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Základní bezpečnostní pokyny

Skupiny uživatelů
● Tato informace pro uživatele (návod pro montáž a 

použití) je určena těm osobám, které pracují s 
popsaným systémem/produktem firmy Doka a obsa-
huje údaje pro montáž a použití popsaného systému 
podle specifikace.

● Všechny osoby pracující s příslušným produktem 
musí být seznámeny s touto dokumentací a bezpeč-
nostními pokyny v ní obsažené.

● Osoby, které nejsou schopny tuto dokumentaci pře-
číst nebo které obtížně chápou její obsah, musí být 
zákazníkem poučeny a zaškoleny.

● Zákazník musí zabezpečit, aby informace pro uživa-
tele  (např. informace pro uživatele, návod k montáži 
a použití, návod k provozu, plány, atd.), poskytované 
firmou Doka byly oznámeny a byly k dispozici pro 
uživatele v místě použití.

Poznámky k této dokumentaci
● Tato informace pro uživatele může také sloužit jako 

všeobecně platný návod pro montáž a použití nebo 
ji lze začlenit do specifického návodu pro montáž a 
použití na staveništi.

● Některá vyobrazení v této brožuře znázorňují 
situaci v průběhu montáže a nejsou proto z bez-
pečnostně technického hlediska vždy kompletní.

● Další bezpečnostní pokyny, zvláště varování se 
nacházejí v jednotlivých kapitolách!

Projektování
● Při instalaci bednění je nutno zajistit bezpečnost pra-

coviště (například při montáži a demontáži, přestav-
bách, přemisťování, atd.). K pracovišti musí být 
zajištěn bezpečný přístup!

● Odchylky od údajů této dokumentace nebo 
použití produktu nad rámec této dokumentace 
vyžadují zvláštní statické posouzení a doplňující 
návod k montáži.

Pro všechny fáze použití platí
● Zákazník je povinen zajistit, aby montáž a demontáž 

produktu, jeho přemisťování a použití zajišťovaly a 
řídily pouze oprávněné osoby s dostatečnou odbor-
ností.

● Produkty firmy Doka je nutno používat výhradně v 
souladu s příslušnými informacemi pro uživatele 
nebo jinou technickou dokumentací vypracovanou 
firmou Doka. 

● Ve všech fázích výstavby je nutno zajistit stabilitu 
všech dílů a jednotek!

● Funkční a technické návody, bezpečnostní pokyny a 
údaje o zatížení je nutno přesně respektovat a 
dodržovat. Jejich nedodržení může způsobit úrazy a 
těžké ublížení na zdraví (ohrožení života) a také 
značné věcné škody.

● V oblasti bednění nejsou přípustné zdroje otevřené-
ho ohně. Topná zařízení jsou povolena pouze v pří-
padě řádného použití v dostatečné vzdálenosti od 
bednění.

● Přizpůsobte pracovní postupy povětrnostním pod-
mínkám (např. nebezpečí sklouznutí). V případě 
extrémních povětrnostních podmínek učiňte v před-
stihu opatření pro zabezpečení zařízení příp. okolní-
ho prostoru a zajištění bezpečnosti pracovníků.

● U všech spojů je nutno pravidelně kontrolovat jejich 
usazení a funkci. 
Zvláště je nutno zkontrolovat a event. dotáhnout 
šroubová a klínová spojení a to v závislosti na průbě-
hu stavby a zvláště po výjimečných událostech ( 
např. po bouři).

Montáž
● Zákazník  musí zkontrolovat před použitím příslušný 

stav materiálu/systému. Poškozené, deformované 
díly a rovněž díly, jejichž funkce je zeslabena opotře-
bením, korozí nebo stářím se nesmí používat.

● V případě použití našich bednících systémů v kom-
binaci s bednícími systémy jiných výrobců hrozí 
nebezpečí, která mohou vést k újmě na zdraví a věc-
ným škodám a proto je zde nutná zvláštní kontrola.

● Montáž musí provádět pracovník zákazníka, který 
má odpovídající kvalifikaci.
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Obedňování
● Produkty/systémy firmy Doka je nutno instalovat tak, 

aby bylo spolehlivě odvedeno zatížení, které na ně 
působí!

Betonování
● Dodržujte přípustné zatížení čerstvým betonem. Pří-

liš rychlé betonování má za následek přetížení bed-
nění, jeho prohýbání a možné poškození.

Odbedňování
● Odbedňujte teprve poté, když  beton dosáhl dosta-

tečné pevnosti a odbedňování nařídila zodpovědná 
osoba.

● Při odbedňování se bednění nesmí odtrhávat jeřá-
bem. Použijte vhodné nástroje jako např. dřevěné 
klíny, páčidla nebo systémové zařízení jako např. 
odbedňovací rohy Framax.

● Při odbedňování nesmí dojít k narušení stability částí 
stavby, lešení nebo bednění!

Přeprava, stohování a skladování
● Dodržujte platné předpisy pro přepravu bednění a 

lešení. Kromě toho je předepsáno používání závěs-
ných prostředků firmy Doka.

● Odstranit volné díly, event. zajistit proti sesuvu a 
spadnutí!

● Všechny díly se musí bezpečně skladovat, přičemž 
je nutno dodržovat speciální upozornění firmy Doka 
v příslušných kapitolách této příručky pro uživatele.

Přepisy / bezpečnost práce
● Aby bylo zajištěno bezpečné použití našich produk-

tů, musí být rovněž dodržovány předpisy pro 
ochranu zdraví při práci a ostatní bezpečnostní před-
pisy, platné v zemi uživatele.

Upozornění dle EN 13374:
● V případě pádu osoby nebo předmětu na resp. do 

bočního ochranného systému stejně jako do jeho 
příslušenství, smí být boční ochranné zařízení dále 
použito pouze tehdy, pokud ho přezkouší osoba s 
odpovídající odborností.

Údržba
● Je nutno používat pouze originální náhradní díly 

firmy Doka.

Symboly
V tomto dokumentu jsou používány následující sym-
boly:

Různé
Technické změny z důvodu dalšího vývoje vyhrazeny.
Pokud není uvedeno jinak, jsou všechny rozměry v cm.

Důležité informace
Nedodržení může mít za následek narušení 
funkce nebo vznik věcných škod.

Pozor / Varování / Nebezpečí
Nedodržení může mít za následek věcné 
škody a může vést až k těžkým ublížením na 
zdraví (nebezpečí života).

Instrukce 
Tímto symbolem se upozorňuje na nutnost 
provedení úkonu ze strany uživatele.

Vizuální kontrola
Tímto symbolem se upozorňuje na nutnost 
vizuální kontroly provedeného úkonu.

Tip
Upozorňuje na užitečné rady a tipy.

Odkaz
Odkazuje na další dokumentaci.

☞
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Eurokódy u  Doky
V Evropě byla koncem roku 2007 zavedena jednotná 
soustava norem pro stavebnictví,  tzv. Eurokódy (EC).  
Tyto  kódy slouží jako celoevropský základ pro specifi-
kaci výrobků, veřejné zakázky a matematické průkazní 
řízení.
 EC jsou  celosvětové nejvíce vyvinuté stavební normy.
EC budou ve skupině Doka standardně používány od 
konce roku 2008.  Dojde tak k nahrazení DIN- norem 
jako Doka-standardu k měření produktů.

Velmi rozšířený koncept „σdov-porovnávání skutečného 
a dovoleného napětí  je v EC  nahrazen novým bezpeč-
nostním konceptem.
EC srovnávají působení (zatížení) a odpor (nosnost). 
Dosavadní bezpečnostní faktor v dovoleného napětí je 
rozdělen do několika dílčích bezpečnostních koeficien-
tů. 
Bezpečnostní úroveň zůstává stejná!

Porovnání bezpečnostních konceptů (Příklad)

Ed Návrhový účinek zatížení  
(E ... effect; d ... design) 
Vnitřní síly v konstrukci od Fd 
(VEd, NEd, MEd)

Rd Návrhová hodnota únosnosti 
(R ... resistance; d ... design) 
únosnost prvku 
(VRd, NRd, MRd)

Fd Návrhová hodnota zatížení Ocel: Rd =
Rk Dřevo: Rd = kmod ·

Rk

Fd = γF · Fk γM γM

(F ... force)
Fk Charakteristická hodnota zatížení  

"skutečné zatížení", užitné zatížení 
(k ... characteristic) 
např. vlastní tíha, užitné zatížení, tlak betonu, 
vítr

Rk Charakteristická hodnota únosnosti 
např. zatížitelnost do meze kluzu

γF Dílčí součinitel pro zatížení 
(na straně zátěže; F ... force) 
např. pro  vlastní tíhu, užitné zatížení, tlak 
betonu, vítr 
hodnoty z EN 12812

γM Dílčí součinitel pro material 
(na straně materiálu; M...material) 
např. pro ocel nebo dřevo 
hodnoty z EN 12812

kmod Modifikační faktor (pouze u dřeva –  zohledně-
ní vlhkosti a doby působení zátížení) 
např. pro  Doka- nosník H20 
hodnoty dle EN 1995-1-1 a EN 13377

E
d

R
d

σdov-koncept EC/DIN-koncept

Fskut ≤ Fdov Ed ≤ Rd

A Stupeň zatížení

60 [kN]

60<70 [kN]

115.5 [kN]

� ~ 1.65

F
kluz

F
dov

F
skut

98
01

3-
10

0

A

90 [kN]

115.5 [kN]

90<105 [kN]

R
k

R
d

E
d

�
M

= 1.1

�
F

= 1.5

98
01
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10

2

A

"Dovolené hodnoty" uváděné v Doka - 
materiálech (např.: Qdov = 70 kN) neodpoví-
dají návrhovým hodnotám (např.: VRd = 105 
kN)! 
➤ Zabraňte bezpodmínečně záměně!
➤ V našich materiálech budeme nadále uvádět 

dovolené hodnoty. 
Následující dílčí bezpečnostní koeficienty byly 
zohledněny: 
γF = 1,5 
γM, Dřevo = 1,3 
γM, Ocel = 1,1 
kmod = 0,9
Tímto způsobem je možné zjistit z přípustných 
hodnot všechny jmenovité hodnoty pro výpočet 
EC.
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Poznámky



8 999776015  - 11/2008

Informace pro uživatele Dokaflex 1-2-4

Odbornícinabedneníˇ

Popis výrobku

Dokaflex 1-2-4 - 
flexibilní ruční systém pro bednění 
stropů
Dokaflex 1-2-4 se díky jednoduchému přesazování 
nosníků Doka H20 top přizpůsobí libovolným půdory-
sům. Určení potřebného množství materiálu pomocí 
posuvného pravítka výrazně snižuje náklady na projek-
tování a přípravu práce.
● žádné dimenzování, neboť 1-2-4 určuje maximální 

rozestupy pro tloušťky stropu do 30 cm
● správnost montáže zkontrolujete pouhým pohledem
Další výhody:
● Doměrky se řeší v systému – jednoduché přizpůso-

bení stěnám a sloupům
● podpěrné výšky až do 5,50 m
● volný výběr bednicích desek
● žádné měření
Dokaflex 1-2-4 je vhodný především pro uzavřené pro-
story, kde lze horní konstrukci opřít na všech stranách 
o stěny.
Horizontální síly u otevřených okrajů stropů, průvlaků a 
stupňů ve stropních deskách musí být odvedeny pode-
přením nebo kotvením.

Malé množství vzájemně sladěných 
systémových dílů

9720-202-01

A

B

C D

E

F
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(A) Panely Dokadur1)

● speciální  povrchová úprava pro nejlepší kvalitu 
povrchu betonu

● oboustranně použitelné
● ochrana hran po celém obvodu pro dlouhou život-

nost
● zvýšená bezpečnost práce díky snížení nebezpečí 

uklouznutí
● jednoduché čištění vysokotlakým čističem
● úsporné skladování a přeprava
1) Alternativně lze použít bednicí desky Doka 3-SO.

(B) Nosníky Doka H20 top 3,90m a 2,65m
● snadno rozlišitelné podélné (3,90 m) a příčné nosní-

ky (2,65 m)
● integrované tlumiče nárazu na konci nosníku ome-

zují poškození a prodlužují životnost
● definované polohové body (značky) jako měřítko pro 

montáž a kontrolu

(C) Spouštěcí hlavice H20 
● integrovaná funkce snižování hlav šetří materiál při 

odbedňování
● stabilizuje podélné nosníky proti překlopení

(D) Přidržovací hlavice H20 DF 
● jednoduchá montáž na stropní podpěru
● zajišťuje mezipodpěry na nosníku H20 top

(E) Stropní podpěry Doka Eurex 20 top
● schváleny podle Z-8.311-905
● podpěra podle EN 1065

- všechny  výtažné délky třída D
- do 3,50 m navíc třída B
- do 4,00 m navíc třída C

(podrobné informace viz typová zkouška)
● vysoká nosnost

- dov. nosnost Eurex 20 top: 20 kN
● očíslované otvory pro nastavení výšek
● speciální geometrie závitu - snadné uvolňování 

stropní podpěry i při vysokém zatížení
● ohnuté nastavovací třmeny - snižení nebezpečí zra-

nění a usnadnění obsluhy

Upozornění:
Stropní podpěry mohou být prodlouženy pomocí pro-
dloužení stropní podpěry 0,50m (dbejte na redukova-
nou nosnost).

(F) Opěrná trojnožka 
● pomůcka pro montáž stropních podpěr
● otočné nohy umožňují flexibilní montáž ve stísně-

ných prostorech u stěn nebo v rozích

97
20

-2
39

-0
1

97
20

-2
38

-0
1

Řiďte se pokyny v Informacích pro uživatele 
"Prodloužení stropní podpěry 0,50m"!

☞ Stropní podpěra Doka Eurex 20 top 700 smí 
být použita pouze s omezenou výtažnou dél-
kou.

Řiďte se pokyny v Informacích pro uživatele 
"Stropní podpěra Doka Eurex 20 top 700"!
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Logický systém pro všechny stropy do tloušťky 30 cm
Úspora při projektování a přípravě práce díky jednodu-
ché logice systému Dokaflex 1-2-4. Množství potřebné-
ho materiálu určíte pomocí posuvného pravítka.

Vzdálenosti a poloha jednotlivých 
dílů
Maximální vzdálenosti jsou vždy jasné – nezávisle na 
tom, zda nosníky leží na značkách, mezi nimi, nebo 
vedle nich 
.
Správnost montáže zkontrolujete jedním pohledem bez 
měření.

x ... 0,5 m

Podélný a příčný nosník
Nosník Doka H20 top s délkou 3,90m se používá jako 
podélný nosník, s délkou 2,65m jako příčný nosník.

Formát bednicích desek
Panely Dokadur ve formátech 200/50cm a 250/50cm 
(21 nebo 27mm) svými rozměry přesně zapadají do 
rastru systému Dokaflex.

A značka

1 značka = 0,5 m
● max. vzdálenost příčných nosníků
● max. převislý konec nosníku

2 značky = 1,0 m
● max. vzdálenost podpěr

4 značky = 2,0 m
● max. vzdálenost podélných nosníků

x

9768-202-01

A

A stropní podpěra Eurex + spouštěcí hlavice H20 + opěrná troj-
nožka

B stropní podpěra Eurex + přidržovací hlavice H20 DF
C  nosník Doka H20 top 2,65m (příčný nosník)
D nosník Doka H20 top 3,90m (podélný nosník)

Směr podélných nosníků by se měl volit kolmo 
na směr liché délky prostoru (5 m, 7 m, 9 m, ...). 
To vede k lepšímu využití systému.

1

2 2

4

4

1

1

1
1

9720-242-01

A

C

B

D
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Návod k montáži a použití

Obedňování
Stavění podpěr
➤ Položte podélné a příčné nosníky po obvodu.

Značky na nosníku ukazují maximální vzdálenosti: 
- 4 značky pro podélné nosníky 
- 6 značek pro podpěry s opěrnou trojnožkou

➤ Nastavovacím třmenem proveďte hrubé výškové 
nastavení stropní podpěry.

Očíslování vymezovacích otvorů usnadňuje výškové 
nastavení.

➤ Zasaďte spouštěcí hlavici H20 do stropní podpěry. 
Dbejte na spouštěcí výšku (a)!

➤ Postavte opěrnou trojnožku.

➤ Postavte stropní podpěru do opěrné trojnožky a 
upevněte jí upínací pákou. 
Před vstupem na bednění zkontrolujte ještě jednou 
správné upevnění.

Montáž v rohu nebo u stěny 

Jestliže se opěrné trojnožky nedají úplně rozevřít, 
např. na hranách budov, otvorech ve 
stropech apod., doporučujeme upevnění opěrné troj-
nožky na jiné stropní podpěře, na které je úplné 
rozevření opěrných trojnožek možné 
.

☞ Důležitá informace:
Kromě tohoto návodu bezpodmínečně dbejte 
na kapitolu "Pomocné podepření, technologie 
betonování a odbedňování".

Pozor!
➤ Při současném přemísťování stropních pod-

pěr se spouštěcími hlavicemi zajistěte hla-
vice proti vypadnutí pomocí svorníků s 
pérem 16mm. To platí především při přepra-
vě naležato.

 Volný prostor mezi deskou hlavice a 
vyrážecím klínem: 6 cm

9720-006

a

9720-006

☞ ➤ Klínová spojení nemazat.

Spouštěcí hlavice natočte u obvodového nosní-
ku tak, aby bylo možno při odbedňování 
vytlouci klín.

9720-240-019720-241-01

9720-204-01

9720-335-01



12 999776015  - 11/2008

Informace pro uživatele Dokaflex 1-2-4

Odbornícinabedneníˇ

Uložení podélného nosníku
➤  Pomocí montážních vidlic uložte podélné nosníky 

do spouštěcích hlavic.

Do spouštěcí hlavice mohou být uloženy jednotlivé 
nosníky i dvojice nosníků (při přesahování) 
.

➤ Znivelujte podélné nosníky podle výšky stropu.

Uložení příčných nosníků
➤  Pomocí montážních vidlic uložte s přesahem příčné 

nosníky.

Maximální vzdálenost příčných nosníků: 1 značka

Varování!
➤ Pokládání břemen (např. nosníky, 

panely,výztuž)na bednění stropu je dovo-
leno teprve po montáži mezipodpěr!

K diagonálnímu vyztužení mohou být na strop-
ních podpěrách upevněna prkna pomocí zavět-
rovací spony B. (Pouze jako montážní pomůc-
ka – není vhodné pro odvedení horizontálního 
zatížení).

97
20

-0
03

9720-205-01

9776-201-01

Dbejte na to, aby pod každým předpokláda-
ným místem styku desek ležel nosník (příp. 
zdvojené nosníky) 
.
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9776-204-01
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Montáž mezipodpěr
➤ Přidržovací hlavici H20 DF nasaďte na vnitřní trubku 

stropní podpěry a zajistěte integrovaným třmenem.

➤ Montáž mezipodpěr.

Maximální vzdálenost podpěr: 2 značky

Uložení panelů Dokadur

➤ Namontujte ochranu proti pádu na okraj stropu.
➤ Uložte panely Dokadur kolmo k příčným nosníkům.

➤ Postříkejte panely Dokadur odbedňovacím prostřed-
kem.

Betonování
Na ochranu povrchu bednění doporučujeme použít vib-
rátor  
s ochranným gumovým krytem 
.

A přidržovací hlavice H20 DF
B nosník Doka H20 top

97
67

-2
33

-0
1

321

9768-215-01

A
B

9720-207-01

☞ ➤ Při montáži ochrany proti pádu používejte 
osobní ochranné prostředky.

Pokud je to nutné (např. na okrajích), zajistěte 
bednicí desky hřebíky.
Doporučená délka hřebíků
● tloušťka desky 21 mm - cca. 50 mm
● tloušťka desky 27 mm - cca. 60 mm

☞ Zabezpečení proti větru
● U větších prostor by měla z důvodu zvýšení 

stability probíhat montáž podélných nosníků, 
příčných nosníků a bednicích desek postup-
ně v souladu s postupem stavby. 
Dbejte přitom na odpovídající uchycení na 
stěnách nebo podpěrách.

● Pokud hrozí nebezpečí převrácení větrem, je 
nutné při přerušení prací a po pracovní době 
zajistit volné, neuzavřené stropní plochy.

9720-330-01
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Odbedňování

Odstranění mezipodpěr
➤ Odstraňte mezipodpěry a odložte je do ukládací 

palety.

Po odstranění mezipodpěr zůstane již jen rastr podpěr 
s rozestupem 2,0 m ve směru příčných nosníků a 3,0 m 
ve směru podélných nosníků. Vznikne tak dostatečný 
prostor pro pojíždění mobilních zařízení a ukládacích 
palet.

Spouštění stropního bednění
➤ Úderem kladiva na klín spouštěcí hlavice spusťte 

bednění stropu.

Odstranění uvolněných dílů
➤ Sklopte příčné nosníky, vytáhněte je a odložte do 

ukládací palety.  
Nosníky pod stykem desek ještě zůstanou na místě.

➤ Odstraňte panely Dokadur a odložte je do ukládací 
palety. 

➤ Demontujte zbývající příčné a podélné nosníky a 
uložte je do ukládací palety.

☞ Dodržujte odbedňovací časy.

Pojízdné lešení DF se výborně hodí pro 
odbedňování ve středně vysokých prosto-
rech.

● sklopné pojízdné lešení z lehkých slitin
● variabilní pracovní výška až do 3,80 m  

(max. výška plošiny: 1,75 m)
● šířka lešení: 0,80 m
Pro větší výšky je vhodné pojízdné lešení 
Doka Z.

9720-006

9768-219-01

9720-007
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9720-009



Informace pro uživatele Dokaflex 1-2-4

15999776015  - 11/2008  Odbornícinabedneníˇ

Demontáž stropních podpěr
1) Uchopte rukou vnitřní trubku.
2) Otevřete nastavovací třmen, aby byla vnitřní trubka 

uvolněna. Při zasunování veďte trubku rukou.

➤ Uložte opěrné trojnožky a podpěry do ukládací 
palety.

Umístění pomocných podpěr
➤ Před betonováním dalšího stropu osaďte podpěry 

pomocného podepření.

Stropní podpěry a spouštěcí hlavice přepravuj-
te zvlášť (stropní podpěry lze v ukládací paletě 
uskladnit hustěji).

☞ Další informace (počet podpěr, apod.) nalez-
nete v kapitole "Pomocné podepření, technolo-
gie betonování a odbedňování"

9720-006

1

2



16 999776015  - 11/2008

Informace pro uživatele Dokaflex 1-2-4

Odbornícinabedneníˇ

Přizpůsobivost

Vyrovnávání a přizpůsobení
Doměrky se řeší přímo v systému – bez příslušenství. 
Přizpůsobení probíhá přesazováním nosníků Doka a 
vkládáním pruhů bednicí desky.

Rastr a flexibilita v jednom systému
Dokaflex se dokáže přizpůsobit i obtížným půdorysům.

Přizpůsobení na kraji Přizpůsobení v oblasti podpěr 
stavby

A Panel Dokadur
B Vyrovnávací pruh v oblasti přizpůsobení

97
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B
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A

B

9720-211-01
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Systémové díly Dokaflex 1-2-4 
i pro tloušťky stropů nad 30 cm

Jen jeden systém na stavbě
Do tloušťky stropu 30 cm není nutné dimenzování. 
Výpočtem může být stanoveno množství stejných sou-
částí systému odpovídající dané tloušťce stropu. 
Podle zatížení od stropu je pak použito přesně tolik 
bednicího materiálu, kolik je skutečně potřeba.
V následujících tabulkách je zohledněno provozní 
zatížení ve výši 20 procent vlastní váhy čerstvého 
betonu, nikoli však méně než 1,5 kN/m (150 kg/m˛). 
Průhyb ve středu pole byl omezen na l/500.

Jednoduché posuvné pravítko je velmi vhodnou 
pomůckou pro zjištění dovolených vzdáleností podél-
ných nosníků a podpěr přímo na stavbě.

Dřevěný bednicí nosník H20

Vzdálenost příčných nosníků

Tloušťka stropu
[cm]

Celkové zatížení 
qk

[kN/m2]

max. dov. vzdálenost podélných nosníků 
[m] max. dov. vzdálenost podpěr [m]

pro vzdálenost příčných nosníků [m] pro zvolenou vzdálenost  podélných nosníků [m] 
0,50 0,625 0,667 0,75 1,00 1,25 1,50 1,75 2,00 2,25 2,50 2,75 3,00 3,50

10 4,40 3,63 3,37 3,29 3,17 2,88 2,67 2,46 2,28 2,13 2,01 1,82 1,65 1,52 1,30
12 4,92 3,43 3,19 3,12 3,00 2,72 2,53 2,33 2,16 2,02 1,81 1,63 1,48 1,36 1,16
14 5,44 3,27 3,04 2,97 2,86 2,60 2,41 2,21 2,05 1,84 1,63 1,47 1,34 1,23 1,05
16 5,96 3,14 2,92 2,85 2,74 2,49 2,31 2,12 1,92 1,68 1,49 1,34 1,22 1,12 0,96
18 6,48 3,03 2,81 2,75 2,65 2,40 2,22 2,03 1,76 1,54 1,37 1,23 1,12 1,03 0,88
20 7,00 2,93 2,72 2,66 2,56 2,32 2,14 1,90 1,63 1,43 1,27 1,14 1,04 0,95 -
22 7,52 2,84 2,64 2,58 2,48 2,26 2,06 1,77 1,52 1,33 1,18 1,06 0,97 0,89 -
24 8,04 2,76 2,57 2,51 2,42 2,19 1,99 1,66 1,42 1,24 1,11 1,00 0,90 0,83 -
26 8,56 2,70 2,50 2,45 2,35 2,14 1,87 1,56 1,34 1,17 1,04 0,93 0,85 - -
28 9,08 2,63 2,44 2,39 2,30 2,09 1,76 1,47 1,26 1,10 0,98 0,88 0,80 - -
30 9,66 2,57 2,39 2,34 2,25 2,03 1,66 1,38 1,18 1,04 0,92 0,83 0,75 - -
35 11,22 2,45 2,27 2,23 2,14 1,78 1,43 1,19 1,02 0,89 0,79 0,71 - - -
40 12,78 2,35 2,18 2,13 2,04 1,56 1,25 1,04 0,89 0,78 0,70 0,63 - - -
45 14,34 2,26 2,10 2,04 1,93 1,39 1,12 0,93 0,80 0,70 0,62 0,56 - - -
50 15,90 2,18 2,01 1,94 1,83 1,26 1,01 0,84 0,72 0,63 0,56 - - - -

Tloušťka stropu 
[cm]

max. vzdálenost příčných nosníků [m] u bedni-
cí desky

Dokaplex 21mm 3-SO 21mm 3-SO 27mm
bis 18 0,75 0,75 0,75
bis 40 0,67 0,67 0,75
bis 50 0,50 0,625 0,67
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Stropní bednění v oblasti okrajů
Především v oblasti okrajů je výhodná kombinace 
Dokaflex 1-2-4 s bednicími stoly Dokamatic. 
Průvlaky, obednění okrajů a ohrazení se integrují do 
okrajového stolu.

bez obvodového průvlaku

Dokaflex 1-2-4 v oblasti okrajů
Pokud není k dispozici okrajový stůl, musí se při použití 
Dokaflex 1-2-4 dbát na následující:
● Pro odvod vodorovných sil musí být horní konstrukce 

spojena tak, aby byla schopna přenášet síly.
● Kotvení může být upevněno na příčném i podélném 

nosníku.

s obvodovým  průvlakem

Staxo, Aluxo, d2 a průvlakovou kleštinu 20 můžete u 
průvlaků optimálně kombinovat se systémem 
Dokaflex 1-2-4.

Další informace naleznete v Informacích pro 
uživatele "Bednicí stůl Dokamatic" a "Bednicí 
stůl Dokaflex".

A bednicí stůl Dokamatic
B Dokaflex 1-2-4
C plošina stolu Dokamatic
D upínací kurta 5,00m
E expreskotva Doka 16x125mm

Varování!
➤ U větších pádových výšek se musí na zemi 

předmontovat příčné nosníky s pracovními 
plošinami.

➤ U pracovních plošin na přečnívajícím strop-
ním bednění je nutno bednění zajistit proti 
nadzvednutí.

➤ Příčné nosníky s obedněním okrajů  musí 
být zajištěny proti vodorovnému vytažení.

➤ Namontujte dodatečně ochranné zábradlí.

9720-338-01

A

C

D

B

E

A bednicí stůl Dokamatic
B Dokaflex 1-2-4
C zásuvný sloupek zábradlí T 1,80m, sloupek ochranného zábradlí 

S nebo zábradlí 1,50m
D upínací kurta 5,00m
E expreskotva Doka 16x125mm

A nosná konstrukce
B Dokaflex 1-2-4
C průvlaková kleština 20
D zásuvný sloupek zábradlí T 1,80m, sloupek ochranného zábradlí 

S nebo zábradlí 1,50m
E upínací kurta 5,00m
F expreskotva Doka 16x125mm a pero Doka 16mm

9720-339-01

A

C

D

B

E

9720-247-01

A

D

C

B

F

E
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Bezpečnost na stavbě

pomocí sloupku ochranného zábra-
dlí S
Sloupek ochranného zábradlí S umožňuje vytvoření 
ochrany proti pádu.  Sloupek ochranného zábradlí S 
můžete kromě betonových stropů upevnit také na plo-
šinách, stropním či stěnovém bednění. Rozsah sevření 
je 2 až 43,5 cm.

a ... 1,0 m

S ochranným zábradlím 1,10m
Ochranné zábradlí 1,10m slouží k vytvoření ochrany 
volného okraje stropu. Podle stavu stavby a místních 
podmínek může být ochranné zábradlí 1,10m osazeno 
různými způsoby. 

Se sloupkem ochranného zábradlí T
Sloupek ochranného zábradlí T umožňuje vytvářet 
ochranu proti pádu. Podle stavu stavby a místních pod-
mínek může být sloupek ochranného zábradlí T osa-
zen různým způsobem.

A sloupek ochranného zábradlí S
B prkno zábradlí

Řiďte se pokyny v příručce pro uživatele "Slou-
pek ochranného zábradlí S"!

a ... 1,0 m

A ochranné zábradlí 1,10m
B prkno zábradlí

Řiďte se pokyny v Informacích pro uživatele 
"Ochranné zábradlí 1,10m"!
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9771-200-01

a

A

B

9430-207-01

A

a ... 1,0 m

A sloupek ochranného zábradlí T
B prkno zábradlí
C ukotvení  

(kotva pro římsové bednění 15,0 - kotevní tyč 15,0 - kotevní 
matka s podložkou 15,0)

Řiďte se informacemi pro uživatele "Sloupek 
ochranného zábradlí Doka T"!

9755-205-01

a

A

B
9755-205-02

A

B

C
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Průvlaková kleština
Pomocí průvlakové kleštiny 20 se profesionálním způ-
sobem bední průvlaky a obvodová bednění. V kombi-
naci s nástavcem k průvlakové kleštině 60 cm je možno 
po centimetrech přizpůsobovat výšku. 
Odpadají časově náročné konstrukce z dřevěných hra-
nolů. Průvlaková kleština bednění automaticky utěsní a 
výsledkem je čistý povrch betonu a čisté hrany.

Použití průvlakové kleštiny
➤ Průvlakovou kleštinu nasaďte na příčný nosník H 20 

top a přisuňte ji k bednění boků průvlaku.

Velká dosedací plocha průvlakové kleštiny na nos-
ník umožňuje vysokou přesnost úhlů bednění boků 
průvlaku.

➤ Průvlakovou kleštinu pevně utáhněte

Díky šikmému upevnění průvlakové kleštiny se po 
dotažení spoj bednicích desek automaticky utěsní.

Výsledkem jsou čisté povrchy betonu.

Bednicí nosník použitý naležato
(až do výšky 60 cm)

Upozornění:
Použití bednicích nosníků "naležato" (směr zatížení 
kolmo k rovině stojiny) je zásadně zakázáno. Povoleno 
je pouze vyobrazené požití s průvlakovou kleštinou.

Bednicí nosník použitý nastojato
(až do výšky 90 cm)

A průvlaková kleština 20
B nástavec k průvlakové kleštině 60 cm

58
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586148000-3b
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9720-321-01

9720-322-01

9720-323-01

9720-324-01

9720-232-01

9720-233-01



Informace pro uživatele Dokaflex 1-2-4

21999776015  - 11/2008  Odbornícinabedneníˇ

Průvlak bez připojení stropu / obednění okrajů
Veškeré údaje jsou platné pro bednicí desky 3-SO 21 
mm a 3-SO 27 mm.

Výška průvlaku mezi 10 a 30 cm

b ... max. 100 cm 
l ... max. 150 cm

Bednění boků průvlaku:
● nosník Doka H20 top

Výška průvlaku mezi 30 a 47 cm

b ... max. 100 cm 
l ... max. 150 cm

Bednění boků průvlaku:
● nosník Doka H20 top
● dřevěný hranol 4/8 cm pro výšku průvlaku mezi 30 a 

34 cm
● dřevěný hranol 8/8 cm pro výšku průvlaku mezi 34 a 

47 cm

Výška průvlaku mezi 47 a 70 cm

b ... max. 100 cm 
l ... max. 150 cm

Bednění boků průvlaku:
● 2 nosníky Doka H20 top

Výška průvlaku mezi 70 a 90 cm

b ... max. 100 cm 
l ... max. 150 cm

Bednění boků průvlaku:
● Bednicí nosník Doka H20 použitý nastojato

h... výška průvlaku
b... šířka průvlaku
l... vzdálenost podélných nosníků

Vzdálenost příčných 
nosníků

Umístění průvlakové klešti-
ny

50,0 cm na každém 3. příčném nos-
níku

Vzdálenost příčných 
nosníků

Umístění průvlakové klešti-
ny

50,0 cm na každém 2. příčném nos-
níku

9720-249-01

h

b

l

9720-250-01

h

b

l

h Vzdálenost příčných 
nosníků

Umístění průvlakové klešti-
ny

až 60 cm
od 60 cm

50,0 cm
33,3 cm

na každém 2. příčném nos-
níku

na každém 2. příčném nos-
níku

V případě požadavku vysoké přesnosti doporu-
čujeme dodatečné sepnutí (A) bednění boků 
průvlaku.

h Vzdálenost příčných 
nosníků

Umístění průvlakové klešti-
ny

až 85 cm
od 85 cm

41,7 cm
36,0 cm

na každém příčném nosníku
na každém příčném nosníku

9720-251-01

h

b

l

9720-252-01

h

b

l

A
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Průvlak s připojením stropu

Příčný nosník stropního bednění 
rovnoběžně s průvlakem
Veškeré údaje jsou platné pro bednicí desky 3-SO 21 
mm a 3-SO 27 mm.
Vliv zatížení odstropu po obou stranách průvlaku max. 
po 1,0 m

Výška průvlaku mezi 10 a 30 cm

b ... max. 100 cm 
l ... max. 150 cm

Bednění dna:
● výška dřevěného hranolu = 30-h (cm)
Bednění boků průvlaku:
● nosník Doka H20 top
● dřevěný hranol 10/8 cm

Výška průvlaku mezi 30 a 47 cm

b ... max. 100 cm 
l ... max. 150 cm

Bednění boků průvlaku:
● nosník Doka H20 top
● dřevěný hranol 4/8 cm pro výšku průvlaku mezi 30 a 

34 cm
● dřevěný hranol 8/8 cm pro výšku průvlaku mezi 34 a 

47 cm

Výška průvlaku mezi 47 a 60 cm

b ... max. 100 cm 
l ... max. 150 cm

Bednění boků průvlaku:
● 2 nosníky Doka H20 top

Výška průvlaku mezi 60 a 70 cm

b ... max. 100 cm 
l ... max. 150 cm

Bednění boků průvlaku:
● 2 nosníky Doka H20 top
● výška dřevěného hranolu = h-60 (cm)

Tloušťka stropu 
d

Vzdálenost příčných 
nosníků

Umístění průvlakové klešti-
ny

20 cm
30 cm

62,5 cm
41,7 cm

na každém 2. příčném nos-
níku

na každém 3. příčném nos-
níku

Tloušťka stropu 
d

Vzdálenost příčných 
nosníků

Umístění průvlakové klešti-
ny

20 cm
30 cm

41,7 cm
33,3 cm

na každém 2. příčném nos-
níku

na každém 2. příčném nos-
níku

9720-253-01

h
d

b

l

9720-254-01

h
d

b

l

Tloušťka stropu 
d

Vzdálenost příčných 
nosníků

Umístění průvlakové klešti-
ny

20 cm
30 cm

31,25 cm
25,00 cm

na každém 2. příčném nos-
níku

na každém 2. příčném nos-
níku

Tloušťka stropu 
d

Vzdálenost příčných 
nosníků

Umístění průvlakové klešti-
ny

20 cm
30 cm

40,0 cm
-

na každém příčném nosníku
-

9720-255-01

h
d

b

l

9720-256-01

h
d

b

l
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Příčný nosník stropního bednění 
kolmo k průvlaku
Veškeré údaje jsou platné pro bednicí desky 3-SO 21 
mm a 3-SO 27 mm.
Vliv zatížení odstropu po obou stranách průvlaku max. 
po 1,0 m

Výška průvlaku mezi 10 a 30 cm

b ... max. 100 cm 
l ... max. 150 cm

Bednění dna:
● výška dřevěného hranolu = 30-h (cm)
Bednění boků průvlaku:
● nosník Doka H20 top
● dřevěný hranol 10/8 cm

Výška průvlaku mezi 30 a 40 cm

b ... max. 100 cm 
l ... max. 150 cm

Bednění boků průvlaku:
● nosník Doka H20 top
● výška dřevěného hranolu = h-20 (cm)

Výška průvlaku mezi 40 a 51 cm

b ... max. 100 cm 
l ... max. 150 cm

Bednění boků průvlaku:
● nosník Doka H20 top
● výška dřevěného hranolu = h-40 (cm)

Výška průvlaku mezi 51 a 70 cm

b ... max. 100 cm 
l ... max. 150 cm

Bednění boků průvlaku:
● nosník Doka H20 top
● dřevěný hranol 5/8 cm pro výšku průvlaku mezi 51 a 

60 cm
● dřevěný hranol 10/8 cm pro výšku průvlaku mezi 60 

a 70 cm

h... výška průvlaku
b... šířka průvlaku
l... vzdálenost podélných nosníků

Tloušťka stropu 
d

Vzdálenost příčných 
nosníků

Umístění průvlakové klešti-
ny

20 cm
30 cm

62,5 cm
41,7 cm

na každém 2. příčném nos-
níku

na každém 3. příčném nos-
níku

Tloušťka stropu 
d

Vzdálenost příčných 
nosníků

Umístění průvlakové klešti-
ny

20 cm
30 cm

50,0 cm
41,7 cm

na každém 2. příčném nos-
níku

na každém 2. příčném nos-
níku

9720-257-01

h
d

b

l

9720-258-01

h
d

b

l

Tloušťka stropu 
d

Vzdálenost příčných 
nosníků

Umístění průvlakové klešti-
ny

20 cm
30 cm

41,70 cm
31,25 cm

na každém 2. příčném nos-
níku

na každém 2. příčném nos-
níku

Tloušťka stropu 
d

Vzdálenost příčných 
nosníků

Umístění průvlakové klešti-
ny

20 cm
30 cm

40,0 cm
-

na každém příčném nosníku
-

9720-259-01

h
d

b

l

9720-260-01

h
d

b

l
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Obednění okrajů stropní desky

univerzální bednicí úhelník 30cm
Montáž A: uchycení hřebíky 

d ... tloušťka stropu max. 30 cm

Montáž B: upevnění šrouby Spax 

d ... tloušťka stropu max. 30 cm

Dimenzování

A univerzální bednicí úhelník 30cm
B hřebík 3,1x80
C bednicí deska Doka 3-SO

Typ na odbedňování:
➤ Odstraňte hřebíky na obedněné straně.
➤ Kladivo umístěte do uvolněného rohu (jako 

ochranu desky použijte dřevěnou podložku).
➤ Zdvihněte bednicí úhelník.

9776-202-01

d

B

A

B

C

Tr652-203-02

A univerzální bednicí úhelník 30cm
D šrouby Spax 4x40 (celozávitové)
E nosník Doka H20

max. zatěžovací šířka a
u tloušťky stolu [cm]

upevnění montáž 20 25 30
4 kusy hřebík 3,1x80 A 90 50 30
4 kusy šrouby Spax 4x40 
(celozávitové) B 220 190 160

d

D

A

D

E

9776-203-01

TR652-202-01

a
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Kombinace
Stropní systémy Doka mohou být díky jednotné horní 
konstrukci použity na stavbě společně.

Bednicí stoly Dokamatic a Dokaflex
Stoly Doka jsou předmontované a šetří tak pracovní 
čas a náklady na jeřáb. Pomocí transportního vozíku s 
pohonnou jednotkou zvládne jen jedna osoba horizon-
tální přemístění do dalšího úseku betonáže. Systém je 
optimalizován pro co nejkratší bednicí časy u velkých 
ploch a vypořádá se s měnícími požadavky na statiku a 
geometrii.

Doka Xtra
Tento cenově výhodný a rychlý bednicí systém se 
vyznačuje zvýšenou hospodárností předem definova-
ným postupem odbedňování a umožňuje tak rovnoměr-
né vytížení pracovníků na staveništi.  Volný výběr bed-
nicích desek splňuje všechny představy architektů, 
pokud jde o vzhled betonu.

Další informace naleznete v Informacích pro 
uživatele "Bednicí stůl Dokamatic" a "Bednicí 
stůl Dokaflex".

Další informace naleznete v Informacích pro 
uživatele "Doka Xtra".
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Přeprava, stohování a skladování

Kontejner se síťovými bočnicemi 
Doka 1,70x0,80m

Ideální přepravní prostředek pro všechny malé díly:
● s vysokou životností
● stohovatelný
● přemístitelný pomocí jeřábu
V kontejneru se síťovými bočnicemi se dodávají např:
● opěrné trojnožky
● sloupky ochranného zábradlí S

Víceúčelový kontejner Doka 
1,20x0,80m

Ideální přepravní prostředek pro všechny malé díly:
● s vysokou životností
● stohovatelný
● přemístitelný pomocí jeřábu
Ve víceúčelovém kontejneru se dodávají např.:
● spouštěcí hlavice Doka
● přidržovací hlavice H20 DF

Dělící deska víceúčelového kontejneru
Obsah víceúčelového kontejneru lze pomocí dělící 
desky víceúčelového kontejneru rozdělit na 1,20m 
nebo 0,80m.

Varianty  dělení

Využijte výhod přepravních prostředků Doka na 
staveništi.
Dopravní prostředky jako jsou např. víceúčelové kon-
tejnery, ukládací palety nebo 
 kontejnery se síťovými bočnicemi zajišťují pořádek na 
staveništi, zkracují doby 
 strávené hledáním a zjednodušují skladování a pře-
pravu systémových prvků, malých 
 dílů a příslušenství.

Max. nosnost: 700 kg

Řiďte se pokyny v provozní příručce!

Max. nosnost: 1500 kg

Řiďte se pokyny v provozní příručce!

A pojistná západka k fixaci dělící desky

Dělící deska víceúčelo-
vého kontejneru podélně napříč

1,20m max. 3 kusy —
0,80m — max. 3 kusy

Tr
75

5-
20

0-
02

A

Tr755-200-04 Tr755-200-05
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Ukládací paleta Doka 1,55x0,85m
Optimální pro stropní podpěry všech rozměrů, bednicí 
nosníky a bednicí desky.
Ideální prostředek pro dlouhé součásti:
● s vysokou životností
● stohovatelné
● bezpečně přemístitelné pomocí jeřábu

Kapacita ukládací palety

Připevňovací dvoukolí B
Díky připevňovacímu dvoukolí B se víceúčelová bedna 
stává rychlým a obratným přepravním prostředkem.
Vhodné pro průjezdové otvory nad 90 cm.

Připevňovací dvoukolí B lze namontovat na následující 
víceúčelové bedny:
● Ukládací palety Doka
● Bedna pro drobné součástky Doka

Upínací popruh 50
Pomocí upínacího popruhu 50 lze panely Dokadur řád-
ně skladovat a přepravovat.

● Upínací popruh v sobě spojuje podkládací profil, upí-
nací kurtu a ochranu hran.

● Může být také použit společně s pojízdnou ukládací 
paletou Doka (přemísťování bez jeřábu).

● Panely Dokadur se z výrobního závodu dodávají v 
upínacích popruzích 50. Na 1 stoh desek jsou zapo-
třebí 2 upínací popruhy 50.

Max. nosnost: 1100 kg

Stropní podpěra Doka
Eurex 20 top 250, 300 a 350 40 kusů
Eurex 20 top 400 a 550 30 kusů
Eurex 30 top 250 a 300 40 kusů
Eurex 30 top 350, 400 a 450 30 kusů
Panely Dokadur
21mm 32 kusů
27mm 25 kusů
Nosník Doka
H20 top 27 kusů

Řiďte se pokyny v provozní příručce!

9720-332-01

Panely Dokadur 21mm 50 kusů
Panely Dokadur 27mm 40 kusů
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Pomocné podepření, technologie betonování a odbedňování

Kdy odbednit?
Zatížení vznikající při betonáži (hmotnost nosné části 
stropu) činí v pozemním stavitelství obvykle 50% návr-
hového zatížení stropu (vlastní hmotnost + podlaha + 
provozní zatížení).
Odbednění se tudíž může provést již po dosažení 
50% 28-denní pevnosti betonu. Bezpečná únosnost 
stropu pak odpovídá únosnosti u hotové stavby.

Proč pomocné podepření po odbed-
nění?
V závislosti na průběhu stavebních prací může nastat 
potřeba pomocného podepření, aby mohlo být zachy-
ceno  provozní zatížení na novém stropu, příp. 
zatížení z betonování dalšího, výše ležícího stropu.

Správné ustavení pomocných pod-
pěr
Pomocné podpěry zajišťují rozložení zatížení mezi 
novým stropem a stropem, ležícím pod ním. Rozložení 
zatížení je závislé na poměru tuhosti stropů.
Pro následující krajní případy se mohou stanovit čísla 
udávající poměr pomocných podpěr k bednícím podpě-
rám:
● pouze cca. 0,4 pomocné podpěry na každou pod-

pěru v bednění, mají-li oba stropy stejnou tuhost.
● pouze cca. 0,8 pomocné podpěry na každou pod-

pěru v bednění, má-li spodní strop podstatně vyšší 
tuhost (základová deska).

Vývoj pevnosti mladého betonu
Vývoj pevnosti betonu lze v závislosti na použitém 
druhu cementu vyčíst z diagramu. Předpokladem je 
průměrná teplota betonu 20°C v průběhu doby tvrdnutí.

voda/pojivo (cement) = 0,50

Průhyb mladého betonu
Modul pružnosti betonu dosáhne již po třech dnech 
více než 90 % 28-denní hodnoty - nezávisle na recep-
tuře betonu. U mladého betonu z toho vyplývá jen 
nepodstatné zvětšení pružné deformace.
Deformace dotvarováním, která doznívá až po více 
letech, činí vícenásobek pružné deformace.
Příliš časné odbednění - např. po 3 místo po 28 dnech 
- však vede ke zvýšení celkové deformace o méně než 
5 %.
Naproti tomu je podíl deformace dotvarováním v 
důsledku různých vlivů, např. pevností příměsí nebo 
vlhkostí vzduchu, mezi 50 a 100% běžných hodnot. 
Proto je celkový průhyb stropu prakticky nezávislý na 
okamžiku odbednění.

☞ Důležitá informace:
V případě, že se stropní podpěry neuvolní, jsou 
dále zatěžovány vlastní hmotností stropu.
To může při betonování dalšího, výše ležící-
ho, stropu vést ke zdvojnásobení zatížení 
podpěr.
Na toto přetížení nejsou stropní podpěry 
dimenzovány. Důsledkem toho mohou vznik-
nout následné škody na bednění, na podpě-
rách a na stavbě.

☞ Zeptejte se odborníka!
Bez ohledu na výše uvedené údaje je obecně 
třeba problematiku pomocného podepření 
vyjasnit s příslušným odborníkem. V případě 
pochybností a zvláště ve zvláštních případech 
stropních systémů nestejného druhu je nutno 
zapojit odpovědného statika.
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Trhliny v mladém betonu
Vývoj soudržnosti mezi výztuží a betonem probíhá u 
mladého betonu rychleji než vývoj pevnosti v tlaku. Z 
toho vyplývá, že časné odbednění nemá žádný nega-
tivní vliv na velikost a rozložení trhlin na tahové straně 
železobetonových konstrukcí.
Jiným trhlinám, např. v důsledku smršťování, předčas-
ného odbednění, zabránění deformací atd., lze účinně 
čelit vhodnými metodami dodatečných úprav.

Dodatečné úpravy mladého betonu
Mladý beton ukládaný na stavbě do bednění, je vysta-
ven vlivům, které mohou způsobit trhliny nebo pomalej-
ší vývoj pevnosti:
● předčasné vyschnutí
● rychlé ochlazení během prvních dnů
● příliš nízká teplota nebo mráz
● mechanická poškození betonového povrchu
● atd.
Nejjednodušší ochranou je delší ponechání betonu v 
bednění. Toto opatření by se každopádně mělo použít 
spolu se známými opatřeními dodatečných úprav.

Odbedňování stropů  
s velkým rozpětím nad vzdálenost 
podpěr 7,5m
U betonových stropů malých tlouštěk s velkým rozpě-
tím (např.  
v parkovacích budovách), dbejte na následující pokyny 
:
Při odbedňování (uvolňování) stropních ploch krátko-
době vznikají dodatečná zatížení stropních  podpěr, 
které ještě nejsou uvolněné. To může způsobit pře-
tížení a poškození stropních podpěr.
Pro tyto zvlášť tenké betonové stropy je u projektování, 
případně dimenzování stropního bednění nutné vedle 
běžného dimenzování zohledňovat zatížení v průběhu 
odbedňování.
Informujte se prosím u Vašeho technika Doky.

l ... Rozpětí stropní desky větší než 7,5 m

☞ Obecně platí:
Odbedňování by mělo probíhat od středu 
stropu (střed pole) směrem k okrajům 
stropu. 
Dodržování tohoto postupu je bezpodmínečně 
nutné u velkých rozpětí!

A přesun zatížení

9767-214-01

l

A A
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Projektování bednění pomocí programu Tipos

Použitím programu Tipos se Vám 
sníží náklady na bednění
Program Tipos byl vyvinut, aby Vám poskytl pod-
poru pří projektování Vašich bednění. Pro bednění 
stěn a stropů a pro zhotovení plošin máte nyní k 
dispozici tytéž nástroje, jakých při projektování 
používá i firma Doka.

Snadná obsluha, rychlé a jisté 
výsledky
Plocha s jednoduchou obsluhou Vám značně urychluje  
práci - od zadání půdorysu pomocí "bednícího ježka" - 
až po manuální přizpůsobení řešeného bednění. Vaše 
výhoda: ušetříte čas.
Mezi četnými vzory provedení bednění v praxi vždy 
najdete optimální řešení Vašeho problému z hlediska 
techniky a hospodárnosti. To Vám přínese jistotu při 
používání a úsporu nákladů.
S kusovníky, plány, pohledy, řezy a perspektivami 
můžete okamžitě pracovat. Vysoký stupeň podrobnosti 
výkresů zvyšuje jistotu při používání.

Tak názorné mohou být výkresy bednění. Tipos Doka udává nové 
trendy jak v půdorysu tak i v prostorovém zobrazení.

Vždy správné množství bednícího 
materiálu a příslušenství

Automaticky zhotovené kusovníky můžete převzít do četných progra-
mů a dále je zpracovávat.
Díly bednění a jejich příslušenství, které se v případě 
potřeby organizují na poslední chvíli nebo nahrazují 
improvizacemi, jsou nejdražší. Proto nabízí Tipos kom-
pletní kusovníky, ve kterých nenajdete místa na impro-
vizace. Projektování pomocí programu Tipos zabraňuje 
nákladům než vůbec vzniknou. A Vás sklad může opti-
málně využívat svých zásob.
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Nabídky servisu Doka

Opravy bednění Doka

Aby bylo Vaše bednění fit pro další použití
Kontrolu, čištění a údržbu Vašeho systému Dokaflex – 
to vše za Vás ochotně převezme servis bednění Doka. 
Díky kvalifikovaným zaměstnancům a speciální tech-
nice bude Vaše bednění rychle a výhodně opět ve 
výborném stavu.
Vaše výhoda: Vaše bednění je vždy připravené k 
použití a navíc prodlužujete jeho životnost.
Kromě toho: pouze pomocí dobře udržovaného bedně-
ní docílíte perfektních betonových ploch přesně podle 
Vašich přání.
V moderních zařízení se Vaše bednění pečlivě vyčistí 
použitím techniky s nízkou spotřebou energie a šetřící 
životního prostředí.

Školení zákazníků Doka

Školení v problematice bednění se vyplácí
Bednící práce představují ty nejvyšší mzdové náklady 
při výstavbě za použití betonu. Moderní bednící zaříze-
ní pomáhají při racionalizaci. Ale i významné zlepšení 
celého průběhu stavby přináší zvýšení efektivnosti, kte-
ré je na první pohled viditelné.
Aby bylo možno toho všeho dosáhnout, je nutno mimo 
lepších zařízení být vybaven také lepšími znalostmi. 
Přitom pomáhá Doka svým programem školení k tomu, 
aby každý na svém pracovišti přispíval ke zvyšování 
výkonu a snižování nákladů.
Při zákaznickém školení firmy Doka je probíráno také 
vybavení a obsluha, sloužící optimální bezpečnosti a 
tak se také zvyšuje bezpečnost práce na staveništích.
Program školení Doka si zaslouží Vaši pozornost.
Ve Vaší nebližší pobočce Doka Vás budou rádi a 
podrobně informovat o nabídce školení firmy Doka.
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Přehled prvkůStropní systémy DokaDokaflex 1-2-4

Stropní podpěra Doka Eurex 20 top 150 8,0 586096000
výška: 92 - 150 cm
Stropní podpěra Doka Eurex 20 top 250 12,7 586086400
výška: 152 - 250 cm
Stropní podpěra Doka Eurex 20 top 300 14,3 586087400
výška: 172 - 300 cm
Stropní podpěra Doka Eurex 20 top 350 17,4 586088400
výška: 197 - 350 cm
Stropní podpěra Doka Eurex 20 top 400 21,6 586089400
výška: 227 - 400 cm
Stropní podpěra Doka Eurex 20 top 550 32,3 586090400
výška: 297 - 550 cm
Doka-Deckenstütze Eurex 20 top

Stropní podpěra Doka Eurex 20 250 12,9 586086000
výška: 152 - 250 cm
Stropní podpěra Doka Eurex 20 300 15,3 586087000
výška: 172 - 300 cm
Stropní podpěra Doka Eurex 20 350 17,8 586088000
výška: 197 - 350 cm
Stropní podpěra Doka Eurex 20 400 22,2 586089000
výška: 227 - 400 cm
Stropní podpěra Doka Eurex 20 550 34,6 586090000
výška: 297 - 550 cm
Doka-Deckenstütze Eurex 20

Stropní podpěra Doka Eurex 30 top 250 12,8 586092400
výška: 152 - 250 cm
Stropní podpěra Doka Eurex 30 top 300 16,4 586093400
výška: 172 - 300 cm
Stropní podpěra Doka Eurex 30 top 350 20,7 586094400
výška: 197 - 350 cm
Stropní podpěra Doka Eurex 30 top 400 24,6 586095400
výška: 227 - 400 cm
Stropní podpěra Doka Eurex 30 top 450 29,1 586119400
výška: 248 - 450 cm
Doka-Deckenstütze Eurex 30 top

Stropní podpěra Doka Eurex 30 250 14,8 586092000
výška: 152 - 250 cm
Stropní podpěra Doka Eurex 30 300 16,7 586093000
výška: 172 - 300 cm
Stropní podpěra Doka Eurex 30 350 20,5 586094000
výška: 197 - 350 cm
Stropní podpěra Doka Eurex 30 400 24,9 586095000
výška: 227 - 400 cm
Stropní podpěra Doka Eurex 30 450 29,2 586119000
výška: 248 - 450 cm
Doka-Deckenstütze Eurex 30

Stropní podpěra Doka Eco 20 250 11,7 586134000
výška: 152 - 250 cm
Stropní podpěra Doka Eco 20 300 13,0 586135000
výška: 172 - 300 cm
Stropní podpěra Doka Eco 20 350 15,3 586136000
výška: 197 - 350 cm
Stropní podpěra Doka Eco 20 400 19,1 586137000
výška: 227 - 400 cm
Doka-Deckenstütze Eco 20

Univerzální nástroj pro povolování 3,7 582768000
Universal-Lösewerkzeug

Opěrná trojnožka 15,6 586155000
Stützbein

pozinkovaný
Dovolená nosnost: 20 kN při jakém-
koliv vysunutí třída D podle EN 1065 
(osvědčení Z-8.311-905).

pozinkovaný
Dovolená nosnost: při jakémkoliv 
vysunutí 20 kN podle EN 1065.

pozinkovaný
Dovolená nosnost: 30 kN při jakém-
koliv vysunutí třída D podle EN 1065 
(osvědčení Z-8.311-905).

pozinkovaný
Dovolená nosnost: při jakémkoliv 
vysunutí 30 kN podle EN 1065.

pozinkovaný
Dovolená nosnost: při jakémkoliv 
vysunutí 20 kN podle ÖNORM B 
4009

pozinkovaný
délka: 75,5 cm

pozinkovaný
výška: 100 cm
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Spouštěcí hlavice H20 6,1 586174000
Absenkkopf H20

Čtyřcestná hlavice H20 4,0 586170000
Vierwegkopf H20

Svorník s perem 16mm 0,25 582528000
Federbolzen 16mm

Přidržovací hlavice H20 DF 0,77 586179000
Haltekopf H20 DF

Hlavicová vidlice 12,5cm 1,2 586171000
Kopfgabel 12,5cm

Zavětrovací spona B 1,4 586195000
Verschwertungsklammer B

Obedňovací úhelník 30cm 1,0 586232000
Universal-Abschalwinkel 30cm

Průvlaková kleština 20 6,9 586148000
Balkenzwinge 20

Nástavec k průvlakové kleštině 60cm 4,4 586149000
Balkenaufsatz 60cm

Mobilní lešení DF 44,0 586157000
Mobilgerüst DF

Ukládací paleta Doka 1,55x0,85m 42,0 586151000
Doka-Stapelpalette 1,55x0,85m

Připevňovací dvoukolí B 33,6 586168000
Anklemm-Radsatz B

Kontejner se síťovými bočnic. Doka 1,70x0,80m 87,0 583012000
Doka-Gitterbox 1,70x0,80m

Víceúčelový kontejner Doka 1,20x0,80m 75,0 583011000
Doka-Mehrwegcontainer 1,20x0,80m

Dělící deska víceúčelového kontejneru 0,80m 3,7 583018000
Dělící deska víceúčelového kontejneru 1,20m 5,5 583017000
Mehrwegcontainer Unterteilung

pozinkovaný
délka: 25 cm
šířka: 20 cm
výška: 38 cm

pozinkovaný
délka: 25 cm
šířka: 20 cm
výška: 33 cm

pozinkovaný
délka: 15 cm
jednotka balení: 90 kusů

pozinkovaný
délka: 19 cm
šířka: 11 cm
výška: 8 cm

pozinkovaný
výška: 23 cm

modře lakovaný
délka: 36 cm

pozinkovaný
výška: 21 cm
jednotka balení: 20 kusů

pozinkovaný
délka: 30 cm
výška: 35 cm

pozinkovaný

hliník
délka: 195 cm
šířka: 80 cm
výška: 290 cm

pozinkovaný
výška: 77 cm
max. nosnost: 1100 kg
Dbejte prosím upozornìní v provozní 
pøíruèce!

modře lakovaný
max. nosnost: 1100 kg

pozinkovaný
výška: 113 cm
max. nosnost: 700 kg
Dbejte prosím upozornìní v provozní 
pøíruèce!

pozinkovaný
výška: 78 cm
max. nosnost: 1500 kg
Dbejte prosím upozornìní v provozní 
pøíruèce!

dřevěné části žlutě lazurovány
ocelové části pozinkovány
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Montažní vidlice H20 2,4 586182000
Alu-Trägergabel H20

Odbedňovací páka DF 1,20m 2,7 586158000
Ausschalhebel DF 1,20m

Prodloužení páky DF 1,20m 2,0 586159000
Hebelverlängerung DF 1,20m

Nosník Doka H20 top N 2,65m 13,8 189013000
Nosník Doka H20 top N 3,90m 20,0 189017000
Doka-Träger H20 top N

Nosník Doka H20 top P 2,65m 14,3 189703000
Nosník Doka H20 top P 3,90m 20,8 189707000
Doka-Träger H20 top P

Panel Dokadur 21 200/50cm 11,0 186083000
Panel Dokadur 21 250/50cm 13,8 186081000
Panel Dokadur 21 200/50cm BS 11,0 186083100
Panel Dokadur 21 250/50cm BS 13,8 186081100
Dokadur-Paneel 21

Panel Dokadur 27 200/50cm 13,5 187170000
Panel Dokadur 27 250/50cm 16,9 187168000
Panel Dokadur 27 200/50cm BS 13,5 187170100
Panel Dokadur 27 250/50cm BS 16,9 187168100
Dokadur-Paneel 27

Bednicí deska Doka 3-SO 21mm 200/50cm 10,5 186009000
Bednicí deska Doka 3-SO 21mm 250/50cm 13,1 186011000
Doka-Schalungsplatte 3-SO 21mm

Bednicí deska Doka 3-SO 27mm 200/50cm 13,0 187009000
Bednicí deska Doka 3-SO 27mm 250/50cm 16,3 187011000
Doka-Schalungsplatte 3-SO 27mm

Upínací popruh 3,1 586156000
Stapelgurt 50

Sloupek ochranného zábradlí S 11,5 580470000
Schutzgeländerzwinge S

Sloupek ochranného zábradlí T 12,3 584381000
Schutzgeländerzwinge T

Ochranné zábradlí 1,10m 5,6 584384000
Schutzgeländer 1,10m

Zástrčná vložka 24mm 0,03 584385000
Steckhülse 24mm

hliník
se žlutou ochrannou vrstvou nanese-
nou přáškovou technologií
délka: 176 cm

se žlutou ochrannou vrstvou nanese-
nou přáškovou technologií

se žlutou ochrannou vrstvou nanese-
nou přáškovou technologií

žlutě lazurovaný
dovolený ohybový moment: 5,0 kNm
Dovolená příčná síla: 11,0 kN
Podle osvědčení Institutu pro staveb-
ní techniku, Berlín. Hodnoty platí jen 
pro použití nosníků na stojato.

žlutě lazurovaný
dovolený ohybový moment: 5,0 kNm
Dovolená příčná síla: 11,0 kN
Podle osvědčení Institutu pro staveb-
ní techniku, Berlín. Hodnoty platí jen 
pro použití nosníků na stojato.

Vysoce kvalitní třívrstvé desky 21mm 
s rámem z umělé hmoty odolným 
proti nárazu.
Pro čisté betonové plochy s uzavře-
ným povrchem. Také k pronájmu.

Vysoce kvalitní třívrstvé desky 27mm 
s rámem z umělé hmoty odolným 
proti nárazu.
Pro čisté betonové plochy s uzavře-
ným povrchem. Také k pronájmu.

Deska 3-SO podle normy ÖNORM 
B3023
Lepení odolné vůči vroucí vodě a 
povětrnostním vlivům
Vysoce kvalitní povrch ze syntetické 
pryskyřice MUF
Vysoce kvalitní deska pro všechny 
oblasti použití

Deska 3-SO podle normy ÖNORM 
B3023
Lepení odolné vůči vroucí vodě a 
povětrnostním vlivům
Vysoce kvalitní povrch ze syntetické 
pryskyřice MUF
Vysoce kvalitní deska pro všechny 
oblasti použití

s modrou ochrannou vrstvou nane-
senou práškovou technologií
Dovolená upínací síla: 40 kN

pozinkovaný
výška: 123 - 171 cm

pozinkovaný
výška: 122 - 155 cm

pozinkovaný
výška: 134 cm

šedý
délka: 16,5 cm
Průměr: 2,7 cm
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Hmoždinka pro zábradlí 20,0 0,03 584386000
Schraubhülse 20,0

Lešeňová trubka 48,3mm 1,00m 4,0 682014000
Lešeňová trubka 48,3mm 1,50m 6,0 682015000
Lešeňová trubka 48,3mm 2,00m 8,0 682016000
Lešeňová trubka 48,3mm 2,50m 10,0 682017000
Lešeňová trubka 48,3mm 3,00m 12,0 682018000
Lešeňová trubka 48,3mm 3,50m 14,0 682019000
Lešeňová trubka 48,3mm 4,00m 16,0 682021000
Lešeňová trubka 48,3mm 4,50m 18,0 682022000
Lešeňová trubka 48,3mm 5,00m 20,0 682023000
Lešeňová trubka 48,3mm 5,50m 22,0 682024000
Lešeňová trubka 48,3mm 6,00m 24,0 682025000
Lešeňová trubka 48,3mm .....m 4,0 682001000
Gerüstrohr 48,3mm

Šroubová spojka 48mm 50 0,84 682002000
Anschraubkupplung 48mm 50

žlutý
délka: 20 cm
Průměr: 3,1 cm

pozinkovaný

pozinkovaný
otvor klíče: 22 mm
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Dokaflex 1-2-4:
Flexibilní ruční systém pro bednění stropů
Díky vysoké přizpůsobivosti zabedníte každý půdprys, průvlak i filigránový strop.

Projektování bednění za Vás převezme praktické posuvné pravítko, které se vejde do každé kapsy.
Volný výběr bednicích desek splní každou představu o vzhledu betonu.

Dokaflex 1-2-4 si můžete pronajmout, získat na leasing nebo koupit.
V každé pobočce firmy Doka ve Vaší blízkosti.

Jednoduše nám zavolejte!

Centrální podnik skupiny Doka, Amstetten

Doka mezinárodně
Doka GmbH
Josef Umdasch Platz 1
A 3300 Amstetten / Rakousko
Telefon: +43 (0)7472 605-0
Telefax: +43 (0)7472 64430
E-Mail: info@doka.com
Internet: www.doka.com

Česká republika:

Česká Doka 
bednící technika spol. s r.o. 
Za Avií 868 
CZ 196 00 Praha 9 - Čakovice 
Tel.: +420 284 001 311 
Fax: +420 284 001 312 
E-Mail: Ceska@doka.com 
Internet: www.ceskadoka.cz

Pobočka Brno 
Kšírova 265 
CZ 619 00 Brno - Horní Heršpice 
Tel.: +420 543 424 711 
Fax: +420 543 424 712 
E-Mail: Brno@doka.com

Pobočka Ostrava 
Palackého 1144 
CZ 702 00 Ostrava - Přívoz 
Tel.: +420 595 134 611 
Fax: +420 595 134 612 
E-Mail: Ostrava@doka.com

Pobočky Doka a  
generálni zastoupení:

Lucembursko 
Maďarsko 
Maroko 
Mexiko 
Německo 
Nizozemí 
Norsko 
Nový Zéland
Panama 
Polsko 
Portugalsko 
Řecko 
Rumunsko 
Rusko 
SAE 
Saudská Arábie 
Senegal 
Singapur 
Slovinsko 
Španělsko 
Srbsko
Švédsko 
Švýcarsko 
Thajsko
Tunisko 
Turecko 
Ukrajina 
USA 
Velká Británie 
Vietnam
Bělorusko

Alžírsko
Bahrajn 
Belgie 
Brazílie 
Bulharsko 
Chorvatsko
Chile 
Čína 
Dánsko 
Estónsko 
Finsko 
Francie 
Guatemala 
Indie 
Irán 
Irsko 
Island 
Itálie 
Izrael 
Japonsko 
Jihoafrická republika 
Jordánsko
Kanada
Kazachstán 
Katar 
Korea 
Kuvajt 
Libanon 
Libie 
Litva 
Lotyšsko 

Pobočka Prešov
Košická 48
SK 080 01 Prešov 1
P.O.Box 34, 080 05 Prešov 5
Tel.: +421 (0)51 772 39 19
Fax: +421 (0)51 748 52 19

Slovensko:

Doka Slovakia
Debniaca technika s.r.o.
Ivanská cesta 28
SK 821 04 Bratislava 2
P.O.Box 39, 820 02 Bratislava 22
Tel.: +421 (0)2 43 42 14 26
Fax: +421 (0)2 48 20 21 20
E-Mail: Slovakia@doka.com
Internet: www.doka.sk
IČO: 31 354 335
OR OS Bratislava I, Oddiel Sro, 
Vložka č.: 5405/B

Pobočka Banská Bystrica
Majerská cesta 138
(areál Stavomontáže a.s.)
SK 974 01 Banská Bystrica
Tel.: +421 (0)48 47 00 48 0 - 4
Fax: +421 (0)48 47 00 48 8
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