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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. 



Armatury vnějších rozvodů

• Druhy armatur na rozvodu

• Armatury společně s tvarovkami tvoří 
nezbytný doplněk rozvodů. Tvarovky 
umožňují změnu směru a průměru vedení, 
odbočení, připojení armatur nebo ukončení 
rozvodu. 



Armatury vnějších rozvodů

• Armatury umožňují řízení a ovládání provozu a 
lze je rozdělit podle účelu na:

• uzavírací průtokové – šoupata, klapky, ventily, 
kohouty

• uzavírací výtokové (odběrné) – hydranty a 
výtokové stojany nebo kalosvody případně 
odvzdušňovací ventily (vzdušníky),

• ostatní – redukční ventily, kompenzátory, 
montážní vložky nebo vodoměry.



Armatury vnějších rozvodů

• Uzavírací průtokové armatury 

• slouží k uzavírání průtoku vody při opravách 
nebo úpravách rozvodů. Umísťují se na 
odbočky z hlavního řadu a u větvených sítí 
také za odbočku na hlavním řadu.



Armatury vnějších rozvodů

• Šoupata mají malý průtočný odpor a dobrou 
těsnost. Rozlišujeme šoupata se stoupavým a 
nestoupavým vřetenem. Na vodovodních 
řadech se  používají s nestoupavým vřetenem, 
jelikož jsou uložena v zemi. Tělo je vyrobeno 
z šedé nebo tvárné litiny či plastu, vnitřní části 
jsou z mosazi, oceli, pryže a plastu.





Armatury vnějších rozvodů

• Uzavírací klapky se používají hlavně pro velké 
průměry potrubí u vodojemů a úpravny vody. 
Nevýhodou je nižší těsnost při uzavření. 



Armatury vnějších rozvodů

• Ventily se používají hlavně u domovních 
přípojek do DN 50. Připojují se na závity, mají 
větší průtočný odpor. 



Armatury vnějších rozvodů



Armatury vnějších rozvodů

• Kohouty se používají kulové (dříve se 
používaly kuželové). Výhodou je malý 
průtočný odpor. Nevýhodou je tak rychlé 
uzavření, že mohou v potrubí vznikat rázy. 



Armatury vnějších rozvodů
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