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Odpadní potrubí – 1. splaškové – uložení, upevnění, prostupy, 

čistící tvarovka, zalomení 

 

= Svislé potrubí - Splaškové (nad poslední odbočkou pokračuje jako  

     větrací) 

   - Dešťové 

 

Splašková + dešťová potrubí jsou vedena samostatně a nesmí se 

spojovat. 

 

1. Odpadní potrubí - splaškové 

 Uložení potrubí 

- v šachtách = společně s ostatními rozvody, je bezproblémové 

- v drážkách ve zdi + zakrytí min. 10 mm malty 

- po zdi v předstěnových konstrukcí (např. WC) 

- volně po zdi = tam, kde nezáleží na vzhledu, technická podlaží 

 

 Upevnění potrubí 

- v každém podlaží nejméně dvakrát (PB, KB), vzdálenost mezi 

nimi udává výrobce, u každého potrubí je jiná 

- musí unést hmotnost potrubí + odpadní vody 

 

Dotaz pro žáky: Co znamenají zkratky PB a KB? 

 

 Prostupy stropní konstrukcí 

- těsné, zajištěné proti požáru, nesmí v nich být tvarovky ani 

spoje, musí být kolmé 
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 Čistící tvarovka 

- je umístěna 1 m nad podlahou v nejnižším podlaží, aby se 

dosáhlo na koleno mezi odpadním a svodným potrubím 

- nesmí se umisťovat v prostorách, kde se skladují potraviny 

 

Dotaz pro žáky: Proč nesmí být čistící tvarovka v prostorách, kde se 

skladují potraviny? 

 

 Zalomení odpadu (odskok, etáž, podchytávka) 

- je to přechod ze svislého do ležatého potrubí 

- provádí se, když je půdorys vyššího podlaží jiný, než spodního 

podlaží nebo když potřebujeme vést potrubí po stěně (v 

technickém podlaží) 

 

- Provedení: 

 A) Odskokem bez změny DN 

 

 

 

 
Obr. 1 

 

 

 B) Odskokem se změnou DN o 1 stupeň nad zalomením  

 

 

 

 

 

 
 Obr. 2 
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 C) Ležatým potrubím (= hydraulická kapacita je jako u  

 nevětraného připojovacího potrubí a stupeň plnění je max. 

 0, 5) 

 

 

 
 Obr. 3 

 

 

 D) Obtokovým potrubím (= je-li odpadní potrubí nad 

 zalomením vyšší než 30 m) 

 

 

Obr. 4 


