
info
1/06

Vážení přátelé, 
 v novoročním čísle eeika info magazínu přinášíme opět informace z dění ve fi rmě EEIKA
Brno, s.r.o..Významným mezníkem ve vývoji fi rmy je otevření Projekčního domu Kšírova 
v Brně, kam byla soustředěna fi remní projekce a sídlí zde i několik dalších elektroprojekčních 
fi rem. Důležitou událostí bylo praktické provedení zkoušky obloukovým zkratem při vnitřní 
poruše v trafostanici PET®, která v akreditované zkušebně prakticky potvrdila již dříve známé 
bezpečnostní parametry trafostanic. Ze zajímavých realizací jsme tentokrát vybrali dodávku 
skeletů trafostanic PET® pro Větrný park Břežany – Lopatov. Trafostanice, které obvykle slouží 
k převodu energie v vn síti směrem k odběrateli zde byly použity naopak k přivedení energie 
z alternativního zdroje do distribuční sítě.
 V roce 2006 Vám přejeme hodně štěstí a úspěchu a těšme se na pracovní i mimopracovní 
setkání.

Projekční dům – PDE

 Počátkem roku 2006 zahajuje činnost Projekční dům - PDE na Kšírově ulici v Brně. 
V prostorách dvoupodlažního objektu, který fi rma EEIKA Brno, s.r.o. pro účely projekce 
zakoupila a upravila, sídlí její vlastní projekční kancelář a několik dalších samostatných pro-
jekčních fi rem. Spektrum poskytovaných projekčních služeb se kterými se zákazník v PDE 
setká, je velmi široké. Vychází ze specializace jednotlivých fi rem a projektantů a z jejich 
profesní kariéry spjaté zejména s předchozím působením v projekčním oddělení JME, a.s.. 
Zahrnuje elektroprojekci nn, vn, vvn, liniové stavby, stavební projekci i návrhy interiérů. 
Soustředění různých specialistů (ačkoliv v různých samostatných fi rmách) v jednom objektu 
je velkou výhodou především pro zadavatele projekčních zakázek. Zejména při rozsáhlých 
akcích jsou projektanti schopni úzce spolupracovat. Výsledný celek může být dílem několika 
projektantů i fi rem, přestože zákazník projednával všechny náležitosti pouze s jednou fi rmou. 
Do práce všech subjektů se promítá znalost standardů rozvodných závodů, využití nejmoder-
nějších technologií a vysoká odbornost. 

EEIKA Brno, s.r.o.
 Práce projekční kanceláře EEIKA Brno, s.r.o. je zaměřena na projekci vyhrazených el. 
zařízení. Zejména v oblasti vn a nn. Projektuje například všechny druhy vedení, techno-
logická zařízení rozvoden a trafostanic, veřejné osvětlení apod.. Součástí služeb projekční
kanceláře EEIKA Brno, s.r.o. jsou odborné konzultace, zaměření stávajícího stavu, tvorba 
projektové dokumentace, podpora při stavebním řízení, autorský dohled a další. V projekci
trafostanic využívá EEIKA Brno, s.r.o. dlouholeté zkušenosti s jejich výstavbou a vlastní

typové projekty kioskových trafostanic PET®. Personálně je práce zajištěna pány Markem
Popelou, Ing. Josefem Konečným a Františkem Babáčkem.

Více o projekci EEIKA Brno, s.r.o. najdete na www.eeika.cz
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VF projekt, spol. s r.o.
 Firma VF projekt, spol. s r.o. poskytuje široký rozsah služeb zejména v oblasti stavební pro-
jekce. Zabývá se projektováním stavební části energetických zařízení - trafostanic a rozvoden, 
novostaveb a rekonstrukcí rodinných domů a dalších pozemních staveb. Zajišťuje komplet-
ní dodávky projektů včetně požárně bezpečnostního řešení a návrhů interiérů kanceláří, RD
a administrativních prostor. 
 VF projekt, spol. s r.o. vypracovává archi-
tektonické studie, projekční dokumentaci 
pro stavební povolení, realizační projekty 
novostaveb a rekonstrukcí, dokumentaci 
skutečného provedení stavby, zpracovává 
položkové rozpočty staveb. Zajišťuje pora-
denství v oblasti stavebnictví a architektur. 
Při realizaci konkrétních zakázek poskytuje 
odborné konzultace, spolupráci při získání 
stavebního povolení a jednání s dotčenými 
stranami, v průběhu stavby autorský i sta-
vební dozor.
 Firma VF projekt, spol. s r.o. vznikla v květnu 2003. Založili ji Ing. arch. Jana Finková
a Ing. Vojtěch Vinohradský – oba zkušení projektanti – dlouholetí zaměstnanci JME, a.s.
s 25-letou praxí.

Více informací o fi rmě VF projekt, spol. s r.o. naleznete na www.vfprojekt.cz

Pavel Šťastný – RC MODEL FOTO
 Projekt RC MODEL FOTO se zabývá snímkováním pomocí dálkově řízených modelů 
letadel. Fotografi e pořízené z výšky až 500 m poskytují neobvyklý pohled na snímkované
objekty - realizované stavby, objekty určené k rekonstrukci (např. památkové objekty), po-
zemky apod.. Snímky mohou sloužit jako podklady pro další práci, mohou být i vhodným 
doplňkem prezentace stavební fi rmy, investora, projektanta a podobně.

Více informací naleznete na www.rcmodelfoto.com

Vladimír Odehnal
 Pan Vladimír Odehnal se zabývá převážně projekcí technologického vybavení distri-
bučních trafostanic 22/0,4 kV – kioskových, zděných – samostatně stojících i vestavěných,
včetně elektroinstalací. Vypracovává dokumentaci pro výstavbu nových trafostanic i pro úpravy
a rekonstrukce stávajících.
 Dále projektuje silnoproudé elektroinstalace, včetně ochrany před atmosférickým přepětím, 

vstupních rozvoden distributorů el. energie, průmyslových staveb, podnikatelských výrobních 
areálů, skladových objektů, obchodních center, sportovních hal i staveb občanské vybavenosti 
a rodinných domů.
 Pan Odehnal má 37 letou praxi v projekční činnosti, zpočátku v Divadelní technice (kom-
plexní vybavení kin a divadel), dále 20 let v Jihomoravských dřevařských závodech, od roku 
1991 do roku 2004 působil v projekci JME, a.s., (nyní E.ON Česká republika, a.s.) se speciali-
zací na projekci distribučních rozvoden. Pro JME, a.s. projektoval desítky trafostanic převážně 
na území bývalého Jihomoravského kraje.

Kontakty: vladimir.odehnal@email.cz, 777 837 526

Ing. Jan Poláček – autorizovaný inženýr pro technologická zařízení staveb 
 Ing. Jan Poláček se zabývá zejména projekcí technologických zařízení trafostanic a rozvo-
den vn a vvn, podružných rozvoden, včetně ochran a řídících systémů. Klientům poskytuje šká-
lu služeb od vstupních konzultací, přes zpracování technických zadání, zpracování projektové 
dokumentace, zpracování rozpočtů, až po autorský dozor. 
 Ing. Jan Poláček má 28 letou praxi v projekci rozvoden v JME, a.s. – E.ON

Kontakty: janpolacek.ing@seznam.cz, 728 836 151

Karel Suchan
 Karel Suchan poskytuje projekční služby v oblasti technologických zařízení rozvoden vn
a vvn, včetně projekce řídících systémů a ochran. Zákazníkům nabízí, v rámci trvalé spoluprá-
ce, konzultace, odbornou podporu, zpracování projektů všech kategorií, zpracování rozpočtů 
a další. 
 Pan Karel Suchan má 37 letou praxi v projekci JME, a.s. – E.ON, z toho posledních 15 let se 
specializací na projekci rozvoden 110 kV.

Kontakty: suchan.karel@quick.cz, 724 342 440

Více informací o Projekčním domě - PDE naleznete na www.projekce-pde.cz

Zkouška obloukovým zkratem trafostanice PET®

 7. prosince 2005 proběhla v akreditované zkušební laboratoři – Elektrotechnické zkušebně 
ŠKODA VÝZKUM s.r.o. zkouška trafostanice PET® STANDARD 350 – zkouška oblouko-
vým zkratem při vnitřní poruše dle ČSN EN 61330.
 Trafostanice typové řady PET® vykazují v provozu trvale vysoké bezpečnostní parametry. 
Technické výpočty již při projekci prokázaly, že ani při nestandardních dějích a poruchách 
nedojde k ohrožení života a zdraví osob, ani k poškození okolí a majetku. 

Příklad realizace interiéru

dokončení z 1. str.



Základem pro praktické ověření praktických skutečností byla norma ČSN EN 61330 – blokové 
transformovny vn/nn. Jako podklad posloužily i normy ČSN 33 3201 – Elektrické instalace nad 
1 kV AC a IEC 62271-202 – High voltage/Low voltage prefabricated substation. 
 Vlastní zkouška trafostanice proběhla přímo v hale ve zkušební laboratoři. V trafostanici 
s typickým uspořádáním vnitřních komponentů bylo vybráno místo možného vnitřního zkratu, 
ve kterém účinky přetlaku od oblouku způsobí největší namáhání. Zde – ve spodní části vn 
rozváděče byl vyvolán zkrat. 
 Pro sledování účinků zkratu na okolí trafostanice byly okolo skeletu trafostanice umístěny 
indikátory tepelných účinků zkratových plynů (černá bavlněná síťovina 150 x 150 mm). Indi-
kátory byly umístěny do míst s předpokládaným výfukem plynu při hoření – k dveřním rámům, 

větracím žaluziím a spáře mezi nad-
zemní a podzemní částí trafostani-
ce. Pro detailní rozbor byl průběh 
zkoušky snímán vysokorychlostní 
kamerou o rychlosti 1000 snímků
za sekundu. 
 Vlastní zkouška proběhla v prů-
běhu 0,1 sekundy kdy byl vyvolán 
zkušební zkrat. Efektivní hodnota 
zkratového proudu byla nastavena 
na 16 kA při 1500 V. Vnější pozoro-
vatel zkrat zaznamenal hlavně jako 
„velkou ránu“ a menší oblak dýmu.

Trafostanice plně vyhověla ve všech šesti následujících sledovaných kritériích:

• Zda se neotevřely správně zajištěné dveře, víka atd..
• Zda neodlétly části blokové transformovny, které mohou způsobit nebezpečí. To se týká 
  velkých částí nebo částí s ostrými okraji např. kontrolní okénka, klapky na uvolnění přetlaku, 
  kryty apod..
• Zda působením oblouku nevznikly díry otevírající volně přístupné části krytu blokové
  transformovny, jako důsledek hoření (propálení) nebo jiných účinků.
• Zda se svisle umístěné indikátory nevzňaly. Indikátory zapálené od hořících nátěrů nebo
  lepidel se pro stanovení výsledků zkoušky neberou v úvahu.
• Zda se nevznítily vodorovně umístěné indikátory. Pokud začnou hořet v průběhu zkoušky,
  považuje se toto kritérium za splněné, je-li prokázáno, že zapálení bylo způsobeno spíše

  žhavými částicemi než hořícími plyny. Pro prokázání této skutečnosti mají být pořízeny
  snímky rychloběžnými kamerami.
• Zda všechny zemní spoje jsou stále účinné.

 Skelet ani výplně otvorů trafostanice nebyly poškozeny, bavlněné indikátory nezaznamenaly 
vyletující mechanické části ani možné zahoření. Zkouška obloukovým zkratem prokázala, že 
trafostanice PET® splňují přísné bezpečnostní parametry. Ve svém okolí neohrožují životy a 
zdraví osob či majetek ani při poruše. 

Za odbornou spolupráci při organizaci a úspěšném absolvování zkoušky děkujeme
Ing. Vladimíru Bromovi z fi rmy ELEKLEKTROKONZULT, s.r.o.

VĚTRNÝ PARK Břežany – Lopatov

 Na podzim 2005 dodala EEIKA Brno, s.r.o. několik kiosků typové řady PET® fi rmě SEKV 
spol. s r.o. pro VĚTRNÝ PARK Břežany – Lopatov. 
 Budování větrných elektráren je plně v souladu s cíly energetické politiky České republiky, 
pro kterou je podpora výroby energie z obnovitelných zdrojů jednou z priorit. Přesto je jejich 
výstavba v plenkách a vzbuzuje, zejména u obyvatelstva, mnohdy rozporuplná stanoviska. 
Proto je při jejich budování vždy využívána nejmodernější technologie a postupy, lokality musí 
být voleny maximálně citlivě.
 Firma VENTUREAL, s.r.o. budu-
je v lokalitě Lopatov v extravilánu 
Břežan na Znojemsku větrný park 
čítající pět věžových větrných elektrá-
ren VESTAS V52-850 kW o jmeno-
vitém výkonu 850 kW. Vyráběnou el. 
energii bude investor - provozovatel 
WEB Větrná Energie s.r.o. dodávat 
do sítě 22 kV E.ON.
 V současné době jsou v provozu 
již všechny věže. Výstavba proběhla
ve dvou etapách. Nejprve byly vybu-
dovány  tři věže a infrastruktura pro všech pět elektráren, zbývající dvě věže byly instalovány 
později. Každá z 74 m vysokých věží byla osazena třílistou vrtulí s délkou listu 26 m a asyn-
chronním generátorem s kroužkovým rotorem. Celková výška každé elektrárny tedy dosahuje 
100 m. 

Trafostanice s indikátory



 Věže jsou umístěny v řadě ve vzdálenosti cca 270 m tak, aby co nejméně zasahovaly do 
okolního prostředí a omezovaly možnost převážně zemědělského využití krajiny.Větrný park 
zabírá minimální plochu. Každá věž je ukotvena v betonovém podstavci o ploše cca 15x15 m, 
jediné pozemní zařízení – trafostanice zabírají 3,5x2,5 m (s výjimkou výstupní trafostanice 
s vn částí). Jako příjezdová komunikace slouží stávající polní cesta, která byla při výstavbě 
zpevněna. K rozvodné síti vn fi rmy E.ON. byl větrný park připojen podzemním kabelovým 
vedením o délce 800 m.

 Jedním z dodavatelů stavebních prací byla i fi rma 
SEKV spol. s r.o., která prováděla terénní úpravy, 
zpevnění přístupové cesty, dodala pozemní elektro-
instalaci – vn přípojku ve zmíněné délce cca 800 m, 
propojení trafostanic a pět kioskových trafostanic 
PET® k jednotlivým elektrárnám. 
 U čtyř z nich se jedná o trafostanici PET®

STANDARD 350, v jednom případě jde o trafostanici 
PET® MAXI 750. 
 Trafostanice jsou osazeny transformátory SGB 
1000 kVA s napěťovým převodem 22 - 0,69/0,4 a nn 
rozváděči s deonem pro odpojení věže. Trafostanice 
PET® STANDARD 750 je osazena i vn rozváděčem 
SIEMENS 8DH10 pro připojení k vn síti, samostat-
ným zdrojem 110 V, obchodním měřením a dispe-
čerským rozváděčem. Do vn rozváděče jsou přímo 
připojeny transformátory ostatních trafostanic. 

 EEIKA Brno, s.r.o. dodávala v tomto případě pouze stavební části trafostanic. Firma 
SEKV spol. s r.o. využila možnosti spolupráce a pro zjednodušení logistických procesů mon-
tovala část vybavení trafostanic přímo v areálu EEIKA Brno, s.r.o.. Kiosky následně na místě 
odborně usadila montážní četa EEIKA Brno, s.r.o..

Vytvořeno s přispěním p. Hlaváče (SEKV spol. s r.o)

 SEKV spol. s r.o. se od svého vzniku v roce 1992 zabývá převážně výstavbou liniových sta-
veb – vedení (včetně vvn), veřejného osvětlení apod., zejména pro E.ON. Česká republika, a.s. 
(dříve JME a.s.) v Brně a blízkém okolí. Sídlí ve vlastním areálu v Brně na Hádech. V součas-
né době se, jako dodavatel infrastruktury, aktivně účastní na budování el. elektráren na jihu 
Moravy.

Dokončení série Úrazových plakátů

 Dnes otiskujeme poslední ze série Úrazových plakátů ESČ používaných v první polovině 
dvacátého století k bezpečnostní osvětě. Doufáme, že Vás pobavily, stejně jako v minulosti 
zachránily nejeden život. Přehled všech dříve otištěných plakátů přinášíme na záložce.
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