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 Společnost ŽPSV a.s. je výrobcem betonových výrobků s více než padesátiletou tradicí v České 

republice. K nosnému výrobnímu programu patří především výrobky pro  železniční  a silniční 

infrastrukturu.  K známému sortimentu se jistě řadí předem předpínané železniční a tramvajové 

příčné a výhybkové pražce, prefabrikáty pro nástupiště, výrobky pro odvodňovací systémy, 

přejezdové a zádlažbové konstrukce. Ve výrobním programu jsou tradičně zastoupeny rovněž  mostní  

předpínané nosníky a prvky pro rámové a trubní propustky. 

 Na území České republiky má společnost ŽPSV celkem  šest  výrobních závodů a jednu 

provozovnu. Ve třech z těchto závodů se kromě jiného sortimentu vyrábějí rovněž pražce. Mimo 

území  ČR  existují dva závody – ve východoslovenské Čani a bulharské Varně. V obou těchto 

závodech tvoří nosný výrobní program příčné pražce pro železniční dráhy. 

 Je samozřejmé, že společnost ŽPSV trvale usiluje o inovace a rozšiřování svého výrobního 

sortimentu v souladu s nejnovějšími  evropskými  a  světovými trendy, stejně jako s požadavky našich 

zákazníků. Nejvýznamnějším koncovým zákazníkem v oblasti  železniční dopravní infrastruktury je pro 

nás Správa železniční dopravní cesty, státní organizace. Přímými odběrateli jsou stavební firmy, 

zajišťující realizaci konkrétních investičních, opravných či udržovacích prací. 

 Tradičními výrobky společnosti ŽPSV jsou  příčné a výhybkové pražce z předpjatého betonu. 

S jejich výrobou máme dlouholeté zkušenosti a postupně inovujeme sortiment těchto výrobků podle 

evropských standardů, požadavků manažerů železničních infrastruktur  a  trhu. 

 Příčné pražce B 91S vyráběné v modifikaci pro použití kolejnice UIC  60 a S 49 umožňují svými 

návrhovými parametry maximální rychlost 220 km/h pro hmotnost na nápravu 22,5 t  a rychlost 300 

km/h pro  při hmotnosti na nápravu 18 t. To jsou parametry, které v současnosti vyhovují na trhu 

v ČR i v zahraničí. Možné budoucí zvyšování  hmotností na nápravu (např. na 25 t) se samozřejmě 

netýká  vysokých rychlostí. To v praxi znamená, že pražce B 91S i tyto požadavky vykryjí.  

 Totéž lze říci i o pražcích výhybkových  s označením VPS, kde díky jejich robustní konstrukci 

lze počítat i s rychlostmi nad 300 km/h při hmotnostech na nápravu do 20 t. Dosažení těchto 

parametrů vyplývá mimo jiné i z realizovaných statických, dynamických a únavových zkoušek. Při 

vyšších rychlostech je samozřejmě třeba zabývat se u výhybkových pražců spolupůsobením pražce se 

systémem upevnění. 

 Pro mimokoridorové tratě a tratě mimo vybranou  evropskou železniční síť TEN – T je určen 

subtilnější příčný pražec  s označením B 03, který je v současné době vložen v několika ověřovacích 

úsecích v rámci železniční sítě ČR. Tento pražec je určen pro rychlosti do 120 km/h  při hmotnosti na 

nápravu 25 t a po jeho schválení k opakovanému použití se stane náhradou za původní  

strunobetonový pražec  SB 8, s nímž má i shodnou délku 2 400 mm.  

 Pražec  B 03 je vyráběn v několika modifikacích – pro dráhy železniční i tramvajové  a to pro 

kolejnice Vignolovy i žlábkové, a s upevňovacími  systémy Vossloh i Pandrol. 



 Dalším novým výrobkem v sérii pražců je příčný mezivýhybkový pražec s označením BV 08. 

Pražec má délku 2 600 mm  a konstantní  lichoběžníkový průřez  po celé jeho délce. Od jeho zavedení 

do opakovaného používání si slibujeme především  zlepšení svislé tuhosti konstrukce železničního 

svršku při přechodu z výhybek do běžné koleje a v přípojích mezi výhybkami. Odpadne „skoková“ 

změna tuhosti, k níž dochází při přímém přechodu z výhybkových pražců na pražce B 91S. Výslednou 

tuhost celé konstrukce železničního svršku lze dále s výhodou  „dolaďovat“ použitím různých 

komponentů v systému upevnění  Vossloh, který je na pražcích BV 08 používán. 

 Pražce  BV 08 jsou v současnosti vloženy v ověřovacím úseku v železniční stanici Praha – 

Libeň.  Dosavadní výsledku ověřovacího provozu napovídají tomu, že by mohly být v letošním roce 

schváleny k opakovanému použití a rutinně používány ve zhlavích železničních stanic. 

 Progresívním typem konstrukce železničního svršku jsou konstrukce tvořené pevnou jízdní 

dráhou. Klasické kolejové (zpravidla štěrkové) lože je u těchto typů konstrukcí nahrazeno 

železobetonovou deskou se zabetonovanými příčnými pražci různých modifikací  (např. systém 

RHEDA 2000 či LVT). Tyto konstrukce je obecně možno označit za monolitické, zřizování pevné jízdní 

dráhy je realizováno v převážné míře přímo na staveništi.  Jinou variantou jsou konstrukce sestavené 

z prefabrikovaných nosných desek se zabudovanými systémy upevnění (např. systém ÖBB PORR či 

Bögl). Tyto desky, vyrobené zpravidla v prefa závodech, jsou potom na staveništi kladeny na předem 

připravenou desku z podkladního betonu.  

 U konstrukcí s pevnou jízdní dráhou je obecně pružnost kolejového lože nahrazena pružností 

v systému upevnění kolejnic, u systému ÖBB PORR navíc doplněnou o pružnou vrstvu na spodní ploše 

nosných desek. 

Obr. 1 

Přechodová oblast z pevné jízdní 

dráhy do klasické koleje 

 

 

 

 

 

 

 

 Společnost ŽPSV je nositelem výhradní licence na výrobu dvoublokových pražců a spolupráci 

při realizaci pevné jízdní dráhy systému RHEDA 2000 na území České a Slovenské republiky. Stejně 

tak jsme na smluvním základě výhradními výrobci prefabrikovaných nosných desek pro systém ÖBB 

PORR na shodném teritoriu. 



 Hlavními přednostmi konstrukcí s pevnou jízdní dráhou je jejich bezúdržbovost, malá 

konstrukční výška a dlouhodobé zachování geometrických parametrů koleje. Stabilita konstrukce 

navíc umožňuje např. použití vyšších hodnot převýšení než klasické kolejové lože a tím vyšší rychlosti 

vlaků při stejné velikosti poloměrů směrových oblouků.  

 S výhodou lze konstrukce s pevnou jízdní dráhou využít v podmínkách České a Slovenské 

republiky především při rekonstrukcích a novostavbách železničních mostů a tunelů, kde mimo malé 

konstrukční  výšky  a nízké hmotnosti konstrukce je možné využít její další  přednost – plynulý a 

bezpečný pohyb vozidel záchranné služby při řešení následků nehod a mimořádných událostí. 

 V České republice je v současné době zřízen ověřovací úsek s pevnou jízdní dráhou systému 

RHEDA 2000 v délce 500m na dvojkolejné trati mezi stanicemi Třebovice v Čechách – Rudoltice 

v Čechách.  Systém RHEDA 2000 bude dále použit při realizované novostavbě  tunelu Turecký vrch 

v rámci modernizace úseku Zlatovce – Nové Mesto nad Váhom trati Bratislava – Žilina. 

Obr. 2 

Pevná jízdní dráha RHEDA 2000 v 

úseku Třebovice v Čechách - 

Rudoltice v Čechách 

 

 

 

 

 

 

 

 Použití pevné jízdní dráhy je rovněž navrženo v rámci připravované rekonstrukce 

Střelenského tunelu mezi stanicí Horní Lideč a státní hranicí ČR/SR na trati Hranice na Moravě – 

Púchov. 

 V případě zřizování pevné jízdní dráhy systému RHEDA 2000 a ÖBB PORR zajišťuje společnost 

ŽPSV rovněž poradenskou činnost v rámci projektové přípravy a realizace, dodávku komponentů a 

případně i vlastní realizaci. 

 K již tradičnímu sortimentu výrobků společnosti ŹPSV patří rovněž systémy protihlukových 

stěn. 

 Klasické stěnové pohltivé panely z produkce  ŽPSV s obchodním označením SILENT jsou 

sendvičové prefabrikáty , u kterých je pohltivá vrstva tvořena 80 mm vysokými vlnami 

z mezerovitého betonu. Panely splňují požadavky na zvukovou pohltivost A 3 a je možno dodávat je 



rovněž jako oboustranně pohltivé nalepením tvárnic  z recyklované pryže či dřevocementových desek 

od certifikovaných  výrobců. 

 Novinkou v oblasti pohltivých panelů SILENT je panel s kazetovým vzorem místo vlny, 

dosahující shodné zvukové pohltivosti a pěkného vizuálního vjemu. Stejně tak  máme k dispozici  

panel  s názvem SILENT VV (velká vlna) s výškou vlny 110 mm a vzdáleností vln 125 mm dosahující  za 

předpokladu předsazení panelu před nosné sloupky hodnoty zvukové pohltivosti A 4. 

Obr. 3 

Kazetový pohltivý panel SILENT určený 

pro stavbu elektrizace trati Zábřeh na 

Moravě - Šumperk ve výrobním závodě 

Litice nad Orlicí 

 

 

 

 

 

 Stěnové panely SILENT jsou staticky navrženy a posouzeny na osovou vzdálenost  betonových 

nosných sloupků 4,1 a 6,1 m či ocelových profilů (převážně v provedení HEB) na vzdálenost  4,0 či 6,0 

m.  

 Panely  SILENT je možno probarvovat v celé tloušťce či jen v tloušťce pohltivé vrstvy, ve které 

je rovněž možné vytvoření vzorů podle přání zákazníka. Konstrukce protihlukových stěn umožňuje 

díky vysoké neprůzvučnosti vynechat průběžné těsnění v přírubách sloupů, čímž je dosaženo velmi 

rychlé montáže. Použité vstupní materiály minimalizují nároky na údržbu a bez problémů zajišťují 

požadavek na  životnost  25 let. 

Obr. 4 

Protihluková stěna z panelů SILENT na 

modernizovaném  úseku Plzeň - Stříbro 

 

 

 

 

 

 



 Na základě požadavku  našich zákazníků byl  jako novinka vyvinut další výrobek, který bych 

rád představil. Jedná se o přístřešek pro cestující určený především pro použití na nástupištích 

železničních zastávek a stanic. Svoje uplatnění jistě najde ale i např. na autobusových či tramvajových 

zastávkách. 

 Základními požadavky zohledněnými při návrhu přístřešku byla jednoduchost tvaru, cenová 

dostupnost, jednoduchá montáž (jednotlivé díly přístřešku jsou smontovány až na místě použití) a  

provedení „antivandal“  představované mimo jiné vysokým a členitým dezénem na stěnách 

přístřešku 

 Vnější půdorysné rozměry přístřešku (4 x 1,8 m) umožňují jeho instalaci rovněž na ostrovních 

nástupištích železničních stanic. 

 Přístřešky nabízíme ve dvou základních provedeních – půdorysný tvar „T“ a „U“ (krabice). Je 

možno použít buď samostatný přístřešek nebo při  větší frekvenci cestujících několik přístřešků. Pro 

toto řešení se výborně hodí tvar „T“. 

 

Obr. 5 - Nástupištní přístřešek tvaru dvojité "T" ma železniční zastávce Divnice 

Obr. 6 - Nástupištní přístřešek tvaru "U" na železniční zastávce Biskupice u Luhačovic 

 Přístřešek je možno osadit buď na předem připravenou monolitickou  desku, základové 

panely, případně  na prefabrikované základové pásy, které jsou v takovém případě součástí dodávky. 

Podle přání zákazníka může být součástí dodávky rovněž mobiliář (lavička, vývěska pro jízdní řády) a 

osvětlení. 

 Společnost ŽPSV je připravena trvale uspokojovat nároky a potřeby svých zákazníků 

dodávkami požadovaných výrobků odpovídající kvality. Našim zájmem je rovněž zlepšování 

technických a užitných vlastností naší produkce a sledování nejnovějších vývojových trendů ve všech 

oblastech, v nichž jsou naše výrobky používány. 

 Velmi si vážíme spolupráce s našimi investory i obchodními partnery mimo jiné v otázce 

zpětné vazby mezi naší produkcí  a potřebami trhu. Jsme kdykoli  připraveni poskytnout veškeré 

informace týkající se našich výrobků a jejich použití, včetně technických konzultací a poradenství. To 

se samozřejmě ve zvýšené míře dotýká především nového výrobního sortimentu. 


