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Vážení přátelé, 
 zdravíme Vás ze stránek podzimního čísla eeikainfo magazínu. Na jeho stránkách najdete 
informace o další (v pořadí již čtvrté) trafostanici PET® vybudované v Brněnské průmyslové 
zóně Černovická terasa, úpravách starších trafostanic TMT ve Vyškově a Polné u Jihlavy sou-
visejících s navýšením jejich výkonu. Výraznou novinkou je zařazení trafostanic s modulem 
o šířce 300 cm do výrobního programu, které rozšířilo spektrum dodávaných trafostanic a 
množství variant uspořádání stavební části i technologických zařízení. 
 Uvnitř magazínu najdete několik informací z práce projekční kanceláře EEIKA Brno, s.r.o. 
– o vypracování dokumentace pro rekonstrukci vn vedení i vybudování nových trafostanic.
 V minulých letech se mnozí z Vás na přelomu září a října pravidelně setkávali s pracovníky 
EEIKA Brno, s.r.o. na Mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně. Letošní rok je po dlouhých 
devíti letech prvním, kdy expozici EEIKA Brno, s.r.o. na veletrhu nenajdete. Vzhledem k pokle-
su návštěvnosti odborné elektroenergetické veřejnosti se vedení EEIKA Brno, s.r.o. rozhodlo 
pro jiné formy komunikace s partnery.

PET® MAXI 750o – Černovická terasa CTP hala A 3.1

 27.7.2007 dodala EEIKA Brno, s.r.o. kioskovou trafostanici PET® MAXI 750o pro napájení 
budovy A 3.1 v Brněnské průmyslové zóně Černovická terasa na jihovýchodě Brna. 
 Rozvojový záměr na vznik této průmyslové zóny vznikl na přelomu let 1999 a 2000 jako 
reakce města Brna na nezaměstnanost ve městě i s ním spjatém okolí. 
Prostor „Černovické terasy“ byl vybrán díky výhodné poloze a rozloze nezastavěných pozem-
ků. Areál o rozloze 179 ha je v blízkosti mezinárodního letiště Brno - Tuřany, dálnice D1 
i železniční trati s nákladovou kapacitou. 
 Pro průmyslový rozvoj lokality bylo nezbytně nutné vybudování kvalitní infrastruktury tech-
nických sítí, komunikací s dostatečnou kapacitou a jejich napojení na stávající síť. Město Brno 
vynaložilo na budování infrastruktury celkem 1701 milionů korun (z toho 1401 milionů z vlast-
ních prostředků a 299,74 milionu z dotace ze státního rozpočtu) v pěti postupných etapách. 
 V prvních dvou etapách v letech 2002 a 2003 byl vybudován páteřní komunikační sys-
tém, inženýrské sítě (včetně přeložek stávajícího vedení), upraven Ivanovický potok včetně 
vybudování dvou retenčních nádrží. V dalších etapách byly vybudovány doplňkové inženýrské 
sítě, dva mosty přes frekventovanou železniční trať do ulic Řipská a Tuřanka. Pro zajištění 
dostatečných dodávek el. energie se město Brno podílelo 47,9 miliony korun na vybudování 
trafostanice 110/22 kV na ul. Olomoucká a souvisejícího kabelového vedení. 
 Celý průběh budování průmyslové zóny byl maximálně citlivý k ochraně životního prostře-
dí. V části retenční nádrže byl zachován mokřad pro obojživelníky, byl vytvořen biokoridor 
pro jejich migraci podél upraveného Ivanovického potoka, přemístěna populace chráněných 
syslů. 

 I přes počáteční potíže způsobené uzavřením výrobního závodu fi rmy Flextronix – první-
ho výrazně podporovaného významného investora, se Brněnské průmyslové zóně Černovická 
terasa daří plnit původní záměr – vznik několika tisíc nových pracovních míst. Investorů i nově 
vytvořených pracovních míst postupně přibývá. EEIKA Brno, s.r.o. se na elektrifi kaci průmys-
lové zóny podílí již od počátku jejího rozvoje. 
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výměnu technologických zařízení, ale i přístavbu stavební části, která (jak ukázal případ trafo-
stanice SAPELI v Polné) může proběhnout velmi rychle s minimálním nárokem na odstávku 
stanice.

 Kioskové trafostanice PET® s třímetrovou šířkou

 EEIKA Brno, s.r.o. zařadila do výrobního programu nový rozměrový modul trafostanic 

PET® se šířkou stavební části 300 cm. Dosavadní šířka trafostanice dodávaných do roku 2006 

byla 260 cm.Třímetrový modul vznikl jako reakce na poptávku stálých odběratelů trafostanic 

po konkrétním uspořádání technologických zařízení. 

 Aby mohly být i trafostanice s třímetrovým modulem vyráběny metodou zvonového lití, byla 

do výrobního závodu Prefa Brno a.s. – subdodavatele stavební části pořízena nová forma.

EEIKA Brno, s.r.o. bude dodávat obě řady souběžně. Každá z nich má své přednosti. Výhody 

dosud dodávané řady s modulem 260 cm jsou zejména v dopravě a manipulaci. Trafostanice lze 

přepravovat běžnou silniční dopravou i manipulace jeřábem na místě pokládky je snazší. Tra-

fostanice nové řady s modulem 300 cm umožňují nové varianty uspořádání technologických 

zařízení. Např. umístění přístupů k oběma transformátorům z boční – užší strany, protilehlé 

uspořádání rozváděčů apod. 

 EEIKA Brno, s.r.o. bude zařazovat jednotlivé typy trafostanic s třímetrovou šířkou modu-

lu do výrobního programu postupně s vývojem konkrétních technických řešení. Volba nej-

vhodnějšího typu trafostanice bude, stejně jako dosud, záviset na konkrétním řešení požadavků 

investora.

 V názvu trafostanic identifi kuje variantu modulu třetí pozice v čísle:

„0“ – šířka 260 cm např. PET® STANDARD 450o – jednotransfromátorová trafostanice o roz-

měru 450 x 260 cm v odběratelské verzi

„3“ – šířka 300 cm např. PET® MAXI 553d – dvoutransformátorová trafostanice o rozměru 550 

x 300 cm v distribuční verzi.

 Jako první byly vyvinuty dvoutransformátorové trafostanice PET® MAXI 553 a PET® MAXI 

503 v distribuční verzi pro E.ON Česká republika, s.r.o. U trafostanic PET® MAXI 553d jsou 

přístupy do všech prostor - dvou trafokobek a společné vn + nn rozvodny umístěny na čelní 

(550 cm dlouhé) stěně trafostanice. U trafostanice PET® MAXI 503d je přístup k oběma trans-

formátorům umístěn z boční strany (300 cm široké) a do společné rozvodny z čelní strany. 

 V současné době jsou uváděny do provozu dvě trafostanice PET® MAXI 553d na Českomo-

ravské vysočině. Více informací o jejich uspořádání a výstavbě přineseme v příštím čísle eeika 

info magazínu a na www.eeika.cz
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 EEIKA Brno, s.r.o. Vás již devět let pravidelně zvala k návštěvě fi remní expozice na Meziná-

rodním strojírenském veletrhu v Brně. 

Na volné ploše Z1 u pavilonu Z každoročně vystavovala různé typy trafostanic od šestimetro-

vých až po novinku PET® MINI 300 v loňském roce. Bohužel již několik let byl na Mezinárod-

ním strojírenském veletrhu patrný trend ústupu elektroenergetických fi rem a nižší návštěvnost 

odborné energetické veřejnosti. 

 Proto se EEIKA Brno, s.r.o. rozhodla veletrh opustit a vydala se při komunikaci s odbornou 

veřejností jinou cestou. Hlavní prezentaci přesunula na oborový veletrh AMPER (na přelo-

mu března a dubna v Praze), vytvořila program odborných seminářů, prostřednictvím kterého 

komunikuje s odbornou veřejností – energetiky, projektanty apod. Zájemcům poskytuje veške-

ré dostupné informace, včetně možné prohlídky montážní haly.

Pro firmu EEIKA Brno, s.r.o. vydává Michal Churavý, tisk OLD PRINT, s.r.o., číslo 2, ročník 9.
Kontakt: EEIKA Brno, s.r.o., Jahodová 54, 620 00  Brno, tel.: 545 232 303, GSM 724 231 213, www.eeika.cz,

držitel certifikátu ISO 9001

PET® MAXI 750o – CTP hala A 3.1



 Trafostanice pro napájení budovy A 3.1 CTP je celkově čtvrtou trafostanicí PET®, kterou 
v této průmyslové zóně vybudovala. Již dříve instalovala trafostanice PET® STANDARD 
450o, PET® MAXI 750o a atypickou zvýšenou trafostanici PET® ATYP 553o osazenou trans-
formátorem o výkonu 2 MVA. Nyní vybudovaná trafostanice PET® MAXI 750o pro napájení 
haly A 3.1 CTP je osazena dvěma olejovými transformátory o výkonu 1250 a 1600 kVA, VN 
rozváděčem MOELLER 2K+2TS, dvěma nn rozváděči a čtyřmi skříněmi měření. Stavební část 
trafostanice byla přizpůsobena osazení transformátorem 1600 kVA. Celá trafostanice byla zvý-
šena, trafokobka byla zvětšena v souladu s prostorovými odstupy danými normou. Do záchytné 
olejové jímky pod transformátor 1600 KVA byl usazen rošt se zhášecím kamenivem.
 Trafostanice byla na místo usazena 25.7.2007 s využitím jeřábu o nosnosti 90 tun. V dalších 
dvou dnech proběhly montážní práce a v pátek 27.7.2007 od 16:00 mohla fi rma Bernický pře-
pojit napájení haly z nové trafostanice.
 EEIKA Brno, s.r.o. ji dodala jako subdodávku pro fi rmu Siemens Engineering a.s. 

Z projekční kanceláře EEIKA Brno, s.r.o.

 Projekční kancelář EEIKA Brno, s.r.o. se dlouhodobě specializuje na projekci elektroener-
getických – technologických zařízení a síťových staveb. Nejvýznamnějším odběratelem pro-
jekčních služeb je provozovatel distribuční soustavy na jihu Čech a Moravy – společnost E.ON 
Česká republika. V minulých letech zadávala zakázky na základě konkrétní poptávky a nabíd-
ky, od roku 2007 na základě rámcové smlouvy o spolupráci. Na pozdější realizaci projektova-
ných staveb se v mnoha případech podílí montážní skupina EEIKA Brno, s.r.o. (zejména u tra-
fostanic). Projekty projekční kanceláře využívají při výstavbě i jiní smluvní partneři E.ON ČR. 
Brno – Královo pole, Purkyňova
 Počátkem roku 2007 vypracovala projekční kancelář EEIKA Brno, s.r.o. projektovou doku-
mentaci pro výstavbu nové distribuční trafostanice včetně vn přípojky v Brně – Králově poli 

při ulici Purkyňova. Přípojka a trafostanice jsou 
určeny pro napájení nově budovaného domu s pečo-
vatelskou službou. Zemní vn kabelová přípojka byla 
naspojkována ke kabelovému vn vedení č. 277. 
Je vedena kabelem NA2XS2Y v délce 23 m do trafosta-
nice. Kiosková trafostanice PET® STANDARD 350d 
je osazena olejovým hermetickým transformátorem 
o výkonu 400 kVA, vn rozváděčem SIEMENS 
8DJ20 zapojení 10, nn rozváděčem RDR 1000 
s osmi pojistkovými odpínači 400 A.
 Projekční kancelář EEIKA Brno, s.r.o. dodala 
nejen projektovou dokumentaci, ale na klíč vyři-

zovala veškeré náležitosti související s územním souhlasem dle nového stavebního zákona 
- zákona č. 183/2006 Sb. Montážní skupina EEIKA Brno, s.r.o. realizovala stavbu počátkem 
léta 2007. Přepojení trafostanice proběhlo 20.6.2007.
Jihlava – Vrchlického
 V únoru 2006 předala EEIKA Brno, s.r.o. projektovou dokumentaci pro vybudování vesta-
věné zděné trafostanice, vn a nn přípojky v komplexu nově stavěných obytných domů na uli-
cích Vrchlického a Dr. Procházky v Jihlavě. Distribuční trafostanice je budována pro napájení 
obytného komplexu, je umístěna v jednom z bytových domů.
 Vzhledem k tomu, že stavební část zděné trafostanice osazené dvěma transformátory 
o výkonu 400 kVA je součástí objektu obytného domu, musel projektant brát zvláštní zřetel 
na vlivy trafostanice na okolí. Ve stavební části byly použity izolační materiály pro minima-
lizaci přenosu vibrací na budovu. U transformátorů byly použity distanční podložky, vn i nn 
kabely byly k transformátorům připojeny přes pružnou spojku. 
 Oba transformátory jsou umístěny v samostatných prostorách (dimenzovaných pro umístění 
transformátorů do výkonu 630 kVA), ve společné vn a nn rozvodně je osazen vn rozváděč 
SIEMENS 8DJ20 v zapojení 81 a nn rozváděč RDO 1000 s 12 vývody. 
 Na přelomu dubna a května 2007 dodala EEIKA Brno, s.r.o. technologickou část trafosta-
nice včetně montáže, vn a nn přípojky. Stavební část, výkopové práce a dokončovací stavební 
práce provedl dodavatel stavby – Pozemstav Třebíč, spol. s r.o.
Rekonstrukce vn sítě na Třebíčsku
 Mezi rozsáhlejší projekty vypracované projekční kanceláří EEIKA Brno, s.r.o. patří rekon-
strukce sítí 22 kV na Třebíčsku – kmenového vedení vn 132 od Náramče do Budišova s odboč-
kou (propojkou mezi dvěma kmenovými vedeními) vn 189 Hrbov. 
 Důvodem rekonstrukce byl nevyhovující technický stav podpěrných bodů. Převážná část 
vedení z poloviny minulého století byla umístěna na jednoduchých a dvojitých dřevěných pat-
kových sloupech. Mnohé z nich byly mechanicky poškozené, případně uhnilé a ohrožovaly 
provoz sítě. Dřevěné sloupy byly nahrazovány betonovými a v rozích ocelovými příhradový-
mi, zároveň byly instalovány nové vodiče.
 Projekční kancelář EEIKA Brno, s.r.o. předala kompletní projektovou dokumentaci 
na rekonstrukci vedení v únoru 2006. Důležitou složkou práce projektanta při rekonstrukci sítí 
je rekognoskace terénu. Je nutné nejen zjistit, zda skutečný stav odpovídá projektové dokumen-
taci (umístění podpěrných bodů, vzdálenost mezi nimi apod.), posoudit technický stav stožárů, 
ověřit možné přefázování, ale i zjistit stav zeleně a stavebního rozvoje v blízkosti vedení a další 
skutečnosti, které mají vliv na způsob provedení rekonstrukce a její cenu.
 Po zjištění skutečného stavu bylo rozhodnuto o téměř kompletní výměně sloupů. V celkové 
délce 12,566 km vedení bylo nahrazeno 194 sloupů a zůstalo pouze 9 původních betonových 
a příhradových. U kmenového vedení byly použity vodiče AlFe 3x110/22 mm2 a u odbočky 
vodiče 3x42/7 mm2.

P
ří

je
m

n
ý
 a

 b
a
re

v
ý
 p

o
d
z
im

 p
ře

je
E
E
IK

A
 B

rn
o
, 
s.

r.
o
.

 Rekonstrukci vedení realizovala dle projektu EEIKA Brno, s.r.o. na podzim 2006 Západo-
moravská elektromontážní společnost, spol. s r.o.

Úpravy provozovaných trafostanic

 Variabilitu systému kioskových trafostanic dodávaných fi rmou EEIKA Brno, s.r.o. proká-
zalo množství různých typů dosud vybudovaných stanic – od nejmenší PET® MINI 300 až 
po rozsáhlé PET® SESTAVA osazené množstvím technologických zařízení a transformátory 
o velkém výkonu. Zejména u odběratelských trafostanic jsou stejné typy často vybaveny velmi 
odlišnými technologickými zařízeními v závislosti na konkrétních podmínkách a požadavcích 
provozovatele. Při změnách potřeby odběru el. energie umožňují kioskové trafostanice snad-
nou a rychlou adaptaci na nové podmínky– výměnu technologie. 
 V srpnu 2007 adaptovala EEIKA Brno, s.r.o. dvě již dříve dodané kioskové trafostanice 
na vyšší výkon. První z nich byla trafostanice TMT® MAXIBOX 700 napájející výrobní závod 
fi rmy SAPELI, a.s. v Polné u Jihlavy. EEIKA Brno, s.r.o. dodala tuto trafostanici již v roce 
1997 osazenou dvěma transformátory o výkonu 630 kVA. Celkový výkon trafostanice 1260 
kVA přestal vyhovovat požadavkům na další rozvoj fi rmy a pro plánované zvýšení výrobní 
kapacity bylo nezbytně nutné jeho navýšení. 
 Oba transformátory byly nahrazeny novými kusy o jednotlivém výkonu 1000 kVA. Součas-
ně byl vyměněn nn rozváděč. Rozměry nového nn rozváděče neumožnily instalovat kompletní 
technologická zařízení do stávajícího kiosku TMT. Trafostanice byla rozšířena o kiosek PET® 
350 (přistaven k boční stěně), ve kterém byla zřízena samostatná nn rozvodna. 
Vstupní dveře do obou trafokomor byly nahrazeny novými uzpůsobenými k odvětrávání trans-
formátorů s vyšším výkonem – se zvětšenými žaluziemi a termostatem spínaným ventilátorem 
pro pomocnou nucenou ventilaci. Kvůli minimalizaci ztrát výrobního závodu vyplývajících 
z přerušení dodávky el. energie, proběhla úprava trafostanice za vypnutého stavu ve víkendo-
vých dnech a s maximální rychlostí. 
 Kiosek PET® 350 byl na místo usazen 7.8.2007. Tentýž týden od soboty 11.8 od 13.30 
do 17.00 neděle 12.8. byla trafostanice odpojena, vyměněna technologická zařízení, 
nově propojena kabely a trafostanice byla opět připojena. 28.8.2007 proběhla obdob-
ná úprava další trafostanice - TMT® MAXIBOX 700 ve Vyškově - trafostanice s distri-
buční i odběratelskou částí. Tuto trafostanici vybudovala EEIKA Brno, s.r.o. v roce 2001. 
Odběratelská část napájí budovu obchodního centra Hypernova. Původně byla osazena 
olejovým transformátorem o výkonu 400 kVA, jehož kapacita postupně přestala vyho-
vovat. Transformátor běžel trvale na plný výkon. Neskýtal žádnou rezervu a specifi cké kli-
matické podmínky způsobovaly problémy s chlazením plně zatíženého transformátoru. 
Pro další úvahy o možném podnikatelském rozvoji objektu a lokality, bylo nezbytně nutné 
trafostanici rekonstruovat. Projekce EEIKA Brno, s.r.o. navrhla odpovídající modernizaci 

s posílením výkonu na 630 kVA. Byl vyměněn transformátor, stávající nn rozváděče (hlavní a 
podružný) byly nahrazeny jedním nn rozváděčem s jedním vývodem a jističem do 1000A. Sou-
částí rekonstrukce byly i nutné stavební úpravy trafostanice – úprava podlahy v nn rozvodně 
vyplývající z umístění jediného rozváděče, výměna vstupních dveří trafokomory se žaluziemi 
vhodnými pro odvětrávání transformátoru o výkonu 630 kVA. 

 Vlastní úprava trafostanice byla náročná 
zejména z organizačního hlediska. Vyškov-
ské obchodní centrum Hypernova otevírá pro 
své zákazníky sedm dní v týdnu. Delší přeru-
šení dodávky el. energie kvůli odstávce odbě-
ratelské části trafostanice by znatelně narušilo 
chod obchodního centra a provozovateli i dal-
ším obchodníkům by způsobilo značné ztráty. 
Všechny práce prováděné za vypnutého stavu 
trafostanice byly předem detailně rozplánovány 
a zároveň bylo zajištěno náhradní napájení die-
selagregátem fi rmy Carrot Euro. Práce na místě 
začaly 27.8.2007, kdy dva pracovníci EEIKA 
Brno, s.r.o. trafostanici zkontrolovali při běž-

ném provozu a připravili podmínky pro rekonstrukci. 
28.8.2007 probíhaly práce dle předem připraveného harmonogramu:
5.00 – zahájení prací, příjezd náhradního zdroje
6.30 – zapojení náhradního napájení
6.50 – spuštění náhradního napájení (od této chvíle byl celý objekt obchodního centra napájen 
dieselagregátem)
7.00 – vypnutí vn přívodu na transformátor (provedli pracovníci E.ON ČR v distribuční části 
trafostanice)
7.30 – 13.30 – vlastní úprava, výměna technologických zařízení
Proběhla demontáž transformátoru, obou nn rozváděčů, úprava podlahy v nn rozvodně, vyčiš-
tění prostor, výměna dveří, montáž nového transformátoru a nn rozváděče. 
13.30 – revize trafostanice
14.00 – připojení transformátoru k vn rozváděči, kontrolní měření (pracovníci E.ON ČR)
14.30 – trafostanice byla připojena k nn vedení do objektu, proběhla další kontrola zapojení
16.00 – 16.30 přepojení objektu z náhradního zdroje na trafostanici. 
Pouze v této době bylo obchodní centrum uzavřené. 
17.00 – úklid, ukončení akce 
 Při obou úpravách trafostanic využila EEIKA Brno, s.r.o. bohatých zkušeností s projekcí i 
výstavbou kioskových trafostanic. Charakter kioskových trafostanic umožňuje nejen snadnou 
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 Trafostanice pro napájení budovy A 3.1 CTP je celkově čtvrtou trafostanicí PET®, kterou 
v této průmyslové zóně vybudovala. Již dříve instalovala trafostanice PET® STANDARD 
450o, PET® MAXI 750o a atypickou zvýšenou trafostanici PET® ATYP 553o osazenou trans-
formátorem o výkonu 2 MVA. Nyní vybudovaná trafostanice PET® MAXI 750o pro napájení 
haly A 3.1 CTP je osazena dvěma olejovými transformátory o výkonu 1250 a 1600 kVA, VN 
rozváděčem MOELLER 2K+2TS, dvěma nn rozváděči a čtyřmi skříněmi měření. Stavební část 
trafostanice byla přizpůsobena osazení transformátorem 1600 kVA. Celá trafostanice byla zvý-
šena, trafokobka byla zvětšena v souladu s prostorovými odstupy danými normou. Do záchytné 
olejové jímky pod transformátor 1600 KVA byl usazen rošt se zhášecím kamenivem.
 Trafostanice byla na místo usazena 25.7.2007 s využitím jeřábu o nosnosti 90 tun. V dalších 
dvou dnech proběhly montážní práce a v pátek 27.7.2007 od 16:00 mohla fi rma Bernický pře-
pojit napájení haly z nové trafostanice.
 EEIKA Brno, s.r.o. ji dodala jako subdodávku pro fi rmu Siemens Engineering a.s. 

Z projekční kanceláře EEIKA Brno, s.r.o.

 Projekční kancelář EEIKA Brno, s.r.o. se dlouhodobě specializuje na projekci elektroener-
getických – technologických zařízení a síťových staveb. Nejvýznamnějším odběratelem pro-
jekčních služeb je provozovatel distribuční soustavy na jihu Čech a Moravy – společnost E.ON 
Česká republika. V minulých letech zadávala zakázky na základě konkrétní poptávky a nabíd-
ky, od roku 2007 na základě rámcové smlouvy o spolupráci. Na pozdější realizaci projektova-
ných staveb se v mnoha případech podílí montážní skupina EEIKA Brno, s.r.o. (zejména u tra-
fostanic). Projekty projekční kanceláře využívají při výstavbě i jiní smluvní partneři E.ON ČR. 
Brno – Královo pole, Purkyňova
 Počátkem roku 2007 vypracovala projekční kancelář EEIKA Brno, s.r.o. projektovou doku-
mentaci pro výstavbu nové distribuční trafostanice včetně vn přípojky v Brně – Králově poli 

při ulici Purkyňova. Přípojka a trafostanice jsou 
určeny pro napájení nově budovaného domu s pečo-
vatelskou službou. Zemní vn kabelová přípojka byla 
naspojkována ke kabelovému vn vedení č. 277. 
Je vedena kabelem NA2XS2Y v délce 23 m do trafosta-
nice. Kiosková trafostanice PET® STANDARD 350d 
je osazena olejovým hermetickým transformátorem 
o výkonu 400 kVA, vn rozváděčem SIEMENS 
8DJ20 zapojení 10, nn rozváděčem RDR 1000 
s osmi pojistkovými odpínači 400 A.
 Projekční kancelář EEIKA Brno, s.r.o. dodala 
nejen projektovou dokumentaci, ale na klíč vyři-

zovala veškeré náležitosti související s územním souhlasem dle nového stavebního zákona 
- zákona č. 183/2006 Sb. Montážní skupina EEIKA Brno, s.r.o. realizovala stavbu počátkem 
léta 2007. Přepojení trafostanice proběhlo 20.6.2007.
Jihlava – Vrchlického
 V únoru 2006 předala EEIKA Brno, s.r.o. projektovou dokumentaci pro vybudování vesta-
věné zděné trafostanice, vn a nn přípojky v komplexu nově stavěných obytných domů na uli-
cích Vrchlického a Dr. Procházky v Jihlavě. Distribuční trafostanice je budována pro napájení 
obytného komplexu, je umístěna v jednom z bytových domů.
 Vzhledem k tomu, že stavební část zděné trafostanice osazené dvěma transformátory 
o výkonu 400 kVA je součástí objektu obytného domu, musel projektant brát zvláštní zřetel 
na vlivy trafostanice na okolí. Ve stavební části byly použity izolační materiály pro minima-
lizaci přenosu vibrací na budovu. U transformátorů byly použity distanční podložky, vn i nn 
kabely byly k transformátorům připojeny přes pružnou spojku. 
 Oba transformátory jsou umístěny v samostatných prostorách (dimenzovaných pro umístění 
transformátorů do výkonu 630 kVA), ve společné vn a nn rozvodně je osazen vn rozváděč 
SIEMENS 8DJ20 v zapojení 81 a nn rozváděč RDO 1000 s 12 vývody. 
 Na přelomu dubna a května 2007 dodala EEIKA Brno, s.r.o. technologickou část trafosta-
nice včetně montáže, vn a nn přípojky. Stavební část, výkopové práce a dokončovací stavební 
práce provedl dodavatel stavby – Pozemstav Třebíč, spol. s r.o.
Rekonstrukce vn sítě na Třebíčsku
 Mezi rozsáhlejší projekty vypracované projekční kanceláří EEIKA Brno, s.r.o. patří rekon-
strukce sítí 22 kV na Třebíčsku – kmenového vedení vn 132 od Náramče do Budišova s odboč-
kou (propojkou mezi dvěma kmenovými vedeními) vn 189 Hrbov. 
 Důvodem rekonstrukce byl nevyhovující technický stav podpěrných bodů. Převážná část 
vedení z poloviny minulého století byla umístěna na jednoduchých a dvojitých dřevěných pat-
kových sloupech. Mnohé z nich byly mechanicky poškozené, případně uhnilé a ohrožovaly 
provoz sítě. Dřevěné sloupy byly nahrazovány betonovými a v rozích ocelovými příhradový-
mi, zároveň byly instalovány nové vodiče.
 Projekční kancelář EEIKA Brno, s.r.o. předala kompletní projektovou dokumentaci 
na rekonstrukci vedení v únoru 2006. Důležitou složkou práce projektanta při rekonstrukci sítí 
je rekognoskace terénu. Je nutné nejen zjistit, zda skutečný stav odpovídá projektové dokumen-
taci (umístění podpěrných bodů, vzdálenost mezi nimi apod.), posoudit technický stav stožárů, 
ověřit možné přefázování, ale i zjistit stav zeleně a stavebního rozvoje v blízkosti vedení a další 
skutečnosti, které mají vliv na způsob provedení rekonstrukce a její cenu.
 Po zjištění skutečného stavu bylo rozhodnuto o téměř kompletní výměně sloupů. V celkové 
délce 12,566 km vedení bylo nahrazeno 194 sloupů a zůstalo pouze 9 původních betonových 
a příhradových. U kmenového vedení byly použity vodiče AlFe 3x110/22 mm2 a u odbočky 
vodiče 3x42/7 mm2.
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 Rekonstrukci vedení realizovala dle projektu EEIKA Brno, s.r.o. na podzim 2006 Západo-
moravská elektromontážní společnost, spol. s r.o.

Úpravy provozovaných trafostanic

 Variabilitu systému kioskových trafostanic dodávaných fi rmou EEIKA Brno, s.r.o. proká-
zalo množství různých typů dosud vybudovaných stanic – od nejmenší PET® MINI 300 až 
po rozsáhlé PET® SESTAVA osazené množstvím technologických zařízení a transformátory 
o velkém výkonu. Zejména u odběratelských trafostanic jsou stejné typy často vybaveny velmi 
odlišnými technologickými zařízeními v závislosti na konkrétních podmínkách a požadavcích 
provozovatele. Při změnách potřeby odběru el. energie umožňují kioskové trafostanice snad-
nou a rychlou adaptaci na nové podmínky– výměnu technologie. 
 V srpnu 2007 adaptovala EEIKA Brno, s.r.o. dvě již dříve dodané kioskové trafostanice 
na vyšší výkon. První z nich byla trafostanice TMT® MAXIBOX 700 napájející výrobní závod 
fi rmy SAPELI, a.s. v Polné u Jihlavy. EEIKA Brno, s.r.o. dodala tuto trafostanici již v roce 
1997 osazenou dvěma transformátory o výkonu 630 kVA. Celkový výkon trafostanice 1260 
kVA přestal vyhovovat požadavkům na další rozvoj fi rmy a pro plánované zvýšení výrobní 
kapacity bylo nezbytně nutné jeho navýšení. 
 Oba transformátory byly nahrazeny novými kusy o jednotlivém výkonu 1000 kVA. Součas-
ně byl vyměněn nn rozváděč. Rozměry nového nn rozváděče neumožnily instalovat kompletní 
technologická zařízení do stávajícího kiosku TMT. Trafostanice byla rozšířena o kiosek PET® 
350 (přistaven k boční stěně), ve kterém byla zřízena samostatná nn rozvodna. 
Vstupní dveře do obou trafokomor byly nahrazeny novými uzpůsobenými k odvětrávání trans-
formátorů s vyšším výkonem – se zvětšenými žaluziemi a termostatem spínaným ventilátorem 
pro pomocnou nucenou ventilaci. Kvůli minimalizaci ztrát výrobního závodu vyplývajících 
z přerušení dodávky el. energie, proběhla úprava trafostanice za vypnutého stavu ve víkendo-
vých dnech a s maximální rychlostí. 
 Kiosek PET® 350 byl na místo usazen 7.8.2007. Tentýž týden od soboty 11.8 od 13.30 
do 17.00 neděle 12.8. byla trafostanice odpojena, vyměněna technologická zařízení, 
nově propojena kabely a trafostanice byla opět připojena. 28.8.2007 proběhla obdob-
ná úprava další trafostanice - TMT® MAXIBOX 700 ve Vyškově - trafostanice s distri-
buční i odběratelskou částí. Tuto trafostanici vybudovala EEIKA Brno, s.r.o. v roce 2001. 
Odběratelská část napájí budovu obchodního centra Hypernova. Původně byla osazena 
olejovým transformátorem o výkonu 400 kVA, jehož kapacita postupně přestala vyho-
vovat. Transformátor běžel trvale na plný výkon. Neskýtal žádnou rezervu a specifi cké kli-
matické podmínky způsobovaly problémy s chlazením plně zatíženého transformátoru. 
Pro další úvahy o možném podnikatelském rozvoji objektu a lokality, bylo nezbytně nutné 
trafostanici rekonstruovat. Projekce EEIKA Brno, s.r.o. navrhla odpovídající modernizaci 

s posílením výkonu na 630 kVA. Byl vyměněn transformátor, stávající nn rozváděče (hlavní a 
podružný) byly nahrazeny jedním nn rozváděčem s jedním vývodem a jističem do 1000A. Sou-
částí rekonstrukce byly i nutné stavební úpravy trafostanice – úprava podlahy v nn rozvodně 
vyplývající z umístění jediného rozváděče, výměna vstupních dveří trafokomory se žaluziemi 
vhodnými pro odvětrávání transformátoru o výkonu 630 kVA. 

 Vlastní úprava trafostanice byla náročná 
zejména z organizačního hlediska. Vyškov-
ské obchodní centrum Hypernova otevírá pro 
své zákazníky sedm dní v týdnu. Delší přeru-
šení dodávky el. energie kvůli odstávce odbě-
ratelské části trafostanice by znatelně narušilo 
chod obchodního centra a provozovateli i dal-
ším obchodníkům by způsobilo značné ztráty. 
Všechny práce prováděné za vypnutého stavu 
trafostanice byly předem detailně rozplánovány 
a zároveň bylo zajištěno náhradní napájení die-
selagregátem fi rmy Carrot Euro. Práce na místě 
začaly 27.8.2007, kdy dva pracovníci EEIKA 
Brno, s.r.o. trafostanici zkontrolovali při běž-

ném provozu a připravili podmínky pro rekonstrukci. 
28.8.2007 probíhaly práce dle předem připraveného harmonogramu:
5.00 – zahájení prací, příjezd náhradního zdroje
6.30 – zapojení náhradního napájení
6.50 – spuštění náhradního napájení (od této chvíle byl celý objekt obchodního centra napájen 
dieselagregátem)
7.00 – vypnutí vn přívodu na transformátor (provedli pracovníci E.ON ČR v distribuční části 
trafostanice)
7.30 – 13.30 – vlastní úprava, výměna technologických zařízení
Proběhla demontáž transformátoru, obou nn rozváděčů, úprava podlahy v nn rozvodně, vyčiš-
tění prostor, výměna dveří, montáž nového transformátoru a nn rozváděče. 
13.30 – revize trafostanice
14.00 – připojení transformátoru k vn rozváděči, kontrolní měření (pracovníci E.ON ČR)
14.30 – trafostanice byla připojena k nn vedení do objektu, proběhla další kontrola zapojení
16.00 – 16.30 přepojení objektu z náhradního zdroje na trafostanici. 
Pouze v této době bylo obchodní centrum uzavřené. 
17.00 – úklid, ukončení akce 
 Při obou úpravách trafostanic využila EEIKA Brno, s.r.o. bohatých zkušeností s projekcí i 
výstavbou kioskových trafostanic. Charakter kioskových trafostanic umožňuje nejen snadnou 
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Vážení přátelé, 
 zdravíme Vás ze stránek podzimního čísla eeikainfo magazínu. Na jeho stránkách najdete 
informace o další (v pořadí již čtvrté) trafostanici PET® vybudované v Brněnské průmyslové 
zóně Černovická terasa, úpravách starších trafostanic TMT ve Vyškově a Polné u Jihlavy sou-
visejících s navýšením jejich výkonu. Výraznou novinkou je zařazení trafostanic s modulem 
o šířce 300 cm do výrobního programu, které rozšířilo spektrum dodávaných trafostanic a 
množství variant uspořádání stavební části i technologických zařízení. 
 Uvnitř magazínu najdete několik informací z práce projekční kanceláře EEIKA Brno, s.r.o. 
– o vypracování dokumentace pro rekonstrukci vn vedení i vybudování nových trafostanic.
 V minulých letech se mnozí z Vás na přelomu září a října pravidelně setkávali s pracovníky 
EEIKA Brno, s.r.o. na Mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně. Letošní rok je po dlouhých 
devíti letech prvním, kdy expozici EEIKA Brno, s.r.o. na veletrhu nenajdete. Vzhledem k pokle-
su návštěvnosti odborné elektroenergetické veřejnosti se vedení EEIKA Brno, s.r.o. rozhodlo 
pro jiné formy komunikace s partnery.

PET® MAXI 750o – Černovická terasa CTP hala A 3.1

 27.7.2007 dodala EEIKA Brno, s.r.o. kioskovou trafostanici PET® MAXI 750o pro napájení 
budovy A 3.1 v Brněnské průmyslové zóně Černovická terasa na jihovýchodě Brna. 
 Rozvojový záměr na vznik této průmyslové zóny vznikl na přelomu let 1999 a 2000 jako 
reakce města Brna na nezaměstnanost ve městě i s ním spjatém okolí. 
Prostor „Černovické terasy“ byl vybrán díky výhodné poloze a rozloze nezastavěných pozem-
ků. Areál o rozloze 179 ha je v blízkosti mezinárodního letiště Brno - Tuřany, dálnice D1 
i železniční trati s nákladovou kapacitou. 
 Pro průmyslový rozvoj lokality bylo nezbytně nutné vybudování kvalitní infrastruktury tech-
nických sítí, komunikací s dostatečnou kapacitou a jejich napojení na stávající síť. Město Brno 
vynaložilo na budování infrastruktury celkem 1701 milionů korun (z toho 1401 milionů z vlast-
ních prostředků a 299,74 milionu z dotace ze státního rozpočtu) v pěti postupných etapách. 
 V prvních dvou etapách v letech 2002 a 2003 byl vybudován páteřní komunikační sys-
tém, inženýrské sítě (včetně přeložek stávajícího vedení), upraven Ivanovický potok včetně 
vybudování dvou retenčních nádrží. V dalších etapách byly vybudovány doplňkové inženýrské 
sítě, dva mosty přes frekventovanou železniční trať do ulic Řipská a Tuřanka. Pro zajištění 
dostatečných dodávek el. energie se město Brno podílelo 47,9 miliony korun na vybudování 
trafostanice 110/22 kV na ul. Olomoucká a souvisejícího kabelového vedení. 
 Celý průběh budování průmyslové zóny byl maximálně citlivý k ochraně životního prostře-
dí. V části retenční nádrže byl zachován mokřad pro obojživelníky, byl vytvořen biokoridor 
pro jejich migraci podél upraveného Ivanovického potoka, přemístěna populace chráněných 
syslů. 

 I přes počáteční potíže způsobené uzavřením výrobního závodu fi rmy Flextronix – první-
ho výrazně podporovaného významného investora, se Brněnské průmyslové zóně Černovická 
terasa daří plnit původní záměr – vznik několika tisíc nových pracovních míst. Investorů i nově 
vytvořených pracovních míst postupně přibývá. EEIKA Brno, s.r.o. se na elektrifi kaci průmys-
lové zóny podílí již od počátku jejího rozvoje. 

ENERGETICKÝ INFORMAČNÍ MAGAZÍN

výměnu technologických zařízení, ale i přístavbu stavební části, která (jak ukázal případ trafo-
stanice SAPELI v Polné) může proběhnout velmi rychle s minimálním nárokem na odstávku 
stanice.

 Kioskové trafostanice PET® s třímetrovou šířkou

 EEIKA Brno, s.r.o. zařadila do výrobního programu nový rozměrový modul trafostanic 

PET® se šířkou stavební části 300 cm. Dosavadní šířka trafostanice dodávaných do roku 2006 

byla 260 cm.Třímetrový modul vznikl jako reakce na poptávku stálých odběratelů trafostanic 

po konkrétním uspořádání technologických zařízení. 

 Aby mohly být i trafostanice s třímetrovým modulem vyráběny metodou zvonového lití, byla 

do výrobního závodu Prefa Brno a.s. – subdodavatele stavební části pořízena nová forma.

EEIKA Brno, s.r.o. bude dodávat obě řady souběžně. Každá z nich má své přednosti. Výhody 

dosud dodávané řady s modulem 260 cm jsou zejména v dopravě a manipulaci. Trafostanice lze 

přepravovat běžnou silniční dopravou i manipulace jeřábem na místě pokládky je snazší. Tra-

fostanice nové řady s modulem 300 cm umožňují nové varianty uspořádání technologických 

zařízení. Např. umístění přístupů k oběma transformátorům z boční – užší strany, protilehlé 

uspořádání rozváděčů apod. 

 EEIKA Brno, s.r.o. bude zařazovat jednotlivé typy trafostanic s třímetrovou šířkou modu-

lu do výrobního programu postupně s vývojem konkrétních technických řešení. Volba nej-

vhodnějšího typu trafostanice bude, stejně jako dosud, záviset na konkrétním řešení požadavků 

investora.

 V názvu trafostanic identifi kuje variantu modulu třetí pozice v čísle:

„0“ – šířka 260 cm např. PET® STANDARD 450o – jednotransfromátorová trafostanice o roz-

měru 450 x 260 cm v odběratelské verzi

„3“ – šířka 300 cm např. PET® MAXI 553d – dvoutransformátorová trafostanice o rozměru 550 

x 300 cm v distribuční verzi.

 Jako první byly vyvinuty dvoutransformátorové trafostanice PET® MAXI 553 a PET® MAXI 

503 v distribuční verzi pro E.ON Česká republika, s.r.o. U trafostanic PET® MAXI 553d jsou 

přístupy do všech prostor - dvou trafokobek a společné vn + nn rozvodny umístěny na čelní 

(550 cm dlouhé) stěně trafostanice. U trafostanice PET® MAXI 503d je přístup k oběma trans-

formátorům umístěn z boční strany (300 cm široké) a do společné rozvodny z čelní strany. 

 V současné době jsou uváděny do provozu dvě trafostanice PET® MAXI 553d na Českomo-

ravské vysočině. Více informací o jejich uspořádání a výstavbě přineseme v příštím čísle eeika 

info magazínu a na www.eeika.cz

MSV 2007

 EEIKA Brno, s.r.o. Vás již devět let pravidelně zvala k návštěvě fi remní expozice na Meziná-

rodním strojírenském veletrhu v Brně. 

Na volné ploše Z1 u pavilonu Z každoročně vystavovala různé typy trafostanic od šestimetro-

vých až po novinku PET® MINI 300 v loňském roce. Bohužel již několik let byl na Mezinárod-

ním strojírenském veletrhu patrný trend ústupu elektroenergetických fi rem a nižší návštěvnost 

odborné energetické veřejnosti. 

 Proto se EEIKA Brno, s.r.o. rozhodla veletrh opustit a vydala se při komunikaci s odbornou 

veřejností jinou cestou. Hlavní prezentaci přesunula na oborový veletrh AMPER (na přelo-

mu března a dubna v Praze), vytvořila program odborných seminářů, prostřednictvím kterého 

komunikuje s odbornou veřejností – energetiky, projektanty apod. Zájemcům poskytuje veške-

ré dostupné informace, včetně možné prohlídky montážní haly.

Pro firmu EEIKA Brno, s.r.o. vydává Michal Churavý, tisk OLD PRINT, s.r.o., číslo 2, ročník 9.
Kontakt: EEIKA Brno, s.r.o., Jahodová 54, 620 00  Brno, tel.: 545 232 303, GSM 724 231 213, www.eeika.cz,

držitel certifikátu ISO 9001

PET® MAXI 750o – CTP hala A 3.1
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