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Doka Safety   
Jednoduchá profesionální 
bezpečnost pro všechny stavební projekty 

Bezpečné jednostranné spínání 
Systém Monotec ušetří čas i náklady 

Bezpečné přistání v Ostravě

Odborníci na bednění. 
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Krátké zprávy

Zvláštní bednění pro každou stavbu 

Speciální přílohu o zvláštním bednění můžete najít 
v tomto vydání Doka Xpress. Na osmi stranách vás 
seznámí s možnostmi výroby speciálního bednění 
pro téměř jakýkoliv projekt a to včetně referencí  
už realizovaných staveb. 

 Nové, ještě dynamičtější stránky Doka

(R)evoluční úpravou procházejí v současné chvíli  
internetové stránky www.doka.cz. Po jejich 
dokončení, které je plánované na konec prázdnin, 
bude vyhledávání informací o produktech, službách  
i samotné společnosti Doka ještě snazší  
a intuitivnější. 

Prezentace výroby v Amstettenu  

Výrobní závody v Amtettenu nabízejí zajímavou  
exkurzi do výroby bednění i do exkluzivního showroomu 
"Doka Forum", ve kterém je možné vidět téměř 
všechny Doka bednicí systémy takříkajíc v akci. Této 
možnosti využily v loňském roce stovky zájemců  
z řad zákazníků i studentů a kolegů z celého světa. 
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Vážení kolegové, vážení zákazníci,

Skončil školní rok, v běhu je období  
dovolených a pro mnohé čas odpočinku. 
Současně to však znamená, že za  
sebou máme i první polovinu roku 
2015. Ta letošní zdá se je první po 
několika letech, kdy jsme pocítili 
změnu na stavebním trhu. A to  
pozitivním směrem. Chci věřit, že tento 
trend bude pokračovat i po prázdni-
nách. Zatím mám signály, které  
to spíše potvrzují. 

V prvním pololetí jsme se zaměřili na 
bezpečnost práce na stavbách  
a nastartovali jsme osvětovou kampaň, 
která by měla v praxi přispět ke 
zvýšení bezpečnosti na staveništích. 

Pro toto číslo Xpressu jsme navíc 
připravili speciální přílohu věnovanou 
naší výrobně atypických bednění.  
Na mnohých fotografiích si zde můžete 
všimnout komplikovaných tvarů 
bednění, které jsme pro vás, naše 
zákazníky, vytvořili. Chtěl bych ze své 
pozice podpořit naši spolupráci v této 
oblasti. Z výsledků naší práce je patrné, 
že máme co nabídnout a pro vás 
můžeme vytvořit konkurenční výhodu 
– možnost jít i do komplikovanějších 
zakázek. Ve společnosti Doka máte 
spolehlivého partnera v oblasti 
bednění, který vám pomůže vymyslet  
a záhy dodat bednění pro všemožné 
tvary konstrukcí.  
Těším se na spolupráci i v této oblasti. 

Závěrem přeju teplé léto a pohodovou 
dovolenou. 

Karel Novotný
Jednatel společnosti Česká Doka 
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 Das Thermen-Design ist sowohl für österreichische als auch für internationale Verhältnisse einzigartig.

Bezpečnost je bezpečí  
Každý z nás se chce po práci vracet domů zdravý. Nejinak je tomu u pracovníků na 
stavbách, kteří dnes a denně podstupují extrémní riziko pracovního úrazu. Vždyť ze 
40.000 pracovních úrazů za rok se jich na staveništích stane téměř deset tisíc.  
A dlužno říci, že téměř půl druhé stovky s těžkými následky a stejně tolik s následky 
smrtelnými. 

Zajištění bezpečnosti na stavbě je dnes standar-
dem a přináší řadu pozitiv. Vyšší hospodárnost, 
snížené nebezpečí úrazu a zvýšená motivace 
zaměstnanců je jen několik z nich. Ale ruku na 
srdce – velká řada stavebních firem se spokojí 
s improvizovaným řešením z materiálu stavby. 
Přitom takové zajištění bezpečnosti může být ve-
lice kontraproduktivní, ve svém důsledku dokonce 
nebezpečnější než žádné. Improvizovaná řešení 
většinou svými parametry, uspořádáním i chybě-
jícímí statickými výpočty neodpovídají platným 
technickým normám a předpisům. A to se dokáže 
velmi vymstít v případě pracovního úrazu.  

Pád z výšky nebo do hloubky je navíc nejčastější 
příčinou vážných pracovních úrazů na staveništi. 

A přitom stačí tak málo: pro zajištění bezpečnosti 
stavebních čet vybrat systémovou ochranu vol-
ného okraje či předmontované stavební plošiny 
a kvalitní pracovní lešení. Společnost Doka je 
primárně dodavatelem bednicích systémů, ale 
v oblasti bezpečnosti má celistvou strategii, 
která sahá od vývoje výrobků přes bezpečnostní 
poradenství a služby až po rozsáhlou nabídku 
bezpečnostních výrobků úzce navázaných na  
realizaci hrubé stavby. 

Pozitivem pak rozhodně je, že tyto systémy jsou 
kompatibilní mezi sebou, mají jednoduché systé-
mové použití a jsou tak snadno použitelné. V po- 
zadí nesmí zůstat ani výhoda jednotného pláno-
vání nebo společného vývozu s bednicími prvky.  

Profesionál:  

„Řešení bezpečnostních prvků  

z materiálu stavby se může zdát 

ekonomické a jednoduché.  

Ve svém důsledku ale může být horší 

než žádné." 
 

Václav Lorenc, produktový manažer  
a odborník na bezpečnost společnosti 
Česká Doka 
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S
Kompletní bezpečnost  
od první myšlenky
 
Odborníci na bednění počítají s bezpečností už 
od prvotních plánů při vývoji systémů. Proto patří 
bezpečnost, snadná manipulace a ergonomie mezi 
důležité vlastnosti výrobků Doka. Vše začíná už 
výběrem materiálů pro systémové díly a dokumentací 
použití výrobků. Nasazení vysoce kvalitních materiálů 
a surovin pak zajišťuje jak dlouhou životnost, tak 
i bezpečnost bednicích prvků. Díky neustálému 
prověřování a vývoji sortimentu výrobků při zohlednění 
bezpečnosti jsou bednicí systémy Doka spolehlivým  
a efektivním řešením pro každý stavební projekt.

Systémová bezpečnost
 
Systémy Doka propojují rychlost, bezpečnost  
a hospodárnost na staveništi. Pro vysoký standard 
poskytuje Doka kompletní systémy pro stropní, stěnová 
nebo sloupová bednění. Například u sloupových 
systémů jsou ochranné funkce jako pracovní plošiny  
s boční ochranou nebo výstupy standardně integrované. 
Předmontáž ochranných prvků na zemi a jednoduché 
spojovací díly, které umožňují současné přemísťování 
bednění a plošiny, zajišťují rychlý a bezpečný průběh 
výstavby. Jednotlivé systémy lešení jako pracovní lešení 
Modul, plošina M nebo skládací plošina K jsou spoleh-
livé, snadno použitelné a flexibilní při nasazení.

Výstupová řešení, jako například schodišťová věž Staxo 
250 nebo výstupový systém XS, umožňují zákazníkům 

Doka bezpečný výstup a přístup ke všem pracovním 
úrovním. Ergonomická konstrukce výstupů navíc 
podporuje efektivní průběh stavby díky nenáročnému 
a bezpečnému výstupu a sestupu. Nový rozměr pra-
covního komfortu pak představují novinky, jako je třeba 
rámové zakrytí Xbright pro ochranný štít Xclimb 60. Díky 
větru odolné a průsvitné PK osázce poskytuje Xbright 
příjemné a především bezpečné pracovní podmínky.

Bezpečnost se vyplácí i při přemísťování a dopravě. 
Inovativní řešení, jako samošplhací výtah pro bednicí 
stoly TLS a výkonný DoKart, udávají nová měřítka při 
vertikálním, respektive horizontálním přemísťování  
a optimalizují logistiku na staveništi z hlediska 
bezpečnosti a rychlosti. 

Bezpečnost od projektování  
až po dokončení výstavby 
 
Už v rámci fáze projektování podporuje Doka své zákaz-
níky odborným poradenstvím a dlouholetou zkušeností 
v oblasti bezpečnosti. Důkladná analýza výchozí situace 
je základem pro individuální řešení a vhodné výrobky 
jako výstupy a ochranné systémy jsou integrovány už 
při projektování bednění. Efektivního nasazení bednicích 
systémů je dosaženo nejen díky vybavení, ale především 
díky správnému použití komponentů. Podklady, jako 
například plány nasazení, návody a listy s bezpečnostními 
údaji, jsou proto důležitým základem pro bezpečné 
staveniště. Služby jako praktické školení a semináře, 
servis montážních mistrů a nasazení odborných poradců 
podporují bezpečnost na vysoké úrovni přímo na stavbě.

Fakta

Projekt: Doka Safety  

Použité systémy: systém ochrany  
volného okraje Doka XP, betonářská lávka M, 
skládací plošina K, sloupky zábradlí, 
výstupová věž 250, výstupový systém XS, 
ochranný štít Xclimb 60, pracovní lešení 
Modul 

Odborník na bezpečnost:  
Václav Lorenc
 
 
 
 
 
 
 
 
   www.doka.cz

 
 

Řešení 

V Praze, Brně i Ostravě vám fundovaní  

obchodní nebo techničtí zástupci poradí, 

jaké bezpečnostní řešení je nejvhodnější 

pro váš projekt. Stejně tak je možné ze 

skladů na všech pobočkách v nejkratší 

možné době vyexpedovat bezpečnostní 

systémy přímo na stavbu a zajistit tak 

bezpečné a profesionální pracovní 

prostředí v nejkratším možném čase.  

Pracovní a ochranná lešení  

Předmontované skládací pracovní plošiny Xsafe Plus s integrovaným bočním 

zábradlím, se žebříky a samozavíracími průlezy jsou ihned přepraveny k použití  

a zvyšují zásadním způsobem bezpečnost práce. Skládací plošiny Doka K  

jsou předmontované a ihned použitelné plošiny se standardizovanými systémový-

mi díly určené k veškerým možným případům použití. Pracovní plošina M  

je okamžitě použitelné, lehké závěsné pracovní lešení, které zvyšuje bezpečnost 

při práci na zděných budovách a stavbách z prefabrikovaných dílů. 

Ochrana proti pádu 

Systém ochrany okraje XP nabízí profesionální ochranu proti pádu pro 

bednění a stavební objekt. Systém představuje univerzální bezpečnostní řešení 

pro všechny potřeby ochrany volného okraje. Ke stěnovému bednění, stropnímu 

bednění, zajištění okraje stropu nebo ochraně proti pádu u hrubé stavby je  

jasnou volbou. Sloupky pro ochranná zábradlí Doka zajišťují optimální 

ochranu stavebního personálu a přispívají zásadním dílem k plynulému průběhu 

stavby. Chráněný personál pracuje bezpečně a tudíž rychleji a tedy i efektivněji.
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Potvrzená bezpečnost
 
Viditelnými znaky spolehlivosti výrobků Doka jsou 
certifikáty jako značky CE nebo GS. Doka Safety 
Network (DSN) zase poskytuje prostor pro výměnu 
zkušeností a nápadů na téma bezpečnost mezi 
zaměstnanci Doka, zákazníky a experty. Díky tomuto 
angažmá Doka obdržela řadu vyznamenání a uznání 
jako „Good Practice Award“, „European Agency for 
Safety and Health at Work Award“ nebo cenu za 
bezpečnost v pozemním stavitelství španělské  
komory pro pozemní stavitelství (CGATE). 
 
Vysoký bezpečnostní standard motivuje zaměstnan-
ce na staveništi k maximálním výkonům a snižuje 
riziko, že v nejhorším případě dojde k zastavení stav-
by. Studie dokládají, že faktor „Return-on-Prevention“ 
(ROP) lze ohodnotit faktorem 2,2. To znamená, že 
investice do bezpečnostních opatření ve výši 1 mil. 
korun přinese ROP 2,2 mil. korun. 

Součást kultury společnosti

Zcela bezpečná řešení jsou u společnosti Doka 
součástí kultury nejen při projektech, ale i v samotné 
Doka Group. Kampaně a opatření, která zdaleka 
překračují zákonem daný rozsah, jsou jednoznačným 
signálem. Iniciativy vytvářejí povědomí pro toto téma 
a jsou důležitým příspěvkem k motivaci zaměstnanců. 
Logem ds (Doka Safety) pak společnost Doka 
vytvořila vlastní symbol, který na první pohled odkazu-
je na bezpečnostní řešení Doka. //

Ochranné štíty 

Maximální bezpečnost a rychlost prací na bednění při realizaci výškových 

projektů nabízí Ochranný štít Xclimb 60. Díky celoplošnému zakrytí nejvyšších 

pater stavby lze veškeré práce provádět mimo dosah povětrnostních vlivů  

a s nejvyšší bezpečností. Integrovatelná výjezdová plošina nabízí snadné  

a zároveň bezpečné přemísťování stropního bednění, pracovních zařízení nebo 

stavebních materiálů.

Výstupové cesty 

Výstupovou cestu lze snadno smontovat z rámů a předmontovaných 

schodišťových prvků Staxo 250. Mezilehlé výstupy zajišťují bezpečný přístup ke 

všem pracovním úrovním. Výstupový systém XS s integrovaným ochranným 

košem lze osadit na stěnová a sloupová bednění Doka jen několika málo úkony. 

Montáž těchto bezpečnostních zařízení se navíc provádí na bednění položeném 

na zemi; od samého začátku je tak zaručena stoprocentní bezpečnost. 

Karel Novotný, jednatel společnosti 

Těší mne, že náš tým umí nabídnout nejen profesionální podporu při 
zajištění stavby, ale také podporu při ochraně lidských životů  
a zdraví při práci. Je to něco navíc, ale důležité něco navíc. Není 
pro nás nic důležitějšího, než lidský život a doufáme, že z našich 
staveb se budou pracovníci každý den vracet domů zdraví. 

Štefan Jajko, obchodně technický poradce: 

Široké portfolio bezpečnostních produktů mi dává jistotu, že 
zákazníkům nenabízím jen řešení pro samotnou stavbu, ale zároveň 
dělám něco navíc pro ty, kteří budou fyzicky bednění obsluhovat. 
Nabídka Doka není jen bednění, je to komplexní řešení od A až do 
Z. Včetně B jako Bezpečnost.

Jakub Rychtařík, technik: 

Při plánování nasazení bednění myslíme i na bezpečnost a systémy 
tak automaticky doplňujeme o základní bezpečnostní prvky jako 
jsou pracovní plošiny, výstupy nebo ochrana volného okraje.  
A nejde jen o to, abychom dodali řešení takzvaně na papíře. 
Důležité je, aby práce byla skutečně bezpečná. 

Petr Voňavka, montážní mistr: 

Pomoc při kompletování nebo montáži bednění znamená, že je 
třeba být součástí stavebních čet. Jejich pracovníci se na bednění 
pohybují dnes a denně a proto, stejně jako já, oceňují možnost 
soustředit se na práci a ne na vlastní bezpečnost. Tedy pokud  
stavba skutečně je vybavená profesionálními bezpečnostními prvky. 
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Palác Národní přináší novou  
dimenzi betonářských dovedností 
Na této stavbě je nasazena řada 
bezpečnostních prvků. Je to proto, že je 
v centru města a tedy na očích? 
Miroslav Mrázek: Určitě ne, snažíme se, aby 
bezpečné byly všechny naše stavby, i když tahle je 
opravdu stavebně výrazně specifická. Protože chce-
me, aby se naši pracovníci mohli plně soustředit na 
stavbu, my jsme se soustředili zejména na vytvoření 
bezpečného pracovního místa. A to vysoko nad rá-
mec požadovaný v pravidlech bezpečnosti práce. Na 
stavbě tak jsou například nasazeny desítky běžných 
metrů zábradlí systémové ochrany volného okraje XP.
Milan Vávra: Tenhle systém zábradlí je prostě 
geniální. Jednoduché na montáž, lehké na přepravu, 
bezpečné při použití a navíc se nám na stavbě 
neztrácí jako běžné zábradlí tvořené fošnami. Stává 
se, že si chlapi na stavbě ´půjčují´ prkna ze zábradlí 
když potřebují dřevo. V takovém případě není ochrana 
okraje příliš bezpečná. Navíc na každou stavbu prkna 
kupujeme, ve sloupcích zábradlí se viklají, často 
nejsou přišroubovaná a musíme řešit i okopová prkna. 
Řešení systémem XP tak ve finále nevyjde o nic dráž 
než tradiční zábradlí a pracovní čety se navíc cítí  
mnohem bezpečněji. To je pro nás jasné plus.

Ale není tady jen zábradlí? 
Milan Vávra: Bezpečné jsou i stabilní výstupy mezi 
patry a na bednění, dále používáme profesionální 
boxy pro přesun materiálu i vlastní prvky zvyšující 
bezpečnost. Například na zábradlí pracovních 
sestupů do podzemních podlaží jsme umístili re-
flexní pásku. Ta výrazně zvyšuje viditelnost zábradlí 
a tím i bezpečnost sestupů. 

Stavba Paláce Národní se nevyznačuje jenom 
vysokou bezpečností, ale zejména povrchovou 
úpravou betonu. O co jde? 
Miroslav Mrázek: Celý objekt je doslova 
prošpikován různorodými otisky na povrchu.  
Od garáží v mínus čtvrtém patře až po střechu  
v osmém nadzemním tak bude vždycky co objevovat. 

Co všechno tak jde objevit?  
Milan Vávra: Samozřejmě standardní otisk panelů 
Framaxu nebo třívrstvých desek Doka 3-So. Mezi 
ty jsou ale vkládané jiné různorodé desky jako 
třeba heraklit, OSB desky, hoblovaná i kartáčovaná 
prkna a řada dalších materiálů. Pak je tady řada 
specialit – například otisky stromů i s listy, nářadí, 
Doka spojovací materiál, podrážky bot, lana, kabely 
a dokonce i naše vlastní ruce. 

Probarvené sloupy korespondují se stěnami, na kterých je navíc otisk skutečných stromů a keřů. 
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Palác Národní přináší novou  
dimenzi betonářských dovedností 

Stavět na nejdražší parcele v Praze je rozhodně výzvou. Zvlášť když  
nejede o jen tak obyčejný monolitický objekt, o čemž svědčí probarvené 
betony, reliéfní otisky i důraz na extrémní kvalitu provedení stavby. 
Včetně zajištění absolutní bezpečnosti pracovních čet, jak nám potvrdili 
stavbyvedoucí společnosti Terracon Milan Vávra a Miroslav Mrázek. 

Jak se takový otisk technicky provádí? 
Miroslav Mrázek: Například zmiňované ruce jsme 
otiskli do sádry, následně vyrobili matrici ze siliko-
nu a tu jsme přibili na bednění. Ostatní předměty 
jsou přímo přibíjené na desky stěnového nebo 
stropního bednění a před betonáží přetažené fólií. 
Určitě ale stojí za to říci, že všechny otisky jsou 
originály – například pro otisky stromů jsou využity 
skutečné stromky a větve. Nejedná se o žádnou 
předpřipravenou matrici. 

Tyhle otisky děláte podle  
aktuálního nápadu? 
Milan Vávra: Právě naopak – všechny jsou 
striktně dané architektovým přáním, která nám 
posílá dopodrobna rozkreslená. 

V nadzemních patrech je, kromě otisků, ještě 
jedna specialita. Jaká to je? 
Miroslav Mrázek: Jsou to probarvené betonové 
stěny, kde při betonáži vrstvíme různě barevný 
beton na sebe. Barevné pruhy jsou efektní, ale 
je třeba pracovat hodně obezřetně, aby se nám 
jednotlivé barvy nepromíchaly. Mezi jednotlivými 

barvami navíc musíme udržovat určitý časový od-
stup, což znamená, že stěnu betonujeme celý den. 

Beton se míchá přímo v betonárce? 
Miroslav Mrázek: Sice v betonárce, ale až v mixu 
kam se nejprve dá barva a pak nalije beton.  
Po cestě k nám se ideálně promíchá a probarví.

V rámci stavby nejsou stropní desky 
betonovány do roviny, ale jsou na nich různé 
odskoky a mají různé výšky. Proč to?
Milan Vávra: Architekt požaduje pohledové stropy 
bez jakýchkoliv podvěšených vzduchotechnik nebo 
podhledů. Proto betonujeme nadprůvlaky. Veškeré 
chlazení, rozvody vzduchotechniky i kabeláže bu-
dou právě v podlahách a zabudované ve stropních 
železobetonových deskách.  

Kdybyste mohli jednou větou shrnout stavbu 
Paláce na Národní. Jaká by to byla? 
Miroslav Mrázek: Stavíme Palác Na Národní, a to 
je něco vyjímečného. Taková příležitost pro realiza-
ci už asi nebude a my jsme hrdí, že tady můžeme, 
společně s Dokou, zanechat svůj otisk. // 

Fakta

Projekt: Palác Národní

Generální dodavatel: Terracon a.s. 

Realizace monolitu: 2015

Použité systémy: Dokaflex 20, rámové 
bednění Framax Xlife, ruční rámové 
bednění Frami Xlife, sloupové bednění RS, 
bednicí desky Doka 3-So, stropní podpěry 
Eurex, Top 50, zvláštní bednění 

Obchodní zástupce: Štefan Jajko

Technické řešení: Jiří Havelka, Martin Paškrta 

Zvláštní bednění: 

Pro zvláštní stavbu je třeba nasadit nejen 
standardní bednicí systémy, ale doplnit  
je také o zvláštní bednění vyrobené přímo 
pro projekt. Některé z forem vznikají dle 
potřeby přímo na stavbě, řada je ale 
vyrobena v dílnách České Doky. "Zvláštní 
bednění umožňuje realizovat tvary, které 
by jinak byly jen těžko proveditelné nebo 
dokonce nemožné", komentuje Zoran 
Tanevski, vedoucí technického oddělení. 

V betonových plochách je možné najít řadu "překvapení": od nářadí a rukou na zdech, po otisky lan, kabelů či podrážek na stropě. Samostatná kapitola jsou různé deskové materiály, jako například prkna nebo OSB desky. 

Více fotografií 
z této vyjímečné stavby je možné najít na 

www.doka.cz 
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Bezpečné obednění  
ve stísněných prostorách   
Pro točnu autobusů v pražských Dejvicích bylo nutno vybudovat nové prostory, 
které budou vmáčknuté do rýhy mezi stávajícími budovami a přírodním valem. Ten 
však, z důvodů statiky okolních staveb, nebylo možno ani pro účely stavby odstranit. 

Praktické informace: 
 
Kotevní systém Monotec II. generace je 
vylepšený systém kónických kotev pro 
jednostranné spínání rámového bednění 
Framax Xlife. Nová generace má po 
zkušenostech a doporučení uživatelů 
vylepšený tvar i povrchovou úpravu. 

• Jednoduché jednostranné spínání 
stěnového bednění pro rychlé 
obednění ve stísněných prostorách 
nebo ve výškách 

• Sepnutí bednění stěn tloušťky 15-35 cm 
• Použití se stávajícími panely Framax 

bez nutnosti nasazení speciálních 
panelů nebo jiných dílců. 

Bezpečné nasazení bednění 
díky práci na jedné straně. 
Není nutné vstupovat na 
protilehlou stranu bednění

Pro realizaci stavby tak bylo nutné použít řešení, 
které by bylo možné jednoduše a bezpečně využít 
tam, kde bylo místo sotva pro panel bednění - 
ne už pro pracovníky stavební firmy. Z hlediska 
bezpečnosti, jednoduchého použití i rychlosti 
obednění a odbednění padla volba na stěnové  
systémové bednění Framax s deskou Xlife, 
doplněné o jednostranné spínání Monotec. 

Jednoznačnou výhodou systému jednostranné- 
ho spínání Monotec je, že lze použít pro sepnutí 
panelů stěnového bednění bez nutnosti vstupovat 
k protilehlému bednění. Ideálním příkladem využití 
je právě práce ve stísněných prostorách nebo ve 
výškách. Jednostranný systém je totiž zároveň  
i zárukou bezpečné instalace rámového bednění. 
Samozřejmostí je možnost využití stávajících panelů 
rámového bednění, a to i velkoplošných, a tedy není 
nutné na stavbu objednávat a dovážet další speciální 
dílce bednění. 

V rámci stavby autobusové točny Bořislavka  
byly ale betonovány nejen stěny, monolitická je 
celá stavba kryté točny. Stropy tak byly bedněny 
systémem Dokaflex 20, podepřeného zčásti 
stropními podpěrami Eurex a z části lehkou, ale 
vysoce únosnou konstrukcí Staxo 40. Témeř už 
samozřejmostí dnes je, že beton zůstane bez 
větších povrchových úprav, takže realizační firma 
Hochtief dbala i na kvalitu otisku. 

"Nasazení desek Doka 3SO pro stropní bednění  
a rámového bednění Framax s deskou Xlife  
s jednostranným spínáním Monotec pro stěny 
přineslo nejen skvělé povrchy, ale i rychlou  
a bezpečnou realizaci. A já jsem rád, že společnost 
Hochtief je inovativní skupina, která se nebojí 
vyzkoušet nové systémy. Zvlášť pokud mohou  
usnadnit práci nebo zvýšit bezpečnost na 
staveništi," komentuje stavbu obchodně-technický 
poradce Doka Tomáš Borovička. //

Fakta

Projekt: Autobusová točna Bořislavka

Generální dodavatel: Hochtief a.s. 

Použité systémy: Monotec II, Framax 
Xlife, Staxo 40, Dokaflex 20, bednění RS  

Detaily jednostranného spínání Monotec: matka na vnější straně je integrována čepem na bednění, z druhé strany se vsune kónická závitová tyč, která se upevní maticí.  
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Přísný spárořez  
pro tělocvičnu    
Obyvatelé Frýdlantu nad Ostravicí se budou moci brzy vypravit na hodinu 
tělocviku do nové haly. Tělocvična podle návrhu architekta Krčmáře bude 
dokončena v druhé polovině letošního roku. 

Designová stavba plně odráží možnosti mo-
derní monolitické architektury, u které bude 
postup výstavby i použité bednění plně identi-
fikovatelné i po dokončení. Projekt totiž počítá 
s tím, že valná část monolitické konstrukce 
bude i po dokončení viditelná. „Pan architekt 
měl jasnou představu o složení jednotlivých 
dílců bednění Frami Xlife. Spárořez, tedy otisk 
rámů bednění, tak stavbě dává nezaměnitelnou 
osobitost,“ říká stavbyvedoucí TEVOS TREID s.r.o, 
Pavel Krček. 

Požadavky na dodržení spárořezu jsou opravdu 
přísné: skladby jednotlivých celků na sebe na-
vazují až s chirurgickou přesností a otisk různě 
velkých dílců prostupuje v přesném schématu 
celou budovou. A to nejen na stěnách, ale i na 
stropech; například ve vstupní hale otisk na 

stropě přesně koresponduje s nepravidelným 
tvarem místnosti. "Tady jsme museli desky 
upravovat tak, abychom přesně zkopírovali 
nepravidelné stěny. A to i přes to, že otisku 
bude na finální stavbě viditelná jen zanedba-
telná část," doplňuje stavbyvedoucí.  

Specialitou stavby je přední šikmá stěna, která do-
dává stavbě osobitý a neopakovatelný ráz. Rámové 
bednění Frami Xlife pro tuto stěnu bylo vyneseno 
na podpěrné konstrukci Staxo 100. "Šikmá 
stěna je komplikovaná, ale bude tuto stavbu 
odlišovat od ostatních. Stejně jako kaskádovitě 
uspořádané průvlaky, které navazují na sklon 
střechy a budou zajímavým architektonickým 
prvkem interiéru," uzavírá Pavel Krček. Další 
fotografie z této zajímavé stavby je možné najít 
na www.doka.cz //

Profesionál:  

"Hlavní pemzum práce na této stavbě 

je ve výškách. Proto se snažíme 

maximálně stavbu zabezpečit a tím  

i usnadnit a zrychlit." 
 

Pavel Krček, stavbyvedoucí TEVOS 
TREID s.r.o 

Fakta

Projekt: Tělocvična, Frýdlant nad Ostravicí

Generální dodavatel: TEVOS TREID s.r.o 

Realizace monolitu: 2015

Použité systémy: Staxo 100, Dokaflex 
20, ruční rámové bednění Frami Xlife, 
bednicí desky Doka 3-So, stropní podpěry 
Eurex, sloupky zábradlí S

Obchodní zástupce: Daniel Šindler

Technické řešení: Petr Hönig 
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Pro rodinu na beton 
Unikátní rodinný domek dokončuje v těchto dnech pracovní tým firmy KR Ostrava.  
Po svém dokončení bude tento dům nejen moderním bydlením, ale i expozicí 
perfektních betonových povrchů. 

Na přání budoucích obyvatel domu totiž na velké 
části domu zůstanou betonové povrchy bez jakékoliv 
další úpravy. „Pohledové betonové části budou 
nejen v exteriérech, ale na řadě míst i v interiéru 
domu. Povrchům betonů tedy věnujeme opravdu 
velkou pozornost“, říká stavbyvedoucí Josef Kopytko 
z realizační firmy KR Ostrava. „Takto složitý projekt 
žádá nejen naše nasazení, ale i kvalitní bednění. A to 
si z materiálu Doka vyrábíme na místě stavby sami. 
Téměř každý bednicí dílec je totiž unikátní a musí být 
upravený na míru,“ dodává. 

Bednění tak sestává z nosníků Doka a dvou vrstev 
překližkové bednicí desky. Ta je na nosníky namon-
tovaná tak, aby ve výsledném otisku nebyly stopy 
spojovacího materiálu nebo dalších montážních 
prvků. Celý dům je navíc kvůli zateplení bedněn 
dvakrát – nejdříve byla postavena vnitřní konstrukce, 
která je osazena zateplením. Přes něj je následovně 
betonována vnější stěna. A dlužno připomenout, že 
nejen vnější, ale i vnitřní stěny byly betonovány se 
zvláštním zřetelem na zvýšenou pohledovost betonu. 
A ta je vynikající. 

„Podobné projekty pomáhám realizovat už více  
než čtvrt století a dlouho jsem na nich pracoval 
například v Německu, kde jsem se pod dohledem 
zkušených mistrů naučil dosáhnout skvělých 
výsledků – samozřejmě s bedněním Doka,“ dodává 
mistr Kopytko. 

Důležitým trendem je, že i na stavbě malého rozsahu 
je dbáno na bezpečnost při práci – kromě typických 
i speciálních bednění je tak na stavbě nasazen 
například systém pro ochranu volného okraje. „Záb-
radlí s Doka sloupky, které jsme na stavbu dodali, 
výrazně zvyšují bezpečnost i rychlost výstavby. A já 
jsem rád, že i při stavbě malého rodinného domku 
je bezpečnosti věnována pozornost,“ dodává Daniel 
Šindler z ostravské pobočky Doka. //

Fakta

Projekt: Rodinný domek, Ostrava  

Generální dodavatel: KR Ostrava

Použité systémy: Staxo 40, bednicí 
desky Doka 3-So, stropní podpěry Eurex, 
Dokaflex 20, nosníkové bednění TOP 50, 
rámové bednění Framax, Rámové bednění 
Frami, speciální bednění, sloupky zábradlí

Obchodní zástupce: Daniel Šindler

Technické řešení: Libor Radecký

Profesionál:  

"Složitý projekt si žádá nejen nasazení, 

ale i kvalitní bednění. A to nám Doka 

spolehlivě dodává. "   
Josef Kopytko, KR Ostrava 

Detail otisku bednění a spínacího místa 

Rodinné domky z betonu

Desítky rodinnných domků, které vyrostly  
s bedněním Doka, svědčí o stále větší oblibě 
betonu jako stavebního i designového prvku 
menších bytových staveb. Možnosti realizace 
jsou totiž velmi pestré a dávají průchod 
individualitě architekta i konečného uživatele 
- od tvarů jednotlivých sekcí, přes možnost 
designového řešení spárořezu, až po téměř 
neomezené palety otisků desek na povrchu 
finální realizace. 

Pro využití betonu jako stavebního materiálu 
pro individuální bydlení hovoří i tepelně-
izolační vlastnosti. Monolitické stěny je možno 
budovat značně subtilněji než při tradiční 
stavbě, a tak ve výsledku ušetřit podlahovou 
plochu při zateplování a zachování tepelného 
komfortu. A stranou nesmí zůstat ani rychlost 
výstavby, které je, zvláště při stavbě vlastního 
bydlení, obzvlášť důležitá.  
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Bezpečné přistání v Ostravě  
Věž řízení letového provozu i integrované centrum pro letištní 
záchránáře. To obojí v jedné stavbě bude umístěno téměř uprostřed  
Ostravského letiště. Zatím je zde ale hrubá stavba s bedněním Doka. 

Jako jediné letiště v ČR doposud nemělo věž řízení  
letového provozu to ostravské. To se teď mění  
s nasazením bednicích systémů Doka."Stejně jako 
pro letové dispečery, kteří zanedlouho budou v této 
věži dohlížet na bezpečnsot provozu, je bezpečnost 
důležitá i pro nás. Proto jsme na stavbu dodali nejen 
bednění, ale také řadu bezpečnostních systémů 
Doka," říká Roman Frydrych z ostravské pobočky 
Doka. Budova řízení letového provozu tak roste 
úctyhodně rychle, protože pracovníci realizačních 
firem Hochtief CZ a.s. a Zlínstav a.s., respektive Jiří 
Návrat a SMONS spol s r.o. se nemusí starat o svoji 
bezpečnost, ale mohou se plně věnovat práci. 

Pro práci na bednění i hrubé stavbě tak mohou 
využít například profesionální výstupové systémy,  
skládací plošiny K, stejně jako stovky sloupků  
zábradlí pro zajištění volného okraje. 

U stavby řídícího centra bylo důležité zajistit 
dostatečnou nosnost pro bednění při betonáži 
šikmých stěn a zejména do kalichu se rozevírající 
samotné věže řízení provozu. Tady přišly ke slovu 
podpěrné veže Staxo 100 a stropní podpěry Eurex, 
doplněné o nosníkové bednění Dokaflex 20 pro 
betonáž stropů a rámová bednění Frami a Framax 
pro betonáž stěn a šachet. 

Samotná vež bude téměř 30 metrů vysoká, letové 
centrum pak bude sídlit v posledním, šestém patře 
ve dvacetimetrové výšce. Odtud budou mít pra-
covníci ideální rozhled po celé letištní ploše. Až do 
čtvrtého patra bude základ kalichu tvořit betonová 
"dlaň" ve tvaru čtyřiadvacetibokého komolého jehla-
nu, ten pak bude pokračovat ocelovou konstrukcí, 
která ponese speciální zasklení. Kvůli přehledu  
i rychlosti případného zásahu záchranářů je navíc 
celá stavba umístěna téměř uprostřed letiště. 

Na budovu řízení letového provozu navazuje stavba 
výjezdového centra integrovaného záchranného 
systému letiště. Tu z velké části tvoří hala pro 
hasičská a záchranářská vozidla. Její strop, který 
je ve výšce 7,4 metrů, bude zároveň sloužit jako 
terasa s odpočinkovým a tréningovým areálem pro 
záchranáře ve službě. Strop je vynesen na  
42 sloupů, které podpírají osm průvlaků a byly for-
movány sloupovým bedněním RS. Pro betonáž bylo 
stropní bednění Dokaflex 20 vyneseno a podepřeno 
konstrukcemi Staxo 100. Nosné jsou samozřejmě 
i stěny, u kterých ke slovu přišlo rámové bednění 
Framax Xlife. Druhou část budovy tvoří ubikace, 
kanceláře a další zázemí.

Daniel Šindler, vedoucí ostravské pobočky, stavbu 
komentuje: "Pro nás je ctí, že se můžeme účastnit 
projektu, který má tak velký mezinárodní význam. 
Vždyť na našem letišti ročně přistane a vzlétne 
téměř pětadvacet tisíc letadel s nákladem  
i pasažéry. A díky nasazení bednění Doka -  
a samozřejmě bezpečnostních systémů Doka - bude 
provoz na našem letišti komfortnější a zejména 
bezpečnější." //

Fakta

Projekt: Letiště Leoše Janáčka v Ostravě 
- řízení letového provozu a Integrované 
záchranné centrum 

Dodavatel: Hochtief CZ a.s., Zlínstav a.s., 
Jiří Návrat a SMONS spol s r.o.  

Realizace monolitu: 04-07/2015

Použité systémy: rámové bednění 
Framax Xlife, ruční rámové bednění Frami 
Xlife, Staxo 100, Dokaflex 20, svorka pro 
obednění čela, skládací plošiny K, sloupky 
zábradlí S 
Obchodní zástupce: Daniel Šindler, 
Roman Frydrych

Technické řešení: Aleš Novák 

Centrum řízení a bezpečnosti ostravs-
kého letiště Leoše Janáčka nemůže 
vznikat jinak, než s nasazením řady 
bezpečnostních prvků. Pro prá-
ci na bednění a hrubé stavbě tak 
byly nasazeny například skládací 
plošiny K. Ochranu volného 
kraje zajistily sloupky zábradlí 
spolu s fošnami dodanými stav-
bou. Výstupový systém XS 
pak umožnil bezpečné a sta-

bilní výstupy na bednění při betonáži. 
Samozřejmostí jsou i další bezpečnostní 
funkce Doka systémů, jako například 
možnost předmontáže nosných věží 
Staxo 100 na zemi a jejich násled-
né přemisťování jako celku. Ucelený 
program bezpečnostních řešení 

Doka tak pomohl zajistit bezpečnou  
a zejména rychlou výstavbu tohoto 
důležitého infrastrukturního pro-
jektu. 
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Výroba bednění naživo  
Dennodenně připravují bednění na stavby, čistí systémy po jejich nasazení, opravují 
je a kompletují. Každý den jim rukama projdou desítky tun materiálu. Jak se ale 
vyrábí a jak v reálu vypadá nasazení speciálních systémů, to bylo pro mnohé 
zahaleno tajemstvím. Až do letošního jara, kdy tým kolegů ze skladů Doka vyrazil 
do rakouského Amstettenu na exkurzi. 

Tým třiceti pracovníků skladu navštívil nejen tovární 
haly, kde se vyrábí stropní podpěry Eurex, věže Staxo  
a další kovové výrobky, ale viděl také výrobu a strojové 
pasování desek do rámového bednění Framax a Frami 
nebo výrobu nosníků. „Tahle návštěva pro nás byla 
něco vyjímečného a přinesla nám spoustu nových 
poznatků. Denně pracujeme s těmito produkty, ale teď 
jsme měli možnost vidět, jak se vyrábějí. Například u 
nosníků to byl doslova koncert – vidět jak výrobní lin-
ka automaticky kompletuje, lepí nebo barví finální pro-
dukt, bylo něco úžasného,“ popisuje návštěvu kvalitář 

Jiří Vitko z pražské pobočky. A dodává: „Pod vedením 
produktového manažera Václava Lorence jsme navíc 
absolvovali přednášku v showroomu Doka Forum, kde 
je ukázka řady bednicích systémů smontovaných jako 
při nasazení na stavbě.“

Zážitkem pro tým České Doky byla ale nejen výroba 
a prezentace bednění, unešeni byli také z plně 
automatického skladu, vlastního nádraží Doka nebo 
celkové logistiky nových výrobků, které jsou odsud 
exportovány do celého světa. //

Fakta

Projekt: Exkurze pro studenty střední 
průmyslové školy stavební Josefa Gočára

Typ projektu: Školení  

Tým České Doky: Václav Lorenc  
 
 
 
 
 
 
 

Profesorka:  

"Studenti měli možnost vidět, že 

znalosti ze studia, které u nás 

získají, mohou skutečně uplatnit, 

a že se opravdu neučí jen pro 

samotné studium." 
 

Jana Vlachová, profesorka

Studentka:  

"Zaujal mne zejména servis 

bednění a tlakové mytí desek. 

Ale myslím, že celá přednáška 

byla moc pěkná a pro všechny 

přínosná." 
 

Johana Ládišová, studentka

Student:  

"V přednášce i v praktické ukázce 

jsme viděli, že betonáž není 

úplně snadná disciplína. Bylo to 

zajímavé a určitě nám to všem 

rozšířilo obzory." 
 

Jan Konieczny, student

Exkurze pro studenty  
S koncem školního roku vyrazila skupina studentů střední průmyslové školy 
stavební Josefa Gočára na exkurzi do pražské pobočky Doka. O bednění se totiž 
v ukončeném ročníku učili, takže praktická ukázka byla rozhodně na místě.   

„Na exkurzi přišlo šestnáct studentů prvního ročníku 
naší školy,“ komentovala Jana Vlachová, profesorka 
třídy. „Musím říci, že jsem byla mile překvapená. 
Bála jsem se, že budou nepozorní a nebudou se chtít 
zapojit, ale opak byl pravdou.“ A zapojit se opravdu 
bylo do čeho – po úvodní přednášce a teoretické 
ukázce nasazení bednicích systémů prostřednictvím 
prezentace totiž následovala nejen exkurze do 
skladů a servisních dílen, ale na závěr také praktická 
zkouška kompletace stropního bednění Dokaflex.  
Tu okomentoval i student Jan Konieczny: „Vyzkoušet 

si postavit bednění bylo zajímavé, asi nejlepší  
z celé exkurze.“ A studentka Johana Ládišová, která 
rozměřovala umístění jednotlivých trojnožek pro  
stropní podpěry Eurex, dodává: „V praxi tuhle 
zkušenost asi nevyužiji, ale do práce jsem se ráda 
zapojila. Určitě to bylo zajímavé doplnění výuky.“ 

Pro společnost Doka je podpora vzdělávání jedním 
ze základních pilířů. Exkurze a přednášky pro  
studenty tak jsou stejně důležité jako školení  
a semináře pro týmy stavebních firem. //

Praktické informace: 
 
Vlastní zkušeností získají studenti větší 
povědomí o bednicích systémech  
a jejich nasazení v praxi. Při exkurzi  
v prostorách společnosti Doka mohou 
žáci nejen shlédnout příklady nasazení 
při prezentaci, ale navíc si mohou 
jednotlivé typy bednění i jejich servis 
detailně prohlédnout a vyzkoušet.  
 

 
 

Doka Forum: 
 
Unikátní možnost vidět systémy Doka 
pohromadě nabízí prezentace Doka 
Forum. Na více než 2 500 m2 jsou zde 
představeny Doka systémy, a to včetně 
samošplhacích nebo tunelových bednění.  
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Fakta

Projekt: Dětský den Mateřského Centra 
Cirkus, Čakovice

Typ projektu: Podpora místní organizace

Tým České Doky: Václav Jelínek,  
Jan Schöberl, Radek Syka, Petr Voňavka 
 
 
 
 
 
 

Dětský den s podporou Doka 
Už tradičně jsme podpořili děti v Čakovicích stavbou podia pro oslavu dětského 
dne, kterou pořádalo  Mateřské Centrum Cirkus. Na žlutém pódiu se odehrála řada 
představení, koncertů a dalších vystoupení pro pobavení místních dětí. //

Praktické informace: 
 
Doka je dobrým sousedem a zapojuje 
se do dění ve svém okolí. Mateřské 
centrum Cirkus jsme podpořili letos  
už tradičně, další podporu pro akce 
v místních komunitách jsme zajistili 
pro obec Měšice nebo akci Sboru 
Dobrovolných Hasičů Dynín. Tradičně 
podporujeme stavbu hlediště pro  
Shakespearovské slavnosti v Brně  
a další kulturní a sportovní akce.  
 

Žlutá ponorka kotví  
v knihovně  
Kreativitě se meze nekladou, zvlášť pokud jsou po ruce bednicí desky Doka. Tentokrát 
ale nejde o zvláštní bednění, nýbrž o instalaci "Moudrá ponorka", realizovanou v rámci 
vytvoření zábavno - naučného prostoru pro děti v městské knihovně v Piešťanech. 

Cílem projektu bylo postavit "ponorku" z jednodu-
chého a originálního materiálu, který by v knihovně 
dotvářel příjemnou atmosféru a nepůsobil rušivě. 
Designer projektu Michal Staško si pro tento nelehký 

úkol vybral bednicí desky doka 3-So, které využil 
netradičně - jako stavební materiál pro místo, kde 
budou moci děti číst své oblíbené pohádky nebo  
si hrát s hračkami, které tu najdou. //

Profesionál:  

"Žlutá barva je optimistická, kreativní 

a často se používá aby upoutala  

pozornost. Nápad vytvořit dětský 

koutek z tohoto materiálu jsem měl 

už dlouho a díky skloubení knížek 

a relaxační zóny vznikla prostorová 

instalace, ne bednění. Uvidíme, jaký 

nápor dětí desky Doka vydrží. :-)" 
 

Mgr art. Michal Staško, designer
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Hotel jako půlměsíc
Totální proměnu tváře přístavu v Baku přinese projekt Crescent. Tento projekt 
je pojmenovaný po hotelu ve tvaru půlměsíce, který vyroste na umělém ostrově 
právě v přístavu v Baku.

Samotný hotel je teprve ve stádiu plánování, 
ale dva jeho „bráškové“ už se na pevnině rý-
sují – kancelářská budova ve tvaru pochodně 
s názvem Crescent City nabídne výhled na široké 
okolí z více než dvousetmetrové výšky; Crescent 
Place, druhá z budov, zase bude disponovat 
osmipodlažním nákupním centrem a obytnou bu-
dovou se 168 byty na dvaatřiceti patrech. Celkově 
bude stavba dosahovat výšky 170 metrů. Za pro-
vokativním designem budov stojí architektonická 
kancelář Heerim Architect & Planners z jižní Kore-
je, za realizací pak stavitelé Gilan Holdig. 

Řešení pro vysoké rychlosti větru
 
Extrémní větrnost, kterou je oblast Baku proslulá, 
nijak nepřeje snadné výstavbě výškových budov. 
A přihlédnout k němu bylo nutné i při plánování 
bednění, celá stavba je totiž monolitická. Použití 
jeřábů k přesunování bednění bylo nutné výrazně 
omezit; přesto ale bylo třeba dodržet složité 

technologické postupy i harmonogram výstavby 
a možnost posunu bednění do dalších záběrů. 
Efektivním řešením, které umožnilo plynulou 
výstavbu a zároveň eliminovalo dopad vnějších 
povětrnostních vlivů na její průběh, se ukázalo 
nasazení samošplhacích bednicích systémů 
SKE50 a SKE100. Oba systémy jsou spolehlivé 
a vysoce výkonné a zajišťují nepřetržitý průběh 
prací bez ohledu na okolní počasí. 

„Díky nasazení samošplhacího bednění šetří zá-
kazník čas a může stavět rychlostí jednoho patra 
za týden,“ vysvětluje Thomas Steffenberger, pro-
jektový manažer Doka. Tyto samošplhací systémy 
navíc splňují přísné bezpečnostní požadavky. 
Mezi ně patří například kompletní ochrana 
staveniště pomocí štítů Xclimb 60, kterými jsou 
samošplhací prvky vybaveny. Ochranné štíty 
Xclimb 60 tvoří nejen ochranu volného okraje 
a zabraňují i pádu předmětů, ale také chrání 
zaměstnance před vlivy povětrnostních podmínek. 

Fakta

Projekt: Komplex budov Crescent city 

Dodavatel: Insaat Mmc, Gilan Holding

Použité systémy: Velkoplošné bednění 
Top 50, nosná konstrukce Staxo 100, 
Eurex 60, stropní bednění Dokaflex, 
rámové bednění Framax Xlife, samošplhací 
bednění SKE50 a SKE100, ochranné štíty 
Xclimb 60, bezpečnostní systém XP 
 
 
 
Praktické informace: 
 
Využití jednoho dodavatele bednicích 
systémů pro kompletní projekt přináší 
řadu výhod - od jednotného plánování 
přes poradenství, logistiku a dodávky 
systémů až po vyhodnocení projektu 
jako celku.    
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Díky neprůhlednému materiálu navíc navozují 
i větší pocit bezpečí na staveništi a tím zvyšují 
osobní výkon jednotlivců a celkovou produktivitu 
stavebních týmů. Celek samošplhacího bednění 
se skládá nejen z ochranných prvků a pracovních 
plošin, ale samozřejmě i z bednicího systému, 
který zde tvoří nosníkové bednění TOP 50. To je 
možné jednoduše upravit pro jakékoliv změny 
ve tvaru budovy bez nutnosti rozebírání systému. 
Posun pak zajišťují vysoce výkonné hydraulické 
válce, díky nimž je možné celé staveniště posu-
novat naráz. 

Mert Erso, projektový manažer realizační firmy In-
saat Mmc, je potěšen dobře koordinovanou spo-
luprací: „Řešení, které nám nabídla společnost 
Doka, perfektně splňuje naše požadavky. Stavba 
postupuje rychlým tempem, což je nejen ekono-

mické z pohledu stavby, ale i z pohledu nákladů 
na zaměstnance. A přes to všechno je nasazené 
bednění opatřené vynikajícími bezpečnostními 
prvky. To pro nás také byla jedna z priorit.“  
Díky včasnému zapojení společnosti Doka do  
projektu bylo navíc možné kvalitně proškolit 
všechny posádky účastnící se stavby nejen  
v obsluze, ale i v bezpečné manipulaci s dodaným 
bedněním. 

Zbývá jen dodat, že Baku prochází v současné 
době nejdynamičtějším rozvojem ze všech 
asijských měst a vyrůstající budovy si v ničem 
nezadají s perlami světové architektury v jiných 
hlavních městech či velkoměstech. Například ne-
dávno dokončené Flame Towers, na jejichž vzniku 
se také podílela společnost Doka, vzbudily zájem 
celého architektonického světa. //

Největší přečerpávací  
elektrárna ve Švýcarsku 
Hráz Nant de Drance ve Švýcarsku je největší přečerpávací elektrárnou v této 
alpské zemi. Probíhající přístavba směřuje ke zvýšení o dalších 22 metrů, čímž 
dosáhne výšky 77 metrů a po dokončení dosáhne kapacita nádrže 65.000 m3.  
To je více než dvojnásobek stávající kapacity. 

Pro stavbu tak náročného projektu, je nutné 
najít sofistikované řešení, jaké nabízí například 
přehradní bednění Doka D35, které šplhá po 
betonované stěně pomocí jeřábu. Jednostranné 
bednění umožňuje betonáž extrémně silných 
stěn; tlak vody v zásobníku je totiž obrovský. 
S jednostanným přehradním bedněním jsou 
betonovány nejen stěny samotné přehrady, ale 
i přečerpávací prostory – rozlehlé tunely uvnitř 
přehradní hráze. 

Stavba by měla být dokončena do deseti let a po 
svém spuštění bude s výkonem 900 MW silnější 
než tři nejvýkonnější přečerpávací elektrárny ve 
Švýcarsku dohromady. 

Doka podporuje tuto stavbu nejen dodávkou bedni- 
cích systémů a technologií, ale také prostřednictvím 
poradenství a služeb. "Odborníci na bednění" ze 
společnosti Doka jsou navíc rádi součástí podob-
ných projektů, které vedou k ekologickýcm stav-
bám a obnovitelným zdrojům energie. //

Už od samého založení prokázala společnost Doka silnou kompetenci ve výstavbě 
elektráren, ve které dnes úspěšně pokračuje s pomocí sofistikovaných speciálních 
bednicích systémů. Přehradní bednění D35 nebo samošplhací bednění chladicích věží 
SKE 175 je účinnou pomocí při realizaci složitých energetických projektů. 
Silné mezinárodní zkušenosti a knowhow zkušených odborníků pomohou dosáhnout 
nejlepších výsledků v co nejkratším čase. Protože víme, že rychlost je v dodávkách 
energie na prvním místě. 

Do výšky s bedněním Doka 
 
Více než třicet let zkušeností a přes  
sedm stovek realizací výškových staveb. 
Taková je rychlá statistika kompetenčního 
centra výškových budov Doka.  
Realizované stavby, kterými jsou například 
plánovaná nejvyšší budova světa Kingdom 
Tower nebo stávající rekordman Burj Khalifa, 
hovoří jasnou rečí: s bedněním Doka lze 
jednoduše, rychle, ekonomicky a zejména 
bezpečně stavět i ty nejnáročnější výškové 
projekty. 

Fakta

Projekt: Přečerpávací elektrárna

Použité systémy: Velkoplošné bednění 
Top 50, nosná konstrukce Staxo 100, 
Eurex 60, rámové bednění Framax Xlife, 
přehradní bednění D35, bezpečnostní 
systémy Doka 
 

Více informací o oblasti energie 
najdete na www.doka.cz

Chcete vědět víc o možnostech 
výstavby výškových budov? 
Navštivte naše stránky  
www.doka.cz
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Centrum vzdělání roste  
v Kuvajtské poušti 
Nový univerzitní kampus vyrůstá v poušti 
v Sabah Al Salam University City.  
S celkovou plochou 6.000.000 metrů 
čtverečních (z nichž je momentálně 
najednou ve výstavbě více než 1.700.000 
metrů) bude jedním z největších nejen 
v blízkém okolí.

Celá stavba vzniká jako monolitická struktura, a tak 
v konstrukci hraje primární úlohu bednicí technika. 
Společnost Sinohydro Corporation Ltd., stavitel 
hlavního kampusu, si vybrala jako hlavního dodavatele 
bednění společnost Doka. Hlavním kritériem byla flexi-
bilita návrhů nasazení bednění, díky širokému výběru 
nasazených prvků i zkrácená doba bednění  
a betonáže a tím rychlejší tempo celé stavby. 

Pro nosné zdi je nasazeno šplhací bednění 150F  
a desítky metrů čtverečních velkoplošného bednění 
Top 50. Vždyť celková délka těchto zdí tvoří více  
než 2300 metrů a některé jsou přes deset metrů 
vysoké. Stavebnice Top 50 je v počtu 55 sad 
použita i pro bednění sloupů, z nichž řada je 
nakloněná. Celková výška stropů pak dosahuje 
přes osm metrů. Stropní desky jsou formovány 
za pomoci nosníkového bednění Dokaflex 1-2-4, 
které podpírají stovky lehkých, ale únosných věží 
Staxo 40. Najednou je zde zabedněno přes 12.000 
metrů čtverečních stropů, dalších 9.500 metrů 
čtverečních je bedněno s pomocí nosníkových 
bednění a stropních podpěr. 

Zvláštní zřetel je brán i na kvalitu otisku bednicích 
prvků, protože enormní část stavby zůstane po 
dokončení bez dalších povrchových úprav. U řady 
sad bednění tak během stavby dochází k výměně 
bednicích desek – ne kvůli opotřebování, ale kvůli 
měnícím se požadavkům na strukturu otisku bed-
nicích desek na výsledném betonu. 

První studenti sice nastoupí do školních lavic až 
za několik let, výuka ale na místě probíhala už teď. 
Členové pracovních čet totiž dostali obsáhlé  
a podrobné školení o systémech Doka. V důsledku 
toho nedocházelo na stavbě k žádným zdržením 
zaviněným neporozuměním systému a veškerá  
nastavení bylo možné provést během okamžiků.  
A to je podstatné i proto, že se během výstavby už 
po několikáté změnily požadavky investorů. //

Fakta

Projekt: Sabah Al Salam University City  

Typ konstrukce: Kulturní objekt

Rozloha: 6.000.000 m2

Dodavatel: Sinohydro Corporation Ltd.

Začátek stavby: Září 2012

Předpokládané dokončení: 2016

Bednicí systémy: Šplhací bednění 150F, 
velkoplošné bednění TOP50, stropní bed-
nění Dokaflex 1-2-4, nosné věže Staxo 40   

Služby: Technická podpora na stavbě, 
plánování nasazení bednění 

Praktické informace: 

Vzdělávací instituce a Doka  

Celosvětově Doka pomohla realizovat  
stovky vzdělávacích a kulturních objektů.  
V České republice bychom mohli jmenovat 
například tři významná vzdělávací inter-
aktivní centra - plzeňskou Techmanii, 
libereckou IQ Landii nebo ostravský Svět 
techniky. Samozřejmostí jsou i tradiční 
školy - například dostavbu Technické 
univerzity v Liberci, budovu univerzity  
v Pardubicích nebo kampus Zemědělské 
univerzity v Praze či tělocvičnu školy ve 
Frýdlantě nad Ostravicí. Doka zároveň 
sama školení organizuje - pro zákazníky 
nebo například pro žáky středních  
a vysokých škol.  
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Fakta

Projekt: Maslak 1453  

Typ konstrukce: Multifunkční čtvrť 

Výška budov: až 185 metrů

Dodavatel: Akdeniz Construction Inc.

Začátek stavby: Září 2014

Předpokládané dokončení: 2017

Bednicí systémy: Samošplhací bednění 
Super Climber SCP, osázka Xclimb 60, 
stropní bednění Dokaflex, nosná konst-
rukce Staxo 100, velkoplošné a sloupové 
bednění TOP 50
 

Bezpečnostní systémy: Osázka Xclimb 
60, systém ochrany volného 
okraje XP, výstupově věže 250, 
výstupový systém XS 
 

Služby: Technická podpora na stavbě, 
plánování nasazení bednění, bezpečnostní 
poradenství 

Více informací o šplhacích bednění 
společnosti Doka najdete na 
stránkách www.doka.cz 

Nová čtvrť Istambulu 
Zbrusu nová čtvrť vzniká v tureckém Istambulu. Na pozemku 325.000 metrů 
čtverečních bude postavena řada kancelářských a rezidenčních budov i moderní 
nákupní a relaxační centrum. Až bude čtvrť Maslak 1453 dokončena, nabídne 
obyvatelům 4800 bytů a kanceláří a více než 500 obchodů. 

S bedněním Doka právě teď patro po patru 
vyrůstá pětice mrakodrapů, z nichž nejvyšší bude 
měřit 185 metrů. Zhotovitel projektu, Akdeniz 
construction Inc., se při formování budov spo-
lehl na mezinárodní zkušenosti společnosti 
Doka. Kvůli složitým a náročným požadavkům 
vytvořili rakouští "Odborníci na bednění" nové 
řešení. Unikátní systém, který se dá nastavit bez 
větších úprav pro všech pět mrakodrapů. A to 
mají velmi rozdílné architektonické pojetí. Celý 
systém je složený ze samošplhacího kompletu 
Super Climber SCP a velkoplošného bednění Top 
50. Nosnost systému více než 40 tun zajišťuje 
rychlý postup stavby a samošplhací systém, 
bez nutnosti nasazení jeřábů zase ekonomické 
řešení. Vysokou bezpečnost stavěniště zajišťuje 
osázka Xclimb 60, která je využita u všech na-
sazených samošplhacích systémů. Díky tomuto 
bezpečnostnímu systému, který zakrývá celé 
staveniště, je vytvořeno nejen bezpečné pracovní 
místo, ale i místo dostatečně komfortní.  
I v nejvyšších výškách totiž pracovníci stavebních 

čet mají pocit, jako by pracovali v nízkých patrech 
a mohou se tak na práci lépe soustředit. 

Stropy, kterých je dva tisíce metrů čtverečních, 
jsou budovány za pomoci tradičního bednění  
Dokaflex 20 s podporou nosných věží. Dvacítka 
sad sloupového bednění Top 50 pak zajišťuje  
jednoduchou betonáž sloupů, jichž jsou na stavbě 
desítky. 

Matin Ardali a Mesut Eryilmaz ze společnosti Ak-
deiz Construction komentují: „Je skvělé, že máme 
přímo na stavbě montážní mistry a techniky 
z turecké pobočky společnosti Doka. I když komu-
nikujeme s centrálou v angličtině, lokální tým je 
pro nás velkým přínosem. A to zejména v přímém 
poradenství, kdy se s našimi stavebními četami 
domluví v rodném jazyce." 

Za zmínku stojí i to, že celý projekt čtvrti Maslak 
aspiruje na získání certifikátu LEED Gold Award  
(Leadership on Energy a Environmental Design). //

Praktické informace: 

LEED Gold Award  

Projekt Agagolu Maslak 1453 aspiruje na 
ocenění LEED Gold Award. To je nejvyšší 
certifikací stavebních projektů, které jsou 
energeticky šetrné a přátelské k životnímu 
prostředí. Aby stavba mohla tento prestižní 
certifikát získat, musí být od samého 
počátku projektu tímto směrem vedena,  
a to včetně výstavby. Aspirace tak ukazuje, 
že nasazení speciálních bednicích systémů 
Doka je nápomocno při šetření přírodních 
zdrojů.  
 

 Vizualizace projektu
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Prestižní ceny za vynikající obchodní výsled-
ky, U. S. Business Oscar oceňují společnosti 
působící na trhu v USA. Hlavní cena letošního 
roku směřuje do společnosti Doka.

Nejvyšší obytná budova západní polokoule, 
Park Avenue 432, více než kilometrový tunel 
pod řekou Elizabeth, rekonstrukce World 
Trade Center nebo nejvyšší most ve Virginii. 
To jsou jen některé projekty, kterými Doka 
přispěla ke změně tváří měst i krajiny v USA. 

Společné mají jedno – tvar jim vtisklo 
žlutomodré bednění Doka, vyrobené 
v Rakousku. Specialitou trhu v USA navíc 
je, že jsou zde používány nejvyspělejší 
technologie – samošplhací bednění pro 
mrakodrapy, vozíky letmé betonáže pro budo-
vání mostů, inovativní automatické bednění 
tunelů nebo na zakázku vyráběné formy či 
speciální desky. Stejně tak uplatnění najdou 
i nejmodernější technologie jako je myDoka 
pro monitoring zakázek, elektronický systém   

  Concremote pro sle-  
 dování tvrdnutí betonu 
nebo třeba sofistiko-

vané programy pláno-
vání nasazení bednění. 

Americký trh je obecně považován za 
obchodně nejnáročnější na světě. I proto 
je ocenění pro společnost Doka výraznou 
odměnou za dosavadních dvacet let činnosti 
na severoamerickém kontinentě. //

CZ

Pobočka Praha  
Za Avií 838
196 00 Praha 9 
- Čakovice 
T +420 284 001 311
F +420 284 001 312
ceska@doka.com

Pobočka Brno  
Kšírova 265
619 00 Brno 
- Horní Heršpice
T +420 543 424 711
F +420 543 424 712
brno@doka.com

Pobočka Ostrava
Palackého 1144/80
702 00 Ostrava 
- Přívoz
T +420 595 134 611
F +420 595 134 612
ostrava@doka.com

www.facebook.com/
Doka

www.youtube.com/
Doka

www.doka.cz

S nasazením 144 panelů zvláštního bednění 
vyrostla budova, která si ocenění rozhodně 
zaslouží, i když v podstatě není vidět. Celá 
je totiž zapuštěná do země a její střecha, 
právě tvořená pomocí zvláštního bednění, 
znázorňuje zmenšenou 3D mapu Krkonoš.  
A to včetně porostu, protože je ozeleněna 
místním rostlinstvem. 

O tomto vyjímečném projektu vyšla řada 
článků (například Xpress 1/2014) a chladné 
nenechává ani světové architekty a poroty; jak 
dokazují ceny, které projekt získal. Mezinárod-
ní cena Piranesiho 2014, Architecture Week 
Praha 2014 a Stavba roku Královéhra-
deckého kraje 2014. Projekt byl také  
nominován na Evropskou cenu Mies van 
der Rohe Award 2015. Tou nejnovější, 
kterou získal, je ocenění International 
Competition of Environmentally Friendly 
Architecture v italské Ferraře. //

Oskar nejen pro nejlepší filmy

Concremote sbírá ocenění: jako novinka a pomocník roku 
Odborníci se shodují: Concremote je přelo-
movým vynálezem pro stavebnictví. Co ale 
vlastně umí? Tahle krabička sleduje tvrdnutí 
betonu a online informuje o možnostech 
odbednění a dalšího pokračování prací. Díky 
tomu je možno urychlit stavební procesy  
i zaměřit se na jasnou bezpečnost při násled-
ných pracech. 
     

Protože je Concremote šikovným pomocníkem, 
začal sbírat jednu cenu za drouhou: v poslední 
době už druhé ocenění ve Spojených Arab- 
ských emirátech (Nejlepší inovativní sys-
tém bednění a AHK Innovation Award)  
a zároveň byl nominován na Státní cenu pro 
multimediální a e-Business 2015  
v Rakousku. //

Environmentální centrum KRNAP získalo další prestižní cenu

Kontakty: 
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Odborníci na bednění. 

Doka Safety. 

Bednění a bezpečnostní systémy Doka

Bezpečně na každé stavbě 
Systémy pro zajištění bezpečnosti jsou 
nedílnou součástí nabídky bednění 
Doka. Je jedno, zda se jedná o zajištění 
volného okraje, výstupové cesty, podpěrné 
věže nebo například pracovní lešení. Bednicí 
systémy Doka jsou už od počátku vyvíjeny tak, aby 
splňovaly nejnáročnější bezpečnostní požadavky. 

Profesionální systémy 
Každý stavební projekt potřebuje 
profesionální zajištění. Stavba rodinného 

domku nebo extrémní infrastruktur-
ní projekt mají jedno společné - touhu po 

nejlepším výsledku. Toho můžete snadno  
dosáhnout s nasazením profesionálních 
bednicích systémů Doka, které jsou vhodné 
pro všechny monolitické konstrukce. 

www.doka.cz

Tiráž: „Doka Xpress“ je časopis společnosti Česká Doka bednicí technika s r.o., vychází dvakrát ročně. Kontakt: press_cz@doka.com Redakce: Radek Syka, Karel Novotný, Tomáš Borovička, Martina Miklošová, Jaroslav Cvetkov, 
Daniel Šindler, Roman Frydrych, Jan Mikula, Václav Lorenc, Vladimíra Dušková Foto: Radek Syka, archiv společnosti. Kresby: Josef Pernikl Grafická úprava: Radek Syka. Distribuce: Hromadně mezi zákazníky a partnery fy Česká Doka.  
Tisk: Mangus II nákladem 1 500 kusů.  V některých případech může fotodokumentace zobrazovat situace v průběhu montáže bednění a proto nemusí být z bezpečnostního hlediska vždy úplná.  

Na snímku: Nasazení rámového bednění Framax Xlife s jednostrannými kotvami Monotec společně s pracovním lešením Modul  
je ideální kombinací profesionálních systémů pro maximální komfort i bezpečnost při realizaci stavebního projektu. 


