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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. 



Opravy vodovodních sítí

• Pro odstranění velkých havárií se stále 
používá klasický způsob výměny poškozených 
částí ve výkopu.



Opravy vodovodních sítí

• Pro odstranění menších poruch lze použít 
bezvýkopové technologie oprav: 
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• použití dálkově ovládaného robota – pro lokalizaci a 

kontrolu,
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kontrolu,

• zatahování hadic (rukávců) – do poškozeného potrubí se 

zasunou tkaninové hadice napuštěné pryskyřicí. Po zatažení 

se hadice tlakem přitlačí ke stěnám potrubí a působením tepla 

se vytvrdí.
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plastové potrubí.
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• ukládání nového potrubí do starého – po vyčištění starého 
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• cementace potrubí – potrubí se vyčistí a následně se na 
stěnu nanáší stříkáním vrstva speciální cementové malty 
nebo spec. Epoxidové pryskyřice nebo spec. Polyuretanové 
směsi, která vnitřní stěnu chrání před korozí, zajišťuje stálou 
kvalitu vody a brání zanášení potrubí usazeninami.
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