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Vážení kolegové, vážení zákazníci,

dostává se vám do rukou nové vydání časopisu 
Doka Xpress. Tentokrát se jedná o slavnostní 
provedení, neboť firma Česká Doka slaví 25 let 
působení na českém stavebním trhu. 

Je, myslím, super, že i přes opravdu naplněných 
dvacet pět minulých let firma Česká Doka míří 
vpřed. Jsme totiž team zaměstnanců, který je 
sestaven z množství mladých kolegů, kteří doplnili 
původní „zakládající“ zaměstnance. Obměna nas-
távala postupně tak, aby byly předány zkušenosti. 
Noví zaměstnanci s sebou přinesli energii, drive  
a otevřenost moderním technologiím. 

A technologie, to je ona druhá část onoho 
směřování vpřed. Jmenujme několik technicko-
technologických novinek posledních několika 
let: v první řadě nové rámové bednění pro stěny 
Framax Xlife Plus, stropní systém Dokadek 30 
nebo bezpečnostní systémy jako je systém ochrany 
okraje XP a výstupové cesty Xsafe. Dále podpěrný 
systém pro těžké podepírání mostních konstrukcí 
UniKit nebo modifikované šplhací bednění.  
A v neposlední řadě to pak je reakce na využití 
elektronizace, a to jsou programy na projektování 
bednění, plánování nasazení bednění, statické 
dimenzování a především uživatelské programy 
pro evidenci myDoka a v poslední době spuštěný 
e-shop. 

Je zcela zřejmé, že firma Česká Doka směřuje 
vpřed a minulých čtvrt století k tomu využívá jako 
neochvějného základu, na kterém může bezpečně 
stavět. 

Závěrem mi dovolte poděkovat všem vám 
zákazníkům za důvěru, kterou nám těch 25 let 
dáváte. Všem kolegům díky za úsilí vynaložené  
v minulosti i v současnosti. A samozřejmě přeji nám 
všem úspěšnou spolupráci v době nadcházející. 

 Karel Novotný
 Jednatel společnosti Česká Doka Foto na titulní straně: Dokadek 30. Nejrychlejší stropní bednění.  

Pronájem nebo nákup bednicí techniky a souvisejících produktů nebo  
služeb nikdy nebyl jednodušší. Stačí navštívit e-shop Doka  
a všechny potřebné systémy máte po ruce kdykoliv, kdekoliv. 

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

shop.doka.com
vítejte v budoucnosti 
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Čtvrt století je Česká Doka  
součástí Vašich projektů  
Už pětadvacet let podporuje Česká Doka realizaci těch nejzajímavějších monolitických projektů  
v České republice. Čtvrt století dodáváme profesionální, moderní a bezpečné bednicí systémy na stavby  
a pomáháme tak realizovat Vaše projekty. 

Letošní rok je vyjímečně bohatý na oslavy. Skupina Umdasch,  
do které patří i Doka, oslavila sto padesát let od založení v roce 1868. 
Doka jako taková, byla založena v roce 1958, tedy před šedesáti 
lety. A před čtvrt stoletím byla do obchodního rejstříku zapsaná 
společnost Česká Doka bednicí technika, která společně s Vámi 
pomáhá stavět a budovat nové dominanty měst i krajiny. 

Od rámového bednění po komplexní systémy 
První produktem, který společnost Doka na český trh přivezla, 
bylo rámové bednění Framax a stropní bednění Dokaflex.  
To, že se jedná stále o kvalitní a doposud nepřekonané systémy, 
jednoznačně potvrzuje jejich oblíbenost mezi stavebníky. Navíc 

se prosazují modernějšía a komplexnější systémy, které nejen, 
že usnadňují a urychlují každodenní práci na stavbě, ale zároveň 
na staveniště přinášejí vyšší bezpečnost. 

Netrvalo dlouho a Česká Doka zaujala místo jednoho z předních 
dodavatelů bednicí techniky pro všechny typy staveb. A nejen to. 
Odborníci na bednění z České Doky samozřejmě poskytují i tech-
nické řešení, poradenství, podporu v rámci výstavby… a tam, 
kde nestačí systémové řešení, nasadí speciální bednění vyráběné 
přímo pro potřeby projektu. Dvacet pět let na českém trhu znamená 
mnoho práce a mnoho úspechů. Jak to čtvrt století ve společnosti 
Česká Doka uplynulo, to ukazuje pár milníků na následující straně. 

25 let společnosti Česká Doka
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25 let společnosti Česká Doka
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Rekordně rychlé 
Rychlá instalace bednicích 
kotev s pomocí ráčny nebo 
momentového klíče. 

Méně demontážních prací 
Ještě rychlejší a snadnější 
stohování prvků bez 
demontáže integrované 
kotevní matky  

Vždy po ruce
Díky parkovací poloze  
u kotevního místa neztrácíte  
čas hledáním kotev. 

Inovativní těsnění 
Díky těsnění ocel na ocel 
odpadá nákladná a časově
náročná výměna  
opotřebitelných dílů.

Spolehlivé nastavení 
Jednou nastavená tloušťka 
stěny zůstane stejná 
i po odbednění. Další 
zaměřování odpadá  
a práce se urychluje.

Framax Xlife Plus 

Díky kulovému těsnění ocel na ocel odpadá použití ztracených dílů. Kulová hlava 
navíc snadno zapadá do kotevních pouzder v žebrech uvnitř prvků bednění  
a urychluje tak jeho montáž. Protilehlá kotevní matka, také umístěná v kotevním 
pouzdře, je navíc pohyblivá, takže bednění lze sepnout, i když otvory nejsou 
přímo proti sobě nebo by prostrčení kotevní tyče vadily pruty výztuže. 

Kotva je snadno nastavitelná pro konkrétní tloušťku stěny pomocí aretačního 
válečku v rastru po pěti milimetrech. Při stálé tloušťce stěny tak odpadá další 
zaměřování a práce se výrazně urychluje. 

Kónická kotva se snadno montuje pomocí ráčny. Kotva Framax Xlife plus je velmi 
kompaktní a bezpečně zajišťuje odstup obou stran bednění. Zasunutí do velkých 
kotevních pouzder přes uzavírací stranu bednění a následné přišroubování do 
integrované kotevní matky v protilehlém bednění zvládne jedna osoba.

Elegantní otisk, uspořádaný spárořez, praktický rastr a snadná a rychlá 
instalace velkých panelů pomocí revolučního jednostranného spínání. 
To je jen pár benefitů, které přináší bednicí systém Framax Xlife Plus.  
Systém je navíc plně kompatibilní s oblíbeným a léty prověřeným 
stěnovým rámovým systémem Framax a je také vybaven deskou Xlife. 
I ta ale prošla vývojem, takže při využití kompletů Framax Xlife plus 
můžete těžit z nejnovějších poznatků v technologii bednicích desek  
pro otisk plně využitelný i pro aplikace s pohledovým betonem. 
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Jedinečně rychlé a bezpečné  
bednění svislých konstrukcí 

Rychlé ukládání betonu 
Díky robustní konstrukci  
a povoleným vysokým tlakům 
čerstvého betonu 

Sladěné velikosti prvků 
Čtvercový základní prvek umožňuje nástavbu naležato s malým počtem standardních 
prvků. 
Promyšlená systémová logika umožňuje uspořádané rozmístění kotev a otisku při libovolné 
kombinaci prvků.

Méně dokončovacích prací
Žádné otisky vrutů v betonu 
díky připevnění bednicí 
desky ze zadní strany 
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Framax Xlife Plus 

Jednostranný kotevní systém umožňuje 
bezpečné a rychlé sepnutí bednění bez 
nutnosti vstupovat na druhou stranu 
bednění. Při transportu navíc může být 
kotva umístěna v parkovací poloze  
a tak je vždy okamžitě k dispozici.  

Bednicí deska Doka Xlife třetí generace 
je zárukou kvalitního hladkého otisku  
na betonu. A to i při výrazně vysokém 
počtu nasazení. 

Malý počet kotevních míst zaručuje efektní 
otisk a skladbu a vždy uspořádaný průběh 
spár díky sladěným formátům prvků i při 
kombinaci nastojato i naležato. 

Čtvercový základní prvek umožňuje  
nástavbu naležato s malým počtem  
standardních prvků. Promyšlená systémo-
vá logika umožňuje uspořádané rozmístění 
kotev a otisku při libovolné kombinaci 
prvků. Výhodou je i rychlé obednění  
velkých výšek místností bez nástavby 
pomocí prvků Framax Xlife plus 3,30 m.

Referenční stavba: 
Boxy na kamenivo  
společnosti Herkul
strana 18
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Časově úsporné  
dobednění u stěn
díky plynulému přechodu  
na Dokaflex

Rychlé uzavření 
doplňkových oblastí
se závěsným třmenem  
a nosníkem bez 
dodatečných stropních 

Rychlejší montáž - rychlejší demontáž
 vysoká rychlost bednění díky prvkům s plochou 3 m²
 rychlé obednění i při větší podpěrné výšce stropů bez výstupových pomůcek díky délkám prvků 2,44 m
 určené pořadí úkonů zabraňuje časově náročnému nesprávnému použití
 rychlé odbedňování díky jednoduchému a bezpečnému sklopení prvků
 ještě rychlejší obedňování než pomocí jiných ručních systémů stropního bednění*

* Zdroj: Manuál Organizace práce na stavbě: Systémové bednění - stropy: Směrné časy, nakladatelství ztv-Verlag, Neu-Isenburg, 2015 // platí pro všechny vzorové  
 půdorysy od 2,50 m - 3,50 m a systémy bez spouštěcích hlav.

Minimální doba  
použití jeřábu 
díky rychlé práci ze země; 
jeřáb je nutný pouze pro 
zvednutí materiálu pro 
doplňkové oblasti

Ještě rychlejší průběh stavby
 díky brzkému odbednění pomocí spouštěcí hlavy 

Dokadek XF
 díky měření vývoje pevnosti betonu v reálném čase  

Dokadek 30 
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Nejsou nutná dodatečná 
opatření k zajištění proti 
větru
díky integrované pojistce 
proti zvednutí v úložné 
hlavě

Atraktivní povrch betonu
díky malému počtu uspořádaných spár

Rychlé průběžné čištění
díky okrajovým profilům  
s úzkou kontaktní plochou

Zjednodušená logistika  
na stavbě
skladování a přeprava pouze 
dvou velikostí prvků 

Rychlé a bezpečné obedňování  
ze země bez dalších pomůcek  
až do výšky stropu 3,50 m 

Rychlejší bednění i v případě větších podpěrných výšek
 pomocí závěsné tyče až do 4,00 m
 pomocí DekLift až do 4,50 m

Vítěz  

 v rámci  

nezávislého  

měření času*

Vítěz mezi prvkovými stropními bedněními
Ještě rychlejší a bezpečnější bednění stropůDokadek 30 

Referenční stavba: 
Element Letňany
strana 18

Referenční stavba: 
Vlněna Brno 
strana 11

Referenční stavba: 
Koleje Wolollong
strana 21
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Vlněna Brno - moderní a bez pečná stavba 
V areálu bývalé brněnské textilky Vlněna vzniká 
komplex administrativních budov. Moderní areál 
nabídne po dokončení, které je plánováno do kon-
ce příštího roku, více než 75 000 metrů čtverečních 
kanceláří i komerčních prostor. Jak uvádí server 
Imaterialy.cz, Investor chce využít stávajícího boo-
mu a stavět co nejrychleji. I to je důvodem, proč 
realizační firma PSG sáhla po novinkách z nabídky 
bednění a vsadila na nejrychlejší systém stropního 
bednění Dokadek 30. A že se opravdu vyplácí,  

o tom svědčí to, že na stavbě je ho, kromě jiných 
systémů, nasazeno přes 3 000 metrů čtvrečních, 
což představuje asi tisíc kusů prvků. "Stropní 
prvkové bednění Dokadek 30 je pro nás výraz-
ným urychlením, protože jeho instalace je v řádu 
minut a s jeho pomocí dokážeme obednit velké 
plochy stropů ve velmi krátkém čase. Vzhledem  
k instalaci ze země je navíc práce s ním bezpečná, 
což je pro nás rozhodně plusem," říká stavbyve-
doucí realizační firmy PSG Marek Hudeček. 

Fakta

Projekt: Administrativní budova Vlněna

Zhotovitel: PSG a.s. 

Realizace monolitu: 2018

Použité systémy: nosné konstrukce 
Staxo 40, nosníkové stropní bednění Doka-
flex, stropní prvkové bednění Dokadek, 
stěnové rámové bednění Framax, sloupové 
bednění KS, armovací lešení Modul,  
schodišťové věže 250, sloupky zábradlí S  
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* Zdroj:  Manuál Organizace práce na stavbě: Systémové bednění - stropy: Směrné časy, 
nakladatelství ztv-Verlag, Neu-Isenburg, 2015 // platí pro všechny vzorové půdorysy  
od 2,50 m - 3,50 m a systémy bez spouštěcích hlav.

Schodišťové věže 250. Pro bezpečný přístup je stavba 
vybavena schodišťovými věžemi 250, ochrana volného 
okraje je zajištěna pomocí sloupků zábradlí S. 

Stropní bednění Dokaflex. Některé stropní  
konstrukce jsou realizovány prostřednictvím osvědčeného 
nosníkového bednění Dokaflex 1-2-4, rychlého a flexi-
bilního stropního bednění pro libovolný půdorys. Jedno-
duchý systém bednění umožňuje i vlastní naplánování, 
a to například prostřednictvím kalkulačky ze systému 
Doka Tools na webových stránkách www.doka.cz, kde je 
možné najít i další užitečné nástroje.  

Sloupové bednění. Beton pro sloupy, které budou 
podpírat stropní desku, je ukládán do sloupového 
bednění KS s deskami Xlife. Snadné použití systému je 
dáno možností zavírání bednění pomocí integrovaných 
pantů, možnost přesunování celých kompletů bednění 
jeřábem nebo pomocí přídavných koleček. Bezpečnost 
pak zajišťuje integrovaný výstup a pracovní plošina. 

Stěnové bednění Framax Xlife. Rámové stěnové 
bednění Framax Xlife je osvědčeným bedněním pro 
svislé konstrukce. Logický rastr i ucelená řada  
velikostí prvků, které jsou vzájemně kombinovatelné, 
přináší snadné použití i efektní spárořez. Díky použité 
desce Xlife je navíc bednění snadno použitelné pro 
konstrukční beton i aplikace s pohledovým betonem. 

Armovací lešení Modul. Pro snadnou práci na  
výztuži i bednění je možné v jedné dodávce s bednicími 
systémy stavbu podpořit i sestavy armovacího lešení. 

Stropní bednění Dokadek 30. Vítěz v rám-
ci nezávislého měření času* nutného pro obednění stropu. 

Extrémně rychle
•	  vysoká rychlost bednění díky prvkům o ploše 3 m²
•	  rychlé obednění i v případě větších podpěrných 

výšek bez výstupových pomůcek díky délkám prvků 
2,44 m

•	  určené pořadí úkonů zabraňuje časově náročnému 
nesprávnému použití

•	  rychlé odbedňování díky jednoduchému a bezpečnému 
sklopení prvků

Snížení nákladů
•	 dlouhá životnost díky pozinkovanému rámu 

odlehčené ocelové konstrukce se žlutou  
povrchovou úpravou a robustní desce Xlife

•	 žádné náklady spojené s doplňkovými díly jako jsou 
například krycí lišty

Jednoduše a bezpečně
•	 bezpečná montáž prvků vždy ze země, bez vstupu 

na stropní bednění
•	  hlavy s integrovanou pojistkou proti zvednutí, které 

zabraňují nechtěnému pádu prvků
•	  přesně stanovený postup zajišťuje bezpečnou 

montáž systému
•	  zjednodušená logistika na stavbě díky dvěma 

velikostem prvků

Atraktivní - vhodné také pro pohledový beton
•	  vždy uspořádaný průběh spár
•	  malý počet spár

Vlněna Brno - moderní a bez pečná stavba 
Na stavbě jsou ale i stovky prvků dalších bednicích systémů: 
stěny jsou formovány rámovým bedněním Framax a ručním 
rámovým bedněním Frami, sloupům dává tvar sloupové 
bednění KS a pro složitější stropy je nasazen osvědčený  
systém Dokaflex. Bezpečnost při práci pak zajišťují sestavy  
armovacího lešení Modul, schodišťové věže 250, skládací 
plošiny K, a sloupky zábradlí S. "V nejbližší době bude-
me realizovat i vysoké stropy, takže ke slovu přijdou ještě  
nosné konstrukce Staxo 40," uzavírá stavbyvedoucí Hudeček  
a dodává: "Vlněna je náročná stavba, ale díky skvělé 
podpoře můžeme říci, že nám jde od ruky."  

Concremote. Pro sledování vývoje pevnosti mladého  
betonu je na stavbě nasazeno několik senzorů 
systému Concremote. Díky online dostupným údajům 
o aktuální pevnosti je možné efektivně řídit proces 
odbedňování.
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Unikit 

Tímto speciálním řešením bylo nasazení novinky 
– nosných věží UniKit – které přes roznášecí rošt z 
nosníků SL-1 nesou těžké ocelové profily překlenující 
vodní tok. Zbývající části mostu jsou realizovány 
na pevné skruži tvořené nosnými konstrukcemi 
Staxo 100. Mostovky samotné tvaruje nosníkové 
bednění TOP50 společně s třívrstvou žlutou bed-
nicí deskou. Opěry mostů pak byly realizovány  
s pomocí rámového stěnového bednění Framax  
s deskou Xlife. Zbývá dodat, že společnost Euro-
via si UniKit nevybrala náhodou. Jsme totiž jejím 

dlouhodobým partnerem při výstavbě mostů, a proto 
stavba SO 201 byla vlastně takovým zkušebním po-
lygonem systému. Už teď je ale jasné, že se osvědčil, 
takže se jistě můžeme těšit na jeho nasazení i při 
realizaci výrazně složitějších konstrukcí. Mosty 
mají souhrnnou délku 174 metrů (SO201:103 m, 
SO202: 47,5 m a SO203: 23,5 m) a budou součástí 
velkolepého projektu obchvatu Lechovic. Město ta-
kovou pomoc rozhodně potřebuje, jeho hlavní ulicí 
totiž každý den projede na patnáct tisícovek aut.  
A z nich třetinu – tedy celých pět tisíc – tvoří kamiony. 

Lechovice - řešení UniKit 
Hned tři mosty na obchvatu města Lechovice realizuje společnost Eurovia CS  
s pomocí bednicích systémů Doka. Jeden z nich, SO201, přemosťuje místní říčku 
Jevišovku, která sice není mohutná, ale přesto si vyžádala speciální řešení.

Doka UniKit je univerzální vysoce 
únosná příhradová konstrukce. Sta-
vebnici systému lze kompletovat jako 
vertikální i horizontální nosnou konstrukci ideální  
pro realizaci mostů – například jako průjezdní profil 
nebo přemostění vodního toku. Doka UniKit se navíc 
skládá jen ze tří základních prvků (U-prvků, spojo-
vacích desek a vzpěr) a jeho kompletace je možná 
na zemi. Práce s UniKitem je tak bezpečná, rychlá  
a s minimálními náklady.

Fakta

Projekt: Obchvat Lechovic

Zhotovitel:  Eurovia CS a.s. 

Realizace monolitu: 2018

Použité systémy: nosná konstrukce 
UniKit, nosná konstrukce Staxo 100, 
nosníkové bednění Top50 s deskou 3-so, 
rámové stěnové bednění Framax Xlife  
Bezpečnostní systémy: ochrana volného 

okraje sloupky zábradlí S, pracovní 
plošiny K, schodišťové veže 250

Služby: projektování nasazení bednění, 
podpora během výstavby
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Dálniční most | Svijany
Zhotovitel: SaM Silnice a mosty a.s., Česká Lípa 
Použité Doka systémy: římsové vozíky Doka 

Pět římsových vozíků, vždy ve spojení po třech, pomáhá s rekon-strukcí 
mostu na dálnice D10 u Svijan. S jejich pomocí jsou betonovány nové 
římsy mostu, které dostanou rustikální vzhled díky použitému bed-
nicímu plášti, který tvoří palubky připevněné na roznášecí překližku. 
Římsové vozíky jsou použity nejen na vnější římsy, ale díky své subtil-
nosti zvládnou realizovat i římsy mezi oběma mosty. 

Dálniční most | Zdiby
Zhotovitel: Eurovia CS a.s. 
Použité Doka systémy: nosné konstrukce Staxo 100, nosníky SL1, 
stropní bednění Dokaflex, stěnové bednění Framax, zvláštní bednění

Zabezpečení průjezdnosti pod nově budovaným mostem, to byla 
hlavní výzva při realizaci dálničního mostu na D8 u obce Zdiby. Díky 
nasazení nosných konstrukcí Staxo 100, které podepírají nosníky SL1 
je ale práce na mostovce i průjezd pod ní zcela bezpečný. Ostatní 
části mostu jsou realizovány s nasazením stěnového bednění Framax  
a zvláštního bednění Doka. 

Mimoúrovňová křižovatka | Děčín
Zhotovitel: SaM Silnice a mosty a.s., Česká Lípa 
Použité Doka systémy: stěnové rámové bednění Frami, nosníkové 
velkoplošné bednění Doka TOP 50, zvláštní bednění Doka 
 
Mimoúrovňovou křižovatku pro I/62  Rozbělesy v Děčíně tvoří most  
o délce 228 metrů, který je realizován jako monolitická železobetonová 
konstrukce. Tvar jí dává nejen nosníkové velkoplošné bednění  
TOP 50, ale také zvláštní bednění Doka - dříky pilířů jsou totiž reali-
zovány s neobvyklými nikami. Stejně tak si výrobu zvláštního bednění 
vyžádaly oblouky přechodů mezi dříky a mostovkou.  

Železniční přemostění | Plzeň
Zhotovitel: Metrostav a.s. 
Použité Doka systémy: Zvláštní bednění Doka, nosná konstrukce Staxo 
100, rámové bednění Framax Xlife

Zvláštní bednění Doka formovalo designové pilíře železničního 
mostu v Plzni. Zbývající konstrukce je realizována pomocí nosné  
konstrukce Staxo 100 a nosníkového bednění s deskami Doka 3-So. 
Nejsložitějším prvkem při přípravě pevné skruže bylo zanechání  
kosoúhlého průjezdního profilu pro stávající trať Plzeň – Domažlice. 

Unikit 
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Dock 03 
V pražské Libni se ze stavební jámy pomalu  
zdvihá další stavba lokality komplexu DOCK,  
tentokrát administrativní budova DOCK 03.  
Objekt o celkem deseti podlažích (tři podzemní  
a sedm nadzemních) bude disponovat  
plochou 26 000 metrů čtverečních. A není žádným 
překvapením, že společnost Monolity - Bau stavbu 

 

realizuje s bedněním Doka jako monolitickou kon-
strukci. Zbývá dodat, že to není první projekt, který 
společnosti Monolity - Bau a Česká Doka v této 
lokalitě staví; celkově tu společně vybudovaly už 
šest bytových domů a jednu administrativní budo-
vu, o kterých jste se ostatně mohli dočíst například 
na webu www.doka.cz

Fakta

Projekt: Administrativní budova Dock 03

Zhotovitel: Monolity - Bau s.r.o.

Realizace monolitu: 2017-2018

Použité systémy: podpěrné věže Staxo 
40, nosníkové stropní bednění Dokaflex, 
rámové stěnové bednění Framax Xlife 
pro stěny a univerzální panely pro sloupy, 
svorky obednění čela  
Bezpečnostní systémy: ochrana volného 

okraje sloupky zábradlí S, skládací 
plošiny K, 

Služby: projektování nasazení bednění, 
podpora během výstavby, myDoka 

Stromovka 
Nové rezidenční centrum budují fachmani  
firmy BetWork v Českých Budějovicích. Čtveřice,  
respektive osm bytových domů (každý z objektů 
je rozdělen na dva samostatné bytové objekty) 
nabídne celkem 136 bytů a ve dvou podzemních 
podlažích i téměř stejný počet parkovacích stání. 
Domy jsou budovány jako kompletně monolitická 
stavba bez jakýchkoliv dodatečných vyzdívek,  
a to jen se dvěma systémy bednění: svislé konstrukce 
jsou formovány pomocí rámového bednění Framax 
Xlife, beton vodorovných konstrukcí je ukládán do 
osvědčeného nosníkového bednění Dokaflex. Stavba 
by měla být dokončena koncem letošního roku.   

Fakta

Projekt: Bytové domy Stromovka 

Zhotovitel:   BetWork a.s. 

Realizace monolitu: 2017-2018
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"Při realizaci stropů jsme využívali 
svorky pro obednění čela. Tento 
prvek je rozhodně velkou pomocí 
nejen v ohledu rychlosti bednění, 
ale také bezpečnosti. Do svorky 
se totiž dá přímo vložit sloupek 
zábradlí." 

Roman Matoušek, stavbyvedoucí Syner 

A že projekt není žádný drobeček, o tom můžeme 
nechat mluvit čísla: celkem bude na místě šest 
domů o šesti až osmi patrech, uloženo bude  
8 770 kubíků betonu a přes 800 tun výztuže. 
Dohromady tak vznikne 30 000 metrů čtverečních 
stěn a 21 000 metrů čtverečních stropů. I když 
domy budou mít finální povrchovou úpravu omít-
kou, ke slovu přijde i pohledový beton – ten bude 
jasnou dominantou průčelí garážových stání kry-
tého parkingu, který spojuje celý komplex šesti 
domů. Zajímavostí také je, že všechny bytové 
domy jsou vystavěny na hlubinných pilotách, 
které byly na místo instalovány kvůli podloží ob-
sahujícímu zbytky stržených původních budov. 

Stavba začala před rovným rokem a monolity by 
měly být hotové v září letošního roku. Finále celé 
stavby je pak plánováno na konec roku příštího. 

Jak se v Liberci staví sny 
Téměř 150 bytů obklopených zelení, a to jen pět minut chůze od centra  
Liberce. To není sen, ale projekt Rezidence Park Masarykova, který s podporou 
společnosti Česká Doka realizuje stavební společnost Syner. Monolitický kom-
plex vyrůstá na místě původní zástavby a díky zachovaným stromům  
a velkorysé přírodní úpravě bude působit až parkovým dojmem. 

Fakta

Projekt: Rezidence Masarykova 

Zhotovitel: Syner, s.r.o. 

Realizace monolitu: 2017-2018

Použité systémy: nosná konstrukce 
Staxo 40, nosníkové stropní bednění 
Dokaflex, rámové stěnové bednění Framax 
Xlife pro stěny a univerzální panely pro 
sloupy, svorky obednění čela  
Bezpečnostní systémy: ochrana volného 

okraje sloupky zábradlí S, skládací 
plošiny K

Služby: projektování nasazení bednění, 
podpora během výstavby



16 | Doka Xpress

V pražských Stodůlkách vyrůstá zbrusu nový bytový komplex Jižní Výhledy. 
Celkem se zde „urodí“ desítka nízkopodlažních bytových budov, které dohromady 
nabídnou téměř dvě stovky bytů. Většina bytů bude vybavena balkony nebo 
terasami, což předznamenává členitost objektů i jejich architektonickou zajímavost.  

Moderní pojetí staveb předurčuje konstrukci jako 
monolitickou, doplněnou o cihelné vyzdívky. Zcela 
monolitická tak budou jen nejnižší patra – první  
podzemní patro, realizované formou bílé vany  
a první nadzemní podlaží. V dalších patrech budou 
monolitem tvořena jen jádra, výtahové a schodišťové 
šachty, nosné sloupy a samozřejmě stropní desky. 
„V objektu bude významnou roli hrát i pohledový 
beton, a to v rámci garážových stání, která jsou 

 
součástí každého viladomu," komentuje Tomáš 
Bernard, stavbyvedoucí realizační společnosti 
VCES. „Tyto pohledové stěny jsme realizovali  
s pomocí stěnového rámového bednění Framax 3.0 m. 
Bednění ošetřujeme odbedňovacím prostředkem 
OptiX. S tím máme vynikající zkušenost, vlastně 
ani s žádným jiným odbedňovacím prostředkem 
už nepracujeme. V kombinaci s plastovým povr-
chem desky Xlife, kvalitním betonem a zejména 
umem našich betonářů se nám tak daří dosahovat 
skutečně výrazně kvalitních povrchů pohledového 
betonu,“ dodává. 

Podporu železobetonových stropních konstrukcí 
zajišťují čtverhranné sloupy, realizované pomocí 
sloupového bednění Framax s deskou Xlife. Stro-
pní desky pak jsou betonovány do osvědčeného 
bednění Dokaflex. „Stropy jsou trošku zvláštností 
těchto staveb, protože v rámci pater se objevuje 
řada různých výškových úrovní. Napočítali jsme 
například osm rovin a několik zešikmení hned  
v přípravě stropu prvního podzemního podlaží,“  
komentuje stavbyvedoucí. „Obecně ale největší výzvou 
je technický dozor investora, protože na stavbu dbá, 
jako by ji stavěl sám pro sebe a je pro něj důležitý každý 
detail. I my se ale snažíme odvést co nejkvalitnější prá-
ci, takže to není nic, co bychom nezvládli,“ dokončuje.

S výhledem do zeleně Fakta

Projekt: bytový komplex Jižní výhledy

Zhotovitel: VCES a.s. 

Realizace monolitu: 2018

Použité systémy: nosná konstrukce  
Staxo 40, nosníkové stropní bednění 
Dokaflex, zvláštní bednění Doka, stěnové 
bednění Framax Xlife s prvky 3,0m,  
sloupové bednění KS, odbedňovací 
prostředek Doka Optix 
Bezpečnostní systémy: Ochrana 

volného okraje sloupky zábradlí S, 
schodišťové věže Staxo 

Služby: projektování nasazení bednění, 
předmontáž bednicích systémů, 
příprava bednicí desky, myDoka 

V rámci objektu je definována kvalita betonových 
povrchů. Pohledové stěny jsme realizovali  
s pomocí stěnového rámového bednění 
Framax 3,0 m. Bednění ošetřujeme 
odbedňovacím prostředkem Optix. S tím máme 
vynikající zkušenost, vlastně ani s žádným jiným 
odbedňovacím prostředkem už nepracujeme.  
V kombinaci s plastovým povrchem desky Xlife, kvalitním betonem  
a zejména umem našich betonářů se nám tak daří dosahovat skutečně 
výrazně kvalitních povrchů pohledového betonu.“
                                                                 Tomáš Bernard, stavbyvedoucí VCES a.s. 
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Fakta

Projekt: Bytový dům Element Letňany 

Zhotovitel:  Terracon a.s. 

Realizace monolitu: 2018-2019

Použité systémy: Stropní prvkové 
bednění Dokadek 30, stěnové bednění 
Framax Xlife s prvky 3.0 m, sloupové 
bednění RS  
Bezpečnostní systémy: ochrana volného 

okraje sloupky zábradlí S, skládací 
plošiny K

Služby: projektování nasazení bednění, 
podpora během výstavby, myDoka 

Téměř tisíc metrů čtverečních nového bednění 
Framax Xlife Plus s kónickými kotvami nasadili 
betonáři firmy společnosti Herkul a.s. na vlastním 
projektu: stavbě boxů na kamenivo pro betonárku, 
kterou právě rozšiřují. Bednění Framax Xlife Plus 
se pro tento projekt ukázalo jako ideální – rych-
lé obednění velkých a jednoduchých ploch totiž 
díky němu zvládl jen omezený počet tesařů a to v 
naprosto rekordním čase. Vzhledem k velikostem 
prvků a jejich vzájemné kombinovatelnosti navíc 
stačily pro čtyřmetrové boxy jen dvě výšky prvků 
– 2,70 metru a 1,35 metru.

Pro beton 

Element Letňany
Rychlost realizace i bezpečná práce ze země. To byly dva nejdůležitější důvody, 
proč si společnost Terracon vybrala pro realizaci vodorovných konstrukcí  
u bytového komplexu Element Letňany právě nové bednění Dokadek 30.

Objekt, který nabídne přes stovku nových bytů je 
realizován jako kompletní monolitická stavba se 
čtyřmi nadzemními podlažími a dvěmi podlažími 
podzemními. Rozměry a celková jednoduchost 
stavby projekt přímo předurčila pro nasazení 
prvkového stropního bednění Dokadek 30, který 
je ideální pro rychlé obednění nekomplikovaných 
tvarů. 

Kvůli celkové délce stavby přes sto třicet metrů 
byly práce na stropní desce rozděleny do tří  
dilatací, kdy na každý záběr bylo použito  
410 prvků bednění Dokadek 30. Systém potvr-
dil svoji vyjímečnou rychlost a bednění tak bylo 

připraveno ve velmi krátkém čase. A to bez nut-
nosti využití jeřábu. 

Svislé konstrukce také budou monolitické a i na ty 
byla nasazena novinka - bednění Framax 3,0 m, 
tedy třímetrové prvky pro bednění rozsáhlejších 
celků bez nutnosti nastavování výšky bednění. Nut-
no dodat, že v obou případech se jedná o bednění, 
která se s úspěchem dají použít i pro pohledový  
beton, jak betonáři Terraconu dokazují. Povrchy be-
tonu v garážích jstou totiž ošetřeny pouze sjednocu-
jícím nástřikem, takže vyniká hladký povrch betonu 
s pravidelným otiskem rámů.  
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Doka ve světě: na ná vštěvě u protinožců      

Doka působí v Austrálii od roku 2001 kdy 
se spojila s partnerem Lubeca. Posledních 
sedm let ale provozuje vlastní pobočky v Bris-
bane, Sydney a Melbourne. Pomáhá realizovat 
řadu vyjímečných projektů po celé Austrálii,  
a spolu s předsunutým agentem i na  
Novém Zélandu. Díky klientské základně, 
kterou zhusta tvoří velké a nadnárodní stavební  
firmy, mají kolegové z Austrálie možnost  
podílet se nejen na místních projektech, ale  
i na dalších stavbách v regionu Východní Asie  
a Pacifiku, kam Doka Australia spadá.  
Vzhledem k rázu krajiny a rozmístění osíd-
lení do měst, jsou hlavní kompetencí Doka 
Australia zejména výškové budovy – a těch 
má na svém kontě desítky. Stejně jako  
v ostatních zemích, i v Austrálii poskytu-
je Doka široké spektrum služeb na jednom 
místě – tedy v rámci každé z poboček. Tím 
je myšlen běžný komfort zahrnující tech-
nické plánování, obchodní poradenství, nebo 
skladové hospodářství, předmontáž bednění  
a například výrobu zvláštního bednění. Obecně 
se dá řící, že prozákaznický přístup Doka Austra-
lia se vyplácí - samozřejmě společně s kvalitními 

bednicími systémy - protože australská města 
rostou závratným tempem a výškové budovy 
se množí jako houby po dešti. Rozhodně tedy  
o australských mrakodrapech ještě uslyšíme. 

Australskou národní volnočasovou aktivitou 
je grilování, BBQ. A to si nenechávají ujít ani  
kolegové z Doka týmu. To nakonec potvrzu-
jí sami: „Balance mezi pracovním životem 
a relaxem je důležitá. V Doka Australia si 
tohle uvědomujeme, a proto každý měsíc 
pořádáme pro všechny společné brunche, 
při jejichž přípravě se střídají naše oddělení. 
Nejen, že se lépe poznáme, ale užijeme si  
i dobré jídlo, protože každý se chce vytáh-
nout. Třeba v srpnu technický tým připravil 
excelentní grilování,” komentují protinožci na 
svém facebookovém profilu. 

Doka Australia patří do regionu Východní Asie 
a Pacifiku, který zahrnuje ještě Čínu, Indii,  
Japonsko, Malajsii, Singapur a prostřednictvím 
nasmlouvaných agenntů dodává bednění i na 
Nový Zéland, Taiwan, do Thajska, Vietnamu 
a Barmy. 

Doka Formwork Au stralia Pty. Ltd     

Kvalitní bezpečnostní opatření na staveništích jsou pro australský stavební trh 
typické. I proto zde Doka slaví úspěch - program Doka Safety totiž plně  
koresponduje s názory zadavatelů staveb na zabezpečení stavebního objektu. 

Bezpečná Austrálie

Proto zde sofistikované systémy Doka Safety 
hrají prim. A je jedno, zda se jedná o systém 
ochrany volného okraje XP, bezpečné výstupy 
nebo pracovní plošiny. Vzhledem k hlavní kom-
petenci Doka Australia, kterou jsou výškové 
stavby, dostává se poměrně často ke slovu i 
samošplhací systém ochrany XClimb 60, který 
je v rámci  výstavby vybavena řada objektů.  

Nutno říci, že si zahrál i v reklamě - Doka 
Australia totiž připravila výborný, až srdcer-
voucí klip, který se právě bezpečností zabývá. 

Podívat se na něj můžete 
například na youtube,  
a to třeba přes přiložený QR 
kód. Nebo pod klíčovými 
slovy  Doka Safety. 

Fakta

Pobočka: Doka Australia Pty. Ltd.

Kontinent: Austrálie

Založeno: 2011

Počet poboček: 3 
Hlavní kompetence: výškové budovy, 
bezpečnostní řešení pro stavby 
 

Fakta

Hlavní město: Canberra 

Rozloha: 7 692 024 km² (6. na světě,   
z toho 1 % vodní plochy) 

Počet obyvatel: 23 232 413

Hustota osídlení: 2,8 obyvatel / km²  
Státní zřízení: konstituční monarchie 
Vznik: 1. ledna 1901 (nezávislost na 
Spojeném království) 
Královna: Alžběta II. reprezentovaná 
generálním guvernérem
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Fakta

Projekt: Doka ve světě

Detail: Doka je jedním ze světových lídrů 
ve vývoji a výrobě bednicí techniky  
a souvisejících služeb. Přímo v bednění 
působí od roku 1956, ale základy sahají 
až k původnímu zakladateli Stephanu 
Hopferwiserovi, který v roce 1868 založil 
původní společnost, na kterou Doka 
navazuje. I on už v "dřevních dobách" 
koketoval se stavebním průmyslem. 

1868 založeno

Doka ve světě: na ná vštěvě u protinožců      

5 kontinentů 

70 zemí světa 

160 poboček

6700 kolegů

 
Pobočka Brisbane 
30 Pritchard Street  
Lytton 4178 QLD

Vedení společnosti
52 Airds Rd  
Minto NSW 2566

Pobočka Melbourne 
75-135 Maygar Blvd  
Melbourne VIC 3047

Doka Formwork Au stralia Pty. Ltd     

www.doka.com/auhttps://www.facebook.com/DokaEAP
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Více než šest tisíc metrů čtverečních prvkového stropního bednění Dokadek 30  
je nasazeno při realizaci studentských kolejí v australském měste Wollongong. 

Tři budovy, každá o sedmi patrech, nabídnou 
ubytování pro 1054 studentů místní univerzity. 
Objekty navíc mají být propojeny krytými chod-
níky a lávkami, aby koncepce ubytování podpořila 
interakci studentů. A to vše už v následujícím 
školním roce. Proto byly požadavky na výstav-
bu poměrně striktní: je třeba nasadit bednění, 
které zajistí maximální rychlost realizace stropů,  
u kterého bude jednoduché řešení doplňkových 
oblastí, které bude výrazně bezpečné a díky 
rychlosti nasazení ušetří náklady na výstavbu. 
"Všechny tyto požadavky jsme snadno pokryli díky 
nasazení systému Dokadek 30", říká projektový  
manažer Doka Australia Stephen Lake. Jonathan 
Derbyshere, obchodní zástupce společnosti Doka 
Australia k tomu dodává: "Nasazení systému bylo 
od počátku úspěchem. Školení přímo na stavbě 
ukázalo, že tesaři si nový systém rychle oblíbili  
a sžili se s ním. Navíc na celé stavbě byl nasazen 
jen jeden systém stropního bednění, což zajistilio 
vysoké tempo výstavby, rychlé zaškolení a dokon-
ce nižší náklady na realizaci." 

Pro studenty ve Wollongong

Sto sedmnáct metrů, téměř čtyři stovky apartmánů a netradičně řešená fasáda. 
To jsou hlavní vlastnosti mrakodrapu Opal Tower, jehož stavbu Doka Australia 
podporuje v Sydney.

Opálová věž v Sydney

Realizace výškové stavby v rušném městě si 
vyžádala nejen nasazení precizních bednicích 
systémů, ale zároveň i bezpečnostní řešení které 
dokáže zajistit klidné pracoviště a zároveň dokáže 

reagovat na nepravidelné tvary fasády. Takovým 
řešením se ukázala být modifikace ochranného 
štítu Xclimb 60, která umožňuje regulované odklo-
pení osázky a tím bezpečný posun. 
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Be Grand | Alto Pedregal Mexico City 
Zhotovitel: Grupo S3Z Arquitectos
Typ stavby: Rezidenční budovy 
Použité Doka systémy: Samošplhací systém Xclimb 60 a další

Dvojice luxusních rezidenčních mrakodrapů nabídne bydlení na úrovni, které 
bude zároveň moderní i nadčasové. Dvě věže, které vyrůstají v jižní části 
Mexico City dosáhnou výšky 29, respektive 23 pater a nabídnou apartmány 
o rozloze od 92 m² do 105 m². V rámci projektu se nezapomíná ani na další 
vybavení, jako je fitness, bazén nebo restaurace a komerční zóna. 

www.doka.com /DokaAmericaLatina

Fakta

Projekt: Aurora Melbourne Central 

Developer:  UEM Sunrise

Realizace monolitu: 2016-2019

Použité systémy: Ochranný štít Climb 60, 
systém bednění Lubeca 
Služby Doka: Projektový management, 
plánování, předmontáž, logistika, služby 
montážního mistra

V australském Melbourne, na ulici La Trobe, 
bude stát mrakodrap. S dvaadevadesáti pa-
try bude vysoký 271 metrů, což z nejvyšších 
pater zajistí pohodlný rozhled po okolí. I kdyby 
jen proto, že v nejbližším okolí se bude jednat  
o suverénně nejvyšší budovu, která navíc při  
leteckém pohledu připomíná tvarem motýla. 

Tier-1 probuild, jedna z největších australských 
stavebních firem a dodavatel tohoto projektu, si 
pro klíčové řešení, což v případě monolitického 
skeletu rozhodně není jen bednění a související 
systémy, vybral společnosti Doka a její aus-
tralskou dceřinnou společnost Doka Lubeca. 

To je dostatečnou zárukou, že výstavba budo-
vy bude rychlá, ekonomická a také bezpečná. 
Spojení šplhacích plošin Lubeca doplněnými 
bezpečnostními prvky Xclimb 60 je totiž výraz-
ným příspěvkem pro rychlost a bezpečnost stav-
by – vždyť po pár týdnech se ustálila rychlost 
betonáží na čtyřdenním taktu.

“Ochrana je instalována kolem budovy, takže 
pracovníci jsou od počátku v plně uzavřeném 
prostředí bez rizika pádu osob nebo předmětů  
a zároveň mají větší pocit bezpečí, protože nej-
sou v přímém kontaktu s okolím,” zdůrazňuje 
Christian Unger, výkonný ředitel Doka Australia.

Motýlek vylétá z Melbourne 
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Na začátku stavby, pro první prstenec, 
byly využity nosné konstrukce Staxo 100  
a velkoplošné bednění Top 50. Po vyzrání prstence 
mohly být, do předem připravených kotevních 
míst, zavěšeny jednotlivé komplety bednění 
SK175. To představuje samošplhací systém pro 
výšku betonáže 1,50 metru, betonářské plošiny  
i bezpečnostní prvky v jednom. Toto řešení 
je ideální pro rychlou, ale zároveň přesnou  
a bezpečnou betonáž s extrémně krátkými  
dobami cyklu a to bez omezení povětrnostními 

podmínkami. Celky bednění jsou totiž do 
dalšího záběru vedeny po ocelových kolejnicích  
a zdvihány elektromechanickými systémy.  
Na každé jednotce je umístěno 5 až 6 motorů pro 
vnitřní a vnější bednění věže a v případě potřeby 
se tyto motory přesouvají vodorovně. Držáky 
výztuže, integrované do systému, pak umožňují 
její rychlou a jednoduchou montáž. Celkově je 
pro projekt nasazeno 104 jednotek bednění,  
pomocí kterých bude realizováno 108 taktů –  
a to v neuvěřitelně rychlém jednodenním cyklu.

Ptolemaios block 
Výstavbu řecké uhelné elektrárny Ptolemaios Block je třeba provádět 
opatrně. Stojí totiž v oblasti sužované zemětřeseními. Doka proto musela 
dodat speciálně upravené bednění chladicích věží SK175. 

Fakta

Projekt: Chladicí věž Ptolemais Unit V, 
uhelná elektrárna 

Developer: EPC Hitachi Power Europe, 
Terna S.A.

Realizace monolitu: 2016-2018

Použité systémy: Velkoplošné bednění 
Top 50, nosné konstrukce Staxo 100, 
bednění chladicích věží SK175  
Služby: Plánování nasazení bednění, 
služby montážního mistra
 
Chcete vědět víc? Obsáhlý článek 
najdete na www.doka.cz  
 
 
 
 
 

Objekt Bjørvika je bývalým přístavním zázemím jed-
noho z fjordů v Oslu. Nyní je ale přestavován a v jeho 
zdech vznikne nová knihovna Deichman, která bude 
nejmodernější v Evropě. Tomu odpovídá i design bu-
dovy, kterou korunuje zvrásněná betonová střecha. 
Vedoucí dodavatel, společnost Skanska, si pro její re-
alizaci vybrala zvláštní bednění a know-how Doka. A je 
třeba dodat, že celků zvláštního bednění bylo na stav-
bu dodáno 526, respektive 2600 metrů čtverečních. 
Jejich plánování obsahovalo 1080 výkresů, které 
‚spolkly‘ celkem 1850 technických hodin.

Knihovna
Norské hlavní město Oslo bude 
mít novou knihovnu. S neobvyklou 
betonovou střechou. 

Fakta

Projekt: Deichmanske Hovedbibliotek

Developer: Oslo city council 

Realizace monolitu: 2017-2019

Použité systémy: 526 kusů zvláštního 
bednění o celkové výměře 2,600 m2
 
Služby: Plánování bednění a jeho výroba, 
management projektu, logistika, služby 
montážního mistra 
Chcete vědět víc? Obsáhlý článek 
najdete na www.doka.cz 
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V panorama města bude Omniturm rozhodně uniká-
tem nejen proto, že bude téměř všechny ostatní stav-
by převyšovat. Typická nadčasová přímočarost mra-
kodrapu je totiž ozvláštněna přetočením konstrukce 
v její polovině; to si vyžádalo i zvláštní konstrukční 
postup. Pro spirálovitý posun osy budovy tak Doka 
vyvinula nový ochranný systém, který se může  
naklonit dopředu a dozadu o celých 21 stupňů. 

Pro samotnou betonáž jsou na stavbě nasazeny 
osvědčené systémy, které díky snadnému nasazení  
a obsluze přinášejí rychlý postup prací na budově.  
Beton pro stěny je ukládán do kompletů velkoplošného 
bednění TOP 50, menší stěnové celky pak formuje 
rámové bednění Framax Xlife. Stropní desky jsou 
vytvářeny pomocí tradičního bednění Dokaflex, kte-
ré je vynášeno na stropní podpěry Eurex, respektive 
na podpěrné věže Staxo 40 v případě větších výšek 
pater.

Stavba uprostřed rušného vnitřního města má na-
prosto specifické požadavky na bezpečnost. Přímo 

pod staveništěm kypí život velkoměsta a tisíce aut 
a chodců musí být chráněny před možností úrazu. 
Stejně jako pracovní čety nahoře na stavbě. Při běžné 
stavbě by to znamenalo nasadit ochranný štít, ale tady 
se budova otáčí kolem své osy a standardní možnosti 
tak nelze použít. Odborníci na bednění ze společnosti 
Doka ale přišli s unikátním řešením ochranného štítu, 
který se může posunovat vertikálně, horizontálně, 
naklápět dopředu, dozadu i do stran. A to vše  
hydraulicky při současném posunování vzhůru,  
navíc bez jakýchkoliv nutných dodatečných úprav.

Frankfurt nad Mohanem se, právě díky mrakodrapům, 
staví na přední místa v Německu i Evropě. Novo-stav-
ba Omniturm bude dosahovat výšky 190 metrů a sta-
ne tak na pomyslnou šestou příčku co se výšky budov 
v Německu týká. Nejvyšší budova je ale blízko – hned 
přes křižovaktu stojí Commerzbank Tower, která se 
tyčí do výšky 259 metrů. Po dokončení v roce 2019 
navíc bude mít Frankfurt jedinou křižovatku v Evropě, 
kde se na každém rohu tyčí budova vyšší než sto 
metrů. 

Omniturm Frankfurt
Frankfurt je proslulý nejen párky, ale i svou finanční čtvrtí, ve které se 
soustředují experti na peníze z celého světa. A kde jsou peníze, tam rostou  
i pozoruhodné stavby – jako třeba věž Omniturm. 

Fakta

Projekt: OMNITURM, výšková budova

Developer: Adolf Lupp GmbH & Co. KG

Realizace monolitu: 2017-2019

Použité systémy: Ochranný štít Xclimb 
60 včetně hydraulického posunu, nezávislé 
bednicí platformy SCP včetně hydraulické-
ho posunu, velkoplošné nosníkové bednění 
TOP 50. Stěnové rámové bednění Framax 
Xlife, stropní bednění Dokadek. 
Služby: Technické řešení, statické 
výpočty, projektový management, služby 
montážního mistra, předmontáž bednění, 
montáž bednění na stavbě
 
Chcete vědět víc? Obsáhlý článek 
najdete na www.doka.cz  
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S myšlenkou Catedrala Mantuirii Neamului, tedy ka-
tedrály lidové spásy, přišel bývalý patriarcha Teocist I, 
ale základní kámen položil až nynější patriarcha Da-
niel I. Katedrální komplex, ve kterém bude patriarcha 
do budoucna sídlit, se nachází na vrchu Arsenalului 
v bezprostřední blízkosti parlamentu. Zahrnuje ne-
jen samotnou katedrálu, ale take dva víceúčelové 
sály, dostatečně velké na to, aby pojaly tisícovku 
návštěvníků. Vedle nich vyrostou ještě dvě ubytov-
ny pro poutníky a zdravotní středisko. Významnou 
součástí bude také zvonice a zejména samotný zvon. 
Se svou váhou 25 tun a výškou téměř 3,5 metru se 
totiž stane největšim volně kyvným zvonem na světě.

Technické řešení a rychlé tempo výstavby 
Geometricky složité tvary, jako jsou oblouky, kopule, 
voluty, prstence a nepravidelné obloukové stěny, mu-
sely být řešeny se zvláštní pozorností a zřetelem na 

detail. Pro jejich realizaci byly navrženy komplety systé-
mového a zvláštního bednění, které plánovali odborní-
ci z rakouského Amstettenu i lokální odborníci Doka  
a kolegové z Ukrajiny a Bulharska. Plánování složitého 
projektu spolklo celkem 8000 pracovních hodin 
během necelých desíti měsíců. Monolitické konstrukce 
nakonec byly rozděleny do sedmi stavebních celků,  
a to kvůli lepšímu rozmístění materiálu, koordinaci 
prací a logickému postupu betonářských činností.  
Dobrá koordinace stavby je důležitá, vždyť betonu bude 
uloženo přes 100 000 m3, téměř 4 000 tun pevné 
výztuže a dalších 38 000 tun betonářské oceli.

Vysoká nosnost, maximální bezpečnost 
Majestátní prostory katedrály vyžadují stropní řešení, kte-
ré vynese desku do větší výšky. Proto byly pro podepření 
stropního bednění nasazeny nosné konstrukce Staxo 
100 a Staxo 40. Ty ale vynášejí nejen stropní bednění 

Nová katedrála pro 5000
V srdci rumunské metropole Bukurešti vyrůstá nová katedrála. Se svými impozantními rozměry – 124 metrů 
na délku, 70 metrů na šířku a 120 metrů na výšku se stane jedním z největších křesťanských svatostánků  
na světě; vždyť pojme až 5000 věřících! Zatím je ale ve fázi výstavby, takže místo věřících se na místě  
procházejí pracovníci stavební firmy Strabag a dodavatele bednicích systemů Doka.
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Dokaflex, ale slouží i jako podpěra pro stěnové komplety 
velkoplošného bednění TOP 50. A to do výšky 27 metrů 
uvnitř a až 124 metrů vně budovy. Rámové bednění  
Framax Xlife pak zdatně sekunduje velkoplošnému 
bednění při betonáži menších celků. Nosné věže Staxo 
100 jsou smontovány na ocelové plotně, která roznáší 
váhu a tlaky jednotlivých nohou věží do větší plochy.  
Je to proto, že u nepravidelných půdorysů budovy je 
nutné bednění pasovat na milimetr přesně a byť mi-
nimální pokles věže dané nestabilním podložím by mohl 
ovlivnit geometrii stavby ve velkých výškách. Věže také 
pomáhají urychlení celkového postupu stavby, protože 
jejich průběžné zvyšování je otázkou minut. Přístupy na 
pracovní plochy zajišťují další komponenty, konkrétně 
výstupové věže 250. Práci pak usnadňují další prvky  
z bezpečnostního programu Doka Safety.

Vyjímečná stavba s excelentním základem 
Stavba katedrály nepatří dnes mezi nejčastější  
projekty. Zvlášť pokud jde o svatostánek takového  
významu a velikosti. Katedrály ale neodmyslitelně patří 
do kultury našich zemí a řada z nich byla postavena ve 
velmi dávné minulosti. Naše civilizace je s nimi, a tím 
co představují, velmi úzce spjata, a proto se realizační 
společnosti snaží, aby se také ta nová zařadila po 
bok původních – svojí trvanlivostí, kvalitou zpracování  
i poselstvím, které bude jistě předávat desítkám 
dalších generací.

Fakta

Projekt: Puskás Ferenc Stadium 

Developer: Nemzeti Sportközpont

Realizace monolitu: 2018-2019

Použité systémy: Šplhací bednění 
MF240 s komplety nosníkového bednění 
TOP 50, stropní nosníkové bednění  
Dokaflex, nosné konstrukce Staxo 40, 
stěnové bednění Framax Xlife  
a Frami Xlife, sloupové bednění RS  
Služby: projektování nasazení bednění, 
podpora během výstavby, myDoka 

Fakta

Projekt: Catedrala Mantuirii Neamului  

Zhotovitel:  Strabag S.R.L.

Realizace monolitu: 2017-2018

Použité systémy: Nosné konstrukce  
Staxo 100 a Staxo 40, nosníkové stropní 
bednění Dokaflex, nosníkové velkoplošné 
bednění Top 50, stěnové rámové bednění 
Framax Xlife a Frami Xlife, sloupové  
bednění RS 
Služby: projektování nasazení bednění, 
podpora během výstavby, myDoka 

Fotbalový svatostánek 
UEFA Euro 2020 bude sice až za dva roky, ale stadiony  
je třeba připravit už teď. Třeba nový národní stadion Puskás 
Ferenc v maďarské Budapešti, který bude určený pro  
67 000 diváků a nabídne celkovou plochu 210 000 m2.  

Nejde ale jen o hrací plochu, objekt 
totiž bude obsahovat i řadu restaurací, 
muzeum sportu, fanouškovské obchody  
nebo třeba i hotel se sto padesáti poko-
ji, konferenční centrum a 15 vnitřních 
sportovních center. K jeho vybudo-
vání bude použito 127 000 m3 betonu  
a 19 000 tun výztuže. 

Hlavním nosným prvkem stavby jsou 
pylony, které mají variabilní průřez. 
Pro konstrukci stadionu jich je potřeba 
osmatřicet, vysoké jsou 45 metrů a bu-
dou nejen nést komplikovanou střešní 
konstrukci, ale také budou estetickým 

prvkem stadionu. Zůstanou totiž v po-
hledovém betonu. K jejich vybudování 
bylo využito možností šplhacího systé-
mu MF240 vybaveného velkoplošným 
bedněním Top 50. Tyto komplety nejen 
umožní jejich rychlé vybudování, ale 
navíc právě i přizpůsobení zmíněnému 
variabilnímu průřezu. Další konstruk-
ce, jako stropní desky, jsou realizová-
ny prostřednictvím bednění Dokaflex 
a s podepřením stojkami Eurex nebo 
věžemi Staxo 40 při větších výškách. 
Samozřejmostí je nasazení stěnových 
rámových bednění Framax a Frami pro 
konstrukce svislé. 
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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  

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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Odborníci na bednění. 

Dokadek 30
Ještě rychlejší 
a bezpečnější 
bednění stropů.

Prvkové stropní bednění pro realizaci stropů. 
Montáž ze země přináší vyšší rychlost  
a bezpečnost při obednění velkých ploch  
vodorovných konstrukcí. 

www.doka.com/cz/solutions/bednit-rychleji
více informací o rychlém bednění stropů i stěn

 

myDoka.com
online správa vašeho staveniště 

shop.doka.com
nejjednodušší cesta k bednění 

facebook/CeskaDoka
čerstvé informace vždy po ruce

doka.cz
vše na jednom místě


