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Základní bezpečnostní pokyny

Skupiny uživatelů

 ▪ Tyto podklady jsou určené těm osobám, které pra-
cují s popsaným systémem/výrobkem společnosti 
Doka a obsahují údaje pro standardní provedení 
montáže a správné použití systému.

 ▪ 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 zajistit, aby informace poskytované 
firmou Doka (např. informace pro uživatele, návod 
k montáži a použití, návod k provozu, plány, atd.) 
byly v aktuální verzi k dispozici uživateli v místě 
nasazení systému.

 ▪ Doka popisuje v dané technické dokumentaci a 
v příslušných plánech pro použití bednění pracovní 
bezpečnostní opatření pro bezpečné použití výrobků 
Doka při znázorněné aplikaci.  
Uživatel je však v každém případě povinen dodržo-
vat místní specifické zákony, normy a předpisy v prů-
běhu celého projektu a pokud zapotřebí, zajistit 
dodatečná nebo jiná vhodná opatření bezpečnosti 
práce.

Vyhodnocení nebezpečí

 ▪ Zákazník je zodpovědný za zpracování, dokumen-
taci, realizaci a revizi vyhodnocení nebezpečí na 
každé stavbě. 
Tyto podklady slouží jako základ pro specifické 
vyhodnocení rizik dané stavby a pokyny pro připra-
vení a použití systému uživatelem. Nelze je však 
tímto nahradit.

Poznámky k této dokumentaci

 ▪ Tyto podklady mohou také sloužit jako všeobecně 
platný návod pro montáž a použití, nebo je lze začle-
nit do návodu pro montáž a použití specifického pro 
konkrétní staveniště.

 ▪ Popisy a zobrazení v tomto dokumentu, nebo v 
aplikacích, animacích a videích znázorňují situ-
aci v průběhu montáže a nejsou proto z bezpeč-
nostního hlediska vždy kompletní.
Bezpečnostní prvky, které případně nejsou zobra-
zeny v těchto popisech, animacích a videích, musí 
zákazník přesto používat v souladu s platnými před-
pisy.

 ▪ Další bezpečnostní pokyny, zvláště pak varo-
vání, jsou uvedeny 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 pou-
žití produktu nad rámec této dokumentace vyža-
dují zvláštní statické posouzení a doplňující 
návod k montáži.

Předpisy / bezpečnost práce

 ▪ Pro bezpečné použití našich výrobků je nutno 
respektovat zákony, normy a předpisy platné v pří-
slušných státech a ostatní bezpečnostní předpisy v 
platném znění. 

 ▪ Po pádu osoby nebo předmětu proti nebo do sys-
tému ochrany volného okraje a jeho příslušenství 
smí být systém znovu použit pouze po kontrole kom-
petetní osobou.
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Pro všechny fáze použití platí

 ▪ Zákazník musí zajistit, aby montáž a demontáž, pře-
mísťování a zamýšlené použití výrobku byly prová-
děny podle norem a předpisů platných v místě pou-
žití a pod dohledem odborně způsobilé osoby. 
Způsobilost těchto osob nesmí být omezena alkoho-
lem, léky nebo drogami.

 ▪ Výrobky Doka jsou technické pracovní prostředky, 
které jsou určeny  pouze pro průmyslové použití 
podle příslušných informací pro uživatele nebo 
jiných firmou Doka vydaných technických dokumen-
tací. 

 ▪ V každé fázi stavby zajistěte stabilitu a nosnost 
všech stavebních dílů a sestav!

 ▪ Na přesahy, vyrovnání apod. se smí vstupovat 
teprve po realizaci příslušných opatřeních zajišťují-
cích dostatečnou stabilitu (např.: kotvení).

 ▪ Dodržujte bezpodmínečně provozně technické 
návody, bezpečnostní pokyny a údaje o zatížení. 
Nedodržení pokynů může vést k úrazům a těžkým 
újmám na zdraví (nebezpečí ohrožení života) a způ-
sobit velké věcné škody.

 ▪ V oblasti bednění nejsou přípustné zdroje otevře-
ného ohně. Topná zařízení jsou povolena pouze v 
případě řádného použití v dostatečné vzdálenosti od 
bednění.

 ▪ Zákazník musí zohlednit veškeré povětrnostní vlivy 
na zařízení samotné, jakožto při jeho použití či skla-
dování (např. kluzký povrch, nebezpečí sklouznutí, 
vlivy větru atd.) a učinit preventivní opatření k zajiš-
tění zařízení resp. přilehlých prostor a zajištění bez-
pečnosti pracovníků.

 ▪ Všechny spoje je nutné pravidelně kontrolovat z hle-
diska řádného doléhání a funkčnosti. 
V závislosti na stavebních postupech a především 
po mimořádných událostech (např. po vichřici) zkon-
trolujte především šroubové a klínové spoje a pří-
padně dotáhněte.

 ▪ Sváření a zahřívání výrobků Doka, především kotev-
ních, závěsných a spojovacích dílů, odlitků apod., je 
přísně zakázáno.
Sváření způsobuje u materiálu těchto dílů závažnou 
změnu struktury. To vede k dramatickému snížení 
lomového zatížení, což je vysokým bezpečnostním 
rizikem.
Zkrácení jednotlivých kotevních tyčí kovovým řez-
ným kotoučem je dovoleno (zahřátí pouze na konci 
tyče), je však nutné dbát na to, aby jiskry nezahřály 
a tím nepoškodily jiné kotevní tyče.
Je povoleno svářet pouze ty výrobky, u kterých je to 
v podkladech Doka výslovně uvedeno.

Montáž

 ▪ Zákazník musí před použitím prověřit odpovídající 
stav materiálu/systému. Poškozené, deformované a 
opotřebením, korozí nebo ztrouchnivěním (např. 
napadení houbou) oslabené díly musí být vyřazeny.

 ▪ Kombinování našich bednicích systémů se systémy 
jiných výrobců přináší rizika, která mohou vést k 
újmám na zdraví a věcným škodám. Z tohoto důvodu 
se vyžaduje zvláštní posouzení.

 ▪ Montáž musí být provedena v souladu s platnými 
zákony, normami a předpisy odborně způsobilými 
osobami zákazníka. Případné povinné kontroly musí 
být dodržovány.

 ▪ Úpravy výrobků Doka nejsou přípustné a znamenají 
bezpečnostní riziko.

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!
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Přeprava, stohování a skladování

 ▪ Dodržujte všechny platné předpisy pro transport 
bednění a lešení specifické pro daný stát. U systé-
mových bednění je třeba povinně používat uvedené 
závěsné prostředky Doka.
Pokud není druh závěsného prostředku v této pří-
ručce definován, musí zákazník v daném případě 
použít vhodné závěsné prostředky odpovídající 
předpisům.

 ▪ Při přemísťování dbejte na to, aby celá přemísťovací 
jednotka a její jednotlivé díly byly schopny přenášet 
vznikající síly.

 ▪ Odstraňte volné díly, event. zajistěte proti sesunutí a 
spadnutí!

 ▪ Skladujte všechny díly bezpečně, přičemž dbejte na 
specifické pokyny Doka v odpovídajících kapitolách 
těchto podkladů!

Údržba

 ▪ Jako náhradní díly používejte pouze originální díly 
Doka. Opravy smí provádět pouze výrobce nebo 
autorizované instituce.

Různé

Údaje o hmotnosti vychází z průměrných hodnot na 
základě nového materiálu a mohou se vzhledem k tole-
rančním hodnotám materiálu lišit. Hmotnosti mohou být 
navíc ovlivněny znečištěním, zvlhnutím apod.
Změny související s technickým vývojem vyhrazeny.

Symboly

V této příručce se používají následující symboly:

NEBEZPEČÍ
Toto upozornění  varuje před extrémně 
nebezpečnou situací, ve které nerespekto-
vání upozornění způsobí  smrtelné či 
destruktivní zranění.

VAROVÁNÍ
Toto upozornění  varuje před nebezpečnou 
situací, ve které může nerespektování upo-
zornění vést ke smrtelnému či destruktiv-
nímu zranění.

POZOR
Toto upozornění  varuje před nebezpečnou 
situací, ve které může nerespektování upo-
zornění vést k lehkému reversibilnímu zra-
nění.

UPOZORNĚNÍ
Toto upozornění  varuje před situacemi, ve 
kterých  může nerespektování upozornění 
vést k chybné funkci nebo věcným škodám.

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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Služby Doka

Podpora ve všech fázích projektu

 ▪ Zajištění úspěchu projektu díky produktům a služ-
bám z jednoho zdroje.

 ▪ Kompetentní podpora počínaje projektováním až po 
montáž přímo na staveništi. Výkonnost ve všech fázích projektu

Podpora projektu od samého začátku
Každý projekt je jedinečný a vyžaduje individuální 
řešení. Tým Doka Vás podporuje při bednicích pracích 
poradenstvím, projektováním a dalšími službami 
přímo na místě, abyste mohli Váš projekt realizovat 
efektivně a bezpečně. Doka Vás podporuje individuál-
ními poradenskými službami a školeními na míru.

Efektivní projektování znamená bezpečný průběh 
projektu
K hospodárnému docílení efektivního řešení bednění 
je nutné porozumět požadavkům projektu a stavebním 
procesům. Toto porozumění je základem služeb 
Doka-Engineering.

Optimalizace stavebních procesů se společností 
Doka
Doka nabízí speciální nástroje, které pomáhají zajistit  
transparentní procesy. To umožňuje urychlení pro-
cesů betonáže, optimalizaci zásob a efektivnější pro-
jektování bednění.

Zvláštní bednění a montáž na místě
Doka nabízí kromě systémových řešení také bednění 
na míru. Speciálně vyškolený personál montuje navíc 
nosné konstrukce a bednění na staveništi.

Dostupnost just in time
Dostupnost bednění je podstatným faktorem pro 
časově a finančně efektivní realizaci projektu. Díky 
celosvětové logistické síti probíhá dodávka potřeb-
ného množství bednění v určený čas.

Pronájem a servis bednění
Bednění si můžete dle potřeb projektu pronajmout z 
našeho rozsáhlého nájemního parku. Servis bednění 
Doka zajišťuje čištění a údržbu pronajatého bednění 
Doka i vlastního materiálu zákazníka.

Nabídka Příprava práce Realizace 
stavby

Dokončení pro-
jektu

Engineering
 ▪ Projektování nasazení
 ▪ Naplánování taktů
 ▪ Modelování stavebního objektu / Pro-

jektování 3D
 ▪ Montážní plány
 ▪ Statický výpočet

Poradenství a školení
 ▪ Zpracování projektu na staveništi
 ▪ Montážní mistři
 ▪ Training a consulting

Optimalizace procesů
 ▪ Concremote
 ▪ myDoka
 ▪ Projekční software
 ▪ Management stavebního 

dvoru

Výroba bednění a montáž
 ▪ Výroba bednění
 ▪ Předmontáž bednění na sta-

veništi

Logistika
 ▪ Organizace přepravy a náklad

Pronájem a servis bednění
 ▪ Pronájem
 ▪ Vrácení bednění
 ▪ Servis bednění & servisní paušály
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Označení schodišťové věže (údaje o zatížení)
Národní předpisy mohou nařizovat umístění údajů o 
třídě zatížení na schodišťových věžích. Následující for-
mulář může sloužit jako vzor. Musí být zohledněny 
jakékoliv změny nutné k přizpůsobení místním záko-
nům, normám a předpisům.
Před umístěním údajů musí být provedena kontrola 
řádné montáže dle příslušných platných zákonů, norem 

a předpisů prostřednictvím odborně způsobilých osob 
firmy zodpovědné za montáž.

Upozornění:
Doka neprovádí montážní práce ani předání díla.

Stavební firma / staveniště

ÚDAJE O ZATÍŽENÍ

Schodišťová věž 250

Provozní zatížení:

2,0 kN/m2

(rozložené na všechny schody a podesty v rámci výšky 10 m)

Max. celkové užitné zatížení:

25 kN (cca 25 osob)

Max. výška schodišťové věže:

100 m

Detailní pokyny pro použití viz informace pro uživatele resp. projekt

Datum Jméno
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Popis systému

K bezpečnému a rychlému přístupu 
na vysoko položená pracoviště

Schodišťovou věž lze snadno smontovat z rámů nosné 
konstrukce 1,20m a předmontovaných schodišťových 
prvků. Mezilehlé výstupy zajišťují bezpečný přístup ke 
všem pracovním úrovním. Schodišťová věž se kotví ke 
stavebnímu objektu na základě situace na stavbě a spl-
ňuje příslušné bezpečnostní předpisy (třída B podle EN 
12811-1).

Univerzální použití

Použitelné systémové díly:
 ▪ Nosná konstrukce Staxo 100
 ▪ Nosná konstrukce Staxo 100 eco
 ▪ Nosná konstrukce Staxo
 ▪ Nosná konstrukce d2
 ▪ Nosná konstrukce Aluxo
Použitelné ve stísněném prostoru:
 ▪ Systémové rozměry: 1,52 x 2,50 m
 ▪ Nejmenší čistý rozměr: 1,67 x 2,65 m

Vysoká hospodárnost

Snadnější práce pro Vaše zaměstnance:
 ▪ Ergonomické konstrukci
 ▪ Nenáročnému výstupu a sestupu
 ▪ Dostatečnému prostoru k pohybu i při obousměrném 

provozu
Optimální využití materiálu:
 ▪ Ze stejného materiálu můžete zhotovit bednicí stoly 

a nosné věže.

Praktická montáž

 ▪ Malému počtu jednotlivých dílů
 ▪ Jako nářadí je zapotřebí pouze kladivo

Standardní montáž

 ▪ Max. výška schodišťové věže: 100 m
 ▪ Schodišťová věž je dimenzována na stejnoměrně 

rozložené zatížení 2,0 kN/m2 na všech schodech a 
podestách v rámci výšky 10 m.

 ▪ Max. celkové užitné zatížení: 25 kN (cca 25 osob)
 ▪ Dovolené vertikální zatížení jedné nohy: 35 kN

9718-239-01
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Schodišťová věž 250 v detailu

Hliníková schodnice Alu 250

Zavěšuje se do rámu 1,20m nosných konstrukcí 
Staxo 100, Staxo 100 eco, Staxo, Aluxo a d2.
Klínové uzávěry zajišťují schodnici proti zvednutí nebo 
posunutí. Jako nářadí je zapotřebí pouze kladivo.

Vnější zábradlí 250

Vnější zábradlí 250 se upevňuje na čep gravitační 
západky rámu nosné konstrukce 1,20m.

Vnitřní zábradlí 250

Vnitřní zábradlí 250 se nasazuje na hliníkové schod-
nice Alu 250.

A Hliníková schodnice Alu 250
B Vnější zábradlí 250
C Vnitřní zábradlí 250
D Zábradlí pro nástup 250
E Výškový adaptér 250
F Podestové zábradlí 250

9718-100

B
A

C

F

E

D

9718-240-01

9718-241-01

9718-241-01
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Zábradlí pro nástup 250

Zábradlí pro nástup 250 se upevňuje na čep gravitační 
západky rámu nosné konstrukce 1,20m. Umožňuje 
snadný vstup a výstup z Doka-schodišťové věže 250 u 
vstupu, mezivýstupu a nejvyššího výstupu.

Výškový adaptér

Slouží k vyztužení obou spodních rámů nosné kon-
strukce na vstupní straně a u mezivýstupů. Nasazuje 
se na obou nohách na čep gravitační západky rámů 
nosné konstrukce.

Podestové zábradlí 250

jako čelní ohrazení

Zavěšeno na rámu nosné konstrukce v místě otočení 
schodiště.

jako zabezpečení výstupu

Zavěšeno na lešeňové trubce a zajištěno.

9718-241-01

9718-242-01

97
18

-2
39

-0
2

9718-239-03
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Produktové vlastnosti nosných konstrukcí Doka

Integrovaný spojovací systém u 
nosné konstrukce Staxo 100, Staxo a 
Aluxo

 ▪ V tahu pevné spojení se provádí pomoci vestavě-
ných neztratitelných pérových pojistek s integro-
vanými čepy. Zafixování a uvolňování jediným pohy-
bem ruky – bez nářadí.

Nástavbová funkce

Funkce při montáži pat

Žlutá pérová pojistka je stlačena dovnitř = spojovací 
čep je volný .

Funkce při montáži hlavic

Modrá pérová pojistka je stlačena dovnitř.

Spojovací systém u nosné 
konstrukce d2 a Staxo 100 eco

 ▪ Jednoduché a bezpečné spojení díky spojovacímu 
kusu a  svorníku s perem 16 mm.

1) Připevněte spojovací kus se svorníkem s perem 
16mm na horním rámu.

2) Nasaďte na spodní rám.
3) Zasuňte svorník s perem 16mm.

Žlutá pérová pojistka je 
vytlačena ven

= spojovací čep je zafixován

Modrá pérová pojistka je 
vytlačena ven

= rámy jsou pevně spojené v tahu

E Spojovací čep
F Žlutá pérová pojistka
G Modrá pérová pojistka

E Spojovací čep
F Žlutá pérová pojistka
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G Modrá pérová pojistka

A Spojovací kus
B Svorník s perem 16mm
C horní rám

98003-229-03
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Gravitační západka

 ▪ osvědčený systém spojování (bez ztratitelných dílů)
 ▪ zajišťuje vnější zábradlí, zábradlí pro nástup a výš-

kový adaptér 250
 ▪ dvě definované polohy (uzavřeno - otevřeno)

Napojení spojek

a ... max. 16 cm (Výjimka: připojení lešeňové trubky pro konstrukční 
účely, např. střední lešeňová trubka u horního výstupu)

1) Toto spojení neodpovídá EN 12812 (DIN EN 74). Rovnoběžně s 
trubkami rámů Staxo příp. Aluxo nesmí být odváděno žádné zatížení

uzavřeno otevřeno

Poz. Staxo 100, 
Staxo

Aluxo, 
Staxo 100 eco d2

A
Otočná spojka pře-

chodová
48/76mm 1)

Otočná spojka pře-
chodová

48/76mm 1)

Otočná spojka pře-
chodová

48/60mm případně 
normální spojka 

přechodová 
48/60mm

B
Otočná spojka 

48mm, případně
normální spojka 

48mm

Otočná spojka 
48mm, případně
normální spojka 

48mm 1)

Otočná spojka 
48mm, případně
normální spojka 

48mm

Řiďte se prosím následujícími informacemi pro 
uživatele: 
- Nosná konstrukce Staxo 100 
- Nosná konstrukce Staxo 100 eco 
- Nosná konstrukce Staxo 
- Nosná konstrukce Aluxo 
- Nosná konstrukce d2

9703-243-01

98003-222-01

a

a

B

A
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Informace pro uživatele Schodišťová věž 250

Montáž
Montáž je znázorněna na příkladu Staxo 100.

Všeobecné pokyny

➤Rámy Staxo 100, Staxo a Aluxo používejte otočené 
žlutou pérovou pojistkou dolů, základní rámy d2 a 
Staxo 100 eco používejte otočené čepem zajišťovací 
západky nahoru.

➤U nejspodnějšího rámu zasuňte paty. U Staxo 100, 
Staxo a Aluxo přitom otevřete žluté pérové pojistky.

➤Nasaďte vnější zábradlí 250 a zábradlí pro nástup 
250 na čepy zajišťovací západky.

➤Zajistěte vnější zábradlí 250 a zábradlí pro nástup 
250 uzavřením gravitační západky.

➤U rámů, které budete nasazovat, zafixujte spojovací 
čepy = žluté pérové pojistky vytlačte ven.

Montáž prvního patra

➤Namontujte patní vřeteno.
➤Spojte rám nosné konstrukce s vnějším zábradlím 

250 a zábradlím pro nástup 250.

➤Položte hliníkovou schodnici Alu 250 na příčné 
trubky rámů nosné konstrukce a zaklínujte.

➤Nasaďte vnitřní zábradlí 250 na hliníkovou schodnici 
Alu 250.

Montáž mezipatra

➤Nasaďte další rámy a spojte je s vnějším zábradlím 
250 (průběžná vzpěra nahoře).

➤Zavěste 2 kusy výškových adaptérů do čepů gravi-
tačních západek rámů nosné konstrukce na vstupní 
straně.

➤Připevněte hliníkové schodnice Alu 250 jako v prv-
ním patře a zaklínujte je.

➤Zavěste podestové zábradlí 250 v místě otočení 
schodiště.

➤Nasaďte vnitřní zábradlí 250 na hliníkovou schodnici 
Alu 250.

UPOZORNĚNÍ
➤V případě montáže na místě použití kotvěte 

průběžně schodišťovou věž ke stavebnímu 
objektu. Jinak přepravujte věž jeřábem po 
částech o max. výšce 10 m na místo pou-
žití, smontujte a ukotvěte.

➤Lešení, resp. schodišťové věže, které 
nejsou připraveny k použití, především neú-
plné konstrukce ve fázi montáže, demon-
táže a přestavby, označte na viditelném 
místě zákazovou cedulí "Přístup zakázán".

UPOZORNĚNÍ
➤Klíny upínačů nemazat.

9718-241-01
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Montáž dalších pater

➤Od třetího patra doporučujeme montáž na zemi. 
Montáž probíhá stejně jako je uvedeno u mezipatra. 
Hotová patra nasaďte jeřábem- vždy o 180°  
otočené.

Mezipatro pro mezivýstup:  Na straně výstupu 
namontujte místo vnějšího zábradlí 250 zábradlí pro 
nástup 250.

Montáž nejvyššího patra

➤Spojte rám nosné konstrukce s vnějším zábradlím 
250 a zábradlím pro nástup 250.

➤Zavěste podestové zábradlí 250 na straně výstupu.
➤Připevněte lešeňovou trubku 48,3mm 3,00m nor-

mální spojkou 48mm na střed příčných trubek rámů.
➤Zavěste dodatečné podestové zábradlí 250 na leše-

ňovou trubku a opěrnou trubku podestového zábra-
dlí na výstupové straně a zajistěte normální spojkou 
48mm proti posunutí.

9718-244-01

A Patní vřeteno
B Základní rám
C Vnější zábradlí 250
D Zábradlí pro nástup 250
E Hliníková schodnice Alu 250
F Vnitřní zábradlí 250
G Výškový adaptér
H Podestové zábradlí 250
I Lešeňová trubka 48,3mm 3,00m
J Normální spojka 48mm
K Opěrná trubka

9718-245-01

J

J

I
C

B

H

K

D

H
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Informace pro uživatele Schodišťová věž 250

Potřeba materiálu

Ve výše uvedené tabulce je zahrnut veškerý potřebný materiál první patro, odpovídající počet mezipater a nejvyšší patro pro danou výšku věže.

První patro Mezipatro
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Možné nosné konstrukce
 ▪ Staxo 100
 ▪ Staxo
 ▪ Aluxo

 ▪ Staxo 100 eco
 ▪ d2

R
ám

 1
,2

0
 

m

R
ám

 1
,2

0m

Sp
oj

ov
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í k
us

Sv
or
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s 
pe

re
m

 1
6m

m

3,6 3 3 6 2 4 2 1 3 4 8 8 12 24
4,8 4 4 8 2 5 2 1 3 4 10 10 16 32
6,0 5 5 10 2 6 2 1 3 4 12 12 20 40
7,2 6 6 12 2 7 2 1 3 4 14 14 24 48
8,4 7 7 14 2 8 2 1 3 4 16 16 28 56
9,6 8 8 16 2 9 2 1 3 4 18 18 32 64
10,8 9 9 18 2 10 2 1 3 4 20 20 36 72
12,0 10 10 20 2 11 2 1 3 4 22 22 40 80
13,2 11 11 22 2 12 2 1 3 4 24 24 44 88
14,4 12 12 24 2 13 2 1 3 4 26 26 48 96
15,6 13 13 26 2 14 2 1 3 4 28 28 52 104
16,8 14 14 28 2 15 2 1 3 4 30 30 56 112
18,0 15 15 30 2 16 2 1 3 4 32 32 60 120
19,2 16 16 32 2 17 2 1 3 4 34 34 64 128
20,4 17 17 34 2 18 2 1 3 4 36 36 68 136
21,6 18 18 36 2 19 2 1 3 4 38 38 72 144
22,8 19 19 38 2 20 2 1 3 4 40 40 76 152
24,0 20 20 40 2 21 2 1 3 4 42 42 80 160
25,2 21 21 42 2 22 2 1 3 4 44 44 84 168
26,4 22 22 44 2 23 2 1 3 4 46 46 88 176
27,6 23 23 46 2 24 2 1 3 4 48 48 92 184
28,8 24 24 48 2 25 2 1 3 4 50 50 96 192
30,0 25 25 50 2 26 2 1 3 4 52 52 100 200

Označení ks
Hliníková schodnice Alu 250 1
Vnitřní zábradlí 250 1
Vnější zábradlí 250 1
Zábradlí pro nástup 250 1
Výškový adaptér 250 2
Patní resp. nosné vřeteno 4
Rám 1,20m 2

9718-253-01

Označení ks
Hliníková schodnice Alu 250 1
Vnitřní zábradlí 250 1
Vnější zábradlí 250 2
Podestové zábradlí 250 1
Rám 1,20m 2

9718-254-01
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Nejvyšší patro

Mezipatro pro mezivýstup

Výstup pro mezipatro resp. nejvyšší 
patro

Označení ks
Vnější zábradlí 250 1
Zábradlí pro nástup 250 1
Podestové zábradlí 250 2
Lešeňová trubka 48,3mm 3,00m 1
Normální spojka 48mm 3
Rám 1,20m 2

Označení ks
Hliníková schodnice Alu 250 1
Vnitřní zábradlí 250 1
Vnější zábradlí 250 1
Zábradlí pro nástup 250 1
Výškový adaptér 250 1
Podestové zábradlí 250 1
Rám 1,20m 2

9718-255-01

9718-256-01

Označení ks
Lešeňová trubka (délka variabilní) 4
Lešeňová trubka 48,3mm 1,00m 1
Otočná spojka přechodová 48/76mm 2
Otočná spojka 48mm 4
Montážní podlážka 60 (délka variabilní) 1

97
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Informace pro uživatele Schodišťová věž 250

Přikotvení

Pomocí kotevní botky pro 
schodišťovou věž

Možnosti připevnění v betonu:
 ▪ Pomocí šroubu konusu B 7cm na stávajících závěs-

ných místech, která byla zhotovena univerzálními 
konusy šplhacího bednění 15,0 (průměr otvoru v 
kotevní botce = 32 mm). Podložka z tvrdého dřeva 
(bezpodmínečně nutné pro pevné usazení) zabra-
ňuje poškození betonu (poškrábání).
Toto připevnění je možné teprve u kotevních botek 
od roku výroby 05/2009.

 ▪ S jednou nebo dvěma hmoždinkami (průměr otvoru 
v kotevní botce = 18 mm).

Vytvoření kotevních úrovní

Nosná konstrukce se spojí pomocí lešeňových trubek a 
spojek s kotevní botkou pro schodišťovou věž.

Vzdálenost a < 1,00 m 

Vzdálenost a 1,00 m - 2,50 m 

Potřeba materiálu

Max. zatížení kotevní botky pro schodišťovou věž: 12 
kN všemi směry
Platí pro připevnění pomocí šroubu konusu B 7 cm a 
univerzálního šplhacího konusu 15,0 resp. 2 hmoždi-
nek.

Potřebná nosnost použitých hmoždinek:
 ▪ Tahová síla: Rd ≥ 23,1 kN (Fdov ≥ 14,0 kN)
 ▪ Příčná síla: Rd ≥ 6,6 kN (Fdov ≥ 4,0 kN)
např. Hilti HST M16 – v betonu bez trhlin B30 nebo 
ekvivalentní výrobky jiných výrobců. Řiďte se platnými 
montážními předpisy výrobce!

UPOZORNĚNÍ
Při vytváření spojených sestav z trubek a spo-
jek je třeba dodržovat veškeré platné normy a 
předpisy, zvláště EN 12812 pro podpěrná 
lešení, EN 39 pro ocelové trubky pro pracovní 
a podpěrná lešení, EN 74 pro spojky, středící 
trny a nánožky pro pracovní a podpěrná lešení 
z ocelových trubek.

Poz. Označení
Vzdálenost a

< 1,00 m 1,00 - 2,50 m

A Lešeňová trubka 48,3mm 
(minimální délka = vzdálenost a) 2 4

B Lešeňová trubka 48,3mm 
(délka variabilní) 2 2

C Lešeňová trubka 48,3mm 3,00m 2 2

D Kotevní botka pro schodišťovou 
věž 2 2

Počet hmoždinek na jednu 
kotevní botku 1 2

E Otočná spojka 48mm 4 4
F Normální spojka 48mm 4 8

G

Otočná spojka přechodová 
48/76mm u Staxo 100 / 
Staxo 100 eco / Staxo / Aluxo, 
případně  
otočná spojka přechodová 
48/60mm u d2

2 2

9718-247-01

A

B

C

D

EFG

a

9718-248-01

a

A

B
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D

EFG
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Vertikální vzdálenost kotevních úrovní

Počet kotvení záleží na provedení zakrytí (sítě nebo 
plachty) a výšce schodišťové věže.

Příklad:
Výška schodišťové věže 72 m, zakrytí se sítí/bez sítě.
Kotvení v 5., 10., 15., 20., 25. a 30. patře, dále pak v 
34., 38., 42., 46., 50., 54. a 58. patře.

výška schodišťové 
věže

kotvení
se sítí/bez sítě s plachtou

až 40 m každé 5. patro každé 4. patro
40 až 100 m každé 4. patro každé 3. patro

9718-246-01
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Informace pro uživatele Schodišťová věž 250

Výstup
Správnou kombinací dílů schodišťové věže lze na 
schodišťové věži 250 zhotovit každých 1,20 m jeden 
výstup. Pro přechod na stavební objekt se používají 
standardní díly Doka.

Mezivýstup

Spotřeba materiálu viz stejnojmenná kapitola.

Nejvyšší výstup

Spotřeba materiálu viz stejnojmenná kapitola.

Další možnosti nasazení

UPOZORNĚNÍ
Při vytváření spojených sestav z trubek a spo-
jek je třeba dodržovat veškeré platné normy a 
předpisy, zvláště EN 12812 pro podpěrná 
lešení, EN 39 pro ocelové trubky pro pracovní 
a podpěrná lešení, EN 74 pro spojky, středící 
trny a nánožky pro pracovní a podpěrná lešení 
z ocelových trubek.

UPOZORNĚNÍ
Zajištění montážních podlážek 60 (A) na 
zábradlí pro nástup 250  (B) proti  zved-
nutí(dodávka stavby).

Rozmezí sklonu montážní podlážky 60 

97
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B A

9718-258-01

+10°

-10°
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A 1 ks zábradlí pro nástup 250
B 1 ks výškový adaptér 250
C 1 ks montážní podlážka 60/250cm
D 2 ks montážní podlážky 60 (délka variabilní)
E 2 ks lešeňová trubka 48,3mm 1,50m
F 2 ks lešeňová trubka 48,3mm 2,00m
H 15 ks lešeňová trubka 48,3mm 3,00m
I 8 ks lešeňová trubka 48,3mm (délka variabilní)
J 10 ks otočná spojka přechodová 48/76mm u  

Staxo 100 / Staxo 100 eco / Staxo / Aluxo,  
případně otočná spojka přechodová 48/60mm u d2

K 10 ks otočná spojka 48mm
L 30 ks normální spojka 48mm
M 4 ks šroubová spojka 48mm 50
N 4 ks sloupek zábradlí XP 1,20m (uchycení v podlaze variabilní)
O 4 ks držák lešeňové trubky D48mm
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Ochrana proti pádu na stavbě

Sloupek zábradlí XP 1,20m

 ▪ montáž pomocí šroubovací botky, botky se svorkou, 
základní botky nebo botky pro schodiště XP

 ▪ ohrazení s ochrannou ocel. sítí XP, prkny zábradlí 
nebo lešeňovými trubkami

a ... > 1,00 m

Sloupek ochranného zábradlí S

 ▪ připevnění s integrovanou svěrkou
 ▪ ohrazení s prkny zábradlí nebo lešeňovými trubkami

a ... > 1,00 m

Sloupek ochranného zábradlí T

 ▪ připevnění na kotvu nebo v třmenech výztuže
 ▪ ohrazení s prkny zábradlí nebo lešeňovými trubkami

a ... > 1,00 m

Sloupek ochranného zábradlí 1,10m

 ▪ uchycení ve hmoždince pro zábradlí 20,0 nebo 
zástrčné vložce 24mm

 ▪ ohrazení s prkny zábradlí nebo lešeňovými trubkami

a ... > 1,00 m

Dbejte na informace pro uživatele "Systém 
ochrany okraje XP"!

Řiďte se pokyny v příručce pro uživatele "Slou-
pek ochranného zábradlí S"!
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Řiďte se informacemi pro uživatele "Sloupek 
ochranného zábradlí Doka T"!

Řiďte se pokyny v Informacích pro uživatele 
"Ochranné zábradlí 1,10m"!
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Informace pro uživatele Schodišťová věž 250

Přemísťování jeřábem
Věže lze rychle nastavit nebo snížit a přemístit jeřábem 
jako jednotku nebo jako jednotlivá patra.

Pevné spojení rámů v tahu

➤U Staxo 100, Staxo a Aluxo: Zavřete modré pérové 
pojistky = vytlačte ven.

➤U Staxo 100 eco a d2: Zkontrolujte, zda jsou zasu-
nuty všechny svorníky s perem 16mm.

UPOZORNĚNÍ
Přemísťujte jednotky schodišťové věže o 
maximální výšce 10,8 m.

β ... max. 30°

Rámy Staxo, Staxo 100 a Staxo 100 eco lze 
pevně spojit také pomocí šroubů se 
šestihrannou hlavou M16x80 + šestihran-
ných matek M16 (samojistící). Tímto způso-
bem lze přemísťovat také 20 m vysoké jed-
notky schodišťových věží.
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Ve schodišťových věžích se často pohybují 
nepoučené osoby. Prověřte proto před kaž-
dým přemísťováním, zda jsou pérové pojis-
tky uzavřené.

Ke zvýšení bezpečnosti během přemísťování 
se doporučuje dodatečná montáž svorníků s 
perem 16mm nebo šroubů s šestihrannou hla-
vou M16x80 + šestihranných matek M16 
(samojistící).

A Modrá pérová pojistka
B Svorník s perem 16mm
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Zajištění pat proti vypadnutí:

U patního vřetene

➤Zavěste jistící třmen na příčné trubce rámu.

U nosného vřetene 70

➤Nejprve uvolněte nosné vřeteno 70, poté  vyklopte 
upínací matici.
Sklopná upínací matice šetří dlouhý čas šroubování 
vřetene. Během přemísťování může být sklopena 
přes vzpěru vnějšího zábradlí.

➤Zasuňte nosné vřeteno 70 do rámu.
➤U Staxo 100, Staxo a Aluxo: Zajistěte žlutou péro-

vou pojistkou.

➤U Staxo 100 eco a d2: Zajistěte svorníkem s perem 
16mm.

Průběh přemísťování

➤Celou jednotku přemísťujte pomocí čtyřbodového 
jeřábového závěsu, např. čtyřpramenný jeřábový 
závěs Doka 3,20m.

C Jistící třmen

A Vřeteno nosné 70
B Svorník s perem 16mm
C Žlutá pérová pojistka
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Příklady z praxe
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Informace pro uživatele Schodišťová věž 250 Přehled prvků

Přehled prvků[kg]Č. výrobku

Rám Staxo 100 1,20m 28,0 582301000
Staxo 100-Rahmen 1,20m

Rám Staxo 100 eco 1,20m pozinkovaná 22,1 582374000
Staxo 100 eco-Rahmen 1,20m verzinkt

Rám Staxo 100 eco 1,20m lakovaná 20,5 582371000
Staxo 100 eco-Rahmen 1,20m lackiert

Rám Staxo 1,20m 23,0 582770000
Staxo-Rahmen 1,20m

Rám Aluxo 1,20m 14,6 582601000
Aluxo-Rahmen 1,20m

Základní rám d2 1,20m 24,1 582701000
Grundrahmen d2 1,20m

Spojovací kus 0,57 582527000
Kupplungsstück

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

Patní vřeteno 9,0 582637000
Fußspindel

Vřeteno nosné 70 8,8 582639000
Lastspindel 70

Upínací matice B 2,0 582634000
Spannmutter B

Univerzální nástroj pro povolování 3,7 582768000
Universal-Lösewerkzeug

Hliníková schodnice Alu 250 33,2 582670000
Alu-Treppenlauf 250

Vnější zábradlí 250 19,5 582672000
Außengeländer 250

Vnitřní zábradlí 250 7,1 582671000
Innengeländer 250

pozinkovaný

pozinkovaný

žlutě lakovaný

pozinkovaný

hliník

pozinkovaný

pozinkovaný
výška: 27 cm

pozinkovaný
délka: 15 cm

pozinkovaný
výška: 69 cm

pozinkovaný
výška: 101 cm

pozinkovaný

pozinkovaný
délka: 75,5 cm

hliník
délka: 263 cm
šířka: 80 cm
výška: 112 cm

pozinkovaný
délka: 255 cm
výška: 111 cm

pozinkovaný
výška: 155 cm
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Přehled prvků Informace pro uživatele Schodišťová věž 250

Zábradlí pro nástup 250 36,5 582675000
Einstiegsgeländer 250

Výškový adaptér 250 12,6 582674000
Einstiegsadapter 250

Podestové zábradlí 250 6,3 582673000
Podestgeländer 250

Kotevní botka pro schodišťovou věž 3,4 582680000
Ankerschuh für Treppenturm

Šroub konusu B 7cm 0,86 581444000
Konusschraube B 7cm

Lešeňová trubka 48,3mm 0,50m 1,7 682026000
Lešeňová trubka 48,3mm 1,00m 3,6 682014000
Lešeňová trubka 48,3mm 1,50m 5,4 682015000
Lešeňová trubka 48,3mm 2,00m 7,2 682016000
Lešeňová trubka 48,3mm 2,50m 9,0 682017000
Lešeňová trubka 48,3mm 3,00m 10,8 682018000
Lešeňová trubka 48,3mm 3,50m 12,6 682019000
Lešeňová trubka 48,3mm 4,00m 14,4 682021000
Lešeňová trubka 48,3mm 4,50m 16,2 682022000
Lešeňová trubka 48,3mm 5,00m 18,0 682023000
Lešeňová trubka 48,3mm 5,50m 19,8 682024000
Lešeňová trubka 48,3mm 6,00m 21,6 682025000
Lešeňová trubka 48,3mm .....m 3,6 682001000
Gerüstrohr 48,3mm

Otočná spojka přechodová 48/76mm 1,9 582563000
Übergangsdrehkupplung 48/76mm

Otočná spojka 48mm 1,5 582560000
Drehkupplung 48mm

Normální spojka 48mm 1,2 682004000
Normalkupplung 48mm

Montážní podlážka 60/60cm 6,1 582330500
Montážní podlážka 60/100cm 9,5 582306500
Montážní podlážka 60/150cm 13,6 582307500
Montážní podlážka 60/175cm 15,5 582332500
Montážní podlážka 60/200cm 17,8 582308500
Montážní podlážka 60/250cm 22,2 582309500
Montážní podlážka 60/300cm 26,2 582310500
Gerüstbelag

Čtyřpramenný jeřábový řetěz Doka 3,20m 15,0 588620000
Doka-Vierstrangkette 3,20m

Sloupek ochranného zábradlí S 11,5 580470000
Schutzgeländerzwinge S

Sloupek ochranného zábradlí T 12,3 584381000
Schutzgeländerzwinge T

pozinkovaný
délka: 255 cm
výška: 117 cm

pozinkovaný
výška: 238 cm

pozinkovaný
délka: 160 cm
výška: 48 cm

pozinkovaný
délka: 22 cm
šířka: 12 cm
výška: 22 cm

cervená
délka: 10 cm
Průměr: 7 cm
otvor klíče: 50 mm

pozinkovaný

pozinkovaný
otvor klíče: 22 mm
Řiďte se návodem na montáž!

pozinkovaný
otvor klíče: 22 mm
Řiďte se návodem na montáž!

pozinkovaný
otvor klíče: 22 mm
Řiďte se návodem na montáž!

hliník

Dbejte prosím upozornění v provozní 
příručce!

pozinkovaný
výška: 123 - 171 cm

pozinkovaný
výška: 122 - 155 cm
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Informace pro uživatele Schodišťová věž 250 Přehled prvků

Sloupek ochranného zábradlí 1,10m 5,5 584384000
Schutzgeländer 1,10m

Zástrčná vložka 24mm 0,03 584385000
Steckhülse 24mm

Hmoždinka pro zábradlí 20,0 0,03 584386000
Schraubhülse 20,0

Zákazová značka "Vstup zakázán" 300x300mm 0,70 581575000
Verbotsschild "Zutritt Verboten" 300x300mm

pozinkovaný
výška: 134 cm

PVC
PE
šedý
délka: 16,5 cm
Průměr: 2,7 cm

PP
žlutý
délka: 20 cm
Průměr: 3,1 cm
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Ve vaší blízkosti po celém světě.

Doka patří v celosvětovém měřítku k vedoucím společ-
nostem v oblasti vývoje, výroby a prodeje bednicí tech-
niky pro všechny oblasti na stavbě.
S více než 160 prodejními a logistickými zařízeními ve 
více než 70 zemích disponuje Doka Group výkonnou 

prodejní sítí a zaručuje tak rychlou a profesionální 
dodávku materiálů a technickou podporu.
Doka Group je součástí společnosti Umdasch Group a 
zaměstnává celosvětově více než 6000 osob.

www.doka.com/stair-tower
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