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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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• Postup při opravách vodovodu:   

• zjistit polohu místa poškození a provést dopravní 
značení pro výkop.

• uzavřít vodovodní řad a zajistit náhradní 
zásobování vodou,

• zjistit polohu jiných sítí kvůli výkopu,

• opravit havárii, propláchnout potrubí a 
odzkoušet těsnost provozním tlakem,

• napustit opravený rozvod a provést zásyp,

• uvést vozovku do původního stavu a odstranit 
dopravní značení.



Opravy vodovodních sítí

• Aby bylo možno určit trasu potrubí, jsou 
v jeho okolí umístěny orientační tabulky nebo 
sloupky. Tabulky jsou nejčastěji na stěnách 
okolních staveb.
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