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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. 



• Městské (veřejné) vodovody – místní rozvodné sítě

• Veřejné vodovody jsou tvořeny hlavními a vedlejšími 

rozvodnými vodovodními řady.
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• Veřejné vodovody jsou tvořeny hlavními a vedlejšími 

rozvodnými vodovodními řady. 

• Trasa vedení rozvodů se volí nejčastěji souběžně 

s komunikacemi, pokud možno v přímém směru a 

s minimálním počtem křížení s komunikací a jinými 

rozvody. 



• Městské (veřejné) vodovody – místní rozvodné sítě

• Veřejné vodovody jsou tvořeny hlavními a vedlejšími 
rozvodnými vodovodními řady. 

• Trasa vedení rozvodů se volí nejčastěji souběžně 
s komunikacemi, pokud možno v přímém směru a 
s minimálním počtem křížení s komunikací a jinými 
rozvody. 

• Potrubí nesmí být uloženo v území, které je znečištěné 
škodlivými látkami (skládky odpadů) a v místech 
s nestabilním podložím.



• Z důvodu možnosti vypouštění musí být 
rozvod uložen ve sklonu od 0,5 do 3 o/oo podle 
průměru potrubí.

• Při souběhu nebo křížení s kanalizací musí být 
vždy vodovodní potrubí vedeno ve vyšší 
úrovni, a to z důvodu možného průsaku 
znečištěné vody z kanalizace do podloží. 

• V okolí vodovodu se zřizuje ochranné pásmo. 



• V ochranném pásmu nesmí stát žádné stavby. 
Pokud se v ochranném pásmu provádějí zemní 
práce, musí provádějící firma přijmout 
opatření, která zabrání poškození rozvodu.
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