
Odborníci na bednění.

Stavíme s vámi. Doka. 
Vyjímečné projekty si žádají vyjímečné nasazení. Bednění Doka pomáhá celosvětově 
k dosažení skvělých výsledků při stavbách těch nejnáročnějších projektů.   

www.doka.cz



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

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

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

www.facebook.com/Doka

www.youtube.com/Doka

www.doka.cz  Doka působí celosvětově.

Společnost Doka provozuje více než 160 poboček a logistických center  

ve více než 70ti zemích světa na pěti kontinentech. 



Podporujeme vaše plány  
ať jsou jakkoliv stavebně náročné. 

Společnost Doka 

oslavila v loňském 

roce dvacetiletí 

na našem trhu. 

Nebudeme se ale 

ohlížet do dlouhé  

historie, protože 

 zajímavé projekty 

přináší i současnost. 

Pojďme se ohlédnout jen dva, tři roky zpět  

a vzpomenout si na stavby, které jsme 

společně realizovali.  

Samozřejmě v této brožurce nenajdete 

všechny, vybrali jsme jen několik. A to proto,  

že jsou něčím zajímavé, i když zdaleka ne- 

musí být největší, nejdelší, nejvyšší. Stačí, že 

jsme z nich společně měli radost, a že jejich 

realizace znamenala krok dopředu pro nás,  

pro realizační firmu i pro zadavatele.  Abychom 

ale mohli takové, vlastně jakékoliv stavby reali-

zovat, je třeba mít především vás, naše zákaz-

níky, ale také tým pracovitých kolegů  

s odbornými kompetencemi. A já jsem  

rád, že takovýto tým máme, a že se společně 

můžeme pustit do dalších stavebních projektů. 

Stavba pro nás ale není jen vývoz bednění. 

Chceme být kompetentním partnerem už od 

první fáze a od prvotního nápadu. Z našich 

„projekčních stolů“ pocházejí návrhy nasazení 

bednicích systémů, naši technici nebo  

obchodní zástupci jsou častými hosty na  

stavbách, aby pomohli a poradili. 

A po skončení stavby se samozřejmě 

dokážeme i o Vaše bednění profesionálně 

postarat, poskytnout data pro vyhodnocení 

stavby a nebo společně oslavit úspěšný  

projekt. I díky vám jsme kompetentním partne-

rem a pravými odborníky na bednění. 

Karel Novotný
jednatel společnosti 





Spojujeme břehy 
pomocí mostních konstrukcí.  

Prostějov, rozšíření mostu 

Pro rozšíření mostu u prostějovského Brodku 
byly nasazeny nosné věže Staxo 100 a nosní-
kové bednění pro betonáž pilířů i pro bednění 
mostovky. 

Stavbu realizovala v roce 2013 stavební  
firma Eurovia CS a.s 

Se žlutomodrým bedněním vyrostly po celém světě snad tisíce mostů. A díky obrovské mezinárodní 

zkušenosti může i Česká Doka nabídnout velké znalosti a zkušenosti při bezpečné, rychlé a hospo-

dárné stavbě mostních konstrukcí. Právě v České republice se navíc odehrály některé premiéry těch 

nejsofistikovanějších řešení, jako například letmá betonáž s pomocí vozíku Doka, betonáže pomocí 

výsuvné skruže s integrovaným předpínáním a další vyjímečné techniky. Doka asistovala při stavbě 

mostu metodou vysouvání, podpořila stavby na pevné skruži, nasadila speciální šplhací i samošplha-

cí bednění pro betonáž pilířů a pylonů. 

Chrudim, silniční obchvat 

Silniční obchvat Chrudimi přinesl řadu staveb-
ních projektů. Dva mosty v jejich rámci byly 
realizovány technikou pevné skruže (Staxo 100) 
a pomocí bednění TOP 50. 

Stavby realizovala v roce 2013 stavební  
firma M-SILNICE a. s.

 Veselí nad Moravou, replika mostu 

Pro přesnou repliku mostu bylo dodáno rámové 
bednění Frami Xlife, nosné věže Staxo 40, 
nosníkové bednění TOP 50 a řada podpěr Eurex 
pro zavětrování. 

Stavbu realizovala v roce 2014 stavební  
firma D.I.S., spol s r.o. 



Praha, Trojský most 

Na stavbu Trojského mostu dodala společnost 
Doka bednění pro betonáž inundačního mostu, 
mostovky i speciální bednění pro designové 
zábradlí. 

Stavbu realizovala v letech 2012-2014  
společnost Metrostav a.s.

S bedněním Doka byly realizovány takové projekty jako je Trojský most v Praze  

(například s nasazením zvláštního bednění), most přes Opatovický kanál, kde byla 

použita skruž Berd s bedněním Doka nebo most v Mokrých Lazcích s nasazením  

automatických samošplhacích bednění pro tvobu pilířů. Řada systémů byla 

zkombinována při stavbě čtyř mostů na slovenské dálnici D1, kde jsme nasadili nejen 

bednění pro posuvnou skruž Berd, ale také šplhací automaty, podpěrné věže a další 

systémy

Jedno je ale jisté - stavba mostů představuje vysoké požadavky z hlediska  

technických zkušeností, znalostí statiky, kvality zpracování i přesnosti všech kompo-

nentů. A díky celosvětovým zkušenostem skupiny Doka jsou tyto naše kompetence 

postaveny na pevných pilířích. 

 Mokré Lazce, pilíře mostu 

Pilíře mostu v Mokrých Lazcích byly  
vybudovány pomocí samošplhacího  
bednění SKE 50, které ke svému  
posunu nepotřebuje jeřáb. Obsluha  
samošplhacího bednění je navíc  
komfortní díky integrovaným bezpečnostním 
prvkům. 

Stavbu realizovala v roce 2013 stavební 
firma Skanska a.s.



Slovensko, mosty na D1 

Nasazení výsuvné skruže BERD s bedněním 
Doka si vyžádalo mnoho projekčních hodin  
i pečlivou přípravu nosníkového bednění TOP 50 
s bednicími deskami Doka 3-So.

Stavbu realizovala v letech 2013-2015 stavební 
firma Eurovia CS a.s. 

Most přes Opatovický kanál 

Přemostění Opatovického kanálu si vyžádalo 
řadu speciálních technik - od nasazení skruže 
Berd po dokončovací práce pomocí římsových 
vozíků. 

Stavbu realizovala v letech 2011 - 2013  
stavební firma Bohemia - Constructiva Graf, 
stavební společnost, spol. s r.o. 





Plníme vaše představy
pomocí speciálních bednění, které vyrábíme na míru daným projektům.

Roudnice nad Labem, vodní elektrárna 

Speciální konstrukce turbínových loží vodní  
elektrárny v Roudnici nad Labem si vyžádaly 
i výrobu a nasazení speciálního bednění pro 
všechny čtyři  turbíny vznikající elektrárny.

Stavbu realizovaly v roce 2013 stavební firma 
Metrostav a.s spolu s firmou Terracon a.s.

 

Všude tam, kde nestačí standardní systémové řešení, přichází ke slovu speciální bednění z dílen  

společnosti Česká Doka. Odborníci na bednění z výrobny speciálního bednění dokážou pomocí  

bednicích desek, dřevěných nosníků, na míru vyráběných ramenátů a ocelových paždíků vytvořit 

bednění pro jakýkoliv tvar a pro jakoukoliv stavbu. A je celkem jedno, zda jde o kulturní objekt, vodní 

elektrárnu, most, bytové jednotky nebo třeba dětské hřiště. 

Praha, dětské hřiště 

Speciální bednění dalo vyniknout i pilířům 
nesoucím střechu pro dětské hřiště v pražských 
Letňanech. 

Stavbu realizovala v roce 2014 stavební firma 
Skanska Transbeton, s. r. o.  

 Plzeň, kopule Techmania

Kopule o průměru 11, respektive 17,5 metrů, 
vznikly díky speciálnímu bednění Doka. Jeho  
základ byl vytvořen v dílnách v pražských  
Čakovicích a během betonáže pak byly pro  
jednotlivé záběry prvky upravovány přímo na místě. 

Stavbu realizovala v letech 2012 až 2014  
stavební firma Berger Bohemia a. s. 



 Praha, Objekt VZT odvětrání

Stavba pro odvětrání tunelu metra „A“ vznikla  
s nasazením speciálního bednění. To tvořil  
základ nosníkového bednění TOP 50, na míru 
připravené ramenáty a upravené bednicí desky. 

Stavbu realizovala v roce 2014 stavební  
firma SMP a.s. 

 Pilíře pro most na dálnici D11

Trojitý dálniční most usnadní dopravu mezi  
Prahou a Hradcem Králové, respektive  
Pardubicemi. Bednění pro pilíře vzniklo v dílnách 
Doka v pražských Čakovicích.  

Stavbu realizovala v roce 2013 stavební firma 
Metrostav a.s.

 Rožnov pod Radhoštěm, designová lávka  

Lávka s dvojitým zakroucením a designovou 
podpěrou spojuje administrativní budovu s tovární 
halou ve společnosti Remak Rožnov pod  
Radhoštěm. Pro její betonáž bylo bednění  
kompletně vyrobeno v dílnách České Doky;  
při betonáži nebyl použit jediný systémový dílec. 

Stavbu realizovala v roce 2013 stavební firma 
Stipro s.r.o.



Praha, obloukové zábradlí  

Speciální zábradlí pro Trojský most bylo tvořeno 
dvěma desítkami forem, které poskytly zajímavý 
otisk a zejména neobvyklý tvar.  

Stavbu realizovala v letech 2010 - 2014  
stavební firma Metrostav a.s. 

Pokud projekt vyžaduje výrobu a nasazení speciálního bednění, přichází ke slovu nejprve hrubý 

návrh realizace. Po jeho schválení přistoupí k akci technici společnosti Doka a rozkreslí, nezřídka  

v 3D, bednicí formy do nejmenších podrobností. Následně je truhláři převedou do reality  

a montážní mistři případně pomohou s realizací. A nutno dodat, že díky představám architektů 

přichází speciální bednění ke slovu stále častěji a u stále extrémnějších projektů. Někdy jde  

jen o detail, který doplní běžné bednění, častěji se ale jedná o celý bednicí systém pro projekt. 

S pomocí na míru vyráběných bednicích forem tak za poslední roky společnost Doka podpořila 

výstavbu řady unikátních projektů po celé České republice, a to ve všech stavebních odvětvích. 

Jmenovat bychom mohli unikátní střechu pro centrum environmentální výchovy KRNAP, formy  

pro pilíře různých mostů, pro speciální nosníky, zábradlí nebo celé pojekty. 





Pomáháme růst bytům i kancelářím
a vytváříme tak místa pro život i práci.

Praha, bytový komplex Barrandov Hill 

S bedněními Framax a Dokaflex vyrostla  
značná část bytového komplexu Barrandov Hill. 
Specialitou bylo bednění průjezdného profilu, 
který musel i při betonáži zůstat funkční pro 
jednotky IZS.  

Stavbu realizovala v roce 2013 stavební firma 
VCES a. s. 

 

Stále se rozvíjející lokality pro výstavbu rezidenčních budov, pro kancelářské objekty, školy i jiné 

vzdělávací instituce, výzkumné ústavy nebo třeba ‚jen‘ rodinné domky přinášejí nové a nové projekty. 

Spolu s novými technologiemi se zvyšují i nároky architektů, kteří přicházejí se stále odvážnějšími 

projekty a řešeními nových budov i adaptace těch stávajících. S celosvětovými zkušenostmi  

i otevřenému přístupu k inovacím může společnost Doka, nejen na našem stavebním trhu, nabídnout 

perfektní řešení pro danou stavbu. 

Praha, rodinný domek 

Majitel si přál mít rodinný domek s kvalitními  
betonovými povrchy, které zůstanou i po  
dokončení stavby součástí interiéru. Kvalitní  
otisk zajistilo bednění Framax a odbedňovací 
emulze Doka OptiX. 

Stavbu realizovala v roce 2013 stavební firma 
Tomasy s.r.o.

 Praha, BB Centrum budova Delta

Devíti patrová administrativní budova  
BB centrum Delta je už sedmou budovou, kterou 
Doka v této lokalitě pomáhala postavit. 

Stavbu realizovala v roce 2013 stavební firmy 
Gemo Olomouc, spol. s r.o. a Terracon a.s.



 Dukovany, ventilátorové věže 

Ventilátorové věže mají pomoci „uchladit“  
jaderné palivo při výpadku ostatních  
chladicích systémů. Zbývá tedy jen doufat,  
že tyto dvě stavby, které vyrůstají v elektrárně  
v Dukovanech, nebudou nikdy uvedeny do 
ostrého provozu. 

Stavbu realizovala v roce 2014 stavební firma 
Reko Praha a.s.

 Ostrava, Svět techniky

Téměř celá budova je postavena z betonu se 
zvýšenými požadavky na povrch a přísným 
dohledem nad spárořezem. Syrové betonové 
povrchy tak krásně kontrastují s expozicí „svět 
přírody“. 

Stavbu realizovala v letech 2012-2013  
společnost Monos Morava s.r.o. pro společnost 
Subterra a.s.



Náchod, nádraží   

Autobusové a vlakové nádraží v Náchodě získalo 
novou střechu pro kryté nástupiště. S pomocí 
systému Dokaflex a nosných konstrukcí Staxo 40 
tak vyrostla oblouková vzdušná střecha, která 
propůjčila nádraží nebývale moderní vzhled. 

Stavbu realizovala v roce 2014 pro  
stavební firmu M-SILNICE a.s. společnost  
Betonservis s. r. o.

Společnost Doka spolehlivě dodává bednění pro všechny fáze stavby: ať už se jedná 

o svislé nebo vodorovné konstrukce, o základy nebo naopak extrémní výškové stavby, 

Doka má vždy řešení „na skladě“. Odborníci z technické kanceláře společnosti navíc 

vždy dokáží najít nejjednodušší, nejlevnější a zároveň nejefektivnější řešení pro kon-

krétní stavbu. Samozřejmostí je pečlivý servis také pokud se jedná o objekty, jejichž 

součástí jsou betonové konstrukce se zvýšenou pohledovostí. 

Odborníci na bednění jsou s vámi při každé fázi stavby - od odborné přípravy projektu, 

přes podporu při nabídkové fázi i fázi přípravy výroby a provádění hrubé stavby až po 

podporu při ukončování hrubé stavby. A to jak pomocí kontrolingových nástrojů  

a vyhodnocení celé stavby, tak i prostřednictvím servisu vráceného, i vlastního bednění.  

 Liberec, technická univerzita

Liberecká technická univerzita nabídne nejen 
tradiční vzdělání, ale svojí konstrukcí i náhled do 
monolitického stavebnictví. Většina struktur totiž 
bude i po dokončení viditelná. 

Stavbu realizovala v roce 2013 stavební firma 
Gemo Olomouc, spol. s r. o.



Nablízku po celém světě 
Odborníci na bednění.

S více než 160ti pobočkami po celém světě Doka 
poskytuje servis tisícům projektů každý den.  
Kvalitní bednění, vyvíjené dle požadavků staveb,  
společně s celosvětovými zkušenostmi pak může 
zaručit, že i Váš projekt dostane prvotřídní péči.  
Jsme Doka, odborníci na bednění. 

www.doka.cz


