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DODÁVKY VÝROBKŮ
PRO ŽELEZNIČNÍ
A TRAMVAJOVÉ TRATĚ
JSOU NAŠIM NOSNÝM
PROGRAMEM



PŘEDSTAVENÍ SPOLEČNOSTI

ŽPSV s.r.o. se sídlem v Uherském Ostrohu je firma s více jak šedesátiletou tradicí na trhu stavebních 

výrobků, materiálů i služeb s působností v České republice a prostřednictvím svých dceřiných 

společností též na Slovensku a v Bulharsku.

Je tradičním úspěšným dodavatelem betonových prefabrikátů pro stavebnictví s prioritním zaměřením 

na dopravní (železniční i silniční) stavby. Významná část produkce je ale směřována také do pozemních 

staveb, inženýrských staveb, bytových staveb, ekologických staveb a rovněž do celého stavebnictví. 

Postupem let se značně rozšířil nabízený sortiment výrobků i služeb.

V současné době je struktura společnosti tvořena pěti výrobními závody a jedním provozem  

v České republice, jedním výrobním závodem na Slovensku a jedním výrobním závodem v Bulharsku.

Od 28. 6. 2018 je majitelem společnosti ŽPSV s.r.o. německá společnost Leonhard Moll AG,  

která je tradičním výrobcem pražců v Německu. Další závody na výrobu pražců vlastní i v Polsku, 

Chorvatsku a Anglii. 



JIŽ NĚKOLIK DESETILETÍ  
JSME TRADIČNÍM DODAVATELEM 
BETONOVÝCH VÝROBKŮ  
PRO STAVEBNICTVÍ V ČR A SR



Závod Doloplazy

Závod Uherský Ostroh

Závod Nové Hrady

Závod Čerčany

Závod Litice nad Orlicí

Provoz Běstovice

ŽPSV a.s. Čaňa

ŽPSV EOOD

VÝROBNÍ ZÁVODY

ZAHRANIČNÍ ÚČAST



DODÁVKY VÝHYBKOVÝCH
PRAŽCŮ DO ČESKÉ REPUBLIKY
A ZAHRANIČÍ



ZÁVOD DOLOPLAZY

Nosným programem závodu je výroba příčných železničních pražců B91S z předpjatého betonu s aplikací

upevnění Vossloh a výroba předpjatých výhybkových pražců pro výhybky výrobců DT Prostějov, VAE, 

Vossloh Cogifer.

Další program tohoto závodu tvoří celá řada prefabrikátů pro budování železničních staveb – různé 

systémy nástupišť, odvodňovací žlaby, kabelové žlaby, poklopy atd. Část produkce je vyráběna 

vibrolisováním na lince Schlosser – jedná se o různé druhy zámkové dlažby, obrubníky, příkopové 

tvárnice a další. Významnou část výroby v posledních letech tvoří prefabrikáty pro budování 

předsazených lodžií, které jsou vyráběny včetně betonového zábradlí v celé řadě modifikací.  

Rovněž se rozšířil sortiment o výrobu protihlukových stěn a segmentů štol.

ZÁVOD UHERSKÝ OSTROH

Uherský Ostroh je druhým závodem s výrobní technologií pro výrobu železničních pražců. Kromě pražce 

typu B91T pro koridorové tratě, se v tomto závodě vyrábí i typ B03 pro mimokoridorové tratě, v dalších 

úpravách též pro městské tramvajové tratě. V roce 2015 zde byla vybudována nová linka pro výrobu  

již zmíněných železničních pražců B 91T a BC 12, určených pro vysokorychlostní tratě. Železniční program 

je v tomto závodě doplněn také výrobou panelů pro pevnou jízdní dráhu PORR. Dále se zde vyrábí 

odvodňovací žlaby, prvky pro opěrné a zárubní zdi, silniční panely, zádlažbové panely, betonová svodidla 

a další prefabrikáty dle poptávek na trhu. Také tento závod vyrábí lodžiové prefabrikáty a ve značné 

míře i protihlukové stěny.



DODÁVKY PEVNÉ JÍZDNÍ DRÁHY



ZÁVOD NOVÉ HRADY

Tento závod je třetím závodem, kde probíhá výroba železničních pražců a to typ B91S. Dále se závod 

soustřeďuje na výrobu sortimentu jako jsou kanalizační šachty, trubní propustky, příkopové žlaby  

a tvárnice, železniční nástupiště, lodžiové prefabrikáty a prefabrikáty pro pozemní stavitelství  

s výrobou na český a rakouský trh. Rovněž je schopen vyrábět a dodávat protihlukové stěny.

ZÁVOD ČERČANY

Po roce 2001 došlo ve společnosti ŽPSV k postupnému rozšíření sortimentu významně směrem  

k zakázkové výrobě – výrobě nosných skeletů a obvodových plášťů průmyslových hal, komerčních 

objektů, bytových domů, zábavných center. Právě závod Čerčany je v rámci ŽPSV jedním z těch,  

který je na tuto výrobu zařízen a specializován. Pro tuto výrobu je poměrně moderně vybaven.  

Vyrábí prvky pro výše uvedené montované skelety (sloupy, vazníky, vaznice, průvlaky, trámy, obvodové 

panely, sendvičové konstrukce, filigránové stropy a prakticky vše, co je pro takovýto druh konstrukcí 

třeba). Závod zajišťuje i výrobu prostorové prefabrikace (buňky pro trafostanice), výrobu mostních 

silničních a železničních vah a protihlukových stěn. Mimo tento sortiment si závod zachoval  

i výrobu prvků pro výstavbu železničních tratí jako jsou nástupiště, přejezdy Brens, apod.

ZÁVOD LITICE NAD ORLICÍ

Tento závod nebyl součástí původní struktury ŽPSV a byl dokoupen teprve v roce 2001. Hlavní částí 

tohoto závodu je vlastní „prefa“. Tento závod má dlouhou tradici výroby předpínaného betonu, jehož 

byl docela průkopníkem v rámci celé České republiky. Pokud se týká výrobního programu, je tento 

opět orientován na zakázkovou výrobu (hlavně skeletové konstrukce), výrazný doplněk ovšem tvoří 

právě předpínané konstrukce (předem i dodatečně), které nacházejí aplikaci u mostních konstrukcí 

a velkorozponových vazníků. Jelikož společnost ŽPSV nejen vyrábí, ale i montuje výše uvedené 

konstrukce (skelety, mosty, protihlukové stěny), má za tímto účelem zřízenu i skupinu montáží,  

která je organizačně začleněna právě do tohoto závodu. Dále závod vyrábí kompletní sortiment 

rámových propustků, prvky železničních nástupišť, protihlukové stěny a svodidla.



FIREMNÍ PROFIL

DODÁVKY PREFABRIKOVANÝCH 
KONSTRUKCÍ PRO POZEMNÍ 
STAVITELSTVÍ VČETNĚ MONTÁŽE



PROVOZ BĚSTOVICE

Provoz Běstovice je organizačně podřízen vzhledem ke své velikosti a charakteru výroby závodu Litice.

Tradice tohoto provozu spočívá ve výrobě vibrolisovaného zboží pro železniční a silniční stavby 

(příkopové tvárnice, prvky nástupišť) a výrobě drobných prefabrikátů pro železniční značkování,  

dnes často s využitím technologie SCC. Celkový program je ovšem podstatně bohatší a zahrnuje  

v sobě celou řadu dalších prefabrikátů (prefabrikáty pro drátovody, odvodňovací žlaby, panely, 

krabicové díly, atd.). Vzhledem ke svému umístění a úrovni okolní konkurence má v tomto provoze 

význam i prodej transportbetonu.

ŘEDITELSTVÍ

Výrobní činnost výše uvedených závodů je koordinována, organizována, řízena a kontrolována z úrovně

ředitelství společnosti, které sídlí v Uherském Ostrohu. Ředitelství společnosti dále vykonává servis 

odbornými útvary (technická kancelář, projekce, ekonomický úsek, bezpečnost a ochrana zdraví, 

ekologie, energetika, IT, právní služby, akreditovaná zkušební laboratoř atd.), je tvůrcem základní 

strategie, jedná se státní správou, kontrolními orgány a odpovídá za celkový chod společnosti  

v zákonném rámci.

Z pozice ředitelství je zajišťována také účast v odborných sdruženích a asociacích, v kooperovaném  

i vlastním vývoji a výzkumu, v grantech, spolupráce s vysokými školami, výzkumnými ústavy, 

projekčními organizacemi, SŽDC a mnoha dalšími odbornými organizacemi.

ŽPSV s.r.o. je silnou společností a jednou z vedoucích ve svém oboru v České republice. Společnost trvale 

hledá další uplatnění na ostatních evropských a světových trzích. Společnost se proto zaměřuje  

na dodávky prefabrikátů do sousedních států jako je např. Rakousko, Slovenská republika, Slovinsko, 

Bulharsko, Srbsko, Norsko a Turecko.



PODÍLÍME SE NA SNIŽOVÁNÍ
HLUKOVÉ ZÁTĚŽE VÝVOJEM
VLASTNÍCH VÝROBKŮ



ZAHRANIČNÍ ÚČAST

Společnost ŽPSV s.r.o. je majoritním akcionářem ve dvou zahraničních dceřiných společnostech.

ŽPSV a.s. ČAŇA

Tato společnost vyrábí a dodává podobný výrobní program jako mateřská ŽPSV, ovšem na území 

Slovenska. Sortimentním specifikem je pouze výroba železničních pražců pro širokorozchodnou 

železnici. Závod se nachází cca 20 km od Košic.

ŽPSV EOOD

V Bulharsku má naše společnost jeden výrobní závod a to v Parvomai.



INTEGROVANÝ SYSTÉM MANAGEMENTU
 
Společnost má zaveden a certifikován Integrovaný systém managementu (ISM) dle norem ČSN EN ISO 

9001:2016, ČSN EN ISO 14001:2016 a ČSN OHSAS 18001:2008. Certifikace pokrývá návrh, výrobu  

a dodání železničních pražců, železobetonové prefabrikace, čerstvého betonu a montážní činnost. 

Základní závazky Společnosti definuje Politika ISM. ISM je přímo zakotven ve struktuře naší akciové 

společnosti. Organizační řád pevně stanovuje povinnosti, pravomoci útvarů tak, aby požadavky  

pro zajišťování kvality, ochrany životního prostředí a bezpečnosti práce byly zaručeny. 

POSUZOVÁNÍ SHODY 

Posuzování shody našich výrobků se řídí zákonem 22/1997 Sb. „O technických požadavcích na výrobky“ 

(ve znění následných změn), nařízením vlády č.163/2002 Sb. (ve znění následných změn) a Nařízením 

Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011, kterým se stanoví technické požadavky na stavební 

výrobky. Při posuzování shody příčných pražců postupujeme dle evropské směrnice pro interoperabilitu 

železničního systému 2008/57/ES a příslušných technických specifikací (TSI). U stanovených stavebních 

výrobků vydává ŽPSV prohlášení o shodě, respektive prohlášení o vlastnostech.

AKREDITOVANÁ ZKUŠEBNÍ LABORATOŘ 

V zájmu objektivního, nestranného a věrohodného posuzování kvality výroby provozuje Společnost 

zkušební laboratoř (AZL), která je akreditovaná Českým institutem pro akreditaci na základě posouzení 

splnění akreditačních kriterií podle ČSN EN ISO/IEC 17025:2018. Akreditace je udělena již od 3.8.1993 

pro široký rozsah zkoušek cementů, kameniva, ocelí, betonů a výrobků.

ZKUŠEBNICTVÍ NA ZÁVODECH 

Na každém výrobním závodě je zřízena závodová zkušebna – laboratoř, která je jak personálně tak 

přístrojově vybavena 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 – laboratoří v souladu s požadavky konkrétních norem. 

Závodové zkušebny jsou dozorovány ze strany ASPK Brno pro dodávky na ŘSD, dále Inspekčním 

orgánem TZUS Teplice, TZUS Brno (posuzování shody) a pověřenými pracovníky TÚDC SŽDC  

pro dodávky železničních pražců.



KONTAKTY

ŘEDITELSTVÍ SPOLEČNOSTI

Třebízského 207

687 24 Uherský Ostroh

Ústředna

Tel.: 572 419 311

Fax: 572 419 308

E-mail: info@zpsv.cz

http: www.zpsv.cz

Info linka: 800 138 736

Obchodní oddělení

Tel.: 572 419 360

Fax: 572 419 366 

Reklamace

Tel.: 572 419 315

sucha@zpsv.cz

(příp. info@zpsv.cz)

VÝROBNÍ ZÁVODY

závod Čerčany
257 22 Čerčany

Ústředna

Tel.: 317 477 107

E-mail: info@ce.zpsv.cz

závod Doloplazy u Nezamyslic
798 26 Doloplazy

Ústředna

Tel.: 582 300 250, 260

Fax: 582 300 272

E-mail: info@do.zpsv.cz

závod Uherský Ostroh
687 24 Uherský Ostroh

 

Ústředna

Tel.: 572 430 660

Fax: 572 430 670

E-mail: info@uo.zpsv.cz

závod Litice
561 86 Záchlumí 

Ústředna

Tel.: 469 779 250

E-mail: info@li.zpsv.cz

provoz Běstovice
565 01 Běstovice

Expedice

Tel.: 465 385 411, 412

E-mail: info@be.zpsv.cz

závod Nové Hrady 

373 33 Nové Hrady

Ústředna

Tel.: 389 779 200 

Fax: 386 362 330

E-mail: info@nh.zpsv.cz

OBCHODNÍ ZASTOUPENÍ PRAHA

Budova Sudop Praha a.s. 

Olšanská 1a

130 80 Praha 3

Ústředna

Tel.: 267 094 256

Fax: 222 728 169

E-mail: ozpraha@zpsv.cz



www.zpsv.cz

ŽPSV s.r.o., Třebízského 207, 687 24 Uherský Ostroh, Česká Republika
Tel.: +420 572 419 311, Fax: +420 572 419 366, info: 800 138 736, E-mail: info@zpsv.cz


