


V roce 1993 byla založena firma SEZAKO – IVO ZATLOUKAL, která nesla tento
název do roku 2002, kdy došlo ke zm n  na SEZAKO Prost jov, s.r.o.

První naše technika, se kterou jsme za ínali, byl hydro isti , napojený na fekální
v z P V3S. Postupem asu jsme nakoupili novou techniku pro išt ní, rozší e-
nou o monitorovací za ízení sv tové t ídy. P i dopl ování techniky jsme kladli
velký d raz na zkušenosti, získané b hem své innosti a zam ili jsme se na
efektivitu a kvalitu práce.

Naším cílem je kvalitní práce – spokojený zákazník.

V sou asné dob pat íme k nejv tším firmám jak v eské, tak i Slovenské repub-
lice, které provádí služby v oblasti išt ní a monitorování kanalizace, práce
sacím bagrem nebo odvoz nebezpe ného odpadu cisternou – ADR.

Naši práci nejlépe ocenily m stské a obecní ú ady, Vodovody a kanalizace,
vojenské útvary, elektrárny, teplárny, uhelné doly a firmy od malých živnostník
až po velké giganty, v etn  chemického pr myslu.

Im Jahr 1993 wurde die Firma SEZAKO – IVO ZATLOUKAL gegründet und
wurde 2002 auf den Namen SEZAKO Prost jov, s.r.o. umbenannt.

Unternehmensgegenstand der Firma ist die Kanalisationsreinigung und -monito-
ring. Im Lauf der Zeit, als wir mit einem Hydroreiniger und Fäkalienwagen V3S
begannen, kauften wir Weltklassetechnik sowohl für die Reinigung, als auch für
das Monitoring ein.

Unsere Ziele sind Qualitätsarbeit und zufriedene Kunden.

Zur Zeit gehören wir zu den größten Firmen sowohl in der Tschechischen, als
auch in der Slowakischen Republik, die Dienstleistungen im Bereich
Kanalisierungsreinigung und -monitoring, Saugbaggerarbeiten oder Entsorgung
gefährlicher Abfälle mit einer Zisterne (ADR) anbieten.

Unsere Arbeit wird am besten von Stadt- und Gemeindeämtern, die Firma
Vodovody a kanalizace (Wasserleitung und Kanalisation), Truppenteile,
Elektrizitätswerke, Heizwerke, Kohlenbergwerke und verschiedene Firmen von
kleinen Gewerbetreibenden bis hin zu Großunternehmen inklusive der chemis-
chen Industrie bewertet.



● sacokanalizaãním vozem HELLMERS MAN s recyklací vody
● sacokanalizaãním vozem HELLMERS TATRA s recyklací vody
● sacokanalizaãním vozem KAISER MERCEDES s recyklací vody
● pohotovostním vozem VOLKSWAGEN LT – 46 s tlakov˘m zafiízením

KAISER SAMINA
● sacím vozem FABOK LIAZ v ADR provedení
● sacím bagrem HELLMERS TATRA v ADR provedení

HELLMERS MAN
HELLMERS TATRA

Pomocí t chto vozidel jsme schopni vy istit kanaliza ní potrubí jakéhokoli pr m ru, bez rozdílu
stupn  zanešení. Ve výbav  vozu jsou krom  sady vysokotlakých trysek k dispozici et zové
a hy-dromechanické eza e ko en . Tímto vybavením lze docílit obnovení p vodních profil
potrubí (odstran ní ko enového systému, betonových a epoxidových vyv elin v hrdlech apod.)

Cisterna je rozd lena na dv ásti. P ední ást slouží pro istou vodu k zásobování vysokotla-
kého erpadla. V zadní ásti je kalová komora k ukládání nasátých sediment . Stálý p ísun is-
t  p efiltrované vody z kalové komory do p ední ásti je zajišt n recyklací typu Wassermeister.

Recyklace Wassermeister je kontinuální ty stup ová úprava vody, dlouhodob  osv d ená
v eských podmínkách, která v porovnání s b žnými kombinovanými vozy vykazuje až
n kolikanásobn  vyšší pracovní výkon soupravy. Výhodou je, že odpadají asové ztráty p i
dovozu vody.

Pfiíklady:
HELLMERS TATRA – za ízení je schopno p i nep etržité ty hodinové práci na kanalizaci pro-
pláchnout pod vysokým tlakem (170 bar) potrubí 79 200 litry vody. Stejné množství m že nasát
a recyklovat k zp tnému použití.
HELLMERS MAN – p i využití tlaku (150 bar) propláchne potrubí až 112 800 l vody. I tato
nástavba je schopna stejné množství vody nasát a recyklovat k zp tnému použití.
Po napln ní cisterny vyt ženými sedimenty, jsou tyto odváženy na ur enou skládku a pomocí
hydraulického pístu vytla eny z nádoby. Kal je zbaven vody.



V˘hody pouÏité technologie:
– vysoký sací výkon
– dobrá pr chodnost terénem (šachty v polích)
– možnost p ipojení frézy na ko eny a inkrusty v potrubí (spolupráce s TV kamerou)
– dálkové ovládání nástavby pomocí radiové vysíla ky (Hellmers MAN)
– pr m r sací hadice DN 150 (s možností sání makadamu, dlažebních kostek apod. – Hellmers MAN).

Vyprazd ování kalové komory



KAISER MERCEDES–BENZ ACTROS S RECYKLACÍ VODY

Nádstavba Kaiser na podvozku MERCEDES–BENZ ACTROS 8×6/4 je postavena
na extrémní innosti.

išt ní zna n  zanešených potrubí v tších profil , sání z extrémních hloubek, suché sání,
frézování potrubí a pod.

Objem cisterny je 13 m3, recyklaci vody zajiš uje systém KAISER „Roto Max“.

Popis funkce:
a) proplachovací voda je z kanalizace odsávána v etn  kal  do kalové komory
b) z kalové komory je voda odsávána p es válcové samo isticí síto odst edivým kalovým

erpadlem p ímo do suportu vysokotlakého erpadla
c) prost ednictvím odst edivého erpadla je možné z kalové komory odsát zbytkovou vodu

zp t do kanalizace



Vakuové erpadlo typ KAISER KWP 5100 je umíst no ve vestav né komo e isté vody.
Velmi krátké potrubí mezi erpadlem a kalovou komorou umož uje vynikající sací schopnosti.
Vysokotlaké dvojité erpadlo dosahuje 740 l/min p i 200 barech. Dosah vysokotlaké hadice je 200 m
(možno i více).
Nasátý kal se z cisterny vyprazd uje jejím sklopením.

V˘hody pouÏité technologie:
– vysoký sací výkon (srovnatelný se sacím bagrem)
– výborná pr chodnost terénem (stavební podvozek 8×6)
– možnost p ipojení frézy na ko eny, beton i inkrusty
– dálkové ovládání nádstavby pomocí radiové vysíla ky KAISER
– pr m r sací hadice DN 200
– suché sání
– sání z hloubky až 50m



  Wiedemann Reichhardt Super 2000 na podvozku MERCEDES ACTROS je špi kový
stroj ve své t íd . Provádí išt ní zna n  zaneseného potrubí v tších pr m r , sání z extrémních 
hloubek, frézování potrubí.

  Potrubí je proplachované tlakovou vodou o maximálním pr toku 470 l/min a tlaku 210 bar .
Sací výkon vozidla je 3000 m3/hod. Stroj je vybavený recyklací vody, což znamená, že voda na iš-
t ní je nasávána sou asn  se sedimentem. V cistern  je odd lena od sedimentu a znovu použita 
na išt ní. Nádstavba je vybavena teleskopickým výložníkem, který umož uje p ístup k t žko
dostupným šachtám.

Fotografi e: 



Výhody použité technologie:

 • vysoký sací výkon
 • možnost p ipojení frézy na ko eny, beton, inkrusty
 • dálkové ovládání nádstavby
 • pr m r sací hadice DN 150
 • sání z hloubky až 25m
 • objem kalové komory 12m3

Fotografi e: 





  P i istících pracech se používají speciální istící trysky 
tzv. buldozery, které v kombinaci se speciálními vozidly bez pro-
blému pro istí i siln  zanesené velkoprofi lové kanalizace.

  K ešení problém  s išt ním vekoprofi lových kanalizací je možné použít z naší dostupné techniky i sacoka-
naliza ní vozidlo Mercedes Wiedemann:

Výhody použité technologie:

 • vysoké sací výkony
 • výkonná vysokotlaká erpadla
 • velké pr m ry sacích hadic
 • vy išt ní i siln  zanesených velkoprofi lových kanalizací 
  v krátkém ase



MOŽNÉ KOMBINACE TECHNIKY P I PROVÁD NÝCH PRACÍCH

   P i práci, kde vyžadujeme rychlé a efektivní ešení problému, se používá kombinace vozidel vycházející 
z daného p ípadu. Je možné kombinovat sacokanaliza ní vozidlo se sacím bagrem a nebo kombinovat vozidla 
se stejnou istící technologií.

išt ní kanalizace:
   Kombinace vozidel Mercedes Kaiser a sací bagr Man Gap 
Vax 9000 v ADR provedení (obr. . 2), Mercedes Wiedemann a 
sací bager Man Gap Vax 
9000 v ADR provedení 
(obr. . 1):

Kombinace sacokanaliza ních vozidel p i no ních odstávkách, kde je pot ebné rychle a efektivn  provést zadané 
istící a monitorovací práce (obr. . 3, 4):

P i specifi ckém išt ní velkých ploch a nádrží se používá kombinací sacích bagr  (obr. . 5, 6):

P i realizacích prací velkého rozsahu 
v krátkém ase, je možné použít hro-
madné nasazení veškeré techniky pro 
v asné spln ní zadaných úkol . (obr. 
. 7)

Výhody použité technologie:
 • možnost rychlého nasazení výše uvedených kombinací vozidel
 • išt ní siln  zanesených velkoprofi lových kanalizací ve velkých délkách a v krátkém ase



  Mobilní vozidlo HydroMax pat í do kategorie vyšší st ední t ídy a adí tento stroj k užití pro išt ní potrubí DN 
50 - 400 mm. Tento typ má každodenní využití pro ešení akutních p ípad  a havárií na kanalizaci a domovních odpa-
dech. Vysokotlaké za ízení fi rmy Ibos pracuje za každého po así i p i nízkých teplotách v zimním období.

istí jak vnit ní tak venkovní kanalizaci a domovní p ípojky. Výkon erpadla je 80l/min. p i tlaku 200 bar .
Ve vozidle je zásobník vody o objemu 1200 litr . K išt ní se používají t i velikosti tlakových hadic - 3/4“, 1/2“, 3/8“. 
Za ízení je možno obsluhovat pomocí krátkovlnné vysíla ky.
  Za ízení je ur eno pro išt ní jak horizontální tak vertikální kanalizace.

Výhody použité technologie:

 • vhodné pro práci ve dvorech a uli kách historické zástavby m st, na sídliš-
tích a v podzemních garážích

 • pohotovostní vozidlo pro rychlé odstran ní poruch
 • dálkové ovládání
 • dosah každé z hadic 80 m
 • malá hmotnost vozidla
 • možnost p ipojení et zové frézy

Fotografi e:



Mobilní vozidlo pro rychlé odstra ování poruch
a havárií. Vysokotlaké za ízení firmy URAGA
umož uje práci za každého po así, i p i nízkých
teplotách v zimním období.

istí jak vnit ní odpady, tak domovní p ípojky
a venkovní kanalizace. Výkon erpadla je 163 m3

p i tlaku 140 bar. Zásobník vody o objemu 5 m3

je ve vozidle. Kalový prostor je o o bjemu 2 m3.



V˘hody pouÏité technologie

• Technologie je vhodná pro práce ve dvorních prostorech, uli kách v historické zástavb  m st, na sídlištích,
v podzemních garážích

• Pohotovostní vozidlo pro rychlé odstran ní poruch

• Dosah vysokotlaké hadice 100 m

• Malá hmotnost vozidla

• Možnost p ipojení et zové frézy



SACÍ VOZIDLO LIAZ FABOK V ADR PROVEDENÍ

Sací vozidlo slouží k p evozu ostatních a nebezpe ných odpad  t ídy 6.1 a 9. Objem cisterny je 8,5 m3, 8 m3

je kalový prostor, 0,5 m3 je pro istou vodu k vysokotlakému erpadlu. Výhodou vozu je 30 m savice DN 100
na hydraulicky pohán ném bubnu. Cisterna se vyprazd uje otev ením zadního ela a sklopením cisterny.



POHOTOVOSTNÍ VOZIDLO SE ZA¤ÍZENÍM KAISER SAMINA

Mobilní vozidlo pro rychlé odstra ování poruch a havárií. Vysokotlaké za ízení firmy Kaiser funguje za každého
po así, i p i nízkých teplotách v zimním období.

istí jak vnit ní odpady, tak domovní p ípojky  a venkovní kanalizace. Výkon erpadla je 100 l/min. p i tlaku
170 bar. Zásobník vody o objemu 2 m3 je ve vozidle. Možnost obsluhy za ízení pomocí krátkovlnné vysíla ky.
Vozidlo je vybaveno elektromechanickým išt ním, frézou n mecké firmy RAK. Za ízení je ur eno jak pro hori-
zontální, tak i vertikální kanalizaci.

V˘hody pouÏité technologie:
– vhodné pro práce ve dvorních prostorách, uli kách v historické zástavb  m st,

na sídlištích a v podzemních garážích.
– pohotovostní vozidlo pro rychlé odstran ní poruch
– dálkové ovládání
– dosah hadice 80 m
– malá hmotnost vozidla
– možnost p ipojení et zové frézy



PRÁCE SACÍM BAGREM HELLMERS V ADR PROVEDENÍ

Sací bagr slouží k p evozu nebezpe ných odpad  t ídy 6.1 a 9. Kalový prostor cisterny má
objem 9,5 m3. 1 m3 je pro istou vodu.

istá voda slouží pro išt ní kanalizace menších profil  a p ípadné do išt ní jímky.
Výkon erpadla je 100 l/min. p i 100 bar., délka vysokotlaké hadice 3/4" je 60 m.
Odpad je vyprazd ován sklopením cisterny. Na zadním ele cisterny je hydraulicky pohán ná
savice DN 100 o délce 30 m.
Díky velkým sacím schopnostem m že vozidlo vykonávat i speciální práce.



V˘hody pouÏité technologie:

– pr m r sací hadice DN 200 (možno sát makadam, dlažební kostky apod.) 
– dálkové ovládání nástavby pomocí radiové vysíla ky
– dobrá pr chodnost terénem



Silni ní sací bagr GAP VAX 9000 je nejv tší pr myslový vysava  se sacím výkonem
9000 m3/hod. Nádstavba je postavena na stavebním podvozku MAN 8 x 8. Kalový objem cisterny
je 13 m3. Cisterna se vyprazd uje sklopením. Na vozidle je i nádrž o objemu 2 m3 pro istou vodu,
která slouží k išt ní potrubí a jímky. Výkon vysokotlakého erpadla je 200 bar/100 l/min.



V˘hody pouÏité technologie
Dobrá pr chodnost terénem – MAN TGA 8 x 8
Sací výkon 9000 m3/hod.
Pr m r sací hadice DN 200
Možnost sání z velkých vzdáleností (až 300 m)
Sání z velkých hloubek (až 50)
Sání pod vodní hladinou
Suché sání
Výtlak nasátého materiálu do velkých vzdáleností a výšek
Možnost sání uhelného výbušného prachu











FRÉZOVÁNÍ POTRUBÍ

Frézy slouží k odstra ování inkrust , ko en  a jiných usazenin v potrubí.
Vysokotlaká erpadla (470 l/150 bar nebo 750 l/200 bar) umož ují pohon vidiových
p íklepových fréz, ur ených prakticky pro všechny pr m ry potrubí.

Ukázka frézování a odstra ování inkrust  v potrubí DN 400









MONITOROVÁNÍ KANALIZACE TV KAMEROU

V dnešní moderní dob  je vid t obnovu m st, obcí, starých budov a pr myslových zón.
Opravené budovy slouží v tšinou k úpln  jinému ú elu, než na jaký byly stav ny a projektová-
ny. Rekonstrukce dokáží m nit fádní objekty na moderní komplexy, ale asto se stává, a  už
vinou projektanta nebo nevhodným šet ením finan ních prost edk , že životn  d ležité
podzemní sít , jako jsou kanalizace, z stávají v p vodním stavu. Proto je velmi d ležité již
v p íprav  projektové dokumentace zabezpe it vyty ení a celkový posudek stavu kanalizace
s p ípadným návrhem na opravu.
Velmi asto se monitoring používá ke zjišt ní skute ného stavu kanaliza ních sítí ve m stech
a obcích. Rovn ž p i kolaudacích a p ejímkách nových staveb má v dnešní dob  TV kamera
své nezastupitelné místo.

Monitoring inÏen˘rsk˘ch sítí.

– monitorovací televizní za ízení firmy IBAK typ BALTIC EDITION je zhotovené speciáln
pro TV monitoring všech druh  potrubnich sítí.

– používá se v p ípad , kdy je nutné zjistit skute ný stav potrubí, p esn  ur it charakter poško-
zení a provést analýzu a rozsah poškození po íta ovým systémem s návrhem na sanaci.

– Monitorovací za ízení je umíst no na vozidle MERCEDES BENZ – SPRINTER 312 D.
Kamera ARGUS je vybavena ZOOM technikou a televizní technikou na nejvyšším stupni
vývoje. Pomocí této techniky lze získat obraz s vysokým rozlišením zpracovaný digitálním
video-rozhraním (DVI) ve kvalit  SUPER – VHS.

– Kamera je vybavena vedle m icího systému IBAK pro m ení sklonu potrubí a velikosti
trhlin také laserem pro m ení pr m ru a ovality potrubí. K m ení závad na potrubí lze
využít výklopného kamerového systému. Výjime ností kamerového systému ARGUS 4 je
systém ROTAX, který zabezpe uje stálý horizontální obraz, bez ohledu na úhel oto ení
kamerové hlavy.1. DN 200÷1600 mm

Dosah 300 m
2. DN 100÷300 mm

Dosah 300 m
3. DN 50÷250 mm

Dosah 50 m

1

2

3



– Integrované halogenové osv tlení je zcela výklopné a ve zna ném rozsahu umož uje i pohled vzad. Pomocí
speciálního osv tlení je umožn n i monitoring hrdlových spoj . P ídavné sv tlomety ve spolupráci s p ídavnými
koly umož ují provoz inspek ního systému v rozsahu pr m ru potrubí od DN 100 do DN 1600 v délce do 300 m.

– Ve studiové ásti je umíst n barevný monitor, na kterém sleduje technik pr b h revize a zárove  po izuje video-
záznam. P ímo do n j ozna uje zjišt né závady, stani ení v metrech a pop ípad  dopl uje up es ující popis.

– Hned po ukon ení práce obdrží investor kazetu VHS s barevnou video nahrávkou, nebo nahrané CD a protokol
o provedené prohlídce s p esným popisem závad a stani ením v metrech, který má výstup do systému GIS.
Dále obdrží barevnou fotodokumentaci vybraných míst, kde bude nutná oprava.

V˘hody: 

– dostupnost kamery do vzdálenosti 300 m
– m ení ovality potrubí
– m ení spádu potrubí
– kamera má atest do výbušného prost edí
– systém ROTAX zajistí stálý horizontální obraz

bez ohledu na úhel oto ení kamerové hlavy.



MONITOROVÁNÍ KANALIZACE – SYSTÉM PANORAMO
Novinku v systému TV monitoringu p edstavuje kamera Ibak Panoramo, která disponuje dv ma
digitálními p ístroji s vysokým rozlišením, umíst nými vp edu a vzadu.
Objektiv každého digitálního fotoaparátu je vybaven speciální optikou s polokulovým obrazem
s úhlem otev ení 185°. P i pohybu kamery potrubím se dostává do zorného pole objektiv

prakticky celý trubní systém se všemi detaily. Na
základ  p esného m ení vzdálenosti lze potom
následn  sestavit obraz p edního a zadního fotoapa-
rátu do sty né plochy obou záb r . Pomocí softwaru
je možné oba polokulové obrazy spojit do jednoho
kulového sférického obrazu, který poskytne pozorova-
teli veškeré pot ebné údaje.
Úplný kulový obraz kanalizace se dá na moniotoru
prohlížet pomocí otá ení a vykláp ní v rozsahu 360°.
Obraz je vybaven um lým horizontem, zp tným
pohledem na kanalizaci a funkcí ZOOM. Panoramo
lze využít od pr m ru DN 200 až po max. pr m ry.



VÝHODY:
– Snadná obsluha
– Automatické zaznamenání všech informací
– Perspektivní zobrazení kulového obrazu (2 × 360°) s um lým horizontem a možností vykláp ní a otá ení
– Dvourozm rné zobrazení rozvinutého potrubí s možností ode ítání rozm r
– Možnost uložení až 940 m záznamu
– Možnost zálohování 3D záznamu se všemi informacemi v digitální podob
– Velká monitorovací rychlost 35 cm/s (frekventované silnice, k ižovatky)
– Dostupnost kamery 500 m
– M ení spádu potrubí
– M ení ovality potrubí
– M ení velikosti trhlin
– M ení pr m ru kanaliza ních p ípojek



LOKÁTOR RD 4000

Za ízení slouží k vyhledávání trasy potrubí a k zjišt ní jeho hloubky v terénu. Sou ástí lokátoru
je kanaliza ní sonda, kterou upevníme na kamerový vozík nebo isticí trysku a s její pomocí
ur íme p esnou trasu a hloubku kanaliza ního potrubí.

Hleda ka kov  je nezbytná pro zjišt ní poklop  šachet, které bývají n kdy skryty hluboko pod
terénem.

RD 4000,  RD 312

hleda ka kov
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Pr myslová 615/32
108 00 Praha 10

tel.: +420 284 091 897
mobil: +420 603 588 819
e-mail: praha@sezako.cz

eské Bud jovice
areál SAD Jihotrans, a.s.
Pekárenská 255/77
370 21 eské Bud jovice
tel.: +420 387 202 047
mobil: +420 733 122 955
e-mail: jcechy@sezako.cz

T inec
areál ENERGETIKA T inec, a.s.
(T inecké železárny, a.s.)
Pr myslová 1024, 739 65 T inec
tel.: +420 558 533 637
mobil: +420 739 254 404
e-mail: trinec@sezako.cz

PROVOZOVNY


