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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

• Druhy uzavíracích výtokových armatur

• Výtokové armatury slouží k odběru vody 
z vodovodní sítě pro požární účely, k údržbě 
čistoty veřejných míst nebo pro proplachování 
trubních úseků, odvzdušňování a odkalování 
potrubí.



Armatury vnějších rozvodů

• Hydranty se vyrábějí v nadzemním a podzemním 
provedení.

• Podzemní jsou připojeny na potrubí pomocí příruby 
na úrovni vedení řadu. Mají litinové tělo 
(s nástavcem) tak dlouhé, že připojení na odběrnou 
hadici a ovládání je v úrovni terénu.

• Nadzemní mají hadicové připojení umístěné na 
stojanu nad úrovní terénu. Používají se tam, kde 
nebrání provozu, a mají výhodu, že jsou snadno 
přístupné i v zimně kdy je vyšší sněhová pokrývka. 



Armatury vnějších rozvodů



Armatury vnějších rozvodů

• Hydranty mohou nahradit následující dvě 
armatury. 



Armatury vnějších rozvodů

• Odvzdušňovací a zavzdušňovací ventily slouží 
k odvádění vzduchu z potrubí při napouštění 
nebo při provozu, nebo k nasávání vzduchu při 
vypouštění rozvodu. Umisťují se na potrubí 
v nejvyšších místech. 



Armatury vnějších rozvodů



Armatury vnějších rozvodů

• Kalosvody se osazují na nejnižších místech na 
rozvodu a slouží k vypouštění usazených kalů 
z rozvodu nebo k jeho vyprazdňování při 
poruchách.
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