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Časopis nejen o bednění 

posílený rozšířenou realitou  



Těší mne 
spolupráce 
s vámi .

listuji aktuálním vydáním našeho časopisu Doka Xpress  
a díky tomu si postupně vybavuji události z nedávné  
minulosti, o kterých se časopis zmiňuje. Je to zejména  
množství zajímavých staveb, o kterých je v časopise  
zmínka, a které jsme společně s vámi realizovali.  
Ať je to sídlo vinařství, mosty nebo nakonec i společensky 
velmi užitečný objekt Učiliště Požární Ochrany, který se 
stal stavbou roku. Všechny tyto stavby - a ještě velká řada 
dalších letos realizovaných - vznikly díky spolupráci, které 
já si velmi vážím a která mne velmi těší. 

Osobně mne velmi potěšily i stránky věnované našim 
Doka komponentům. Myslím totiž, že je dobré občas  
připomenout, že například takový nosník není jen  
„kus dřeva umazaný od betonu“, ale že za takovým  
produktem je velké vývojářské úsilí mnoha lidí a obsáhlé 
firemní know-how. Připomeňme například orientaci vláken 
dřeva přinášející tvarovou stálost, moderní metodiku 
zkoušení materiálu a následně i hotového produktu, 
praktické úpravy jako „nezničitelné“ zakončení nebo  
orientační značky. Dřevěný bednicí nosník je příklad toho, 
jak lze věci dotahovat do konce. A to včetně další přidané 
hodnoty, kdy Doka v mateřském závodě využívá odpad  
z výroby k produkci tepla, kterým zásobuje městěčko 
Amstetten, ve kterém sídlí. 

Teplo bude třeba, protože s pomalu se blížícím koncem 
roku se také blíží zimní sezóna, kdy teploty na stavbách 
klesnou. Ne tak v kancelářích stavebních společností, kde 
je toto období tradičně věnováno bilancování, hodnocení 
uplynulých měsíců a tvorby výhledů na příští rok.  
A já bych nám všem přál, aby i to nastávající období bylo 
pro nás všechny podobně úspěšné jako doba současná. 

Vážení zákazníci, 
milí kolegové,

Karel Novotný 
Jednatel společnosti Česká Doka 
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Karel Novotný 
Jednatel společnosti Česká Doka 

Bleskové
zprávy

Většina zemí Doka světa má 
vlastní facebookový kanál, kde 
můžete najít novinky z realizací 
i života ve společnosti. Aktuální 
foto staveb, zajímavosti i no-
vinky přináší i Česká Doka na 
svých kanálech na Facebooku 
a Instagramu: 

         Facebook/CeskaDoka 

         Instagram/CeskaDoka 

...Houstone,
už nemáme 

problém! 
Na shop.doka.com 

teď seženeme opravdu vše, 
co potřebujeme pro náš 

monolitický projekt!  

shop.doka.com

Nová výrobní linka pro bednění byla otevřena v Lipecku v Rusku. Výroba bednicích systémů 
bude směřovat na místní trh a cílem je podpořit obrovský potenciál, který ruský trh poskytuje  
v sektoru bytové a komerční výstavby. 

Výrobní areál o rozloze 3 500 m2 bude produkovat až 65 000 m2 stěnových bednění ročně. Jedná se  
o bednicí systémy ReForma Standard Plus, což je rámové bednění určené pro realizaci svislých konstrukcí, 
stěn, sloupů nebo třeba šachet a výrobně upravené pro lokální podmínky. Díky nové výrobní lince bude 
Doka blíž odběratelům a přímým uživatelům bednění, což je v souladu se programem trvalé udržitelnosti, 
kdy jsou do značné miry eliminovány ekologické dopady dané dopravou systémů po světě. Doka Lipeck  
je, jako součást Doka Production, třetím výrobním závodem Doka po rakouském Amstettenu a Banské  
Bystrici na Slovensku. // 

Doka rozšiřuje výrobní kapacity 
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Nosník    
Vše, co jste kdy chtěli vědět 

o dřevěném bednicím nosníku Doka H20.  
A spousta dalších infomací, 
které by nás ani nenapadly. 



 Legenda jménem 

H20   

Není nic jednoduššího ale zároveň typičtějšího pro stavbu  
monolitické konstrukce než nosník. Obyčejný dřevěný nosník 
H20 TOP, který dobře znají všichni monolitáři.  
Jenže… obyčejný dřevěný nosník není až tak obyčejný. 

První nosníky skutečně určené pouze jako součást bednicího systému, se objevily  
už před více než půl stoletím. Jejich pojetí bylo stejné jako dnes – dvě pásnice  
spojené stojnou nebo příhradovinou. Výrazným rozdílem ale bylo to, že standardní 
výškou nosníku bylo 36 centimetrů, tedy téměř dvojnásobek dnešního nosníku.  
Tyhle těžké a velké nosníky se udržely dlouhá léta. Do doby, než na trh přišla  
novinka – nosník H20 o výšce pouhých 20 centimetrů a s neztenčenou únosností. 

Nosník schovaný na veletrhu 
Nosník o výšce pouhých 20 centimetrů byl původně vyvinut a vyroben pouze pro 
jednoho odběratele, který měl specifické požadavky. I přes to ho ale společnost  
vzala jako ukázku možnosti na německý veletrh bauma v roce 1976 a umístila ho 
trošku dozadu, trošku mimo hlavní produkty, trošku mimo pohled návštěvníků.  
Jenomže ještě na veletrhu a během pár následujících týdnů dostala společnost  
objednávky na jeden milion běžných metrů. Dá se říci, že přes noc se tak nosník 
H20 TOP stal bestsellerem a začal měnit světový standard. Jeho koncepce je totiž, 
i po tolika letech, stále jedinečná. A to i přes to, že se našla řada firem, které se 
po uplynutí platnosti patentu v polovině osmdesátých let chopily možnosti a začaly 
podobné nosníky vyrábět. Záměrně píšeme podobné, protože řada dřevozpracujících 
firem se pustila do výroby tohoto komponentu jako vlastního ryze doplňkového 
sortimentu. Bohužel bez znalosti problematiky bednicí techniky, což mnohdy vede 
k propastnému rozdílu v kvalitě jednotlivých nosníků i jejich chování při skutečném 
nasazení na stavbě. 
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Nosník z dřevotřísky
V roce 1992 se na trhu objevila další novinka, a to nosník H20 P, jehož stojna byla poprvé  
v historii tvořena dřevotřískou. Pochopitelnou nedůvěru zákazníků, směřující k životnosti  
dřevotřísky dané nasákavostí, jasně rozptýlila společnost německá Doka, která začala  
nosníky H20 P vydávat jako nájemní produkt. Proč? „Použitá dřevotříska je výrazně  
kvalitnější než nábytkářská a rozhodně netrpí nasákavostí a následným drolením.  
A vzkaz německé Doky byl jasný – my tomuto produktu věříme natolik, že jej klidně  
budeme půjčovat a brát zpět. Za kvalitou nosníku Doka H20 P si stojíme,“ říká Harry  
Beutel z rakouského Amstettenu. Odborník na bednění, který má právě nosníky na starosti. 

Nosník s integrovaným metrem 
Polovina devadesátých let přinesla další inovaci, když se na nosnících objevily trojúhelníkové 
značky, které představovaly dalšího dokonalého pomocníka – integrovaný metr. Například 
pro stavbu stropního bednění Dokaflex tak už nebylo třeba využívat jiné měřítko – nosníky 
či stropní podpěry se jednoduše daly na označená místa dle potřeby. Práce se tak výrazně 
zrychlila a stala se i bezpečnější – podpora stropní konstrukce tak totiž byla stejnoměrná  
bez jakýchkoliv odchylek. 

Nosník s modrým koncem
Další revoluci přinesl rok 2004, kdy nosníky dostaly typický modrý konec – jediný skutečný 
shock absorber mezi nosníky na trhu. Polyuretanový polštář, který je na koncích nosníku,  
jej totiž chrání před pády a tím prodlužuje jeho životnost, a to až trojnásobně oproti  
nosníkům, které ochranu nemají nebo mají koncovky jen překryté plastem či kovem.  
Modrý plast je na nosníky injektován ve speciálním robotu a díky tlakovému lisování se stane 
jeho integrální součástí. Vrstva polyuretanu je navíc dostatečně silná, aby dokázala ochránit 
dřevo i při pádu z několikametrové výšky. Součástí plastu je navíc i další měřidlo, protože 
drážka uprostřed konce nosníku určuje jeho střed a je tedy možné podle ní (a například  
pomocí zednické „brnkačky“) přesně označit střed nosníku a tím lépe vyrovnávat klad  
bednicích desek. 

Nosník s nejdelší tradicí 
Doka v dnešní době produkuje více než 15 000 000 běžných metrů nosníků ročně, což  
je téměř třetina celosvětové produkce. V kvalitě nosníků se výrazně odráží nejen zkušenost  
z výroby, přeci jen Doka je producentem nosníků už více než půl století, ale také to, že  
nasloucháme našim zákazníkům i kolegům ze skladů. Skuteční uživatelé našich produktů 
totiž přinášejí poznatky, které často výrazně změní koncept nebo přinesou jasná vylepšení, 
ze kterých pak mohou těžit společně všichni uživatelé produktů Doka

Zjistěte víc pomocí 

rozšířené reality Doka! 

Komponenty k bednění, jako jsou například 
nosníky Doka je možné jednoduše koupit nebo 

pronajmout prostřednictvím internetového obchodu 
shop.doka.com 



Pásnice vyrobená z kvalitního pomalu 
rostoucího dřeva z horských oblastí  
Rakouska nebo severských zemí.  
Pro výrobu pásnice se používají pouze  
dva hranolky ze středu kmenu tak, aby 
střed stromu vždy směřoval ven. Díky tomu 
je vnější strana pásnice tvrdší a stabilnější. 

Integrovaný metr:  
Značky po 50 cm výrazně  
usnadňují skládání bednicích 
celků, například stropního  
bednění Dokaflex 1-2-4.

Drážka vlisovaná do konce nosníku  
indikuje horizontální střed nosníku.  
Při použití probarveného zednického 
provázku (brnkačky) je tak možné snadno 
označit středy na více nosnících a tím 
zajistit i přesnější klad desek stropního 
bednění. 

Spoje pásnice:  Kvalita dřeva je 
hlídána třístupňovým elektronickým  
systémem, který detekuje praskliny, 
nebezpečné suky a jiné defekty ve dřevě. 
Ty jsou následně vyřezány a latě spojeny 
lepeným truhlářským spojem.  
V konečném důsledku je spoj nejpevnější 
částí pásnice.

Stojna N: U nosníku  
H20 TOP N je stojna tvořena 
třívrstvou překližkou, 
vyráběnou přímo pro tento 
účel. Střední část překližky 
přenáší zatížení díky vertikální 
orientaci dřeva, vnější část 
slouží jako ochrana. 

Shock absorber je jediná opravdová 
ochrana konců nosníku. Vrstva polyuretanu, 
která je tlakově injektována na konec nosníku, 
vytváří polštář, který zabrání poškození konců 
nosníku lépe než jakákoliv jiná montovaná 
ochrana. Životnost nosníku s „modrým  
koncem“ se prodlužuje až na trojnásobek.

nosník 

H20 TOP 
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Stojna P: Nosníky s dřevotřískovou 
stojnou jsou vyrobeny z vysoce 
kvalitní dřevotřísky síly 22 milimetrů, 
která díky své úpravě nenasáká 
vlhkost. Použité lepidlo a dřevěný 
materiál jsou zvlášť vybírány pro 
maximální tvrdost a únosnost stojny. 

Vložená ochrana: Eco nosník bez modrého 
shock absorberu má v pásnici vloženou dvojici pevně 
spojených kuželů, které zabraňují šíření praskliny  
v pásnici nosníku. Prasklina může vzniknout při 
obzvlášť tvrdém pádu nosníku.

Zkosené okraje nosníku 
slouží k ladnějšímu sklouznutí  
v případě pádu a brání tak poškození 
pásnice nosníku. 

Popis: Každý nosník nese unikátní  
informace o datu výroby a to včetně 
hodiny a minuty. Nosíky je navíc možné 
opatřit jménem stavební firmy. 

Montážní otvory ve stojně nosníku 
slouží pro dodatečné montážní práce  
pro zavěšení nosníku pomocí adapteru 
pro jeřábové oko (kdy je takto možné 
stěhovat i větší sestavy například stě-
nového velkoplošného bednění TOP 50) 
nebo k umístění adaptéru pro evoluční 
převod stropního bednění Dokaflex  
na systém Doka XBrace. 

nosník 

H20 ECO 



hliníková 
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koza
Lehká. Hliníková konstrukce o váze pouhých 55 kilogramů 
umožňuje jednostranné bednění svislých konstrukcí i bez použití 
jeřábu. 

Jednoduchá. Stačí sklopit stojnu, zasunout do lůžek, zajistit  
a hliníkový rám je připraven k použití. 

Rychlá. Lehká a jednoduchá konstrukce urychluje procesy  
na staveništi. 

Velmi lehký opěrný rám pro oporu jednostranného bednění svislých  
konstrukcí umožňuje snadnou manipulaci bez nutnosti použití jeřábu  
a tím rychlejší a ekonomičtější práci na staveništi. Lehké rámy  
o hmotnosti pouhých 55 kilogramů jsou snadno a rychle připraveny  
k použití díky skládací konstrukci a možnosti ztužení pomocí křížových  
výstuh Staxo. Stavitelná vřetena umožnují přesné nastavení i při nerovném 
povrchu, rozšiřující nástavec (AL 0,30m) zase možnost bezpečného  
a rychlého obednění svislých konstrukcí až do výše 3,30 metru. 

Základní sestava: 
Maximální výška: 3,00 m
Hmotnost: 55 kg
Maximální tlak betonu: 40 kN / m²
Maximální rozteč rámu: 0,90 m
Fixace přímo na panelu (centricky)

S prodloužením 0,30 m:
Maximální výška: 3,30 m
Hmotnost: 63 kg
Maximální tlak betonu: 40 kN / m²
Maximální rozteč rámu: 0,75 m
Fixace přímo na panelu (centricky)

Opěrné kozy 
Umožňují bezpečné odvedení sil od 
betonáže pomocí šikmých kotev  
všude tam, kde není možné kotvit 
prvky stěnového bednění skrz 
beton. Pro naszení při použití 
jednostranných bednění až do výšky 
12,80 m.

Variábel 

•	 pro výšky betonáže do 4,00 m
•	 ze systémových ocelových paždíků  

a doplňkových dílů
•	 jednoduché zavětrování pomocí 

lešeňových trubek
•	 úsporné přizpůsobení na požado-

vaný tlak čerstvého betonu změnou 
rozestupu opěrných koz

•	 lze montovat i přepravovat ručně
•	 rozsáhlé bezpečnostní příslušenství pro 

betonářské plošiny

Univerzál

•	 pro výšky betonáže do 12,80 m
•	 flexibilní výškové nastavení
•	 možnost přemísťování vysokých jednotek
•	 jednoduché a rychlé nastavování díky 

stavebnicovému systému
•	 rychlé přizpůsobení nerovnostem podkla-

du pomocí vřeten s kloubovou deskou.
•	 předmontované spojky pro zavětrování 

pomocí lešeňových trubek
•	 úsporné přizpůsobení na požado-

vaný tlak čerstvého betonu změnou 
rozestupu opěrných koz

•	 rozsáhlé bezpečnostní příslušenství pro 
mezilehlé a betonářské plošiny  
a výstupy

•	 přemísťování bez jeřábu pomocí  
pojezdové jednotky



Po dvaceti letech se  
naplňuje vize moderní 
zástavby pražského  
Pankráce. Devítipatrový 
kancelářský objekt Parkview 
je poslední z desítky  
plánovaných budov 
lokálního business centra. //

Praha |  Pankrác 

Parkview

Projekty z domova 
Více o národních i světových projektech najdete na 
stránkách www.doka.cz, facebooku nebo instagramu 
Česká Doka.
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facebook.com/CeskaDoka

Aktuální informace o dění ve společnosti 
Doka, o realizovaných stavbách  
nebo zajímavosti za zákulisí.  

instagram.com/CeskaDoka 

Nejlepší fotografie z Vašich staveb,  
které realizujete s bedněním Doka  
najdete na našem instagramu. 

www.doka.cz 

Všechny informace přehledně na jednom 
místě. Bednicí systémy, novinky,  
zajímavosti, manuály. 
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Pořádnou porci práce si na sebe vzala společnost Metrostav, 
která pro SŽDC realizuje řadu projektů v rámci projektu Opti-
malizace traťového úseku Praha Hostivař – Praha hl. n., II. část 
– Praha Hostivař – Praha hl. n. V rámci tohoto projektu probíhá 
modernizace nebo výstavba hned tří nádraží. 

Nádraží Vršovice bude mít nové podchody, které propojí nejen 
nástupiště ale i pražské čtvrti Nusle a Vršovice. Stavba podchodu  
a jeho vstupních koridorů je realizována jako monolit, a to  
s pomocí stěnového rámového bednění Framax Xlife doplněného 
o obloukové plechy a nosníkové stropní bednění Dokaflex. Při 
realizaci je důsledně dbáno na kvalitu jednotlivých prvků bed-
nění, jejich skladbu a výsledný spárořez; všechny povrchy totiž 
zůstanou i po dokončení stavby viditelné jako pohledový beton. 

Nádraží Eden vznikne jako zcela nová vlaková zastávka,  
což jistě potěší zejména sportovní fanoušky, kteří budou mít  
díky nové stanici blíže na stadion Slávie. V současné době je  
realizován podchod, který budoucí nádraží s okolím stadionu 
propojí. Železobetonová monolitická stavba vzniká za pomoci 
bednění Doka, konkrétně stěnového rámového bednění  
Framax s kompozitní deskou Xlife a stropního bednění Dokaflex 
s deskou potaženou fenolickou pryskyřicí pro hladký otisk. Potah 
bednicích desek je v tomto případě důležitý, protože povrchy 
betonů zůstanou po dokončení bez úprav a celá stavba tak 
bude v pohledovém betonu. Součást stavby byla i rekonstrukce 
přilehlého mostu. 

Nádraží Hostivař vznikne jako monolitický podchod společně  
s odbavovací halou. Cestující tak nově budou moci vyřídit 
cestovní formality i vstupovat na nástupiště tubusem, ve kterém 
se snoubí funkčnost i nadčasový design. Celý projekt totiž tvoří 
beton - monolitický pohledový celek s řadou zajímavých detailů. 
Povrchy betonu, které celému projektu dávají tvář, vznikly  
s nasazením stěnového rámového bednění Framax Xlife  
a stropního nosníkového bednění Dokaflex. To do výše vynesly 
podpěrné věže Staxo100. 

Všechny tři projekty mají jako jednotící prvek pohledový beton 
nejvyšší kvality. Bohužel ale je také třeba si položit otázku ne zda, 
ale za jak dlouho se pohledové betony změní ve změť naspre-
jovaných obrázků a tagů, protože podobné prostory sprejery 
vyloženě lákají. Je jen škoda, že při své „umělecké činnosti“ 
ignorují desítky a stovky hodin práce, kterou jiní lidé věnovali na 
vybudování takové stavby.//

Praha |  železnice 

Optimalizace traťového úseku 

Obsáhlé fotogalerie z jednotlivých nádražních staveb můžete 
najít na našem webu nebo facebooku a instagramu.  

Vršovice
Eden 
Hostivař 



myDoka                  shop.doka.com
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„Rozhodně by bylo škoda původní část budovy zahodit, zvlášť když 
celý projekt má po této továrně jméno. Architektonické studio tak 
přišlo s návrhem začlenění stávající zdi do monolitického komplexu 
pomocí čtyřiadvaceti betonových sloupů, které ji obklopí. Staré tak 
bude přecházet do nového a naopak, k čemuž pomůže i společný 
trám, který spojí sloupy i historické zdivo a vytvoří zajímavé průčelí 
komplexu,“ komentuje Tomáš Králík, hlavní stavbyvedoucí společnos-
ti Skanska, která stavbu realizuje. 

Nejdelší konzole ve střední Evropě 
Kromě zmíněné zdi a lokálních vyzdívek je objekt realizován jako 
monolitický celek. Budova B jako bytová budova o deseti patrech, 
budova C jako šestipatrová administrativní budova. Společný suterén 
pak míří dvě patra pod zem. Monolit umožnil i razantní architek-
tonický počin, vytvoření téměř desetimetrové konzoly. „Dle našich 
informací je tato konzola nejdelší ve střední Evropě, alespoň co se 
týká bytové výstavby. Její plocha je 224 m2 a na sobě ponese tři 

Praha |  Karlín 

Nejdelší konzole 
bude v Karlíně
Jedním z výrazných architektonických počinů je rozhodně komplex Praga Studios (budovy A, B 
a C), který obsadil plochu bývalé továrny Praga. Ta ale nezmizela úplně, připomínat ji bude zeď 
původní továrny, dokonce se zachovaným logem „pragovky“, kterou architektonické studio vtipně 
začlenilo do výrazně moderního celku. 

1
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bytová patra. I proto jsme pro její realizaci přizvali odborníky na bednění 
ze společnosti Doka, kteří společně se statikem vytvořili řešení podpěrné 
konstrukce. Ta samotná váží téměř 100 tun a tvoří ji systém Doka Staxo 
100,“ komentuje hlavní stavbyvedoucí. Podporu předpínané konstrukce 
konzoly tak tvoří téměř 1700 rámů nosné konstrukce, která se využívá 
pro extrémní zatížení, například při realizaci mostů. Strop konstrukce, 
respektive podlahu konzole pak tvoří tradiční stropní bednění Dokaflex, 
tvořené dřevěnými nosníky H20 a třívrstvou bednicí deskou Doka 3-So. 
Monolitické konstrukce budovy pak jsou realizovány pomocí rámových 
stěnových bednění a sloupových bednění z vlastního skladu společnosti 
Skanska. 

Chceme, aby se dělníci vraceli domů zdraví
Společnost Skanska je známa svým nekompromisním přístupem  
k bezpečnosti na staveništích a Praga není výjimkou, jak komentuje  
hlavní stavbyvedoucí Králík: „Chci, aby se naši kolegové každý den  
vraceli domů zdraví a vcelku. To, že na bezpečnosti trváme, neděláme 
pro firmu nebo kvůli nějakému zákonu, to si musí lidé na stavbě uvědo-
mit. Každý z nich to dělá pro sebe a pro svoji rodinu. Staveniště je jedno  
z nejnebezpečnějších pracovních míst a je na nás všech, abychom  
zamezili případným incidentům. Ano, firmy to stojí peníze, ale jsou to 

dobře vynaložené peníze,“ dokončuje hlavní stavbyvedoucí. Proto na 
stavbě najdete nejen vyznačené bezpečné průchody, ale třeba výstu-
pové věže Doka 250, zábradelní profily Doka XP nebo třeba sloupky 
zábradlí z nájemního skladu Doka. Stavba je navíc vybavena ochrannými 
sítěmi, které jsou od letošního roku zařazeny i do systému Doka Safety. 
„Ochranné sítě jsou výrazným bezpečnostním prvkem pro stavbu, pro-
tože zamezují pádu předmětů nebo materiálu mimo stavbu. To je důležité 
zejména při realizacích jako je Praga, kdy chodníky kolem stavby zůstá-
vají v provozu,“ říká Václav Lorenc, produktový manažer Doka. 

Designová architektura má v historických čtvrtích své místo
Moderní objekty nebo dokonce celé komplexy budov, se už dávno staly 
součástí historických čtvrtí našich měst a svým pojetím vrostly do každo-
denního života. Některé jsou umírněné, jiné jistě vyvolají rozporuplné reakce. 
Jednou z těch kontroverznějších určitě bude právě budova „B“ karlínského 
komplexu Praga, protože svojí nekonformní siluetou ve tvaru obráceného  
L může na některé pozorovatele působit rušivě. Rozhodně se ale jedná  
o ojedinělý architektonický počin, za kterým lze najít tisíce hodin práce.  
A to nejen při výstavbě, jak dokazují betonáři z firmy Skanska, ale také při 
plánování náročných detailů bednicích systémů pro realizaci monolitu, které 
na stavbu dodala například společnost Česká Doka.// 

Nosná konstrukce Staxo 100

Nosné konstrukce Doka jsou navrhovány s ohledem  
na flexibilitu, vysokou hospodárnost a optimální  
bezpečnost práce. Staxo 100 nabízí nosnost  
až 97 kN na každou nohu.

1 Výrazný design obráceného  
písmene L může být v historické 
zástavbě kontroverzní. 

2 Konzola byla při realizaci podepřena 
stovkami rámů nosné konstrukce 
Staxo 100. Ta se většinou používá 
spíše pro mostníkonstrukce. 

3 Vizualizace stavby po dokončení. 

Zjistěte víc pomocí 

rozšířené reality Doka! 

1
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Některé objekty v sobě dokáží až neuvěřitelně 
snoubit estetiku i funkci. A některé dokážou jít 
ještě dál, například stát se přirozenou součástí 

krajiny. Jedním z takových je nové sídlo  
Vinařství LAHOFER. 
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Vyloženě poh ledné vinařství 

Zjistěte víc pomocí 

rozšířené reality Doka! 



Víno může zrát i v betonu
Jihomoravské Vinařství LAHOFER skloubilo  
moderní architekturu i tradici vinařské oblasti. 

Unikátní objekt sídla vinařství 
připomíná vinici, sklípek  
i moravskou krajinu.  
O jeho vzniku i o vínu z betonu 
jsme si povídali s Danielem 
Smolou z Vinařství LAHOFER,  
budoucím uživatelem stavby. RO

ZH
OV

OR

Pane Smolo, ve spojení s vínem bych spíš očekával dřevo nebo další 
vyloženě přírodní materiály. Jak jde dohromady víno a beton? 
Koncepce nového sídla Vinařství LAHOFER je výsledkem představy našeho pana 
majitele, který má rád moderní materiály a kombinace pohledového betonu, 
skla a dřeva je jeho oblíbenou, Takže ano, dřevo tam bude taky i když jako  
doplněk dalších materiálů. A v téhle kombinaci myslím, že víno, moderní  
architektura a beton jdou dohromady výjimečně dobře. 

K vínu ale má vztah celá koncepce stavby, takže není třeba  
se bavit jen o materiálech. 
Rozhodně. Celkový tvar budovy připomíná zvlněné moravské vinice, interiér pak 
má evokovat kopaný moravský sklípek, což ještě umocňuje žebrování skeletu  
z pohledového betonu. Rozestupy žeber navíc odpovídají řádkování vinice, takže 
z druhého pohledu bude budova organicky pokračovat do přírody a oba prostory 
tak spolu budou korespondovat a splývat. Na řádky vinice ostatně navazují  
i prefabrikované dílce na střeše budovy a sloupy výrobní haly.

Střecha budovy by měla sloužit jako jakýsi amfiteátr? 
Střecha je samozřejmě monolitická, ale bude obložená dřevem a doplněná 
o betonová žebra. Po dokončení bude fungovat jako odpočinková zóna pro 
návštěvníky našeho vinařství. Chceme navíc, aby naše centrum nebylo jen 
vinařstvím, ale i kulturním bodem, takže bude sloužit i jako hlediště při pořádání 
koncertů a dalších akcí. 

Celý koncept zní velmi propracovaně, kdo s nápadem přišel? 
Autorem koncepce je architektonická kancelář Kryštof a Chybík z Brna.  
My jsme základní projekt měli, ale to byly ryze technické budovy na výrobu 
vína a pro administrativu. S finální podobou přišli architekti sami, představili 
nám jejich nápad a majiteli vinařství se to velmi zalíbilo. Musely se samozřejmě 
zapracovat nějaké změny dané zejména technickými požadavky, ale obecná 
idea zůstala. A rozhodně je to dobře, protože díky jejich invenci vznikla naprosto 
unikátní stavba, která v sobě skloubila funkčnost, estetiku i tradici.  
A to vše v moderním pojetí monolitického pohledového betonu. 

Z betonu ale není jen budova. Viděl jsem tady i betonové tanky na víno? 
Je to jedna z technologií, co tady máme. Bude tu v provozu šest betonových 
nádrží, v nichž bude víno prokvašovat. Beton totiž nabízí daleko přirozenější 
proces zrání než nerezový tank, protože drží teplotu stáleji a procesy ohřívání 
a ochlazování vína při kvasném procesu jsou tak pomalejší. Beton tak výrazně 
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napomůže přirozenému biodynamickému procesu vína a, jak tvrdí 
sklepmistr, víno by tak mělo být zase o trošku chuťově bohatší. Je to 
ale jen jedna z technologií, kterou tu máme. Samozřejmě tady bude-
me mít i nerezové tanky, hliněné nádoby kvevri nebo dřevěné sudy. 

Mluvil jste o zahřívání a ochlazování vína,  
proč se to děje a jaký vliv na to beton má? 
Změna teplot ve víně probíhá samovolně. Když víno začne kvasit,  
kvasinky rozkládají cukry na oxid uhličitý a alkohol. Při tomto procesu 
se víno zahřívá až do momentu, kdy začíná převládat alkohol nad 
cukry a proces se samovolně zastaví. Říkáme, že víno se prokvasí 
do sucha. Pokud chceme, aby zůstalo ve víně více zbytkových cukrů, 
musíme proces zastavit dříve umělým ochlazením. To samozřejmě 
snadno uděláme chladicím médiem v nerezovém tanku, ale víno 
dostává teplotní šok. V betonové nádrži jsou teplotní změny pomalejší 
a přirozenější. 

Povrch betonu je do jisté míry pórovatý. Nemůže dojít 
například k přenášení chutí mezi víny? 

Toho bych se určitě nebál. Jistá strukturovanost povrchu ale může 
naopak vínu pomoci, protože na povrchu betonu bude probíhat  
mikrooxidace, která vínu zase trošku pomůže ve fázi jeho vývoje.

Komplex sedí přímo uprostřed vašich vinic. 
Je to pro víno přínosem? 
Je to veliká výhoda. Obecně se dá totiž říci, že čím méně transportu 
hrozny prožijí, tím je to pro budoucí víno lepší. Pokud musíme hrozno 
dovážet delší trasou, může se stát, že nám začne kvasit už po cestě.  
A to pro budoucí nápoj není dobré. U nás teď bude cesta opravdu  
kratičká. A my jsme připraveni; stavba sice ještě hotová není, ale 
výrobní část už je vybavena příjmovou vanou, lisy i tanky a nádržemi. 
Takže máme pod střechou vše potřebné pro novou várku skvělého vína. 

Takže letošní produkce už bude plně v nových prostorech? 
Ano, letošní víno už bude z našeho moderního provozu a velká část 
i ze zmiňovaných betonových nádrží. A jsme si jisti, že to bude „na 
beton dobrý víno“. //

Vinařsví LAHOFER:  www.lahofer.cz
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Základové konstrukce pro prefa prvky a jímky byly prováděny ručním 
stěnovým bedněním Frami Xlife, přičemž beton do něj ukládaný 
zároveň sloužil jako barevný vzorek pro budoucí pohledové konstrukce. 
Nejnáročnější částí stavby výrobní budovy byla ale realizace 
přesahujících říms střechy, protože ty se nacházejí ve výšce až devět 
metrů nad povrchem, který není v rovině. S realizací napomohla pevná 
skruž Doka a nosníkové bednění. 

Realizace pohledových betonů administrativní  
budovy a návštěvnického centra
Vnitřní konstrukce zákaznického centra má připomínat moravský kopaný 
sklípek, čemuž výrazně napomáhají oblouková nosná žebra budovy. 
“Samotná realizace nosných pohledových betonových rámů nebyla 
vůbec jednoduchá. V první fázi jsme si nechali zpracovat  

návrh bednění od firmy Česká Doka, který byl následně konzultován 
a upravován s architekty kvůli jednotlivým spojům mezi dílci a otvory 
pro kotevní tyče. Pro bednění rámů jsme používali stěnové nosníkové 
bednění Doka Top 50, kde pro tvar klenby naši tesaři vyrobili ve 
spolupráci s geodety dřevěný ramenát. Pro osu 1-12 bylo nutné zvlášť 
vytyčit tvar zborcené plochy stropu amfiteátru, protože každý rám byl 
tvarově odlišný. Realizace byla o to složitější, že výztuž, která byla 
navržena statikem pro jednotlivé rámy, se vždy vázala dopředu jako 
armokoš, a následně osazovala jeřábem do jednostranně zabedněné 
stěny pro dodržení požadovaného tvaru a pro zajištění navrženého krytí 
výztuže rámů. Samotná betonáž byla také potřeba dobře načasovat, 
hlavně v letních měsících, což znamená, že jsme většinou začínali  
s betonáží rámů v šet hodin ráno,” komentuje stavbyvedoucí Jan Ševčík 
z realizační společnosti Brestt a pokračuje: "Vodorovné konstrukce na 

Realizace unikátní budovy pro administrativní, 
zákaznické i výrobní centrum 
Vinařství LAHOFER
Budovy centra Vinařství LAHOFER realizuje společnost Brestt jako  
monolitický objekt, místy doplněný vyzdívkami nebo výplněmi jiným  
materiálem. Celkově se jedná o výrobní budovu řešenou jako sloupovou 
konstrukci a zákaznické a administrativní centrum, které tvoří monolitická 
konstrukce ve tvaru zborcené plochy připomínající vlnu. Obě budovy jsou  
z maximální části tvořeny pohledovým betonem. 

1



adnimistrativního a návštěvnického centra byly taktéž speciální. Zhruba 
polovina plochy objektu je zakryta stropní deskou tloušťky 200mm v jedné 
výškové úrovni, avšak od osy 12 - 1 začíná ta hlavní doména - tvar celého 
vinařství. Jedná se o plochu „amfiteátru“, která se skládá ze šikmé plochy 
přecházející přes zborcenou plochu do vodorovné plochy o dvou tloušťkách 
desky, 290mm a 200mm. Přesný tvar zbrocené plochy v ose 1-12 bylo 
nutné vytyčit geodety a díky daným bodům zabednit zborcenou plochu 
stropu. Pro bednění stropní konstrukce byl použit systém Dokaflex a skruž 
Doka v kombinaci s dřevěnými ramenáty pro dodržení přesného tvaru 
zborcené plochy. I samotné vyztužení stropní konstrukce bylo atypické, 
nejenom pro náročnost provedení. Samotná betonáž stropní konstrukce 
v amfiteátru byla rozdělena na několik pracovních úseků z důvodu 
realizovatelnosti. Nejdříve se zabetonovala vodorovná část stropní desky 
společně se šikmou částí, a až následně se dala zabetonovat zborcená 
plocha. Zborcenou plochu bylo nutné kvůli velkému výškovému převýšení 
zabednit jako “stěnu”, tedy že bylo nutné zabednit i horní hranu stropní 
konstrukce a doplnit ji o velký počet vibračních i plnících otvorů."

Finální povrchy s pohledovými prvky 
Jako finální povrch části amfiteátru a celkově celé části střechy byla 
navržena dřevěná podlaha doplněná o železobetonové trámy. Ty byly 
betonovány na stavbě jako takzvané stavební betonové prefabrikáty  
a celkem se jednalo o 134 kusů železobetonových trámů. Pro osu  
12-25 a pro šikmou a rovnou plochu amfiteátru bylo možné vyrobit  
trámy v předstihu, avšak trámy ve zborcené ploše se vyráběly až po 
dokončení ochranné betonové mazaniny střechy. Nejdůležitější bylo 
zachovat navržený tvar amfiteátru, který tvoří celkem 12 výškových  
úrovní. „To znamená, že jsme museli vyrobit dřevěnou šablonu, dle  
které jsme přesně zabednili železobetonový trám, vyarmovali dle 
skutečnosti a následně zabetonovali. Bylo také důležité vymyslet kotevní 
otvory pro možnost manipulace s hotovými prvky pro následnou montáž, 
a přitom dodržet pohledovou kvalitu betonů,“ doplňuje stavbyvedoucí 

Ševčík. Montáž jednotlivých trámů probíhala po jejich dostatečném vyzrání, 
vytvrdnutí. Postupovalo se systematicky, vždy se osazovala  jedna celá 
osa z důvodu návaznosti jednotlivých trámů na sebe. Bylo nutné osadit 
všechny prvky v ose do požadované výšky, zabednit patky dle skutečnosti 
pod jednotlivými trámy, zabetonovat a následně přikotvit pomocí ocelových 
výrobků do patek. 

Unikátní stavba aspiruje 
na významná architektonická ocenění
Celý koncept je výrazným architektonickým vkladem do českého fondu 
výjimečných staveb. Pojetí objektu jako stavby, která v sobě snoubí 
funkční prvky, technickou vyspělost realizace, výjimečné architektonické 
pojetí, historickou tradici a místní kontext a který se sám stává součástí 
krajiny, rozhodně není obvyklé. Budova zasazená mezi řádky vinice na ně 
navazuje architektonickými prvky, tvarem připomíná zvlněnou moravskou 
krajinu a vnitřním pojetím kopaný vinařský sklípek. Kombinace skla, 
dřeva a pohledových betonů pak ukazuje moderní tvář budovy a cestu do 
budoucna. Stavby, jako je multifunkční designové sídlo Vinařství LAHOFER, 
mohou vznikat jen díky souhře významných faktorů. Těmi jsou nejen 
kvalitní architektonický návrh, ale také inovacím otevřený investor, zkušený 
stavební tým, a v případě monolitické stavby, i kvalitní bednicí systémy.   
V případě takové souhry faktorů pak může vzniknout skutečně výjimečná 
stavba, která rozhodně v dalších letech nasbírá řadu prestižních ocenění. 
A ty si rozhodně zaslouží. //
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Dřevěné nebo betonové    atrium?  
Prkna. Plochy jak zrcadlo. Rohy ostré jako břitva  
nebo neznatelné spáry. Taková je stavba pardubické  
administrativní budovy, kterou s nasazením bednění 
Doka realizuje společnost TAKO.  

Pohledový beton nabízí architektům  
a stavebním firmám výjimečný  
prostor pro realizování báječně 
neotřelých nápadů, které dokážou 
obyčejně užitečné stavby přeměnit 
na uměleckou architekturu. Moderní 
přístup, ve kterém se mísí jednodu-
chost i zdobná hravost, použití  
pohledového betonu jen nahrává.  
Jak dokazují moderní stavby, u kterých 
hraje beton prim. 

Stavební projekty, u kterých zůstávají  
betonové povrchy viditelné i po finálním 
dokončení, jsou v moderní architektuře 
navíc stále žádanější. Na rozdíl od  
betonových konstrukcí, které mají pouze 
nosnou funkci, dávají viditelné plochy mož-
nost vytvořit unikátní stavby s rozmanitými 
možnostmi ztvárnění povrchů i tvarů. 
Okolností, které tyto povrchy ovlivňují, je 
celá řada. Vždy ale je finální povrch  
a jeho ztvárnění přímo odvislé od bednicí 
techniky. A to nejen pokud jde o otisk, 
ale i o jeho členění i odstín betonových 
ploch. Kromě toho otiskne bednění do 
betonu i svoje nosné prvky, jako jsou 
rámy, rastr kotev, zavěšovací prvky a další 

detaily. Mnoho z těchto, pro jednotlivé 
systémy bednění typických vlastností, lze 
s úspěchem využít jako záměr a podporu 
uměleckého ztvárnění. 

Realizace projektů s viditelnými betonovými 
plochami je náročná týmová práce  
a vyžaduje spolupráci investora, architekta, 
dodavatele stavebních prací, dodavatele bed-
nění i technologa betonu. Představu finálního 
díla, a zejména vzhled povrchu, je třeba co 
nejlépe zkonzultovat. Při dobré koordinaci lze 
totiž odhalit různé neproveditelné představy 
a požadavky, nebo jejich neúměrnou finanční 
náročnost. 

Představa. Co nejpodrobněji specifikovaná 
představa architekta či investora je důležitá 
pro další plánování projektu a odvíjí se od ní 
všechny detaily budoucích prací. 

Výběr povrchu. Hladký nebo strukturo-
vaný? S otiskem prvků bednění nebo bez? 
Možností je neuvěřitelně mnoho a je jen 
na investorovi či architektovi, pro jaký se 
rozhodne. Povrch navíc může nést i otisky, 
které běžné nejsou  
a vytvářejí následně reliéfní obrazce či 

odkazují k jiným souvislostem. Jak dokazuje 
třeba realizace kancelářské budovy v Pardu-
bicích. 

Odbedňovací prostředek a péče  
o bednění. Dokonalý povrch vyžaduje 
výbornou péči o bednění. Vždyť právě  
bednění je to, co betonu vtiskne tvář.  
Péče o něj je esenciální pro celý projekt  
a zejména v případě pohledových be-
tonů by měla být jeho čistota a ošetření 
vhodným odbedňovacím prostředkem 
samo zřejmostí. Ideálním prostředkem tak 
je například přípravek Doka Optix, emluze 
která je speciálně vyvinutá pro nejvyšší 
kvalitu otisku, bez pórů a lunkrů. 

Bednicí systém. Možnost nasazení  
a realizace ovlivňuje samozřejmě také nos-
ná konstrukce bednicí desky. Od rámových 
bednění, které poskytují jednoduchý in-
dustriální otisk až po speciální konstrukce 
pro neotřelé tvary. Základem je, že bednicí 
systém musí být dostatečně únosný, práce 
s ním komfortní a bezpečná, ale záro-
veň musí poskytovat možnost vytvoření 
žádaného tvaru. Podle představy je tak 
možné využít rámové systémy, velkoplošná 

Pohledové betony 

Při vstupu do atria stavby není na první pohled 
jasné, zda jsou stěny obložené dřevem nebo 
jde-li o otisk v betonu Správně je to druhé,  
i když to zní neuvěřitelně, protože otisk 
je po celé výšce atria – a to je šest pater 
-  výjimečně kvalitní. „Na tuto stavbu jsme 
se dlouho připravovali, technicky i pomocí 

konzultací. Výsledného otisku jsme nakonec 
dosáhli pomocí bednění, které tvořily 
komponenty Doka a zejména drevěný bednicí 
plášť. Klíčový byl výběr prken a jejich sesazení 
systémem pero – drážka. To bylo důležité 
z hlediska možného zatékání cementového 
mléka. Dalším důležitým krokem bylo, že jsme 

odbedňovali až po seschnutí prken tak, aby 
nedošlo k narušení kresby dřeva,“ říká výrobní 
ředitel společnosti TAKO Jakub Vohradník a 
dodává: „Nejdůležitějším aspektem ale bylo 
maximální nasazení a obrovská zručnost naší 
připravy a tesařů.“
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Dřevěné nebo betonové    atrium?  

Zjistěte víc pomocí 

rozšířené reality Doka! 
bednění nebo dokonce bednění vyráběné na míru projektu. Ta jsou projekto-
vána speciálně pro užití v rámci specifického projektu a jsou vyráběna přímo 
s ohledem na přesné nasazení. Výjimkou nebývá, že jedna forma je použije 
pouze pro jediné místo na stavbě a pak se zase rozebere. To jsou ale právě 
ty detaily, které z projektu dělají něco vyjímečného. 

Beton a jeho ukládání. Kvalita finálního otisku je také přímo odvislá 
od výběru betonové směsi, povětrnostních podmínek při její dopravě  
i ukládání a v neposlední řadě od způsobu a pečlivosti jejího ukládání. 
Pohledové betony jsou nedílnou součástí architektury a zcela jistě si budou 
získávat stále větší popularitu. Architektům tento trend otevrá další mož-
nosti realizace zajímavých stavebních nápadů. A to ať už se jedná o hladké 
povrchy, realizované díky kvalitnímu bednění a odbedňovacím prostředkům, 
nebo třeba reliéfy a otisky různých přírodních materiálů nebo sochařských 
děl. Při správné souhře všech zúčastněných stran a dodržování technologické 
kázně je pak možné dílo dokončit v požadované kvalitě i spokojenosti všech 
stran a s přijatelnými náklady. 

Doka má v oblasti pohledových betonů dlouholeté zkušenosti, které se každo-
ročně zúročují při realizaci těch nejzajímavějších projektů po celém světě. 
Kompetenční centrum v rakouském Amstettenu sdružuje know-how a pomáhá 
při plánování a realizaci jakéhokoliv typu betonového povrchu kdekoli po 
světě. Ale pohledový beton není záležitost jen zahraniční. I v České republice 
se každoročně realizují desítky projektů, u kterých je kvalita povrchu betonu 
a jeho struktura či neobvyklý tvar základem jeho budoucího vnímání. Kvalitu 
takových projektů nejlépe prověří čas, ale už teď je jisté, že se do popředí 
rozhodně dostávají. O tom svědčí napříkladi i finalisté a výherci letošní soutěže 
stavba roku, kde budovy z pohledového betonu výrazně zabodovaly. //

Pohledové betony 

V realizované budově nejde zdaleka jen o atrium, 
pohledových částí je zde celá řada. Za všechny můžeme 
jmenovat schodišťovou a výtahovou šachtu, kde přišly ke 
slovu betony hladké, ale stále pohledové a ve vynikající 
kvalitě. Více ale napoví fotografie, které si můžete 
prohlédnout prostřednictvím aplikace rozšířené reality Doka 
nebo na facebooku CeskaDoka. //
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Předškolní vzdělávání by mělo děti bavit a být jim blízko. Tomu by měly odpovídat i objekty, 
ve kterých se zařízení školek nachází. Přesně tak je tomu v Dolních Břežanech, kde vyrostla 
unikátní a hravá konstrukce z pera architektomnického studia S.H.S. architekti. 

Monolitický skelet, barevná fasáda. Objekt 
vyrůstá na zelené louce jako zcela nová výstavba,  
a to včetně infrastruktury. To dalo architektům 
poměrně volnou ruku a možnost navrhnout hravý,  
ale přesto účelný objekt. Technicky řečeno, stavba 
je realizovaná jako monolitický objekt vystavěný 
na základové desce a doplněný vnitřními cihelnými 
vyzdívkami. Za suchým popisem se ale skrývá 
neobyčejná budova s nepravidelným půdorysem 
a kruhovými okny; ano, v celé stavbě ani jedno 
okno není hranaté, zato těch kruhových o osmi 
průměrech je 86 ve stěnách a dalších 26 ve 
stropě. I když je stavba realizována jako monolit,  
v rámci finálních úprav dostane budova samozře-
jmě povrchovou úpravu. Ta bude různobarevná  
a dětsky hravá, tak aby ladila s celým konceptem 

budovy i jejím využitím pro účely školky. 

Za konstrukcí stojí stavební firma BKKS, která si 
jako partnera pro realizaci monolitu zvolila společ-
nost Česká Doka, bednicí technika. „Společnost 
Doka nám navrhla skladbu bednicích systémů a ty 
také následně pro tuto neobvyklou realizaci dodala. 
Využili jsme jak tradiční stěnové systémy, zejména 
rámové bednění Framax Xlife, tak některé kompo-
nenty pro realizaci stropů systémem Dokaflex. Za 
zvláštní poznámku ale stojí zmíněná kruhová okna, 
pro která muselo být vyrobeno sedmnáct  forem 
přímo pro potřeby projektu,“ komentuje stavby-
vedoucí Křápek, jednatel společnosti BKKS. //
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Zvláštní mateřs ká  školka
Zvláštní bednění pro realizaci neobvyklých tvarů 
Pro realizaci neobvyklých tvarů, jako jsou například zmiňovaná kruhová okna, je nejlepším 
řešením bednění vyrobit přímo na míru a dle požadavků projektu. „V tomto případě 
vyráběli truhláři v dílně Doka kruhové formy, které byly vmontovány do kompletů stěnového 
rámového bednění a v některých případech i do stropních bednicích systémů,“ komentuje 
Tomáš Borovička, obchodně technický zástupce společnosti Česká Doka. Realizace 
takového speciálního bednění probíhá většinou prostřednictvím 3D návrhu, který je kousek 
po kousku přenesen do reálné formy. Ta je následně pokryta zvolenou bednicí deskou  
a dohotovena tak, aby její nasazení bylo nejen snadné, ale také bezpečné. Ve většině 
případů je zvláštní bednění kompletováno jako zcela nový celek, v případech jako je tento 
však stačilo připravené zvláštní prvky vmontovat do běžného bednění. Tím byl rámový 
systém Framax Xlife a stropní systém Dokaflex. 

Trojdimenzionální návrh bednění  
a další moderní možnosti pro výstavbu 
Návrh a výroba zvláštních bednicích komponentů je často realizována ve 3D programech, 
aby bylo možno lépe si celou konstrukci představit i přenést do reálné podoby.  Plánování 
bednění a to zejména těch velmi složitých, ale jde mnohem dál. Dnes je možné u některých 
plánů nasazení bednění zobrazit 3D model díky aplikaci pro rozšířenou realitu Doka  
(k volnému stažení na www.doka.com/AR, aplikace podporuje i možnosti virtuální reality 
Doka). K dispozici je možnost online sledování vyzrávání mladého betonu, kterou nabízí 
systém Concremote. Stejně tak je možné díky různým aplikacím snadněji navrhovat sestavy 
bednění, sledovat betonáž nebo obrátkovost systémů na stavbě. Všechny tyto systémy 
sledují jediné – přinést koncovým uživatelům možnost lépe a jednodušeji plánovat a řídit 
stavbu a díky tomu ušetřit čas i náklady spojené se stavebním procesem. Firma, která je 
schopná se v rámci projektu prokázat transparentními daty, je navíc důvěryhodnější  
a získává tak jasnou výhodu na trhu. 



Silnice I/58 spojuje Ostravu s Rožnovem pod Radhoštěm a jako důležitá dopravní 
tepna je plně vytížená, dle ŘSD jí denně využije v průměru 13 567 vozidel.  
Vznikající obchvat (obchvat Skotnice) ale vede přímo přes obci Prchalov. 

Aby obec Prchalov dálniční přivaděč nerozdělil na dvě poloviny, bude silnice 
vedena zčásti zářezem s protihlukovými stěnami, zčásti tunelem. Ten bude tvořen 
monolitickou konstrukcí a jeho celková délka dosáhne téměř sto padesáti metrů. 
Stavba je budována jako tunel v otevřené rýze, který bude později obsypán  
a osázen. Nad samotnou stavbou pak vzniknou objekty technologického  
a protipožárního zabezpečení tunelu. 

Realizace tunelu v otevřené rýze
Stavbu realizuje společnost Eurovia CS a.s. s podporou společnosti Doka, která je 
dodavatelem bednění a zároveň autorem technického návrhu ustavení bednicích 
systémů pro realizaci. Ve vyhloubené rýze, která v současné době skutečně fyzicky 
obec rozděluje, tak vzniká monolitická stavba tubusu, kterým v budoucnu projedou 
tisíce automobilů denně. 

Tunel je realizován postupně tak, aby byla zajištěna dopravní obslužnost obce, 
přičemž hlavní silnice vede právě přes stavbu. Technicky tak bude zhotovena 
nejdříve jedna a potom druhá polovina stavby, přičemž vždy jedna polovina,  
respektive ještě nevybudovaná část, ponese stávající vozovku. Stavba je realizo-
vána jako monolitický objekt a počítá se s její vysokou únosností tak, aby nad ní 
mohly případně v budoucnu vyrůst další objekty. „Stěny a stropní deska tunelu 
mají sílu 85, respektive 100 centimetrů,“ říká stavbyvedoucí Vít Ausficír ze společ-
nosti Eurovia. „To znamená značný tlak čerstvého betonu, který je třeba roznést 
únosnou podporou pro bednění,“ dodává stavbyvedoucí. Stavba tak je realizována 
pomocí nosné konstrukce Staxo 100, doplněné o dřevěné nosníky Doka H20 TOP 
a překližkovou bednicí desku. Výběr desky byl důležitý, protože povrch tunelu 
nebude dále upravován a zůstane v kvalitě poledového betonu. 

V současné době firma připravuje realizaci dalších segmentů tunelu, které budou 
zhotoveny stejnou technologií pevné skruže a nosníkového bednění. „Pouze  
poslední dva segmenty budeme realizovat obměněným systémem, kdy nosná 
konstrukce bude doplněna o vysoce únosné ocelové nosníky SL. Ty nám vytvoří  
v rámci tunelu průjezdní profil pro obsluhu stávajících segmentů,“ dodává  
stavbyvedoucí. Sto padesát metrů tunelu bude tvořit střed zářezu, který doplní 
čtyři, respektive tři a půl metru vysoké protihlukové bariéry. // 

Prchalov |  Česká Republika

Tunel pod obcí Prchalov 
propojí Ostravu 
a Rožnov pod RadhoštěmST
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Více o možnostech tunelové 
výstavby zjistíte na stránkách 

www.doka.cz 

Realizace tunelových 
staveb s bedněním Doka
Stavba tunelu v otevřené rýze patří mezi jednodušší tunelové reali-
zace. S profesionálním bedněním, jako dodává například společnost 
Doka, je ale možné vytvořit mnohem působivější tunelová díla. S dlou-
holetou zkušeností z celosvětových realizací, jakou mají odborníci na 
bednění ze společnosti Doka, je i stavba velmi náročného tunelového 
projektu jednodušší. Bednicí systémy Doka jsou navíc společně kom-
patibilní a při jejich kompletování je dbáno nejen na vysokou užitnou 
hodnotu, ale také na bezpečnost realizačních týmů v rámci stavby. 
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Letmá beton  áž 
Pomocí královské disciplíny stavby mostů je  

realizováno 487 metrů dlouhé přemostění u Prešova. 
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Letmá beton  áž 



Historie letmé betonáže 
s českou stopou

 
Zajímavostí jistě je, že vozík pro letmou betonáž Doka si  
odbyl svoji světovou premiéru v České republice. Vůbec  
poprvé byl totiž nasazen při realizaci mostu přes Vltavu  
u Litoměřic v roce 2008 a už tehdy se na jeho plánování 
podílel Petr Chvál ze společnosti Česká Doka. Díky těmto 
zkušenostem patří technické oddělení společnosti Česká 
Doka mezi špičku v mostním odvětví a nezřídka se podílí na 
realizaci složitých mostních konstrukcí i v zahraničí, jak  
ostatně dokazuje i realizace mostu na D1 u Prešova. 

SO 203, přemostění Malkovského potoka, vyrůstá 
na dálnici D1, která je budoucí spojnici mezi městy 
Poprad a Košice. Most sestává ze dvou nosných 
konstrukcí, z nichž každá je staticky, funkčně  
a technologicky samostatná. Samotné nosné  
konstrukce jsou navrženy jako monolitické objekty 
z předpjatého betonu s komorovým průřezem. 
Příčný sklon mostu je oboustranně proměnlivý  
a navíc se celý most nachází v oblouku komuni-
kace. Šířka jednotlivých mostovek bude 11,75, 
respektive 11,95 metrů a délka přemostění dosáh-
ne až 484,6 metru. V nejvyšším místě (nad dnem 
Malkovského potoka) dosáhne výška konstrukce 
35,32 metru. Impozantní stavbu realizuje společ-
nost Eurovia CS a.s. s podporou dodavatele  
bednění společnosti Česká Doka.

Spodní stavba 
Opory na obou koncích mostu a všechny pilíře jsou založené na vrtaných 
pilotách a základové desce až dva metry silné. Konstrukce opor jsou 
železobetonové, kdy do stěnového rámového bednění Framax Xlife byl 
ukládán beton třídy C25/30-XC2. Pilíře mostů jsou realizované jako  
dvojice štíhlých vysokých stěn o obdélníkovém průřezu s rozměrem  
6,0 x 1,3 metru jejich betonáž byla realizována v pětimetrovém taktu 
pomocí šplhacího bednění. Po dokončení konstrukce pilířů byla kolem 
stavby vynesena pevná skruž ze systému Staxo 100 pro realizování  
betonáže zárodku a podporu při umisťování vozíků letmé betonáže. 
Přístup k samotnému zárodku, respektive na mostovku, je vytvořen  
schodišťovou věží 250, která je vetknutá mezi stěny pilíře mostu. 

Nosná konstrukce
Železobetonová předepnutá nosná konstrukce je tvořena dvojicí sou-
běžných mostů, které mají jednokomorový průřez a dvojice mostů tvoří 
sedmipolový a osmipolový nosník, přičemž největší rozpětí jednotlivých 
polí – a to hned osmi polích dohromady na obou mostovkách - dosáhne 
sedmdesáti metrů.  Komora mostu je po celé délce 3,5 metru vysoká  
a šířka mostovky dosahuje 13,55, respektive 13,95 metrů. Beton nosné 
konstrukce třídy C35/45-XC4, XF2, XD1 je vyztužen ocelí třídy B500B  
a předepnut systémem interních i externích předepínacích lan. Nosná 
konstrukce je v celé délce realizovaná systémem letmé betonáže Doka. 

Letmá betonáž pro efektivní realizaci mostovky
Systém letmé betonáže byl vybrán pro realizaci mostu zejména z důvodů 
složitého pahorkovitého terénu, který zamezuje využití pevné skruže.  
I výška stavby, která dosahuje téměř čtyřiceti metrů a sedmdesátimetrové 
rozpětí jednotlivých polí mostu hovoří pro využití této vysoké technologie. 
Na stavbu tak byly dodány čtyři vozíky letmé betonáže Doka, zčásti  
z vlastního majetku společnosti Eurovia CS a zčásti z nájemního  
skladu společnosti Česká Doka. Vozíky jsou vysouvány  
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z dvanáctimetrového zárodku a s jejich nasazením jsou  
symetricky realizovány jednotlivé lamely o délce 4,0 respektive 
5,0 metrů. Pouze vahadla nad prvním a posledním pilířem jsou 
asymetrická tak, aby i dobetonování ke krajním oporám mohlo 
být, kvůli složitému povrchu, realizované vozíkem pro letmou 
betonáž. 

Postup výstavby s pomocí vozíku pro letmou betonáž 
Samotná betonáž probíhá v několika krocích: po vybetonování 
zárodku mostu, jehož realizace probíhá pomocí pevné skruže 
Staxo 100, je instalován vozík pro letmou betonáž. Jeho kom-
pletaci je možné provést pomocí jeřábu, dalších technologií 
nebo pomocí vlastního hydraulického systému vozíku. Spodní 
části bednění i konstrukce je totiž možné vyzvedat s pomocí 
hydraulických válců, které jsou následně použity pro přesné 
usazení a korekce vozíku před betonáží. Tento "bonus", který je 
možné využít pro nižší výšky konstrukce, značně urychluje kom-
pletaci a zlevňuje nasazení vozíku, protože není třeba využívat 
žádné další mechanizace. >> 

Zjistěte víc pomocí 

rozšířené reality Doka! 



Postupná betonáž pak probíhá symetrickým vysouváním be-
tonářských vozíků pomocí hydraulických válců. Po jejich usazení 
jsou bednicí celky aretovány na přesná místa, v případě zakřivení 
či sklonu mostu je jejich pozice přesně doupravena pomocí 
zmíněného hydraulického systému. Poté je možné přikročit k 
symetrické betonáži obou protilehlých lamel, přičemž případná 
asymetrie nesmí překročit hmotnost, která tvoří přesně stano-
venou pětadvacetiprocentní část celkové kubatury každé lamely. 
Samotné ukládání betonové směsi probíhá v těchto pasážích: 
deska dna, bednění stěn komory, konzoly a nakonec strop ko-
mory. 

Sledování a měření konstrukce letmé betonáže 
I když je vozík pro letmou betonáž Doka plánován pro extrémní 
zatížení, při betonáži přesto logicky dochází k drobným defor-
macím, respektive poklesu výšky systému. O tento rozměr, 
který je před každou betonáží stanoven na základě průběžného 
vyhodnocování měření skutečného stavu na stavbě, je třeba před 
ukládáním betonu navýšit bednění. Zde je třeba vzít v úvahu řadu 
faktorů, jako jsou drobné deformace jednotlivých částí vozíku, 
celková hmotnost vozíku včetně bednění, jeho těžiště vůči konci 
lamely i velikost reakcí v podporách vozíku na mostní konstrukci 
před i po zatížení betonem. Počítá se i s deformací samotného 
mostního vahadla. Po dokončení plánovaných betonářských 
úseků a propojení jednotlivých částí mostovky je vozík „zacou-
ván“ zpět k pilíři, zde je demontován a v poměrně krátkém čase 
je připraven pro další nasazení. //

„Vozíky pro letmou betonáž Doka jsou uzpůsobené tak, aby manipulace  
s nimi byla jednoduchá a rychlá a díky tomu byla rychlá i samotná realizace 
projektů," komentuje Petr Chvál z technického oddělení společnosti Česká 
Doka, a dodává: „zároveň ale jde asi o nejvyšší technologii, kterou staveb-
níkům nabízíme."  

"Vozík pro letmou betonáž Doka je navržen tak, aby bez větších úprav 
mohl být nasazen pro naprostou většinu projektů realizovaných touto 
technologií. Díky přestavitelné konstrukci totiž mohou být zhotoveny 
rovné, šikmé ale také vícekomorové průřezy mostovek, aniž by muselo 
docházet ke značným časovým prodlevám a finančně náročným úpravám 
stávajícího vozíku," doplňuje Zoran Tanevski, vedoucí technického od-
dělení Doka. 

Příhradová konstrukce vozíku z ocelových profilů je dimenzována na vysokou 
nosnost dvou set padesáti tun při betonáži pětimetrových segmentů.  
To vše samozřejmě s řízeným pohybem konstrukce a počítá se i s váhou be-
tonové směsi i ocelové výztuže. Nejvyšší možnou flexibilitu konstrukce vozíku 
navíc poskytuje dvoustěnný kotevní nosník, který umožňuje umístění kote-
vních tyčí v libovolném rastru, což znamená zejména dokonalé přizpůsobení 
statickým požadavkům. Díky modulové konstrukci může být navíc zvoleno i 
asymetrické uspořádání kotevního nosníku, a to může být velkým plusem v 
případě stísněného prostředí stavby, například díky sousedícímu objektu.  

 Výhodná je také geometrie podélných příhradových konstrukcí, které jsou 
zhotoveny ve tvaru paralelogramů a jsou vedeny směrem vzhůru. "Toto 
uspořádání usnadňuje přístup do právě betonovaného segmentu, a to 
především pro dopravu a ukládání prutů armatury a následně i betonáže," 
popisuje Petr Chvál a dodává: "Celková přístupnost všech pracovních sekcí 
je obecně velmi dobrá a bezpečná – celý vozík je osazen dostatečně široký-
mi pracovními plošinami i integrovanými žebříkovými výstupy s ochrannými 
koši pro snadnou obsluhu". 

Pro betonáž je pak nasazeno modifikované nosníkové bednění Doka  
TOP 50, které tvoří jednotlivé bednicí celky pro bednění konzoly s vnějším 
bedněním komory mostu, vnitřní bednění a spodní bednění. Pro kvalitní 
otisk je systém vybaven třívrstvou "žlutou" bednicí deskou, která přináší  
do betonu lehkou strukturu dřeva. 

Plášť bednění je pro mostní konstrukce často klíčový, protože většina mostů 
zůstává i po svém dokončení jako viditelná betonová konstrukce bez dalších 
sanací. Proto řada architektů i realizačních společností přistupuje k mostům 
jako k pohledovému betonu a nezřídka pro jejich realizaci vyžaduje i výrobu 
speciálního bednění pro individuální tvary. Důkazem může být řada most-
ních konstrukcí, které byly s bedněním Doka v posledních letech realizovány 
po světě nebo i v České republice – za všechny by mohl hovořit například 
světově unikátní Trojský most v Praze. 

Vozík pro letmou betonáž Doka 
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1 Vozík letmé betonáže a připravený zárodek na 
mostě SO203, přemostění Malkovského potoka. 

2 Konstrukce vozíku lehké betonáže je vysoce 
únosná a zároveň flexibilní. 

3 Pohled do vnitřní části mostovky při realizaci 
vozíkem pro letmou betonáž Doka.



V rámci modernizace dálnice D11 byly rekonstruovány i některé 
mostní konstrukce. Ty původní byly v převážné většině zcela demo-
lovány a na jejich místě vznikly mosty nové. Jako například v Příboru. 

Realizace nového mostu probíhala po polovinách, kdy jedna polovi-
na mostu byla stržena a znovu postavena, zatímco druhá polovina 
zůstávala v plném provozu. Díky těmto podmínkám a omezením bylo 
nutné dbát nejen na rychlou realizaci stavby, ale i na její bezpečnost. 
Proto společnost Swietelski, která rekonstrukci mostů zajišťovala, 

oslovila jako dodavatele bednění společnost Doka. „Pro stavbu jsme 
dodali vysoce únosnou pevnou skruž Staxo 100, která byla doplněna 
o ocelové nosníky SL pro průjezdní profil a další nosné prvky pro 
přemostění vodního toku,“ komentuje Roman Frydrych, obchodně 
technický poradce společnosti Doka, a dokončuje: „Samotné bednění 
mostovky pak bylo realizováno nosníkovým bedněním Top 50  
s bednicími deskami 3-So. I když se jednalo o obsáhlou stavbu,  
se sofistikovanými systémy společnosti Doka a technickým pora-
denstvím našeho týmu byla realizace mostovky jednodušší.“ //

Příbor | Česká Republika

Most na D11
skrz město Příbor
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Další designově povedený most vyrostl ve Znojmě. 
Projekt je součástí revitalizace oblasti a zahrnuje nejen 
most, ale i přivaděče a rekonstrukci souvisejících 
komunikací. 

Monolitická stavba byla realizována s nasazením 
bednicích systémů Doka, zejména stěnového bednění 
Framax Xlife pro opěry mostu a následně kombinací 
nosníkového bednění a pevné skruže Staxo 100 pro 
mostovku. //

Znojmo | Česká Republika

Přemostění pro Znojmo
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Mezi Řevničovem a Novým Strašecí, na vznikající dálnici D6, realizuje společ-
nost Berger Bohemia trojici mostů. Dva z nich budou součástí nové dálnice, 
třetí bude sloužit jako souběžný silniční most. „Stavba bude sloužit zejména 
jako přemostění krajinného zářezu a biokoridor pro lesní zvěř a obojživelníky. 
V oblasti je totiž výrazný výskyt žab,“ komentuje stavbyvedoucí Svatoň. 

Jisté je, že žáby budou mít na most pěkný výhled, protože například pilíře 
mostu, kterých je celkem dvanáct, byly realizovány pomocí zvláštního bed-
nění Doka. To bylo vyrobeno přímo pro stavbu podle požadavků architekta 
a pilíře tak nesou výraznou designovou stopu. Realizace mostovky je pak 
umožněna pomocí nosné kostrukce Staxo 100 doplněné o nosníky SL a 
víceúčelové paždíky WS. Bezpečnost a pohodlný přístup ke stavbě zajišťují 
sloupky zábradlí S, respektive výstupové věže 250. V současné době je reali-
zován jeden z dálničních mostů, další bude následovat během příštích týdnů 
a silniční most následně stavbu uzavře.  

„Teplé letní počasí nám stavbu trošku zkomplikovalo. Ani v nočních hodinách 
nebylo chladněji a na staveništi byly tak vysoké teploty, že jsme museli 
odkládat betonáž mostovky prvního z mostů. Přesto jsme si jistí, že stavbu 
dokončíme v termínu ke spokojenosti všech – investora, uživatelů nově  
vznikající dálnice i zmiňovaných žab,“ dokončuje stavbyvedoucí. //

Řevničov | Česká Republika

Most kvůli žábám

1 Celkem mosty podepře dvanáct pilířů, které jsou 
realizovány pomocí zvláštníého bednění  
a zůstanou v pohledovém betonu vysoké kvality. 

2 Most je realizován jako monolitická konstrukce. 
Pro podepření mostovky před betonáží je nasa-
zena pevná skruž Staxo 100. 

3 Bednění pro pilíře bylo vyráběno v dílnách Doka 
specializovaných na zvláštní bednění a na stav-
bu bylo doručeno předmontované.

Více fotografií na

facebook/
CeskaDoka 
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Most Voest byl využíván jako součást dálnice A7 po více než čtyřicet let a každý den po 
něm přejelo více než sto tisíc automobilů. Teď nastal čas jeho renovace a rozšíření, což 
bude znamená uzavření mostu. Doprava by ale výrazně dotčena být neměla, protože  
v rámci stavby vyrostly dva nové provizorní mosty. 

Solidní základy na zemi i ve vodě
Vybudovat čtyři oválné pilíře uprostřed silného proudu Dunaje znamenalo technickou  
i logistickou výzvu. Řešení počítalo se stětovnicovým ohrazením suché pracovní jámy  
15 m hluboké, 4,5 m široké a 19,7 m dlouhé. Následná betonáž patek pilířů je realizo-
vána pomocí nosníkového bednění TOP 50, které je posíleno paždíky tak, aby nemusela 
být dodávána další ztužení. Betonová směs pro pilíře je vybírána s ohledem na otěr 
tekoucí vodou. Stavbu doplňuje řada kruhových pilířů, které vynášejí nájezdové  
a výjezdové rampy. Ty mají 1,20 metru poloměr a jsou realizovány pomocí ocelových 
prvků sloupového bednění RS.

Ostatní dopravní struktury
Existující nájezdy a nábřeží doznají také změn – budou rozšířeny na 9,5 metru, a to na 

Most Voest

Linz - Rakousko  
Linz je známý jako město oceli, ale  
výraznou roli v něm hraje i beton.  
Zejména v případě rekonstrukce  
a výstavby důležitých dopravních tepen.  
A stavební firmy se vydaly dobrým 
směrem – pro podporu výstavby se totiž 
spojily se společností Doka, odborníky  
na bednění a mostní výstavbu. 
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délce nájezdu 350 metrů. Zabednění takového úseku je realizováno  
bednicími stoly Dokamatic, které vynáší pevná skruž Staxo 100. Konst-
rukce je doplněná ještě o opěrnou zeď, jejíž 165 metrů dlouhý monolit je 
formován nosníkovým bedněním TOP 50. 

Doprava bude diferenciovaná mezi různé směry, takže bude nutné  
vybudovat řadu nových nájezdů a exitů. To znamená využití řady bednicích 
systémů, které jsou vybírány podle toho, aby realizace byla nejjednodušší, 
nejrychlejší a zároveň ekonomicky příznivá. Nasazeno tak je velké množst-
ví věží pevné skruže Staxo 100 doplněné o víceúčelové paždíky WS10. 
Mostovky jsou pak tvořeny nosníkovým roštem (Doka H20 TOP)  
a bednicími deskami Doka 3-So. Rovný stometrový úsek nájezdu LZ35D 
je realizován v jednom taktu, obloukové části nájezdů LZ35C, které mají 
vice než 250 metrů, jsou zabedněny najednou, i když betonáž probíhá  
v osmi taktech. 

Spodní stavba a opěrné zdi pod těmito přivaděči jsou formovány rámovým 
stěnovým bedněním Alu Framax Xlife a nosníkový system TOP 50 spolu  
s podpěrnými věžemi Staxo 100 tvoří bednění pro římsy a konzoly. 

V rámci této stavby odborníci na bednění ze společnosti Doka předvedli 
působivou demonstraci technických dovedností propojených s výrazným 
zájmem o ekonomiku stavby. Systémy Staxo 100 tak jsou například pře-
sunovány bez rozebírání na speciáních podvozcích, některé boční stěny  
a mostovky, například pro LZ35A a LZ36A, jsou realizovány najednou  
v jednom záběru a ocelové podpůrné konstrukce pro LZ35B, LZ36B  
a LZ36C usnadní realizaci mostovky nad širšími částmi mostu. 

V rámci realizace přemostění Dunaje uprostřed města Linz se ukazuje,  
že kombinace ocelových a monolitických konstrukcí je dobrou volbou.  
Rakouská preciznost a rychlost výstavby navíc zaručuje, že i takto  
komplexní stavba by měla být realizována v termínu, a to v polovině 
příštího roku. Doka navíc ukazuje, že je na domácím poli silným hráčem:  
rakouská společnost je schopna bez problémů dodávat “just in time”,  
tedy ve správný čas na správné místo, extrémní množství bednicích celků 
a systémů, a to včetně předmontáže. Takový přístup je pro stavbu výraz-
ným bonusem, neboť umožňuje stavbyvedoucím reálné plánování  
a realizaci monolitů v rekordním čase. //



Na Manhattanu byla otevřena nejvyšší rezidentní budpva světa. Nová věž, 
která stojí hned vedle slavného Central Parku, je vysoká přesně 473 metrů 
a nájemci budou mít výhled přímo do parku. Tedy pokud nebude oblačno, 
v tom případě budou mít „hlavu v oblacích“. Stavba nese typický novo-
jorský nadčasový vzhled, tedy opláštění skleněnými a hliníkovými panely, 
pod kterými se skrývá monolitická konstrukce. Ta byla realizována pomocí 
samošplhacího bednění, platformy SCP Super Climber. // 

Pro zvýšení dopravní  
obslužnosti během FIFA 
World Cup 2022 buduje 
Katar výjimečnou dálnici.  
Ta bude mít 47 kilometrů 
po sedmi dopravních  
proudech, a to včetně 
šesti viaduktů a sedmnácti 
mostů. // 

Katar | Katar

New Orbital 
Highway

New York | U.S.A. 

Nejvyšší rezidentní  
budova světa

Projekty ze světa 
Více o národních i světových projektech najdete  
na stránkách www.doka.cz, facebooku nebo  
instagramu Česká Doka.
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Hned několik mrakodrapů pomáhá realizovat Doka Izrael. Pro jejich stavbu 
využívá nejmodernější šplhací systémy doplněné o ochranný štít Xclimb 60. //

Výstavbu tunelu Diel v rámci moder-
nizace železniční tratě Púchov – Žilina 
zajišťuje slovenská Doka s nasazením 
tunelového bednění Doka CC  
a dalších bednicích systémů. // 

Diel | Slovensko

Tunel Diel

Tel Aviv | Izrael

Mrakodrapy pro Tel Aviv

Nové tunely metra jsou realizovány za pomoci bednění Doka ve švédském 
Stockholmu. Tunelové bednění SL1 je v tuto chvíli nasazeno pro realizaci 
dvou tubusů, každého o délce 370 metrů. //

Stockholm | Švédsko

Nové tunely pro metro
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Stavebnictví už nějakou dobu zažívá rozmach v elektronickém 
obchodování. A to nejen mezi firmami a koncovým zákazníkem, 
ale také mezi firmami samotnými. Zdaleka nejde jen o prodej 
produktů, ale možný je i pronájem techniky nebo zajištění služeb. 
A to třeba i v oblasti bednění. 

Podle společnosti Statista už více než 40 procent uživatelů inter-
netu po celém světě nakoupilo zboží nebo služby online  
a toto číslo vytrvale roste. Trend je navíc patrný i ve stavebnic-
tví. Studie „Změny ve struktuře trhu B2C/B2B prostřednictvím 
e-commerce“, kterou provedla poradenská společnost pro oblast 
managementu Roland Berger, bude do deseti let více než čtvrti-
na všech tržeb ve stavebnictví realizována online. Celých 84 % 
stavebních společností už dnes předpokládá, že v budoucnosti 
nabídnou celé své portfolio online. To posouvá stavebnictví před 
ostatní průmyslová odvětví (např. elektronický průmysl: 70 %, 
automobilový průmysl: 60 %) a výrazně nad celosvětový průměr, 
který je 72 %.

Češi mají e-shopy rádi, jak dokazují nejen obecná data (odhadovaný obrat 
160 miliard do konce roku a počet e-shopů překračující čtyřicet tisíc) ale 
i zkušenosti jednotlivých provozovatelů i v takovém odvětví, jako je právě 
stavebnictví. Jeden z takových online obchodů je například shop.doka.com 
s nabídkou bednicích systémů Doka. 

Bednicí systémy online 
Internetový obchod shop.doka.com je v provozu více než rok. Přes počá-
teční nedůvěru si řada zákazníků zvykla na uživatelsky komfortní prostředí 
a snadnou cestu k bednicím systémům. A to nejen ke koupi, ale také do 
nájmu pro konkrétní stavební projekty. „Po přihlášení do portálu  
shop.doka.com mohou zákazníci snadno objednat bednicí systémy 
nebo komponenty přímo pro vybrané stavby. Díky provázání našich 
zákaznických systémů shop.doka.com a platformy elektronické správy 
staveniště myDoka pak mají nejen jednoduchou cestu k bednění, ale také 
kompletní přehled o bednicích systémech na jednotlivých stavbách,“ říká 
Beáta Vrtělová, manažerka pro Doka e-commerce v České republice.  

E-commerce  
 v oblasti stavebnictví
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Bednění je komplexní systém, který obsahuje řadu prvků, 
na což tvůrci e-shopu mysleli. V rámci objednávky samot-
ného bednění tak zákazník dostává informace o důležitých 
komponentách systému, bez kterých by realizace bednění 
nebyla možná. To navazuje na obecný trend, kdy je zejména 
ve stavebnictví kladen důraz na snížení chybovosti při ručním 
zpracování dat, snížení požadavků na správu systému  
a zefektivnění procesů.

„S používáním internetového online obchodu Doka jsem velmi 
spokojen,“ říká Daniel Chabada ze společnosti Destav, „Dává 
mi dokonalý přehled, spatřuji v něm efektivitu a pro mě osob-
ně je uživatelsky přívětivý a transparentní při objednávání. Líbí 
se mi zejména, že už při zadávání objednávky je možné zvolit 
konkrétní stavbu a nejbližší možné datum vyzvednutí mate-
riálu, na základě čehož můžeme v naší společnosti pohodlně 
vyřešit logistiku. Internetový obchod poskytuje možnost kdykoli 
zkontrolovat historii objednávek, včetně potvrzení objednávky, 
dodacího listu i faktury. Mohu potvrdit, že jsem s internetovým 
obchodem Doka opravdu spokojen a vidím v něm budouc-
nost,“ dodává Chabada.

Zbývá dodat, že první online obchod společnosti Doka byl 
spuštěn v květnu 2017 pro německé a rakouské zákazníky. 
Další zemí, do které se shop.doka.com rozšířil, byla Česká 
republika a dnes jsou už online obchody Doka dostupné ve  
14 zemích světa. Zaregistrováno bylo více nežli 2 800  
zákazníků a zpracováno bylo přibližně 1 300 objednávek  
v hodnotách přesahujících desítky milionů korun.  //

myDoka 
kompletně v novém
Portál elektronické správy staveniště myDoka 
můžete ovládat odkudkoliv, třeba z Vašeho  
mobilního telefonu. Veškerá data o Vaší stavbě 
tak můžete mít neustále po ruce. 

Navíc má nový kabát. Jednodušší, přehlednější, 
modernější. A na míru Vám. Protože myDoka 
je Vaším nástrojem. 

www.myDoka.com
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shop.doka.com
stačí naskenovat QR 
kód a nejsnazší cestu 
k bednění máte přímo 
ve vašem mobilu. 



Doka Xpress 2/2019     43

Nástroje pro snadné plánování bednění
Objednávka bednění jde ruku v ruce s jeho nasazením na stavbě. Pro  
jednodušší konstrukce tak je možné využít aplikace Doka Tools, které  
pomohou s výpočty pro stropní nebo stěnová bednění, a to včetně expor-
tu potřebných dokumentů jako je třeba výpis materiálu. Kalkulačka tlaku 
čerstvého betonu zase pomůže při stanovení rychlosti betonáže. Nespor-
nou výhodou je, že všechny tyto nástroje je možné využít na počítačích, 
tabletech nebo chytrých mobilních telefonech. 

Portál myDoka umožňuje online správu staveniště
Platformu elektronické správy staveniště myDoka využívá denně více  
než 4 500 stavebníků z jedenadvaceti zemí světa. To svědčí o tom, že 
systém založený na rychlém a nepřetržitém přístupu ke všem důležitým 
údajům o projektu, je pro stavbu výhodou a šetří čas i náklady. Namísto 
časově náročného porovnávání dodacích listů, vratek a faktur teď díky 
portálu myDoka stačí jen několik kliknutí pro informace o tom, jaké  
a kolik bednicích systémů je v současné době na staveništi. To umožňuje 
optimalizovat množství bednění, zefektivnit stavbu i logistiku a dosáhnout 
nižších nákladů. Díky propojení systémů je navíc možné další potřebný 
materiál snadno a rychle objednat přímo v internetovém obchodu na 
portálu myDoka.

Elektronika ve stavebnictví má budoucnost
Postupujícím zapojením moderních systémů ve stavebním procesu je 
vstup podobných nástrojů na staveniště nevyhnutelný. Nastupující gene-
race navíc obdobné systémy zvládá naprosto intuitivně a od dodavatele 
služby typu e-commerce a elektronické správy stavu materiálu očekává. 
S dalším propojením a podporou například systémů BIM je další vývoj  
jasný Elektronika má do stavebního procesu dveře otevřené a zdaleka už 
se nebavíme o vyhlídce do budoucnosti, ale o žhavé současnosti. Více  
o moderních trendech ve stavebnictví se můžete dozvědět online na 
www.doka.cz. 

Northfield Construction Limi-
ted používá portál myDoka 
od listopadu 2016. Pro nás je 
uživatelsky přívětivý, umožňuje 
vidět stavy našich zásob bed-
nění na staveništi i konkrétní 
staveniště a projekty. Můžeme zobrazit a stahovat 
dodací listy i vratky. Vidíme i finanční dokumenty, 
jako jsou faktury nebo stavy plateb. Z personálního 
pohledu můžeme snadno konstatovat, že systém 
skutečně šetří práci. Z pohledu stavby a firmy, pak 
vnímáme, že systém přináší výrazné úspory díky 
možnosti efektivnější správy zapůjčeného bednění. 
Northfield si během let vybudoval silnou kooperaci 
se společností Doka, a to i díky takovým detailům 
jako je myDoka. 

        Joe Seals, 
                                       Finanční kontrolor,  
                             Northfield Construction Limited 

Portál myDoka používáme více 
než tři roky. Poskytuje nám  
optimální kontrolu nad  
inventářem, díky čemu jsme byli 
schopni výrazně zkrátit nájemní 
čas a množství půjčovaného bed-
nění. Co vidíme jako opravdu dobrou věc je,  
že stavbyvedoucí mají instantní přehled o svých 
projektech, o množství bednění, fakturách  
i dodacích listech a vratkách. 

  Heinz Weswaldi, 
                                            Logistik, 
                            Lieb Bau Weiz gmBH & Co. Kg 
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Mezi stavby, které architekta Fialu vynesly na nejvyšší příčku ocenění 
Architekt roku, patří například palác DRN na Národní třídě v Praze 
nebo rekonstrukce Šporkova paláce. V obou případech hraje hlavní roli 
kombinace starého a nového, kdy to nové je výrazně reprezentováno 
pohledovým betonem. Beton a zejména možnosti tváření jeho povrchu 
různými otisky vůbec patří mezi typické a oblíbené prvky Fialovy tvorby, 
jak dokazují jeho poslední realizace v Praze. Architektovy představy 
při realizaci paláce DRN na Národní třídě a Šporkova paláce zhmotnili 
betonáři firmy Terracon a společnost BetWork, která v současné době 
pracuje na dalším projektu, multifunkčním objektu Holport II, který 
vyrůstá v pražských Holešovicích. 

Spojujícím prvkem staveb je nejen osobnost architekta Fialy, ale 
také fakt, že všechny tři zmiňované a oceňované stavby vznikly ve 
spolupráci se společností Doka, respektive s nasazením bednění  

a bednicích systémů a s pomocí jejich plánování v technickém oddělení 
společnosti Doka. Je ale třeba dodat, že výraznou invencí architekta 
nejsou v prostorech vždy viditelné originální povrchy bednění – ve 
velké většině případů totiž bednění Doka posloužilo jako nosný prvek 
pro snové otisky. Ty tvořily různé fólie, provazy či předměty. Například 
v interiérech paláce DRN tak můžete najít dokonce reliéfy rukou členů 
stavebního týmu nebo jejich nářadí, mezi kterým nesmí chybět ani 
rychloupínač Framax. 

Stavby architekta Fialy skutečně patří mezi skvosty na architektonickém 
nebi a unikátní projekty světového formátu. Je jasné, že jejich realizace 
není snadná, ale v případě, že architekt, investor, realizační firma  
i dodavatel bednění znají limity realizace, pak mohou dosáhnout obecné 
shody a provést úspěšnou realizaci pohledových betonů ke spokojenosti 
všech stran. //

Odborná porota zvolila architektem roku Stanislava Fialu, čímž ocenila jeho 
přínos české architektuře v posledních pěti letech. Není se co divit, protože 
jeho stavby nesou výrazný podpis a kumulují v sobě nejen funkčnost, ale i 
výraznou a inovátorskou estetickou stránku. Více o realizaci paláce DRN. 
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roku
Stavba si získala pozornost veřejnosti nejen díky svému jedinečnému 
vzhledu, ale také kvůli účelu pro který byla realizována: komplex totiž 
funguje jako unikátní výcvikové centrum pro hasiče, kteří zde nacvičují 
výškové práce, akce ve stísněných prostorech i další náročné úkony 
spojené se záchranou osob. A troufáme si říci, že velkou část hlasů poslali 
stavbě samotní členové hasičského záchranného sboru; tahle parta totiž 
drží při sobě a rozhodně si zaslouží náš obdiv. 

Česká Doka podpořila projekt dodávkami bednění, a to jak tradičních 
bednicích systémů Framax Xlife, kterými byly realizovány sendvičové stěny 
stísněných koridorů, tak zejména projektováním a výrobou zvláštního 
bednění pro realizaci dominanty projektu – lezecké stěny na průčelí 
objektu. Jak říká stavbyvedoucí společnosti StylBau, Petr Vinš: „Společnost 
Doka nám dodávala komponenty bednění i speciální bednicí celky takzvaně 
just in time, tedy ve správný čas. Díky tomu se nám jednorázové formy na 

stavbě nehromadily a my mohli kontinuálně pokračovat ve výstavbě.“ 

Podpořit podobný projekt byla pro společnost Česká Doka čest. Nejen 
proto, že šlo o významný a ojedinělý projekt, ale také proto, že ve 
společnosti je až nadprůměrně mnoho kolegů organizováno v jejich 
místních sborech dobrovolných hasičů. Je tedy možné, že do budoucna se 
do Velkého Poříčí kolegové ze společnosti Doka vrátí, ovšem tentokrát ne  
v roli odborníků na bednění, ale v roli hasičů ve výcviku. 

Prestižní soutěž stavba roku tradičně vyzdvihuje nejzajímavější stavby, 
které byly v uplynulých měsících realizovány bez ohledu na to, zda to jsou 
novostavby nebo rekonstrukce zajímavých objektů. Mezi novostavbami 
tradičně zaujímají výrazný podíl realizace provedené s nasazením bednění 
Doka, a velmi často se jedná o aplikace pohledového betonu. Jsme rádi, 
že můžeme pomáhat realizovat vaše plány až do vítězného konce. //

Hlasování veřejnosti v soutěži stavba roku jasně favorizovalo novostavbu 
výcvikového centra Učiliště Požární Ochrany ve Velkém Poříčí. Stavba  
zvítězila s obrovským náskokem - získala téměř 50.000 hlasů, přičemž  
ostatní projekty podpořily hlasů jen stovky.  Více o realizaci výcvikového centra. 
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Časopis nejen o bednění,  
Doka Xpress, pro vás vychází  
už deset let. 

Už deset let tak máte možnost  
dostávat do schránek pravidelnou 
dávku informací o bednění, bednicích 
systémech i referenčních stavbách. 
A určitě jste si všimli, že v desátém 
ročníku jsme se změnili – nejen  
designově, ale ze sešitku se stal  
skutečný časopis. Jen díky vám,  
kteří náš časopis rádi čtete. //

Rozšířená realita v   magazínu Doka Xpress
Získat další obsah k vybraným článkům jako je video, 
další fotografie nebo doplňující informace můžete 
snadno při využití Doka rozšířené reality. Zažijte 
moderní dobu naplno a získejte maximum z nových 
technologií!

Ikona        je jasným vodítkem, které vám řekne,  
že na stránce najdete rozšiřující obsah. Ten bývá 
označen symbolem          nebo jasným upozorněním. 
Oživit svůj časopis dalším obsahem, propojit papírové 
medium s online světem a získat další informace k 

představovaným projektům je přitom tak snadné: 
stačí do svého telefonu nebo tabletu stáhnout aplikaci 
Doka rozšířená a virtuální realita! 

Systémy rozšířené reality ale nejsou jen pro časopisy 
- na veletrhu bauma Doka představila koncepty něk-
terých služeb, které brzy proniknou i na staveniště.  
V rámci výstavby tak brzy bude možné využívat 
elektronickou kontrolu správnosti sestavení bednění, 
pomoc vzdáleného montážního mistra či projektovat 
nasazení bednění přímo ve virtuální realitě. 
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Rozšířená realita v   magazínu Doka Xpress

Prvním časopisem o Doka 
bednění byl v roce 1975 
publikovaný magazín 
Schalungstechnik Aktuell

Dvakrát ročně je publikováno 
a zákazníkům rozesláno 
téměř 60 000 výtisků 

Doka Xpress vychází  
v deseti různých jazykových 
a regionálních mutacích po 
celém světě. 

Prvním českým „listem“  
o bednění od firmy Doka 
byly Listy z roku 2007 

Doka Xpress v nejširším měřítku zastřešuje PR oddělení  
z rakouského Amstettenu, kde nad časopisem bdí Michael Fuker. 
Michaele, co myslíš, že je největší benefit zákaznického  
časopisu Doka Xpress? 
Doka Xpress není jen magazín. Dnes je to multimediální kanál, který předává 
informace a obsah různými formami a používá moderní metody. Digitální 
funkce, které magazín nabízí, jsou výzvou k akci a přinášejí další zkušenost. 
Doka Xpress tak už dávno překročil hranice obyčejného papírového média. 

Co si myslíš o budoucnosti tištěného časopisu, když celý svět 
směřuje k digitalizaci a online funkcím? 
Určité prognózy předvídají, že v následujících letech budou tištěná média na 
pokraji kolapsu. Už dnes je tomu tak třeba u denních periodik, ale myslím, 
že pro magazíny typu Doka Xpress se jedná o skutečně dlouhodobý horizont. 
Počet online médií bude neustále růst, ale nenahradí tiskový trh. A náš Doka 
Xress je dobrým příkladem toho, jak digitální revoluci využít a propojit tisk  
a online svět v jednom atraktivním celku. //

Magazín Doka Xpress 
je k dispozici i online na 
stránkách www.doka.cz 

www.doka.com/ar-vr
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WordSkills, mistrovství světa v odborných dovednostech, se konalo  
v ruské Kazani v srpnu. Přibližně 1400 účastníků zastupovalo skoro  
70 zemí a soutěžilo ve více než padesáti odborných dovednostech, mezi 
které patřila i práce s bedněním, samozřejmě se žlutým. 

Doka už šestým rokem podpořila soutěžní kategorie “stavební práce  
s betonem” a “konstrukční a stavební technologie”. Jedná se například  
o soutěž v rychlosti a přesnosti montáže bednění Frami Xlife, jejíž výherce 
jste mohli vidět například v rámci expozice Doka na veletrhu Bauma 2019 
a Bauma 2015. 

Soutěž je nejen příležitostí k poměření sil mezi týmy z různých zemí, 
ale take místem setkávání, výměny zkušeností a informací i možností 
k získání povědomosti o posledních novinkách ze stavebního oboru. 
Ve stánku Doka si navíc mohli zájemci prohlédnout bednicí systémy. 
Například stropní prvkové bednění Dokadek 30 nebo kotevní systém pro 
Framax XlifePlus, ale také se mohli ponořit do světa Doka virtuální  
a rozšířené reality (Doka VR/AR). Vyzkoušet si mohli i další technologické 
novinky, které Doka představila na letošním veletrhu Bauma. 

WorldSkills, soutěž, na které se setkávají nejlepší mladí profesionálové 
světa, je navíc také příležitostí ke kariérnímu růstu. A my jsme rádi, že ve spo-
lečnosti Doka některé z mladých talentů můžeme každý den potkávat.  //

Kazaň | Rusko

WorldSkills
ti nejlepší v bednění  

4
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Bezpečnost je pro stavební firmy stále důležitější a kompliko-
vané projekty přinášejí v této oblasti vždy nové výzvy. A přitom 
bezpečnost na staveništi, jako základní prvek, musí být reali-
zována rychle a ekonomicky. Tam, kde není možné z jakého-
koliv důvodu instalovat ochranu volného okraje nebo montovat 
například stropní bednění ze země ( jako nabízí například systém 
Dokadek 30) může přijít ke slovu letos uvedený systém Free Fal-
con. Ten si navíc začal odnášet významná ocenění z mezinárod-
ních výstav. 

Ocenění za bezpečnost si systém odnesl například z belgické 
výstavy MATEXPO, která patří mezi jeden z nejdůležitějších me-
zinárodních stavebních veletrhů v Evropě. Na 38 ročníku vele-
trhu se představilo 370 vystavovatelů, kteří své výrobky ukázali 
na ploše 135 000m2. Belgická pobočka Doka vystavovala na 
veletrhu už po patnácté a mezi favorizované produkty patřil 
právě systém Free Falcon, který si zároveň odnesl významné 
ocenění. 

Není se co divit, protože Free Falcon je v pravdě revolučním sys-
témem osobní ochrany na staveništi. Při jeho instalaci totiž není 
třeba žádné kotvení ke konstrukci – jednoduše ho postavíte tam, 
kde potřebujete zajistit bezpečnost. Což šetří nejen konstrukci, 
ale také dodatečné časové nebo finanční náklady na ukotvení. 
Celý systém lze navíc jednoduše přemisťovat a na novou pozici 

ho snadno převeze jedna osoba za použití paletového zvedáku. 
Práce při využití Free Falcon je pak jednoduchá  
a zejména bezpečná a s dostatečnou svobodou pohybu. Otočná 
základna a odvíjený úvaz totiž umožňují pracovat ve třistaše-
desátustupňovém okruhu a to až deset metrů od bodu úvazu. 
Bezpečná práce na volném tak není jakkoliv omezována – třeba 
i díky tomu, že úvaz je vždy nad  hlavou pracovníka a tak nehrozí 
nechtěné zaškobrtnutí o lano. 

Bezpečná práce je důležitým aspektem moderního stavebnictví. 
A práce ve výškách na bednění je jednou z těch nebezpečně-
jších, čemu se snaží předcházet právě systémy programu Doka 
Safety. //

Matexpo | Belgie

Free Falcon sbírá ocenění 
za zvýšení za bezpečnosti na stavbě 

Doka vidí bezpečnost na staveništi jako  
komplexní systém. Začíná společným vývojem  
bednicích i bezpečnostních produktů, pokračuje  
bezpečnostním poradenstvím, plánováním nasazení a 
dodávkou bednění i bezpečnostních prvků jako jednoho 
celku a končí stavbou uzavřenou bez úrazu.

Více o programu 
Doka Safety 
můžete najít na 
www.doka.cz

Zjistěte víc pomocí 

rozšířené reality Doka! 



Pobočka Praha  

Za Avií 868/1

196 00 Praha 9 

- Čakovice 

T +420 284 001 311

F +420 284 001 312

ceska@doka.com

Pobočka Brno  

Kšírova 638/265

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/
CeskaDoka

www.youtube.com/
Doka

www.doka.cz

Kontakty: 

Společnost Doka provozuje více než 160 poboček 
a logistických center ve více než 70ti zemích světa 
na pěti kontinentech. 

Tiráž: „Doka Xpress“ je časopis společnosti Česká Doka bednicí technika s r.o., vychází dvakrát ročně. Redakce:  Radek Syka, Karel Novotný, Václav Lorenc, Zoran Tanevski, Korektury: Karolína Prokopová.  

Foto: Radek Syka, archiv společnosti Česká Doka a Doka group. Kresby: Josef Pernikl Grafická úprava: Radek Syka. Distribuce: Hromadně mezi zákazníky a partnery fy Česká Doka. Kontakt: press_cz@doka.com  

Tisk: Mangus II nákladem 1 500 kusů.   

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  
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Posvícení Čakovice

Tradiční čakovické posvícení se konalo na počátku října a přitáhlo stovky 
návštěvníků. Čekalo na ně totiž nejen občerstvení, ale také řada atrakcí 
a nabitý kultruní program. Jmenovat můžeme třeba vystoupení Heleny 
Vondráčkové, Maximum Turbulence, Viléma Čoka nabo skupiny Hrajeme 
Kabát. 

V Čakovicích sídlí také pražská pobočka Česká Doka, která se stala jed-
ním z partnerů akce. Zaměstnanci navíc mohli využít speciální Fachman-
novy vouchery na občerstvení aby si akci co nejvíce užili. //

Čakovice | Česká Republia

Čakovické posvícení   

1

2 3

4

1 Posvícení přineslo řadu pouťových atrakcí  
2 Vystoupila například kapela Hrajeme Kabát 
3 Největším lákadlem byla Helena Vondráčková 
4 Chybět nesměly ani žluté bonbony Doka ;-) 



Posvícení Čakovice



Odborníci na bednění.

Vytváříme 
nové možnosti 
Zvláštní bednění vyrobené  
podle potřeb specifických projektů 
přináší nové výzvy.

www.doka.cz

Výherce veřejného hlasování Stavba roku, 
realizace se zvláštním bedněním Doka

Učiliště Požární Ochrany, Velké Poříčí


