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Nová Slatina – Zelené město

Lokalita poblíž křižovatky ulic Řípská a Hviezdoslavova v Brně je ukázkou podařené zástavby 
brownfi elds. 
Z minulých let si na tomto místě většina Brňanů pamatuje rozlehlý vojenský areál s 300 metrů 
dlouhou kasárenskou budovou. Původně správní budova byla postavena už v letech 1936 – 37 
pro 5. letecký pluk Československé armády. Různým armádám (Československá armáda, za 
války německé letectvo, ČSLA, Armáda ČR) sloužila až do roku 2004, kdy ji opustila Letecká 
opravárenská základna.
V roce 2007 získalo areál o ploše téměř 10 ha bezúplatným převodem město Brno. Pro rozvoj 
lokality našlo partnera v Uzavřeném investičním fondu IMTOS development. V roce 2011 byla 
kasárna zbořena, a poté začala na jejich území a dalších přilehlých plochách nová výstavba 
(územní rozhodnutí pro „Polyfunkční soubor Řípská“ bylo Stavebním úřadem Brno – Slatina vy-
dáno pod číslem 254 hned na jaře následujícího roku). Postupně zde v několika etapách vzniká 
nový komplex Slatina – Zelené město s přibližně pěti sty byty, kompletní občanskou vybaveností 
a parkovými relaxačními plochami. První etapa – bytový dům se 65 byty – byla dokončena už 
v roce 2013, a na podzim byly byty předány svým vlastníkům. 
V současné době jsou již dokončeny tři etapy projektu (od 18. 11. 2015 přebírají majitelé nové 
byty), a čtvrtá spěje k plánovanému dokončení na jaře příštího roku. V březnu byl otevřen Retail 
Park se supermarketem a dalšími obchodními jednotkami. 28. 11. 2015 bylo slavnostně otevře-
no dětské herní centrum Bruno family park se čtyřiceti unikátními atrakcemi, tvořivými dílnami, 
lodičkami na vnitřní vodní ploše a dvaadvacetimetrovou věží s prosklenou vyhlídkovou kostkou 
(více o Bruno family parku najdete na www.brunofamilypark.cz).

Vážení obchodní partneři, milí přátelé, 
přelom roku bývá obvykle příležitostí k bilancování, ohlédnutí za minulostí a výhledu do budouc-
nosti. Nám přelom let 2015 a 2016 přináší jedno významné výročí. Před dvaceti lety jsme do 
výrobního programu zařadili výstavbu kioskových trafostanic. V lednu 1996 jsme (tehdy ještě 
jako Ing. Ivan Šafránek – EEIKA) předali Jihomoravské energetice první dvě trafostanice TMT® 
STANDARD 400 v Chudčicích a TMT® MINIBOX v Brně – na Barvičově ulici. Od té doby se 
mnohé změnilo. JME přešla do E.ONu, my místo italských stanic TMT® MANNELLI GROUP do-
dáváme české PET® vlastní výroby. Po celou dobu klademe důraz zejména na řešení konkrétní 
situace (vyvinuli jsme například trafostanice pro záplavová území, kapacitu trafostanice umíme 
dodatečně rozšířit přidáváním dalších modulů) kvalitu a bezpečnost. Trafostanice PET® snesou 
nejpřísnější bezpečnostní kritéria, úspěšně prochází typovými zkouškami (zkouška jedné naší 
trafostanice byla tématem diplomové práce na VUT), zaručují provozovatelům bezproblémový 
provoz. Za dvacet let jsme dodali stovky trafostanic různých typů, provedení a účelů distributo-
rům, soukromým odběratelům i veřejným institucím. Přijďte se s naší historií i novinkami sezná-
mit – třeba na AMPER 2016.

Přejeme vám úspěšný rok 2016 a těšíme se na další spolupráci.



Velbloud uchem jehly

Kompletní změna charakteru území si vyžádala novou infrastrukturu a zasíťování. Společnost 
EEIKA Brno, s.r.o. dodala několik kioskových trafostanic. 

PET® MINI 210o Brno – OTS Lídl
V červenci 2013 byla zprovozněna přímo přes ulici Řípská odběratelská trafostanice pro napáje-
ní prodejny společnosti Lídl Česká republika v.o.s.
Trafostanice PET® MINI 210o Brno – OTS Lídl je osazena olejovým hermetizovaným transfor-
mátorem o výkonu 400 kVA, vn rozváděčem ORMAZABAL GA 2K+1TS-630A, nn rozváděčem 
RBTR – BH630 + SE-BH-0400-DTV3 a skříní měření MS 2.221/400V. Spolu s trafostanicí reali-
zovala EEIKA Brno, s.r.o. také vn a nn přípojky. 

PET® MINI 300o ŘÍPSKÁ – HERNÍ CENTRUM
V červnu letošního roku byla usazena odběratelská trafostanice pro napájení Bruno family par-
ku. Polozapuštěná kiosková trafostanice je osazena olejovým hermetizovaným transformáto-
rem o výkonu 1000 kVA, vn rozváděči ORMAZABAL GAE 3K (dodávka E.ON) a ORMAZABAL 
GAE 1M GAE 1TS, nn rozváděčem RH1 a skříní měření SOM. Pro napojení trafostanice byla 
vybudována vn přípojka prodloužením stávající smyčky od distribuční trafostanice DTS3 vodiči 
22-AXEKCEY 1x240 uloženými v zemi v betonovém kanálu.

PET® STANDARD 350d ŘÍPSKÁ – BD U TRATI
11. září 2015 byla usazena kiosková trafostanice pro napájení „Bytového domu IV A“ – čtvrté 
etapy výstavby komplexu. Distribuční trafostanice E.ON je dle standardů společnosti osazena 

Trafostanice PET® MINI na zámku ve Žďáru nad Sázavou
Jedním z faktorů, které výrazně ovlivňují výstavbu trafostanice, je dostupnost stanoviště trafosta-
nice a přístupové komunikace k němu. Kvůli svým rozměrům nejsou trafostanice zcela standard-
ním přepravovaným břemenem. Velmi často se jedná o nadměrný náklad, byť u trafostanic PET® 
je to jen o několik centimetrů. Rozměry a hmotnost trafostanic vyžadují pečlivou volbu trasy, 
která se od nejkratší cesty může výrazně lišit. Časté jsou objížďky kvůli nízké nosnosti mostů 
a mostků na trase, neobvyklé není dočasné odstraňování venkovního vedení (ať již telefonního 
nebo pro veřejné osvětlení), někdy je nutné zpevnit přístupovou cestu například pražci. 
Doslova logistickým oříškem bylo umístění kioskové trafostanice PET® MINI 300d do areálu 
zámku ve Žďáru nad Sázavou. Dosavadní zděná distribuční trafostanice T48 MUZEUM umístě-
ná u historických sádek mezi hospodářskými budovami zámku a Konventským rybníkem doslu-
hovala. Společnost E.ON se rozhodla technologicky nevyhovující trafostanici o výkonu 800 kVA 
nahradit novou polozapuštěnou kioskovou trafostanicí PET® MINI 300d, která nejen splňuje 
standardy společnosti a aktuální požadavky na technologickou kvalitu a bezpečnost, ale díky 
svým malým rozměrům zabírá výrazně méně místa a (i novým umístěním) lépe zapadá do plánů 
majitelů zámku na další zpřístupnění areálu i se sádkami veřejnosti. Původní objekt o zastavěné 

olejovým hermetizovaným transformátorem o výkonu 630 kVA, vn rozváděčem ORMAZABAL 
GA 2K 1TS a nn rozváděčem RST 1099/4835.

Trafostanice pro Bruno family park a bytový dům PET® MINI 210o Brno - OTS LídlBruno family park



ploše cca 50 m² nahradila stanice o rozměrech 300 x 260 cm, která navíc se svou pohledovou 
výškou 173 cm působí daleko méně rušivě. 
Jediná použitelná přístupová cesta do blízkosti stanoviště trafostanice vede vnitřkem historické-
ho zámeckého areálu (z dalších stran je rybník, potok a vlhká louka oddělené zdí). Trasa do are-
álu vstupuje klenutou barokní bránou v hospodářském stavení zámku. Po pár desítkách metrů 
projíždí na druhé nádvoří další – kovanou – bránou. Na závěr prochází vraty s cihlovou klenbou 
ve zdi oddělující sádky od druhého nádvoří. 
Při použití běžných návěsů s výškou ložné plochy cca 130 cm nad vozovkou by nebylo možné ani 
jednou z bran projet. Řešením bylo využití speciálního hlubinného návěsu Meusburger s výškou 
ložné plochy 32 cm na vozovkou. Při výšce skeletu trafostanice 230 cm (a s proklady) byla celková 
výška soupravy cca 265 cm dostačující pro průjezd hlavní bránou i bránou na druhé nádvoří. 
Z Brna vyrazila trafostanice na běžném návěsu, v areálu fi rmy Aquasys transport ve Žďáru byla 
přeložena na hlubinný návěs, na kterém poté projela do areálu zámku. 
Výška posledních vrat a dispozice sádek neumožňují zavezení trafostanice na místo na žádném 
vozidle. Proto montážní četa EEIKA Brno, s.r.o. trafostanici usadila fi remní jeřábem Terex – De-
mag AC 40 City o nosnosti 40 tun přes zeď ze druhého nádvoří. 
Distribuční trafostanice PET® MINI 300d ŽĎÁR N. S. – T48 MUZUM je osazena olejovým herme-
tizovaným transformátorem o výkonu 630 kVA, vn rozváděčem ORMAZABAL GA 2K 1TS a nn 
rozváděčem RST 1099/4835. K zámeckým sádkám byla usazena v dubnu 2015.

Zámek Žďár nad Sázavou
Zámek – původně cisterciácký klášter – je sídlem chlumecké větve rodu Kinských. Jeho historie 

sahá do poloviny třináctého století. Cisterciácký klášter na jeho místě založil v roce 1251 Boček 
ze Zbraslavi. Na počátku patnáctého století byl klášter vypálen husity, během česko-uherských 
válek ve druhé polovině téhož století museli mniši klášter opustit. První epocha života kláštera 
skončila na přelomu šestnáctého a sedmnáctého století, kdy se z kláštera stalo světské sídlo, 
a prelatura byla přestavěna na zámek. 
Ale už roku 1639 se na zámek cisterciáci vrátili a zahájili opravy a stavební úpravy. Období nej-
většího rozkvětu zažil klášter za opata Václava Vejmluvy. Významnou stopu zanechal ve Žďáře 
architekt Jan Blažej Santini-Aichel, který se na jeho pozvání podílel na stavebním rozvoji klášte-
ra. Nejprve řídil úpravu interiéru Baziliky Nanebevzetí Panny Marie a sv. Mikuláše, rekonstruoval 
v duchu barokní gotiky Studniční kapli, přestavěl budovu prelatury, pro šlechtickou akademii dále 
navrhl hlavní budovu a konírny. Vybudoval Dolní hřbitov, hospodářský dvůr na půdorysu lyry 
i například kostel Nejsvětější Trojice ve Žďáře. 
Jeho Poutní kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře byl 1994 zapsán na Seznam světo-
vého kulturního dědictví UNESCO.
Podruhé – tentokrát naposled – odešli cisterciáci ze zámku v roce 1784. Po velkém červenco-
vém požáru byl klášter na žádost posledního opata zrušen císařem Josefem II. 13. října 1784. 
Roku 1826 přešel zámek do světských rukou. Postupně ho drželo několik významných šlechtic-
kých rodů. Posledním z nich byl rod Kinských, kterým zámek roku 1948 Československá repub-
lika znárodnila. 
Zpět jej (spolu s lesy, polnostmi a rybníky o celkové výměře 6572 ha) získali v roce 1992. Zámek 
postupně opravují a otevírají veřejnosti. 

Více o zámku najdete na www.zamekzdar.cz.

Průjezd vstupní bránou Trafostanice na hlubinném návěsu
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Dvě trafostanice v HolubicíchTrafostanice pro DEK Stavebniny v Brně

V létě usadila EEIKA Brno, s.r.o. další polozapuštěnou trafostanici typu PET® MINI 213. Trafo-
stanice o půdorysných rozměrech 2100 x 3000 mm a nadzemní výšce 1600 mm byla vyvinuta 
v roce 2014 jako reakce na kategorizaci trafostanic v technických normách společnosti E.ON – 
nepochozí trafostanice o obestavěném prostoru do 15 m³. V odběratelském provedení nachází 
trafostanice PET® MINI 213o uplatnění v soukromém sektoru. 
Odběratelská trafostanice pro napájení areálu DEK Stavebniny na Pražákově ulici v Brně byla 
usazena v červnu 2015. Polozapuštěná trafostanice PET® MINI 213o BRNO, PRAŽÁKOVA 52 
– DEKTRADE je osazena olejovým hermetizovaným transformátorem o výkonu 250 kVA, vn 
rozváděčem ORMAZABAL 2K 1TS a nn rováděčem RBTR 0640/4835. 
Společnost DEKTRADE v Brně vybudovala na ploše 26 000 m² nový moderní obchodní areál 
s prodejnou, dvěma uzavřenými skladovými halami (každá po 2000 m²) a zastřešenou nakláda-
cí plochou 3 286 m² schopnou obsloužit současně 8 osobních aut, 7 dodávek a 11 nákladních 
automobilů. Spolu s více než osmi tisící metry venkovních skladových ploch je v areálu celkem 
73 parkovacích míst pro osobní auta zákazníků, dodávky i nákladní automobily. 

V průběhu několika měsíců roku 2015 vybudovala EEIKA Brno, s.r.o. dvě distribuční trafostanice 
v Holubicích na Vyškovsku – obci s cca tisíci obyvateli ležící nedaleko Slavkova u Brna.

13. května byla usazena trafostanice PET® STANDARD 350d Holubice – T5 Kruh vybavená 
transformátorem o výkonu 250 kVA, vn rozváděčem ORMAZABAL GA 2K 1TS, nn rozváděčem 
RST 1063/4435 určená pro napájení nové obytné výstavby.

12. října byla usazena trafostanice PET® STANDARD 350d HOLUBICE 8 – U ZD. Jednotrans-
formátorová kiosková trafostanice slouží k posílení distribuční sítě E. ON v Holubicích. Dle stan-
dardů společnosti je osazena olejovým hermetizovaným transformátorem o výkonu 160 kVA, vn 
rozváděčem ORMAZABAL GA 2K 1TS a nn rozváděčem RST 0625/4535.

Trafostanice PET® MINI 213o u areálu DEK Stavebniny PET® STANDARD 350d Holubice – T5 Kruh PET® STANDARD 350d HOLUBICE 8 – U ZD


