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Návod k použití

Potrubní rozvodný systém pro AZS
......................................................................
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Potrubní rozvodný systém v AZS (automatickém závlahovém systému) slouží pro dopravu 
vody od zdroje vody k postřikovačům, případně letnímu vodovodu nebo mikrozávlaze. Existují 
různé typy potrubí lišící se svou dimenzí, tlakovou odolností, materiálem a vhodnosti použití. 

 

VYMEZENÍ POUŽITÍ 
PE potrubí se používá výhradně pro distribuci užitkové vody v zemi v exteriéru. Distribuce pitné 
vody je možná pouze pomocí potrubí s příslušným atestem vydaným výrobcem. Potrubí není 
určeno pro distribuci vody o vyšší teplotě než 40 °C a není určeno pro pokládku na místa, kde 
by mohlo být vystaveno přímému slunečnímu záření. Potrubí není určeno pro rozvod vody 
v interiéru. Maximální tlak v potrubí by za žádných okolností neměl přesáhnout tlakovou 
odolnost tohoto potrubí. 

 

TECHNICKÁ DATA 

Rozdělení potrubí dle materiálu a tlakové řady:  

 

1./ Nízkohustotní (LD):  PE-LD (PE 40) PN 4; 6; 10  

 

2./ Středněhustotní (MD):  PE-MD (PE 63) PN 7,5  

                                    PE-MD s vložkou PE-LLD (PE 63) PN 10; PN 12,5 – SANDWICH 

 

3./ Vysokohustotní (HD):  PE-HD (PE 80) PN 8; PN 12,5  

                                   PE-HD (PE 100) PN 10; PN 16  

 

SKLADOVÁNÍ POTRUBÍ 
PE potrubí se skladuje v návinech, případně v tyčích. Je možné skladovat více návinů na sobě, 
ale s podmínkou bezpečného uložení, aby nemohlo dojít k samovolnému pádu. Maximální 
výška takto naskládaných svitků na sobě je 1,6 m. Je však nutné, aby při takovém typu 
skladování bylo potrubí pevně svázáno stahovacími páskami. Stohování potrubí je ovšem 
nutné zkrátit na co možná nejkratší dobu, aby nedošlo k deformaci kruhového průřezu 
potrubní. Potrubí je možné skladovat i nastojato, zajištěné proti pádu. Při skladování nastojato 
by potrubí nemělo zatěžovat jeho konce. Při skladování PE tyčí by tyto tyče měly být 
podepřeny v celé délce, aby nedocházelo k jejich prověšení. PE potrubí by se mělo skladovat 
v prostorách, kde nehrozí přímý vliv slunečního záření. Skladování na volném prostranství je 
možné, ale je nutné zabránit přímému dopadu slunečního záření. Mráz skladování nevadí. 
Potrubí musí být chráněno před stykem s rozpouštědly a ostatními jedovatými látkami. 
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MANIPULACE S POTRUBÍM 

Při manipulaci s PE potrubím je nutné dbát na to, aby nedošlo mechanickému poškození 
například vinou oděru od země. Při manipulaci s náviny by se nemělo potrubí vláčet, nýbrž 
koulet a to tak, aby nedocházelo k přílišnému zatěžování konce potrubí. Při rozbalování 
potrubí ze svitků je nutné dbát opatrnosti, aby při odstraňování pásky nedošlo k vymrštění 
napnutého konce potrubí, čímž by mohlo dojít ke škodám na majetku, případně pracovnímu 
úrazu. Potrubí je dobré odmotávat v opačném směru, než bylo navíjeno. Není vhodné 
odmotávat potrubí do strany ve spirále, jelikož v krajním případě hrozí zlomení potrubí vinou 
bočního namáhání. Víčko z konce potrubí je dobré z potrubí odstranit až po jeho finálním 
osazení na místo. Víčko slouží k ochraně potrubí proti vniknutí nežádoucího materiálu dovnitř.  

 

POSTUP MONTÁŽE 

1. Před započetím pokládky potrubí je obvykle nutné vyhotovit výkopy, do nichž se potrubí 
umístí. Tyto výkopy se provádí buď ručně nebo strojně. Hloubka výkopů závisí na 
předpokládaném zatížení plochy. Vzhledem k sezónnímu charakteru závlahových 
systémů se trubní rozvody obvykle neumisťují do nezámrzné hloubky. Je ovšem nutné 
dbát na důkladné každoroční zazimování. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Po vyhloubení výkopu je nutné tento výkop vyčistit od ostrých kamenů a jiných 
nežádoucích částí, aby se zabránilo mechanickému poškození potrubí při jeho 
pokládce. 

3. Potrubí pokládáme do výkopu tak, aby bylo po celé délce zvlněné. To zmírňuje 
negativní vliv tepelné roztažnosti. Ze stejného důvodu je dobré trasování trubního 
vedení volit tak, aby na něm nevznikaly dlouhé rovné úseky. Je dobré také pokládat 
potrubí v ranních nebo dopoledních hodinách. 

 

 

 

 

 

 

Obr. 1 – Ruční hloubení výkopů Obr. 2 – Mechanická drážkovačka 

Obr. 3 – Správně zvlněné potrubí ve výkopu 
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4. Vzhledem k tomu, že v drážce je většinou vedeno několik souběžných vedení trubek, 
ukládají se zpravidla vedle sebe. Někdy je však nutné z důvodu křížení a odboček uložit 
část potrubí nad sebou. Spolu s trubním rozvodem je možné v jednom výkopu vést i 
elektroinstalaci 24 V.  

5. Po pokládce a propojení všech spojů je nutné provést tlakovou zkoušku potrubí dle 
normy ČSN 75 5911. Provedení tlakové zkoušky se provádí např. pomocí tlakové 
pumpy. Vždy doporučujeme provést písemný zápis o provedení tlakové zkoušky a je-

li to možné, její provedení provést za přítomnosti investora, případně jeho zástupce. 
Příklad takového protokolu je uveden na poslední straně tohoto návodu. 

 

 

 

 

 

 

 

6. Po provedení tlakové zkoušky se potrubí zahrne. Pro zahrnutí se obvykle používá 
původní zemina zbavená velkých nebo ostrých kamenů a ostatních nežádoucích částí, 
které by mohly poškodit potrubí při hutnění zeminy. V některých případech lze pro 
zásyp použít křemičitý písek. 

7. Zahrnování a hutnění zeminy by mělo probíhat nejméně ve třech vrstvách, aby byl 
výkop co nejlépe uhutněn. Pro hutnění se obvykle používají ruční pěchy. Nedostatečné 
uhutnění má za následek obvykle viditelné trasování trubního vedení i dlouhou dobu 
po instalaci.  

 

 

 

 

 

8. Pro ochránění potrubí před budoucím poškozením je vhodné do výkopu přidat 
ochrannou folii, která upozorňuje na mělce uložené trubní vedení. 

 

 

 

 

 

9. Při zasypávání výkopů prováděných do stávajícího trávníku se nakonec vrátí travní 
drn, který je po skončení prací nutné důkladně zalít, aby se podpořilo zpětné spojení 
drnu s uhutněnou zeminou.  

Obr. 5 – Ruční pěchy pro hutnění výkopů 

Obr. 4 – Tlakové pumpy pro provedení tlakové zkoušky 

Obr. 6 – Ochranné folie do výkopů pro značení elektro rozvodů a trubního vedení 
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DOPORUČENÉ NÁŘADÍ PRO PRÁCI S POTRUBÍM A 
TVAROVKAMI 

Nůžky na dělení potrubí 

Pro jednoduchou instalaci tvarovek je potřeba, aby mělo potrubí ideálně kruhovitý tvar. 
Neodborným střihem může vzniknout deformace, která může v krajním případě zamezit 
nastrčení potrubí do tvarovky. Z tohoto důvodu doporučujeme provádět střih pomocí 
speciálních nůžek, které umožňují postupný nástřih a při nastřihnutí přibližně poloviny tloušťky 
potrubí tyto nůžky pootočit o 90° a provést zbylý střih. Tímto pootočením dojde k vyrovnání 
deformace potrubí, které vzniklo jednostranným zatížením nůžkami při jeho dělení.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Ohraňovač konce potrubí 

Po ustřihnutí potrubí na požadovanou délku je potřeba jeho konec zaoblit a strhnout hranu. 

Toto se provádí pomocí ohraňovače potrubí. Tato operace slouží nejen ke snadnějšímu 
zasunutí potrubí do tvarovky, ale také předchází nehodám způsobeným vytažením těsnicího 
O-kroužku ze svého lůžka pomocí ostré hrany potrubí při jeho zasouvání do tvarovky.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 7 – Různé druhy nůžek pro dělení plastového potrubí 

Obr. 8 – Ohraňovač konce potrubí 
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