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Nejlepší je, když o stavbě ani nevím

To je komentář ředitelky vyškovské společnosti ANTREG, a. s. ing. Ilony Romanové k otázce, jak 
jsou spokojeni s vybudováním nové kioskové trafostanice pro napájení fi remních výrobních hal 
v bývalém areálu vyškovského odštěpného závodu Zbrojovky Brno. 

„Podle letité dohody se sousedící fi rmou bylo potřeba zbourat naši starou trafostanici, která 
sousedovi bránila v dalším rozšíření výrobních prostor. Trafostanice měla ustoupit ve chvíli, kdy 
bude na rozšíření vydáno stavební povolení. Původní projekt na novou trafostanici byl vypraco-
ván již v roce 2009. Jak se situace průběžně měnila a vyvíjela, měnil a upravoval se i projekt. 
Celé to trvalo strašně dlouho a v průběhu let došlo k mnoha změnám, které v původním projektu 
už ani nebyly zachyceny. Když padlo rozhodnutí o nahrazení trafostanice, hledali jsme kvalitní, 
dostupné a rychlé řešení, které by vyhovovalo všem zainteresovaným. 

EEIKA Brno, s.r.o. jsme pro realizaci vybrali, protože nám nabídla nejvýhodnější služby, kva-
litní podporu a nejlepší cenu. Navíc v okolí bezproblémově funguje několik jejích trafostanic. 
Ve spolupráci s pracovníky E.ON našli její odborníci podstatně levnější řešení, než jaký byl 
původní záměr z roku 2009. Bylo rychlé a kromě přesunu trafostanice nám přineslo i komplet-
ně novou technologii. Musím říci, že jsme byli s výstavbou trafostanice velmi spokojeni. Kva-
litu služeb poznám podle toho, jak moc mne stavba zatěžuje. Tady jsme si schválili začátek 
a potom se potkali s předávacím protokolem. Celé přepojení napájení na novou trafostanici 
proběhlo úplně bezproblémově. Dokonce s předstihem, takže jsme měli časovou rezervu,“ 
říká ing. Romanová.

Vážení obchodní partneři, milí přátelé, 
EEIKA Brno, s.r.o. je jednou z fi rem, které stojí na tradicích. Tradice, spolu s moderními tech-
nologiemi a poctivým přístupem k práci, umožňují neustále růst, získávat a využívat zkušenosti 
a dlouhodobě udržovat vysokou kvalitu služeb.
S jarem přichází do Brna opět veletrh AMPER. Tentokrát o něco dřív (15.–18. 3.).
EEIKA  Brno, s.r.o. patří k tradičním vystavovatelům. I když se mírně mění číslo stánku, na Br-
něnském výstavišti nás najdete opět na tradičním místě – u vchodu č. 6 do pavilonu P – stránek 
č. 1.24. uvnitř a trafostanici na volné venkovní ploše. 
Vedle výstavby kioskových trafostanic a projekce zabírají ve výrobním programu EEIKA  Brno, s.r.o. 
stále podstatnější místo servisní služby. Servisní smlouva dává provozovatelům jistotu kvalitní 
péče o energetická zařízení, v případě poruchy garanci okamžité reakce pohotovostní služby 
a rychlého odstranění výpadku. V loňském veletržním eeika info jsme se věnovali požárním před-
pisům a ochraně okolí trafostanice před požárem. Letošní veletržní exponát – PET® MINI 210o – 
je opět osazen protipožárními dveřmi. Tentokrát ovšem proto, aby chránily technologická zařízení 
trafostanice před potenciálním nebezpečím požáru. Na stanoviště trafostanice zasahuje požárně 
nebezpečný prostor jiné stavby, bez protipožárních dveří by její postavení nebylo možné.

PET® MAXI 750o Vyškov – ANTREG před terénními úpravami



SMLUVNÍ SERVIS

EEIKA Brno, s.r.o. poskytuje zákazníkům širokou škálu servisních a opravárenských služeb na 
běžných rozvodných zařízeních – vedení, rozvodech vn a nn, trafostanicích všech typů, trans-
formátorech, rozvodnách, rozváděčích a dalších zařízeních. 
Smluvní servis zajišťuje maximální míru péče o zařízení. Využívají ho zejména zákazníci, pro 
které je bezporuchový chod trafostanic a nepřerušovaný odběr energie ve standardní kvalitě 
nezbytný. Jde například o mrazírenské a potravinářské provozy, živočišnou výrobu, nepřetrži-
té provozy, sofistikované výrobní linky nebo na druhou stranu solární elektrárny, na které má 
porucha připojení k distribuční síti značný ekonomický propad. 

Servisní smlouva 
EEIKA Brno, s.r.o. nabízí zákazníkům možnost uzavřít smlouvu o servisu konkrétního zařízení 
s daným výčtem servisních úkonů a termínů. 
Uzavřít servisní smlouvu se vyplatí hned z několika důvodů: 
• trvalá péče o zařízení 
• garance dodržení podmínek předepsaných výrobci zařízení pro dodržení záruky
• okamžitá dostupnost servisního pracovníka
• sklad náhradních dílů
• bezprostřední odstranění poruch
Všechny tyto body směřují k hlavní výhodě – minimalizaci ztrát. 

Údržba
Servisní pracovníci provádí na zařízení zákazníka pravidelnou údržbu, včetně periodických prohlí-
dek a revizí, spojených s příslušnými měřeními a kontrolami dle platných předpisů, ČSN, doporu-
čení výrobců, s přihlédnutím k místním podmínkám a zkušenostem techniků EEIKA Brno, s.r.o. 
Plán prohlídek je v součinnosti se zákazníkem stanoven tak, aby měl minimální vliv na provoz. 
Prohlídky za vypnutého stavu jsou plánovány mimo produkční dobu. 
Využití termokamery výrazně rozšiřuje možnosti diagnostiky trafostanice, rozváděčů i všech 
spojů za plného provozu. Přehřívání diagnostikované termokamerou je indikátorem počínají-
cí poruchy (nebo například povoleného spoje), kterou by v počátečním stádiu nebylo možné 
vizuální kontrolou odhalit. 
Kontrola záložních zdrojů testerem CT CANTEST umožňuje v plně automatizovaném testova-
cím režimu s řízeným vybíjením získat údaje o aktuálním stavu každého bateriového článku. 
Při zjištění jakýchkoliv závad nebo nedostatků obdrží zákazník zprávu s jejich seznamem a návr-
hem na odstranění včetně cenové náročnosti. Pokud některá ze závad ohrožuje provoz zařízení, 
technik o ní okamžitě informuje zástupce provozovatele a zahájí práce na jejím odstranění. 

Nejvhodnějším řešením pro napájení společnosti ANTREG, a.s. se ukázalo vyvedení vn kabelu 
z blízké trafostanice TS KB systém a vybudování nové odběratelské trafostanice za výrobní 
halou. Projekční kancelář EEIKA Brno, s.r.o. navrhla kioskovou trafostanici PET® MAXI 750o se 
společnou vn a nn rozvodnou a dvěma samostatnými trafokomorami. Trafostanice je osazena vn 
rozváděčem SIEMENS 8DJ20 v zapojení 81, dvěma nn rozváděči RDO 1000 a jedním olejovým 
hermetizovaným transformátorem o výkonu 1000 kVA. Druhá trafokomora je připravena na usa-
zení druhého – rezervního – transformátoru o stejném výkonu. Trafostanice je k distribuční síti 
připojena dvě stě patnácti metry zemního kabelu AXEKVCEY 3×(1×120) mm² vedeného podél 
výrobní haly do trafostanice TS KB systém. Ke stávajícím i novým rozpojovacím skříním u výrob-
ních hal jsou rozvedeny nové nn kabely NAYY 4×150 mm² a 4×240 mm².

Trafostanice byla na místo usazena koncem loňského roku, 21. prosince proběhla revize tra-
fostanice, vn a nn kabelů a 16. ledna 2016 bylo napájení přepojeno a trafostanice uvedena do 
provozu. 

Společnost ANTREG, a.s. vznikla z bývalého odštěpného závodu Zbrojovky Brno. Základem 
jejího poměrně širokého výrobního programu je obrábění. Díky silné technologické základně 
(včetně 5osých center a lakovny) dokáže zajistit celý výrobní proces od vstupu materiálů až 
po povrchovou úpravu. Její produkty nachází uplatnění například v automobilovém a leteckém 
průmyslu nebo zemědělské technice. 110 zaměstnanců vyrábí mimo jiné speciální světelnou 
techniku do těžkých klimatických podmínek pro pásová a kolová vozidla, díly motorů pro traktory, 
nástroje, lisovací formy, elektromagnetické ventily v nevýbušném provedení pro měření přečer-
pávaných kapalin – od naturalu až po kerosin – a další zakázkové produkty. 

Díky vlastní konstrukci (v současné době 
společnost otevírá nové vývojové a inovač-
ní centrum) produkuje ANTREG, a.s. vedle 
zakázkové výroby i své vlastní produkty. 
Unikátem je například pistolový adaptér 
ORION, který umožňuje změnu ráže střeli-
va z 9 mm Luger na .22 Long Rifle. Vytváří 
obdobně silný zpětný ráz jako ráže 9 mm, 
což je optimální pro výcvik střelby.

Více informací o společnosti ANTREG, a.s. 
najdete na www.antreg.cz.



Pohotovost
Na pohotovostním čísle je k dispozici servisní technik, který vyhodnotí poruchové hlášení, za-
hájí kroky k opravě zařízení a obnovení dodávky energie. V dohodnutém dojezdovém čase 
dorazí na místo servisní četa a zahájí práce na odstranění poruchy. 

Oprava výměnným způsobem
Pokud to situace vyžaduje, přiveze servisní četa s sebou odpovídající náhradní díly a zařízení 
(například transformátor), kterými porouchané nahradí. Zařízení opraví a v součinnosti s provo-
zovatelem distribuční sítě zajistí opětovné připojení. 

Náhradní díly
Pro smluvní zákazníky drží EEIKA Brno, s.r.o. skladem konkrétní nejexponovanější náhradní 
díly (transformátory, pojistky apod.).

Manipulace
EEIKA Brno, s.r.o. provádí provozní manipulace na vn a nn zařízeních včetně zajištění praco-
viště a vystavení „Příkazu B“.

Servisní skupina disponuje kompletně vybavenou opravárenskou halou, pojízdnými dílnami s vlast-
ní elektrocentrálou, autojeřábem AC 40, několika nákladními automobily včetně Renault Midlum 
s jeřábovou rukou, případně košem pro práce ve výškách do 11 m, vozidlem pro převoz nebezpeč-
ných látek ADR, dodávkovými zásahovými vozidly vybavenými nářadím a náhradními díly. 
Pro více informací o servisních službách kontaktujte Vlastimila Kroupu, vlastimil.kroupa@eeika.cz.
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Napájení modřického závodu společnosti Vodňanská drůbež, a.s. přestalo vyhovovat součas-
ným provozním požadavkům. Pro další bezproblémový chod fi rmy ho bylo nutné upravit. Jako 
všestranně nejvýhodnější varianta řešení bylo zvoleno vybudování nové vstupní rozvodny na 
nové smyčce vn kabelu. Vstupní rozvodna byla umístěna do modifi kovaného prefabrikovaného 
kiosku PET® 350 běžně užívaného pro osazení kompletní technologií pochozí jednotransformá-
torové trafostanice PET® STANDARD (transformátor do výkonu 630 kVA, vn rozváděč s izolací 
SF6 do 3+1, nn rozváděč do deseti vývodů a obchodní měření u odběratelské verze). 
Kiosek pro vstupní rozvodnu závodu Vodňanská drůbež, a.s. je jednoprostorový, s jedním vstu-
pem osazeným jednokřídlými dveřmi. Stavební základ tvoří i v tomto případě standardní zákla-
dová vana (i když zde neplní funkci záchytné olejové jímky).

Vodňanská drůbež – kiosková rozvodna pro stožárové trafostanice

Rozvodna je osazena kompaktními rozváděči s izolací SF6 SIEMENS 8DJH zap. RRS (v majetku 
E.ON Distribuce, a.s.) a SIEMENS 8DJH M+R (v majetku odběratele Vodňanská drůbež, a.s.). 

Pole č. 1, 2 a 3 (E.ON Distribuce, a.s.) obsahují tři vývodové kabelové odbočky. Dva vývody slouží 
pro připojení kabelové smyčky vn a jeden vývod slouží jako podélná spojka, přes kterou je zaříze-
ní v majetku E.ON Distribuce, a.s. propojeno přípojnicí se zařízením odběratele. 
Pole č. 4 (pole měření) obsahuje měřící transformátory proudu a měřící transformátory napětí. 
Měřené veličiny jsou vyvedeny do čtyřkvadrantového elektroměru ve skříni měření. 
Pole č. 5 obsahuje jednu vývodovou kabelovou odbočku. 

Pro připojení nové vstupní rozvodny k distribuční síti byla vybudována nová smyčka kabely vn 
22-NA2XS2Y 3×240 v délce 43 m z kabelového vedení E.ON Distribuce u hranice areálu spo-
lečnosti. Ze vstupní rozvodny jsou vyvedeny kabely pro napojení transformátorů umístěných 
v kioskových a na stožárových trafostanicích v blízkosti vstupní rozvodny. 
Výstavbu vstupní rozvodny, vybudování vn přípojky a propojení kabelů realizovala montážní 
skupina EEIKA Brno, s.r.o. v lednu 2016. Nové napájení bylo zprovozněno 7. 2. 2016 podle pro-
jektové dokumentace zpracované vlastní projekční kanceláři. 

Vodňanská drůbež, a.s. je největší zpracovatel drůbežího masa v České republice. Modřický 
závod (dříve Moravské drůbežářské závody) na moderní lince poráží kuřata, produkuje celá 
i porcovaná chlazená a mražená kuřata, polotovary, párky, klobásy a další masné výrobky. 

Více informací najdete na www.vodnanskadrubez.cz.

Vstupní rozvodna se sloupovými trafostanicemi

Variabilita kioskové 
technologie PET® skýtá 
širokou škálu variant 
a uspořádání. Od stan-
dardizovaného dvou, tří 
i čtyřprostorového uspo-
řádání s osazením kom-
pletní technologií trafosta-
nice, přes samostatné 
buňky s různým využitím 
(vstupní rozvodna, rozší-
ření stávající trafostanice, 
samostatná rozvodna 
apod.) až po objekty pro 
rozsáhlou technologii 
včetně transformátorů 
o výkonu 2 MVA.



Pro firmu EEIKA Brno, s.r.o. vydává Michal Churavý, tisk ARTAX, s.r.o., číslo 1, ročník 17.
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

Protipožární dveře na trafostanici PET®

Technik E.ON nemusí přes areál 

To je jedna z výhod, kterou přináší nahrazení zděné odběratelské trafostanice novou kioskovou 
technologií. 

Primárním důvodem pro výměnu staré trafostanice za novou bývá obvykle technický stav trafo-
stanice, dožilá nebo nevyhovující technologie. Instalace nové technologie s sebou vždy přinese: 
• zvýšení bezpečnosti trafostanice i v jejím bezprostředním okolí
• zvýšení kvality dodávky energie, bezporuchový chod
• snížení provozních nákladů
• minimalizace nároků na údržbu

Náhrada staré zděné trafostanice kioskovou technologií přinese i další výhody: 
Výraznou úsporu místa (například PET® MINI 210 má půdorys 210×260 cm)
Pokud to stav stavby dovolil, v některých rekonstruovaných trafostanicích vznikly například 
garáže nebo sklady. V jiných případech vznikla po demolici stanice volná plocha. 
Variabilitu architektonických řešení
Kiosková technologie umožňuje designovat trafostanici dle staveb v okolí. Například poloza-
puštěné trafostanice se světlou výškou 173 cm působí minimálně rušivě v zástavbě i průmyslo-
vém areálu. 
Snadný přístup 
Nová kiosková trafostanice bývá často umisťována na hranici pozemku – přímo do plotu. Pracov-
níci rozvodných závodů mají zajištěný nepřetržitý přístup k vn technologii a obchodnímu měření 
z veřejného prostranství, aniž by museli chodit přes areál jinak uzavřeného závodu. 

Letošní veletržní trafostanice je, stejně jako loňská, osazena protipožárními dveřmi. Důvody 
jejich použití jsou však odlišné. U trafostanice PET® MINI 300o Uherský Brod – T98 SUJUK 
(podobně i u nedaleko stojící PET® MINI 300o společnosti R.D.S.-CZ s.r.o.) v uherskobrodské 
průmyslové zóně byl důvodem přesah požárně nebezpečného prostoru při použití běžných dveří 
na sousední pozemek. To platná legislativa vylučuje (stavební zákon – Zákon č. 183/2006 Sb., 
Vyhláška o obecných požadavcích na využívání území Ministerstva pro místní rozvoj 501/2006 
Sb. a ČSN 73 0804 Požární bezpečnost staveb – Výrobní objekty). Případný požár trafostanice 
by mohl ohrozit stavby (i budoucí) na sousedním pozemku. 

U letošního veletržního exponátu – trafostanice PET® MINI 210o – má využití požárních dveří 
opačný důvod. Chrání technologická zařízení umístěná uvnitř trafostanice před potenciálním 
nebezpečím požáru jiného objektu. 

PET® MINI 210o Těchov – Panorama nahradí sloupovou trafostanici napájející Wellness hotel 
Panorama v Blansku – Češkovicích. Její stanoviště je umístěno v požárně nebezpečném pro-
storu plánovaného objektu grabovny určeného pro léčebné kúry – inhalace aerosolů. Severo-
východní roh trafostanice je od grabovny vzdálen pouhé 2,75 m. V případě požáru grabovny by 
trafostanice byla vystavena přímému tepelnému sálání. 

Přístup k technologickým zařízením je u trafostanice PET® MINI 210 zajištěn dveřmi na třech růz-
ných stěnách. Dvě z nich jsou před případným tepelným sáláním odstíněny vlastním tělesem tra-
fostanice. Nn rozváděč přístupný z východní strany trafostanice by byl požárem přímo ohrožen. 
Proto byla trafostanice osazena protipožárními dveřmi EI-15DP1. Dveře vyrobené z uzavřeného 
těsněného ocelového profilu s kazetovou výplní ze sendvičových desek (minerální vata + nehoř-
lavé desky + 1 mm ocelový kryt) odolají požáru po dobu minimálně 15 minut. 

Trafostanice PET® MINI 210o s protipožárními dveřmi je k vidění ve firemní expozici na veletrhu 
AMPER 15.–18. 3. 2016 v Brně, poté u Hotelu Panorama v Blansku. 
Více informací o osazených protipožárních dveřích najdete na www.ppi.cz.
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logií je napájení areálu Agrostavu a. s. v Hruškových Dvorech. 
Trafostanice PET® MINI 210o nahradila vyžilou zděnou trafostanici. Po dokončení stavební úpravy 
bude její stěna součástí betonového oplocení areálu. Přístup k vn rozváděči a skříni měření je zajiš-
těn zvenčí areálu, nn technologie a transformátor v majetku Agrostavu jsou přístupné zevnitř areálu.

PET® MINI 210o Jihlava – Agrostav zevnitř areálu PET® MINI 210o Jihlava – Agrostav zvenčí

Takto už trafostanici dlouho neuvidíte. Po dokončení stavebních prací bude součástí betonového hraničního plotu.


