místě úniku látky mají za úkol 

zastavit únik a udržet unikající látku v nádrži, potrubí, či přepravních obalech, aby již 

nedocházelo k ohrožování okolí havárie a k dalšímu rozšiřování.  

Pro tento účel lze využít těsnící kužely a desky, kanalizační ucpávky a vaky. Dále 

k utěsnění lze využít pasty (tmely), havarijní třmeny, upevňovací popruhy, bandáže, nářadí 

v nejiskřivém provedení, hadicové přechody. To vše podle druhu zásahu.  

 

3.3.2 Prostředky použité k zastavení šíření  

Dalším důležitým úkolem je zabránit rozšíření mimořádné události na vzdálenější 

místa (např. do kanalizace, potoků, řek, prohlubní, ale také po zpevněném povrchu) 

a vsakováním uniklé látky (např. do půdy a podzemních vod). Proto použijeme prostředky 

pro zastavení šíření uniklé látky jako jsou kanalizační ucpávky, hráze, hydrofobní sorpční 

hady nebo sorbenty pro ohraničení místa úniku. Pokud tyto prostředky nejsou dosud na 

místě havárie, lze pro vytvoření improvizovaného ohraničení uniklé látky (pomocí okolní 

zeminy) využít krompáče a lopaty.  
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V případě, že látka již unikla do vodního toku, je pro její zachycení potřebné použít 

norné stěny. Při umisťování norných stěn na vodní hladinu je potřeba použít kotvící 

a spojovací prvky, navijáky a lana. Dále použijeme prostředky pro práci na vodě, mezi ně 

patří člun, případně jiné technické vybavení, sloužící k přepravě na vodě, například 

záchranné saně RS 5. Dále nesmíme zapomenout na oděvy pro práci na vodě, včetně 

ochranných přileb a plovacích vest. 

  

3.3.3 Prostředky použité k jímání (sběru) zachycené látky 

Ve sběru uniklé látky z pevného povrchu a vodní hladiny je rozdíl. V této fázi je již 

uniklá látka navázána na sorbent a hasiči ji z pevného povrchu sbírají pomocí lopat 

a smetáků do přepravních obalů, v nichž se zachycená látka přepraví k likvidaci. 

V případě úniku látky do vodního toku je vodní tok přehrazen nornou stěnou, čímž 

docílíme, že látka plovoucí na hladině je postupně přes celou šíři vodního toku 

zachytávána. Vlivem proudění vody je látka unášena podél norné stěny až k místu 

označenému jako jímací stanoviště (styk norné stěny s břehem). Jednou z možností sběru 

uniklé látky je, že v tomto místě jsou soustředěny síly a prostředky vybavené sorbenty, 

síťovými lopatami a opět nádobami na sběr zachycené látky. V případě dostupnosti lze 

využít také olejového odlučovače nebo separátoru. 
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4 Charakteristika norných stěn 

 

Norná stěna je technický prostředek, který se používá především při likvidaci havárií 

s únikem látek do vodních toků. Nejčastěji se jedná o zachycení ropných látek plovoucích 

na vodní hladině. 

Na jednotlivých územních odborech je zpravidla vyčleněna stanice, která je 

předurčena pro zásahy na vodě a tudíž i vybavena potřebnými technickými prostředky. 

Aby byli hasiči schopni na tyto situace co nejlépe reagovat, účastní se výcviku, kde jsou 

seznámeni s praktickou obsluhou norných stěn.  

 

4.1 Obecná charakteristika 

Nornou stěnu lze rozdělit na dvě části, z nichž každá splňuje jinou funkci. Jedna část 

norné stěny je nad hladinou a slouží k zachycení látky. Na tekoucích vodách dochází 

vlivem proudění vody podél norné stěny k transportu zachycené látky do místa sběru. Na 

stojatých vodách musíme látku nejprve ohraničit. Likvidaci zachycené látky můžeme 

provést přímo na hladině nebo látku přitáhneme ke břehu, kde bude následně likvidována. 

Druhá část norné stěny je pod hladinou a měla by zabránit podplouvání uniklé látky (tuto 

část nazýváme také jako hradící zástěrku).  

Tomuto jevu však nelze zcela zabránit, jelikož nejsme schopni docílit toho, aby voda 

a zachycená látka tvořily stabilní rozhraní. Vlivem vznikajících vírů a proudů v okolí norné 

stěny dochází k vytváření emulzí a následnému strhávání látky pod nornou stěnou bez 

ohledu na hloubku ponoření norné stěny. Vytváření vírů lze do jisté míry předcházet tím, 

že použijeme vhodný typ norné stěny a provedeme její instalaci v dostatečném úhlu. [6] 

Úhel norné stěny je vidět na obrázku (4.1).  

 

Obr. 4.1 Úhel instalace norné stěny [36] 
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Případně se doporučuje instalovat dvě norné stěny za sebou, avšak v dostatečné 

vzdálenosti tak, aby jí stržená látka také nepodplula. Na rozsáhlejších vodních plochách 

může také dojít k vytváření vln, které mohou látku přes nornou stěnu přenést. [6] 

 

Příklad instalace norné stěny na tekoucím vodním toku je znázorněn na obrázku 

(4.2). Je zde patrné, že norná stěna se instaluje na vodní tok pod určitým úhlem. Úhel 

instalace norné stěny je závislý na rychlosti toku. Na obrázku je také vyznačeno místo 

záchytu ropné látky.  

 

Obr. 4.2 Znázornění místa záchytu látky [36] 

 

 

4.2 Členění norných stěn 

Norné stěny se dají členit do několika kategorií, pro účely mé práce jsem provedl 

následující členění:  

1. norné stěny podle využití (na stojaté nebo tekoucí vody), 

2. norné stěny podle materiálu, ze kterého jsou vyrobeny (pryžové nebo kovové), 

3. norné stěny podle mobility (stabilní nebo mobilní). 

 

4.2.1 Norné stěny podle využití (na stojaté nebo tekoucí vody) 

Stojaté vody 

Mezi stojaté vody řadíme především rybníky, jezera, nádrže, ale také bažiny, tůňky 

a rašeliniště. Rozdíl stojaté vody od tekoucí je zřejmý, je zde omezenější cirkulace vody. 

[17] 

Z charakteru stojatých vod vyplývá, že při použití norné stěny nebudeme omezeni 

rychlostí toku. Proto je zde větší škála norných stěn, které můžeme použít. Na stojatých 

vodách lze totiž využít i norných stěn pro tekoucí vody. Norné stěny vhodné pro nasazení 

na stojatých vodách jsou např. REO 759, REO 757, REO 799, REO 710 S, REO MAXX.  
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Mezi speciální formu stojatých vod můžeme zařadit moře a oceány. V našich 

zeměpisných šířkách se sice s takovými vodními útvary nesetkáme, ale myslím si, že je 

důležité zmínit i toto. Specifikem velkých otevřených vodních ploch je to, že na nich 

mohou vznikat vlny. Vlny vznikají především působením větru. Faktory, které ovlivňují 

velikost vln, jsou síla větru, doba jeho působení a velikost volné plochy. Výška vln 

na mořích může dosahovat i několika metrů. Na našich vodních útvarech stojatých vod se 

můžeme také setkávat s vlnami, které mohou následně ztěžovat průběh a účinnost zásahu 

vedoucího k odstranění uniklé látky. Jejich výška je však mnohem menší než u moří 

a oceánů.  

 

Tekoucí vody 

Tekoucí vody se skládají z vodního toku, který lze rozdělit na jednotlivé části, které 

se od sebe liší především rychlostí toku, množstvím vody a obsahem živin. Vodní tok tedy 

dělíme na pramen, horní tok, střední tok, dolní tok a vyústění. Za tekoucí vody považujeme 

prameniště, potok, řeku a veletok. Pro tekoucí vodu je charakteristické proudění vody 

jedním směrem v daném korytu. [27] 

Z charakteru tekoucích vod vyplývá, že použití norné stěny bude omezeno. Hlavním 

omezením bude rychlost vodního toku a jeho šířka. U řek, jejichž šířka je 100 – 120 metrů, 

což je šíře našich největších řek, je také omezením i délka norné stěny. Jelikož k vytvoření 

funkční norné stěny na takto široké řece je potřeba minimálně 200 až 250 metrů norné 

stěny.  

Na základě informací z konference konané dne 12. 3. 2012 v Londýně se žádný ze 

zúčastněných výrobců nezabývá rychlostním omezením použití norné stěny. Výrobci 

uvádí, že jejich norné stěny je možno použít pro malé a vyšší rychlosti vodního proudu.  

Po vznesení otázky, co je malá a vyšší rychlost vodního toku nejsou schopni odpovědět 

konkrétní hodnoty. Obecně u svých výrobků uvádí, že jsou účinné na vodním toku 

o rychlosti vodního proudu do 1 m/s.  

Výjimku tvoří norné stěny společnosti REO AMOS s.r.o., u nichž výrobce uvádí, že 

jsou účinné na vodním toku o rychlosti vodního proudu nad 1 m/s avšak do 1,3 m/s.  Jedná 

se například o nornou stěnu REO 756, REO 758 a REO 788. [36] 
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4.2.2 Norné stěny podle materiálu, ze kterého jsou vyrobeny (pryžové nebo kovové) 

Pryžové 

Tyto norné stěny jsou vyráběny ve třech typech. První typ tvoří dvoukomorové vaky 

plněné vodou a vzduchem. Horní komora se naplní vzduchem a je nad hladinou, druhá 

komora je umístěna pod hladinou a plní se vodou (plní funkci hradicí zástěrky). Druhým 

typem jsou jednokomorové norné stěny, tzv. plovákové. Jsou vyrobeny z nánosové textilie 

vyplněné pěnovou hmotou, která zajišťuje, že norná stěna plave na hladině. Je tvořena 

jedním plovákem a závažím. Plovák plní u tohoto typu norné stěny současně funkci horní 

komory a hradící zástěrky. Třetím typem jsou norné stěny jednokomorové. Avšak 

základním rozdílem je, že k nafukovacímu plováku, je připevněná hradící zástěrka (např. 

pás z pryže) se závažím. [36] 

 

Kovové  

Kovové norné stěny jsou vyrobeny z pozinkovaného plechu, který je vyplněn 

pěnovou hmotou, čímž se z norné stěny stává nepotopitelný plovák. 

 

4.2.3 Norné stěny podle mobility (stabilní nebo mobilní) 

Stabilní 

Jsou pevně zabudovány na vytipovaných místech, kde se předpokládá únik látek. 

Výhodou těchto stěn je, že jsou připraveny k okamžitému použití, avšak nelze s nimi 

manipulovat v rámci místa umístění.  

Jedná se o dva nosné sloupy, které jsou na protějších březích umístěny naproti sobě 

v určitém úhlu. Na sloupech je zavěšen plovák, který je možno spouštět, případně 

vytahovat dle potřeby. Spuštěním plováku dochází k přehrazení vodního toku 

a následnému zachycování uniklé látky.  

 

Mobilní 

Tento druh norné stěny lze použít na kterémkoli místě nádrže nebo vodního toku, 

kde jsou k tomu vhodné podmínky. Nevýhodou těchto stěn je, že se musí na místo události 

nejprve přivést a následně nainstalovat. Což představuje určitou časovou ztrátu a o tuto 

časovou ztrátu se nám může látka rozšířit dále po vodním toku. V některých krajích mají 

jednotky HZS ve své výbavě norné stěny i pro zásahy na velkých řekách a veletocích. 

Jejich dopravu na místo zásahu řeší samy jednotky. Tam, kde nemají jednotky HZS 
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k dispozici norné stěny pro takto velké vodní toky, zajišťuje jejich dopravu na místo 

zásahu správce povodí, který je má ve své správě.  

Dříve se využívalo také toho, že na havarijních profilech určených k instalaci norné 

stěny byly zřízeny buňky, ve kterých byly norné stěny a potřebné příslušenství uloženy. 

Postupem času se od této praxe upouští a dá se říci, že v současné době se toho způsobu 

uložení norných stěn již nevyužívá. 

 

4.3 Dostupné norné stěny pro tekoucí vody podle rychlosti toku 

Rychlost proudu vody není v celé šíři koryta vodního toku stejná. Optimální 

rychlost vodního toku pro nasazení norné stěny je 0,5 m/s. [6] 

V této části mé diplomové práce se budu zabývat pouze nornými stěnami, které jsou 

vhodné pro nasazení na tekoucích vodách o rychlosti vodního proudu nad 1 m/s.  

Společnost REO AMOS s.r.o., je jedinou společností v České republice, která 

dodává na trh norné stěny, které lze použít pro rychlosti vodního toku nad 1 m/s s účinností 

do 1,3 m/s. Tuto podmínku splňují pouze jednokomorové (plovákové) norné stěny. A to 

jsou REO 756, REO 758 a REO 788. U každého modelu uvedu v tabulce (4.1) přehled 

jejich technicko-taktických charakteristik uváděných výrobcem. 

 

Tab. 4.1 Technicko-taktické parametry norných stěn [36] 

Technicko-taktické 

parametry 

Typ norné stěny 

REO 756 REO 758 REO 788 

Stabilita průtoku (m/s) 1,2 1,2 1,3 

Délka dílu (m) 5 5 5 

Výška dílu (cm) 22 22 20 

Pevnost stěny (kN) 5 5 20 

Úhel (°) 25-45 45-60 0-60 

Cena (Kč) 16 500 10 500 15 500 

 

4.3.1 Norná stěna s označením REO 756 [36] 

Jedná se o typ norné stěny, který je řešen jako jeden nepotopitelný plovák se 

závažím. Závaží představují teleskopické tyče, které nornou stěnu po položení na vodní 

hladinu stabilizují.  

Délku norné stěny lze jednoduše nastavit propojením jednotlivých segmentů. 

Propojení se provádí pomocí spojovacích čepů přes poutka k tomuto účelu určená, tento 

spoj je následně překryt manžetou, která má za úkol dotěsnit jednotlivé spoje. Segmenty 

jsou naplněny trvale stálým, lehkým, plovoucím materiálem a poté potaženy nánosovou 
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textilií. Tato textilie je vyrobena z odolného materiálu vůči mechanickým i chemickým 

účinkům. Maximální délka norné je závislá od počtu napojených segmentů, přičemž 

výrobce dodává segmenty v délce 5 metrů. Výrobce deklaruje, že při délce norné stěny 

220 m je sice zajištěna její funkčnost, ovšem s přihlédnutím k nižší rychlosti vodního 

proudu než je maximální.  

Výhodou norné stěny je její nízká hmotnost, díky které je s ní možno dobře 

manipulovat. Použití teleskopických závaží umožňuje nastavit jejich délku a tím i použití 

při nižší výšce hladiny vodního toku.  

Stěna je samonosná, tudíž není nutné její upevnění k nosnému lanu. Pokud chceme 

ovlivnit její tvar, délku a přizpůsobování se výšce hladiny můžeme využít kovové kotvicí 

„V“ segmenty s oky, které se vkládají mezi jednotlivé díly norné stěny. Na tyto kotvicí 

prvky se upevňuje závěsné lano, které se posléze napojuje na lano nosné. Názorná ukázka 

norné stěny REO 756 je na následujícím obrázku (4.3). 

 

Obr. 4.3 Ukázka instalované norné stěny REO 756 [30] 

 

  

4.3.2 Norná stěna s označením REO 758 [36] 

Podobně jako norná stěna REO 756 je i tato norná stěna řešena jako jeden 

nepotopitelný plovák se závažím. Jediným rozdílem je typ závaží. U této norné stěny se 

používá pevná tyč místo teleskopické, což může představovat určitou nevýhodu při 

instalaci norné stěny do míst s malou výškou hladiny vodního toku. Názorná ukázka závaží 

norné stěny REO 758 je vidět na obrázku (4.4) a samotná norná stěna je zobrazena na 

obrázku (4.5). 
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Obr. 4.4 Ukázka závaží [36] 

 

 

Obr. 4.5 Norná stěna REO 758 [31]  

 

 

4.3.3 Norná stěna s označením REO 788 [36] 

Norná stěna je vyrobena z dvojice flexibilních plováků a ocelových pozinkovaných 

dílů. Jednotlivé plováky jsou příčně spojeny trubkami se závity, takže vytvářejí dvě norné 

stěny za sebou. Stěnu tvoří 5 metrů dlouhé díly, které lze na sebe napojovat až po dosažení 

požadované délky. Stěna je samonosná, čímž není nutné její upevnění k nosnému lanu. 

Avšak na segmentech jsou kotvící prvky pro upevnění závěsného lana, které se napojuje na 

lano nosné a tím se norná stěna může přizpůsobovat výšce hladiny.  

Stěna je především určená pro trvalou instalaci, lze ji však také využít pro jednotlivé 

zásahy jako stěnu mobilní. Ukázka norné stěny REO 788 je na následujícím obrázku (4.6). 
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Obr. 4.6 Ukázka instalované norné stěny REO 788 [32] 

 

 

4.4 Požadavky na norné stěny 

Co se týče norem a technických předpisů není oblast norných stěn nijak ošetřena, což 

znamená, že výrobce není při výrobě omezen normativními požadavky. Nic méně jsou na 

norné stěny od jejich uživatelů kladeny vysoké nároky. Dle mého názoru jsou to především 

požadavky na skladovatelnost, funkčnost, cenu, chemickou a mechanickou odolnost. 

 

Skladovatelnost 

Pod tímto pojmem si představíme uložení norných stěn s co nejnižší prostorovou 

náročností. Jejich uložení musí umožnit rychlé naložení k převozu do místa zásahu. Proto 

jednotky HZS mohou využít kontejneru na norné stěny, čímž hasiči předejdou nakládání 

jednotlivých dílů norné stěny zvlášť. Příklad vybaveného kontejneru pro norné stěny 

můžeme vidět v Příloze č. 2. Plovákové norné stěny lze rozpojit na jednotlivé segmenty 

a ty posléze stočit do kotoučů. Tyto kotouče je možno ukládat na sebe. Není však 

vyloučena ani možnost navinutí spojené norné stěny na cívku, čímž se snižují prostorové 

nároky na skladování i transport. V místě zásahu není potřeba provádět napojení 

jednotlivých segmentů, stačí nornou stěnu jen rozvinout.  

 

Funkčnost  

Pod tím to pojmem si můžeme na jednu stranu představit funkčnosti norné stěny při 

zásahu, ale na druhou stranu se může také jednat o požadavky na její údržbu při 

skladování. 

Výrobce deklaruje funkčnost norné stěny do limitních hodnot technicko-taktických 

parametrů. V případě jejich překročení výrobce nezaručuje plnou funkčnost. 
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Konkrétní požadavky na údržbu norných stěn nejsou. Kontrola před použitím je 

pouze vizuální (zda jsou všechny díly kompletní, neporušené). Po použití se 

dekontaminace provádí očištěním běžnými čisticími prostředky, vhodné jsou zejména ty, 

které příliš nezatěžují životní prostředí. Dále je nutné nornou stěnu osušit a skladovat ji 

podle návodu výrobce (suché teplé místo, bez zbytečného působení slunečních paprsků). 

 

Cena 

I když je cena brána jako důležité kritérium při rozhodování o nákupu, v tomto 

případě má kupující omezené možnosti. V České republice je na trhu s nornými stěnami 

s možností použití pro rychlosti vodního toku nad 1 m/s pouze jeden výrobce. Proto je 

velmi důležité důkladně zvážit výběr vhodné norné stěny.  

 

Chemická odolnost 

Při haváriích dochází k úniku různých látek, a tudíž je nutné, aby byl povrch norné 

stěny vůči těmto látkám odolný. Unikající látky jsou často agresivní a při kontaktu 

s povrchem norné stěny by mohlo dojít k jejímu poškození (např. působením kyselin či 

louhů). Po zásahu je potřeba provést dekontaminaci. 

 

Mechanická odolnost 

Norná stěna nemusí být vystavena pouze působení chemických látek, ale také může 

přijít do styku s pevnými tělesy. Při spojování norné stěny na břehu může dojít k jejímu 

poškození například o ostré kameny. Na vodní hladině může nornou stěnu poškodit plující 

předmět, například větev.  

Předností plovákové norné stěny je především její vysoká mechanická odolnost. 

Použitý materiál je stálý a méně podléhá degradaci. U této norné stěny nedochází 

k poškození segmentu vlivem propíchnutí nebo prodření, tak jako tomu může být 

u norných stěn plněných vzduchem nebo vodou.  

Způsob napojení jednotlivých segmentů zajišťuje vysokou pevnost a celistvost norné 

stěny jako celku. Proto se v současné době začínají nafukovací norné stěny nahrazovat 

plovákovými.   
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4.5 Postup nasazení norné stěny 

Popsat pouze postup instalace plovákové norné stěny by nemělo žádnou vypovídací 

schopnost. Proto jsem se rozhodl srovnat postup instalace s nornou stěnou stabilní 

i dvoukomorovou nafukovací.  

 

Činnosti před nasazením norné stěny [6] 

Před samotnou instalací norné stěny je nutno zjistit řadu skutečností. Tyto 

skutečnosti se zjišťují v rámci průzkumu. Výběr nástupního místa pro přípravu a instalaci 

norné stěny musí odpovídat druhu norné stěny s ohledem na způsob instalace, případně 

přístup pro použití člunu. Při výběru místa musíme zhodnotit důležité faktory, jimiž jsou 

především rychlost vodního proudu, hloubka a šířka vodního toku, směr a síla větru, druh 

znečistění, množství uniklé látky.  

Dále je nutné určit místo, kde bude prováděn sběr zachycené látky, instalovat nornou 

stěnu pod takovým úhlem, aby proud napomáhal soustředit zachycenou látku do místa 

sběru.  

Jako místo nasazení se volí především havarijní profily, které jsou přizpůsobeny 

a udržovány pro nasazení norných stěny.   

 

4.5.1 Postup instalace norné stěny plovákové 

Po dopravení norné stěny na místo zásahu je potřeba spojit jednotlivé segmenty 

do potřebné délky a vytvořit kotvící body na obou stranách toku, pokud tedy není využito 

nástupních profilů, kde jsou již kotvící body připraveny.  

Po vytvoření kotvících bodů se na protější břeh za pomocí člunu nebo záchranných 

saní RS 5 přepraví lanový naviják, který se připevní na kotvící bod. Lano z tohoto navijáku 

se přetáhne zpět na břeh, kde je norná stěna. Jedna strana norné stěny se ukotví a druhá se 

zahákne za lanový naviják. Norná stěna je postupně spouštěna na hladinu a současně 

natahována lanovým navijákem. Při aplikaci tohoto postupu je norná stěna samonosná.  

Jednotky HZS MSK na základě praxe začaly používat jiný způsob instalace této 

norné stěny. Využívají nosného lana, na kterém je norná stěna zavěšena. Při této instalaci 

jsou využity dva navijáky, jeden slouží k vytvoření nosného lana a druhý k přetažení norné 

stěny na protější břeh. Při spojování jednotlivých segmentů norné stěny jsou mezi ně 

vkládány kovové kotvící „V“ segmenty s oky. Vyvazovací popruh se při vtahování norné 

stěny na hladinu zavěšuje na nosné lano. Po přehrazení celého toku se pomocí 

nastavovacích lan provede dopnutí norné stěny do požadovaného tvaru.   
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Základním rozdílem, mezi těmito dvěma postupy instalace norných stěn je výsledný 

tvar norné stěny. U samonosné norné stěny vzniká průvěs vlivem síly vodního proudu, 

který působí na nornou stěnu, kdežto při použití nosného lana má norná stěna téměř tvar 

přímky a jsou zde menší nároky na její délku.  

          

4.5.2 Postup instalace norné stěny stabilní 

Jelikož je tento druh norné stěny trvale umístěn na jednom místě, je kdykoli a ihned 

připraven k použití. Co je to stabilní norná stěna jsem již popsal výše, viz 4.2.3.  

Postup spuštění plováku na vodní hladinu může být u jednotlivých stabilních 

norných stěn rozdílný, ale vždy se bude jednat o podobný princip. Spuštění plováku se 

provádí pomocí lan, která jsou vedena přes kladky, které snižují fyzickou náročnost 

na spuštění. Spuštění se provádí současně z obou stran. Je potřeba dávat pozor, aby jedna 

strana nebyla spouštěna rychleji, než ta druhá. V tomto případě, by mohlo dojít 

k zablokování plováku a následnému zdržení.  

 

4.5.3 Postup instalace norné stěny dvoukomorové 

Tak jako u norných stěn plovákových je potřeba vytvořit kotvící stanoviště. Avšak 

další postup instalace je již odlišný.  

Norná stěna se pokládá do vody podél břehu v nenaplněném stavu a teprve po tomto 

položení se provede její natlakování. Jeden konec norné stěny je pevně ukotven v místě 

spuštění na vodní hladinu a druhý konec je přivázán na lano, které je ukotveno na 

protějším břehu. Pomocí tohoto volného konce je norná stěna přetažena na protější břeh, 

při této operaci lze vhodně využít sílu vodního proudu, která nám pomůže nornou stěnu 

přetáhnout. Je však důležité odhadnou správnou délku norné stěny, včetně ponechání si 

určité rezervy. [6] 

 

Postup nasazení norných stěn se podle jednotlivých typů výrazně liší. Asi 

nejjednodušší instalaci norné stěny na vodní hladinu představuje norná stěna 

stabilní, následuje norná stěna plováková a jako nejsložitější se mi jeví instalace 

posledního typu dvoukomorové norné stěny. 
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5 Stanovení rychlosti toku 
 

Základní charakteristikou pohybu vody v povrchových vodních útvarech je rychlost 

a směr proudění vody. Hydrometrie je ta část vědní disciplíny Hydrologie, která především 

zkoumá metody měření hydrologických jevů a dále je zpracovává. Dalším úkolem je 

soustavné měření vodních stavů, měření průtoků, sledování proudění vody a řada dalších. 

[34] 

Pro potřeby mé diplomové práce se budu věnovat pouze té části hydrometrie, která 

se zabývá určením rychlosti vodního proudu. 

 

Metody měření rychlosti: [34, 35] 

- plováková metoda, 

- hydrometrická vrtule, 

- ultrazvukové měření rychlosti (FlowTracker), 

- měření systémem ADCP (RiverSurveyor). 

 

Pohyb vody v otevřeném korytě [1, 34] 

Při proudění skutečné tekutiny, v našem případě vody, rozeznáváme dva základní 

pohyby jejich částic, a to pohyb laminární a turbulentní. U laminárního pohybu se 

jednotlivé částice vody pohybují rovnoběžně jedním směrem ve vrstvách, v tzv. destičkách 

viz obrázek (5.1). Laminární proudění je typické pro nízké rychlosti proudění, malé 

hloubky s hladkým povrchem.  

 

Obr. 5.1 Grafické znázornění laminárního proudění [34] 

 

 

U turbulentního pohybu se jednotlivé částice vody pohybují různými směry s různou 

rychlostí, dochází k promíchání jednotlivých vrstev kapaliny, viz obrázek (5.2). 

Turbulentní proudění vzniká především ve větších hloubkách, při vyšších rychlostech 

proudění a při obtékání nerovností dna a břehů.  
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Obr. 5.2 Grafické znázornění turbulentního proudění [34] 

 

 

Rozdíl mezi laminárním a turbulentním proděním je dán hodnotou Reynoldsova 

čísla, značíme Re a jedná se o bezrozměrnou veličinu. Pokud je hodnota Re menší než 

2320 považujeme proudění za laminární. Pro hodnoty Re v intervalu od 2320 do 4000 

hovoříme o tzv. přechodové oblasti. U hodnoty Re větší než 4000 hovoříme o proudění 

turbulentním. [24] 

 

V povrchových tekoucích vodách se nejčastěji vyskytuje pohyb turbulentní. 

Vzhledem ke stálým změnám rychlosti vody v jednotlivých bodech průtočného 

profilu se v hydrometrické praxi používá průměrná hodnota rychlosti.  

Pro aplikaci norných stěn není potřeba zjišťovat průměrnou hodnotu, ale 

maximální. Protože v místě maximální rychlosti vodního proudu bude norná stěna nejvíce 

namáhána a také se v daném místě mohou ve větší míře tvořit víry, které mohou 

zachycenou látku transportovat pod nornou stěnou. Předpoklad místa s maximální rychlostí 

proudění vody je u hladiny v nejhlubší části koryta, jelikož zde působí nejméně 

odporových složek. Místo s maximální rychlostí proudění vody je znázorněno na obrázku 

(5.3).  Jsou zde vyobrazeny i linie stejných rychlostí v průtočném profilu, které nám spojují 

křivky nazývané izotachy. [25] 

Mezi odporové složky patří překážky na dně i březích koryta, ale i jeho členitost. 

Překážky na dně i březích koryta, jako například kameny, kmeny a vodní rostliny 

zjednodušeně představují drsnost koryta. Na rychlost toku má vliv hloubka i jeho šířka 

(čím širší koryto tím pomalejší tok).  

Český hydrometeorologický ústav spolu se státními podniky Povodí průběžně sledují 

vodní toky a vyhodnocují průtok vody a výšku hladiny v nich. Tyto hodnoty zveřejňují 

na svých internetových stránkách, slouží především jako informační, ale v případě povodní 

také jako varovné. Přehled Povodí o stavech a podmínkách na vodních tocích jim 

umožňuje rozhodnout o vhodném místě nasazení norné stěny.  
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Obr. 5.3 Rychlostní profil vodního proudu se znázorněním izotach [25] 

 

 

5.1 Přístroje pro měření rychlosti vody 

Rychlost proudění vody se udává v jednotkách m/s. K měření rychlosti proudění 

vody lze využít několika typů přístrojů ať už mobilních nebo i stabilních. Princip jejich 

činnosti je založen na měření různých veličin. Používané přístroje můžeme rozdělit podle 

toho, jestli dané měření probíhá v otevřených korytech nebo v laboratořích. Jelikož se 

zabývám problematikou norných stěn, není pro účely mé práce směrodatné popisovat 

laboratorní měření.  

 

Dopplerův jev [28] 

Některé měřicí přístroje využívají k měření tzv. Dopplerova jevu. Tento jev je 

založen na pulzní změně frekvence v čase. Tyto přístroje při měření využívají odrazovou 

schopnost drobných částic, které se nacházejí ve vodě. Předpokladem je, že rychlost těchto 

drobných částic je stejná jako rychlost okolního proudění vody. Ultrazvukový senzor 

detekuje odražené vlnění, které vykazuje určitou odchylku ve frekvenci. Tato odchylka je 

tzv. dopplerovský frekvenční posun, který je úměrný rychlosti pohybu odražené částice, 

viz obrázek (5.4). Kromě frekvenčního posunu se měří také čas, který vysílaný signál 

potřebuje pro návrat zpět k vysílači. Na základě této hodnoty je možné stanovit vzdálenost 

odražené částice, a tím i rozdělení rychlosti podél měrné linie.  
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V praxi se Dopplerova jevu využívá při měření rychlosti a průtoku na řekách 

a kanálech. 

 

Obr. 5.4 Znázornění detekce částic [28] 

 

 

5.1.1 Plováková metoda 

Jedná se o nejjednodušší, ale zároveň nejméně přesnou metodu měření rychlosti. 

Metoda je založena na principu, kdy plovák je unášen rychlostí vody. Plovák je vhozen 

do vody a následně je měřen čas, za který plovák urazí předem zvolenou dráhu. Tato 

metoda měří rychlost vody na hladině, ale také pod hladinou záleží na typu použitého 

plováku, viz obrázek (5.5). [34] 

Je zde využito základní rovnice pro výpočet rychlosti:  

t

s
v             (5.1) 

kde  

v rychlost (m/s), 

s dráha (m), 

t čas (s). 

 

Obr. 5.5 Plováková metoda [34] 
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5.1.2 Hydrometrická vrtule [3] 

Hydrometrická vrtule je dříve nejčastěji používaný přístroj pro měření rychlosti 

vody. Hydrometrická vrtule je zobrazena na následujícím obrázku (5.6). Podle způsobu 

použití rozeznáváme vrtule na tyči, na závěsu, univerzální a speciální. Základními částmi 

hydrometrické vrtule jsou: pohyblivá část (vrtule, osa), tělo vrtule s kontaktním zařízením, 

popř. i přídavným závažím, signální zařízení, kormidlo a stupnice pro měření hloubek. 

 

Obr. 5.6 Hydrometrická vrtule [20] 

 

 

Princip činnosti hydrometrické vrtule spočívá v závislosti mezi počtem otáček vrtule 

a rychlostí proudění vody. Počet otáček je úměrný rychlosti tekoucí vody:  

),(nfv            (5.2)
 

kde  

v rychlost proudění (m/s),  

n počet otáček za sekundu.  

 

Tato závislost se určuje pro každou vrtuli tárováním (kalibrováním) a můžeme ji 

znázornit graficky pomocí křivky nebo vyjádřit analytickým výrazem. V praxi se křivka 

nahrazuje jednou nebo několika přímkami. Takže rovnice pro výpočet rychlostí (kdy 

křivka je nahrazena dvěma přímkami) jsou: 

nva  11 
         (5.3) 

nvb  22 
         (5.4) 

kde 
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1 , 2  součinitel vyjadřující vnitřní odpor zařízení (tření v ložiskách), 

1 , 2  multiplikační součinitel vyplývající z tvaru vrtule. 

 

Hodnoty součinitelů  ,  je zapotřebí ověřovat novým tárováním. Četnost 

ověřování se liší podle jednotlivých vodních útvarů v závislosti na jejich znečištění, což 

může při měření způsobit poškození vrtule.  

Postup měření pomocí hydrometrické vrtule je následovný. Nejdříve je nutné vybrat 

vhodné místo k měření. Měření se zpravidla provádí přímo z vody, kdy si obsluha určí 

měřené body, jimiž si vodní tok rozdělí na několik části, ve kterých je následně prováděno 

měření.  

 

5.1.3 FlowTracker [22] 

Jedná se o přístroj, jehož činnost je založena na Dopplerově jevu. Princip přístroje 

spočívá ve dvou až třech vysílačích ultrazvukových vln a jednom přijímači, který 

zaznamenává naměřené hodnoty. Společně tvoří tzv. sondu. Tato sonda přenáší 

zaznamenané hodnoty na digitální panel. FlowTracker je vidět na následujícím obrázku 

(5.7). 

 

Obr. 5.7 FlowTracker [22] 

 
 

Měření se provádí ponořováním sondy do míst měření (sondu lze ponořovat 

i z mostu, ale nejvhodnějším řešením je samotný vstup do řeky). Výběrem míst měření si 

koryto vodního profilu rozdělíme na několik částí, kde každé části odpovídá určitá střední 

svislicová rychlost.  Měření hloubky se provádí odečtením hodnoty na stupnici, podobně 
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jako u hydrometrické vrtule. Po ukončení měření lze hodnoty stáhnout do počítače 

a graficky vykreslit získané a vypočtené hodnoty. Pomocí přístroje lze určit průtok, 

průměrnou i okamžitou rychlost vodního proudu s v měřeném bodě, ale také v celém 

profilu koryta.  

 

5.1.4 RiverSurveyor S5 a RiverSurveyor M9 [23] 

Jedná se o dva téměř totožné přístroje, které jsou schopny měřit rychlosti proudu 

vody v přirozených korytech s využitím pulzního Dopplerova jevu.  

Základem těchto měřících přístrojů je čidlo se senzory, které můžeme vidět 

na obrázku (5.8). Toto čidlo se instaluje na plovák zobrazen na obrázku (5.9). V praxi to 

vypadá jako malá loď, která má na dně připevněný senzor. 

 

Obr. 5.8 Senzor RiverSurveyor [29]   

  

 

Obr. 5.9 Princip činnosti RiverSurveyor [29] 

 

http://www.quantum-hydrometrie.de/riversurveyor.htm
http://www.quantum-hydrometrie.de/riversurveyor.htm
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Měření se provádí tak, že se přístroj přetahuje přes šířku vodního toku. V průběhu 

měření přístroj vysílá vícenásobné akustické kmitočty, spojené s přesnou regulací šířky 

pásma, které přijímá deterministický mikrořadič zaznamenávající správnou akustiku, 

pulzní režim a velikost cel. Toto přístroji umožňuje rozdělit hloubku vodního toku na 

několik částí a následně pro tyto části určit okamžitý průtok, průměrnou i okamžitou 

rychlost vodního proudu. Měřené hodnoty lze přenášet pomocí bluetooth na počítač a ty 

pomocí softwaru graficky znázornit, viz Příloha č. 3. Zároveň nabízejí možnost 

automatického výpočtu celkového průtoku a průtočné plochy. Přístroje jsou schopny 

graficky znázornit řez vodní plochy v měřeném místě.  

Rozdíl těchto přístrojů spočívá v tom, že RiverSurveyor S5 má 4 paprsky pro 

měření rychlosti a 1 paprsek pro měření hloubky, kdežto RiverSurveyor M9 má 8 paprsků 

pro měření rychlosti a 1 paprsek pro měření hloubky. Počet paprsků ovlivňuje nejen 

přesnost měření, ale také rozsah.  

 Na základě získaných znalostí jsem sestavil tabulku (5.1), ve které jsem uvedl rozsah 

měřených hodnot jednotlivých přístrojů. Z dat uvedených v tabulce vyplývá, že přístroj 

RiverSurveyor M9 má sice srovnatelný rozsah pro měření rychlosti ovšem v měření 

hloubky ostatní přístroje výrazně předčí. 

       

Tab. 5.1 Rozsah měřených hodnot [3, 22, 23] 

  
Hydrometrická 

vrtule 
FlowTracker 

RiverSurveyor 

S5 

RiverSurveyor 

M9 

rozsah rychlostí 

(m/s) 
0, 025 - 10 0,001 - 4 0,001 - 20 0,001 - 20 

měření hloubky 

(m) 
0,03 - 3 0,03 - 2,4 0,2 - 15 0,2 - 80 

měření průtoku 
výpočet pomocí 

vzorce 

automatický 

výpočet 

přístrojem 

automatický 

výpočet 

přístrojem 

automatický 

výpočet 

přístrojem 
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6 Výpočet sil působících na nornou stěnu ve vodním proudu 
 

Při pohybu vody vznikají dynamické síly, a tudíž přehrazením vodního toku nornou 

stěnou dochází k tomu, že voda na nornou stěnu naráží a tím na ni působí určitou silou. 

Znalost velikosti této síly je pro nás důležitá z hlediska dimenzování konstrukce norné 

stěny tak, aby silové účinky způsobené vodním proudem nezpůsobily její destrukci nebo 

nesnížily její funkčnost.  

Výrobce v technicko-taktických parametrech norných stěn pro vyšší rychlost 

vodního proudu (REO 756 a 758) uvádí, že při překročení síly 5 000 N sice nedojde 

k destrukci norné stěny, avšak definitivně přestane plnit svojí funkci.     

V této kapitole se pokusím vyšetřit sílu působící na vybranou nornou stěnu REO 758 

ve vodním proudu a to ve třech případech: 

1. při maximální rychlosti vodního proudu 1 m/s, 

2. při maximální rychlosti vodního proudu 1,1 m/s, 

3. při maximální rychlosti vodního proudu 1,2 m/s. 

 

Pro výpočet si stanovím předpoklady, od kterých se bude výpočet odvíjet. Prvním 

předpokladem je poloviční ponoření norné stěny, což při výšce norné stěny 22 cm 

představuje 11 cm. Druhým předpokladem, je skutečnost, že norná stěna představuje 

jakousi rovnou desku bez projevů silového účinku vodního proudu. Plochu, na kterou 

vodní proud naráží, představuje obdélník, ten si rozdělím na stejné díly o délce 1 metru. 

Třetím předpokladem je modelové rozložení rychlosti vodního proudu mezi tyto díly 

po celé délce norné stěny.  

 

6.1 Vstupní hodnoty 

Hustota  

Hustota představuje hmotnost dané veličiny vztažené k jednotkovému objemu, 

označuje se ρ. Při mých výpočtech budu počítat s hustotou vody 1 000 kg/m
3
, která je 

uváděná ve fyzikálních tabulkách.  

 

Šířka koryta 

 Šířku koryta (L) jsem si zvolil 40 m. 
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Úhel instalace norné stěny 

 Úhel instalace jsem si zvolil 45°. Jedná se o krajní hodnotu uvedenou výrobcem 

v technicko-taktických parametrech (45° - 60°). Čím menší úhel svírá norná stěna 

s břehem, tím je norná stěna delší. 

 

Délka norné stěny  

Délka norné stěny se bude odvíjet od úhlu její instalace. Délku vypočítám pomocí 

následujícího vzorce:  

l

L
sin

  
          (6.1)  

kde  

α úhel instalace (°), 

L šířka koryta (m), 

l délka norné stěny (m). 

 

Plocha dílu norné stěny 

Plochou si označím tu část norné stěny, která čelí proudu vody. Velikost plochy dílku 

norné stěny vypočítáme jako: 

dlhS 
    

          (6.2) 

kde  

S  plocha dílku (m
2
), 

h výška ponořené části norné stěny (m), 

ld délka dílku (m). 

 

Modelová rychlost  

Vodní proud s maximální rychlostí působí na prostřední díl norné stěny (n0). 

Rychlost vodního proudu se bude od středního dílu snižovat symetricky o konstantu 

směrem ke břehu. Následně vypočítám rychlost u n-tého dílu norné stěny, kdy n roste 

směrem ke břehu. Pro výpočet použiji tyto vzorce: 













 



2

1

max

dílů

v
k          (6.3) 
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knvvn  max          (6.4) 

kde 

k konstanta,  

vmax maximální rychlost vodního proudu (m/s), 

vn rychlost u n-tého dílu (m/s), 

n pořadí dílu, viz obrázek (6.1).  

  

Obr. 6.1 Pořadí dílů norné stěny 

nn ….. n2 n1 n0 n1 n2 ….. nn 

vn   
v1 vmax v1   

vn 

 

Síla působící na nornou stěnu 

Vyjadřuje sílu, kterou vodní proud působí na nornou stěnu. Výpočet se bude skládat 

z několika kroků. Nejprve musím vypočítat sílu, kterou působí vodní proud na jednotlivé 

díly norné stěny, následně rozložené síly a na závěr celkovou sílu. K výpočtům použiji 

následující vzorce: [2, 7, 8, 9] 

2

nn vSf            (6.5) 

nxn ff  cos          (6.6) 

nyn ff  sin          (6.7) 





n

xx fF
1

          (6.8) 





n

yy fF
1

          (6.9) 

 22

yx FFF           (6.10) 

kde 

fn  síla působící na n-tý díl (N), 

fxn, fyn  dílčí rozložená síla (N), 

Fx, Fy  celková rozložená síla (N),  

F  celková síla působící na nornou stěnu (N). 

 

Síla vodního proudu se při kontaktu s nornou stěnou rozdělí na dvě složky. Jedna síla 

působí na nornou stěnu ve směru kolmém k úhlu instalace norné stěny a druhá síla změní 
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směr v závislosti na úhlu instalace. Obrázek (6.2) znázorňuje rozdělení sil při instalaci 

norné stěny pod úhlem 45°. 

 

Obr. č. 6.2 Rozložení sil při úhlu instalace 45° 

 

  

6.2 Maximální rychlost vodního proudu 1 m/s  

vmax = v0 L α 

1,0 m/s 40 m 45° 

 

Délka norné stěny:  l = 40 / sin 45° = 56,5685 m = 57 m. 

Plochu dílu norné stěny: S = 0,11 x 1 = 0,11 m
2
. 

Konstanta:   k = 1,0 / [(57 - 1) / 2] = 0,03571. 

Rychlost:   v1 = 1,0 – 1 x 0,03571 = 0,96429 m/s,... 

       v27 = 1,0 – 27 x 0,03571 = 0,03583 m/s. 

Dílčí síla:   f0 = 0,11 x 1 000 x 1,0
2
 = 110 N, 

f1 = 0,11 x 1 000 x 0,96429
2
 = 102,28407 N,… 

       f27 = 0,11 x 1 000 x 0,03583
2
 = 0,14122 N. 

Dílčí rozložená síla:  fx0 = cos 45° x 110 = 77,78175 N, 

fx1 = cos 45° x 102,28407 = 72,32576 N,… 

    fx27 = cos 45° x 0,14122 = 0,09986 N. 

fy0 = sin 45° x 110 = 77,78175 N, 

fy1 = sin 45° x 102,28407 = 72,32576 N,… 

fy27 = sin 45° x 0,14122 = 0,09986 N. 

Celková rozložená síla: Fx = 1 453,02593 N. 

Fy = 1 453,02593 N. 

Celková síla:   F = √(1 453,02593
2
 + 1 453,02593

2
) = 2 054,88897 N. 
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6.3 Maximální rychlost vodního proudu 1,1 m/s  

vmax = v0 L α 

1,1 m/s 40 m 45° 

 

Délka norné stěny:  l = 40 / sin 45° = 56,5685 m = 57 m. 

Plochu dílu norné stěny: S = 0,11 x 1 = 0,11 m
2
. 

Konstanta:   k = 1,1 / [(57 - 1) / 2] = 0,03929. 

Rychlost:   v1 = 1,1 – 1 x 0,03929 = 1,06071 m/s,... 

       v27 = 1,1 – 27 x 0,03929 = 0,03917 m/s. 

Dílčí síla:   f0 = 0,11 x 1 000 x 1,1
2
 = 133,1 N, 

f1 = 0,11 x 1 000 x 1,06071
 2

 = 123,76163 N,… 

       f27 = 0,11 x 1 000 x 0,03917
2
 = 0,16877 N. 

Dílčí rozložená síla:  fx0 = cos 45° x 133,1 = 94,11591 N, 

fx1 = cos 45° x 123,76163 = 87,51269 N,… 

    fx27 = cos 45° x 0,16877 = 0,11934 N. 

fy0 = sin 45° x 133,1 = 94,11591 N, 

fy1 = sin 45° x 123,76163 = 87,51269 N,… 

fy27 = sin 45° x 0,16877 = 0,11934 N. 

Celková rozložená síla: Fx = 1 757,75941 N. 

Fy = 1 757,75941 N. 

Celková síla:   F = √(1 757,75941
2
 + 1 757,75941

2
) = 2 485,84719 N. 

 

6.4 Maximální rychlost vodního proudu 1,2 m/s  

vmax = v0 L α 

1,2 m/s 40 m 45° 

 

Délka norné stěny:  l = 40 / sin 45° = 56,5685 m = 57 m. 

Plochu dílu norné stěny: S = 0,11 x 1 = 0,11 m
2
. 

Konstanta:   k = 1,1 / [(57 - 1) / 2] = 0,04286. 

Rychlost:   v1 = 1,2 – 1 x 0, 0,04286 = 1,15714 m/s,... 

       v27 = 1,2 – 27 x 0,04286 = 0,04278 m/s. 

Dílčí síla:   f0 = 0,11 x 1 000 x 1,2
2
 = 158,4 N, 

f1 = 0,11 x 1 000 x 1,15714 
 2

 = 147,28703 N,… 

       f27 = 0,11 x 1 000 x 0,04278
2
 = 0,20131 N. 
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Dílčí rozložená síla:  fx0 = cos 45° x 158,4 = 112,00571 N, 

fx1 = cos 45° x 147,28703 = 104,14766 N,… 

    fx27 = cos 45° x 0,20131 = 0,14235 N. 

fy0 = sin 45° x 158,4 = 112,00571N, 

fy1 = sin 45° x 147,28703 = 104,14766 N,… 

fy27 = sin 45° x 0,20131 = 0,14235N. 

Celková rozložená síla: Fx = 2091,48886 N. 

Fy = 2091,48886 N. 

Celková síla:   F = √(2091,48886
2
 + 2091,48886

2
) = 2958,48886 N. 

 

6.5 Shrnutí 

Na základě výpočtů jsem získal tyto poznatky: 

 

1. Při rozdělení síly na složky Fx a Fy bude síla Fx směřovat ke sběrnému místu (bod A), 

kde bude tahem namáhat protilehlý kotevní bod (bod B) a také samotnou konstrukci 

norné stěny. Síla Fx nebude zatěžovat kotevní bod A. Síla Fy bude působit ve směru 

kolmém k úhlu instalace norné stěny. Síla složky Fy bude rovnoměrně namáhat oba 

kotevní body. Velikost rozložených sil bude v případě úhlu instalace 45° stejná.  

 

2. Velikost rozložení sil bude přímo závislá na úhlu instalace norné stěny. V případě 

instalace pod úhlem menším než 45° bude síla složky Fx větší než síla složky Fy. 

Pokud zvolíme úhel instalace norné stěny větší než 45° bude rozložení sil opačné. 

Grafická ukázka rozložení sil v závislosti na úhlu instalace je znázorněna 

v Příloze č. 4. 

 

3. S růstem maximální rychlosti vodního proudu působícího na nornou stěnu bude také 

růst síla, kterou na ni působí. Výpočet uvádím pro okamžik střetu vodního proudu 

s nornou stěnou. Dle mého názoru, je výsledná síla podle výpočtu maximální. Avšak 

předpokládám, že silový účinek bude ve skutečnosti menší než jeho výsledná 

hodnota, poněvadž zde zapůsobí i jiné faktory, které tuto hodnotu sníží, například 

obtékání.  

 

Z výše popsaného vyplývá, že čím větší rychlost vodního proudu bude, budou také 

růst požadavky nejen na konstrukci norné stěny, ale také na kotevní body a nosná lana. 



 

39 
 

7 Definice vhodných podmínek pro umístění norných stěn 
 

Aby použití norné stěny bylo maximálně účinné, zásah byl rychlý a bezpečný je 

důležité znát vhodné podmínky pro nasazení norných stěn. Základem je znalost technicko-

taktických parametrů norné stěny a způsob její instalace na vodní hladinu. Dalším 

důležitým předpokladem jsou parametry tekoucích nebo stojatých vod. Z toho vyplývá, že 

podmínky umístění norné stěny na jednotlivé vody budou rozdílné. 

 

7.1 Kvalita informací o vodním toku 

Pro nasazení norné stěny na tekoucích vodách se často využívá havarijních profilů. 

Jsou zde zajištěny přístupové komunikace, manipulační prostor pro techniku a kotvící body 

pro upevnění nosných lan. Před vytvořením těchto vytipovaných vodních profilů je 

důležité ověřit, zda jsou v daném místě vhodné podmínky pro nasazení norných stěn.  

U zásahů mimo havarijní profily, se tyto podmínky zjišťují v rámci průzkumu. 

Množství a kvalita získaných informací není srovnatelná s informacemi, které jsme 

schopni získat za normálních podmínek (bezhavarijní stav). Hlavními důvody, proč 

budeme mít omezené informace, jsou nedostatek času, měřících přístrojů a statistického 

sledování.  

 

7.1.1 Nedostatek času 

Při úniku závadných látek do povrchových vod je důležité v co nejkratším čase 

odstranit zdroj úniku, ale také zamezit šíření uniklé látky. Proto, když dojde k úniku látky 

do vody je potřeba, v co nejkratším čase instalovat nornou stěnu, abychom uniklou látku 

mohli zachycovat a nedocházelo k dalšímu rozšiřování.  

Instalace norné stěny je náročná nejen z hlediska času, ale také sil a prostředků, které 

se na zásahu podílejí. Při provádění průzkumu není vždy možno zjistit všechny potřebné 

informace pro zhodnocení místa nasazení norné stěny. K usnadnění situace se využívá 

spolupráce s vodoprávním úřadem, případně Povodím. Tyto složky mají dokonalejší 

znalost vodního toku a mohou doporučit místo nasazení norné stěny. Znalosti mají nejen 

z hlediska parametrů vodního toku, ale jsou také schopni odhadnout rychlost šíření uniklé 

látky na vodním toku. Což hraje důležitou roli při určení místa instalace norné stěny, které 

musí být v dostatečné vzdálenosti od zdroje havárie, aby byl dostatek času na její instalaci 

a uniklá látka neproplula místem záchytu dříve, než je norná stěna připravena. 
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7.1.2 Měřicí přístroje 

Před budováním havarijních profilů je možno použít měřicí přístroje, které jsou 

schopny měřit rychlost vody, průtok, hloubku a další vlastnosti vodního toku. 

Vyhodnocením získaných hodnot jsme schopni zjistit informace, které následně 

porovnáme s technicko-taktickými parametry norných stěn. Na základě tohoto porovnáni 

jsme schopni určit, zda norná stěna, kterou používáme je vhodná pro nasazení v daném 

místě, nebo je nutné hledat jiné místo, kde budou vlastnosti vodního toku příznivější. 

V situaci, kdy není využito havarijního profilu k nasazení norné stěny, není možno provést 

takto důkladný průzkum. V tomto případě se jedná pouze o odhad, zda je vybrané místo 

vhodné pro nasazení norné stěny z hlediska vlastností vodního toku. Navíc jsou tyto měřicí 

přístroje cenově velmi nákladné a z tohoto důvodu se jimi jednotky HZS nevybavují. Proto 

opět přichází na řadu spolupráce s vodoprávním úřadem nebo správcem povodí.  

 

7.1.3 Statistické sledování 

V době plánování vybudování havarijního profilu, můžeme dlouhodobě 

zaznamenávat naměřené hodnoty. Tím získáme přehled o bilanci vodního toku ve 

sledovaném období. Například, jaké jsou jeho vlastnosti na jaře, když taje sníh, v létě když 

jsou období sucha. Samozřejmě tyto hodnoty nebudou vždy konstantní a bude záležet na 

aktuální situaci. Nic méně nám mohou posloužit pro získání představy o vlastnostech 

vodního toku za určitých podmínek.  

K dlouhodobému měření slouží limnigrafické stanice označované také jako 

vodočetné stanice. Ty jsou buď stálé, především na větších tocích a u soutoků řek nebo 

mohou být dočasné, které se na určité místo umisťují krátkodobě. Dočasné vodočetné 

stanice slouží především k prozkoumání vodního toku. Vodočetná stanice je schopna 

kontinuálně zaznamenávat hodnoty o výšce hladiny. Na základě znalosti měrné křivky 

průtoku vodního profilu je možno určit i průtok a rychlost vody. Dříve se používaly stanice 

s mechanickým zápisem. V současné době se využívají stanice vybavené datovými 

přenosy. Na základě získané informace, například o rychlém zvýšení hladiny, lze včas 

provést potřebné úkony v rámci evakuace osob před bleskovou povodní.   

  

7.2 Definice vhodných podmínek pro nasazení norné stěny na tekoucích vodách 

Jelikož zásahy na tekoucí vodě probíhají v přírodě, je důležité, aby k místu nasazení 

norné stěny vedly přístupové komunikace mající dostatečnou únosnost a průjezdnost. Je 

potřeba prostor pro ustavení techniky, přípravu norné stěny a přístup k vodní hladině. Pro 



 

41 
 

úspěšnou instalaci norné stěny je také nutná znalost šířky, hloubky, rychlosti toku a úhel 

instalace norné stěny.  

 

Příjezdová komunikace 

Příjezdová komunikace musí mít dostatečnou šířku a únosnost pro mobilní techniku, 

kterou používají jednotky HZS, případně musí kategorie použité mobilní techniky 

odpovídat zvolené komunikaci (kategorie 2 – smíšený provoz, kategorie 3 – terénní 

provoz). Norné stěny a příslušenství k nim mají značnou hmotnost, proto je potřeba, aby 

tyto prostředky byly dopraveny až do místa nasazení. Z hlediska výšky mobilní techniky je 

také potřeba sledovat i průjezdnost po zvolených komunikacích, aby například větve 

stromů nebránily vozidlům v jízdě. 

 

Prostor pro ustavení techniky 

Důležité je nejen mobilní techniku s technickými prostředky dopravit na místo 

nasazení, ale také mít k dispozici prostor, kde bude tato technika odstavena tak, aby byla 

v případě potřeby vhodně využita nebo, aby nepřekážela. 

 

Prostor pro přípravu norné stěny 

Nornou stěnu před instalací na vodní hladinu je potřeba připravit (spojit do 

požadované délky a roztáhnout). Jelikož šíře toku může být velká, nelze provést přípravu 

norné stěny na malém prostoru. Proto je potřeba mít dostatečně velký volný prostor. 

 

Přístup k vodní hladině 

Břehy řek a potoků mohou být pozvolné nebo příkré. Čím příkřejší tím náročnější 

bude instalace norné stěny, případně spuštění člunu na vodní hladinu. Na březích mohou 

být také stromy a keře, které nejen brání snadnému přístupu k hladině, ale také mohou 

nornou stěnu poškodit.  

 

Šířka vodního toku 

Znalost šířky vodního toku je důležitá pro určení délky norné stěny potřebné k 

přehrazení toku (na základě toho se odvíjí počet spojených segmentů). Současně nesmíme 

zapomenout na to, že norná stěna se instaluje pod určitým úhlem a proto potřebujeme 

určitou rezervu v délce norné stěny.  
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Hloubka vodního toku 

V místě nasazení norné stěny by měla být dostatečná hloubka vodního toku, aby 

nedocházelo k zachycení závaží o dno koryta a tím snížení účinnosti norné stěny. Při nižší 

hladině může také docházet k vytváření vln, či vírů vlivem drsnosti koryta. Hloubka nám 

také rozhodne o nasazení člunu nebo překonání koryta broděním.  

 

Úhel instalace 

Proudící voda naráží na nornou stěnu a nastává turbulentní proudění. Tím dochází k 

promíchávání vrstev vody a zachycené látky a následnému strhávání zachycené látky pod 

nornou stěnu. Instalací norné stěny pod určitým úhlem docílíme toho, že proud při nárazu 

na nornou stěnu bude po ní sklouzávat a dojde ke snížení vznikajících turbulencí. 

 

Rychlost vodního toku 

Základním parametrem pro nasazení norné stěny je určení maximální rychlosti 

vodního proudu, při kterém má ještě schopnost účinně zachycovat uniklou látku. Proto je 

nejdůležitější podmínkou pro účinné použití norné stěny nepřekročení maximální rychlosti 

vodního proudu. Čím je rychlost proudu nižší, tím vzniká méně vírů a turbulencí v okolí 

norné stěny a zachycená látka tak není strhávána proudem vody pod nornou stěnou.  

 

7.3 Definice vhodných podmínek pro nasazení norné stěny na stojatých vodách 

U zásahů na stojatých vodách je možno látku ohraničit a jímat přímo na hladině. 

Také lze využít možnost přitažení ohraničené látky ke břehu k následnému jímání.  

Opět můžeme sledovat příjezdové komunikace, prostor pro ustavení techniky, 

prostor pro přípravu norné stěny a přístup k vodní hladině. V tomto případně nás nebude 

ani tak zajímat hlouba nádrže jako velikost plochy zasažená uniklou látkou. Důležité bude 

sledovat směr, sílu větru a vznikající vlny, které budou šíření uniklé látky výrazně 

podporovat. Nornou stěnu nasadíme proti směru šíření. Důležité je také zjistit zdroj úniku 

zda se látka nešíří z některých přítoků. 

 

Přístupové komunikace a prostor pro odstavení techniky 

Co se týče přístupových komunikací a prostoru pro odstavení techniky je v těchto 

případech často dostupná silniční síť, která zajišťuje únosnost, průjezdnost a také prostor 

pro odstavení mobilní techniky.  
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Prostor pro přípravu norné stěny a přístup k vodní hladině 

Prostor pro přípravu norné stěny a přístup k vodní hladině bývá také zajištěn, jelikož 

vodní nádrže jsou využívány často k turistice nebo rybolovu. 

 

Velikost plochy zasažená uniklou látkou 

Velikost zasažené plochy uniklou látkou nejsme bohužel do doby nasazení norných 

stěn schopni ovlivnit. Při použití člunů se doporučuje použití pádel, aby nedocházelo ke 

zbytečnému víření vody a podporování dalšího šíření. Pádla použijeme také z důvodu, aby 

nedošlo k překročení rychlosti, kterou je možné ohraničenou látku přitahovat ke břehu, tak 

aby nedocházelo k podplouvání uniklé látky pod nornou stěnou.  

 

Jímání na hladině 

Pro jímání látek na hadině budeme potřebovat několik člunů. Jelikož je nutné látku 

ohraničit, zasypat sorbentem a následně provést její sběr. Pro účinnou likvidaci uniklé 

látky je důležitá klidná hladina, tak aby nedocházelo k dalšímu rozšíření uniklé látky. 

Bohužel tento faktor nejsme zcela schopni ovlivnit.  

 

Jímání u břehu 

I při tomto způsobu jímáni látky, nás bude omezovat chování vodní hladiny. Při 

sběru ohraničené látky by mohlo vlivem vln docházek k překonávání norné stěny 

a opětovnému rozšiřování uniklé látky. 

 

Vlny 

Je to faktor, který nejsme schopni ovlivnit, a který může mít nepříznivé účinky na 

úspěšnost zásahu. V případě vzniku vln se u norných stěn sleduje vznosnost. Obecně lze 

tento pojem nazvat schopností norné stěny kopírovat vodní hladinu, tak aby pod nornou 

stěnou nevznikaly mezery. Čím je tato schopnost lepší, tím méně látky uniká.    
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8 Praktické ověření 

 

Aby bylo možné ověřit technicko-taktické parametry norné stěny, zúčastnit jsem se 

dne 29. 11. 2011 taktického cvičení s jednotkou HZS MSK Ostrava Fifejdy. Tato jednotka 

je předurčena pro zásahy na vodě a má ve své výbavě nornou stěnu REO 758.  

 

8.1 Příprava na taktické cvičení 

Cvičení proběhlo na řece Odře, konkrétně na havarijním profilu Hrušov. Havarijní 

profil Hrušov se nachází přibližně 10 km od stanice Fifejdy, mezi 365 až 366 km dálnice 

D1 ve směru na Bohumín. Při příjezdu po dálnici musí jednotky HZS sjet na exitu 365, 

dále na kruhovém objezdu odbočit na 1. výjezdu (směr ulice Bohumínská), asi po 50 m 

odbočit vlevo na účelovou komunikaci. Tam je umístěna závora, kterou je nutno otevřít 

pomocí imbusového klíče. Dále po této místní komunikaci pokračovat k náspu 

protipovodňové hráze. Tam odbočit vpravo a dojet k havarijnímu profilu. 

Před zahájením taktického cvičení byli hasiči seznámeni s jeho cíli, místem 

provedení, námětem a způsob provedení.  

 

Cíle  

1. Prověření časového dojezdu jednotek HZS MSK na místo události 

2. Prověření činnosti zaměstnanců státního podniku Povodí Odry před příjezdem HZS 

3. Součinnost zaměstnanců státního podniku Povodí Odry s příslušníky HZS 

4. Použití technických a ochranných prostředků při likvidaci nebezpečné látky 

 

Místo provedení 

Havarijní profil Ostrava Koblov 

 

Námět cvičení 

Při hloubení koryta řeky Odry v úseku Ostrava - Třebovice dojde vlivem proražené nádrže 

bagru k úniku jejího obsahu, cca 400 l nafty. 

 

Způsob provedení 

Na základě dohody s pracovníky Povodí Odry a místních podmínek. 
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8.2 Provedení taktického cvičení 

Dne 29. 11. 2011 v 9:00 vyjela ze stanice Fifejdy, technika 1. vůz CAS K-27, 2. 

výjezd CAS K-27, Lodní kontejner na podvozku Mercedes Benz + připojovací návěs na 

norné stěny. Spolu s velitelským automobilem škoda Roomster s velitelem stanice a mnou, 

k místu cvičení. Přeprava vozidel byla provedena bez použití výstražného světelného a 

zvukového zařízení.  

 

Po příjezdu na místo havarijního profilu velitel zásahu provedl průzkum okolí místa 

nasazení norné stěny a následně rozdělil úkoly mezi jednotlivé hasiče. Hlavním cílem 

průzkumu bylo odhadnout rychlost vodního toku a na základě toho vybrat úhel instalace 

norné stěny.  Tento havarijní profil umožňuje instalaci norné stěny pod úhlem 45° nebo 

60°. Vzhledem k nízké rychlosti vodního proudu byl vybrán úhel instalace 45°. Jelikož se 

jedná o havarijní profil, je předem známá vzdálenost kotvících bodů. Na základě těchto 

informací velitel rozhodnul, že bude potřeba norné stěny o délce 100 metrů. 

První skupina dostala za úkol spojit segmenty norné stěny do požadované délky. 

Druhá skupina dostala za úkol připevnit lanový naviják s nosným lanem na kotvící 

bod. Pro lepší orientaci v textu použiji označení jako bod A. Třetí skupina dostala za úkol 

vybavit se osobními ochrannými prostředky pro práci na vodě a připevnit pomocný lanový 

naviják na kotvící bod na protějším břehu. Toto místo si označím bodem B. Volný konec 

lana, pomocného navijáku, zůstal v bodě A. K přepravě na druhý břeh řeky použili 

záchranné saně RS 5. Ty může vidět na následujícím obrázku (8.1). 

 

Obr. 8.1 Záchranné saně RS 5  
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Po připevnění pomocného lanového navijáku na kotvící bod v bodě B, spojili hasiči 

v bodě A volný konec  pomocného lana s nosným. Poté třetí skupina prostřednictvím 

pomocného navijáku přitáhla nosné lano a ukotvila jej. Skupina v bodě A toto nosné lano 

následně dopnula. Třetí skupina se vrátila s volným koncem pomocného lana do bodu A 

a ten upevnila k norné stěně a vrátila se zpět do bodu B.  

Mezitím první skupina při spojování norné stěny vkládala mezi její jednotlivé díly 

kovové kotvící „V“ segmenty s oky, které propojila s  vyvazovacími popruhy.  

Následně byla norná stěna přitahována pomocným lanem do bodu B. Při vtahování 

byly jednotlivé vyvazovací segmenty napojeny na nosné lano. Po přehrazení celého toku 

nornou stěnou ji hasiči dopnuli do požadovaného tvaru prostřednictvím vyvazovacích 

popruhů. Takto připravenou nornou stěnu vidíme na obrázku 8.2. 

 

Obr. 8.2 Instalovaná norná stěna  

 

 

Po vytvarování norné stěny do požadovaného tvaru a přípravě místa sběru bylo pro 

imitaci ropné skvrny použito sorbentu. Ten byl vysypán na vodní hladinu cca 80 nad 

nornou stěnou proti proudu toku. Sorbent unášený vodním proudem byl nornou stěnou 

zastaven, shromaždoval se v místě sběru a hasiči jej pomocí síťových lopat sbírali. Při 

cvičení nebylo pozorováno, že by sorbent nornou stěnu podplouval, takže lze konstatovat, 

že norná stěna za daných podmínek byla účinná.  

Jelikož, ale byla nízká rychlost vodního proudu a relativně klidná hladina nebylo 

možné ověřit účinnost norné stěny za méně příznivých podmínek tj. vyšší rychlost vodního 

proudu vlny a nepříznivé klimatické podmínky.     
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8.3 Zhodnocení taktického cvičení 

1. Prověření časového dojezdu jednotek HZS MSK na místo události 

Dojezdový čas jednotky na místo zásahu činil 23 minut. Do tohoto času se 

promítly problémy hasičů s připojením přívěsného vozíku s nornou stěnou. Byla také 

ověřena průjezdnost komunikace k havarijnímu profilu. Část trasy po sjezdu 

z dálnice tvoří místní komunikace, která je zpevněná a dostatečně únosná pro požární 

techniku. Při příjezdu k místu zásahu se nevyskytly žádné dopravní komplikace. 

2. Prověření činnosti zaměstnanců státního podniku Povodí Odry před příjezdem HZS 

Zaměstnanci Povodí při příjezdu na místo zásahu zprůjezdnili místní 

komunikaci, která byla uzavřena závorou. Provedli činnosti, které předcházejí 

nasazení norné stěny především zmapování místa zásahu. Jelikož nornou stěnu 

přivezla až jednotka HZS, nemohli ji předem připravit. 

3. Součinnost zaměstnanců státního podniku Povodí Odry s příslušníky HZS 

Zaměstnanci Povodí byli na místě již před příjezdem hasičů a provedli 

předběžné zmapování místních podmínek, což usnadnilo práci veliteli zásahu. 

Spolupráce probíhala bez jakýchkoliv komplikací. Zaměstnanci znali postup 

nasazení norných stěn, i vzdálenosti kotevních bodů.  

4. Použití technických a ochranných prostředků při likvidaci nebezpečné látky 

Během taktického cvičení byly zopakovány zásady bezpečnosti práce 

a pracovních postupů při zásahu na vodním toku, zejména bylo zdůrazněno 

používání osobních ochranných pracovních prostředků. 

 

Pozitiva: 

- Informace zaměstnanců Povodí o stavu vodního toku a parametrech havarijního 

profilu, 

- Práci hasičům usnadnila skutečnost, že zaměstnanci Povodí znali způsob přípravy 

a postup instalace norné stěny,  

- Vzhledem k nízké hloubce vodního toku se velmi osvědčily záchranné saně RS 5. 

Negativa: 

- Obtížné připevnění lanových navijáků na předem připravené kotevní body, 

- Problematické zapojení přívěsného vozíku k CAS K 27.  

 

Na závěr lze konstatovat, že taktické cvičení bylo provedeno podle plánu cvičení a 

byly dodrženy základní taktické postupy. 
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9 Závěr 
 

Dnešní doba je velmi hektická a náročná. Klade si velké nároky nejen na člověka, ale 

i přírodu. Proto jsou lidé spolu s přírodou vystaveni velkému množství rizik. I přesto, že 

existuje řada skupin a spolků zabývajících se ochranou přírody, není v jejich silách 

případné havárii zabránit.  

Ve své diplomové práci jsem se zaměřil na likvidaci havárií způsobených únikem 

závadných látek do vodních toků. Vznik takovéto havárie má především na svědomí 

selháni lidského faktoru, ale může se také jednat o technickou závadu. K likvidaci havárie 

na vodních tocích je nejvhodnějším řešením použití norné stěny. K tomu, aby byl zásah 

maximálně účinný, je potřeba znát technicko-taktické vlastnosti norných stěn a způsoby 

jejich použití. Zásah bude v takovém případě rychlý a maximálně účinný.  

Problematika norných stěn není řešena v žádném legislativním předpise a tudíž je 

jejich konstrukce v rukou výrobců, avšak dá se konstatovat, že požadavky na její 

konstrukci a účinnost vycházejí z potřeb hasičů. Mým základním požadavkem na nornou 

stěnu byla možnost jejího nasazení na vodní tok s vyšší rychlostí vodního proudu, čímž se 

mi značně zredukoval seznam norných stěn vhodných k tomuto použití. Na základě 

monitoringu výrobců norných stěn tuto podmínku splňoval v České republice pouze jeden 

výrobce a to společnost REO AMOS, spol. s r.o. 

Při výběru norné stěny je potřeba se seznámit s jejími technicko-taktickými 

parametry a znát místa, kde se její nasazení předpokládá. V případě potřeb hasičů jsou 

místa jejího nasazení velmi různorodá. Proto je důležité, aby vybraná norná stěna byla co 

nejuniverzálnější a umožňovala použití i za nepříznivých podmínek. 

K obecným parametrům, které by nás měly nejvíce zajímat, patří rozpětí úhlu 

instalace, který ovlivňuje délku norné stěny, rozložení sil, které na nornou stěnu působí 

a prostřednictvím toho způsobuje různé zatížení jednotlivých částí norné stěny, zejména 

kotevních bodů. Úhel instalace má vliv i na účinnost norné stěny, zejména tím, že při 

instalaci pod úhlem menším než 60° dochází k poklesu vzniku vírů a tím i možnosti 

transportu látky pod nornou stěnou. 

Dalším důležitým parametrem je pevnost norné stěny, případně velikost síly, která na 

ni může působit. Tento parametr udává maximální hodnotu, kdy je norná stěna ještě účinná 

a nemůže dojít k jejímu poškození. Současným trendem je nahrazování nafukovacích 

norných stěn plovákovými.  
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V neposlední řadě sledujeme mechanické vlastnosti a podmínky pro skladování. Jako 

vhodný způsob skladování se mi jeví použití speciálních kontejnerů, které nám umožní 

rychlé naložení norné stěny spolu s ostatními technickými prostředky na požární nosič 

kontejnerů.  

Při zásahu je velmi důležité zvolit vhodné místo nasazení norné stěny, zejména bych 

doporučil využívat havarijní profily, které mohou hasičům ušetřit čas tím, že jsou 

přizpůsobeny a udržovány pro případnou instalaci norné stěny. Při zásahu je také důležitá 

spolupráce se zaměstnanci daného povodí, kteří mají informace o vodním toku, a tím jsou 

pro velitele zásahu cenným zdrojem informací.  

Obecně můžeme rychlost vodního toku získat na základě měření, k čemuž slouží 

řada měřících přístrojů. Z informací, které jsem získal od HZS MSK, jsem se dověděl, že 

hasiči v Moravskoslezském kraji tyto měřicí přístroje ve své výbavě nemají. Dle mého 

názoru může tato skutečnost do jisté míry negativně ovlivnit průběh zásahu, především 

z hlediska nedostatečné znalosti rychlosti vodního proudu, v případě že na místě zásahu je 

jednotka HZS dříve než zaměstnanci Povodí. V tomto případě je velitel zásahu nucen 

rozhodnout i bez ověřených informací o vodním toku. 

 Cílem mé diplomové práce bylo stanovit technické podmínky optimálního výběru 

vhodného typu norné stěny a stanovit postup jejího nasazení na vodním toku o rychlostech 

proudu nad 1 m/s. Tento cíl byl naplněn prostřednictvím 4., 5. a 6. kapitoly této práce. 
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Seznam zkratek 
 

m   mikrometr 

ADCP   Acoustic Doppler Current Profiler 

aj.   a jiné 

CAS    cisternová automobilová stříkačka 

CAS number  Chemical Abstracts Service 

č.   číslo 

ČIŽP   Česká inspekce životního prostředí 

ČNR   Česká národní rada 

HZS ČR  Hasičský záchranný sbor České Republiky 

HZS MSK  Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje 

IZS   Integrovaný záchranný systém 

km
2
   kilometr čtvereční 

m/s   metr za sekundu 

např.   například 

Obr.   obrázek 

Sb.   sbírka 

Tab.   tabulka 

tzv.   takzvané 

viz.   lze vidět 

 

Zkratky použité ve vzorcích: 

f (o)   funkce (o) 

F   celková síla 

fn   síla působící na n-tý díl 

Fx, Fy   dílčí celková rozložená síla 

fxn, fyn   dílčí rozložená síla 

h   hloubka ponoření 

k   konstanta 

l   délka norné stěny 

L   šířka koryta 

ld   délka dílku 

http://en.wikipedia.org/wiki/Acoustic_Doppler_Current_Profiler
http://en.wikipedia.org/wiki/Chemical_Abstracts_Service
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n   pořadí dílu 

o   počet otáček 

s   dráha 

S   plocha dílku norné stěny 

t   čas 

v   rychlost vodního proudu 

vmax   maximální rychlost vodního proudu 

vn   rychlost vodního proudu u n-tého dílu 

α   úhel instalace norné stěny 

ρ   hustota 

σ1, σ2    součinitel vyjadřující vnitřní odpor zařízení 

ω1, ω2   multiplikační součinitel 
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Obr. 1 Zachycení ropných látek u břehu [15] 

 

 

Obr. 2 Zachycení ropných látek na peří ptactva [16] 
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Obr. 1 Kontejner pro norné stěny 

 

 

Obr. 2 Uložení norných stěn v kontejneru 
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Obr. 1 Grafické znázornění naměřených hodnot [33] 
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Obr. 1 Rozložení sil při úhlu instalace 25° 

 

 

Obr. 2 Rozložení sil při úhlu instalace 60° 

 

 


