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Rekonstrukce 
pobočky
Pražská pobočka České Doky 
bude v létě zcela v novém 

Bezpečná cesta  
k úspěchu  
 
Bezpečnostní systémy mohou 
podpořit růst každého stavebního 
projektu 

Dálnice S10
Do jižních Čech rychleji 

Mosty na D1:  
na Slovensku i v Česku  
s bedněním Doka  

Odborníci na bednění. 
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Krátké zprávy

Dálnice E 763 

Mezinárodní projekt dopravní tepny E 763, také 
známý jako koridor 1, započal v květnu v Srbsku.  
V rámci projektu vyroste pět tunelů, 78 mostů,  
46 zpevňujících a 28 protihlukových stěn. Doka  
zde nasadí řadu bednicích a zejména 
bezpečnostních systémů. Na stavbě se totiž bude 
najednou pohybovat až tisíc dělníků. 

 Čisté řešení pro čistou vodu 

Ve městě Budva v pohoří Montenegro roste ekolo-
gická čistička vody. S nasazením více než tisíce metrů 
čtverečních rámového bednění Framax byly betonovány 
sedmimetrové zdi bazénů, stropy pak byly vyneseny na  
2000 m3 podpůrných věží Staxo 40. 

Indické přemostění  

Šplhací bednění MF240 a samošplhací bednění 
Xclimb 60 spolu s velkoplošným bedněním Top 50 
je nasazeno při budování přemostění mezi Punja-
bem a Basoli v Indii. Přes půl kilometru dlouhý most 
bude zavěšen na dvou pylonech o úctyhodné výšce 
106 metrů. 
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Vážení kolegové, vážení zákazníci,

stavební sezóna se začíná opět dostávat 
do tempa. Je to tradiční každoroční nárůst 
pozorovatelný od dubna a ani letošní teplá 
zima tento trend příliš nenarušila. 

Na novou sezonu chceme být co nejlépe 
připraveni. Už v loňském roce jsme re-
novovali část našich prostor v servisním 
středisku Praha a nyní se chýlí ke konci 
druhá etapa rekonstrukce, kterou je "up-
date" správní budovy. Těším se na to, až 
vás budeme moci uvítat při jednáních  
v těchto rekonstruovaných prostorách. 

Jsem přesvědčen, že dojem, který vás po 
vstupu k nám osloví, vás i přesvědčí, že  
i navzdory neradostnému vývoji stavebnict-
ví je Doka stále připravena zaujímat svoji 
pozici na trhu a nabízet maximální podporu 
svým partnerům a zázemí zaměstnancům. 
Na novou sezónu jsme připraveni  
i v našich pobočkách v Brně a Ostravě. 
Máme optimální množství skladových 
zásob s možností rychlé reakce na vaše 
požadavky díky zapojení České Doky 
do mezinárodního logistického "Doka 
systému". Rovněž i náš zkušený a stabilní 
tým zaměstnanců je zárukou odborného 
servisu. 

Rád bych na tomto místě zmínil také 
moderní technologie, které nám umožní 
on-line komunikaci s vámi a ještě zvýší 
komfort spolupráce mezi námi. Ano, 
hovořím o novém rozhraní internetové 
komunikace prostřednictvím myDoka apli-
kace, která je již zcela k vaší dispozici. 

Závěrem přeji mnoho zakázek a úspěchů 
na naší společné cestě k jejich realizaci. 

Karel Novotný
Jednatel společnosti Česká Doka 
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Rekonstrukce pražské 
pobočky Česká Doka
V polovině letošního roku se znovuotevřou brány pražské pobočky České Doky, 
 a to ve zcela novém kabátě. Pobočka totiž kompletně prošla rekonstrukcí. 

„V minulém roce prošly modernizací skladové pro-
story, letos jsme se zaměřili na budovu kanceláří. 
Chceme kompletně zmodernizovat naše prostory 
tak, aby odpovídaly standardu dnešních dní a to jak  
pro zákazníky tak i ve smyslu pracovního prostředí 
pro naše kolegy,“ říká jednatel společnosti Karel 
Novotný.  

Skladové prostory zcela v novém 

V první etapě prošly rekonstrukcí prostory skla-
du. Vznikla nová skladová a servisní hala, velké 
parkoviště pro nákladní i osobní vozy a další 
skladovací a přípravná pole pro bednicí mate-
riál. Celkově se tak sklad rozšířil o 7 500 metrů 
čtverečních ploch. „Mysleli jsme samozřejmě také 
na zazelenění prostoru a tak jsme v rámci pobočky 
a okolí revitalizovali více než čtyři tisíce metrů 
čtverečních travnatých ploch a vysázeli téměř tři 
stovky dřevin,“ říká Miroslav Ptáček, vedoucí pro-
vozního oddělení, a dodává: „Životní prostředí navíc 
chráníme i použitím moderní flotily vysokozdvižných 
vozíků na stlačený zemní plyn". 

Rozhodně nešlo ale jen o rozšíření, zásadním 
počinem byla modernizace. Česká Doka se tak 
může pochlubit moderní pětatřicetimetrovou 
servisní linkou pro čištění bednění, na které je 

možno umýt například několik set panelů rámového 
bednění denně. Nové jsou i hydraulické stoly pro 
servis a opravy stojek a kontrolu nosníků i svá-
řečská dílna. Samozřejmostí je i nová odbavovací 
kancelář a zázemí pro zaměstnance. 

V létě v nové kancelářské budově 

Renovace kancelářské budovy započala v březnu 
letošního roku a v době vydání našeho časopisu 
se zdárně blíží ke konci. Kompletní renovace, která 
zahrnuje téměř kompletní změny vnitřních dispo-
zic, si vyžádala velké nasazení celého Doka týmu. 
S počátkem března se celé osazenstvo kanceláří 
přesunulo do provizorních podmínek v rekonst-
ruovaných skladových prostorách a i přes ztížené 
pracovní podmínky nedošlo k omezení provozu. 
Mezitím se v kancelářské budově činili pracovníci 
najaté firmy – bourali a znovu stavěli, budovali 
nové podlahy, příčky, kanceláře, zasedačky... 

V rámci rekonstrukce vznikla také moderní přijímací 
hala, na kterou navazují moderniyované zasedací 
místnosti; nová je i místnost pro školení zákazníků.

Zkrátka budova se během tří měsíců změnila ze 
zastaralé kancelářské budovy na moderní centrum 
bednění, kde nám bude ctí vás co nejdříve uvítat.// 

Profesionál:  

„Všechny práce jdou podle harmonogramu 

a plánovanému červnovému otevření tak 

nestojí nic v cestě.” 
 

Karel Novotný, stavební dozor

Fakta

Projekt: Rekonstrukce pobočky Doka 

Trvání rekonstrukce: 2013 - 2014

Nejvýraznější změny: Nové servisní 
linky, nové skladové a servisní haly, nově 
vybudovaná kancelář dispečinku, rozšířené 
skladové prostory, moderní parkoviště  
a kompletně zmodernizovaná kancelářská 
budova    
 
 
 
 
 
 
Řešení 

Moderní prostory poskytnou lepší služby 

ve skladu i při jednání v kancelářích. 

Součástí jednacích místností je navíc  

i řada vzorků bednicích systémů i reálnách 

vzorů otisků bednicích desek.  
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Bezpečná cesta k úspěchu  
Investice do bezpečnosti jsou objektivně přínosem pro každý projekt. Vyšší 
hospodárnost, snížené nebezpečí úrazu a zvýšená motivace zaměstnanců je jen 
několik z mnoha předností, které přináší profesionální bezpečnostní koncepce na 
staveništi. Doka má v oblasti bezpečnosti komplexní strategii, která sahá od 
vývoje přes bezpečnostní poradenství až po rozsáhlou nabídku výrobků a služeb.

Studie dokládají, že se na bezpečných staveništích 
pracuje rychleji. Neboť kromě možných úrazů vznikají 
další náklady; počínaje pracovní neschopností až po 
právní následky včetně zastavení výstavby. Aby byla 
implementace bezpečnostních prvků jednoduchá, 
vyvinula společnost Doka snadno a rychle ovladatelné 
bezpečnostní výrobky pro jednoduché použití při nasa-
zení bednění Doka.

Celistvé chápání systému začíná pro Doku při vývoji 
bednicích systémů. Bezpečnost, snadná manipulace  
a ergonomie patří mezi důležité vlastnosti výrobků 
Doka. Použití vysoce kvalitních materiálů a surovin 
zajišťuje jak dlouhou životnost, tak i bezpečnost bed-
nicích prvků.

Systémy Doka spojují rychlost, bezpečnost a hospo-
dárnost na staveništi. Pro vysoký standard poskytuje 
Doka kompletní systémy pro stropní, stěnová nebo slou-
pová bednění. U těchto bednění jsou ochranné funkce 
jako pracovní plošiny s integrovanou boční ochranou 
nebo výstupy přímo součástí. Předmontáž ochranných 
prvků na zemi a jednoduché spojovací díly, které 
umožňují současné přemísťování bednění i plošiny, pak 
zajišťují rychlý a bezpečný průběh výstavby.

Bezpečnost od projektování  
až po dokončení výstavby

Už v rámci fáze projektování podporuje Doka 
své zákazníky odborným poradenstvím v oblasti 
bezpečnosti. Důkladná analýza výchozí situace 
je základem pro individuální řešení, které přináší 
i zapojení vhodných bezpečnostních výrobků. 
Efektivního nasazení bednicích i bezpečnostních 
systémů je dosaženo díky správnému použití 
jednotlivých komponentů a pro správnou aplikaci 
je důležité i poskytování plánů užití, návodů nebo 
bezpečnostních listů. Služby jako praktické školení, 
služby a podpora montážních mistrů nebo nasazení 
odborných poradců přímo na staveništi podporují 
bezpečnost na vysoké úrovni.

Viditelnými znaky spolehlivosti výrobků Doka jsou 
certifikáty jako značky CE nebo GS. Díky svému 
nasazení v oblasti bezpečnosti obdržela Doka řadu 
vyznamenání a cen. Navíc přináší každoročně další 
inovace a to na výročí světového dne bezpečnosti, 
který se koná 28. dubna.//

Fakta

Projekt: Doka Safety 

Generální dodavatel: Doka 

Systémy: Pracovní a ochranná lešení, 
ochranné štíty, ochrana proti pádu, 
bezpečné výstupy 
Odborník na bezpečnost: Václav Lorenc

Řešení 

Využití profesionálních bezpečnostních 

řešení je bonusem nejen pro jednot-

livce, ale zejména pro celý projekt. Na 

bezpečném pracovišti totiž zaměstnanci 

pracují rychleji a efektivněji, protože mohou 

veškerou pozornost směřovat na svěřené 

stavební úkoly. 

Různá provizorní řešení z materiálu stavby 

navíc nemusí vyjít levněji než využití profe-

sionálních bezpečnostních prvků.  

A to zejména v případě nešťastné události, 

která může vést až k zastavení stavby. 

www.doka.cz
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Pracovní a ochranná lešení Ochrana proti pádu 

Ochranné štíty Bezpečné výstupy

Pracovní a ochranná lešení poskytují bezpečný přístup k výztuži i bednění  
a stávají se tak neodmyslitelnou součástí stavby. Například plošinový systém 
Xsafe plus přináší předmontované stavební plošiny s integrovaným bočním 
zábradlím, žebříky a samozavíracími průlezy. Skládací plošina K (na foto-
grafii níže) je zase předmontovaná a ihned použitelná plošina se standardi-
zovanými systémovými díly a je určená pro veškeré případy použití dle  
EN 12811-1 pro pracovní lešení. Pro použití na zděných stavbách  
a stavbách z prefabrikovaných dílů je určena pracovní plošina M, která 
představuje lehké a okamžitě použitelné pracovní a ochranné lešení. 
Samostatně stojící pracovní lešení Modul je pak určeno k práci na výztuži 
a bednění všude tam, kde je potřeba přímý přístup ze země nebo malých 
výšek. 

Ochrana proti pádu je na staveništi nutností. Improvizovaná řešení  
z materiálu stavby ale nejsou vždy to pravé. Doka proto nabízí komplexní 
řešení ochrany proti pádu v souborném systému ochrany okraje XP.  
Systém představuje univerzální bezpečnostní řešení pro všechny potřeby 
ochrany okraje a je optimalizovaný pro snadné použití s bednicími systémy 
Doka - ke stěnovému i stropnímu bednění, zajištění okraje stropu nebo 
ochraně proti pádu u hrubé stavby. Propracovaný systém ochranných záb-
radlí (na snímku) a jejich sloupků pak umožňuje profesionálně, jednoduše 
a rychle zajistit bezpečnost stavebních čet při jakémkoliv stavebním pro-
jektu. Pro osobní ochranu využitím OOP pak i ostatní systémy Doka, jako 
například podpůrné věže Staxo 40 a Staxo 100, poskytují maximální ochranu 
prostřednictvím atestovaných kotevních bodů. 

Celoplošné zakrytí nejvyšších pater budovy pomocí ochranného štítu 
Xclimb 60 (na snímku) nabízí pro stavební personál výjimečnou ochranu 
proti pádu, proti větru i proti další nepřízni počasí. Xclimb 60 je hydraulický 
samošplhací systém, který lze v případě volné kapacity přemisťovat  
i jeřábem. Stálé vedení po stavební konstrukci umožňuje nasazení 
i při velmi vysokých rychlostech větru a stavebnicový systém pak 
nabízí přizpůsobení každému tvaru půdorysu i výškám pater pomocí 
přestavitelných pracovních plošin. Při nasazení ochranných štítů, které 
mohou být z různých materiálů a disponovat různou průhledností nebo 
průsvitností, pak získají stavební čety maximálně komfortní pracovní  
místo, protože pracovníci mají pocit bezpečí jako při práci ve výšce pouhých 
několika metrů. 

Bezpečně na vysoko položená pracoviště se stavební personál může dostat 
prostřednictvím schodišťové věže 250 (na snímku spolu s tunelovým 
bedněním Doka CC). Výstupovou cestu lze snadno smontovat z rámů nosné 
konstrukce a předmontovaných schodišťových prvků. Velkoryse dimenzo-
vaný přístup s pohodlnými schodnicemi pak nabízí i mezilehlé výstupy, které 
zajišťují bezpečný přístup ke všem pracovním úrovním. Výstupový systém XS  
s integrovaným ochranným košem pak slouží k bezpečnému přístupu  
na bednění. Montáž těchto systémů se navíc provádí na bednění položeném 
na zemi, a tak je od samého počátku zajištěna maximální bezpečnost. 
Prostřednictvím výstupového systému XS lze získat bezpečný přístup na 
stěnová i kruhová bednění, bednění sloupová, šplhací, tunelová i na vozík pro 
letmou betonáž Doka. 



6 | Doka Xpress

 Technická univerzita v Liberci nabídne studentům i náhled do monolitického stavebnictví

Technické řešení  
pro technickou univerzitu 
Kde jinde by měly být vidět konstrukční detaily budovy než na technické 
univerzitě? V nových učebnách a technickém zázemí univerzity o výměře  
9 400 metrů čtverečních zůstanou betonové konstrukce z větší části viditelné 
a budou tak plnit zároveň nosnou i estetickou funkci. A o výjimečném nasazení 
betonářských týmů svědčí i další čísla: v areálu je celkem 8 500 čtverečních 
metrů pohledových stěn a 3 500 čtverečních metrů pohledových stropů.  

Fakta

Projekt: Technická univerzita Liberec 

Prováděcí firma: Gemo Olomouc, spol. s r.o. 

Použité systémy: Rámové bednění 
Framax, Dokaflex 1-2-4, kruhové bednění 
H20, odbedňovací prostředek Doka OptiX

Obchodní zástupce: Roman Frydrych

Na stavbu byla dodávána celá řada bednicích 
systémů, a to jak pro stěny, tak i pro stropy. 
„Například pro zadní stěnu hlavní auly, která je  
v oblém tvaru, jsme použili kruhové bednění H20  
s deskou Dokaplex. Nejen, že se s ním poměrně 
snadno pracuje, ale i výsledný otisk bednění na  
stěně přináší objektu další estetickou hodnotu,“ 
říká stavbyvedoucí prováděcí firmy Pavel Kardinál. 
Kruhové bednění H20 se navíc snadno kombinuje se 
systémovým rámovým bedněním Framax Xlife, které 
bylo využito pro další stěny přímo navazující na oblou 
zadní stěnu. 
 
Podmínkou pro dosažení optimálních povrchů be-
tonu je vhodné ošetřování bednění. Před každou 
betonáží je nutno bednění dokonale očistit, zbavit 
zbytků betonu i cementového mléka a nanést 
vhodný odbedňovací prostředek. Pro stavbu libe-
recké univerzity byla používána emulze Doka OptiX 

- odbedňovací prostředek, který optimálně nahrazuje 
běžně používané prostředky pro projekty, kde je 
nutné dosáhnout hladkých povrchů betonu bez pórů 
a lunkrů. Ukládat beton do bednění je možné už 30 
minut po aplikaci, kdy se bíla barva odbedňovacího 
prostředku změní na průhlednou. Své vlastnosti si 
OptiX navíc zachovává až dva týdny po nanesení. 
Ideálních povrchů bez nutnosti dalších náročných 
sanací tak bylo dosaženo nejen při betonážích stěn, 
ale i stropů a sloupů, kde byly použity systémy  
Dokaflex 1-2-4 s deskami Doka 3-SO respektive 
sloupové bednění KS. 
 
Nová budova technické univerzity v Liberci by své 
brány měla otevřít už letos, kdy přivítá první studen-
ty. Ti tak budou moci během studia nejen nabírat 
vědomosti z učební látky, ale při troše pozornosti 
a zvídavosti navíc získají i možnost náhledu do mono-
litického stavebnictví.//

Profesionálové:  

Parta odborníků na betonáž ze 

společnosti Gemo oceňuje kvalitu 

bednění Doka.

Více informací najdete na  
www.doka.cz
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Most na D1 s minimálním  
omezením provozu
Situace na D1 je trnem v oku mnoha motoristům. Přesto je její modernizace 
nevyhnutelná a stavební týmy dělají maximum pro to, aby uzávěry byly co nejkratší, 
práce co nejefektivnější, ale zároveň bezpečná a kvalitně provedená. Příkladem 
mohou být dva silniční nadjezdy, tedy objekty SO 05-221.1 a SO 05-222.2 
mezi jedenačtyřicátým a čtyřicátým devátým kilometrem, které realizuje společnost 
Eurovia s nasazením bednění Doka.

Nadjezdy, které tady vyrůstají, budou sloužit pro míst-
ní komunikace a tomu také odpovídá jejich konstruk-
ce. Na monolitické opěry bude vynesena zmonolitělá 
mostovka uložená na prefabrikovaných trámech.  
V současné chvíli motoristé ale míjejí dříky zabedněné 
rámovým bedněním Framax Xlife, které jsou ztužené 
ocelovými paždíky. A to i přes to, že standardně se 
bednění Framax vyznačuje vysokou únosností a tím  
i možností rychlé a přesné betonáže. „Výztuhy 
bednění jsme museli aplikovat, protože nám v jednu 
chvíli bylo dodáno více betonu, než bylo plánováno. 
Museli jsme tedy bednění zesílit tak, abychom mohli 
dodávku zpracovat v minimálním čase, ale aby práce 
byla bezpečná a kvalitní,“ komentuje situaci stavby-
vedoucí realizační firmy. Samotnou betonáž, která 
probíhala v řádu hodin, tak bednění bez problémů 
vydrželo bez nejmenšího poškození a s minimálním 
průhybem. Celkově bylo do bednění uloženo na 
dvě stovky kubíků betonu a pětadvacet tun ocelové 
výztuže. „Naše bednění je dimenzováno na tlaky, 
které při betonáži nejsou malé, a při standardní 
betonáži je není třeba nijak zesilovat. Extrémní situace, 
která zde vznikla, si ale vyžádala další řešení, které 
naše systémy umožňují. A to zejména s ohledem na 
bezpečnost pracovních týmů a extrémně rychlou 

betonáž,“ komentuje Tomáš Borovička z firmy Doka. 
„Zajímavostí navíc je, že v dílnách společnosti Česká 
Doka byly vyrobeny i speciální díly pro oblé hrany opěr 
mostu. Díky nim dostane celá stavba jiný, neobvyklý 
vzhled,“ dodává. 

Na stavbu bylo dodáno i pracovní lešení Modul,  
které je určeno pro práce na bednění a výztuži. 
„Klademe velký důraz na bezpečnost i efektivitu práce  
a společná dodávka bednění i bezpečnostních prvků 
jako je lešení nebo betonářské lávky nám v mnohém 
usnadní plánování i samotnou realizaci stavebních 
prací“, komentuje stavbyvedoucí. 

Všechny práce na mostech jsou díky nasazení 
realizační firmy i včasným a kompletním dodávkám 
potřebného materiálu i bednění realizovány v termínu  
a někdy dokonce i za kratší dobu. Například betonáž 
opěr, úložných prahů a křídel opěr mostů, a to včetně 
zemních prací, trvaly pouhých 23 dní. I tak je ale  
v plánu jedno velké omezení – při pokládání prefa-
brikovaných dílů bude muset být jednu červnovou noc 
dálnice uzavřena. Poté už se bude práce odehrávat 
přímo nad jedoucími vozidly a na začátku prázdnin 
bude stavba těchto dvou objektů ukončena.//

Fakta

Projekt: Nadjezdy  SO 05-221.1  
a SO 05-222.2 na D1

Generální dodavatel: Eurovia a. s. 

Doba výstavby: 2014

Použité systémy: Rámové bednění 
Framax, zakázkové bednění, pracovní 
lešení Modul 

Obchodní zástupce: Tomáš Borovička

Technické řešení: Jakub Rychtařík

 
 

 
 
 
 
 

 
Řešení 

Komplexní dodávka na stavbu může teď 

obsahovat nejen bednicí systémy, ale 

také sady pracovního lešení Modul plus, 

které usnadní práci na staveništi, obsluhu 

bednění i vyvazování výztuže. 

 Díky profesionálním systémům Doka byla omezení při stavbě mostů SO 05-221.1 a SO 05-222.2 minimální. 

Profesionál:  

Kompletní dodávky veškerých  

bednicích i bezpečnostních systémů 

nám šetří čas i peníze.  

Tomáš Kraus, stavbyvedoucí Eurovia
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Fakta

Projekt: Mosty SO 202, SO 203, SO 212 
a SO 213

Generální dodavatel: Eurovia Slovensko 

Doba výstavby:  
2013 - 2015

Použité systémy: Výsuvná skruž Berd, 
Staxo 40, Dokaflex 1-2-4, rámové bednění 
Framax, bednicí desky Doka 3SO, TOP 50 
nosníkové bednění, zakázkové bednění

Obchodní zástupce: Daniel Šindler

Technické řešení: Petr Chvál, Michal 
Žoha, Petr Vosyka, Jiří Havelka

Řešení 

Časově i finančně náročný přesun skruže 

mezi jednotlivými stavbami byl realizován 

posunem celé sestavené skruže. I když 

cesta mezi jednotlivými mosty trvala tři 

týdny, ušetřilo se mnoho pracovních hodin  

i finančních prostředků, které by jinak padly 

na rozebrání a opětovné složení skruže. 
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Čtyři mosty pro Slovensko 
Od roku 1972 je ve výstavbě slovenská dálnice D1 spojující Bratislavu a ukra-
jinský hraniční přechod Záhor. V současné době je ve výstavbě několik úseků, 
například Fričovce – Svinia s délkou 11,2 kilometru a Jánovce – Jablonov  
s délkou 18,5 kilometru. Jen mezi těmito místy společnost Doka dodává 
bednění na čtyři mosty s celkovou délkou přes půl kilometru.  

Všechny mostní konstrukce mají jednoho 
společného jmenovatele – jako nosič bednění  
byla použita posuvná skruž portugalské firmy 
Berd osazená bedněním Doka. Bednění na  
nosné konstrukci je tvořeno osvědčeným a na  
míru upraveným bedněním Top 50. To je sesta-
veno z ocelových paždíků, dřevěných nosníků  
a třívrstvých desek Doka 3So, které poskytnou 
kvalitní otisk po celé délce betonáže. V rámci beto-
nování samotné mostovky je pak bednění vyneseno 
na podpůrné věže Staxo 40, a to přímo v budoucím 
servisním tunelu mostu. 

Plánování nasazení bednění je pro skruž Berd 
náročné, a to i přesto, že jde vždy o totožnou  
techniku i bednicí systémy. „Každý most je jiný  
a tak je třeba bednění naplánovat zcela od počátku 
pro každý z nich, a to i přes to, že vždy dva a dva 
jsou si velmi podobné. Myslíme navíc nejen na 
kvalitní otisk a snadné manipulování se samotným 
bedněním i skruží, ale také musíme brát ohled na 
nosnost a celkovou hmotnost všech komponentů,“ 
říká Zoran Tanevski, vedoucí technického oddělení 
Doka. „Je třeba se vyrovnat nejen se všemi 
tvarovými požadavky nosné konstrukce, tedy 
překlápěním v příčném řezu, zakřivení půdorysu, 
rozmístění deviátorů uvnitř průřezů, různými délka-
mi jednotlivých polí i proměnnou výškou komoro-
vého průřezu. V neposlední řadě jsme samozřejmě 
dbali na bezpečnost pracovníků i hospodárnost 
celého řešení. I tak se ale bednění skládá ze stovek 
prvků,“ dodává Petr Chvál, technik společnosti 
Doka. Pro ilustraci – bednění pro mosty SO 202 
a SO 203 sestává z 2744 běžných metrů nosníků 
Doka, 1220 m2 bednicích desek a celkově váží více 
než 76 tun. Pro mosty SO 217, respektive SO 216 
pak nosníků je 5770 běžných metrů, bednicích  
desek Doka 3So 1890 m2 a celé bednění váží 
téměř 100 tun. 

Samotné betonářské práce na posuvné skruži  
sestávají z řady posloupných kroků. Po ustavení 
skruže do pozice se provede zabednění podlahy  
a stěn komorového průřezu z vnější strany a vyváže 
se betonářská výztuž. Následuje zabednění z vnitřní 
strany a samotná betonáž. Po odstranění vnitřního 
bednění je zabedněna a vybetonována stropní část 
a následuje předepnutí předpínacích lan. Bednění 
je poté spuštěno na závěsných tyčích a pomocí 

hydraulických pístů je odsunuto do stran tak, aby se 
celá skruž mohla, opět hydraulicky, posunout do nové 
pozice a bednění se nepotkalo s konstrukcí pilíře. 

S jednou skruží a podobným bedněním byly bu-
dovány vždy dva po sobě následující mosty, což 
znamenalo nelehké řešení přesunu skruže bez ro-
zebírání, respektive s minimálním rozebráním.  
To se nakonec podařilo uskutečnit pomocí postup-
ného budování provizorních zárodků. „Využili jsme 
technologie pojezdu mezi betonážemi i pro přesun 
mezi staveništi a z panelů a betonových bloků 
jsme postupně budovali body, na kterých se skruž 
usadila pro další posun. Vzdálenost mezi mosty 
jsme takhle přelezli za tři týdny. S nadsázkou se dá 

 Bednění mostovek je tvořeno třívrstvými bednicími 
deskami Doka 3-So.

 Skruže Berd jsou nasazeny při betonáži všech  
čtyř mostů. 
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říci, že naše skruž byla nejtěžším a nejpomalejším 
vozidlem, které kdy dálnici D1 brázdilo“, říká stav-
byvedoucí prováděcí firmy. 

U všech zmíněných mostů je finální konstukce 
budovaná pomocí základního komorového profilu 
doplněného o prefabrikované podpěry, které 
mostovku rozšiřují o dvě třetiny. „Prefabrikovaná 
křídla jsou uložená do drážky v boku mostního 
trámu, který vzniká už při základní betonáži. Tato 
drážka musí být absolutně rovná, i když mostní 
konstrukce je do oblouku,“ doplňuje Daniel Šindler 
z ostravské pobočky Doka. Prefabrikované dílce 
pak jsou ukotveny pomocí ocelových výztuží  
a následně je nadbetonována mostovka a celá 

konstrukce zmonolitěna. Bednění Top 50 tentokrát 
na správném místě drží speciální vozík Doka. Ten 
je tvořen typovými paždíky doplněnými o soustavu 
vřetenových vzpěr a zavětrování a vybavený ocelo-
vými kolečky na pojezd po prefa vzpěrách.  

Mosty by měly být dokončeny v roce 2015, jak 
nakonec napovídají letopočty otisknuté v betonu 
mostních pilířů. A horečné tempo práce i pro-
fesionalita všech stavebních týmů i dodavatelů 
naznačuje, že tomu tak opravdu bude. Zbývá jen 
si přát, aby motoristé, spěchající mezi Bratislavou 
a Záhorem, dorazili do cíle včas a bezpečně. Ale 
kvalitu dopravy, narozdíl od kvality betonu, bednění 
Doka neovlivní.// 

Mostní kompetence Doka
Výstavba mostních konstrukcí je pro společnost Doka jednou ze základních 
kompetencí. Vždyť se žlutým bedněním rostou ty nejimpozantnější mostní stavby 
po celém světě. 

Z poslední doby tak můžeme jmenovat například 
pražský Trojský most, kam naše společnost dodáva-
la bednění, nejen pro mostní konstrukce, ale  
z dílen na speciální bednění také na stavbu dorazily 
na zakázku vyráběné formy pro designové zábradlí. 
V rámci stavby Mostu přes Opatovický kanál zase 
odborníci naší společnosti a realizační firmy naučili 
postupovat posuvnou skruž Berd do strany a sta-
vebním četám na mostě u Mokrých Lazců výrazně 
usnadnilo práci samošplhací bednění. 

Z významných zahraničních staveb pak můžeme jme-
novat například 135 metrů vysoké pylony pro most 
přes venezuelskou řeku Orinoko či 320 metrů vysoké 
pylony pro most v Rusku realizované samošplhacím 
bedněním. Vozíky pro letmou betonáž zase odvedly 
skvělou práci, po úspěšném prvním nasazení v České 
republice, v řadě zemí, kde má Doka své pobočky -  
v Izraeli při budování dálniční křižovatky u Jeruzaléma, 
v severním Norsku při stavbě mostu Tverlandsbrua   
a při řadě dalších projektů. S pomocí pevné skruže 
pak vyrostly mostů stovky. 

Pokud bychom chtěli vyjmenovat a popsat všechny 
mostní projekty společnosti Doka, zaplnili bychom 
tak nejedno samostatné číslo našeho časopisu. 
Vždyť jen v České republice jsme jich realizovali 
desítky a to všemi dostupnými systémy. Stačí jen 
říci, že o všech výše uvedených stavbách jsme 
nedávno psali - stačí tak jen nalistovat některé 
ze starších čísel Doka Xpress nebo navštívit náše 
internetové stránky. Ale jedno je jisté - stavba 
mostů představuje vysoké požadavky z hlediska 
technických zkušeností, znalostí statiky, kvality 
zpracování i přesnosti všech komponentů. A díky 
celosvětovým zkušenostem jsou tyto naše kompe-
tence postaveny na bezpečných pilířích.// 

 Impozantní stavba pražského Nového spojení byla 
realizována metodou pevné skruže. 

Řešení 

Řada systémů Doka pro stavbu mostů byla 
poprvé nasazena právě u nás. Příkladem 
může být například sofistikovaný vozík pro 
letmou betonáž. 
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Deset vozíků letmé betonáže 
na jedné stavbě 
Cestování mezi Budapeští a Jižní Dalmácií bude v brzké době mnohem 
kratší. A to díky panevropskému koridoru o délce přes sedm stovek kilometrů, 
na kterém se nacházejí četné tunely i mosty. Doka v současné chvíli pracuje 
například na výstavbě mostů Studenčica a Trebizat.

Větší z mostů, Studenčica, je celkově dlouhý 555 
metrů a v nejvyšším místě dosahuje 81 metrů nad 
údolím, mezi každými dvěma z pěti pilířů je 120 metrů 
volného prostoru. Trebizat pak měří 356 metrů a ve 
výšce 59,5 metrů je nad údolím vynesen na tři pilíře.  
Ke zbudování mostovky jsou v obou případech nasa-
zeny vozíky pro letmou betonáž.  

Výkonné vozíky pro letmou betonáž, kterých je na 
tomto projektu rovná desítka, umožňují rychlou 
betonáž po pětimetrových taktech v týdenním cyklu. 
„Možnost rozšíření na pětimetrové segmenty snížila 
počet spojovacích spár a šetří tedy čas i peníze“, říká 
projektový manažer Mario Jurisic. Zcela identické 
vozíky jsou dimenzované na nosnost 250ti tun  
a aktuálně každý nese 196,5 tuny. Celé řešení pak 
bylo navrženo v kompetenčním centru Doka v rakous-

kém Amstettenu a úspěch má zejména pro rychlost 
betonáže – v případě týdenního cyklu totiž bude pro-
jekt dokončen za osm týdnů.  

S pomocí bednění Doka byly betonovány i pilíře 
mostu. Nasazeno bylo jeřábem zdvihané šplhací 
bednění MF240 spolu s rámovým bedněním Framax 
Xlife. Kolegové z chorvatské pobočky Doka prokázali 
velkou dávku zkušeností i kreativity nejen při prvotním 
plánování bednění, ale také při plánování nastavování 
přechodu ze zárodku mostu na bednění samotné 
mostovky. Omezené místo na zárodcích, které mají 
průměr jen osm metrů, si totiž vyžádalo speciální 
řešení postupného skládání jednotlivých částí vozíků 
letmé betonáže, které pak byly postupně symetricky 
vysouvány do boků.//

Fakta

Projekt: Corridor Vc 

Typ konstrukce: Mostní

Začátek výstavby: Květen 2013

Dokončení: Březen 2016

Maximální výška: 81m

Dodavatel: Hering (OHL)

Bednicí systémy: Vozíky pro letmou 
betonáž Doka, Rámové bednění Framax 
Xlife, šplhací bednění MF240, podpůrné 
konstrukce Staxo 100

Služby: Technická podpora na stavbě,  
plánování nasazení bednění, předmontáž  
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Z horního Rakouska do 
jižních Čech rychleji
Jeden z nejvýznamnějších projektů silniční výstavby v Rakousku aktuálně běží 
naplno: výstavba rychlostní silnice Mühlviertler Schnellstraße S 10, která  
propojí horní Rakousko a jižní Čechy. Doka se s osvědčeným bedněním  
i novinkami v tunelové výstavbě podílí na četných objektech podél 22 km  
dlouhého stavebního úseku.

Rakouská společnost pro financování dálnic a rych-
lostních silnic "Autobahnen- und Schnellstraßen-
Finanzierungs-Aktiengesellschaft" (ASFINAG) investuje 
zhruba 718 mil. Euro do realizace tohoto gigantického 
infrastrukturního projektu. Rychlostní silnice S 10 
je součástí evropské silnice E 55 a tudíž strategicky 
významným napojením na jižní Čechy. Kromě toho má 
dlouho očekávaná trasa pro obyvatelstvo dojíždějící za 
zaměstnáním přinést masivní odlehčení provozu 
a vyšší bezpečnost provozu. Z důvodu lokální topografie 
jsou v rámci výstavby S 10 nutné rozsáhlé přesuny 
zeminy a četná stavební opatření k překonání přírodních 
překážek; stavební firmy postaví čtyři tunely, čtyři pod- 
zemní trasy, pět napojení, sedm nadjezdů, sedmnáct 

mostů, šest propustků, jednu galerii a několik opěrných 
stěn, aby pro komunikaci S 10 a její budoucí uživatele 
uvolnily cestu.

Takový velkoprojekt není každodenní a vyžaduje od 
všech účastníků vysokou míru zkušeností v projekto-
vání, koordinaci a realizaci. Doka je zde kompetentním 
partnerem pro bednění a poskytuje výrobky a služby 
pro rozmanité požadavky všech stavebních projektů. 
Infrastrukturní výstavba je z hlediska realizace a tech-
niky spojena s mimořádně náročnými výzvami, ale 
díky vypracovaným řešením Doka lze četné tunely a 
mosty realizovat efektivně a bezpečně. Pro rychlý a 
plynulý průběh výstavby dodává Doka bednicí materiál 

Fakta

Projekt: Dálnice S 10 

Typ konstrukce: Mostní, tunelové, opěrné 
a ochranné zdi 

Bednicí systémy: velkoplošné bednění  
Top 50, výstupové věže Staxo, mostní 
bednění DokaCC, nosná konstrukce SL1, 
rámové bednění Framax

Služby: Technická podpora na stavbě, 
plánování nasazení bednění 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Řešení 
Pro stavbu takového rozsahu jako je S 10 
je třeba nasazení profesionálních systémů 
stejně jako odborných znalostí. V Doka  
kompetenčních centrech se shromažďují 
znalosti a zkušenosti z projektů z celého 
světa, které je pak možné efektivně využít 
pro podobné projekty. 

Více informací najdete na  
www.doka.com 
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"just-in-time", tedy ve správný čas na správné místo. 
Stavební firmy tak se mohou soustředit na realizaci vý-
stavby. "Doka je pro nás spolehlivým partnerem, který 
přesvědčuje jak kvalitou výrobků tak i realizací a rychlou 
reakcí", říká Franz Hrebik, vedoucí stavby u firmy Porr 
Bau GmbH. Jedním z velkých projektů bylo například 
bednění pro stěnu o velikosti 13.000 m². Oproti 
běžným standardním postupům dokázala Doka díky 
inovativnímu řešení bednění ušetřit zhruba 4.900 kotev. 
To významně snižuje jak pracovní čas, tak i náklady.

„Nejdelší staveniště v Rakousku“ sestává z řady samo-
statných projektů. V následujícím přehledu můžete najít 
základní informace o několika z nich. 

Tunel Neumarkt tvoří dvě tunelové roury, které mají 
celkovou délku 1.970 m a vnitřní poloměr 5,05 m. 
Firma provádějící stavbu používá jako tunelové bednění 
modulární nosnou konstrukci SL-1 v kombinaci  
s nosníkovým bedněním Top 50 a výkonnou hydrauli-
kou. Toto řešení bednění poskytuje ve stísněném pros-
toru potřebnou flexibilitu díky variabilnímu uspořádání 
systémových nosníků, paždíků a vzpěr.  

Podzemní trasa Pernau je koncipována jako tunelové 
dílo, kdy obě roury kruhového profilu mají délku 270 m. 
U tohoto objektu se úspěšně nasazuje nový tunelový 
systém DokaCC. Ten byl navržen v úzké spolupráci mezi 
stavebními firmami, projektanty a společností Doka tak, 

aby bylo možné přizpůsobení komplexní, lehce točivé 
geometrii stavební konstrukce v rámci posouvání. 

Podzemní trasa Ganglsiedlung se skládá ze dvou 
rour o délce 275 m, se světlou šířkou 9,80 m  
a světlou výškou 5,68 m. I tato stavební konstrukce 
byla obedněna pomocí tunelového systému DokaCC. 
Zde se jednoznačně ukázala flexibilita tunelového  
systému při stavbě v otevřené rýze. Stejný vozík se 
potom použije pro druhý objekt s jiným profilem. 
Přizpůsobení oběma geometriím stavební konstrukce 
lze navíc provést jednoduše s minimálními úpravami 
systému a s malým množstvím materiálu. 

Obednění 13.344 m² velké stěny podzemní trasy 
Walchshofen bude realizováno pomocí velkoplošného 
bednění Top 50. Použití uvolňovací matky pro plynulé 
uvolnění tahové kotevní síly až 220 kN ušetří oproti 
standardnímu řešení zhruba 4.900 kotev a sníží tak 
značně náklady a pracovní čas. 

Základy a pilíře mostu Feldaisttalbrücke  
Freistadt Nord byly zhotoveny s pomocí osvědčeného 
rámového bednění Framax Xlife. Až 60 m vysoké pilíře 
260 m dlouhého obloukového mostu pak vznikají rychle 
a bezpečně díky šplhacímu bednění MF240. Doka  
navíc na staveniště dodává předmontované plošiny  
a bednicí prvky pro pilíře a hlavy pilířů; stavební firma 
se může plně soustředit na provedení stavby.//
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Do výšky s bedněním Doka 
Kancelářská budova o výšce 166 metrů, navržená italskou architektonickou 
hvězdou Renzo Pianem, vyrůstá s San Paolu. S pomocí samošplhacího bednění 
Doka se tak změní panorama města. 

Nová budova po své dostavbě nabídne více než 
110.000 m² podlahových ploch. Ty budou rozděleny 
mezi 44 výškových pater, ve kterých budou nejen 
kanceláře, ale také různé výstavní prostory i terasová 
restaurace s výhledem na celé město. Stavba je navíc 
navržena tak, aby byla ekologicky šetrná a splňuje tak 
nejpřísnější energetické limity. 

Přísné limity, a to tentokrát bezpečnostní ale splňuje  
už v rámci výstavby: pro maximálně rychlou a zejmé-
na bezpečnou práci byly nasazeny samošplhací sys-
témy SKE50 plus a SKE100 plus. Z bezpečnostního 
hlediska se vyznačují zejména velkoryse plánovanými 
pracovními plošinami, které jsou chráněné ze všech 
stran, a to i během přesunů bednění. Vysoký pracovní 
standard je pak dán možností automatického posunu 
pomocí hydraulických pístů, tedy bez nutnosti využít 
jeřáb, i v případě větru o rychlosti 72 kilometrů  
v hodině. Na změny tvaru budovy pak může bednění 

reagovat jednoduchými úpravami sklonu o patnáct 
stupňů do obou směrů. 

Pro vybudování všech 110.000 m² podlahových ploch 
pak bylo nasazeno bednění Dokaflex sestávající ze sto-
jek Eurex, nosníků H20 a bednicích desek Doka 3So. 
V některých případech, jako třeba vstupní haly, bylo 
třeba bednit stropy ve velkých výškách a tak se ke slovu 
dostaly podpůrné věže Staxo 100, které také vynesly 
systém Dokaflex. Všechny stropy pak byly tvořeny  
v desetidenním cyklu. 

Od počátku prací na tomto prominentním staveništi byl 
po ruce projektový manažer z Doka Italia, který s pra-
cemi pomáhal. “Naše bednění obstálo na jedničku ve 
všech ohledech – v rychlosti výstavby, v bezpečnosti  
i v ohledu optimalizace nasazení bednicích prvků,” 
komentuje Ciro Menna z Doka Italia.//   

Fakta

Projekt: Kancelářská budova Torre Intensa 

Typ konstrukce: Výšková budova

Výška stavby: 166 metrů

Celková výška s nástavbami: 218 metrů

Stavba: 2009 - 2014

Dodavatel: Joint-venture Rizzani de 
Eccher SpA and Implenia AG

Bednicí systémy: Samošplhací bednění 
SKE100 plus, samošplhací bednění  
SKE50 plus, velkoplošné bednění Top 50, 
výstupové věže Staxo, podpůrné věže  
Staxo 100, Dokaflex 1-2-4, systém  
ochrany okraje XP, zvláštní bednění 

Služby: Technická podpora na stavbě, 
plánování nasazení bednění 

Řešení 
Nasazení samošplhacího bednění  
SKE100 plus, respektive SKE50 plus  
v kombinaci s velkoplošným bedněním 
Top 50 je pro výškové budovy ideálním 
řešením. Nabízí nejen stálé stavební tempo 
bez ohledu na počasí, ale také neustálé 
bezpečnostní zajištění. 

 Detail hydraulického cylindru pro posun 
samošplhacích bednění 

Více informací najdete na  
www.doka.com 
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Žluté bednění  
jako umělecký artefakt
Doka je inspirující nejen pro stavebníky, ale i pro umělce, jak dokazuje několik 
projektů, které se v poslední době objevily.

Například umělec Kai Richter z Düsseldorfu se zhlédl 
ve stavebních projektech a s pomocí Doka bednicích 
nosníků H20 vytvořil umělecká díla připomínající na-
sazení nosníků na stavbách. Pro svůj poslední projekt 
použil jen Doka materiál - nosníky, bednicí desky  
i spojovací materiál s cílem vytvořit nový pohled na 
umění i prostorovou koncepci díla. I když z pohledu 
stavebníků jeho projekty vypadají možná spíše jako 
skladiště použitých nosníků. 

To Franz Graf se svým projektem "podívejte se, co 
vidíte" zase spojil umění i s prostorem výstavní síně  
a vytvořil tak vícevrstvé úrovně vnímání výstavy. 
Umělec totiž nevystavuje jen své kresby a plastiky, ale 
používá k svébytnému vyjádření také samotný prostor 
výstavní síně, který je, jak jinak, tvořen deskami Doka 
3-SO a bednicími nosníky. 

Do hudebního umění zase zavedl bednicí desky 
Doka 3-SO umělec Christian Jablonski. Jeho série 

žlutých kytar z použitých bednicích desek nejen, že 
zvedla vlnu nadšení mezi nekonformními hudebníky, 
ale také přinesla na hudební pódia skvělý zvuk. 

Ani u nás ale nezůstáváme pozadu. Například 
sochař Štěpán Šefr si vybral komponenty našeho 
bednění k vytvoření neobvyklé sochy pro bobovou 
dráhu na Proseku. Tu bude tvořit "nohobob", který 
byl odlit samozhutnitelným betonem s pomocí 
našich odborníků. 

Ale abychom nezůstávali jen u umění, bednicí desky 
můžeme najít i v obchodech. Například rakouský ob-
chod, který prodává zboží pro vyznavače skatebordů, 
má ze žlutých bednicích desek nejen průčelí krámu, 
ale také veškeré vnitřní zařízení. 
 
A tím výčet nekončí; žluté bednicí desky si totiž ob-
líbily například i včely, a tak můžete najít na našich 
lukách řadu úlů právě s logem Doka.// 

 Artefakt s názvem "Follow the rules of gravity" je tvořen pouze nosníky Doka  

Fakta

Projekt: Umělecké vyjádření 

prostřednictvím bednicích systémů
 
Typ projektu: Vizuální umění  
 
Použté bednicí systémy: Dřevěné  
bednicí nosníky H20 Top a H20 eco, 
bednicí desky Doka 3-SO a Doka 3-S eco, 
spojovací materiál 
 

 Výstava Franze Grafa je adjustována 
na žlutých plochách kvůli vícerozměrnosti 
prostoru. 
 

 Kytary Christiana Jablonského nejen, 
že skvěle vypadají, ale mají i prefektní 
zvuk.

Řešení 

Využití bednicích systémů pro umění ale 

nemusí spočívat jen v tvorbě nového 

a neobvyklého pohledu na 

bednicí materiál. Stačí napří-

klad podpořit kulturní akci 

stavbou podia nebo hlediště 

pro diváky, jak už mnohokrát 

udělala i Česká Doka. 
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Premiéra pro bednění D35  
Norsko pokrývá téměř celou svou spotřebu energie vodní energií. I proto je 
posledním velkým projektem v Norsku další vodní elektrárna, tentokrát na řece 
Otra v provincii Aust - Agder. V ostrém nasazení si tu odbývá premiéru přehradní 
bednění Doka D35, které je poprvé použito pro bednění přehradní klenby. 

Přehrada šla do provozu v dubnu letošního roku  
a tak bylo třeba betonovat opravdu svižně  
a s nasazením nejlepších techonologií. A tu právě 
přehradní bednění D35 představuje. S jeho nasazením 
je totiž možné betonovat úseky až o pětimetrové 
výšce, samozřejmě při dodržení nejvyšších 
bezpečnostních standardů i logistických postupů 
a přesné betonáže – plány totiž počítají s naprosto 
mizivou konstrukční tolerancí 8mm na 2m. Přitom 
přehrada je u paty silná téměř osm metrů, koruna 

pak má tloušťku 2,5 metru. Celá konstrukce musí 
udržet ohromný tlak masy vody – na nejhlubším 
místě bude mít přehrada více než 40 metrů. 

Nasazené šplhací bednění D35 je novinkou na trhu 
a v tomto rozsahu je v rámci přehrady Sarvsfossen 
nasazeno poprvé. S nosností 350 kN  na kotevní 
bod je vysoce únosné a díky tomu bylo pro tuto 
přehradu zvoleno. Umožňuje, jak už bylo řečeno, 
betonovat záběry až o výšce pěti metrů, bez 

 Betonová klenbová hráz je tvořena pomocí nového přehradního bednění D35

Fakta

Projekt: přehrada Sarvsfossen

Typ stavby: betonová klenbová hráz

Trvání: září 2012 - duben 2014

Výška hráze: více než 40 metrů

Nasazené systémy: Přehradní  
bednění D35, velkoplošné bednění  
Top 50

  

Řešení 
 

Samotná historie společnosti Doka je úzce 

spojená právě s výstavbou elektráren, 

dokonce i název pochází z oblasti dodávek 

komponentů bednění pro vodní dílo na 

Dunaji (Donaukraftwerke). Desítky let 

zkušeností tak přinášejí skvělé výsledky při 

projektech po celém světě i nové nápady 

při zlepšování a dalším vývoji bednicích 

systémů. Systémy Doka, ať už ty standard-

ní nebo speciální, se používají pro stavbu 

od základů až po poslední záběr například 

na koruně chladicí věže. 

Energetické stavby jsou zhusta budované 

na obtížně přístupných místech, mají 

vysoké nároky na beton, kvalitu zpracování 

i rychlost výstavby. Ta je často primární, 

protože čím dříve je projekt dokončen, tím 

dříve může dodávat energii. Kompletní lo-

gistický koncept Doka tak zahrnuje vlastní 

3D plánování, přípravu či přímo zakázkovou 

výrobu bednění, dodávky všech bednicích 

a bezpečnostních řešení i poradenství 

přímo na stavbě. „Každý jednotlivý projekt 

v oblasti energetických staveb je unikátní 

a naše společnost pro každý z nich vytváří 

nové řešení tak, aby nasazení bednění co 

nejlépe odpovídalo charakteru stavby,“ říká 

Andreas Guttenbrunner z kompetenčního 

centra Doka. V portofoliu Doka je tak 

možné najít řešení pro všechny typy ener-

getických projektů.
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jakýchkoliv dodatečných opatření a zvláštních kon-
strukcí. Bednění je možné použít jako jednostranné, 
zavěšené na šplhací kotvy. Použití vřetenových 
vzpěr navíc umožňuje až sedmatřicetistupňový 
náklon v obou směrech a v důsledku toho je 
přizpůsobení systému změnám v průřezu stavby 
jednoduché. 

Betonáž přehrady ve dvou krocích 

Pro betonovou klenbovou hráz přehrady byly nej- 
prve postaveny tři vedoucí monolitické bloky, které 
slouží jako základní opěry. V druhém kroku pak 
byly mezi tyto bloky betonovány výplňové zdi, a to 
také za pomoci přehradního bednění D35  
s beděním Top 50. Celkový projekt bednění počítá 
s deseti betonážními úseky, ve kterých je použito 
celkem 104 kompletů bednění D35 a 660 metrů 
čtverečních velkoplošného bednění Top 50. 
Bednění navíc disponuje uzavřenými a velkoryse 

dimenzovanými pracovními plošinami. Bezpečnost 
komentuje manažer stavby, Thomas Code:    

„Všechny platformy jsou zabezpečené dvoumetro-
vým zábradlím a všechny otvory uzavřené. Bednění 
je navíc velmi stabilní a stavební týmy se na něm 
cítí opravdu bezpečně. Práce nám tak jde rychle 
od ruky.“

V rámci tohoto projektu úzce spolupracuje místní 
pobočka Doka s kompetenčním centrem v rakou-
ském Amstettenu. Rakouský instruktor bednění 
Doka tak poskytuje podporu týmu na stavbě  
a zajišťuje odborné pokyny, stejně jako pokyny pro 
montáž bednění a manipulaci s ním. Kromě toho 
je inženýr projektu k dispozici na místě během 
důležitých etap projektu. „Pro hladký průběh stavby, 
je třeba být zákazníkovi po ruce ve všech fázích 
stavby“, doplňuje Roman Katzengruber, inženýr 
projektu.//

 Velkoryse dimenzované a ze všech stran chráněné pracovní plošiny poskytují stavebním četám maximální komfort

Více informací najdete na  
www.doka.com 
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Bednění a lešení Doka 
pro úspěšnou stavbu

Možnost vývozu všech potřebných 
systémů na stavniště v jedné dodávce 
šetří čas i peníze. Dodání lešení spolu  
s bedněním navíc podpoří bezpečnost na 
staveništi. 

Modulové armovací lešení je určeno k pohodlnému  
a bezpečnému vázání výztuže i obsluze bednění. Jeho 
montáž je jednoduchá, bez šroubových spojů a stabilita 
je zajištěna rozšířenou základnou. Nejvyšší podlážku je 
pak navíc možné umístit až do 10,2 metrů, šířka pole 
pak dosahuje 3,07 metru.

Bezpečnost při stavbě konstrukce je zajištěna 
předstihovým zábradlím, práci na lešení pak usnadňují 
definovaná kotevní místa pro upevnění osobních 
ochranných prostředků, integrované žebříky zase zajistí 
bezpečný výstup na lešení i sestup z něj. 

V porovnání s improvizovaným řešením na stavbě je 
bezpečnost mnohonásobně vyšší, montáž jednodušší 
a navíc lze lešení snadno kombinovat s řadou dalších 
systémů. 

Online platforma pro vaše projekty je myDoka 
Portál myDoka přináší online náhled do vašich projektů a díky internetovému 
rozhraní je možné systém využít kdekoliv. Platforma myDoka tak může být vaším 
partnerem na staveništi i v kancelářích. 

Mít projekty pod kontrolou je nutností. A portál myDoka tuto možnost přináší  
velmi jednoduše - vše je možné sledovat elektronicky, bez nutnosti dohledávat  
v nekonečných šanonech vratky či dodejky, bez shánění informací po emailu. 
Všechny informace jsou k dispozici na jednom místě, od plánování po vyhodno-
cení, od smlouvy po kontroling. Samozřejmostí je snadná a intuitivní obsluha  
i vysoké zabezpečení citlivých dat. 

Systém navíc umožňuje zobrazení aktuálních zásob materiálu na stavbě  
a to včetně názvů a nákresů výrobků, jejich objednání či zadání vratky  
a v download centru lze najít i dokumenty relevantní ke stavbě. Možnost 
stažení potřebných manuálů či produktových listů je pak neoddělitelnou 
součástí systému. 

Díky napojení na interní systémy poskytuje myDoka vždy aktuální přehled 
o vašich projektech a šetří tak práci i čas. 

Více informací najdete na  
www.doka.cz 
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Krátké zprávy
Novinky, oznámení, termíny, tisk 

Česká Doka získala druhé místo v mezinárodním badmintonovém turnaji

Už osmnáctý ročník Doka badmintonového turnaje uspořádala německá pobočka v Maisachu na konci 
března. Mezi dvaceti soutěžními týmy z celé Evropy samozřejmě nemohli chybět ani zástupci České 
Doky, konkrétně rodinný tým Romana Frydrycha z ostravské pobočky. 

Putovní pohár sice zůstal už po páté v rukou německého páru, který tvoří Fabian Sell a Michael Stein-
bauer, ale náš tým Romana a Jany Frydrychových jej měl na dosah - obsadili krásnou stříbrnou pozici.  
Rozhodně ale nebylo důležité vyhrát, spíše šlo o společenskou a týmovou akci, a to nejen na badmin-
tonových kurtech, ale také při společenské večeři. 

Začíná příprava na veletrh Bauma 2016

I když to zní neuvěřitelně, pro týmy Doka group neexistuje období "po Baumě", vždy je jen "před nás-
ledující Baumou". V loňském roce bylo do organizace celé akce a přípravy expozice v "Doka Cube" 
zapojeno více než pět stovek kolegů, a ten stejný tým se teď začíná formovat i pro následující expozici 
v roce 2016. Už teď je jasné, že se bude na co se dívat a že opět bude veletrh plný novinek. 

CZ

 První místo získal německý tým  
(vlevo), na druhém se umístila naše 
dvojice. 

 Tým Doka se připravuje na další 
mnichovskou Baumu už od skončení té 
minulé. 

Tiráž: „Doka Xpress“ je časopis společnosti Česká Doka bednicí technika s r.o., vychází dvakrát ročně. Redakce:  Radek Syka, Karel Novotný, Daniel Šindler, Jan Mikula, Václav Lorenc, Tomáš Borovička, Roman Frydrych, Veronika 

Lukešová Kresby: Josef Pernikl. Foto: Radek Syka, archiv společnosti. Grafická úprava: Radek Syka. Distribuce: Hromadně mezi zákazníky a partnery fy Česká Doka. Tisk: Mangus II nákladem 1 500 kusů.  

V některých případech může fotodokumentace ukazovat situace v průběhu montáže bednění a proto nemusí být z bezpečnostního hlediska vždy úplná.  

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

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

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

 Doka působí celosvětově.

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

www.facebook.com/
Doka

www.youtube.com/
Doka

www.doka.cz


