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Vážení přátelé, 
 V novoročním čísle eeikainfo magazínu přinášíme nové informace a zajímavosti ze společ-
nosti EEIKA Brno, s.r.o. Firmě se i v roce 2006 dařilo dobře uspokojovat požadavky a přání 
stálých klientů i zákazníků při jednorázových zakázkách. S nejvýznamnějšími z nich (včetně 
E.ON Česká republika a.s.) jsou dohodnuty dodávky i pro rok 2007.
Podzimní novinkou roku 2006, kterou jsme avizovali již v minulém čísle, bylo uvedení prv-
ní trafostanice PET® MINI 300o do provozu v Brně na Nových sadech pro napájení nového 
mobilního kluziště. Uvnitř čísla přinášíme zajímavosti z činnosti fi remní projekční kancelá-
ře. Otevření vlastního Projekčního domu PDE lze s odstupem jednoho roku hodnotit jedno-
značně pozitivně. Ze zajímavých realizací jsme tentokrát vybrali trafostanici pro České dráhy 
PET® STANDARD 350o Šatov – součást „Elektrizace traťového úseku vč. PEÚ Šatov – státní 
hranice“ a zajištění napájení výstavby Bioetanolového závodu Korfi l a.s. v Hustopečích.
Přejeme Vám hodně štěstí a úspěchů v právě zahájeném roce 2007 a těšíme se na pracovní 
i mimopracovní setkání.

První PET® MINI 300o - mobilní kluziště Nové Sady

 V říjnu 2006 předala EEIKA Brno, s.r.o. v Brně první kioskovou trafostanici nové kategorie 
PET® MINI. Trafostanice PET® MINI 300o slouží k napájení mobilního kluziště umístěného 
v lokalitě „Malá Amerika“ na Nových sadech nedaleko brněnského Hlavního nádraží. 
Polozapuštěná trafostanice byla ve společnosti EEIKA Brno, s.r.o. vyvinuta v letech 2005/6 
se zřetelem na minimalizaci rozměrů a pořizovacích nákladů. Oproti ostatním trafostanicím 
typové řady PET® jde o trafostanici s vnější obsluhou, u které technik při manipulaci s techno-
logickými zařízeními nevstupuje do trafostanice. Vnější obsluhou a sníženým umístěním tech-
nologie bylo dosaženo pohledové výšky pouhých 1730 mm. Půdorysné rozměry trafostanice 
jsou 3000 x 2600 mm. 
 Mobilní kluziště s kapacitou cca 60 bruslařů nechala na místě bývalé tržnice s levným zbožím 
vybudovat Městská část Brno – Střed jako příspěvek k řešení nedostatku sportovišť v Brně. 
Kluziště nyní provozuje příspěvková organizace „Sportovní a rekreační areál Kraví hora“.
 Přestože v minulém století vybojovaly brněnské kluby 11 titulů mistra Československa 
v ledním hokeji a Brno je historicky jedním z nejúspěšnějších hokejových měst (v současnosti 
se brněnským klubům bohužel již tolik nedaří), stálých umělých ledových ploch a krytých hal 
pro hokej i bruslení je ve městě žalostný nedostatek. Historický zimní stadion Za Lužánkami 
je dlouhodobě v dezolátním stavu. Město, které stadion po různých majetkových přesunech 
a peripetiích získalo, ho bude muset zbourat. Možnost rekonstrukce a znovuzprovoznění po 
letech chátrání není reálná. Podle slov primátora města Brna Romana Onderky by demolice 
měla proběhnout již v průběhu roku 2007 (pokud se podaří zajistit dostatek fi nančních pro-
středků). Jedinou provozuschopnou halou pro vrcholový hokej je RONDO na Křídlovické 
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ulici. Hala musí bohužel díky svému stáří také projít rekonstrukcí. Další kryté ledové plochy 
jsou v krasobruslařské Krasohale na Křídlovické, při ZŠ Úvoz a v nově otevřené Hokejové 
hale dětí a mládeže na Sportovní ulici. Většina z nich je však využívána převážně pro závodní 
a rekreační hokej, případně krasobruslení a pro veřejné bruslení jsou otevírány jen v omezené 
míře. 
 Tradiční místem veřejného bruslení Brňanů je otevřené kluziště na Vodově ulici v Králově 
poli. To však zdaleka není schopno pokrýt zájem bruslařů. Zejména v teplých zimách jako je ta 
letošní, kdy nezamrzají přírodní plochy na Brněnské přehradě, v Mariánském údolí a další, je 
hlad po možnostech bruslení obrovský.
 Zajímavou alternativou výstavby ledových ploch jsou dočasná a mobilní kluziště. Jejich 
výhodou jsou zejména nízké pořizovací náklady, rychlá výstavba, možnost přesunu na jiné 
místo apod. Kluziště lze v jarních měsících snadno demontovat, v teplejších měsících místo 
využívat pro jiné aktivity (např. tenisový kurt, dopravní hřiště) a na podzim opět instalovat. 

 V dřívějších letech vznikala mobilní kluziště na různých místech (na Římském náměstí, 
u Olympia centra, v Žabovřeskách). Generálním dodavatelem nejnovějšího kluziště o rozmě-
rech 33x21 m se zázemím v rekonstruované historické budově na Nových sadech byla společ-
nost Průmyslové stavitelství Brno, a.s.. Vlastní plocha kluziště vznikla položením nejmoder-
nější generace koberců EPDM (syntetická pryž) bílé barvy s vysokou odrazivostí slunečního 
záření umožňující vybudování kluziště libovolných rozměrů a tvaru s bezproblémovým pro-
vozem až do + 15 °C. Profesionální mantinely s okopovou lištou jsou na kluzišti zamrazeny 
přímo do ledu.
 Energetická náročnost sportoviště si vyžádala vybudování nové elektro-přípojky. Pro 
dosažení požadovaného příkonu 184,5 kW (cca 100 kW pro chladící zařízení) vybudovala 
EEIKA Brno, s.r.o. již zmíněnou kioskovou trafostanici PET® MINI 300o osazenou olejo-
vým hermetizovaným transformátorem o výkonu 250 kVA, vn rozváděčem SIEMENS 8DJ20 
v zapojení 10 a nn rozváděčem RBTR z Energetických strojíren Brno, a.s.. Skříň měření je 
instalována tak, aby byla přístupná nepřetržitě zvenčí trafostanice.
 Trafostanice byla technologickými zařízeními vybavena v montážní hale a na místě byl usa-
zen pouze transformátor. Oproti ostatním typům trafostanic PET® se transformátor nevsouvá 
vstupními dveřmi (u této trafostanice spíše manipulačními), ale spouští se před usazením střeš-
ního panelu. 
 Podle ing. Daniely Janíčkové z Průmyslového stavitelství Brno byla trafostanice PET® MINI 
300o zvolena zejména díky tomu, že při splnění všech požadovaných technických parametrů 
a vhodné dodací lhůtě vyžadovala minimální zábor pozemku a nerušila historický ráz okolí. 
Vzhled trafostanice se podařilo sladit s vzhledem historické budovy se zázemím kluziště.

Více informací o novém typu trafostanic PET® MINI najdete na www.eeika.cz

Zajímavosti z projekce

 V prosinci 2006 uplynul rok od chvíle, kdy EEIKA Brno, s.r.o. otevřela Projekční dům PDE 
na Kšírově ulici v Brně. S ročním odstupem je zřejmé, že šlo jednoznačně o krok správným směrem. 
 Projekční kancelář EEIKA Brno, s.r.o. díky kvalitě práce, poskytuje projekční služby v energetice 
distributorům i odběratelům el. energie - fi rmám, městům i dalším subjektům. Spektrum poskytova-
ných služeb se s rozvojem moderních technologií neustále rozšiřuje. Projekční kancelář již tradičně 
projektuje distribuční i odběratelské trafostanice, technologická zařízení rozvoden, vn a nn vedení 
pro distributory energie i odběratele (např. v průmyslových zónách a uvnitř průmyslových areálů), 
podílela se na přípravě výstavby alternativních zdrojů el. energie - větrných elektráren v různých 
lokalitách. O realizaci elektráren přineseme informace v příštím čísle eeikainfo. 

Kluziště se zázemím a trafostanicí



 Zajímavými projekčními zakázkami, které jsou nyní realizovány, byly například práce na zasíťo-
vání lokality KLAFAR II pro výstavbu rodinných domů ve Žďáru nad Sázavou a polyfunkčního 
domu v Brně na Kosmově ulici k el. rozvodné síti. 

Lokalita KLAFAR II ve Žďáře nad Sázavou
 Město Žďár nad Sázavou se, v rámci dlouhodobé snahy o podporu a rozvoj bydlení ve městě, roz-
hodlo podpořit občanskou výstavbu v lokalitě Klafar II na svém severozápadním okraji. Zastupitel-
stvo rozhodlo o vykoupení pozemků mimo stávající městskou zástavbu, jejich zasíťování a následný 
odprodej pro výstavbu 49 rodinných domů. Město stanovilo přísná pravidla, aby nová zástavba 
vyrostla v rozumné době, předešlo se problémům s průtahy stavby a nedošlo ke spekulativnímu 
skupování pozemků apod. Ke splnění podmínek motivovalo stavebníky slevou ve výši 214 Kč/m2 
pozemku vratnou při včasné kolaudaci.

 Projekční kancelář EEIKA Brno, s.r.o. vypracovala projektovou dokumentaci pro stavební povo-
lení i realizaci vn přípojky, distribuční trafostanice a nn rozvodů k jednotlivým rodinným domům 
v celkové investiční hodnotě 4,3 mil Kč. Na investici se podílí Město Žďár nad Sázavou a fi rma 
Ferrovial s.r.o.. 
 VN přípojka je svedena z podpěrného bodu – příhradového stožáru ve stávající trase vn odbočky 
č.61 kabelosvodem a do distribuční trafostanice je v délce 68 m vedena zemním kabelem AXEKV-
CEY. 
Kiosková trafostanice PET® STANDARD 350d je osazena olejovým hermetizovaným transformá-

torem o výkonu 630 kVA v samostatné prostoře. Ve společné vn rozvodně je vybavena vn rozvádě-
čem s izolací SF

6
 SIEMENS 8DJ10 v zapojení 10, nn rozváděčem RDO 1000. 

 Vnější vzhled trafostanice je přizpůsoben jejímu umístění v obytné zóně – lokalitě rodinných 
domků. Valbová střecha je pokryta pálenou taškou ve standardní červené barvě.
 Nn rozvody o celkové délce 2839 m vycházejí z nn rozváděče trafostanice a rozvádějí energii 
v napěťové hladině 400/230 V k domovním skříním jednotlivých rodinných domů. 

Polyfunkční dům Kosmova
 Společnost DS REAL STAV s.r.o. buduje v Brně Králově poli na rohu ulic Kosmova a Božetě-
chova nový čtyřpatrový polyfunkční dům s 48 moderními byty, kancelářskými prostorami, pro-
dejnami v přízemí a podzemními garážemi. Investor zahájil výstavbu polyfunkčního domu v říjnu 
2005. V dubnu 2007 by celý objekt měl být předán uživatelům. 
 Energetická náročnost polyfunkčního domu si vyžádala posílení výkonu v lokalitě a vybudování 
nové distribuční trafostanice náhradou za stávající starý typ trafostanice s nevyhovujícím výkonem.
Projekční kancelář EEIKA Brno, s.r.o. vypracovala projektovou dokumentaci pro výstavbu trafosta-
nice PET® MAXI 600d, její připojení k vn síti a nn přípojku polyfunkčního domu. Trafostanice byla 
zapojena na stávající vn smyčku č. 260. Ke stávajícím nn kabelům, které byly přepojeny ze zrušené 
trafostanice, byly položeny další tři nové kabely vedené podél polyfunkčního domu přes přípojkové 
skříně do rozpojovací skříně na rohu ulic Kosmova a Božetěchova. Z přípojkových skříní bude 
napájen komplex polyfunkčního domu.
 Na vlastní výstavbě komplexu se EEIKA Brno, s.r.o. podílela výstavbou trafostanice v říjnu 
2006. 

Situační nákres
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Trafostanice PET® MAXI 600d Kosmova v Brně



PET® STANDARD 350o - Šatov

 Dne 6.března 1990 bylo podepsáno „Ujednání mezi 
ministrem dopravy Československé socialistické republiky 
a spolkovým ministrem pro veřejné hospodářství a dopravu 
Rakouské republiky o elektrizaci železničního hraničního 
přechodu Šatov-Retz“
 11.11.2006 předala EEIKA Brno, s.r.o. trafostanici PET® 
STANDARD 350o u železniční stanice v Šatově. Výstav-
ba trafostanice je součástí „Elektrizace traťového úseku 
vč. PEÚ Šatov – státní hranice“, kterou na podzim 2006 
realizovala Správa železniční dopravní cesty, s.o., Stavební 
správa Olomouc. 

 V rámci akce proběhla rekonstrukce železničního svršku a spodku v mezistaničním úseku 
Šatov – Retz (Rakousko). V železniční stanici Šatov proběhla redukce kolejiště, byla zřízena 
nová nástupiště podél kolejí 1 a 2 a vybudováno nové staniční zabezpečovací zařízení 3. kate-
gorie. Trať byla elektrizována proudovou soustavou AC 15 kV, 16,7 Hz. 
8.12.2006 projely po elektrifi kované trati první zkušební vlaky, v dalších dnech se veřejnosti 
otevřela i nová nástupiště v Šatově. V roce 2007 bude zahájena rekonstrukce a elektrifi kace 
zbývajícího úseku trati mezi Znojmem a Šatovem (včetně rekonstrukce znojemského viaduk-
tu). Již za dva roky bude zahájen provoz přímých elektrických vlaků mezi Znojmem a Vídní, 
který výrazně zrychlí a zjednoduší dopravní spojeni s rakouskou metropolí. Po úpravě a elek-
trifi kaci dalších úseků trati na jižní Moravě bude možné přímé elektrifi kované spojení železnič-
ních koridorů s rakouskou železniční sítí.
 Dvouprostorová trafostanice PET® STANDARD 350o je osazena transformátorem o výko-
nu 100 kVA, vn rozváděčem SIEMENS 8DJ20 v zapojení 10, nn rozváděčem RDO 1000. 
Skříň měření je umístěna ve skeletu trafostanice tak, aby byla neustále přístupná z veřejného 
prostranství. Trafostanice byla na místo usazena 8.11.2006, realizátorovi stavby byla předána 
11.11.2006. 

Řízená degustace v Čejkovicích

 Vedoucí pracovníci EEIKA Brno, s.r.o. se v prosinci 2006 zúčastnili řízené degustace vína 
v Čejkovicích. Degustaci uspořádala Prefa Brno a.s. – subdodavatel skeletů pro trafostanice. 
Společenská sešlost a degustace výborného vína přispěly k utužení vazeb mezi pracovníky 
EEIKA Brno, s.r.o. a Prefa Brno a.s.

Projekt „Energie bez hranic“

 V loňském roce se ISŠ Sokolnice zapojila do programu Spolupráce středních škol JmK 
a Šumádije.
 V rámci tohoto programu  navázala ISŠ Sokolnice spolupráci s I. průmyslovou školou Kra-
gujevac a podala projekt  „Energie bez hranic“ . Cílem projektu je vytvoření kontaktů a spolu-
práce partnerských škol, poznání systému vzdělávání a vzdělávacích programů v ČR a Srbsku. 
Realizačním výstupem bude vybavení kabinetu energetiky na I. průmyslové škole KG. 
 V současné době byly uskutečněny odborné stáže pedagogů (učitelů odborných elektrotech-
nických předmětů) na partnerských školách. V dubnu proběhnou výměnné stáže studentů obou 
škol. Tento projekt by měl být začátkem k vytvoření tradice partnerské spolupráce škol.

Ing. Eva Dařenová ISŠ Sokolnice 

KORFIL a.s.

 Na podzim 2006 předala EEIKA Brno, s.r.o. postupně dvě stanice pro nově budovaný „Bioe-
tanolový závod Hustopeče“ fi rmy Korfi l a.s.. Jako první byla v polovině září uvedena do provo-
zu dočasná plechová trafostanice s transformátorem o výkonu 630 kVA pro napájení výstavby 
areálu.
 Technologie výroby bioetanolu je velmi náročná (EEIKA Brno, s.r.o. již dříve dodala tra-
fostanici PET® SESTAVA se stáním pro tři transformátory a výkonu 1000 kVA pro lisovnu 
bionafty v Dobroníně). 
 U závodu Korfi l a.s. v Hustopečích budovaném na celkové ploše 63 ha s možnou produkcí 
až 158 tun bioetanolu denně dosáhne energetická náročnost až 7 MW. Spotřebu bude krýt 
6 transformátorů o výkonu 1200 kVA. Pro připojení transformátorů k rozvodné síti byla kon-
cem srpna vybudována vstupní rozvodna – spínací stanice 22 kV ve skeletu pro trafostanice 
PET® STANDARD 450. Jednoprostorový kiosek je uvnitř rozdělen na dvě části demontovatel-
nou stěnou z drátěného pletiva vedoucí ze středu dvoukřídlých vstupních dveří se samostatně 
zamykatelnými křídly. Toto řešení umožňuje samostatný přístup do obou částí stanice.
 V oddělených částech jsou umístěny vn rozváděče – distribuční 8DJ20 v zapojení 32 E.ONu 
a odběratelský 8DH10 Korfi lu. V odběratelské části je dále umístěna skříň měření, rozváděč 
vlastní spotřeby a přímotop pro temperování celého prostoru. 
 Spínací stanice bude uvedena do provozu po dokončení vnitřní sítě výrobního závodu 
v roce 2007.
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