
• Výkop jamy 6,5x3,2xcca1,55m 

• Betónová platňa cca 10cm 

• Na betónovú platňu položiť styrodúr 
(hrúbka od 2cm do 5cm) 

• Zateplený bazén vložiť do jamy 

• Prepojiť technológiu s hadicami 

• Do bazéna napustiť cca 30cm vody  

• Na límec odporúčame dať rozpery pre 
jednoduchšie vyrovnávanie stien pri 
osádzaní (nieje podmienkou) 

• Vypodložiť schody do vodováhy a 
podliať  

• Postupne obsypávať suchým betónom 
a dopúšťať bazén vodou. (Voda v 
bazéne musí byť o 10cm vyššie ako 
suchý betón) 

• Na vrchnej časťi okolo bazéna (pod 
límcom) spraviť betónový veniec 

Svojpomocné osadenie bazéna 



Výkop jamy 6,5x3,2xcca1,55 

3 možnosti výkopu hĺbky jamy na 
ktoré treba myslieť skôr než začnete: 

1.Hĺbka jamy - 1,54m v prípade ak 
bude dlažba zarovno límca bazéna 
(betónová platňa -10cm zateplenie - 
4cm a celková hĺbka bazéna 140cm = 
1,54m) 

2.Hĺbka jamy - 1,51m v prípade ak 
bude dlažba pod límcom bazéna, 
bazén bude vyčnievať z terénu o výšku 
limca 3cm (betónová platňa -10cm, 
zateplenie 4cm a celková hĺbka bazéna 
mínus zahnutie límca 3cm = 1,51cm) 

3.Hĺbka jamy -1,54m+výška dlažby v 
prípade ak bude dlažba prekrývať 
límec bazéna- povedzme, že budeme 
dávať dlažbu s hrúbkou 2cm, výkop 
jamy musí byť 1,56m (betónová platňa 
-10cm, zateplenie 4cm, hĺbka bazéna 
1,4m, výška dlažby (príklad 2cm) 
=1,56m 



Výkop jamy 6,5x3,2  

Odporúčame urobiť výkop na schody dvoma 
spôsobmi / 
DÔLEŽITÉ !!! - výkop na schody musí byť 
vždy vykopaný s rezervou na styrodur a cca 
10cm na betón!!! Pri vložení bazéna do jamy 
je veľmi dôležité aby sa schody dali 
podbetónovať a aby medzi schodami a 
zemou bola aspon 10cm medzera na 
vypodloženie / podbetónovanie (viď 
obrázok 2 s červeným krúžkom  

1.  Prvý spôsob - šikmina na schody s 
rezervou na betón -medzi výkopom a 
bazénom musí byť už vyššie spomínaná 
rezerva na podliatie betónom (viď 
obrázok) 

2. Druhý spôsob - vybetónovaná menšia 
platňa pod spodným schodom s rezervou 
na betón! Schody bazéna sa vypodložia 
napr. Tvárnicami v 3 bodoch  (na krajoch 
a v strede schodov) a zvyšok sa pri 
obsypávaní zaleje betónom (viď obrázok)



Betónová platňa 10cm do 
vodováhy  + kari sieť 

Na betónovú platňu položiť 
styrodúr 

Zateplený bazén vložiť do 
jamy  

Zapojenie technológie 



Do bazéna napustiť cca 
25-30cm vody a na límec 
možte dať rozpery. 

Schody vypodložiť alebo 
postupne podlievať betónom  

Postupne dopúšťať vodu a obsypávať 
suchým betónom (voda v bazéne 
musí byť vždy o cca 10cm vyššie ako 
betón) pri vrchnej časti bazéna treba 
urobiť betónový veniec okolo 
bazéna. 




