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Lajkněte nás na facebooku.
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V některých případech může fotodokumentace ukazovat situace v průběhu montáže bednění, a proto nemusí být z bezpečnostního hlediska vždy úplná. Více na www.doka.cz  

Nebo se u nás prostě zastavte. 



Nebo se u nás prostě zastavte. 

Jak nápad na Doka komix vzniknul? 
Chtěli jsme nějak oživit náš Doka časopis, dát mu něco navíc  

a komix je taková vděčná věc. Mr. Fachmann mě napadl podle 

našeho montážního mistra Petra Voňavky. Fachmann v němčině 

znamená mistr a náš Voňavka je takový fachmann všeuměl. 

Takže Mr. Fachmann má reálnou předlohu? 
No jasně. Inspiroval jsem se skutečným fachmanem, i když 

nevím, jestli ten kreslený umí všechno jako ten náš skutečný. 

Inspirací ale samozřejmě nebyl jen Petr, protože u nás je na každé 

pozici nějaký fachmann. Prostě mistři, kteří jsou ve své práci 

dobří a navíc je s nimi sranda. 

Kde se berou nápady na Fachmannovy příhody? 

Inspirace přichází z každodenní práce. U nás je těch témat  

spousta, protože se pořád něco zajímavého děje a komix jde  

naroubovat na jakoukoliv situaci z našeho života ve firmě. Třeba 

můj nejoblíbenější díl je o lidových názvech bednění, jako jsou 

opěrné kozy, samopaly, žáby… ten se mi kreslil strašně dobře. 

Takže čerpám z každodenní práce – a vlastně i od čtenářů 

komixu. 

Ty ale původně nejsi kreslíř. Jsi logistik.  
Jak se to dá skloubit? 

Je to náročný. Logistika mi zabere klidně i dvanáct hodin denně 

a pak teprve mám čas na kreslení. Ale doma říkají, že jsem se 

s tužkou v ruce narodil a obrázkové příběhy mě vždycky bavily. 

Třeba všem známy Čtyřlístek. 

Na Čtyřlístku jsi vyrostl a teď do něj kreslíš… 

…a je to něco úžasného. Jako dítě jsem ho miloval a četl ho 

pořád dokola. Teď jsem jeho součástí a moje příběhy čtou další 

děti, z čehož mám velikou radost. 

Jak ses k tomu dostal? 

Jednou jsem nakreslil komix pro moje synovce, takový lehce 

detektivní příběh. Někdo mě pak přesvědčil, abych to zkusil poslat 

do Čtyřlístku, kde zrovna hledali autory. Tam se to moc líbilo a od 

té doby kreslím Příběhy ze zoo a kreslím i píšu do speciálu de-

tektivní příběhy kluků Kvída a Fída. Což znamená, že po večerech 

nedělám nic jiného, než kreslím. Ale teď už mi pomáhá i můj 

čtyřletý syn, takže jsme úspěšný tandem. Navíc mi to jde trochu 

rychleji než ze začátku, kdy jsem Fachmanna kreslil fixou. Dnes 

už všechno dělám na speciálním tabletu. 

Co můžeme čekat, že Fachmann vyvede v budoucnu? 

Já bych to otočil. Mě strašně potěšil tenhle nápad vydat komixy 

pohromadě, protože je na tom vidět nejen jak se vyvíjela naše 

společnost a co se dělo ve firmě, ale i jak se měnila třeba moje 

kresba a jak rostla postava Fachmanna. No a do budoucna? To je 

strašně spontánní, záleží na tom co se aktuálně stane. A uvidíme 

taky podle našeho skutečného fachmanna Petra Voňavky.  

Josef Pernikl je skoro dvacet let fachmannem logistiky ve 

společnosti Česká Doka. Je hlavou dodávek, přesunů, skladových 

zásob i jejich doplňování. A mimo tuhle extrémně náročnou práci je ještě autorem Mr. Fachmanna, komixu, 

který už šest let zdobí stránky časopisu Doka Xpress a jehož souborné vydání právě držíte v ruce.  

O komixu a jeho historii mluví sám autor Pepa Pernikl: 



*

* Nosná konstrukce Staxo 40 
Lehký podpěrný systém pro pozemní 
stavby Staxo 40 má malý počet dílů,  
lze ji snadno převážet nebo přemísťovat  
i ve smontovaném stavu. 
Bezpečně. Rychle. Efektivně.

www.staxo40.com





Odborníci na bednění.
 
 

Zvláštní bednění  
Některé projekty je možné realizovat okamžitě. 
Jiné si vyžádají řadu speciálních  zkušeností a jiné dokonce 
i zvláštní bednění. Tým společnosti Doka takové bednění 
naplánuje a vyrobí pro jakýkoliv projekt.   





Prověřené výrobky.
Výrobky Doka oslavují narozeniny.  
Protože jsou vyrobené precizně a jejich  
koncepce je léty prověřená. 

Logistika.
Propracovaný systém vývozů a vracení bednění  
včetně sledování pomocí Truck systému pomáhá  
k dodávkám bednění “just in time”.

Doka Eco.
Záleží nám na našem životním prostředí.  
Proto recyklujeme odpady a dbáme na ekologickou  
odbouratelnost produktů. 

Speciální konstrukce.
Zvláštní přání plníme pomocí speciálního  
bednění vyráběného přímo pro potřeby  
jednotlivých projektů. 

Servis bednění.
Profesionální servisní linky pro perfektní opravu 
bednění při návratu ze stavby. A to nejen našeho 
bednění, ale i toho z Vašich půjčoven. 

Montážní mistr.
Služby montážního mistra pomohou všude tam, 
kde je třeba bednění předmontovat nebo  
zkompletovat zvláštní celky. 

Truck system.
Unikátní truck systém pomáhá v našich  
skladech s lepším odbavováním vozidel pro 
nakládku a vykládku bednicích systémů. 

Vše začíná i končí 
ve skladech
 
Servis, správa, výdej a přijem... a dokonce i výroba zvláštního bednění pro 
Vaše speciální projekty. To vše se děje ve skladech Doka. Moderní prostory 
využívají nejnovější technologie, ekologické postupy a inovativní metody, aby 
bednění a jeho komponenty byly vždy připraveny vyrazit na stavbu. 

Víte, že... 
 
...skladové prostory všech poboček dohromady mají plochu více než 68 969 m2 ? 
...v našich skladech je dohromady více než 500 stromů a keřů a téměř 5000 m2   
   zatravněných ploch? 
...důsledně dbáme na ochranu životního prostředí, a proto provozujeme  
   vysokozdvižné vozíky na CNG a dbáme na ekologickou likvidaci odpadů? 
...chytré hlavy z našich skladů přinesly desítky nápadů na zlepšení skladových  
   a servisních procesů do Doka provozů po celém světě? 





Prověřené výrobky.
Výrobky Doka oslavují narozeniny.  
Protože jsou vyrobené precizně a jejich  
koncepce je léty prověřená. 

Globální zastoupení.
Mezinárodní spolupráce mezi více než sto sedmdesáti 
logistickými centry znamená obrovské know-how, 
které přináší jednodušší realizace. 

Dobrý směr.
Díky možnostem mezinárodní základny máme  
stále dobrý směr vývoje. Sledujeme poslední trendy  
a přizpůsobujeme jim naše výrobky.  

Přírodní zdroje.
Všechny výrobky Doka pocházejí z kontrolovaných 
zdrojů, které jsou certifikované pro obnovitelnost 
krajiny. 

Hledáme řešení.
Společně s Vámi hledáme řešení i pro ty  
nejnáročnější stavební projekty. A díky  
spolupráci s Vámi je úspěšně nacházíme. 

Zaměřeno na inovace.
Naše bednicí systémy i služby neustále 
vylepšujeme podle Vašich projektů, požadavků, 
přání i návrhů. 

Nová a rozšířená expozice 
Zcela nové pojetí prezentace bednicích systémů.  
Doka tradičně udává směr ve stylu expozice i neopakovatelných show 
spojených s bedněním. 
 





Odborníci na bednění. 

www.doka.cz

Třívrstvé bednicí desky představila Doka  
v roce 1958 při stavbě vodní elektrárny  
v Dolním Rakousku. 

V roce 1986 Doka přinesla na staveniště rámový 
stěnový systém Framax s logickým rastrem  
a naprostou vzájemnou kombinovatelností. 

Prověřená kvalita bednicích systémů 
Desítky let dodává společnost Doka bednicí systémy pro všechny typy staveb. Je jedno,  
zda se jedná o jednoduché konstrukce nebo složité projekty, důležitá je kvalita a spolehlivost 
materiálu, následná rychlost výstavby i podpora během realizace. Inovace, které společnost 
Doka průběžně představuje, jsou výsledkem dlouhodobé spolupráce s předními stavebními 
společnostmi a reflektují skutečné podmínky na stavbách a požadavky těch, kteří se systémy 
Doka realizují své projekty. Bednicí systémy Doka jsou totiž vyvíjeny a vyráběny se zřetelem 
na dlouhodobé použití, každodenní nasazení a maximální přínos pro stavební firmy. 

Samošplhací staveniště systému SCP 
Doka přinesla v roce 1996 a výrazně 
usnadnila realizace výškových projektů. 

Všechno nejlepší!

30 let rámového 

bednění Framax

Všechno nejlepší!

60 let 

bednicí desky 3-SO













Bezpečnost na Vaší stavbě
je pro nás prioritou 

Odbornící na bednění.

Stavební sektor patří k nejrizikovějším oblastem práce a staveniště mezi místa s vysokým  
počtem úrazů. Velké části z nich se dá snadno zabránit pomocí dodržování jednoduchých  
pravidel BOZP jednotlivými pracovníky, další řadě pak vytvořením bezpečného pracoviště pomocí 
profesionálních bezpečnostních systémů. Proto je tu program Doka Safety. 

Bezpečné výstupové cesty

Zabezpečení volného okraje 

Pracovní plošiny 

Prostředky pro přemisťování  

Armovací lešení 





Bednicí desky Doka 

Odbornící na bednění.

Zodpovědné vůči životnímu prostředí 
Třívrstvé bednicí desky Doka jsou vyrobeny ze surovin, 
které pocházejí z trvale udržitelných lesů a kontrolovaných 
zdrojů. I v dalších oblastech Doka dbá na zachování  
životního prostředí; ať už důslednou recyklací  
nebezpečných obalů a materiálů nebo ekologi-
cky šetrným provozem kanceláří i skladů. 

Bednicí desky přímo ovlivňují vizuální a mechanické vlastnosti povrchu betonu. Zejmé-
na u betonu se zvýšenou pohledovostí, který i po dokončení realizace zůstává viditelný,  
je správná volba bednicího pláště zásadní pro konečný vzhled díla. Různé druhy bednicích 
desek tak mohou zcela zásadně podpořit záměr architekta ve vzhledu stavby –  
od absolutně hladkých povrchů, přes lehký otisk dřeva až po rustikální otisk.





Odborníci na bednění. 

www.doka.cz

Technické plánování Doka
 Přesné plánování je základem pro rychlé a bezpečné použití bed-
nicích systémů. Zkušení techničtí odborníci ve společnosti Česká 
Doka připravují každý den plány pro nasazení bednění na jednotli-
vých stavbách – od jednoduchých stropů nebo stěn až po nejsložitě-
jší mostní nebo tunelové konstrukce. Na pomoc mají sofistikované 
programy, které zároveň tvoří seznam potřebného materiálu, 
výrobků i služeb a kalkulaci nákladů. Samozřejmostí je plánování 
nasazení bednění s ohledem na výběr nejvhodnějších systémů,  
obrátkovost, ekonomické nasazení i jednoduché a bezpečné použití.









Odborníci na bednění. 

Nákup i nájem bednění online. 
Kdykoliv, kdekoliv. 

shop.doka.com

Bednění 4.0 
Kvalitní bednění je základem pro realizaci monolitické konstrukce. Kvalitu, uspokojení a úspěch 
stavebních prací ale přinášejí i další aspekty. Elektronické nástroje Doka vám mohou výrazně 
pomoci při realizaci každého monolitického projektu. Bednění 4.0, čtvrtá průmyslová revoluce.

Elektronická správa vašeho 
staveniště. 

myDoka.com

Nástroje pro snadné plánování 
nasazení bednění

www.doka.cz

Concremote: 
Chytré řešení pro online sledování 
vývoje pevnosti betonu v reálném 
čase. Přináší výraznou optimalizaci  
nákladů i pracovního času. 





Malé kliknutí 
pro člověka, obrovský skok 

pro stavbu

Bednicí systémy online;
kdykoliv a kdekoliv

24/7

Vžycky v obraze díky 
průběžným notifikacím 

Máte jasno v objednávkách 
díky sledování historie 

Získáte více díky 
nejlepším cenám  

 

Budoucnost v nákupu a nájmu bednicí techniky už je realitou ve vašich počítačích a mobilních zařízeních 

shop.doka.com 

vítejte v budoucnosti 



Malé kliknutí 
pro člověka, obrovský skok 

pro stavbu



Mostní konstrukce.
Spojujeme břehy, měníme tvář krajiny  
a budujeme architektonické dominanty  
v přírodě i ve městech. 

Výškové budovy.
Panorama měst mění výškové domy, které  
rozšiřují možnosti kancelářských i rezidentních 
projektů. 

Energetické stavby.
S pomocí bednění pro přehrady nebo třeba  
chladicí věže je realizace energetických staveb 
jednodušší. 

Tunelové projekty.
Řada moderních a bezpečných systémů  
pro výstavbu tunelů usnadňuje průběh i takto 
náročných staveb. 

Rezidenční výstavba.
Jednoduché systémy pro každodenní použití  
při betonáži stěn, stropů nebo dalších konstrukcí 
bytových a kancelářských budov. 

Speciální konstrukce.
Zvláštní přání plníme pomocí speciálního  
bednění vyráběného přímo pro potřeby  
jednotlivých projektů. 

Doka Safety.
Bezpečnost na stavbě je pro nás prioritou.  
Proto nabízíme ucelený bezpečnostní program, 
který podpoří Vaši stavbu.

Technické plánování.
Tým technických specialistů detailně naplánuje 
nasazení bednění pro jakýkoliv projekt a pomůže  
s výběrem bednicích systémů. 

Inovace.
Stále hledáme nové cesty, jak naše výrobky  
vylepšit. A nejlepšími inovátory jsou mistři a tesaři, 
protože ti vědí nejlépe, co je třeba vylepšit. 

Servis bednění.
Profesionální servisní linky pro perfektní opravu 
bednění při návratu ze stavby. A to nejen našeho 
bednění, ale i toho z Vašich půjčoven. 

Montážní mistr.
Služby montážního mistra pomohou všude tam, 
kde je třeba bednění předmontovat nebo  
zkompletovat zvláštní celky. 

Přírodní zdroje.
Všechny výrobky Doka pocházejí z kontrolovaných 
zdrojů, které jsou certifikované pro obnovitelnost 
krajiny. 

Concremote.
Elektronický systém sledování vývoje mladého 
betonu může výrazně urychlit a usnadnit výstavbu 
všech typů projektů. 

Manuály Doka online.
Na stránkách www.doka.cz jsou k dispozici 
manuály, technické listy i další dokumenty  
k jednotlivým bednicím systémům. 

Platforma myDoka.
Ještě lepší kontrolu Vašich projektů i přístupný 
archiv dokumentů přináší platforma elektronické 
správy staveniště myDoka.

Elektronické faktury.
Šetříme přírodu i Váš čas, a proto fakturujeme  
elektronickou formou. Fakturu tak máte ihned  
v ruce - bez zbytečného papírování. 

Doka Eco.
Záleží nám na našem životním prostředí.  
Proto recyklujeme odpady a dbáme na ekologickou  
odbouratelnost produktů. 

Podpora v rámci výstavby.
Věnujeme se přáním a komentářům zákazníků  
a nabízíme podporu ve všech fázích výstavby tak, 
aby projekt byl co nejúspěšnější. 

Online shop.
Nikdy nebylo snazší bednění nakoupit nebo  
objednat! Stačí jen párkrát kliknout v Doka Online 
shopu a objednávka je vyřízena. 

Doka Tools.
Všechny potřebné nástroje pro snadný návrh  
bednicích systémů pro svislé i vodorovné konstrukce 
přináší Doka Tools na stránkách www.doka.cz

Prověřené výrobky.
Výrobky Doka oslavují narozeniny.  
Protože jsou vyrobené precizně a jejich  
koncepce je léty prověřená. 

Logistika.
Propracovaný systém vývozů a vracení bednění  
včetně sledování pomocí Truck systému pomáhá  
k dodávkám bednění “just in time”.

Globální zastoupení.
Mezinárodní spolupráce mezi více než sto sedmdesáti 
logistickými centry znamená obrovské know-how, 
které přináší jednodušší realizace. 

Pomáháme okolí.
Chceme být dobrým sousedem, a proto  
pomáháme našemu okolí jako partner pro 
potřebné organizace.  

Jsme tu pro vás už 
čtvrt století 

Odborníci na bednění. 





myDoka.com
online správa vašeho staveniště 

shop.doka.com
nejjednodušší cesta k bednění 

facebook/CeskaDoka
čerstvé informace vždy po ruce

doka.cz
vše na jednom místě


