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Potrubí a příslušenství 

Potrubí, je soustava trub a trubek, které slouží k dopravě kapalin, plynů a par nebo sypkých hmot  
Potrubí je sestaveno z  trubek, tvarovek a armatur 

 

Trubky-nejpoužívanější materiál na potrubí je litina, ocel, neželezné kovy, plasty, sklo 
 
 
Plastové trubky měděné trubky ocelové trubky litinové trubky skleněné trubky 

     
 
http://www.conel-info.cz/plastove-vodovodni-trubky-a-potrubi/ http://www.garten.cz/a/cz/4856-vodovod-a-kanalizace-materialy-pro-
potrubi-2 http://www.shopelektro.cz/chranicky,-trubky/trubky-ocelove/csn/kopos-6013-n-xx-ocelova-trubka-zavitova-nelakovana-c 
http://www.ru.all.biz/cs/g284530/ http://www.dojicitechnika.cz/eshop/dojici-technika/potrubni-dojici-stroje/sklenena-kolena-a-trubky/ 

 
 

Tvarovky-slouží ke změně směru proudění nebo průměru potrubí 

 Materiál tvarovek – litina, ocel, měď, mosaz, plasty, sklo 
 
 

       

  

  
 
http://www.akoupelnyatopeni.cz/rozvody-tvarovky/52/?filtr= http://www.ru.all.biz/cs/buy/goods/?group=1088385 
http://avytapeni.cz/Article.aspx/Detail/72 http://www.fiberpool.sk/index.php?what=view&id=8 http://www.bauernfeind.cz/PP-well.html 
http://www.kars-brno.cz/kategorie/prislusenstvi-pro-ventilatory.aspx  
http://www.medportal.cz/trubky-v-tzb/odborna-instalace-medenych-trubek/tvarovky-ke-kapilarnimu-pajen 

http://www.conel-info.cz/plastove-vodovodni-trubky-a-potrubi/
http://www.garten.cz/a/cz/4856-vodovod-a-kanalizace-materialy-pro-potrubi-2
http://www.garten.cz/a/cz/4856-vodovod-a-kanalizace-materialy-pro-potrubi-2
http://www.shopelektro.cz/chranicky,-trubky/trubky-ocelove/csn/kopos-6013-n-xx-ocelova-trubka-zavitova-nelakovana-c
http://www.ru.all.biz/cs/g284530/
http://www.akoupelnyatopeni.cz/rozvody-tvarovky/52/?filtr
http://www.ru.all.biz/cs/buy/goods/?group=1088385
http://avytapeni.cz/Article.aspx/Detail/72
http://www.fiberpool.sk/index.php?what=view&id=8
http://www.bauernfeind.cz/PP-well.html
http://www.kars-brno.cz/kategorie/prislusenstvi-pro-ventilatory.aspx


 

2 
 

Armatury 
 

 Uzavírací-kohouty, ventily, šoupátka slouží k přerušení toku dopravované látky 
Zpětné-zpětné ventily, zpětné klapky zamezuje proudění v opačném směru 
Redukční-redukční ventily slouží ke snížení nebo udržování tlaku 
Pojistné-pojistné ventily jistí proti překročení stanoveného tlaku 
Výtokové armatury-baterie, zahradní armatury 
Měřící přístroje-vodoměry, tlakoměry, teploměry 
Kompenzátory-vyrovnávají změny teplot 

 

 Uzavírací ventil uzavírací ventil uzavírací kohout uzavírací kohout- 

  
http://www.herz.cz/produkty/vyvazovaci-regulacni-a-uzaviraci-armatury/prirubove-armatury/ 
http://www.google.cz/imgres?q=uzavírací+kohout& 
http://www.herz.cz/produkty/vyvazovaci-regulacni-a-uzaviraci-armatury/uzaviraci-ventily/ http://pramentec.cz/catalog/locking-fixture/ 

 
 
 
Ventil pojistný ventil redukční ventil regulační- 
 

 
http://www.homeplus.cz/homeplus/eshop/3-1-SOLARNI-SYSTEMY/554-3-Pojistny-ventil-G-1-2-6bar 
http://svarecskepotreby.cz/redukcni-ventily-pb.html    http://www.jaktodelaji.cz/clanek/Termostaticke-hlavice- 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.herz.cz/produkty/vyvazovaci-regulacni-a-uzaviraci-armatury/prirubove-armatury/
http://www.herz.cz/produkty/vyvazovaci-regulacni-a-uzaviraci-armatury/uzaviraci-ventily/
http://www.homeplus.cz/homeplus/eshop/3-1-SOLARNI-SYSTEMY/554-3-Pojistny-ventil-G-1-2-6bar
http://svarecskepotreby.cz/redukcni-ventily-pb.html
http://www.jaktodelaji.cz/clanek/Termostaticke-hlavice-
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Redukční ventil výtoková armatura baterie páková zpětný ventil ostřikovačů- 

 
 
http://www.koupelny-obchod.cz/quik-regulator-teploty- http://topeni-vavra.cz/baterie-steno-stojankovy-vytokovy-ventil-na-jednu-vodu 
http://www.vodovodni-baterie-eshop.cz/produkty/old--revival/podkategorie  http://www.google.cz/imgres?q=zpětný+ventil&star 
http://www.fepol.cz/kategorie/vyprodej/vodovodni-baterie 
 

 

 šoupátko přírubové nožové šoupátko šoupátkový ventil z PVC zpětná klapka (vzduch) 

 
http://www.google.cz/imgres?q=šoupátka&star http://www.abovalve.com/nozova-soupatka http://www.powerplastics.cz/manualni-
ventily-soupatka http://www.google.cz/imgres?q=zpětná+klapka&hl 
 

 
 
 

 vodoměry tlakoměry teploměry s čidlem- 

   
http://www.google.cz/imgres?q=vodoměry&  http://www.google.cz/imgres?q=tlakoměry&star  
http://www.google.cz/imgres?q=teploměry+s+čidlem  

 
 
 
 
 
 

http://www.koupelny-obchod.cz/quik-regulator-teploty-
http://topeni-vavra.cz/baterie-steno-stojankovy-vytokovy-ventil-na-jednu-vodu
http://www.vodovodni-baterie-eshop.cz/produkty/old--revival/podkategorie
http://www.google.cz/imgres?q=zpětný+ventil&star
http://www.google.cz/imgres?q=šoupátka&star
http://www.abovalve.com/nozova-soupatka
http://www.powerplastics.cz/manualni-ventily-soupatka
http://www.powerplastics.cz/manualni-ventily-soupatka
http://www.google.cz/imgres?q=zpětná+klapka&hl
http://www.google.cz/imgres?q=vodoměry&
http://www.google.cz/imgres?q=tlakoměry&star
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Kompenzátory: vyrovnávají změny teplot, změnou teploty se mění délka potrubí (dilatace) 

 
 
 

Gumový kompenzátor vlnovkové kompenzátory potrubní kompenzátor 

 

                       
http://www.corex-pardubice.cz/sortiment/kompenzatory.aspx http://www.satt.cz/th/realizovane-a 

 
 Spojování potrubí 

 
 

Mechanické spojování 

        
http://www.rexcom.cz/15276/pruzne-tvarovky/ http://www.google.cz/imgres?q=spojování+potrubí+mechanické&  
http://udrzbapodniku.cz/menu-gorne/artykuly/artykul/article/tesnici-technologie-nabizeji-flexibilit 

 
 spojování  svařováním spojování pájením spojování lisováním 

 
 
 
 
 
 

http://www.corex-pardubice.cz/sortiment/kompenzatory.aspx
http://www.rexcom.cz/15276/pruzne-tvarovky/
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Polyfuzní sváření 
 Svářečka Nahřátí trubky Nahřátí tvarovky Spojení 

    
http://www.mujplan.cz/postupy/stavba-a-dum/polyfuzni-svareni-plastovych-trubek/spojeni2/ 

 
 
Spojování těsnícími manžetamí spojování lepením lepidlo na PVC lepidlo na měďěné potrubí 

   
http://www.pcvalfa.cz/zbozi/vnitrni-odpady/system-ht-roury-tvarovky.htm http://www.adhesive.cz/copper5000.htm 
http://koi.newczechbabes.com/?94,potrubi-lepeni http://www.centralni-vysavace-allegro.cz/5-montaz-centralniho-vysavani-pracovni-
postup/t-311 
 

Přírubové spojování spojení přírubami příruby  

     
http://www.autodeskclub.cz/clanek-tisk/5734-proc-vytvaret-kruhove-pole-prvku-pomoci-3d-funkci- 
http://www.pekrmetax.cz/zkusebna.html  http://www.gas-as.cz/detail61073/krkove/privarovaci-priruba-s-krkem 

 

Kontrolní otázky: 
1. z čeho je sestaveno potrubí 
2. k čemu slouží tvarovky 
3. vyjmenujte tři druhy armatur 
4. způsoby spojení armatur 
5. k čemu slouží kompenzátory 

http://www.pcvalfa.cz/zbozi/vnitrni-odpady/system-ht-roury-tvarovky.htm
http://koi.newczechbabes.com/?94,potrubi-lepeni
http://www.autodeskclub.cz/clanek-tisk/5734-proc-vytvaret-kruhove-pole-prvku-pomoci-3d-funkci-
http://www.pekrmetax.cz/zkusebna.html

