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Anotace: Prezentace je určena pro žáky 1-3. ročníku oboru instalatér. Žáci 

se seznámí se zdravotnětechnickými instalacemi trubních rozvodů vody a 

odtokových potrubních rozvodů kanalizace. 
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Veřejný vodovod

Voda se dopravuje vodovodem.

Vodovod je souhrn technických zařízení, 

používaných pro zásobování vodou. 

K rozvodu vody slouží vodovodní řad. 

Vodovody dělíme na veřejné a vnitřní (domovní).



Veřejný vodovod

• Veřejné vodovody se skládají z vodních zdrojů, 
vodojemů, čerpacích stanic, úpraven vody a 
vodovodního potrubí se vším, co k němu patří.
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Veřejný vodovod rozdělujeme na vodovod:

• Gravitační (samospádový) – voda přitéká 
z výše položeného zdroje do místa spotřeby 
působením gravitace,

• Výtlačný – voda se nachází nízko, musí se 
vytlačit (přečerpat) do vodojemu. Odtud je 
samospádem dopravena ke spotřebě.
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Veřejný vodovod

Veřejný vodovod rozdělujeme podle druhu 
dopravované vody na vodovody:

• Jednotné dodávají pitnou vodu pro všechny 
účely jedním potrubím.

• Oddílné mají dvojí potrubí, zvlášť pro pitnou a 
zvlášť pro vodu užitkovou nebo provozní.
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