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Tomáš Jangl, Regional Manager, PRS Czech Republic, 
Thomasj@prs-czech.com, +420 733 310 991, www.prs-med.com  
 

NEOWEBTM BUŇKOVÝ ZPEVŇOVACÍ SYSTÉM 
ENVIRONMENTALLY AWARE PRS SOIL RETENTION 

 
 
 Koncepce PRS 
  
PRS řeší problémy spojené se stabilizací zeminy, k čemuž využívá komplexní systémové 
koncepce, inovační technologie, profesionální technické expertízy a dlouhodobé zkušenosti s 
odborným know how.  
Tým PRS prodejců představuje kvalifikované techniky, kteří v úzké spolupráci se zákazníky 
analyzují každou stránku projektu, a to předtím, než rozhodnou o jeho individuálním, 
ekonomicky efektivním a z hlediska životního prostředí šetrném řešení. V podobě dalšího 
buňkového zpevňovacího systému NeowebTM poskytuje společnost PRS osvědčená a účinná 
stabilizační řešení pro základové polštáře, podkladní vrstvy, ochranu svahů a vodních kanálů, 
nádrže a úložiště, ochranu svahů a příkopů, výkopů, nádrží a skládek, jakož i opěrných zdí.  
 
Naše cíle  
 
Cílem naší společnosti PRS je poskytnout svým zákazníkům nejlepší řešení jejich problémů 
se stabilizací zeminy. Naplnění našeho cíle kvality začíná již  pomocí při zpracování projektu 
a pokračuje spoluprací při instalaci. S námi získáte nejen lepší výsledky, ale také pocit jistoty 
během realizace projektu. Pokud potřebujete  správné řešení Vašeho problému se stabilizací 
zeminového prostředí, spolehněte se naši firmu, která představuje průmyslovou jedničku v 
tomto oboru.  
PRS představuje správná řešení!  

 

mailto:Thomasj@prs-czech.com
http://www.prs-med.com
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Základové polštáře - podkladní vrstvy 
 
Založeno na perforovaném systému NeowebTM firmy PRS, který vytváří spolehlivé základy. 
 
 Perforovaný systém Neoweb díky svému zpevňovacímu účinku zabraňuje smykovému  
porušení a smykovým deformacím sypaných a násypových vrstvených materiálů. Systém 
stabilizuje plnivo, umožňuje rozložení zátěže v plastických zeminách, představuje základovou 
stabilizaci pro dlážděné plochy a stabilizaci nezpevněných vozovek.  
Systém vytváří tuhý podklad s vysokou ohybovou pevností, který při podélném rozložení 
zátěže funguje podobně jako polotuhá deska. Přispívá k rovnoměrnému rozložení zatížení a 
ke snížení kontaktních napětí na podloží. Tloušťku materiálu je možno ve srovnání s 
nehutněnými, neupravenými, nevyztuženými vrstvenými materiály snížit o 50% i více. Místo 
drahých importovaných materiálů je možno použít písek nebo méně kvalitní granulovaná 
plniva.  
 
1. Perforace zvyšuje úhel tření mezi vrstveným plnivem a stěnou buňky a vytváří lepší 
stabilizaci zeminy. Výsledkem je větší celkové rozložení zátěže a stabilita systému.  
 
2. Perforovaný systém usnadňuje podélný odtok nahromaděné zemní a povrchové vody, jehož 
důsledkem jsou stabilnější základové polštáře a podkladní vrstvy v případě saturované 
zeminy.  
 
3. Perforace umožňuje podélné odvodnění mezi jednotlivými buňkami, čímž se snižuje 
negativní vliv zadržování vody v buňkách, jestliže je systém uložen na málo propustném 
podloží.  
 
4. Perforace rovněž umožňuje plnění betonem (který protéká buňkami), dochází tak ke 
zvýšení třecího odporu mezi betonem a stěnami buněk. Tak se při realizaci docílí vynikajícího 
modulárního silničního svršku.  
 
5. Ideální řešení pro sběrné a skladištní dvory, železniční náspy, přístupové cesty s hrubým a 
hladkým povrchem, podklady vozovek,  přístavní plochy, železnice, základové rošty, 
základové patky, uložení pro potrubí a kabely a křížení na nízké úrovni.  
Ochranný systém svahů & svahů vodních kanálů  
 
Perforované stěny buněk zvyšují tvarovou stabilitu svahů a svahů vodních kanálů.  
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Perforovaný systém pro ochranu svahů a příkopů NeowebTM stabilizuje, zpevňuje, ztužuje a 
udržuje vrchní vegetační vrstvu nebo kamenné násypy, a to tím způsobem, že kontroluje 
posuv svahu vyvolaný hydrodynamickou a gravitační silou. Pokud jsou buňky vyplněny 
betonem, vytváří systém pružnou betonovou rohož s vestavěnými expanzními spoji. Ochranné 
systémy s jednou vrstvou nebo více vrstvami splňují širokou škálu strukturálních a 
hydraulických požadavků.  
Začleněním předpínacích lan (výztuh) na strmých svazích přispívá k dodatečné stabilizaci. 
Používá se také v takových případech, kdy geomembrána, půdní nebo skalní povrch brání 
ukotvení stupňovitými zářezy, skobami nebo pilotami.  
Kotvení Neowebu s předpjatými výztužemi/lany umožňuje a zajišťuje ukotvení v patě nebo 
koruně svahu a svahu kanálu.  
1. Perforovaný systém zajišťuje paralelní odvodnění materiálu výplně, snižuje možnost 
přesunu a sesuvu materiálu po svahu dolů. Výsledkem je vysoká stabilita systému.  
 
2.  Zvýšený součinitel tření mezi plnicími materiály a perforovanými buněčnými stěnami  
zajišťuje vyšší odolnost vůči vzestupnému posuvu/zvedání vyvolanému mrazem/táním a 
hydraulickou erozí (vyplavováním) výplně.  
 
3. U systémů s vegetací mohou její kořeny prorůstat mezi jednotlivými buňkami, čímž dojde 
k vyztužení vlivem rostlinné hmoty a stabilitě vůči krátkodobému působení vody.  
 
4. Perforace vytváří přirozenější lokalitu pro rostliny a živočichy tím, že umožňuje přesun 
dešťovek a živin mezi jednotlivými buňkami.  
 
5. Perforace usnadňuje průtok betonové výplně jednotlivými buňkami, a tím dochází k 
nárůstu součinitele tření mezi betonem a stěnami buněk. Vznikne  tak vynikající armovací 
systém pro ochranu svahových těles.  
 
6. Řešení PRS NeowebTM je ideální pro násypy, svahy, ochranné obklady břehů, ochranné 
konstrukce zářezů a násypů (kanálů a hrází), ochranné bariéry skládek, výsypky a skládky, 
hráze, plavy a podpěrné pilíře. 

 
 
 
Opěrné zemní konstrukce - stěny - zdi  
 
Perforovaný systém NeowebTM umožňuje aplikace: opěrná zemní konstrukce - stěna - zeď.  
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Vrstvený perforovaný systém NeowebTM představuje opěrný konstrukční systém, který 
vyhovuje veškerým stavebním požadavkům. Tento systém vyniká konstrukční flexibilitou a 
příjemným vzhledem (díky povrchu s vegetací). Vytváří vodorovné terasy, které umožňují 
růst vegetace i v exponovaných vnějších buňkách. Neprostupné otevřené vnější buněčné 
systémy zachycují dešťovou vodu a řídí odpařování spodní vody, čímž vytvářejí přirozenější 
vegetační prostředí.  
Opěrné konstrukce provedené z perforovaných geobuňek NeowebTM mohou vytvářet velmi 
strmé čelní plochy tím, že zachovávají strukturální stabilitu, a to díky své vlastní hmotnosti a 
vnějšímu zatížení. Systém zachycuje boční síly zvláště v případech, kdy je podloží tvořeno 
stlačitelnými a nestabilními zeminami.  
 
1. Zlepšený třecí účinek mezi perforovanou buněčnou stěnou a  zeminou způsobuje vyšší tření 
zadní stěny, čímž dochází k potenciálnímu snížení vodorovných destabilizačních sil a nárůstu 
svislých stabilizačních sil.  
 
2. Perforované buňky s vhodným plnicím materiálem splňují požadavky na odvodnění a 
eliminují potřeby složitějších odvodňovacích systémů.  
 
3. Díky zlepšenému odvodňovacímu systému dochází ke snížení hydrostatických sil,  
důsledkem je  menší hmotnost a hospodárnější výstavba stěn.  
 
4. Neperforované žlutohnědé, zelené nebo speciálně zabarvené čelní panely tvoří konstrukční 
součást, která vytváří lepší splynutí s konkrétním prostředím.   
 
5. NeowebTM je ideální pro svažující se povrchy se stavebním omezením, jako jsou např. 
dálniční náspy. Tento systém je také vhodný pro nedostatečně únosné podloží.  
 
 
V případě aplikací opěrných zemních konstrukcí, zdí a stěn je možno použít upínacích rámů, 
které pomáhají zachovat tvar sekce a rozmístění v průběhu plnících prací.  
 
Vodní nádrže, rezervoáry a skládky odpadů  
 
NeowebTM : společně s geomembránami tvoří nepropustné chráněné povrchy.  
 
Nepropustné vložky jsou využívány v mnoha aplikacích, při kterých je potřeba zadržet vodu 
či kontrolovat vodní rezervoáry, jezírka, hráze a přehrady. Nepropustné vložky představují 
významnou ekologickou přednost  při zakrývání ukončených skládek s nebezpečným 
odpadem nebo pro úpravná zařízení.  
Systém NeowebTM s různými druhy plniv je ideální k ochraně před prokluzem na hladkém 
povrchu. Není potřeba jistit ho zemními kotvami či hřebíky.  
Použitím integrovaných předpjatých lan zachycených na svornících /kotvách/ upevňovacích  
kolících (našroubovaných do předvrtaných otvorů)  lze vytvořit zavěšenou vrstvu 
NeowebTM, která může být přichycena/překryta/položena na ochrannou vrstvu bez použití 
zemního kotvení.  
Betonové výplňové systémy uspokojí většinu požadavků na zařízení pro jímání a kontrolu 
kapalin. Naproti tomu výplň z vegetační ornice je nejvhodnější pro pokrytí skládek, návozů a 
rekultivaci krajiny.  
Štěrková výplň (u skládek odpadů a návozů) umožňuje vytvoření odvodňovací vrstvy pro sběr 
a odvod výluhu do sběrného odvodňovacího potrubí.  
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Standardní rozměry NeowebTM  
Perforované sekce NeowebTM jsou k dispozici v různých velikostech, rozměrech a 
hloubkách buněk. K dispozici jsou buňky s těmito výškami:  
50-65-75-100-125-150-200 mm Rozměry a hloubky buněk jsou dány požadavky na konkrétní 
použití.  
 
Jednoduchá instalace    
Typ  Rozteč svárů (mm)  Plocha sekce (m2)   
PRS 330  330 ± 2.5  20 ± 3%   
PRS 356  356 ± 2.5  20 ± 3%   
PRS 445  445 ± 2.5  30 ± 3%   
PRS 660  660 ± 2.5  40 ± 3%   
PRS 712  712 ± 2.5  40 ± 3%   
 
Úseky se pro usnadnění přepravy složí na menší objem. Při instalaci na místě použití se 
perforované sekce NeowebTM  vyznačují menší hmotností a snadnější manipulovatelností v 
porovnání s pevnými stěnovými systémy.  
 
Další součásti systému   
Další díly používané spolu s úseky perforovaného systému NeowebTM jsou často velmi 
podstatné k dosažení kvalitního finálního výsledku. V mnoha projektech se používají 
polymerická předpjatá lana  nebo spony PRS Neo Clips, čímž se dosáhne optimální kvality 
systému.  
 
Polymerické předpjaté výztuže  
Integrální polyesterová předepínací lana, která jsou začleněna pomocí předvrtaných otvorů do 
perforovaného systému, zajišťují dodatečné uchycení vrstvy NeowebTM k zemnímu 
podkladu. Toto patentované vylepšené řešení poskytuje další stabilitu vůči působení 
gravitačních a hydrodynamických sil, zvláště u příkopů a svahů.  
Aplikace předepínacích lan je zvláště důležitá tehdy, jestliže je v podloží  umístěna 
geomembrána, nebo je podloží tvořeno skalním prostředím, které nedovoluje ukotvení 
pomocí krátkých kotev. Standardní předepínací lana jsou spletena z multivláken z 
vysokopevnostního polyesteru. K systému NeowebTM jsou připevněny pomocí Neo Clips, 
které slouží jako příchytné kolíky nebo kotevní hlavice.  
 
NeoClip  
Neoclip jsou speciálně vyvinuté kotevní hlavice, které se nasadí na konec upevňovací tyče. 
Tím se dosáhne časové i materiálové úspory během instalace, neboť NeoClip ve spojení se 
systémem  NeowebTM nabízí až 25 % úsporu materiálových nákladů, včetně dalších výhod.  
 
Kotevní systém Neo-Anchor     
NeoClip nasazený na konec upevňovací tyče vytváří kotevní systém  Neo-Anchor, který 
představuje liniový, snadno proveditelný způsob ukotvení.  
Rameno NeoClip se přichytí buď na stěnu buňky NeowebTM , nebo na předepínací lano. Tím 
se dosáhne navýšení odolnosti proti smykovým silám a  zdvihu.  
Vylučuje nutnost použití upevňovacích  kotev  ve tvaru J.  
Představuje liniový, snadno realizovatelný kotevní bod/kolík, který zajišťuje vynikající 
kotvení.  
Při použití s předpjatými výztužemi může kotevní systém Neo-Anchor rovněž stabilizovat 
paty nebo koruny svahů a svahů vodních kanálů.  
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Neo-Anchor může také pojit dohromady dva úseky NeowebTM. Neo-Anchor se umístí uvnitř 
buněk na bočním spoji dvou úseků NeowebTM, takže každé rameno svorky zapadne do 
různých buněčných stěn spojovaných úseků. Při spojování úseků NeowebTM pomocí 
systému Neo-Anchor není ale vyloučena potřeba spojení sponami, pokud je vyžadováno 
spolehlivé napojení.  
 
Upevňovací kolík Neo-Clip  
Upevňovací kotva/kolík Neo-Clip se používá ke spojování předpjatých výztuh v určitých 
bodech přenášejících zatížení ve svazích a příkopech. Nahrazuje použití jiných méně 
spolehlivých spojovacích mechanismů.  
 
Perforovaný systém NeowebTM firmy PRS: jednička moderní  
geotechniky  
 
Vyvinuto na základě znalostí problému, jeho pochopení a zkušeností s ním; prověřeno 
rozsáhlým výzkumem a zkouškami. Inovovaný buňkový zpevňovací perforovaný systém 
NeowebTM firmy PRS představuje vynikající kompletní systémové řešení pro stabilizaci 
zemin. V tomto oboru jsou výrobky a technologie společnosti PRS průmyslovou jedničkou.  
Perforovaný systém NeowebTM představuje kompletní technickou vícesložkovou soustavu, 
která obsahuje: perforovanou sekci  NeowebTM,  
specifický plnicí materiál,  
ostatní relevantní složky, které zvyšují kvalitu výsledného řešení.  
 
Perforovaný systém Neoweb obsahuje otvory o specifické velikosti, počtu a rozteči. Skladba 
těchto otvorů vytváří zlepšenou třecí vazbu mezi vrstvenými materiály a betonem, zajišťuje 
zlepšené zpevnění díky kořenové vegetační soustavě a zlepšené podélné odvodnění.  
 
Certifikát jakosti ISO  
Systém řízení jakosti PRS je certifikován podle ISO 9001-2000.  
Veškeré výrobní fáze jsou monitorovány pomocí statistického řídicího procesu. Perforované 
sekce NeowebTM, které jsou vyrobeny z vysokohustotního polyetylénu, splňují ty 
nejpřísnější standardy kvality před dodávkou na místo použití.  Výrobce  poskytuje záruku na 
chyby materiálu a zpracování.  
 
Přednosti perforace  
 
Tento systém, vyvinutý se zřetelem k potřebám zákazníka, zvyšuje kvalitu ochrany svahů a 
výkopů, svahů vodních  
příkopů/kanálů, stabilizačních opěrných konstrukcí a podkladních základových polštářů a 
zátěžových podložních  
vrstev.  
 
Zlepšené podélné odvodnění prostřednictvím buněčných stěn zajišťuje lepší výsledky v 
nasycených zeminách - 16% otevřené plochy buněčné stěny umožňuje podélný odtok 
přebytečné spodní a povrchové vody.  
 
Větší zablokování buněčných stěn (výplní z hrubozrného materiálu jako jsou štěrk a beton) 
zvyšuje třecí koeficient až na 30%.  
 
Zvýšené prorůstání kořenů vegetační soustavy - kořeny prorůstají mezi buňkami a 
vytvářejí stabilizující vegetační hmotu.  
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Zdravé půdní prostředí - umožňuje průchod vody, živin a půdních mikroorganismů mezi 
buňkami a celým systémem.  
 
Nižší náklady na instalaci a dlouhodobou údržbu díky snížené spotřebě materiálu a 
vyššímu stupni zablokování  
plniva.  
Buňkový zpevňovací systém NeowebTM  

  
  
 
 
 


