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KA 04 – č.16 – Aktivity podporující volbu vhodné profese žáků  

Povolání: instalatér 

Zařazení: stavebnictví 

Popis: 

K hlavním pracovním činnostem instalatéra patří komplexní realizace vodovodních, plynovodních a 

kanalizačních rozvodů a s nimi spojených zařízení (baterií, ventilů, van, dřezů, záchodů, plynových 

spotřebičů, výměníkových stanic atd.).  

 

Úkol č. 1:  

Vypiš tři pracovní pomůcky, které 

může instalatér využívat ke své 

činnosti. 

---------------------------------------------

---------------------------------------------

--------------------------------------------- 

 

Úkol č. 2:  

Prohlédni si web firmy TERMO CZ, 

s.r.o. ze Slavkova u Brna 

www.termo-cz.cz. Zjisti, které 

služby firma poskytuje. Doplň do 

tabulky. 

Služby firmy TERMO CZ, s.r.o. 

 

 

 

 

Instalatér musí ovládat tyto činnosti: 

• řezání, ohýbání, svařování trubek na potřebné 

rozměry, 

• řezání závitů na koncích trubek, montáže a 

demontáže potrubních rozvodů,  

• připojování odpadů, osazování příslušenství na 

vnitřní rozvody (umyvadla, vany, dřezy, záchodové 

mísy). 
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KA 04 – č.16 – Aktivity podporující volbu vhodné profese žáků  

 

Úkol č. 3: Najdi další podobné firmy v dosahu 30 km od tvého bydliště a doplň údaje do tabulky.  

Název firmy Místo Poskytované služby 

   

   

   

 

Úkol č. 4: Rozhodni, které činnosti může provádět instalatér?  

• výměna sifonu 

• havarijní oprava vodovodu 

• oprava elektrických spotřebičů 

• výměna ventilu na topení 

• čištění vodovodního potrubí 

• diagnostika elektroměru 

• výměna vodoměru 

• instalace zabezpečovacího zařízení 

• montáž ohřívače vody 

• instalace sprchového koutu 

Pro kontrolu můžeš využít web insta-on.cz  

 

Úkol č. 5: Při své práci se instalatér setká i s různými „moderními“ technologiemi. Pokus se 

jednoduše objasnit, jakou činnost provádí, když: 

• instaluje tepelné čerpadlo, 

• zapojuje solární ohřev bazénu, 

• montuje rozvody vzduchotechniky. 

 

Úkol č. 6: Zajímá tě obor?  

• Pro práci v tomto oboru je vhodné absolvovat střední odborné vzdělání s výučním listem. Jedná se 

o střední vzdělání s odborným výcvikem. Absolvent získá zkušenosti v oblasti zpracovávání různých 

materiálů – zejména v oblasti kovů a svařování plastů, získá znalosti pro montáž rozvodu 

vodovodu, plynu a kanalizace. Má znalosti a dovednosti týkající se montáže teplovodních soustav, 

solárního ohřevu, tepelného čerpadla. Získá svářečský certifikát.  

 

• Podívej se na web Střední odborné školy a středního odborného učiliště Vyškov 

 http://www.sos-vyskov.cz/. 

Najdi další školy v Jihomoravském kraji, které umožní toto vzdělávání.  


