
Stavba bazénu-návod: 

V případě, že jste se rozhodli provádět stavební práce sami nebo chcete poskytnout pokyny stavební firmě, 

postupujte podle návodu na této stránce! Stavba bazénu není tak obtížná jako u zděných bazénů, ale vyžaduje 

zodpovědný přístup. 

Rychlý průvodce stavební přípravou pro bazén: 

o Určíte si umístění bazénu 

o Vykopete díru větší na každé straně o 15-25 cm než skelet bazénu 

o Vykopete díru pro technologickou šachtu. Pokud bude technologická šachta nebo umístění technologie na 

vzdálenějším místě, vykopete drážku mezi výkopem pro technologickou šachtu a bazénem širokou 30 cm a 

hlubokou 60 cm 

o Vyrovnáte dno výkopu pro bazén 

o Rovnoměrně zasypete dno štěrkem 10-15 cm (můžete upěchovat) 

o Rozložíte kari sítě minimální ø 4 mm s oky 15 × 15 cm tak, aby byly položeny po celém dně a ve spoji se 

překrývaly nejméně jedním okem 

o Betonová deska o tloušťce 10-15 cm (záleží na podloží) z betonu C20/25 pro bazén i šachtu, při výskytu 

spodní vody betonová deska o tloušťce 20-25 cm s drenáží a odvodem spodní vody 

o Před usazením bazénu přilepíte extrudovaný polystyren o tloušťce 2 cm na betonovou desku 

o Než usadíte bazén do výkopu, prostrčíte roxory ø8mm do předem vyvrtaných otvorů ve výztuhách 

o Po usazení plastového bazénu a instalaci všech trubek a hadic se nesmí minimálně 4hodiny hýbat s lepenými 

spoji (záleží na počasí a teplotě). 

o Po zatuhnutí lepených spojů můžete vložit mezi žebra extrudovaný polystyren o tloušťce maximálně 3 cm a 

hadice zabalit do izolace (není to podmínkou). 

o Než začnete betonovat, je nutné bazén zafixovat výdřevou, aby nedošlo k deformaci stěn, popřípadě 

poškození technologie. 

o Postupně napouštějte vodu do bazénu a když voda dosáhne 20 cm, začněte vyplňovat prostor mezi bazénem 

a půdou suchým betonem C16/20 tak, aby voda v bazénu byla vždy o 10 cm vyšší než beton kolem. Ničím 

nepěchujte. 

o Technologickou šachtu zevnitř dobře rozepřete, aby nedošlo k deformaci stěn, popřípadě poškození 

technologie a obetonujte stejně jako bazén. 

 

Přeprava bazénů a instalace 

Zajišťujeme přepravu našich plastových bazénů pomocí dodávky a vleku. Bazén přivezeme na vámi určenou adresu, 

kde je nutné z vaší strany zajistit průjezd a dostatek lidí (6-12 záleží na velikosti bazénu a přístupu na pozemek) nebo 

techniku na sundání a usazení bazénu do výkopu. Dodavatel bazénu nenese žádnou odpovědnost za případné 

zranění osob při manipulaci s bazénem. Přeprava bazénu do připraveného stavebního výkopu není vždy snadný úkol 

a vyžaduje koordinaci. 

 

 


