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1. Řešení bazénové části 

Vlastní bazénové těleso je řešeno v samonosném nerezovém provedení, kdy se vytvoří základová betonová 

deska pod bazénové stěny a doplňková zařízení jako jsou dnové trysky apod. Samotné dno bazénu je 

uloženo na zhutněném pískovém podkladě a vytváří tak membránovou konstrukci. Vstup a výstup 

z rekreační části je řešen schodištěm a zapuštěným žebříkem, v plavecké části dvěma zapuštěnými žebříky. 

Rozvod technologické vody je v plavecké části řešen pomocí dnových trysek, v rekreační zas pomocí 

vtokových trysek. Odvod vody do akumulační nádrže je zajištěn pomocí přepadového žlábku po obvodu 

bazénu. 

    

 

Základní technická data vnitřního bazénu 

 

Maximální vnitřní délka     23,70 m 

Maximální vnitřní šířka       11,33 m 

Maximální hloubka bazénu – rekreační část   1,20 m 

Maximální hloubka bazénu – plavecká část   1,20 - 1,60 m 

Maximální objem bazénu    360,00 m
3 

 

Celková plocha bazénu     268,00 m
2
 

 

 

2. Konstrukce bazénu 

HLAVA BAZÉNU  

Směr ohybu hlavy bazénu probíhá z vnější strany po dvou stranách obvodu tak, že vytváří záchytnou hranu 

a současně slouží k nepřetržitému odvodu vody do přepadového žlábku, který je krytý plastovými 

roštnicemi. Přepadový žlábek je k hlavě bazénu přivařen a jeho dimenze zaručuje 100% odvod vody 

vytlačené při běžné cirkulaci i při maximálním zatížení do akumulační nádrže, odkud je pak cirkulačními 

čerpadly voda nasávána a zpět tlačena do bazénu.  

 

STĚNA BAZÉNU  

Stěny bazénu jsou zhotoveny z hladkého, jednostranně broušeného plechu a jsou vyztuženy z vnější strany 

nerezovými žebry tak, aby byly schopny přenést tlak vody, popřípadě vertikální zatížení. Do stěny bazénu 

jsou zabudovány i další doplňky jako jsou zapuštěný žebřík, odběr vzorku, vtokové trysky, osvětlení. 

 

DNO BAZÉNU  

Dno bazénu je z nerezového plechu uloženého na zhutněném pískovém podkladě, který vytváří 

membránovou konstrukci.  
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3. Povrch bazénu  

Konstrukce stěn jsou zhotoveny z jednostranně broušeného plechu. Dno, žlábky a výztuže jsou zhotoveny 

z válcovaného plechu. Svarové spoje v oblasti hlavy přebroušeny a ostatní sváry jsou mořeny, bez 

mechanického opracování. Pojmem těleso bazénu chápeme všechny díly tak, aby vzniklo vodotěsné těleso: 

stěny, přelivný žlábek, dno. 

 

Materiál nerezový plech jakost:           ČSN EN 1.4404 

 

Tloušťka materiálu:      minimální požadavek 

 

    stěna bazénu       2,5 mm 

    vyztužovací konstrukce     2,0 mm 

    přelivný žlábek      2,0 mm 

    dno        1,5 mm 

 

Povrch:        stav 

 

Stěny směrem k vodě     broušený 

Stěny směrem od vody     válcovaný 

Přelivový žlábek      válcovaný 

dno         válcovaný 

 

/Svary broušené pouze v oblasti horní přelivové hrany 60 mm pod hladinou/ 

 

4. Předpisy pro provedení stěn bazénu  

Vzpěry stěn bazénu z hladkého plechu jsou dimenzovány pro hydrostatický tlak vody a vertikální zatížení 

tak, aby veškerá zátěž byla kompletně přenesena horním a spodním ukotvením. Dle statického posudku 

bazén přenese i zatížení zeminy po vypuštění bazénů (u venkovních bazénů). 

 

Stěny jsou napojeny na vnější přelivový žlábek (finský žlábek), na horním kraji jsou úchytné hrany 

zkoseny a v přípustné šířce slouží jako přepad ke kontinuálnímu a rovnoměrnému odvodu vody z horních 

partií vodního sloupce se spádem cca. 30°. Odchylka přelivové hrany po celém obvodu žlábku 

nepřekračuje hodnotu  +/- 2 mm. 

 

5. Předpisy pro provedení přelivového žlábku 

Jedná se o vně ležící přelivový žlábek (finský žlábek), který slouží k zajištění rovnoměrného odtoku vody z 

bazénu do akumulační nádrže. Vedení vody z přelivové hrany do přelivového žlábku probíhá plynule bez 

spádu. Odváděcí plocha směrem k bazénu je o 12 stupňů odkloněna/sklon žlábku/. Konstrukce odtoků ze 

žlábku jsou dimenzovány podle množství vody, která se má odvést do akumulační nádrže. Maximální 

průměr otvorů u krytů odtoků je 8 mm. Vnější strana žlábku je ukončena prostřednictvím ohnutého profilu 

z nerezu, na který pak navazuje dlažba. 
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6. Předpisy pro provedení ukotvení stěn bazénu  

Ukotvení žebry vyztužených stěn bazénu je v jejich horní a spodní části. Ukotvení proti vertikálním silám 

je provedeno odpovídající tuhostí celé konstrukce v tahu, proti horizontálním silám zabetonováním 

vyztužovacích žeber do základu, následně podlité betonem. 

 

7. Předpisy pro provedení dna bazénu  

Dnové plechy z nerezu jsou položeny (svařeny) minimálně 2 cm přes sebe a konstrukčně propojeny 

/svařeny/ se stěnami bazénu.  

 

8.  Předpisy pro provedení zapuštěného žebříku a schodiště 

Všechny stupně musí mít stejnou výšku. Stupně jsou vytvořeny jako bezpečné nášlapné plochy. Stupně 

jsou opatřeny protiskluzovou úpravou. Nášlapné plochy se nesmí trvale deformovat.  

 

9.  Hydraulika bazénu  

Přívod a cirkulace vody je rozvedena vtokovými tryskami a dnovým rozvodem, který zajišťuje 100% 

cirkulaci bazénové vody v celém jeho objemu. Dnové a vtokové trysky jsou uspořádány tak, aby 

odpovídaly hydraulickým požadavkům a zamezily vzniku jakýchkoliv hluchých míst v bazénu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


