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Radek Syka 

Mobilní továrna umožňuje výrobu prefabri-

kovaných dílů přímo v  místě stavby, čímž 

dochází ke snížení finančních i časových nákla-

dů, a  současně je zárukou stabilní kvality 

betonových odlitků bez závislosti na  poča-

sí. ❚ Mobile plant enables to produce pre-

cast elements directly at the construction site 

which lead to cost and time savings and at the 

same time it ensures consistent quality of the 

concrete elements not dependant on the wea-

ther conditions. 

V roce 2050 bude na  světě více než 
9,7 miliard lidí, 70  % z  nich bude žít 
v městských oblastech, které se s tím-
to nárůstem obyvatel budou muset vy-
rovnat. A to nejen prostorem, ale také 
ekonomikou výstavby a  rychlostí růs-
tu. Řešením by mohla být technologie 
mobilní výroby prefabrikovaných dílů 
přímo v místě výstavby. 

S  patentovaným konceptem přišla 
rakouská firma Umdasch Group Ven-
tures, sesterská společnost dodava-
tele bednění Doka. Představila mobilní 
továrnu na  výrobu prefabrikovaných 
dílů, která může být lokalizována přímo 
na  místo stavby. Toto řešení výrazně 
snižuje dopravní náklady, přináší rychlé 
reakční doby a vysokou kvalitu výroby 
díky centrální koordinaci všech doda-
vatelských řetězců a  výrobních pro-
cesů. Jednoduchá koncepce provozu 
navíc umožňuje, aby velkou část prací 
prováděla místní pracovní síla, přičemž 
třísměnný provoz zaměstná asi 120 lidí. 
Regionální tvorba hodnot se tak zvyšu-
je prostřednictvím místní výroby a reali-
zací lokálních veřejných zakázek.

KONCEPT MOBILNÍ  TOVÁRNY 
Celá mobilní továrna je slože-
na ve  čtyřiceti standardních kon-
tejnerech, které dopraví na  místo 
přepravní společnost. Po  vyložení 
a  smontování výrobní linky tyto kon-
tejnery mohou sloužit jako dočasné 
ubytovací zařízení, zázemí pro ob-
sluhu linky, sklady nebo kanceláře 
projektu. Samotná výrobní linka je 
pak umístěna ve  stanu o  velikosti  
60 x 15 m a je vybavená nejen tváře-
cí baterií, ale také formovacími „mo-
týlky“ a např. dvěma 10t portálovými 
jeřáby. 

Patentovaná technologie „motýlků” 
umožňuje provádět přípravné práce 
odděleně od  vlastní betonáže, a  to 
na  různých pracovištích. Výrazně se 
tak zvyšuje produktivita a  počet od-
litků během směny. Technologie sa-
motná sestává ze zaklápěcí ocelové 
formy, ve  které jsou před samotnou 

betonáží předpřipraveny veškeré in-
stalace a  detaily budoucího prefab-
rikovaného prvku domu. Rozměry 
prvků se mohou pohybovat od  6,8 
do  2,9  m, přičemž tloušťka je nasta-
vitelná od 70 do 200 mm. Koncepce 
přesného umístění výztuže, instalací 
i oken a dveří umožňuje vysoký stupeň 
prefabrikace a tím i nákladově efektivní 
hromadnou výrobu domů. Formy jsou 
následně přemístěny do  formovací 
baterie, kde je do nich vstříknuta be-
tonová směs, po základním zavadnutí 
putují na dozrání do další části továr-
ny a  nakonec do  vyzrávacího skladu 
vně stanu. Díky postupnému proce-
su montáže, betonáže, základního 
zrání a  dozrávání na  rozdílných mís-
tech je možné s  výrobou postupovat 
mnohem rychleji a  efektivněji než při 
běžné výrobě a  vyrábět více prefab-
rikátů najednou. Navíc díky výrobní-
mu procesu nezávislému na  počasí 
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opouštějí továrnu vysoce kvalitní pre-
fabrikované segmenty s  konzistentní 
kvalitou. Dokončovací práce jsou také 
mnohem méně náročné na čas i finan-
ce než ve stacionárním provozu. Celý 
proces je přísně kontrolován i z ekolo-
gického hlediska, je připraven pro pro-
voz za  pomoci solární energie a  má 
výrazně nízké emise CO2.

Základním ukázkovým produktem 
linky jsou v  současné době domky 
s  kuchyní, obývacím pokojem, dvěma 
ložnicemi a koupenou s toaletou o čisté 
výměře podlahové plochy 45 m2. Roční 
produkce plně vytíženého provozu jed-
né mobilní továrny je až 1 500 takových 
domků, což je přibližně 230  000 m2 
prefabrikovaných elementů. 

Možnosti využití mobilní výrobny 
v širším kontextu 
Možná doprava mobilní továrny pří-
mo na místo výstavby může být velmi 
prospěšná nejen v rámci růstu měst-
ských aglomerací, kde jsou právě 
menší obydlí jasně v  kurzu, ale také 
v  případě budování kvalitního huma-
nitárního ubytování pro oběti přírod-
ních katastrof. Nedílnou součástí ex-
panze projektu do  reálného života je 
také spolupráce s  ozbrojenými slož-
kami. Samozřejmostí je, že jednotlivé 
segmenty je možné různě kombino-
vat a v součinnosti s tradiční monoli-
tickou výstavbou lze velmi rychle rea-
lizovat typizované bydlení většího roz-
sahu – představený rodinný domek je 
pouze příkladem realizace základního 
typu stavby. 

Radek Syka

Česká Doka bednicí technika,  

spol. s r. o.

radek.syka@doka.com
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1 Mobilní továrna je umístěna ve stanu a lze 
ji tak situovat v blízkosti staveniště (na sním-
ku v prostorách továrny Doka v rakouském 
Amstettenu) 2 Návrh možného rozvržení kom-
plexního provozu – od skladů, přes betonárnu, 
mobilní továrnu a plochu pro vyzrávání panelů 
až po staveniště a hotové čtvrti domků 3 Panely 
jsou betonovány patentovanou technologií 
„motýlků“, která výrazně urychluje produkci; 
továrna disponuje přípravnou motýlků, beto-
novací baterií i vysoce únosnými přepravními 
jeřáby 4 Prefabrikované panely dozrávají a jsou 
skladovány před dalším použitím vedle továrny 
na skladovém a vyzrávacím poli  
5 a), b) Systém motýlků umožňuje velkou variabilitu 
tvarů jednotlivých panelů a tím i variabilitu finálních 
domků 6 Ukázkové domky stojí v sousedství 
továrny – jeden pouze jako holá stavba, druhý 
kompletně zařízený ❚ 1 Mobile plant situa-
ted in a tent, which makes it easy to situate it in 
proximity to the construction site (in the picture: on 
the Doka premises in Amstetten, Austria) 2 Plan 
of a possible complex production plant – from 
storage, concrete plant, mobile production plant, 
space for maturing of the panels to construction 
site and completed housing estate 3 Panels are 
concreted using a patented technology “butterfly” 
which significantly accelerates the production. The 
production plant has a prep room for butterflies, 
concreting battery and high-load bearing transport 
cranes 4 Precast panels mature and are stored 
before use next to the manufacture at a storage 
and maturing field 5 a), b) Butterfly system enables 
for wide variety of shapes of the individual panels 
and therefore variety in completed houses 6 Show 
houses in the manufacture neighbourhood – one 
as carcass, second fully equipped  
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Vyspělé 
technologie
pro váš úspěch  

Concremote
Inteligentní řešení pro sledování  
vývoje pevnosti betonu v reálném 
čase může urychlit stavbu, 
podpořit bezpečnost na stavbě, 
usnadnit plánování i realizaci  
a ušetřit náklady. 

#Více než jen bednění
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instagram/CeskaDoka
doka.cz
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