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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. .



Objekty na stokové síti

• Protože splašky obsahují i pevné částice, při 
velkých rychlostech by působily na stěnu stoky 
jako brusivo. Tím by se snižovala životnost a 
spolehlivost stok. Rychlost proudění splašků 
musíme omezit dle materiálu, ze kterého je 
stoka zhotovena.
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• Rychlost proudění splašků snížíme zmírněním 
sklonu stoky. Obdobně jako u povrchových toků 
vkládáme stupně (jezy) pro zmírnění spádu a 
snížení rychlosti proudění toku, tak vkládáme i 
do stok stupně (spadiště a skluzy).



Objekty na stokové síti

• Spadiště a skluzy – umožňují zpomalit 

rychlost proudění splašků (snížení obrusu) 

v místech, kde by sklon stoky vycházel 

příliš strmý. 





Objekty na stokové síti

Spadiště

1 – vtokové potrubí

2 – obtok pro malé objemy splašků

3 – při velkých objemech splašků 

část splašků přepadá na vodní 

polštář vytvořený u dna, 

4 – pokračování stoky
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