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Přejeme Vám dobrý den a děkujeme za Váš zájem o plastové bazény z naší nabídky.  
 

CHCI BAZÉN, ALE JAK VYBRAT TEN SPRÁVNÝ?  
Právě jste dospěli k rozhodnutí pořídit si bazén a nevíte, jak se orientovat v široké nabídce materiálů z kterého je skelet bazénu 

vyrobený?... jaký tvar?... jaké bazénové příslušenství a doplňky?... jakou velikost bazénu? > http://www.gool.cz  

Vše závisí na několika faktorech: za jakým účelem bude bazén využíván, kdo bude bazén využívat, jaké jsou plánované 

prostory pro umístění venkovního bazénu a jaká výše finančních prostředků se bude investovat do jeho výstavby.  

  

 
 

Abyste byli schopni orientovat se v nabídce, je nutné si nejprve objasnit několik důležitých pojmů, které s touto problematikou 

souvisí a samozřejmě i s jednotlivými technologiemi. Právě tyto informace a popis naleznete zde. 

V dnešní době existuje poměrně velké množství různých typů bazénů jako jsou montované bazény s tenkou fólií, bazény  

z těžkých fólií, laminátové bazény, plastové bazény, polyesterové bazény, keramické bazény a bazény francouzského typu…  

V závislosti na typu bazénu je odvislá i cena a životnost bazénu, potažmo i design. Proto vám doporučujeme sjednat si u nás 

schůzku, kde vám poradíme, jaká technologie nejlépe splní vaše představy, jak vše správně připravit pro instalaci a zároveň 

vám poskytneme plnou technickou, odbornou a servisní podporu při realizaci a následně taky při provozu. 

VÝBĚR MÍSTA PRO BAZÉN  
Bazén je významný architektonický zásah do vašeho domova, proto je třeba dobře zvážit místo, kde se bude nacházet. 

U venkovních bazénů volíme místo tak, aby na ně dopadalo slunce převážnou část dne, hlavně však odpoledne, kdy je sluneční 

svit nejintenzivnější. Snažte se vybrat místo, které je chráněné před padajícím listím (dostatečně daleko od stromů). Pokud tuto 

možnost nemáte, doporučujeme vybrat místo v blízkosti střechy nebo jiné konstrukce, vhodné pro solární ohřev vody. V okolí 

bazénu by měl být také dostatek odpočinkového prostoru. Pokud uvažujete o zastřešení, ať už při výstavbě bazénu nebo v 

budoucnu, je nutné počítat s místem pro pojezdové kolejnice, souběžné s delší stranou bazénu. Také schodiště je lepší v tomto 

případě umístit do jedné z kratších stran. 

Bude-li bazén umístěn v interiéru, měli byste s tím počítat již při návrhu samotného domu. Vyvarujete se tak komplikovaných 

dodatečných instalací potrubí, elektřiny, problémům se statickým zatížením apod. Před započetím jakýchkoliv prací 

doporučujeme kontaktovat naši firmu, která vám poradí > http://www.gool.cz/instalace-bazenu  
Vhodným výběrem místa u krásného domu a pěstěné zahrady se Vaše modrá vodní hladina stane pomyslnou třešničkou na 

dortu dokonalosti. A nejen to, díky bazénu získá vaše nemovitost i vyšší hodnotu > http://www.gool.cz/ceniky-bazeny 

VÝBĚR MÍSTA PRO BAZÉNOVOU TECHNOLOGII  
Máme několik variant, kam optimálně bazénovou technologii umístit. Výběr místa je potřeba důkladně promyslet a technicky 

optimálně vyřešit. Optimální umístění filtračního zařízení a technologie je do 5 metrů od bazénu, nejlépe ve sklepě, v garáži,  

v kůlně, v technické místnosti nebo v zahradním altánku. Pokud nelze takto umístit, pak je možné i uložení v šachtě. Pro 

pozdější usnadnění údržby bazénu je dobré přivést do šachty odpadní rouru a přívod vody na dopouštění bazénu. Do šachty 

(místa pro technologií) je potřeba zajistit přívod elektřiny dle instalovaných zařízení. Pro napojení elektrických zařízení je 

nutné dodržet příslušná opatření. Zvláštní důraz je kladen na zabudování proudového chrániče s vybavovacím proudem do 

0,03 A v rozvodném zařízení, ze kterého je napojeno základní, přenosné či doplňkové elektrické vybavení bazénu. Dále je 

potřeba zajistit závěrečné elektro - revize přes odbornou firmu, oprávněnou k provádění těchto činností. 
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PLASTOVÉ BAZÉNY Z POLYPROPYLENU  
Plastový bazén z polypropylenu (PP) s ÚV filtrem je vyrobený metodou svařování z jednotlivých desek a návinů. Tento typ je 

jednou z mnoha konstrukčních a materiálových variant soukromých i veřejných bazénů na našem trhu. Plastový bazén patří 

mezi kvalitnější druhy bazénů a uspokojí i nejnáročnější klientelu. Námi nabízené bazény jsou v hloubkách 1,2m a 1,5m, 

max. šíře 3,5m a max. délky 7m. Nejčastěji vyráběnými tvary bazénu jsou ovál, kruh a obdélník (rádius 50 mm) světlé modré 

barvy. Na přání lze vyrobit bazén i s nepravidelným tvarem např. bazén osmička, ledvinka nebo jiné vč. plastového schodiště. 
 

 
 

Podívejte se, jaké má výhody plastový bazén PP! 

♦ Velká tvarová variabilita (možnost vytvořit takřka libovolný tvar) 

♦ Robustní konstrukce se sílou stěny 5mm (nehrozí nebezpečí protržení) 

♦ Vysoká odolnost vůči působení chemických prostředků pro údržbu a čištění vody 

♦ Velmi dobrý pocit při užívání bazénu (plast je na dotek příjemný a teplý) 

♦ Pořizovací cena ve velmi dobrém poměru cena / výkon 

♦ Při výrobě se u nás používá na skelet bazénu silnější plastový materiál než u konkurence!!!  

♦ Bazény vyrábíme hlavně světlé modré nebo v 6-ti barvách (světle a středně modrá, světle zelená, bílá, písková a šedá) 

Podívejte se, jaké má nevýhody plastový bazén PP! 

♦ Není možné bazén instalovat do míst s vysokým výskytem spodní vody 

♦ Omezený výběr kvalitních barevných odstínů   

♦ Tepelná roztažnost materiálu a tvarová paměť 

Výrobci plastových bazénů 

Na našem trhu existuje nepřeberné množství výrobců, kteří se výrobou plastových bazénů zabývají. Bohužel se mezi nimi 

najdou i takoví, kteří si příliš nelámou hlavu s úrovní zpracování, nedodržují poměrně náročné technologické postupy  

a z důvodu tlaku na co nejnižší konečnou cenu je jejich konstrukce bazénů přinejmenším diskutabilní.  

Naše firma se již dlouhá léta (od roku 1997…) zabývá výrobou výrobků z plastů PP a úzce spolupracuje se svářečskou školou 

termoplastů UNO Praha a výrobcem, který používá moderní technologii na svařování plastů tzv. na tupo - CNC automat.  

Naše firma dbá nejen na spolehlivost, vysokou kvalitu bazénů, příslušenství a služeb, ale i na pravidelnou kvalifikaci svých 

zaměstnanců. Všichni naši svářeči mají certifikát evropského svářeče termoplastů s certifikátem EPW zakončený zkouškou.  

Samozřejmostí je sledování nejnovějších trendů v technologickém příslušenství (filtrace, ohřev, úprava vody....). 

Snahou a prvořadým úkolem firmy GOOL s.r.o. a všech jejich zaměstnanců, je vytvoření takového produktu, který bude 

splňovat ty nejpřísnější kvalitativní parametry a dodržovat všechny technologické postupy.  

„Bazény v akci“ 

Pravidelně na našem eshopu připravujeme „Bazény v akci“. Je to výběr celoročně nejprodávanějších modelů plastových 

bazénů prodávaných jako bazénové sety. Obsahují vše pro základní zapojení a provoz za výhodné ceny. 

> http://www.eshop-zahradni-bazeny-koupaci-jezirka.cz/bazeny/bazeny-virive-bazeny/bazeny-v-akci 

ÚDRŽBA PLASTOVÉHO BAZÉNU A BAZÉNOVÉ VODY  
Není pravdou reklamních kampaní, či pochybných obchodníků, že s bazénem není žádná práce. Pro správný chod, funkčnost 

bazénové technologie a hlavně čistou a průzračnou vodu v bazénu je třeba se patřičně starat, ať už bazén plastový nebo 

kompozitní. Souhlasíme však s tvrzením, že člověk nemůže být otrokem bazénu, a proto doporučujeme, aby zákazník pečlivě 

vybíral firmu, která používá kvalitní technologii, je schopná poradit s výběrem úpravy vody a nabízí a bez váhání zajistí 

kompletní servis kolem bazénu. Jsme vám schopni nainstalovat plně automatickou bazénovou sestavu, avšak bez nezbytných 

úkonů a pravidelné údržby se neobejdete. Většinou kombinujeme dva způsoby čištění a to mechanické a chemické. 

Pohoda a radost u bazénu se může rychle změnit ve starost. Nejsou to vždy jen viditelná, méně nebezpečná znečištění, která 

vodu v bazénu znehodnocují, jako např. listí, padající hmyz, tráva apod. Tyto větší (hrubé) nečistoty se mohou z vody velmi 

rychle odstranit pomocí síťky, pískové filtrace či použitím vodního vysavače. Podstatně nebezpečnější je organické znečištění 

vody bakteriemi, řasami, plísněmi, kvasinkami, houbami nebo tvorbou nánosu vodního kamene. Každá koupající se osoba i po 

důkladném osprchování, přináší do bazénu zbytky potu, tuk z pokožky, vlasy, zbytky kosmetických přípravků apod. Tyto typy 

znečištění představují ideální živnou půdu pro vznik a množení zdraví nebezpečných organismů. 



VÝBĚR VRCHNÍ BAZÉNOVÉ HRANY  
Varianta 1  

♦ ukončení vrchní bazénové hrany na plochý lem (základní varianta – ceníková) 

 
Varianta 2 

♦ ukončení vrchní bazénové hrany modrou trubkou  

♦ nebo bez modré trubky (je vhodné pro bazénové lemy z umělého pískovce). Toto řešení je z mnoha důvodů považováno za 

nejlepší řešení estetického a funkčního zakončení vrchní hrany bazénu. 

 
 

 

VÝBĚR PLASTOVÝCH SCHODŮ PRO BAZÉN  
1 Plastové schody venkovní čtyřhranné ohýbané (vhodné pro hranaté a oválné bazény) 

2 Plastové schody venkovní „Románské“ (vhodné pro hranaté a oválné bazény) 

3 Plastové schody rohové (vhodné pro hranaté bazény) 

 

 

VÝBĚR PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO BAZÉN  
Bazénové doplňky členíme na několik podkategorií. Mezi tzv. funkční prvky počítáme takové doplňky, které neovlivňují 

funkčnost bazénu, ale podstatně vám ulehčí péči o bazén a bazénovou vodu (automatické dávkovače, bezchlórové úpravy, 

tepelná čerpadla). Do další skupiny těchto funkčních doplňků se řadí komponenty, které vám zpříjemní čas strávený u bazénu i 

samotné koupání. Odborně navržený bazén a zrealizované bazénové příslušenství a doplňky, které dodáváme k našim bazénům 

do značné míry předurčují budoucí komfort, efektivitu a bezpečnost užívání bazénu. Abychom vám usnadnili výběr, rozdělili 

jsme příslušenství bazénů na našem eshopu: http://www.eshop-zahradni-bazeny-koupaci-jezirka.cz/bazeny do několika 

hlavních skupin. Podle velikosti bazénu bude nutné volit veškeré další komponenty, jako je filtrace, způsob konstrukce a 

uspořádání trysek atd. Bazén musí být vybaven některými nezbytnými komponenty k zajištění jeho správné funkce a udržení 

kvality vody: kromě filtrace, která čistí bazénovou vodu, je součástí systému tzv. skimmer, jímž voda proudí do filtru, a trysky, 

které naopak vrací přefiltrovanou vodu zpět do bazénu. Mezi další možná vybavení patří žebřík nebo plastové schody, světla, 

tepelné čerpadlo, výměník, protiproud, automatika řízení filtrace, bezchlorová úprava vody Amur, UV lampa, solnizační 

zařízení, dávkovače chloru a pH, solární a zimní plachty, vysavače, betonové lemy…. V naší nabídce najdete i potřebné 

chemické přípravky k ošetření vody, tj. k dezinfekci, k zamezení tvorby řas, k úpravě pH a zazimování.  



♦ Náš kamenný obchod a eshop nabízí kvalitní náhradní díly a bazénové příslušenství za výhodné ceny. 

 
 

♦ Schéma zapojení bazénu a technologie 

 

 
 

STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST A ZABUDOVÁNÍ  
Ať máme bazén hranatý nebo oválný, vždy vyhloubíme jámu ve tvaru obdélníku. Půdorysný rozměr jámy pro bazén musí být 

minimálně o 50 – 60cm větší oproti vnějším rozměrům skeletu. Pokud se bazén sváří na místě, pak se tento požadavek zvyšuje 

na 120cm. Výřez půdorysu pro plastové schody se vypracuje vždy individuálně podle typu schodiště. 
  

 
 

Hloubka výkopu pro bazén je dána výškou skeletu, podkladového betonu a pískového podsypu. Vždy je vhodnější, když je 

bazén vyvýšený o 5 - 15cm nad terénem (vyvýšená hrana podstatně zabrání náletům listí, trávy a prachu do prostoru bazénu). 

Dno pod bazén tvoří pískový podsyp 5cm a betonová deska s kovovou armaturou o síle 15-30cm (síla je dle typu a místních 

podmínek). Betonová deska s rovinnou tolerancí max. +/- 3mm je protažena i pod plastové schody a po celé ploše výkopu.  

Umístění filtrace: filtrační zařízení a technologii je možné umístit do sklepa, technické místnosti, garáže, altánku, plastového, 

dřevěného nebo zděného boxu (nad úroveň hladiny vody v bazénu max. 0,5m). Další možností je umístění technologie do 

vodotěsné plastové šachty nebo odizolované zděné šachty (zde doporučujeme, aby dno šachty bylo napojené na kanalizaci). 

Ideální vzdálenost mezi bazénem a filtračním zařízením je v rozmezí min. 2,1m a max. 5m.  



Potřebný prostor pro filtraci: půdorys šachty je podle typu filtrace 120x120 cm nebo 130x130cm, a výška 100 cm nebo 110cm. 

Je velmi důležité, aby šachta měla výpusť do kanalizace nebo alespoň do trativodu (nejlépe PVC/110 a na průplach PVC/50). 

Příprava před instalací cirkulačního potrubí: žlábek (výkop nebo kanálek) pro potrubí k filtru vykopeme v přímém a nejkratším 

směru od skimmeru bazénu k filtraci. Hloubka kanálu je 70cm od vrchního límce hrany bazénu, a na vzdálené straně směrem k 

filtraci je při 5m hloubka 80cm (tzn. spád 2 cm/1m ). Šíře výkopu je 30cm.  

Pokud bude filtrace nad hladinou bazénu (kůlna, garáž, altán, stodola, technický objekt, domeček na nářadí atd.), musíme v 

místě, kde bude potrubí stoupat nahoru, zvětšit výkop na 60 x 60cm pro umístění zpětné klapky a vypouštění, a pro samotnou 

stoupačku připravit žlábek (šíře 30cm, hloubka 10cm) 

Doprava a manipulace: naše firma zajišťuje přepravu bazénů osobním nebo dodávkovým vozem s vlekem a to převozem 

bazénu usazeného ve vodorovné poloze. Plastový bazén se přenáší do jámy ve vodorovné poloze tak, aby nedošlo k jeho 

překroucení či prohnutí. Pokud není možné bazén přenášet vodorovně z důvodu nedostatečného prostoru, lze bazén přenést na 

výšku..... (V tomto případě a při manipulaci zvedací technikou je nutné bazén na několika místech zevnitř rozpažit).Objednatel 

po dohodě s naší firmou zajistí potřebný počet osob na výpomoc při složení skeletu bazénu do jámy (cca 15min.) 

 
 

Usazení bazénu: po zhotovení betonového lože a jeho vyzrání je možné přistoupit k usazení bazénu. Na perfektně vyčištěnou 

betonovou plochu položíme geotextilii a usadíme skelet bazénu (ručně nebo zvedací technikou). Při ukládání je zapotřebí 

zvýšené opatrnosti, aby se na plochu pod skelet bazénu nedostala hlína a kamínky. Po uložení se obloží stěny celého bazénu 

mezi žebrováním tepelnou izolací – polystyrenem o síle 3cm a připojí se kompletní filtrační okruh. 

 
 

Betonování skeletu: před začátkem stavebních prací je nutné rozepřít podélné rovné stěny bazénu tak, aby nedošlo při sypání 

betonu k deformaci skeletu a v průběhu prací vždy zůstala zachována šířka a tvar bazénu.  

Poté začneme napouštět vodu do bazénu a šetrně obsypávat stěny bazénu betonovou směsí. V základním provedení je nutné 

betonovat betonem B 15-20 o síle armované stěny 30cm. Betonáž provádíme v etapách s časovým odstupem, nutným ke 

ztuhnutí předchozí vrstvy. Betonování ukončíme těsně pod vrchním lemem s ohledem na sílu (typ) budoucí dlažby. 

Pozor! v případě výskytu spodní vody, nestabilním mokrém pozemku je nutná konzultace s výrobcem. Povrchové vody 

doporučujeme odvést pomocí zátarasu a drenáží kolem bazénu do kanalizace nebo do bezpečnostní šachty. Hladinu spodní 

vody snížíme pomocí drenáže pod úroveň základní betonové desky. Není-li to možné, doporučujeme vybudovat bezpečnostní 

šachtu na instalaci ponorného čerpadla s plovákem, do níž zaústíme drenáže vedené po obvodu základové desky a to 1,5 m 

kolem výrobku. Dno bezpečnostní šachty musí být minimálně 50cm pod úrovní základové desky pro bazén. 



 
 

Zazimování: voda v bazénu zůstává po celý rok, vypouští se pouze z důvodu výměny vody nebo vyčištění, a to jen po dobu 

nezbytně nutnou! Při zazimování se sníží hladina vody na 10-15cm pod úroveň trysek a skimmeru, dále se odvodní veškeré 

rozvody vody a filtrace. Do bazénu umístíme dilatační plováky a aplikujeme zazimovací prostředky, jejichž úkolem je zamezit 

vzniku řas a plísní. Bazén je přes zimu vhodné zakrýt zimní plachtou, aby se zabránilo napadání nečistot. 
 

 
 

 
 

 



          KALKULACE A OBJEDNÁVKA - DODACÍ PODMÍNKY 
Na základě vašeho požadavku na typ bazénu, velikost a vybrané (doporučené) příslušenství vám bude vypracována cenová 

orientační nabídka - kalkulace. Po odsouhlasení a upřesnění všech nejasností vám bude tato nabídka změněna ve smlouvu  

a objednávku. Ve smlouvě - objednávce budou přesně uvedené všechny hlavní položky vč. ceny, datum realizace, doprava 

(doprava výrobku na místo instalace / doprava na seřízení nebo zprovoznění) a přílohou budou veškeré potřebné informace, 

návody, podklady a plánky k stavební připravenosti a zabudování. Po zrealizovaní a předání díla obdrží objednatel předávací 

protokol a veškeré potřebné návody k provozu a údržbě bazénu.     

  NEJČASTĚJŠÍ DOTAZY A ODPOVĚDI  PŘED OBJEDNÁVKOU 
Jaká je doba platnosti cenové nabídky a kalkulace?  

Naše cenová nabídka a kalkulace platí 1 měsíc od vypracování. Jelikož v současné době neznáme přesné detailní požadavky 

zákazníka, umístění jednotlivých prvků a dostupnost na místo realizace, vzdálenost dopravy a čas montáže, možnosti umístění 

technologie, bude případná kalkulace jen orientační.  

Závaznou a neměnnou kalkulaci je možné provést až po ujasnění všech detailů. Po tomto upřesnění se nabídka stává pevnou  

a nehrozí žádné podloudné navyšování a doplňování cen a položek. 

Poskytujete poradenství? 

Ano, poradenství poskytujeme u nás ve firmě zdarma v pracovní době (nebo dohodou mimo pracovní dobu). 

Poskytujeme také poradenství u zákazníka, ale u této služby jsou účtované cestovní náklady. Tyto náklady vám budou v 

případě objednávky odečteny a vráceny. 

Jaká je dodací lhůta?  

Dodací lhůta činí 4-6 týdnů od objednávky (nebo dohodou). 

Jaká je záruka? 

Záruka je 24 měsíců, u některých komponentů je záruka delší…. (podle VO a výrobce)   

Je možná dodávka nebo doprava bazénu na místo instalace i mimo pracovní dobu? 

Ano, vše je na dohodě objednatele s dodavatelem. 

Jaké máte zkušenosti s bazény, kolik jste jich postavili a jak dlouho to provádíte? 

Bazény vyrábíme od roku 1997. Jejich počet dosahuje několik stovek a to jak venkovních bazénů, tak vnitřních, různých typů  

a velikostí. Hlavním cílem naší firmy je spokojený zákazník a tomuto cíli podřizujeme všechny činnosti a procesy při realizaci 

bazénů. Naše firma dbá nejen na spolehlivost, vysokou kvalitu bazénů, ale i na kvalifikaci svých zaměstnanců -  svářečů, 

zakončených zkouškami s certifikátem EPW.  Samozřejmostí u nás je také sledování nejnovějších trendů v technologickém 

příslušenství (filtrace, úprava vody, topení....). Snahou a prvořadým úkolem firmy GOOL s.r.o.a všech jejich zaměstnanců je 

vytvoření takového produktu, který bude splňovat a respektovat ty nejpřísnější kvalitativní parametry. 

Jaký typ bazénu přesně nabízíte? 

Naše firma nabízí plastové bazény z polypropylénu – PP s UV filtrem. 

Jaká je síla plastového materiálu? 

- Síla dna bazénů 5mm (za příplatek 6mm) 

- Síla stěny bazénu 5mm (u bazénu od 6 m délky je stěna je možné dohodnout 6mm) 

- Síla u schodiště bazénu 8mm 

Jakou technologii používáte na výrobu skeletu bazénu? 

Plastový bazén od nás je svařovaný nejnovější svářecí technologií "na tupo" CNC automatem, stroji a zařízením Leister 

"extruzivně" - "horkovzdušně". Použitím moderních technologií (CNC automat) nabízíme zákazníkovi plnohodnotné, cenově 

dostupné bazény, které uspokojí i náročného zákazníka. Vnější strana pláště PP bazénu je v závislosti na tvaru a velikosti 

bazénu ztužená plastovou konstrukcí, do které je možné vkládat tepelnou izolaci.  

Požadujete zálohu? 

Ano, při objednávce požadujeme zálohu 60% z ceny. Zbylá částka je vyúčtována při předání výrobku nebo dokončení prací. 

Proč požadujete zálohu? 

Zálohu požadujeme proto, že každý nabízený bazén je vyrobený na míru (tvar, hloubka, schody vč. osazení komponentů…).  

Poskytujete servis? 

Ano, servis poskytujeme jak záruční (do 48 hodin PO-PÁ) tak pozáruční po celé ČR a SK.  

Jaké jsou u vás další služby? 

Zajišťujeme zazimování a odzimování bazénu vč. pravidelné individuální údržby po celou sezónu. Naše společnost nabízí ve 

firemní prodejně kompletní bazénový sortiment vč. náhradních dílů.  

Zajišťujete taky zastřešení bazénu? 

Ano, ale pouze částečně - doporučíme. Zastřešení pro nás zajišťuje externí firma.        

Musí být na bazén stavební povolení? 

Současná úprava stavebního zákona (zákon č. 350/2012Sb.) je ke stavebníkům poměrně vstřícná. Dle § 79 odst. 2 písm. p) 

nevyžadují rozhodnutí o umístění stavby ani územní souhlas bazény do 40 m2 zastavěné plochy na pozemku rodinného domu 

nebo stavby pro rodinnou rekreaci v zastavěném území, umístěný v odstupové vzdálenosti nejméně 2 m od hranice pozemku. 

Zároveň dle § 103 odst. 1 písm. a) takový bazén nevyžaduje stavební povolení ani ohlášení stavebnímu úřadu. Pokud splníte 

výše uvedené podmínky, můžete bazén postavit bez jakýchkoliv povolení (výjimkou by byl případ, že se jedná o stavbu v 

památkové zóně, což ale nepředpokládám). Pozor ale na splnění všech podmínek najednou. Pokud chcete bazén stavět na 

jiném pozemku, než je uveden (například na zahradě), budete potřebovat územní souhlas a ohlášení stavby. Obecně platí 

odstup od hranice pozemku 2m. Doporučujeme se před zahájením stavby bazénu informovat na příslušném stavením odboru  

a přesně svůj stavební záměr popsat. 

 



Dodáte mi stavební projekt pro stavební řízení? 

Ano, doporučíme vám externího projektanta. 

Dodáte mi podklady pro stavební firmu? 

Ano, vám a stavení firmě dodáme plánky a podklady pro stavební výkopové práce a zabudování. 

Budete v součinnosti se stavební firmou vč. navazujících profesí elektro, voda, plyn... ? 

Ano, součinnost navazující na průběh prácí a vstřícnost na stavbě je naší prioritou. 

Stavíte bazény na klíč včetně zemních prací? 

Ano, ale stavební a výkopové práce pro nás provádí externí smluvní stavební firma. 

Jak dlouho trvá montáž a zaškolení? 

Montáž u zákazníka trvá přibližně 3 – 6 hodin (podle rozsahu dodávky). Zákazník musí být přítomen při zaškolení.    

Kde je na pozemku (zahradě) vhodné umístit bazén?  

Bazén umístěte pod úroveň terénu a vždy do míst, kde nebude překážet, mimo komunikace a vjezdy. V zóně spodní nebo 

povrchové vody nebo při umístění bazénu na mokrém a nestabilním pozemku, je nezbytná porada se stavebním odborníkem  

o možnostech způsobu odvodnění, či o dalších stavebních úpravách. Při umístění bazénu je nutné rovněž dodržet dostatečné 

vzdálenosti od základů budov (objektů). Více v bodu: „výběr místa pro bazén“ (viz.nahoře)…  

Jakou stavební přípravu budu potřebovat? 

Pokud budete chtít pouze informace před objednávkou, tak vám vše vysvětlíme (částečné informace naleznete také nahoře v 

tomto textu). Podrobné informace, podklady a plánky vám předáme při objednávce. 

Jak je to s výkopem jámy pro bazén? 

Bazény, stejně tak jako každá jiná stavba potřebují důkladnou přípravu a výběr místa. Před vlastním výkopem je nutné vytyčit 

stavební jámu s přihlédnutím k okolnímu prostředí, zvláště k typu zeminy, druhu a velikosti bazénu. Po vytyčení přijde na řadu 

vlastní výkop, který se dnes většinou provádí menší stavební mechanizací, nebo větší mechanizací, nebo v nouzi i ručně. 

Dočištění stavební jámy se provádí ručně. Je nutné také počítat s odvozem zeminy na skládku, popř. rozhrnutím zeminy po 

pozemku nebo odvozem na zavážku případně skládku. 

Jak je to s manipulací s bazénem? 

K usazení bazénu do jámy na betonovou desku, je potřeba zajistit dostatečný počet osob k přenesení bazénu na místo (počet 

osob se určuje podle velikosti bazénu). Další možností je jeřáb nebo jiná zvedací technika s dostatečně dlouhým ramenem. 

Jak je to s rozměry šířky a délky bazénu? 

Vnitřní rozměr bazénu je od středu stěny vždy menší na šířku a délku cca o 50mm než je v katalogu, příklad: bazén 3 x 6m je 

ve skutečnosti 2,95 x 5,95m. Venkovní rozměr vč. žebrování a výztuže u bazénu: příklad: 3 x 6m je cca 3,15 x 6,15m. 

Jaký je způsob ukončení a řešení horní hrany bazénu? 

Základní ukončení horní hrany je ukončení na plochý lem nebo trubku 

Jak jsou řešené plastové schody v bazénu? 

Všechny typy schodů jsou součástí obvodu skeletu bazénu (tzn. že pod schodištěm není voda). 

Lze vyrobit bazén s různou hloubkou dna? 

To není konstrukčně možné. Hloubka dna je stejná po celé ploše. 

Jaké jsou hloubky? 

Hloubka bazénu je standartně 1200 a 1500mm (lze vyrobit i hloubku 1300, 1350, 1400, 1450mm). 

Kolik je vody v bazénu při provozu? 

Hloubka vody v bazénu je standartně: u hloubky 1200mm = 1120mm a u hloubky 1500mm = 1420mm vody.   

Jaká je životnost plastového bazénu? 

Předpokládaná životnost bazénu se odhaduje na 20 - 25 let. Tato doba je přímo závislá na okolních vlivech jako např: údržba 

bazénu, doba působení slunečního záření při vypuštěném bazénu, zvýšená hodnota chloru ve vodě, stavebním zabudování atd. 

Jaká je tepelná roztažnost plastového bazénu? 

Plast PP má celkem velkou tepelnou roztažnost a tvarovou paměť. Aby se předcházelo možným budoucím problémům, mají 

naše bazény technicky vyřešen tento negativní jev roztažnosti plastu tak, že celá venkovní část skeletu je vyztužena plastovou 

konstrukcí, jak vrchní ukončení, tak boční zpevnění skeletu (vodorovné a svisle). Svislé výztuhy jsou opatřeny otvory pro 

armovací ocel, která není dodána s bazénem. Vrchní obvodová část tužící konstrukce je šířky 100 mm. Správným stavebním 

zabudováním, podle našich stavebních pokynů, vám bude bazén sloužit bez problému po mnoho let. 

Co se stane, když vypustím bazén, nezhroutí se pod tíhou okolní zeminy? 

Plastový skelet plní funkci opěrné konstrukce i vodotěsné vložky, která je tepelně izolována a přes kovovou armaturu 

zafixovaná do betonu. To není možné, pokud bude bazén správně zabudován dle našich stavebních pokynů. Při čištění nebo 

výměně vody doporučujeme, aby bazén byl vypuštěný pouze na dobu nezbytně nutnou. Nedoporučujeme bazén vypouštět, 

když je vysoká spodní voda, v období dešťů a při vysokých teplotách.  

Nepoškrábe se povrch bazénu?  

Povrch bazénu je při výrobě chráněn ochrannou folií proti poškrábání. Při údržbě je nutné používat pouze prostředky, které 

jsou přímo na údržbu skeletu určené (tekuté přípravky, čističe nebo gely…). Nedoporučujeme používat různé škrábky, ocelové 

kartáče, smirkové papíry, brusky. Při koupaní je potřeba používat vhodnou obuv bez ostrých hrotu a je taky důležité, aby obuv 

byla čistá bez písku a kamínků. Největší nebezpečí na poškrábání vzniká, když majitel bazénu podcení úpravu vody na tvrdost 

(vodní kámen) a pak se všemi dostupnými prostředky snaží kamen ze skeletu odstranit!   

Jaké navrhujete umístění bazénu, schodiště, případně žebříku v návaznosti na předpoklad budoucího zastřešení? 

Umístění schodů a komponentů na skeletu se řeší vždy individuálně podle situace a daných podmínek u objednatele.  

Kam umístit technologii?  

Filtrační zařízení a technologii je možné umístit do sklepa, technické místnosti, garáže, altánku, plastového, dřevěného nebo 

zděného boxu (nad úroveň hladiny vody v bazénu max. 0,5m). Další možnost je umístění do vodotěsné plastové šachty nebo 

odizolované zděné šachty (zde doporučujeme, aby dno šachty bylo napojené na kanalizaci). 



Jaké jsou vzdálenosti filtrace od bazénu? 

Ideální vzdálenost mezi bazénem a filtračním zařízením je v rozmezí min. 2,1m a neměla by přesahovat 5m.  

Jak veliký prostor potřebuji pro technologii? 

Velikost šachty a prostoru pro technologii bazénu se odvíjí od množství komponentů, které by měly být k bazénu 

nainstalovány. V základním provedení na středně veliký bazén kolem 30m3 je potřeba prostor 1200x1200x1100mm (ŠxDxV). 

Při instalaci do šachty je potřeba šachtu větrat? 

Ano, je to přímo nutnost (odvětrávací trubka s kloboučkem min. 110mm). 

Budu muset technologii ze šachty na zimu demontovat? 

Ano, doporučujeme demontáž. 

Jak problémová je výměna písku dle druhu použitých filtračních nádob? (vrchní plnění - půlený filtr) 

Vždy doporučujeme půlený filtr, kde je výměna náplně podstatně jednodušší, ale cenově jsou tyto filtrace o 20–30% dražší.  

Jaký druh skimmeru používáte? 

Standartně používáme skimmery 17,5 litrů, krátké hrdlo. Dlouhé hrdlo používáme v případě, že objednatel bude ukončovat 

horní hranu ozdobným betonovým lemem s vlnolamem (lemovou dlaždici), aby nemusel dělat výřez v lemové dlaždici. 

Spojujete skimmer a dnovou výpust do jednoho vedení, nebo je vedete zvlášť?  

Vedení je vždy samostatné, ukončené uzavírací armaturou ( potrubí na skimmer, potrubí na dnovou výpusť). 

Nabízíte filtraci pískovou nebo kartušovou? (Jak je náročné propírání?) 

Z 99% instalujeme na bazény pískové filtrace. Proplach filtru je závislý na četnosti používání bazénu a množství znečištění. 

Doporučujeme filtr propláchnout min. 1x za týden, a vždy po vysávání bazénu vysavačem. Nejběžněji se však, jak již bylo 

řečeno, používá k čištění vod písek nebo zeolit. Znečištěný písek - zeolit, který vznikne při filtrování vody, se vyčistí zpětným 

průplachem (otočení cirkulace vody, zvíření písku a vypuštění nečistot do kanalizace). Písek by měl vydržet při dobré údržbě 2 

roky, zeolit 3 až 4 roky. Pak je nutná výměna. Jelikož cena písku není vysoká, tak ani výměna písku není zátěží pro rozpočet 

domácnosti. K našim filtrům doporučujeme písek zrnitosti 0,6 – 1,2mm a zeolit 1 – 2,5mm. 

Je výkon čerpadla a filtru dostatečný pro můj bazén?  

Nabízíme k bazénu pouze osvědčené, kvalitní a výkonná čerpadla a pískové filtrace s velkou filtrační plochou, které jsou 

základem vaší spokojenosti s bazénem. Průzračnost vody a její hygienická kvalita je na kvalitní pískové filtraci a hydraulickém 

systému hodně závislá. Hydraulika bazénu musí být natolik výkonná, aby povrchové nečistoty, které jsou základem pro tvorbu 

řas a bakterií, byly co nejdříve z bazénu odvedeny. Principem pískové filtrace je hnání vody přes pískovou náplň, která je 

tvořena speciálním filtračním pískem zachycujícím nečistoty. Při rozhodování o správném typu filtrace je základním 

rozhodujícím parametrem: objem vody, způsob úpravy vody a vzdálenost filtrace od bazénu. Námi nabízena čerpadla a filtrace 

jsou schopna 2 x přefiltrovat veškerou vodu v bazénu v časovém horizontu 5 - 6 hodin. 

Jsou čerpadla vhodná na slanou vodu? 

Ano, bazény od 10 m3 vody mají námi instalovaná čerpadla vhodná na slanou vodu. 

Bude mít vysavač dostatečné sání? Budu moci do budoucna připojit i poloautomatický vysavač? 

Ano, bazény od 15 m3 vody mají instalovaná čerpadla o výkonu cca 6 -8 m3/hod. 

Jakým způsobem připojím vysavač do filtračního systému?  

Možné připojení je přes skimmer nebo sací trysku.  

Jak budu dopouštět a napouštět bazén? 

Možnost je tzv. volné dopouštění hadicí nebo přes skimmer a plovák. 

Montujete k bazénům dnovou výpust? 

Ano, ale pouze na bazény, kde není nebezpečí spodní vody. 

Stačí počet trysek na velikost mého bazénu? 

Ano, vždy při vytvoření správné hydrauliky vody v bazénu se otázka a počet trysek řeší přímo u zákazníka. Bazénové trysky 

jsou vybaveny směrovatelnou kuličkou a kontramatkou pro nastavení požadovaného směru a velikosti průtoku proudu vody. 

Směrování trysky se provádí zevnitř bazénu. 

Jaká je problematika protiproudů?  

Protiproud k bazénu lze rozdělit podle způsobu instalace na vestavěný a závěsný. Vestavěný protiproud je vhodné instalovat 

při stavbě bazénové vany do šachty, přímo přiléhající k bazénu (u vzdálenější instalace je nutné použít čerpadla s větším 

výkonem a adekvátně zvětšit průměr sacího a vratného potrubí a omezit počet ohybů potrubí). Závěsné protiproudy jsou 

určené pro už hotové bazény, nebo všude tak, kde není dodatečná instalace protiproudu možná. Další dělení protiproudu k 

bazénu může být podle výkonu čerpadla, tedy síly protiproudu, kdy za ideální je považován protiproud s výkonem 60 m3/hod.  

Jaké osvětlení a kam ho umístit, aby neoslňovalo? 

Světla do bazénu vytvářejí estetický a dekorativní prvek bazénu. Bazénová světla nabízíme ve výkonech 50W, 100W a 300W, 

dále pak i LED světla. Světla se umísťují cca 50-70 cm pod úroveň hladiny bazénu, rovnoměrně rozmístěné tak, aby 

osvětlovala celý objem bazénu. Světla do bazénu pracují s bezpečnostním napětím 12V, proto je nutné použití převodního 

transformátoru 230/12V podle počtu celkového výkonu světel. Světlo 50W a 300W jsou vhodná pro všechny typy bazénů. 

Světlo do bazénu o výkonu 100W je vzhledem ke své konstrukci vhodné zejména pro plastové, laminátové a není vhodné do 

foliových bazénů. Světlo do bazénu je ideální osadit do delší stěny bazénu už při montáži bazénové vany. Dodatečná montáž 

bazénového světla je poměrně komplikovaná. Pro dodatečné osazení lze použít závěsné světlo do bazénu. 

Potřebuji rozvaděč a další elektroinstalaci? 

Bazénový rozvaděč je nezbytný pro bezpečný a bezproblémový provoz všech bazénových zařízení. Bazénové rozvaděče jsou 

osazeny ovládacími prvky dle konkrétní vybavenosti bazénu. Nabízíme nejběžnější varianty bazénových rozvaděčů. 

Je možné zateplit bazén?  

Ano, zatepluje se boční stěna bazénu tvrzeným polystyrenem o síle 30mm.  

Jak je to s vlhkostí u vnitřního bazénu?  



U vnitřních bazénů se nesmí zapomenout na odvlhčení a odvod kondenzátu. 

Budu si moci v budoucnu pořídit více doplňků a jak problematické to bude? 

Při instalaci vždy necháváme tzv. hluché místo na potrubí pro napojení případných dalších komponentů a příslušenství  

(tepelné čerpadlo, ohřev vody, dávkovač chemikálii, úpravna vody pH, Cl nebo soli ..). Běžně děláme přípravu na baj-pas.  

Doporučujete schodiště nebo žebřík?  

Jednoznačně doporučujeme plastové schody nebo jejich kombinaci s žebříkem. 

Jaká je problematika ohřevu bazénové vody? 

Na ohřev bazénové vody jsou častěji používána tepelná čerpadla Fairland, Amcor nebo Hanscraft s mimořádně vysokou 

účinností. Jako vhodný ohřev bazénové vody vám rovněž poslouží bazénové výměníky tepla - nerezové, titanové, 

nízkoteplotní, bazénové elektrické průtokové ohřívače vody a různé kombinace ohřevu vody v bazénu. Výběr konkrétního 

druhu ohřevu vody bazénu je kombinace dostupnosti vybraného druhu energie, pořizovací ceny zařízení, provozních nákladů, 

vhodnosti pro konkrétní druh bazénu a užitné hodnoty bazénového ohřevu. Nabízíme několik možností ohřevu bazénové vody, 

z nichž si každý jistě vybere. Ohřev vody na solární systémy neprovádíme, pouze vám vyvedeme z potrubí potřebné výstupy. 

Jakou dezinfekci mám používat? 

Základní možnost, jak upravovat vodu v bazénu, je bazénová chlorová nebo kyslíková chemie. Jedná se o přípravky na 

omezení tvorby řas, dezinfekci a udržení čistoty vody v bazénu. Kvalitní bazénová chemie je základ úspěchu při provozu 

bazénu.  

Pro zdravé a čisté koupání je ošetřování bazénové vody nezbytností. 

V poslední době je ve velké míře využívána bezchlorová úprava bazénové vody. Voda bez chlóru je jednoznačně zdraví 

prospěšnější a pro mnoho bazénů (např.vnitřních) provozně přijatelnější. Nejlepších výsledků  při  bezchlorové údržbě  

bazénové vody bylo dosaženo použitím kvalitních UV lamp - zářičů a systému Laguna Blue nebo zařízení pro úpravu 

bazénové vody pomocí elektrolýzy slané vody. V naší nabídce „úprava bazénové vody“ naleznete tyto systémy včetně 

dávkovačů, příslušenství a náhradních dílů. 

Jaká je vhodná úprava okolí bazénu? 

Bezpodmínečně nutná je také úprava bezprostředního okolí samotného bazénu. Povrch terénu nesmí být kluzký, aby nedošlo  

k úrazu. Nebezpečné mohou být především kamenné a keramické dlažby bez protiskluzové úpravy, z kterých voda vytvoří 

dokonalé kluziště. I tyto detaily byste měli při výběru dlažby u bazénu zohlednit. Důležité je taky bazén zabezpečit při provozu 

i mimo provoz proti utonutí, hlavně když je bazén bez uzamčeného zastřešení, je vhodné po obvodu celého bazénu preventivně 

nainstalovat plůtek, který zamezí vstupu malých dětí a domácích zvířecích mazlíků do prostoru bazénu.  

Je to logické – bazén by měl být místem radovánek, nikoli tragédií. 

Několik rad pro bezpečnost a úprava okolí bazénu: 

- Pokud vaše děti nejsou ještě dobrými plavci, je třeba při vodních aktivitách používat ochranné pomůcky. Vhodné jsou různé 

plovací kruhy, rukávky nebo vesty, které pomáhají dítěti udržet stabilitu. 

- Nikdy nenechávat děti u vody bez stálého dohledu dospělé osoby! (plovací pomůcky ani dohled větších dětí nikdy nenahradí 

dohled dospělé osoby). 

- Dávejte pozor na manipulaci s elektrickými přístroji u bazénu (rádio, klasický vysavač, elektrická sekačka, fén atd.).  

V žádném případě je nenechávejte u bazénu v pohotovostním stavu, a vůbec ne s dětmi. Některé čisticí přístroje používají 

bezpečných 12V, přesto je lepší tyto přístroje odpojit, než se začnete koupat. 

- Pozor na chemii, jakákoli chemie pro údržbu bazénu je většinou v koncentrovaném stavu, a proto je vysoce žíravá a při 

špatném použití vysoce nebezpečná. Chemii uchovávejte zásadně mimo dosah dětí v originálních baleních, nejlépe na stejném 

místě. Dodržujte návody k použití. (Nemíchejte různé chemie dohromady). Po použití chemie se vždy dobře opláchněte. 

Nepodceňujte ochranné prostředky. Na počátku se může zdát, že vám chemie s kůží nic nedělá, ale přesto můžete mít po pěti 

minutách úplně bílé ruce. Chraňte i oděv. 

- U bazénu dávejte pozor nejen na děti, ale i na dospělé. Může se stát, že se i dospělý zraní, upadne do bezvědomí a pak se 

může utopit stejně jako dítě. 

- Skákání do bazénu je dosti nebezpečné. Pokud ho chcete praktikovat, pak radíme s dozorem dospělé osoby. 

- Nenechte děti běhat okolo bazénu. Honění okolo bazénu je také velice nebezpečné z hlediska kluzkosti většiny dlažeb. 

- Koupání v bouřce a za deště je přímo životu nebezpečné, pokud ovšem nemáte zastřešení. 

- Pokud máte zastřešení bazénu, musíte dávat pozor na úžeh či úpal, protože většina zastřešení má solární efekt a je pod nimi  

v létě vysoká teplota. Vhodné je alespoň jeden segment nebo přední čelo sundávat a tím i provětrat prostor bazénu. 

- Vysoká či nízká teplota v bazénu může také způsobit zdravotní potíže, např. křeče a utonutí. 

- Dávejte pozor na děti, aby nepily vodu z bazénu. 

- Zapletení do solární nebo jiné plachty může být životu nebezpečné – riziko nebezpečí utonutí. 

Bezpodmínečně nutná je také úprava bezprostředního okolí samotného bazénu. Povrch terénu nesmí být kluzký, aby nedošlo k 

úrazu. Nebezpečné mohou být především kamenné a keramické dlažby bez protiskluzové úpravy, z kterých voda vytvoří 

dokonalé kluziště. I tyto detaily byste měli při výběru dlažby u bazénu zohlednit. 

Cenové srovnání! 

Pokud vám jiný dodavatel nabízí nižší cenu, pomůžeme vám nabídky srovnat. Někteří dodavatelé totiž jakoby "omylem" 

zapomínají na některé položky, a přestože je jejich cena na první pohled nižší, nakonec vám naúčtují mnohem více, než 

„drahá“ konkurence. Odborným srovnáním nabídek Vám pomůžeme podobnému nepříjemnému překvapení předejít. 

Případné další dotazy vám rádi zodpovíme a poradíme při osobní návštěvě v naší firmě, prostřednictvím e-mailu nebo telefonu.  

Věříme, že Vám budou naše informace k užitku a těšíme se na případnou spolupráci. 

                                                                                                                                                    Kolektiv zaměstnanců firmy 

GOOL s.r.o.  

 

Vypracoval: Jan Gorel – jednatel GOOL s.r.o. 


