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stavební materiály 

technické materiály – kovy, 
keramika, sklo, dřevo, pryž, 
plasty, maziva

ocel, litina, měď, plasty, 
kamenina, keramika, izolační 
materiály 

trubní materiály − potrubí, 
tvarovky, armatury, čerpadla, 
kompresory

spojování a montáž potrubí − 
rozebíratelné a nerozebíratelné 
spoje

vlastnosti technických 
materiálů

ochrana proti korozi

umyvadlo, dřez, klozet, bidet, 
pisoár, vana, sprchovací 
kout, radiátor, kotel, plynový 
spotřebič, vodoměr

stavební konstrukce − základy, 
svislé a vodorovné konstrukce, 
střechy, schodiště, komíny 

vodárenství − vodovodní 
přípojka, rozvod studené a teplé 
vody, měření spotřeby vody, 
příprava teplé vody

будівельні матеріали 

технічні матеріали − метали, 
кераміка, скло, дерево, гума, 
пластмаси, мастила

сталь, чавун, мідь, 
пластмаси, керамограніт, 
кераміка, ізоляційні 
матеріали

трубні матеріали − труби, 
патрубки, фітинги, насоси, 
компресори

з'єднання та монтаж 
трубопроводів − роз'ємні 
та нерозбірні з'єднання

властивості технічних 
матеріалів

захист від корозії

умивальник, раковина, 
туалет, біде, пісуар, ванна, 
душ, радіатор, бойлер, газове 
обладнання, лічильник води

будівельні конструкції − 
фундаменти, вертикальні  
та горизонтальні конструкції, 
дахи, сходи, димоходи

водопостачання − 
підключення води, розподіл 
холодної та гарячої води, 
вимірювання споживання 
води, приготування гарячої 
води

Materiály 
 

Матеріали

Konstrukce 
a technologie 

 
Конструкція  
та технології
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kanalizace − kanalizační 
přípojka, rozvod kanalizace, 
dešťová kanalizace, čištění 
odpadních vod, zařizovací 
předměty

vytápění − otopné soustavy, 
měřicí a regulační prvky, 
tepelné ztráty, klimatizace

 
 
plynárenství − doprava a rozvod 
plynu, spotřebiče, regulace 
plynu, spaliny

 
 
měření, orýsování, ruční 
a strojní opracování kovů, 
řezání, pilování, svařování, 
pájení 

pilky, lisovací kleště

elektrotvarovky, polyfúzní 
svářečka, pájka, lisovací kleště

каналізація − підключення 
каналізації, розводка 
каналізації, зливова 
каналізація, очищення 
стічних вод, предмети ужитку

опалення − системи 
опалення, вимірювальні та 
регулюючі елементи,  
тепловтрати, 
кондиціонування

газова промисловість − 
транспортування та розподіл 
газу, прилади, газове 
регулювання, продукти 
горіння

вимірювання, розмітка, 
ручна та механічна 
обробка металів, різання, 
напилювання, зварювання, 
паяння 

пилки, обтискні кліщі

електроарматура, 
зварювальний апарат, 
паяльник, кліщі

Nářadí 
a zařízení 
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