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PET® STANDARD 600o TSR Sokolov – Dolní Rychnov

Společnost TSR Czech Republic, s.r.o. (člen celoevropské TSR Group) je jedničkou na českém 
trhu ve sběru, zpracování a obchodování se železnými a neželeznými kovy. V současné době 
provozuje 43 středisek s více než 450 zaměstnanci po celé České republice. 
Pro zefektivnění práce a zvýšení kapacity na pobočce v Sokolově – Dolním Rychnově pořídila 
semimobilní nůžky Metso Lindemann 616–10. 
Hydraulické nůžky jsou určeny ke stříhání kovových odpadových materiálů. Kusy kovu jsou liso-
vány ve dvou nebo třech směrech pomocí víka, křídla a posunovače materiálu a jsou stříhány 
nebo lámány na menší kusy. Střižná síla nůžek s příkonem 3×90 W je 630 tun a výkon 25 tun 
za hodinu. 
Areál pobočky byl dosud napájen dvěma nn kabely z distribuční stožárové trafostanice na ven-
kovním vedení ČEZ. Tato přípojka přestala s pořízením nových nůžek vyhovovat. Společnost 
TSR vybudovala novou vn přípojku s odběratelskou trafostanicí. 
EEIKA Brno, s.r.o. dodala kioskovou trafostanici PET® MAXI 600o. Trafostanice v typické modré 
barvě TSR je umístěna na hranici pozemku přímo do plotu. Stavební uspořádání trafostanice (tři 
samostatné, vlastními dveřmi zvenčí přístupné, prostory – vn a nn rozvodny, trafokobka) umož-
ňuje trvalý přístup pracovníkům distribučního závodu do vn rozvodny a ke skříni měření dveřmi 
umístěnými na vnější straně trafostanice. Zároveň umožňuje snadný přístup k transformátoru 
a manipulaci s nn rozváděčem dveřmi orientovanými dovnitř areálu. 
Trafostanice je osazena olejovým hermetizovaným transformátorem o výkonu 630 kVA, vn roz-
váděčem SIEMENS 8DJH – TMR, nn rozváděčem RDO 1000 a měřením na vn straně s GSM 
modulem pro datový přenos ve zvenčí samostatně přístupné skříni měření SM-1. K rozvodné síti 

Vážení obchodní partneři, milí přátelé, 
Elektro Energetická Inženýrská Kancelář EEIKA Brno, s.r.o. se tradičně zaměřuje na hledání 
řešení. Jeho výsledkem jsou každoroční novinky ve výrobním programu i různé inovace a vy-
lepšení. Na jaře jsme vám na veletrhu AMPER úspěšně představili hlavní novinku roku 2014 
– trafostanici PET® MINI 213. Přímo na výstavní ploše jste mohli porovnat dvě nejmenší trafo-
stanice z naší nabídky, srovnat jejich rozměry a možnosti osazení technologickými zařízeními. 
Trafostanici PET® MINI 213 v odběratelské verzi si již můžete prohlédnout v provozu v Šakvicích 
na Břeclavsku. Dalším řešením, které vám v tomto eeika info magazínu představujeme, je vy-
užití zvýšené základové vany pro umístění trafostanice nad svah. Technické řešení pochozích 
trafostanic PET® s oddělenou základovou vanou ukazuje své výhody při dopravě a pokládce, kdy 
manipulace se dvěma lehčími a menšími břemeny šetří nezanedbatelnou část nákladů. Kromě 
toho zvýšení základové vany umožňuje trafostanici zasadit do terénní vlny se vstupem z horní 
strany bez výraznějších stavebních zásahů. 

Za celou naši společnost bychom vám rádi popřáli 
příjemné prožití vánočních svátků a úspěšný rok 2015. 

PET® STANDARD 600o TSR Sokolov - Dolní Rychnov



PET® MINI 300o Mitrovský dvůr

vn byla trafostanice připojena kabelovou přípojkou z nově vybudovaného napojovacího místa. 
Do areálu jsou z trafostanice vyvedeny tři kabely AYKY 3×240+120 pro napájení semimobilních 
nůžek. Souběžně s nimi byl do výkopu uložen i sdělovací kabel TCEPKPFLE 3×4×0,4 pro pře-
nos dat o spotřebě do vizualizace v kanceláři společnosti. Do nn rozváděče v trafostanici byly 
přepojeny veškeré kabely včetně vývodu pro kompenzaci. Zároveň byla vyřazena již nevyhovu-
jící rozpojovací skříň nn na objektu TSR.

V červenci letošního roku usadila EEIKA Brno, s.r.o. kioskovou trafostanici pro napájení Mitrov-
ského dvora na Vysočině. Společnost Mitrovsků dvůr provozuje od roku 2007 v osadě Mitrov 
(součást městyse Strážek) hned vedle novogotického zámku ekologický statek. Mitrovský dvůr 
zpracovává zvířata z ekologického hospodářství Statku Mitrov.

Motem firmy je: 
„EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ JE TEĎ V MÓDĚ – MY ALE JINAK NEŽ HARMONICKY 
A ŠETRNĚ HOSPODAŘIT NEUMÍME. NAŠE POLE NEVIDĚLA VÍCE NEŽ 10 LET CHEMII, 
ZVÍŘATA KRMÍME VÝHRADNĚ TÍM, CO SAMI VYPĚSTUJEME A SNAŽÍME SE BÝT SOBĚ-
STAČNÍ. STEJNĚ, JAKO TO FUNGOVALO DŘÍV.“

Statek pěstuje skot plemene Aberdeen Angus a Východofríské ovce zkřížené s plemenem Suffolk 
na maso. Maso nechává zrát ve vlastních zracích boxech, bourá, prodává buď vakuově balené, 
nebo dále zpracované (klobásy, maso ve skle apod.), případně nabízí ve vlastní steakové restauraci. 
Dokud byla v budově pouze bourárna s prodejnou, stačila stará nn přípojka.
S rozšiřováním služeb, uzavíráním výrobního cyklu a přestavbou statku na bourárnu masa, 
prodejnu a steakovou restauraci, výrazně stoupla energetická náročnost. Bourárna, zrací boxy, 
chlazení, kuchyně i vzduchotechnika jsou energeticky velmi náročné a původní přípojka již ne-
byla schopna poskytnout dostatečný příkon. 
„Museli jsme mnoho procesů omezovat, aby nebyly v chodu současně. Bylo jasné, že takto to dál 
nejde. Museli jsme dodávku el. energie vyřešit nově. Rozhodli jsme se pro odběr z vn sítě s vlast-
ní trafostanicí. Udělali jsme si průzkum a nechali řešení napájení nacenit. EEIKA Brno, s.r.o. 
vyšla jako jedna z nejlepších, navíc není od naší farmy daleko, takže jsme zvolili její nabídku.“ 
říká pan Robert Zelený z Mitrovského dvora. 
Řešením napájení je trafostanice PET® MINI 300o na nové vn přípojce o délce 205 m. Odbě-
ratelská trafostanice je osazena vn rozváděčem SIEMENS 8DJH – RT, nn rozváděčem RBTR 
0663/44(6)24, olejovým hermetickým transformátorem o výkonu 400 kVA a skříní měření MS2.220. 

Pro zpevnění terénu (trafo-
stanice je umístěna do sva-
hu mezi dvěma úrovněmi 
terénu) byla okolo stanoviš-
tě trafostanice vybudována 
opěrná zídka. 
Vedle ekologického produ-
centa výborného masa (ale 
i zeleniny a chleba pro vlast-
ní restauraci) je Mitrovský 
dvůr i zajímavým tipem na 
výlet. Od jara do podzimu 
probíhají o víkendech v aréně 
westernové závody spojené 
s farmářskými trhy a různými 
tematickými akcemi (výstava 
amerických aut, zemědělské 
nebo požární techniky, apod.).

Trafostanice ve svahu

Při umisťování trafostanic – podobně jako dalších zařízení infrastruktury – v intravilánu měst a obcí 
hraje významnou roli zábor místa. Velmi často se projevuje obecná tendence vytlačit infrastrukturní 
zařízení do míst, která jsou pro podnikatelskou nebo bytovou výstavbu nevhodná. Trafostanice jsou 
často umisťovány do svahu nebo terénní vlny dvou úrovní terénu. Je-li čelní strana trafostanice se 
vstupy umístěna pod terénní vlnou, stačí obvykle za trafostanicí vybudovat opěrnou zídku. Jiná situ-
ace nastává, pokud je nutné přístup k trafostanici zajistit z horní strany – nad terénní vlnou. V tako-
vém případě podzemní část trafostanice 90 – 110 cm, která běžně slouží jako základ, nestačí. U tra-
fostanic s jednolitou stavební částí to nutně znamená výraznější stavební úpravy na místě pokládky. 
Typová řada trafostanic PET® s oddělenou nadzemní a podzemní částí umožňuje řešit tuto 
situaci zvýšenou základovou vanou. Zvýšením samostatného monolitu základové vany lze 
dosáhnout podlahové výšky trafostanice výšky až 230 cm nad úrovní podkladu. Při využití 
maximální technologické výšky základové vany lze tedy trafostanici spolehlivě usadit i do 
velmi prudkého svahu nebo terénní vlny s převýšením až dva metry bez dalších výrazněj-
ších stavebních úprav. Posledním příkladem využití zvýšené základové vany je trafostanice  
PET® STANDARD 350d JIHLAVA – U HŘIŠTĚ. 

PET® MINI 300o Mitrovský dvůr



12. srpna 2014 předala EEIKA 
Brno, s.r.o. kioskovou trafosta-
nici PET® STANDARD 450o 
pro napájení správní budovy 
Národního památkového ústa-
vu – územního odborného pra-
coviště v Ostravě. 
Budova na adrese Odboje 
1941/1 v Ostravě-Fifejdách po-
chází z roku 1933. Modernis-
tická stavba puristických forem 
s klasicistní kompozicí byla po-
stavena pro potřeby Okresního 
sociálně-zdravotního ústavu 
podle projektu architektů Karla 
Roštíka a Jaroslava Františka 
Stockar – Bernkopfa. S výjimkou let druhé světové války, kdy ji používalo gestapo, sloužila bu-
dova až donedávna zdravotnictví. Naposledy v ní sídlilo ředitelství nemocnice a několik ordinací. 
Národní památkový úřad ji získal v roce 2005. V roce 2010 byla budova zapsána na seznam 
kulturních památek ČR.
Nyní prochází rozsáhlou rekonstrukcí za téměř 70 mil. Kč většinou hrazených z prostředků Mi-
nisterstva kultury, která ji promění na moderní odborné pracoviště. V budově vznikne archiv, 
dokumentační pracoviště, depozitář archeologických nálezů, odborná knihovna, přednáškové 
i výstavní prostory pro veřejnost. Budova poskytne zázemí odborným pracovníkům a odboru 
ekonomického řízení NPÚ. Depozitář archeologických nálezů zajistí odpovídající uložení nálezů 
pocházejících ze záchranných archeologických výzkumů na území Moravskoslezského kraje, 
umožní i kvalitní studium a odborné vyhodnocení uložených nálezů. 
Dokončení rekonstrukce je naplánováno na konec letošního roku a nová budova již brzy začne 
sloužit veřejnosti. Součástí rekonstrukce bylo i nové řešení napájení el. energií z vlastní odbě-
ratelské trafostanice na nové vn přípojce. Trafostanice PET® STANDARD 450o je osazena vn 
rozváděčem SCHNEIDER RM6 NE-IQI (dodávka ČEZ), nn rozváděčem SR – I (RH), olejovým 
transformátorem o výkonu 400 kVA a skříní měření SM-1/33/V. Oproti běžnému standardu byla 
tato trafostanice vybavena hromosvodem. 
Trafostanice byla na místo usazena 31. 7. 2014 a po dokončení předána investorovi.

PET® STANDARD 450o Ostrava 

Výstavba nové distribuční trafostanice je součástí druhé etapy revitalizace části parku Malý Heu-
los v Jihlavě. II. etapa revitalizace za desítky milionů korun začala v lednu 2014. Její součástí je 
úprava sportovního areálu Na Stoupách: demolice nevyhovujícího a výstavba nového zázemí, 
výstavba nezbytné infrastruktury a parkoviště, vybudování atletického sektoru pro vrh kladivem, 
diskem a hod oštěpem. Proběhla rekonstrukce komunikací, chodníku, veřejného osvětlení a vý-
stavba nové cyklostezky propojující areál letního kina s novou stezkou B02. Konec II. etapy 
revitalizace je plánován na duben 2015. 
Kiosková trafostanice PET® STANDARD 350d JIHLAVA – U HŘIŠTĚ je umístěna příznačně nad 
sportovním areálem. Je usazena do svahu s čelní stranou orientovanou do ulice Na Stoupách. 
Na zpevněnou betonovou desku byla umístěna zvýšená základová vana 2050 mm a skelet 
s technologickými zařízeními. Trafostanice je osazena technologií dle standardů E.ON – olejo-
vým hermetizovaným transformátorem o výkonu 250 kVA (s možností případného rozšíření až 
na 630 kVA), vn rozvádečem s izolací SF6 Moeller GA 2K 1TS a nn rozváděčem RST 1099/4435. 

O další možnosti využití zvýšené základové vany jsme psali již v eeika info 2008/2. Zvýšením 
základové vany lze ve většině případů snadno splnit podmínky vodního zákona – 254/2001 Sb. 
a umístit trafostanici do povodňové zóny. 
V aktivních povodňových zónách je zcela vyloučena výstavba, mimo aktivní zóny může vodo-
právní úřad stanovit konkrétní omezení. Zpravidla stanovuje, že podlaha nově budovaných ob-
jektů musí být umístěna nad hladinou Q100 (hladina „stoleté vody“). 

NPÚ Ostrava

čelní pohled (s odkrytou základovou vanou) boční pohled



10. listopadu 2014 usadila EEIKA 
Brno, s.r.o. pro společnost E.ON 
distribuční kioskovou trafostani-
ci PET® STANDARD 350d Staré 
Hodějovice – ZTV Jez U Špač-
ků. Trafostanice je dle standardů 
E.ON osazena vn rozváděčem 
ORMAZABAL 2K 1TS, nn rozvá-
děčem RST 1099/4635 a olejovým 
hermetizovaným transformátorem 
o výkonu 400 kVA. Trafostanice 
slouží k posílení distribuční sítě 
v rozvojové lokalitě na jižní hranici 
Českých Budějovic. Developerská společnost nabízí v lokalitě „Jez U Špačků“ v katastru Starých 
Hodějic ležící cca deset minut od centra Českých Budějovic 22 rodinných domků na klíč a 72 střed-
ně velkých pozemků pro individuální výstavbu rodinných domů. Do konce roku bude kompletně 
zasíťovaná (nové komunikace i inženýrské sítě) a bude připravena pro zahájení výstavby domů.

Pro firmu EEIKA Brno, s.r.o. vydává Michal Churavý, tisk ARTAX, s.r.o., číslo 2, ročník 15.
Kontakt: EEIKA Brno, s.r.o., Kšírova 120, 619 00 Brno, tel.: 545 232 303, GSM 724 231 213, www.eeika.cz,

držitel certifikátu ISO 9001

Distribuční trafostanice v Českých BudějovicíchPET® MINI 213o má prvního majitele

Novinka roku 2014 ve výrobním programu EEIKA Brno, s.r.o. – trafostanice PET® MINI 213 – má 
svého prvního majitele. 13. listopadu byla trafostanice usazena v bývalém družstevním areálu 
v Šakvicích pro napájení objektu soukromé ovocnářské společnosti. Bývalý areál JZD prochází 
proměnou a noví uživatelé musí řešit napájení svých provozů.
PET® MINI 213 je polozapuštěná nepochozí trafostanice s možností osazení olejovým hermeti-
zovaným transformátorem do výkonu 630 kVA. S půdorysnými rozměry 3000×2100 mm a obe-
stavěný prostorem pod 15 m³ je druhou nejmenší trafostanicí v nabídce EEIKA Brno, s.r.o. 
Stavební uspořádání trafostanice poskytuje větší prostor pro rozváděče umístěné v protilehlých 
užších stranách. Trafostanici je možné osadit vn rozváděčem s izolací SF6 do 3+1, roštovým nn 
rozváděčem do 12 vývodů a kompenzačním rozváděčem do 150 kVAr. 
Trafostanice v Šakvicích je osazena vn rozváděčem SIEMENS 8DJH RRT, olejovým hermetizo-
vaným transformátorem o výkonu 250 kVA, nn rozváděčem RBTR 0663/4424 a kompenzačním 
rozváděčem RC 80 kVAr.
Největšími výhodou trafostanice PET® MINI 213 jsou její malé kompaktní rozměry, cena a rozsah 
osazení technologickými zařízeními.

Vážení obchodní partneři, milí přátelé, přejeme vám příjemné prožití konce roku, veselé 
Vánoce i šťastný vstup do roku 2015. 

Vaše EEIKA Brno, s.r.o.

Foto z výstavby

Trafostanice po usazení


