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NÁZVOSLOVÍ

Názvosloví odpovídá ustanovením TKP SD, ČSN 73 4959 Nástupiště a nástupištní přístřešky na drahách
celostátních, regionálních a vlečkách, Vzorovému listu ţelezničního spodku Ţ 8.

1.1

SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK

TPD

technické podmínky dodací

TKP SD

technické kvalitativní podmínky staveb státních drah

OTP

obecné technické podmínky

VTPKS

všeobecné technické poţiadavky kvality stavieb

ČSN

česká technická norma

ČSN EN

evropská norma, zavedená do soustavy norem ČSN

STN

slovenská technická norma

ČR

Česká republika

ŢSR

Ţeleznice Slovenskej republiky

SR

Slovenská republika

ŢB

ţelezobeton, ţelezobetonový

RDS

realizační dokumentace stavby

TK

technická kontrola

AZL

akreditovaná zkušební laboratoř

ZL

závodová zkušební laboratoř

TK

temeno kolejnice, ke kterému jsou vztaţena výšková kóta ± 0 konstrukce nástupiště

1.2

TERMÍNY A DEFINICE

Nástupiště – zařízení ţelezničního spodku s upravenou zvýšenou dopravní plochou v ţelezniční stanici a
zastávce u koleje, určené k nastupování a vystupování cestujících a pro manipulaci se zavazadly a zásilkami
Nástupiště úrovňové – nástupiště, na které je přístup cestujících v úrovni koleje
Nástupiště mimoúrovňové – nástupiště, na které je přístup cestujících mimo úroveň koleje
Nástupiště jednostranné a/nebo oboustranné
s nástupní hranou na obou stranách

– nástupiště s jednou nástupní hranou a/nebo

Nástupiště ostrovní – nástupiště mimoúrovňové leţící mezi kolejemi
Nástupištní hrana – krajní obrys zvýšené části nástupiště
Nástupní hrana – část nástupištní hrany, určené k nástupu a výstupu z vlaků
Bezpečnostní pás – část plochy nástupiště u nástupní hrany oddělená od ostatní plochy nástupiště
kontrastně a hmatově vnímatelnou, např. slepeckou holí a nášlapem, vodící linií s funkcí varovného pásu
Varovný pás – zvláštní forma umělé vodící linie ohraničující místo, které je pro zrakově postiţené osoby
trvale nepřístupné nebo nebezpečné
Vodící linie s funkcí varovného pásu VLsVP – zvláštní forma umělé vodící linie, která na nástupišti
odděluje bezpečnostní pás od ostatní plochy nástupiště
Signální pás – zvláštní forma umělé vodící linie vyznačující zrakově postiţeným osobám orientačně důleţitá
místa a trasy
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VŠEOBECNĚ

Technické podmínky dodací TP – 02/13, platí pro dodávku prefabrikátů pro stavbu nástupišť, vyráběných
společností ŢPSV a.s.
Platí i pro varianty, odvozené ze základních typů (rozdílná výška, tvarové a délkové změny apod.), vyvolané
dispozičními podmínkami konkrétního případu, kdy jejich pouţití není v rozporu s těmito TPD, vzorovým
listem ţelezničního spodku Ţ 8, VTPKS, platnými STN a dalšími předpisy a nejsou v rozporu
s předpokládaným zatíţením, uvedeným ve statickém posouzení, které je součástí technické dokumentace.
TPD stanovují základní vlastnosti a poţadavky na prefabrikáty nástupišť, jako např. označování výrobků,
rozměry, výrobní a montáţní tolerance, zatíţení a dále podmínky dodávky, skladování, přepravy a podmínky
reklamačního řízení při dodávce pro stavby státních drah.
Tyto technické podmínky dodací jsou závaznou technickou specifikací budoucích kupních smluv na
dodávky výrobků výsledně určených k pouţití pro ŢSR. Uplatní se bez ohledu na to, kolik subjektů se podílí
na výrobním a obchodním procesu.

OBECNÉ ČLENĚNÍ

3

Stavbu nástupišť můţeme rozdělit podle pouţitých prefabrikátů do následujících skupin:

4



úrovňová a mimoúrovňová nástupiště sestavené z prefabrikátů typu TISCHER



úrovňová a mimoúrovňová nástupiště typu SUDOP



mimoúrovňová nástupiště, kde nástupištní zídku tvoří prefabrikáty tvaru L; lze pouţít
bez/nebo s konzolovými deskami

NÁSTUPIŠTĚ TYPU „TISCHER“

Jedná se o nejstarší typ úrovňového nástupiště, tvořené nástupištní tvárnicí Tischer a podloţkou nástupištní
tvárnice TISCHER. Nástupištní zídka je tvořena z nástupištních podloţek TISCHER, kladených ve
vzdálenostech 1,0 m a nástupištních tvárnic TISCHER nebo TISCHER B viz obrázek 1, které tvoří pevnou
hranu nástupiště.
Obrázek 1 Nástupiště TISCHER v přímé koleji
Nástupištní tvárnice TISCHER, TISCHER B
Nástupištní podložka TISCHER
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NÁSTUPIŠTNÍ TVÁRNICE TISCHER A TISCHER B

Jsou prefabrikáty tvaru hranolu, jehoţ dvě podélné protilehlé hrany jsou sraţeny. Ve středu průřezu jsou po
celé délce opatřeny průchozím kruhovým otvorem (dírou). Oba druhy tvárnic se liší velikostí otvoru. Otvory
slouţí k vylehčení výrobků a usnadňují manipulaci.

4.2

PODLOŽKA NÁSTUPIŠTNÍ TVÁRNICE TISCHER

Je betonový prefabrikát tvaru kvádru, jehoţ spodní plocha je na jedné straně rozšířena a dvě hrany zkoseny.
Je opatřen průchozím otvorem. Otvory slouţí pro manipulaci.
Tabulka 1

Evidenční číslo
592 129 100 020
592 129 719 010
592 129 040 021

Značka
ABZ 20 − 100
ABZ 10 – 19
ABZ 21 − 40

Název
nástupištní tvárnice TISCHER
nástupištní tvárnice TISCHER B
podloţka nástupištní tvárnice TISCHER

Tabulka 2

Název výrobku

šířka
[mm]
nástupištní tvárnice TISCHER
300 ± 5
nástupištní tvárnice TISCHER B
300 ± 5
podloţka nástupištní tvárnice TISCHER 400/300 ± 5

5

výška
[mm]
250 ± 5
250 ± 5
400 ± 8

délka
[mm]
995 ± 8
995 ± 8
300 ± 5

Ø otvoru
[mm]
110
90
50

objem
[m3]
0,0615
0,0647
0,0429

hmotnost
[kg]
143
149
99

NÁSTUPIŠTĚ TYPU „SUDOP“

Nástupiště typu SUDOP se skládá z nástupištní zídky, která je sestavená z nástupištní tvárnice TISCHER
nebo TISCHER B, úloţných bloků U 65, U 85, U 95, výplňovými deskami D3 a nástupní hrany, kterou tvoří
deskové prefabrikáty – konzolové desky.
Obrázek 2 Nástupiště SUDOP přímé koleji

Konzolová deska
Nástupištní tvárnice TISCHER

Úložný blok U

Výplňová deska
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NÁSTUPIŠTNÍ TVÁRNICE TISCHER A TISCHER B

Jsou prefabrikáty tvaru hranolu, jehoţ dvě podélné protilehlé hrany jsou sraţeny. Ve středu průřezu jsou po
celé délce opatřeny kruhovým otvorem. Oba druhy tvárnic se liší velikostí otvoru. Otvory slouţí k vylehčení
výrobků a umoţňují manipulaci. Značení, rozměry hmotové vlastnosti viz tabulka 1, 2.

5.2

ÚLOŽNÉ BLOKY U 65, U 85, U 95

Jsou prvky tvaru kvádru, jejichţ spodní plocha je na jedné straně rozšířena. Jsou opatřeny průchozím
otvorem. Otvory slouţí pro manipulaci. Značení, rozměry hmotové vlastnosti viz tabulka 3, 4.

5.3

VÝPLŇOVÉ DESKY D3

Jsou prefabrikáty tvaru desky obdélníkového průřezu. Desky jsou jednostranně vyztuţeny betonářskou
výztuţí tak, aby přenesly zatíţení zásypovým materiálem nástupiště. Značení, rozměry hmotové vlastnosti
viz tabulka 3, 4.
Tabulka 3

Evidenční číslo
592 129 030 025
592 129 030 024
592 121 719 020
592 331 719 013

Značka
ABZ 25 − 30
ABZ 24 – 30
ABZ 20 − 19
KZD 13 – 19

Název
úloţný blok U 65
úloţný blok U 85
úloţný blok U 95
výplňová deska D 3

Tabulka 4

Název výrobku
úloţný blok U 65
úloţný blok U 85
úloţný blok U 95
výplňová deska D3
5.3.1

šířka
mm
350/300 ± 3
350/300 ± 3
350/300 ± 3
280 ± 5

výška
mm
650 ± 5
850 ± 5
950 ± 5
70 ± 3

délka
mm
300 ± 3
300 ± 3
300 ± 3
1000 ± 8

Ø otvoru
mm
110
110
110
-

objem
m3
0,0575
0,0755
0,0845
0,0196

hmotnost
kg
132
174
195
47

SKLADOVÁNÍ, MANIPULACE, DOPRAVA

Výrobky skladované na paletách nebo dřevěných podkladech (hranolech) lze manipulovat pomocí
vysokozdviţného vozíku nebo jeřábu s lanovými závěsy. Při veškeré manipulaci je potřeba dbát zvýšené
opatrnosti, aby nedocházelo k poškození výrobků, případně k ohroţení zdraví osob.
Skládky hotových výrobků musí být rovné, odvodněné a zpevněné na uvaţované zatíţení. Podklady nebo
palety musí být uloţeny na rovné ploše.
Výrobky na paletách se dopravují ţelezničními a silničními dopravními prostředky. Na dopravní prostředky
jsou palety loţeny v jedné vrstvě. Jejich počet a rozmístění je dán velikostí loţné plochy a nosností
dopravního prostředku. Palety musí být uloţeny a zabezpečeny proti posunutí během přepravy tak, aby
nedošlo k jejich poškození, případně k ohroţení zdraví ostatních účastníků dopravy.
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KONZOLOVÉ DESKY TYPOVÉ ŘADY K, KS, KD, KDL

5.4

Slouţí jako nástupní část nástupiště. U nástupišť s provozem motorových vozíků je nutné pouţít konzolové
desky, vzájemně spojené ocelovým zámkem na straně odvrácené od koleje. Toto spojení není poţadováno
při pouţití konzolové desky lomené KDL.
Konzolové desky jsou prefabrikáty deskového tvaru s výztuţí na obou stranách, lišící se délkovým
rozměrem, vzhledem pochůzné (lícové) plochy, tvarem a rozměry integrovaných hmatových prvků.
Konzolové desky dělíme na:


konzolové desky řady K – lícová plocha je hladká



konzolové desky řady KS – lícová plocha je opatřenou dezénem a vodící linií s funkcí varovného
pásu ve tvaru sinusovky nebo trapézu




konzolové desky řady KD – lícová plocha opatřena dezénem
konzolové desky lomené KDL

Dezén konzolových desek všech řad můţe být v provedení slzičky nebo zámková dlaţba, případně jiném.
Výroba desek s dezénem slzičky byla jiţ ukončena. Vyrábí se desky s dezénem zámková dlaţba.
Dezén slzičky je tvořen výstupky ve tvaru "slziček", které jsou v pěticích šachovnicovitě poskládány.
Dezén zámková dlažba je tvořen menšími a většími čtverci šachovnicovitě uspořádanými. Čtverce jsou
odděleny od sebe dráţkou.
Vodící linie s funkcí varovného pásu je zvláštní forma umělé vodící linie, která na konzolové desce
(ţelezničním nástupišti) slouţí osobám se zrakovým postiţením k orientaci při podélném pohybu a zárověň
odděluje bezpečnostní pás od ostatní plochy nástupiště. Je šířky 400 mm ve vzdálenosti 800 mm od čelní
svislé plochy konzolových desek. Je ve tvaru sinusovky (typ A) o hloubce 6 mm a délce vlny 14 mm nebo ve
tvaru trapézu (typ B), který je tvořen lichoběţníkem (trapézem), o hloubce 6 mm a velikosti dráţky12 (14)
mm a výstupku 26 (28) mm. Upřednostňuje se tvar trapéz.
Vizuální odlišení bezpečnostního pásu nástupiště je provedeno pásem ţluté barvy, šířky 150 mm v části
vodící linie, blíţe k nástupní hraně, vytvořené v konzolových deskách. Výrobce doporučuje pouţití
nátěrového systému, který vyhoví poţadavkům „ČSN 73 4959 Nástupiště a nástupištní přístřešky na
drahách celostátních, regionálních a vlečkách“, zejména kap. 5.5 a 5.6. Jako vhodný nátěrový systém lze
pouţít protiskluzový nátěr SAFE STEP 100.
Varovný pás konzolových desek je tvořen výstupky tvaru kulových úsečí průměru 30 mm a výšky 6 mm.
Výstupky vystupují nad rovinu konzolové desky. Jsou seřazeny do řad (16 svisle a 7 vodorovně). Osová
vzdálenost je 50 mm. Velikost varovného pásu je 850 × 400 mm.
Horní hrana jedné kratší strany konzolových desek má sraţení 20 mm. Horní hrany ostatních stran
konzolových desek mají obvykle sraţení 3,5 mm (max. mohou mít 6 mm). Konzolové desky nejsou opatřeny
v lícové ploše ţádnými otvory a manipulačními háky.
Konzolová deska K – 145 Z, KS – 145 Z a KD – 145 Z
Je na jedné straně upravena pro spojování. Má zde vybrání a zabetonované ocelové (dříve polyamidové)
hmoţdinky s vnitřním závitem M 16. Spojování se provádí pomocí zámku, tvořeného L profilem a šrouby s
podloţkami.
Konzolová deska KS – 145 ZP
Má oproti konzolovým deskám KS – přerušenou vodící linii s funkcí varovného pásu uprostřed desek v šířce
400 mm.
Konzolová deska KS – 230 V, levá a pravá
Mají ukončenou vodící linii s funkcí varovného pásu 200 mm od okraje a jsou navíc v rohu patřeny
varovným pásem velikosti 850 × 400 mm. Uvedené typy jsou určeny výhradně k hmatovým úpravám pro
nevidomé a slabozraké.
9
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Konzolová deska lomená KDL
ŢB deskový prefabrikát se dvěma výškově posunutými deskami o 80 mm. Horní deska tvoří nástupištní
hranu. Je opatřena dézénem zámková dlaţba o rozměrech 200/200 mm, přední část u koleje je bez dezénu,
slouţí k provedení výstraţného pásu nátěrem š. 150 mm. Vyloţení je proměnlivé dle poţadavků národních
norem a RDS. Dolní deska je uloţena na podkladní vrstvě z kameniva frakce 2/4 mm a slouţí především pro
stabilizaci celé konzolové desky při zatíţení osobami a přepravními motorovými vozíky. Ke stabilizaci
přispívá téţ přitíţení následně provedeným varovným a vodícím pásem z vibrolisované dlaţby
v předepsaném tvaru a barvě dle realizační dokumentace.
Vzhledem k tomu, ţe konzolové desky řady KS – a KD – jsou vyráběny jiţ v několika generacích,
je v označování (názvosloví) uváděn za názvem tzv. podnázev ve zkratce nebo v celém znění. Podnázev
obsahuje tvar VLsVP – sinusovka, trapéz a druh desénu – slzičky, zámková dlažba nebo jiný. Ev. čísla a
obchodní značky se nemění viz tabulka 5.
Tabulka 5

Název, typ a druh výrobku
výrobní řada 1. generace
konzolová deska K – 145 Z
konzolová deska K – 145
konzolová deska K – 150
konzolová deska K – 230
výrobní řada 1. generace
konzolová deska KS – 145 Z
konzolová deska KS – 145
konzolová deska KS – 150
konzolová deska KS – 230
výrobní řada 2. generace
konzolová deska KS – 145 Z
konzolová deska KS – 145
konzolová deska KS – 150
konzolová deska KS – 230
konzolová deska KS – 145 ZP
konzolová deska KS – 230 V levá
konzolová deska KS – 230 V pravá
výrobní řada 3. generace
konzolová deska KS – 145 Z
konzolová deska KS – 145
konzolová deska KS – 150
konzolová deska KS – 230
konzolová deska KS – 145 ZP
konzolová deska KS – 230 V levá
konzolová deska KS – 230 V pravá
výrobní řada 1. generace
konzolová deska KD – 145 Z
konzolová deska KD – 145
konzolová deska KD – 150
konzolová deska KD – 230
výrobní řada 2. generace
konzolová deska KD – 145 Z
konzolová deska KD – 145
konzolová deska KD – 150
konzolová deska KD – 230
výrobní řada 1. generace
Konzolová deska lomená 1000/1300/534 – 714

podnázev - zkratka

podnázev - celé znění
hladké
hladké
hladké
hladké
sinusovka, slzičky
sinusovka, slzičky
sinusovka, slzičky
sinusovka, slzičky

(U)
(U)
(U)
(U)
(U)
(U)
(U)

sinusovka, zámková dlaţba
sinusovka, zámková dlaţba
sinusovka, zámková dlaţba
sinusovka, zámková dlaţba
sinusovka, zámková dlaţba
sinusovka, zámková dlaţba
sinusovka, zámková dlaţba

(T)
(T)
(T)
(T)
(T)
(T)
(T)

trapéz, zámková dlaţba
trapéz, zámková dlaţba
trapéz, zámková dlaţba
trapéz, zámková dlaţba
trapéz, zámková dlaţba
trapéz, zámková dlaţba
trapéz, zámková dlaţba
slzičky
slzičky
slzičky
slzičky
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(U)
(U)
(U)
(U)

zámková dlaţba
zámková dlaţba
zámková dlaţba
zámková dlaţba

(KDL)

dlaţba 200/200 mm
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Příklad značení:
Konzolová deska KS – 230
Konzolová deska KS – 145 (T)
Konzolová deska KD – 150 (U)
Konzolová deska lomená 1000/1300/625

VLsVP sinusovka, desén slzičky
VLsVP trapéz, desén zámková dlažba
desén zámková dlažba

Značení konzolových desek se provádí na stěně výrobku popisovým štítkem, který obsahuje: název výrobku,
podnázev, ev. číslo, značku, výrobní závod, datum výroby a jméno odpovědné osoby. Pro dlouhodobou
identifikaci mohou mít konzolové desky v levé části čelní plochy zabudovaný ocelový nebo plastový štítek,
na kterém je vyraţen datum výroby a číslo výrobní formy, případně výrobní směny.
U výrobní řady konzolových desek KS – bude přednostně pouţíván VLsVP trapéz a desén zámková dlaţba,
u řady KD – dezén zámková dlaţba viz tabulka 6.
Tabulka 6

Název
konzolová deska K – 145 Z
konzolová deska K – 145
konzolová deska K – 150
konzolová deska K – 230
konzolová deska KS  145 Z
konzolová deska KS – 145
konzolová deska KS – 150
konzolová deska KS – 230
konzolová deska KS – 145 ZP
konzolová deska KS – 230 V levá
konzolová deska KS – 230 V pravá
konzolová deska KD  145 Z
konzolová deska KD – 145
konzolová deska KD – 150
konzolová deska KD – 230
konzolová deska lomená 1000/1300/534 – 714

Ev. číslo
592 121 719 150
592 121 719 151
592 121 719 152
592 121 719 153
592 121 719 200
592 121 719 201
592 121 719 202
592 121 719 203
592 121 719 208
592 121 719 209
592 121 719 210
592 121 719 250
592 121 719 251
592 121 719 252
592 121 719 253
592 121 719 271

Značka
AZZ 150 – 19
AZZ 151 – 19
AZZ 152 – 19
AZZ 153 – 19
AZZ 200 – 19
AZZ 201 – 19
AZZ 202 – 19
AZZ 203 – 19
AZZ 208 – 19
AZZ 209 – 19
AZZ 210 – 19
AZZ 250 – 19
AZZ 251 – 19
AZZ 252 – 19
AZZ 253 – 19
AZZ 271 – 19

Tabulka 7

Název výrobku
konzolová deska K  145 Z
konzolová deska K – 145
konzolová deska K – 150
konzolová deska K – 230
konzolová deska KS – 145 Z
konzolová deska KS – 145
konzolová deska KS – 150
konzolová deska KS – 230
konzolová deska KS – 145 ZP
konzolová deska KS – 230 V levá
konzolová deska KS – 230 V pravá
konzolová deska KD – 145 Z
konzolová deska KD – 145
konzolová deska KD – 150
konzolová deska KD – 230
konzolová deska lomená 1000/1300/534 – 714

šířka
[mm]
995
995
995
995
995
995
995
995
995
995
995
995
995
995
995
995

výška
mm
95
95
95
95
95
95
95
95
95
95
95
95
95
95
95
100
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délka
mm
1450
1450
1500
2300
1450
1450
1500
2300
1450
2300
2300
1450
1450
1500
2300
1300

objem
[m3]
0,1364
0,1367
0,1416
0,2172
0,1362
0,1365
0,1414
0,2170
0,1362
0,2170
0,2170
0,1362
0,1365
0,1414
0,2170
0,1517 – 0,1661

hmotnost
[kg]
321
321
333
510
320
321
332
510
320
510
510
320
321
332
510
364 – 399
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Tabulka 8

Výrobek
K – 145 Z, KS – 145 Z, KD – 145 Z
K – 145, KS – 145, KD – 145, KS – 145 ZP
K – 150, KS – 150, KD – 150
K – 230, KS – 230, KD – 230, KS – 230 V
Konzolová deska lomená KDL

min. třída betonu
C 30/37
C 30/37
C 30/37
C 30/37
C 30/37

šířka [mm] výška [mm] délka [mm]
±4
±2
±4
±4
±2
±4
±4
±2
±4
±4
±2
±6
±4
±2
±6

Odchylka v pravoúhlosti můţe činit maximálně 10 minut. Odchylka v rovinatosti u konzolových desek délky
2300 mm můţe činit max. ± 6 mm, u ostatních max. ± 4 mm, a to v podélném úhlopříčném směru.
5.4.1

STABILITA KONZOLOVÝCH DESEK

Podle vzorového listu Ţ 8, část Ţ 8.3 – N, článku 20 musí všechna nástupiště typu SUDOP s konzolovými
deskami vyhovět pro zatíţení osobami a ručními vozíky do maximálního zatíţení náprav vozíku 200 kg.
Provoz motorových zavazadlových vozíků je moţný jen na nástupištích provedených z konzolových
nástupištních desek K – 230 nebo K – 145 Z. Konzolové desky K – 145 Z musí být vzájemně spojeny zámky
nebo kotveny do jiné konstrukce viz vzorový list Ţ 8. Pro zajištění spolupůsobení desek musí být zámky
spojeny nejméně tři konzolové desky. Pro provoz na nástupištích typu SUDOP je moţné pouţívat pouze
vozíky s maximální hmotností na nápravu 1800 kg. Přehled vhodnosti pouţití konzolových desek pro dané
vyloţení a zatíţení uvádí tabulka č. 9.
Tabulka 9

Typ konzolové desky
K – 145, KS – 145, KD – 145
K – 150, KS – 150, KD – 150
K – 145 Z, KS – 145 Z, KD – 145Z, ...
K – 230, KS – 230, KS – 230V, KD – 230
Konzolová deska lomená KDL

Zatíţení osobami
Zatíţení motorovým vozíkem
vyloţení 350
vyloţení 430
vyloţení 350
vyloţení 430
[mm]
[mm]
[mm]
[mm]
vyhovují1
Nejsou uvaţovány pro tyto způsoby pouţití!
vyhovují
vyhovují
nevyhovují2
nevyhovují2
nevyhovují2
3
vyhovují
vyhovují
vyhovují
vyhovují3
vyhovuje
vyhovuje
vyhovuje
vyhovuje

Vysvětlivky:
1 - vyhoví pouze s objemovou hmotností desky ≥ 2350 kg/m3 , tj. hmotnosti ≥ 320 kg
2 - vyhoví pouze s úpravou pro připojení ke kotevnímu bloku
3 - pouze s úpravou pro spojování pomocí zámku typ K – 230 Z (jako u typu K – 145 Z)

5.4.2

SKLADOVÁNÍ, MANIPULACE A DOPRAVA KONZOLOVÝCH DESEK

Konzolové desky se ukládají podle druhu zvlášť do stohů, a to po pěticích. Kaţdá pětice je uloţena na
dřevěné podloţce, přičemţ jednotlivé desky jsou proloţeny dřevěnými proklady cca 30 cm od obou okrajů u
krátkých desek a cca 45 cm od okrajů u dlouhých. Počet pětic ve stohu je maximálně 3, coţ znamená 15
vrstev.
Skládky hotových výrobků musí být rovné, odvodněné a zpevněné na uvaţované zatíţení. Podklady musí být
uloţeny na rovné ploše, aby nedocházelo ke kroucení desek do vrtule. Proklady musí být nad sebou, tj. v
jedné přímce s podklady a musí mít stejné rozměry.
S jednotlivými konzolovými deskami lze manipulovat pomocí jeřábu se speciálním závěsem (C hák,
samosvorné kleště, závěs s úchyty) nebo pomocí vysokozdviţného vozíku. S konzolovými deskami
ve stozích (po 5 ks) a s betonovými dlaţdicemi na paletách se manipulace provádí pomocí vysokozdviţného
vozíku. Při manipulaci s výrobky je potřeba dbát zvýšené opatrnosti, aby nedocházelo k jejich poškození,
případně k ohroţení zdraví a ţivota osob.
5.4.3 UŽITÍ VÝROBKU K HMATOVÝM ÚPRAVÁM

Obecné technické poţadavky, zabezpečující bezbariérové uţívání staveb a řešení pro osoby s omezenou
schopností orientace – osoby se zrakovým postiţením upravuje vyhláška č. 398/2009 Sb. příloha č. 1 a další
12
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navazující právní předpisy a normy. Vodící linie s funkcí varovného pásu musí mít šířku 400 mm. Vizuálně
kontrastní označení se provádí pásem ţluté barvy v šířce 150 mm, blíţe k nástupní hraně. Poţadavek
součinitele smykového tření 0,5, uvedený v ČSN 73 4959 a zjišťovaný ve smyslu ČSN 74 4507, splňuje
jednosloţkový protiskluzový nátěr SAFE STEP 100. Výsledky měření protiskluzných vlastností jsou
uvedeny ve zkušebním protokolu akreditované laboratoře č.j. 412600764, který je přílohou. Odolnost nátěru
vůči povětrnostním vlivům a zkouška přilnavosti, byla ověřena zkouškou odolnosti proti působení CHRL a
mrazu podle ČSN 73 1326, metoda A s počtem cyklů 150, kdy bylo dosaţeno průměrného odpadu 12.5 g/m2.
Zkoušku provedl Technický zkušební ústav stavební Praha, s.p. pobočka Brno. Výsledky zkoušky jsou
uvedeny v protokolu o zkoušce č. 060 – 031968 ze dne 12. 4. 2010.
Protiskluzový nátěr SAFE STEP 100 lze aplikovat nátěrem (válečkováním) nebo nástřikem. Moţný
dodavatel nátěru:
MANUTAN s.r.o.
Provozní 5493/5
722 00 Ostrava – Třebovice
Tel.: 800 242 424
Fax: 800 100 628
manutan@manutan.cz
Firemní prodejna – Ostrava, Tel.: +420 595 697 190
Uţití jednotlivých výrobkŧ:
1) vodící linie s funkcí varovného pásu (konzolová deska KS – 145, KS – 230, dlaţdice VLsVP)
2) varovný pás vedený k vodící linii s funkcí varovného pásu (konzolová deska KS – 230V levá,
pravá)
3) přerušení vodící linie s funkcí varovného pásu (konzolová deska KS – 145 ZP)
4) signální pás vedený k vodící linii s funkcí varovného pásu a s jeho současným přerušením
(konzolová deska KS – 230V levá, pravá, sesazené k sobě)
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NÁSTUPIŠTNÍ ZÍDKY Z PREFABRIKÁTŮ TVARU „L“

Nástupištní zídky jsou tvořeny řadou ţelezobetonových prefabrikátů tvaru „L“, které tvoří spodní stavbu
jednostranných nebo oboustranných nástupišť. Plně nahrazují nástupištní zídku typ „SUDOP“, tvořenou
úloţnými bloky U, nástupištní tvárnicí TISCHER nebo TISCHER B a výplňovými deskami D3.
Jednotlivé prefabrikáty jsou ukládány v řadě za sebou na vrstvu z podkladního betonu pevnostní třídy
C 12/15, minimální tloušťky 100 mm viz příklad pouţití obr. 1. Základová spára prefabrikátu musí být
minimálně v úrovni pláně ţelezničního spodku. Hrany H 95 a obrubníky L 75 jsou ukládány na monolitický
základ.
Obrázek 3 Příklad použití nástupištního prefabrikátu tvaru L(typ H 130) pro stavbu nástupištní zídky

Prefabrikáty mají na horní nebo rubové straně zabudovány úchyty pro manipulaci a pokládku. Jednotlivé
bloky L, a hrany H jsou spojovány pomocí šroubového spoje, tvořeného pásovinou ţárově zinkovanou a
šrouby s podloţkami, které jsou zašroubovány do ocelových vloţek (hmoţdinek) s vnitřním závitem M 16.
Tyto vloţky jsou zabetonovány na rubové straně v horní svislé části. Prefabrikáty L 75
a L 75N toto šroubové spojení nemají.
Prefabrikáty nástupištní zídky je nutné zasypat propustnou, nenamrzavou zeminou min. tloušťky
0,600 − 0,800 m pod horní plochu nástupiště. Je nutné zřídit odvodnění zemní pláně nástupiště, a to jejím
vyspádováním minimálním sklonem 5% a případně zřízením trativodu s vyústěním do kanalizace nebo
otevřené příkopy. Přesný způsob provedení odvodnění a skladbu konstrukčních vrstev nástupiště řeší
realizační dokumentace stavby. Je také nutné provést opatření k zabránění vyplavování drobných zrn loţné
vrstvy zpevněné plochy tvořené z dlaţebních bloků nebo desek a to překrytím svislé styčné spáry (natavením
asfaltového pásu, překrytím plastovou fólií apod.), nebo jejím utěsněním pruţným tmelem. Zabrání se tím
případnému poklesu dlaţebních bloků nebo desek v místě styků prefabrikátů. Nástupištní hranu H 95 a
nástupištní obrubník L 75, L 75N jsou přímo z výroby uzpůsobeny pro nasazení těsnícího pryţového profilu
z EPDM pryţe, který zajistí utěsnění stykové spáry mezi prefabrikáty zídky.
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Obrázek 4 Umístění kotevních otvorů v prefabrikátu

Z důvodu zamezení neţádoucího vodorovného posunu či naklonění
prefabrikátu nástupištní zídky při provádění hutnění zásypu je vhodné
provést ukotvení prefabrikátu s podkladním betonem pomocí prutů
betonářské výztuţe délky cca 500 − 600 mm, procházející přes podkladní
beton do podloţí v místě vytvořených 1 aţ 3 ks otvorů v prefabrikátu
nástupištní zídky nebo vytvoření zaráţky na úrovni podkladního betonu
ze strany koleje. Detaily zaráţky a kotvení řeší realizační dokumentace
stavby. Dříve dodávané prefabrikáty tuto moţnost ukotvení neměly.

Obrázek 5 Detail kotvení prefabrikátu k podkladu

Nástupní část nástupiště je tvořena buď konzolovými nástupištními deskami, nástupištními dlaţebními
deskami a/nebo zpevněnou plochou z dlaţebních bloků nebo desek, ukládaných do loţné podkladní vrstvy
z drceného kameniva či štěrkopísku.
Seznam nástupištních prefabrikátů typu „L“ viz tab. 10, 11, 12.
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SEZNAM NÁSTUPIŠTNÍCH PREFABRIKÁTŮ TYPU „L“

Tabulka 10

Evidenční číslo
592 121 719 091
592 121 719 092
592 121 719 100
592 121 719 101
592 121 719 102
592 121 719 103
592 121 719 104
592 121 719 105
592 121 719 106
592 121 719 107
592 121 719 108
592 121 719 109
592 121 719 110
592 121 719 111
592 121 719 112
592 121 719 113

Značka
AZZ 91 − 19
AZZ 92 − 19
AZZ 100 − 19
AZZ 101 − 19
AZZ 102 − 19
AZZ 103 − 19
AZZ 104 − 19
AZZ 105 − 19
AZZ 106 − 19
AZZ 107 − 19
AZZ 108 − 19
AZZ 109 − 19
AZZ 110 − 19
AZZ 111 − 19
AZZ 112 − 19
AZZ 113 −19

Název nástupištního prefabrikátu
nástupištní blok L 130
nástupištní blok L 130/2
nástupištní blok levý 130/114
nástupištní blok levý 114/98
nástupištní blok levý 98/82
Nástupištní blok levý 82/66
nástupištní blok levý 66/50
nástupištní blok levý 82/74
nástupištní blok levý 66/58
nástupištní blok pravý 130/114
nástupištní blok pravý 114/98
nástupištní blok pravý 98/82
nástupištní blok pravý 82/66
nástupištní blok pravý 66/50
nástupištní blok pravý 82/74
nástupištní blok pravý 66/58

Značka
AZZ 125 − 19
AZZ 126 − 19
AZZ 127 − 19
AZZ 128 − 19
AZZ 129 − 19.001
AZZ 136 − 19.001
AZZ 461(471) − 19
AZZ 462(472) − 19
AZZ 463(473) − 19
AZZ 464(474) − 19
AZZ 465(475) − 19
AZZ 466(476) − 19
AZZ 171(172) – 19

Název nástupištního prefabrikátu
nástupištní hrana H 130
nástupištní hrana H 120
nástupištní hrana H 110
nástupištní hrana H 100
nástupištní hrana H 95 - obklad SILENT Tv 24 Li
nástupištní hrana H 95  200 - obklad SILENT Tv 24 Li
nástupištní hrana RH 130  114 levá (pravá)
nástupištní hrana RH 114  98 levá (pravá)
nástupištní hrana RH 98  82 levá (pravá)
nástupištní hrana RH 82  66 levá (pravá)
nástupištní hrana RH 66  50 levá (pravá)
nástupištní hrana RH 82  74 levá (pravá)
rohový díl H/L 130 levý (pravý)

Značka
ABZ 040 – 19
ABZ 041 – 19
ABZ 421 (431) – 19
ABZ 422 (432) – 19
ABZ 423 (433) – 19
ABZ 424 (434) – 19
ABZ 425 (435) – 19
ABZ 426 (436) – 19

Název nástupištního prefabrikátu
nástupištní obrubník L 75
nástupištní obrubník L 75N
nástupištní rampa RL 1 levá (pravá)
nástupištní rampa RL 2 levá (pravá)
nástupištní rampa RL 3 levá (pravá)
nástupištní rampa RL 4 levá (pravá)
nástupištní rampa RL 5 levá (pravá)
nástupištní rampa RL 6 levá (pravá)

Tabulka 11

Evidenční číslo
592 121 719 125
592 121 719 126
592 121 719 127
592 121 719 128
592 121 719 129 001
592 121 719 136 001
592 121 719 461 (471)
592 121 719 462 (472)
592 121 719 463 (473)
592 121 719 464 (474)
592 121 719 465 (475)
592 121 719 466 (476)
592 121 719 171 (172)
Tabulka 12

Evidenční číslo
592 129 719 040
592 129 719 041
592 129 719 421 (431)
592 129 719 422 (432)
592 129 719 423 (433)
592 129 719 424 (434)
592 129 719 425 (435)
592 129 719 426 (436)
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DĚLENÍ NÁSTUPIŠTNÍCH PREFABRIKÁTŮ TYPU „L“ PODLE TVARU

6.2.1 NÁSTUPIŠTNÍ BLOK „L“
Obrázek 6 Detail úložné (nášlapné) hrany prefabrikátu L 130

Lze pouţít pro variantu s konzolovými deskami
nebo bez nich. Bez konzolových desek ale
pouze tam kde není navrţeno převýšení přilehlé
koleje. Pro tento případ je nutné pouţít
nástupištní hranu „H“, která díky geometrické
úpravě (zkosení přilehlé plochy nástupištní
hrany) vyhoví poţadavkům norem. Protoţe
nástupištní blok nemá protiskluzovou úpravu
nášlapné plochy a šířka nášlapné vrstvy činí
180 mm, doporučuje se pouţívat nástupištní
bloky L pouze u nástupišť s konzolovou
deskou.
Detaily řešení viz Ţ 8.41 – N.

6.2.2

NÁSTUPIŠTNÍ BLOK „L“ LEVÝ, PRAVÝ

Prefabrikáty, určené pro vytváření ramp o sklonu 8 %, lišící se od běţných nástupištních bloků L pouze
skosenou horní plochou ve spádu 8 % a odstupňovanou výškou. Nástupištní bloky levé jsou ty, které mají
skosení (spád) nalevo při pohledu na čelní lícovou plochu, tzn. při pohledu z koleje daného nástupiště.
Nástupištní bloky pravé jsou zrcadlové k levým.
6.2.3 NÁSTUPIŠTNÍ HRANA „H“
Obrázek 7 Detail nášlapné hrany prefabrikátu H 130

Lze pouţít pro budování ostrovních a
mimoúrovňových nástupišť bez konzolových desek.
Oproti Bloku „L“ má rozšířenou nášlapnou plochu
na šířku 250 mm s vytvořeným protiskluzovým
dezénem. Zkosení, umoţňující stavbu nástupišť i
v obloucích s převýšením viz Obrázek 7.
Vyhoví podmínkám pro min. vzdálenost převýšené
koleje od hrany nástupiště (1,650+S) dle ČSN 73
4959.
Jsou přednostně určeny pro pouţití s nástupištními
dlaţebními deskami VLsVP, které tvoří horní stavbu
nástupiště viz odst. 7.
Přední tvarovaná pohledová plocha nástupištní
hrany H, umoţňuje dodatečnou aplikaci protihlukové tvárnice z recyklované pryţe nebo mezerovitého
betonu, která sniţuje hlukovou zátěţ od projíţdějících kolejových vozidel.
6.2.4

NÁSTUPIŠTNÍ HRANA „RH“ LEVÁ, PRAVÁ

Prefabrikáty, určené pro vytváření ramp o sklonu 8 %, lišící se od běţných nástupištních hran H pouze
skosenou horní plochou ve spádu 8 % a odstupňovanou výškou. Nástupištní hrany RH levé jsou ty, které
mají skosení (spád) nalevo při pohledu na čelní lícovou plochu, tzn. při pohledu z koleje daného nástupiště.
Nástupištní hrany RH pravé jsou zrcadlové k levým.
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ROHOVÝ DÍL H/L 130 LEVÝ, PRAVÝ

Prefabrikát určený k ukončení ostrovních nástupišť nástupištním blokem L130, kde na konci, v
rohu nástupiště přechází z nástupištní hrany H130 kolmo do nástupištního bloku L130. Rohový díl
H/L 130 levý je ten, který při pohledu z koleje daného nástupiště na čelní lícovou plochu je umístěn
na levém rohu nástupiště. Rohový díl H/L 130 pravý je zrcadlový k levému.
6.2.6

NÁSTUPIŠTNÍ OBRUBNÍK „L“

Slouţí k ukončení ostrovních nástupišť. Čelní svislá stěna je kolmá, nášlapná hrana je bez protiskluzného
dezénu. Pouţívá se v kombinaci s prefabrikátem „schody nástupiště“. Nástupištní obrubníky L 75 lze pouţít i
pro stavbu nástupišť, kde nástupní část je tvořena konzolovými deskami.
Nástupištní obrubník L 75 N je oproti obrubníku L 75 v přední části opatření nikou pro vizuální dotvoření
nástupiště. Ve spodní části je opatřen 3 kusy rektifikačních šroubů M16 a 3 kotvícími otvory. Obrubník je
určen pro kombinaci s konzolovou deskou lomenou KDL.
6.2.7

NÁSTUPIŠTNÍ RAMPA RL 1 – 6

Prefabrikáty, určené pro vytváření ramp o sklonu 8 %, lišící se od běţných nástupištních obrubníků L 75N
pouze skosenou horní plochou ve spádu 8 % a odstupňovanou výškou. Nástupištní rampové obrubníky levé
jsou ty, které mají skosení (spád) nalevo při pohledu na čelní lícovou plochu, tzn. při pohledu z koleje
daného nástupiště. Nástupištní obrubníky rampové pravé jsou zrcadlové k levým.

6.3

ROZMĚRY, TOLERANCE, HMOTOVÉ VLASTNOSTI

Všechny rozměry výrobků včetně tolerancí a základní technické údaje jsou uvedeny v tabulce 13. Tyto údaje
jsou i ve výkresové dokumentaci – výkres tvaru.
Obrázek 8 Základní rozměry hrana H

Obrázek 9 Základní rozměry blok L
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Tabulka 13

Název prefabrikátu

tloušťka tloušťka

šířka

výška

délka

nástupištní blok L 130
nástupištní blok L 130/2

objem hmotn
ost
t1 [mm] t2 [mm] B [mm] H / H´ [mm] L [mm] [m3] [kg]
180 ± 3 120 ± 3 1000 ± 5
1300 ± 3
1990 ± 4 0,5480 1340
180 ± 3 120 ± 3 1000 ± 5
1300 ± 3
995 ± 4 0,2740 670

nástupištní blok levý, pravý 130/114
nástupištní blok levý, pravý 114/98
nástupištní blok levý, pravý 98/82
nástupištní blok levý, pravý 82/66
nástupištní blok levý, pravý 66/50
nástupištní blok levý, pravý 82/74
nástupištní blok levý, pravý 66/58

180 ± 3
180 ± 3
180 ± 3
180 ± 3
180 ± 3
180 ± 3
180 ± 3

120 ± 3
120 ± 3
120 ± 3
120 ± 3
120 ± 3
120 ± 3
120 ± 3

1000 ± 5 1300/1140 ± 3
1000 ± 5 1140/980 ± 3
1000 ± 5 980/820 ± 3
1000 ± 5 820/660 ± 3
1000 ± 5 660/500 ± 3
1000 ± 5 820/740 ± 3
1000 ± 5 660/580 ± 3

1990 ± 4
1990 ± 4
1990 ± 4
1990 ± 4
1990 ± 4
995 ± 4
995 ± 4

0,5290
0,4910
0,4530
0,4140
0,3760
0,2170
0,1980

1290
1200
1100
1010
920
530
490

nástupištní hrana H 130
nástupištní hrana H 120
nástupištní hrana H 110
nástupištní hrana H 100
nástupištní hrana H 95
nástupištní hrana H 95 – 200

250 ± 3
250 ± 3
250 ± 3
250 ± 3
250 ± 3
250 ± 3

120 ± 3
120 ± 3
120 ± 3
120 ± 3
100 ± 3
100 ± 3

1000 ± 5
1000 ± 5
1000 ± 5
1000 ± 5
880 ± 5
880 ± 5

1995 ± 5
1995 ± 5
1995 ± 5
1995 ± 5
995 ± 4
1995 ± 4

0,5872
0,5450
0,5028
0,4606
0,1867
0,3772

1438
1308
1178
1048
554
905

nástupištní hrana RH 130  114 levá, pravá
nástupištní hrana RH 114  98 levá, pravá
nástupištní hrana RH 98  82 levá, pravá
nástupištní hrana RH 82  66 levá, pravá
nástupištní hrana RH 66  50 levá, pravá
nástupištní hrana RH 82  74 levá, pravá

120 ± 3
120 ± 3
120 ± 3
120 ± 3
120 ± 3
120 ± 3

1000 ± 5 1300/1140 ± 3
1000 ± 5 1140/980 ± 3
1000 ± 5 980/820 ± 3
1000 ± 5 820/660 ± 3
1000 ± 5 660/500 ± 3
1000 ± 5 820/740 ± 3

1990 ± 4
1990 ± 4
1990 ± 4
1990 ± 4
1990 ± 4
995 ± 4

0,5510
0,5125
0,4739
0,4353
0,3968
0,2220

1322
1230
1137
1045
952
533

rohový díl H/L 130 levý, pravý

250 ± 3
250 ± 3
250 ± 3
250 ± 3
250 ± 3
250 ± 3
250/180
±3

120 ± 3

990 ± 5

1300 ± 3

995 ± 4 0,4152 1017

nástupištní obrubník L 75
nástupištní obrubník L 75N

250 ± 2
250 ± 2

80 ± 3
80 ± 3

600 ± 3
600 ± 3

750 ± 3
750 ± 3

995 ± 4 0,1722
995 ± 4 0,1509

405
363

nástupištní rampa RL 1
nástupištní rampa RL 2
nástupištní rampa RL 3
nástupištní rampa RL 4
nástupištní rampa RL 5
nástupištní rampa RL 6

250 ± 2
250 ± 2
250 ± 2
250 ± 2
250 ± 2
250 ± 2

100 ± 3
100 ± 3
100 ± 3
100 ± 3
100 ± 3
100 ± 3

600 ± 3
600 ± 3
600 ± 3
600 ± 3
600 ± 3
600 ± 3

750 – 670 ± 3
670 – 590 ± 3
590 – 510 ± 3
510 – 430 ± 3
430 – 350 ± 3
350 – 270 ± 3

995 ± 4
995 ± 4
995 ± 4
995 ± 4
995 ± 4
995 ± 4

433
394
356
317
278
239

1300 ± 3
1200 ± 3
1100 ± 3
1000 ± 3
950 ± 3
950 ± 3

0,1806
0,1643
0,1482
0,1319
0,1157
0,0995

Poznámka: Technické údaje u nástupištních bloků levých a pravých jsou shodné, stejně tak nástupištních hran RH levých a pravých.
U nástupištních bloků je uvažována objemová hmotnost 2450 kg/m3.

Odchylka v rovinatosti nástupištních bloků můţe činit u horní plochy max. ± 2 mm, u ostatních ploch (čelní
a spodní) max. ± 4 mm, a to v podélném úhlopříčném směru.

6.4

SKLADOVÁNÍ, MANIPULACE, DOPRAVA

Nástupištní zídky tvaru L jsou skladovány na dřevěných nebo betonových podkladech v poloze zabudování.
Lze je skladovat maximálně ve dvou vrstvách, zpravidla uloţením do „sebe“, přičemţ spodní vrstva nesmí
být tvořena nástupištními bloky, či hranami levými nebo pravými ani nástupištní rampou RL. Dílce se
skladují ve vrstvách podle typu zvlášť. Vrstvy jsou proloţeny dřevěnými proklady o rozměru min. 40 × 40
mm, uloţenými cca ¼ od obou konců dílce.
Skládky hotových výrobků musí být rovné, zpevněné na uvaţované zatíţení a odvodněné. Podklady musí být
uloţeny na rovné ploše, aby nedocházelo ke kroucení výrobků do vrtule.
S výrobky se manipuluje pomocí jeřábu se závěsy s odpovídajícím spojkami, případně vysokozdviţným
vozíkem. Při montáţi se pouţívá ještě třetí závěs větší délky. To umoţňuje pokládku prefabrikátu ve
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vodorovné rovině. Při manipulaci s výrobky je potřeba dbát zvýšené opatrnosti, aby nedocházelo k jejich
poškození, případně k ohroţení zdraví a ţivota osob.
Výrobky se dopravují silničními, případně ţelezničními dopravními prostředky. Výrobky jsou loţeny v
poloze zabudování, zpravidla a maximálně ve dvou vrstvách. Jejich počet a rozmístění je dáno nosností
dopravního prostředku. Při přepravě je nutné prefabrikáty zabezpečit proti posunutí a převrhnutí, aby
n edošlo k jejich poškození nebo k ohroţení ostatních účastníků dopravy.

7

NÁSTUPIŠTNÍ DLAŽDICE A DLAŽEBNÍ DESKY

7.1

BETONOVÉ DLAŽDICE VLSVP, TYP A, TYP B

Jsou betonové plošné prvky (dlaţdice), opatřené na lícové ploše dezénem ve tvaru trapéz. Jejich poloţení
v řadě se vytváří na nástupišti vodící linie s funkcí varovného pásu VLsVP. Vzdálenost uloţení je 800 mm
od nástupištní hrany.
Tabulka 14
Název
betonová dlaţdice VLsVP typ A
betonová dlaţdice VLsVP typ B

Ev. číslo
592 464 719 010
592 464 719 011

Značka
HBB 10 – 19
HBB 11 – 19

Tabulka 15

Výrobek
betonové dlaţdice VLsVP typ A
betonové dlaţdice VLsVP typ B

šířka
[mm]
400 ± 3
400 ± 3

výška
[mm]
60 ± 2
60 ± 2

délka
[mm]
495 ± 3
400 ± 3

objem
[m3]
0,01152
0,0091

hmotnost
[kg]
27
21

Značení jednotlivých betonových dlaţdic se neprovádí. Značí se celá paleta, případně paketa.
Betonové dlaţdice VLsVP se ukládají na paletu do 4 stohů. Počet vrstev je omezen nosností palety
a nesmí přesáhnout 10 vrstev. Proklady jsou vkládány vţdy po 5 vrstvách.

7.2

NÁSTUPIŠTNÍ DLAŽEBNÍ DESKY

Nástupištní dlaţební desky slouţí ke stavbě horní plochy nástupišť. Nahrazují pouţití betonových dlaţdic
VLsVP v kombinaci s povrchem z dlaţebních bloků, dlaţebních desek nebo jiných materiálů.
Nástupištní dlaţební desky zjednodušují, zpřesňují a zrychlují pokládku horní části nástupiště, odstraňují
problémy s případným sedáním zámkové dlaţby a svojí rovinatostí a menším počtem styčných spár zvyšují
bezpečnost pohybu osob. Nástupištní dlaţební desky jsou určeny pro pouţití v kombinaci se stavbou
nástupištních zídek z prefabrikátů nástupištních hran H, případně v kombinaci nástupištních zídek z
prefabrikátů nástupištních bloků L s lomenou konzolovou deskou KDL.

20

TP – 02/13, 2. vydání
Obrázek 10

květen 2016

Příčný řez nástupištěm s použitím nástupištních dlažebních desek a nástupištní hrany H 130

Vyrábí se ve třech provedeních:


nástupištní dlaţební deska s dezénem dlaţby 200 × 200 mm



nástupištní dlaţební deska VLsVP s dezénem dlaţby 200 × 200 mm a vodící linie tvaru trapéz šířky
400 mm, určený osobám se zrakovým postiţením k orientaci při pohybu na nástupišti



nástupištní dlaţební deska VLsVP s přerušením, slouţící jako napojení varovného pásu kolmo ke
stávající vodící linii nástupiště

Tabulka 16

Název výrobku
nástupištní dlaţební deska VLsVP
nástupištní dlaţební deska VLsVP s přerušením
nástupištní dlaţební deska

Evidenční číslo
592 469 719 111
592 469 719 112
592 469 719 113

Obchodní značka
HBB 111 − 19
HBB 112 − 19
HBB 113 − 19

Tabulka 17

Název výrobku
nástupištní dlaţební deska VLsVP
nástupištní dlaţební deska VLsVP s přerušením
nástupištní dlaţební deska
7.2.1

šířka
[mm]
947 ± 2
947 ± 2
997 ± 2

délka
[mm]
997 ± 2
997 ± 2
997 ± 2

tloušťka
[mm]
80 ± 2
80 ± 2
80 ± 2

objem
[m3]
0,07463
0,07489
0,07925

hmotnost
[kg]
179
180
186

SKLADOVÁNÍ, MANIPULACE, DOPRAVA

Nástupištní dlaţební desky se ukládají po pěticích do stohů. Kaţdá pětice je uloţena na dřevěné podloţce,
přičemţ jednotlivé prvky jsou proloţeny dřevěnými proklady cca 20 cm od obou okrajů ve svislici nad
sebou. Počet pětic ve stohu je maximálně 3, coţ znamená 15 vrstev.
Skládky hotových výrobků musí být rovné, odvodněné a zpevněné na uvaţované zatíţení. Podklady nebo
dřevěné podloţky musí být uloţeny na rovné ploše, aby nedocházelo ke kroucení výrobků do vrtule.
Pro manipulaci s nástupištními dlaţebními deskami je v těţišti desky zabodován přepravní závitový úchyt.
S jednotlivými nástupištními dlaţdicemi lze manipulovat pomocí jeřábu se závěsem a závěsným očkem se
šroubem nebo pomocí vysokozdviţného vozíku. Po ukončení manipulace je závitový úchyt uzavřen šroubem
s vnitřním imbusem, chránící závit úchytu proti nečistotám.
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Výrobky se dopravují ţelezničními a silničními dopravními prostředky. Nástupištní dlaţdice jsou loţeny na
podklady a při více vrstvách jsou proloţeny dřevěnými proklady. Počet vrstev je omezen nosností
dopravního prostředku a maximálním počtem 10. Výrobky musí být zabezpečeny proti posunutí.

8

UKONČENÍ NÁSTUPIŠŤ

8.1

SCHODY NÁSTUPIŠTĚ

Jedná se o betonový prefabrikát, který slouţí k vybudování schodiště v koncové části ostrovního nástupiště
šířky 1000 mm. Značení, rozměry hmotové vlastnosti viz tab. 18 a 19.
Umístění prefabrikátu schodiště řeší Vzorové listy ţelezničního spodku Ţ 8, kap. Ţ 8.5.
Tabulka 18

Evidenční číslo
593 721 719 120

Značka
DZH 120 / 19

Název nástupištního prefabrikátu
schody nástupiště

Tabulka 19

Název prefabrikátu
schody nástupiště

9

tloušťka

tloušťka

šířka

výška

délka

objem
3

hmotnost

t1 [mm]

t2 [mm]

B [mm]

H / H´ [mm]

L [mm]

[m ]

[kg]

187,3± 3

280± 3

1300± 5

750± 3

1030± 3

0,4307

1012

KVALITA A VLASTNOSTI MATERIÁLŮ

Pro zajištění vysoké ţivotnosti prefabrikátů nástupištních zídek jsou kladeny vysoké nároky na kvalitu
ztvrdlého betonu. K výrobě lze pouţít pouze materiály, které vyhovují příslušným normám ČSN a dalším
předpisům.

9.1

ČERSTVÝ BETON

Všechny nástupištní prefabrikáty jsou vyrobeny z betonu pevnostní třídy C 30/37 pro stupeň vlivu prostředí
XF4. Pouze betonové dlaţdice VLsVP typ A, B jsou z betonu C 35/45-XF4.

9.2

BETONÁŘSKÁ OCEL

Je pouţita ocel řady B500B (B500A). Mnoţství, druh výztuţe a její vzájemné spojení předepisuje technická
dokumentace výrobce, především výkresy výztuţe. Betonářská ocel pouţita pro výrobu vyhovuje
poţadavkům „ČSN EN 10080 Ocel pro výztuž do betonu – Svařitelná betonářská ocel – Všeobecně“, „ČSN
42 0139 Ocel pro výztuž do betonu – Svařitelná betonářská ocel žebírková a hladká“.

9.3

KOVÁNÍ PREFABRIKÁTŮ, MANIPULAČNÍ A SPOJOVACÍ PRVKY

Specifikuje technická dokumentace výrobce (výkresy tvaru). Lze nahradit uvedený typ od daného výrobce
jiným, který parametrově odpovídá (nosnost, délka atd.).

9.4

DISTANČNÍ PODLOŽKY

Typ a velikost poţadovaného krytí stanovuje technická dokumentace výrobce. Lze pouţít pouze distanční
podloţky na bázi silikátů. Počet a umístění distančních podloţek stanovuje technická dokumentace výrobce,
obecně min. 4ks/m2.
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10 KVALITA PROVEDENÍ A VZHLED VÝROBKŮ
Poţadavky na jakost povrchu betonu dílců nástupištních prefabrikátů stanovují příslušné VTPKS, ZTKP a
zpracovaná realizační dokumentace.
Dílce musí mít hutný uzavřený povrch, potřebný pro zabezpečení ochrany výztuţe a betonu proti korozi.
Povrch výrobků musí být rovný, bez nálitků. Drobné povrchové trhliny, vzniklé smršťováním betonu do
šířky 0,1mm jsou přípustné. Výrobky nesmí mít výrobní vady, jako jsou nezhutněná místa, která by
nepříznivě ovlivnila pouţitelnost prvků. Ocelová výztuţ musí mít správné rozměry a musí být v prefabrikátu
uloţena v souladu s výkresovou dokumentací. Musí být zaručeno předepsané krytí dle výrobní dokumentace.
U nástupištních prefabrikátů na pohledových plochách nesmí být povrchové dutinky větší jak 5 × 5 × 5 mm.
Na ploše protiskluzového dezénu nesmí být větší jak 3 × 3 × 2 mm a jejich mnoţství nesmí překročit 3%
plochy.
Poškozené či uraţené hrany jsou přípustné do součtové maximální délky 50 mm, uraţené rohy nad
15 mm nejsou přípustné. Opravy se připouštějí, je nutné pouţít vhodnou správkovou hmotu, opravy provést
dle schváleného technologického postupu.
Antikorozní ochrana musí být provedena podle předepsaného a schváleného postupu. Případné oděry,
způsobené manipulací, musí být zapraveny dodavatelem stavebního díla.

10.1 PODMÍNKY PRO OPRAVY
Případná poškození, způsobená při dopravě a montáţi je nutné opravit vhodnou správkovou hmotou, která
vykazuje stejné pevnostní vlastnosti a odolnost proti vlivu prostředí. Před zahájením oprav je nutné
zpracovat a odsouhlasit technologický postup opravy a provést jeho schválení správcem stavby.

11 ŽIVOTNOST VÝROBKU
Výrobce předpokládá u všech uvedených výrobků ţivotnost minimálně 30 roků od data výroby, při
respektování všech výrobcem daných doporučení pro aplikaci, montáţ a skladování výrobků.

12 ZKOUŠENÍ
ŢPSV a.s. od září roku 2006 rozšířila systém QMS na integrovaný systém managementu ve shodě
s poţadavky ČSN EN ISO 9001, ČSN EN ISO 14001 a ČSN OHSAS 18001.
Integrovaný systém managementu je certifikován a dozorován nezávislým certifikačním orgánem TZÚS
Praha. Systém QMS je certifikován a dozorován i Sdruţením pro certifikaci systémů jakosti.
V zájmu objektivního, nestranného a věrohodného posuzování kvality výroby má ŢPSV a.s. podnikovou
zkušební laboratoř, která je akreditovaná Českým institutem pro akreditaci na základě posouzení splnění
akreditačních kriterií podle ČSN EN ISO/IEC 17025. Akreditace je udělena jiţ od 3. 8. 1993 pro široký
rozsah zkoušek cementů, kameniva, ocelí a betonů. Na závodech jsou vybudovány závodové zkušebny –
laboratoře, které jsou jak personálně tak přístrojově vybaveny k provádění základních zkoušek vstupních
materiálů pro výrobu čerstvého betonu, mezioperační a výstupní kontrolu jak betonu, tak výrobků.
Pracovníci AZL odborně a metodicky řídí činnost pracovníků závodových zkušeben v souladu s poţadavky
konkrétních norem. Kontrolní a zkušební postupy specifikují postup při zajišťování předepsaných kontrol a
zkoušek. ZL mají Osvědčení o odborné způsobilosti, udělenou ASPK Brno mimo laboratoří závodů
Doloplazy a Běstovice.

12.1 KONTROLA KVALITY VÝROBCEM
Poţadované vlastnosti vstupních materiálů, čerstvého a zatvrdlého betonu se ověřují kontrolními zkouškami.
Druhy kontrolních zkoušek a jejich četnosti upravuje kontrolní a zkušební plán (dále jen KZP) výrobce,
který je samostatným technickým dokumentem. KZP musí odpovídat poţadavkům STN, VTPKS a ZTKP.
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Kaţdá neshoda, zjištěná v průběhu vstupní, mezioperační a výstupní kontroly musí být odstraněna. V případě
označení neshodného výrobku výstupní kontrolou odpovědný pracovník navrhne způsob opravy tak, aby
poţadavky kladené na výrobek byly splněny a aby v ţádném případě nedošlo ke změně uţitných vlastností
výrobku. Jedná-li se o případ neshody, kdy není moţné ţádným způsobem zajistit shodu s plánovanými
poţadavky, musí být výrobek označen jako neshodný výrobek a přemístěn na skládku pro tyto výrobky
určenou.
Součástí kaţdé dodávky je soubor dokladů o jakosti, tj. vyhodnocené kontrolní zkoušky a měření dle KZP a
kontrolních zkušebních postupů (dále jen KZPO), výrobní dokumentace atd.

12.2 PŘEJÍMKA, VÝSTUPNÍ KONTROLA
Pro rozměrovou přejímku můţe být s odběratelem dohodnut přejímací plán, který se stává součástí kupní
smlouvy nebo smlouvy o dílo. Jejím úkolem je zamezit expedici nekvalitních výrobků. Kontrola spočívá
v provedení měření geometrických vlastností dílce dle příslušného KZPO s porovnáním výsledků měření
s příslušnými kritérii, uvedenými v KZPO, výrobní dokumentaci, KZP a ve vizuálním posouzení dílce, jeho
vnějšího vzhledu a kompletnosti.
Výstupní kontrolu provádějí, ředitelem závodu pověření pracovníci TK. Nahrazuje přejímací řízení v případě
jejího nekonání. Pověřený pracovník má právo vyřadit z přejímky a tedy i z expedice všechny dílce, u
kterých nebyla prokázána shoda. Poţaduje-li odběratel či stavebník, nebo jím určený dozor účast na
přejímce, je povinností výrobce mu tuto účast umoţnit a sdělit datum přejímky. Pokud se v daném termínu
k přejímce nedostaví, povaţují se výrobky za převzaté. K přejímce je nutné doloţit poţadovanou
dokumentaci, prokazující vlastnosti vyrobených prefabrikovaných dílců dle poţadavků VTPKS, ZTKP, SOD
aj.

13 OBJEDNÁVKA A DODÁVKA
Na kaţdou dodávku bude uzavřena kupní smlouva mezi odběratelem (zpravidla zhotovitelem stavby) a
výrobcem ŢPSV a.s. Věcný obsah smlouvy musí odpovídat zpracované projektové dokumentaci. Termín
dodávky, místo určení, způsob a p o d mí n k y dopravy js ou uvedeny v této smlouvě. Dodávka výrobků
musí být kompletní a musí odpovídat uzavřené smlouvě.
K dodávce je přiloţeno „Prohlášení o shodě“ nebo prohlášení o vlastnostech. Na ţádost zákazníka jsou
poskytnuty další doklady, jako jsou „Certifikát včetně protokolu“, výsledky kontrolních zkoušek apod.
Dodávka vyrobených stavebních dílů je zodpovědností ŢPSV a.s. a končí s přejímkou dílů a podpisem
protokolu o předání/ a převzetí oprávněnou osobou odběratele, zpravidla ve výrobním závodě Výrobce
ŢPSV tímto dokladem obdrţí schválení, ţe učinila vše dle poţadavků obvyklých okolností pro přesnou
organizaci při nakládání, přepravě a průběhu přepravy, zejména ţe uzavřela takové smlouvy o přepravě,
které odpovídají společně poţadavkům dohodnutým ve smlouvě mezi ŢPSV a odběratelem.
Objednávku lze zaslat na adresu:
ŢPSV a.s. odbor marketingu a obchodu
Třebízského 207
686 24 Uherský Ostroh
spojovatelka
 572 419 311
odbor MO
 572 591 620

fax 572 419 366, e-mail: info@zpsv.cz

Součástí kaţdé dodávky je soubor dokladů o jakosti, tj. vyhodnocené kontrolní zkoušky a měření dle KZP a
KZPO, výrobní dokumentace atd.

14 ZÁRUKY A REKLAMACE
Záruční doba je obvykle 60 měsíců od dne dodávky, pokud není stanoveno jinak v Obchodních podmínkách,
případně v kupní smlouvě. Poskytovaná záruka se nevztahuje na případy poškození prvků stěny násilným
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způsobem a na opotřebení neodpovídajícímu běţnému provozu a uţívání. Záruky platí tehdy, pokud
kupující i uţivatel dodrţí příslušná ustanovení těchto TPD a schválené technické dokumentace.
Za doklad o reklamaci je povaţován písemný doklad o zahájení reklamačního jednání doloţený zápisem o
zjištěné neshodě. Dodavatel se zavazuje, ţe v případě reklamace vadu prověří a vyjádří se k jejímu dořešení
do14 dnů po obdrţení reklamace. Vlastní oprava bude zajištěna v termínu, jenţ bude stanoven po dohodě
s reklamujícím. Dojde-li k poškození dílců po ukončení záruční doby, zavazuje se výrobce aktivně
spolupracovat při opravě škod. Podle rozsahu poškození lze v případě malého rozsahu škod provést opravu
poškozených dílců přímo na místě stavby, pomocí běţného ručního nářadí. Opravu je moţno objednat u
výrobce. Výrobce po obdrţení poţadavku na opravu dílců nástupiště zhodnotí v zastoupení odpovědných
pracovníků situaci na místě stavby. Po zhodnocení rozsahu škod navrhne ve spolupráci se zhotovitelem
podrobný technologický a pracovní postup opravy dílců a zhotovitel jej předloţí ke schválení příslušnému
orgánu. Následně proběhne oprava dle schváleného postupu.
ŢPSV a.s. prohlašuje, ţe na dodávaných výrobcích neváznou práva třetích osob, a to výslovně ani
průmyslová práva a zavazuje se, ţe pokud se v budoucnu prokáţe opak, bere pro takový případ jakoţto
výrobce a dodavatel této konstrukce na sebe všechny závazky z toho vzniklé.

15 PODMÍNKY POUŽÍVÁNÍ
15.1 PODMÍNKY LIKVIDACE
Nástupištní prefabrikáty jsou zařazeny podle přílohy č. 1 vyhlášky č. 381/2001 Sb. do skupiny
17 Stavební a demoliční odpady:
Kód odpadu 17 01 01
Odpad z betonu – nástupištní prefabrikáty
Likvidace oprávněnou organizací podle místa stavby.

16 BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI
Zásady bezpečnosti práce jsou dány základními zákony a vyhláškami z oblasti bezpečnosti práce. Při práci
na jednotlivých strojních zařízeních jsou pracovníci povinni dodrţovat pokyny a návody na obsluhu a
pouţívat při práci předepsané osobní ochranné pracovní prostředky. Práce na jednotlivých pracovištích
mohou vykonávat pouze zaškolení a zacvičení pracovníci resp. tam, kde jsou předepsány zkoušky odborné
způsobilosti, mohou tyto práce provádět pouze pracovníci s platnou způsobilostí.
Bezpečnost práce a provoz technických zařízení se řídí obecně závaznými bezpečnostními a hygienickými
předpisy. Totéţ platí u poţární ochrany. Se všemi typy bezpečnostních, hygienických a poţárních předpisů
musí být pracovníci zhotovitele pravidelně seznamování a musí být o tom vedeny písemné záznamy
archivované nejméně 5 let. Zhotovitel je povinen pracovníky vybavit speciálními pomůckami pro ochranu
zdraví a bezpečnou práci.
Pracovníci pohybující se v prostoru výrobní plochy, skládky a vlečky jsou povinni dbát zvýšené pozornosti
zejména:


v prostoru vytvářecího pracoviště



v prostoru dopravy čerstvého betonu



v prostoru se zavěšenými břemeny (manipulace jeřábů, ZZ, VZV, apod.)



v prostoru kolejiště atd.

Pracovníci musí znát technologický postup výroby, zejména, co se týká pracovních operací. Kaţdý
pracovník se zúčastňuje pravidelného školení bezpečnosti a ochrany zdraví (BOZP) a podrobuje se
předepsaným zkouškám v souladu s interní směrnicí Q10. Při skladování a práci s odformovacími prostředky
25

TP – 02/13, 2. vydání

květen 2016

je nutno vytvořit všechny podmínky odpovídající platným předpisům pro manipulaci a aplikaci hořlavých
kapalin. Za proškolení pracovníků a kontrolu dodrţování technologického postupu, technických norem a
dodrţování bezpečnostních pokynů odpovídá vedoucí pracovník. Kaţdý pracovník odpovídá za dodrţování
TPV, TPD a BOZP v oblasti svojí činnosti. Za kontrolu, ţe zaměstnanci byli poučeni a ţe znají postup
výroby a bezpečnostní předpisy odpovídá ředitel závodu.
Nebezpečí:


manipulace s břemeny (jeřáb, VZV atd.)



práce ve výšce, pád z výšky



betonová směs, zasaţení části těla odstřikem betonu



ruční vibrátory



forma (konstrukce a jednotlivé díly)
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17 SOUVISEJÍCÍ NORMY A PŘEDPISY
Normy a předpisy platné pro Českou republiku:
ČSN EN 206

Beton část  Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda

ČSN P 73 2404

Beton - Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda  Doplňující informace

ČSN EN 13369

Společná ustanovení pro betonové prefabrikáty

ČSN EN 13670

Provádění betonových konstrukcí

ČSN EN 10080

Ocel pro výztuţ do betonu – Svařitelná betonářská ocel – Všeobecně

ČSN 42 0139

Ocel pro výztuţ do betonu – Svařitelná betonářská ocel ţebírková a hladká

ČSN 73 4959

Nástupiště a nástupištní přístřešky na drahách celostátních, regionálních a
vlečkách

Zákon č. 22/1997 Sb. „O technických poţadavcích na výrobky“, ve znění pozdějších změn a doplňků
Nařízení vlády č. 163/2002 Sb. „Technické poţadavky na vybrané stavební výrobky“, ve znění pozdějších
změn a doplňků
Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah, kapitola 10 „Nástupiště, rampy, zaráţedla, účelové
komunikace a zpevněné plochy“.
SŢDC Ţ 8 Vzorový list ţelezničního spodku, „Nástupiště na drahách celostátních, regionálních a
vlečkách“, SÚDOP Brno, spol. s r.o. schválený 29. 8. 2001 pod č.j. 58 986/2001 – O 13, s platností od 1. 4.
2002
Obecné technické podmínky „Prefabrikované prvky nástupišť“, schválené pod č.j. 59 638/2000 – O 13 s
platností od 1. 2. 2000
Kontrolní a zkušební plán výrobce dílců nástupiště
Normy a předpisy platné pro Slovenskou republiku:
STN 73 6359

Nástupištia na ţelezničních dráhach

ŢSR Ţ 11 „Všeobecné zásady a technické poţiadavky na modernizované trate rozchodu 1435 mm“
Vzorové listy ŢSR
VTPKS

18 VÝKRESOVÁ DOKUMENTACE
Projektantům poskytujeme bezplatně výkresy tvaru. Výkresy výztuţe běţně neposkytujeme, výjimky lze
domluvit na základě konkrétního případu.

19 PŘÍLOHY
Technické listy výrobků.
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