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V našej spoločnosti pracujú kvalifikovaní a skúsení odborníci. Disponujeme výkonnou a kvalitnou 
technikou, pásovými bagrami s dlhým dosahom značky KOMATSU, ktoré sú vybavené 18-metrovými 
výložníkmi SUPERLONGFRONT. Tie sú vhodné najmä na čistenie kanálov a prehlbovanie 
vodných plôch, svahovanie brehov, výkop bahna a sedimentov i ťažbu štrkopieskov.  

 

Na práce na vodnej ploche používame aj sací bager a podvodný buldozér. Sací bager je plávajúci 
stroj vhodný na odťaženie sedimentu, čím sa zvýši retenčný objemu vodnej nádrže. Odsatý sediment 
sa potrubím transportuje do usadzovacej depónie, alebo špeciálnych vakov, prípadne sa dá ďalším 
procesom spracovania likvidovať uložením na skládkach. Podvodný buldozér je ťažobný stroj s 
hmotnosťou 43 ton určený pre práce do hĺbky 7 metrov a v ťažko prístupnom teréne. Používa sa na 
rozrušovanie a výkop dna, jeho úpravu a opevnenie navážaním kameňa, alebo svahovanie pod 
vodnou hladinou.  

 

    
 
Sme držiteľom certifikátov implementácie manažérstva systému kvality ISO 9001:2015, bezpečnosti 
a ochrany zdravia pri práci ISO 45001:2018, environmentálneho manažérstva ISO 14001:2015 
a riadenia v projektov podľa ISO 10006:2017. 
 

Dlhoročné skúsenosti sú zárukou kvality našej práce  

 
 

Odborníci na zemné práce na vode i pod vodou 
 

už viac ako 20 rokov v spojení s vodou... 

Úspešne sme realizovali viaceré environmentálne 
projekty revitalizácie vodných plôch, obnovy 
riečnych ramien a mokradí. Podieľali sme sa aj na 
protipovodňových opatreniach či záchranných a 
zabezpečovacích prácach počas zvýšených 
vodných stavov a likvidácií následkov povodní. 
Máme bohaté skúsenosti i s bežnými zemnými prácami, 
hĺbením stavebných jám, skrývok či výkopoch na 
líniových stavbách. Špecializujeme sa aj na 
potápačské práce, uloženie zhybiek rúrových 
vedení a plynovodov pod dno riek a oprave ich krytia, 
revízie a obhliadky objektov pod vodou.    
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Naše referencie za posledné obdobie: 
 

 
- Prepojenie reliktu ramena na ostrove Mužlianska sihoť s Dunajom 
- Sprietočnenie Biskupického ramena v rámci kompenzačných opatrení výstavby D4/R7  
- Vytvorenie maloplošných mokradí a občasných vodných plôch v CHVÚ Ostrovné Lúky 
- Rekonštrukcia Dolnobarského rybníka 
- Revitalizácia brehu jazera Thermalpark v Dunajskej Strede 
- Odstránenie naplavenín z plavebnej komory Trenčianske Biskupice 
- Revitalizácia Kľúčoveckého ramena Dunaja 
- Výkop piliera Starého mosta v toku Dunaja v Bratislave 
- Úprava koryta rieky Hron na MVE Šalková 
- Revitalizácia Karloveského ramena VZ Sihoť v Bratislave 
- Prehĺbenie mokradí v CHVÚ Medzibodrožie 
- Revitalizácia Čilížského potoka – zhybky na Chotárnom kanáli a kanáli Vrbina 
- Revitalizácia ramennej sústavy Veľkolélskeho ramena 
- Stavebné práce pod vodou na objektoch SVD Gabčíkovo – Nagymaros a VD Žilina 
- Odstránenie nánosov štrku a úprava podhatia SVD Gabčíkovo-Nagymaros, stupeň Čunovo 
- Obnova vodných a mokraďových biotopov v toku Porec 
- Odťaženie sedimentu z odklaliska popolovín vo Zvolene 
- Revitalizácie Devínskeho ramena  
- Prehĺbenie koryta Dunaja pod Starým mostom v Bratislave pre demontáž mostovky  
- Revitalizácia močiara Istragov - úprava koryta prívodu 
- Vyčistenie koryta Mlynského náhonu v lokalite Nové Zámky  
- Sprietočnenie ramennej sústavy Veľkolélskeho ramena  
- Výkopy kalov z bioplynových nádrží 
- Odstránenie sedimentov z dna prístavného bazéna zimného prístavu Bratislava 
- Revitalizácia ramena Dunaja v oblasti Medveďova  
- Vyťaženie nánosov z VN Nesluša  
- Odkop horúcej strusky na ďalšie spracovanie v ArcelorMittal v Ostrave 
- Svahovanie skládky TKO Myslava v Košiciach  
- Prekládka VTL plynovodu DN 1200 pod dno riek Laborec a Hron  
- Protipovodňová ochrana k.ú. Bernolákovo - 1.-3.etapa na Čiernej vode  
- Protipovodňová ochrana obce Vozokany na toku Čiernej vody  
- Záchranné protipovodňové práce a toku rieky Poprad v čase povodne a ľadochodu 
- Čistenie rybníkov v lokalite Vrbov  
- Záchranné a protipovodňové práce počas 3. stupňa povodňovej aktivity v povodí rieky Poprad  
- Čistenie nádrže v objekte VE Veľké Kozmálovce bagrom s dlhým dosahom  
- Vyťaženie hnedouhoľných kalov z odkaliska bane Cígeľ  
- Čistenie kalových nádrží štrkovne v Podunajských Biskupiciach  
- Revitalizácia – odsávanie sedimentov a úprava dna v RO RUDAVA pre obec Malé Leváre 
- Prehĺbenie koryta Váhu podvodným dozérom a opevnenie brehov v 3 km úseku v pod VD Žilina 
- Odsávanie sedimentov z dna VD Kozmálovce  
- Odsávanie sedimentov a prehĺbenie Seligovho jazera v Košiciach 

 

    


