
 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Technologie Direct Push (DP) 
Společnost DEKONTA je jedinou českou společností, která 
disponuje Direct Push vrtnou soupravou a dalším příslušenstvím 
od americké společnosti Geoprobe. Metody Direct Push (DP) jsou 
na rozdíl od tradičních vrtných metod postaveny na 
vtláčení/zatloukání (vahou vrtné soupravy či pomocí kladiva) 
dutých tyčí do horninového prostředí bez jejich rotace. Materiál z 
horninového prostředí je přitom odtlačován do stran a dochází k 
jeho kompresi. Tato metoda je použitelná pouze pro nezpevněné 
horniny jako jsou štěrky, písky a jíly a hloubkový dosah bývá 
omezený. Velkou výhodou oproti tradičním metodám vrtání je 
ovšem jejich jednoduchost a rychlost, z čehož vyplývá výrazně nižší 
cena za běžný metr. 

 

Jiří Kubricht – DP průzkumy: jiri.kubricht@dekonta.cz 
Vladislav Knytl – direct sensing: vladislav.knytl@dekonta.cz 
Ondřej Lhotský – injektáže: ondrej.lhotsky@dekonta.cz     
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Pro svou jednoduchost a rychlost je DP často využíván pro 
průzkumné práce – pro odběry vzorků zemin (v tomto případě je 
materiál horninového prostředí zatlačen do vnitřku duté tyče), 
jednorázové odběry vod a půdního vzduchu. DP se hojně užívá také 
v kombinaci s nástroji tzv. přímého průzkumu (Direct Sensing 
Tools), což jsou nástroje pro mapování a získávání informací 
týkajících se kontaminace horninového prostředí v reálném čase. 
Tyto metody umožňují přímé sledování vlastností horninového 
prostředí v průběhu vrtných prací a nejsou závislé na práci v 
analytických laboratořích. Cílem přímých průzkumů je získat data 
o lokalizaci kontaminace a rovněž vlastnostech horninového 
prostředí. Příkladem těchto technologií jsou např. Membrane 
Interphase Probe (MIP) určená k mapování těkavých organických 
kontaminantů, Optical Image Profiler (OIP), určený k mapování 
ropných látek přítomných ve formě fáze a Hydraulic Profiling Tool 
(HPT) určený k mapování propustnosti horninového prostředí.  

 
 

DP technologie jsou v současné době v zahraničí intenzivně 
využívány v souvislosti s rozvojem konceptu takzvané „High 
resolution site characterisation“, což je koncept vyvinutý 
americkou agenturou pro ochranu životního prostředí (US EPA) na 
základě vyhodnocení několika desítek let zkušeností se sanacemi 
ekologických zátěží. Jedná se o strategie a techniky průzkumu 
lokalit ve vysokém rozlišení pro stanovení reálné distribuce 
kontaminantů a vlastností prostředí, ve kterém se nacházejí, s větší 
jistotou, podporující rychlejší a efektivnější sanace. 

 

 
 

DP je v nezpevněných horninách možné také využít pro instalaci 
monitorovacích či injektážních vrtů. Tento způsob instalace 
vrtů/sond je zpravidla výrazně levnější než instalace klasickými 
metodami vrtání. Nevýhodou bývá omezený hloubkový dosah a 
omezený průměr takto instalovaných vrtů.  

 

 

MIP Průzkum na lokalitě Březinka 

Typické MIP profily – výsledky XSD detektoru a měrné vodivosti 

 
 

DP injektáže pak umožňují dodání sanačních činidel do 
horninového prostředí bez nutnosti instalace stálých vrtů. DP 
injektáž spočívá v zarážení dutých tyčí s takzvanou injektážní 
špičkou do horninového prostředí. Vždy, když je dosaženo 
požadovaného horizontu, je do něj zasáknuto zvolené sanační 
činidlo.  Výsledkem je snížení materiálových a provozních nákladů 
a vyšší efektivita sanace. Touto metodou je možné do horninového 
prostředí injektovat různá sanační činidla (oxidanty, redukční 
činidla, živiny apod.), a to v kapalné i pevné formě. 

 
 

3D model kontaminace na lokalitě Premont Fr. Lázně 

DP injektáž tzv. nanoželeza na lokalitě Olšany 

DP instalované vrty s pojezdovým zhlavím a s pažnicí 
vyvedenou nad terén 

Portfolio Direct Push a Direct Sensing zařízení a služeb nabízených spol. DEKONTA 

Společnost DEKONTA vlastní multifunkční vrtné soupravy Geoprobe 7822DT použitelné pro všechny typy výše popsaných prací. Tento typ vrtné 
soupravy již několik let prokazuje svou univerzálnost a robustnost pro použití v geologických podmínkách České republiky. S využitím uvedených 
vrtných souprav je spol. DEKONTA schopna nabízet široké portfolio služeb s využitím zařízení americké společnosti Geoprobe. 

 
 


