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Vážení p átelé,
 EEIKA Brno, s.r.o. Vás i na stránkách eeikainfo magazínu zdraví v novém roce 2009. 
Novoro ní íslo magazínu vychází v období každoro ního bilancování. Pro EEIKA Brno, s.r.o. 
je bilancování o to zajímav jší, že 7. 12. 2008 uplynulo deset let od p edání první kioskové tra-
fostanice PET® 01 Malá cihelna odb rateli. V pr b hu deseti let se kioskové trafostanice PET® 
osv d ily a stal se z nich nosný výrobní program EEIKA Brno, s.r.o. 
 Práv  v dob  desetiletého výro í zahájení výstavby trafostanic PET® se objevují další 
velmi zajímavé novinky. V prosinci EEIKA Brno, s.r.o. p edala dosud nejv tší trafostanici. 
Trafostanice PET® SESTAVA 1250x300o B eclav – EPZ je sou ástí Elektrického p edtáp -
cího za ízení na Uzlové železni ní stanici B eclav. V íjnu prob hla první p edávka trafosta-
nice  nancované prost ednictvím leasingu. Zajímavou realizací projek ní kancelá e EEIKA 
Brno, s.r.o. je projektová dokumentace pro výstavbu trafostanice PET® STANDARD 350d 
UM  Brno-jih v etn  vn a nn p ípojek. Krátká vn p ípojka k íží pod komunikací Hn vkovské-
ho množství inženýrských sítí. 
 EEIKA Brno, s.r.o. Vám p eje hodn  št stí a úsp chu v pracovním i soukromém život  v prá-
v  zahájeném roce 2009. 

10 let výstavby trafostanic PET®

 Typová řada kioskových trafostanic PET® vyvinutá společností EEIKA Brno, s.r.o. oslavila 

deset let úspěšného provozu v České republice.

 7. 12. 1998 byla předána první kiosková trafostanice typové řady PET® - trafostanice PET® 01 

Polná – Malá cihelna. Trafostanice je součástí distribuční sítě E. ON Distribuce, a.s. – dříve 

JME a.s. Byla vybudována jako náhrada  za stožárovou trafostanici. V první fázi, do zasmyč-

kování, byla na vn straně osazena pojistkovou skříní PS 24/01 (zařízením vyvinutým EEIKA 

Brno, s.r.o.), nn rozváděčem RDO 1000 a olejovým transformátorem o výkonu 400 kVA. Poz-

ději - při zasmyčkování byla pojistková skříň nahrazena vn rozváděčem SIEMENS.

 Typovou řadu trafostanic PET® vyvinula EEIKA Brno, s.r.o. na základě předchozích zkuše-

ností s výstavbou a provozem trafostanic TMT italské fi rmy MANNELLI GROUP a odborných 

konzultací pracovníků JME a.s. Trafostanice byly konstruovány tak, aby plně odpovídaly po-

žadavkům na provoz na provoz v distribučních sítích v České republice i u soukromých odbě-

ratelů. Umožňují osazení velkým množstvím variant technologických zařízení. Stavební část 

byla zvolena tak, aby co nejlépe splňovala požadavky na provoz, ekonomická, bezpečnostní 

i estetická kritéria, a zároveň maximálně usnadnila manipulaci a výstavbu trafostanic. Rozdě-

lení skeletu pochozích trafostanic na samostatnou nadzemní část a základovou vanu umožňuje, 

při splnění veškerých technických a bezpečnostních parametrů, snadnou a ekonomicky vý-

hodnou manipulaci. Stejně tak šířka trafostanice 260 cm skýtá výhody a úspory  při přepravě 

na místo určení.

 Typová řada trafostanic PET® byla od počátku koncipována jako otevřený systém. Postupně 

se rozšiřovala o další standardizované typy v kategoriích MINI, STANDARD, MAXI a SE-
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STAVA, na základě konkrétních požadavků zákazníků dodnes vzniká množství nestandard-

ních řešení. Poslední koncepční novinkou byl vývoj skeletu se šířkovým modulem 300 cm 

využitelného ve všech kategoriích. Vyvíjely se i konstrukční prvky a detaily trafostanic (např. 

dveře s antipanickými zámky, žaluzie, kabelové průchodky a další), vzhled trafostanic se často 

přizpůsoboval nejrůznějším architektonickým požadavkům.

 V současné době je typová řada kioskových trafostanic PET® plně etablovaná na našem trhu. 

Trafostanice jsou využívány v distribuční síti E.ON, referenčně i ČEZ, v odběratelské verzi 

napájí množství soukromých odběratelů – průmyslových podniků, obchodních center, školních 

areálů i sportovišť a dalších v sítích 22 i 35 kVA. Se speciální technologií slouží i k vyvedení 

výkonu z alternativních zdrojů energie. Trafostanice splňují nejnáročnější kritéria. Podstoupily 

normami předepsané zkoušky – např. zkoušku obloukovým zkratem, zkoušku oteplení, hluč-

nosti apod. Zkušenosti s jejich provozem prokázaly vysokou kvalitu a spolehlivost.

 K 7. 12. 2008 – výročí deseti let bylo vybudováno celkem 275 trafostanic typové řady PET®.

Každoročně počet vyrobených trfostanic stoupá.

Z projekce

 Na podzim 2008 vypracovala projekční kancelář EEIKA Brno, s.r.o. projektovou dokumen-

taci pro vybudování nové kioskové trafostanice PET® STANDARD 350d UMČ Brno-jih včetně 

vn a nn přípojek. Trafostanice bude sloužit k napájení rozšířené budovy Úřadu městské části 

Brno-jih a k posílení distribuční sítě v lokalitě. 

 Distribuční trafostanice PET® STANDARD 350d je jedním ze základních typů kioskových 

trafostanic. Projekt této trafostani-

ce vyšel z běžného typového pro-

jektu a technických norem zákaz-

níka – společnosti E.ON ČR.

Zajímavostí akce je způsob při-

pojení trafostanice ke stávající dis-

tribuční síti. Vn přípojka v délce 

třiceti metrů bude vedena ze stáva-

jícího kabelového vedení VN231 

napříč pod komunikací ul. Hněv-

kovského k trafostanici umístěné 

v zahradě Úřadu městské části 

Brno-jih. Ulice Hněvkovského 

je jednou z nejvýznamnějších 

dopravních tepen města Brna. Je hlavní 

výpadovkou na jih a jihovýchod (na Bra-

tislavu, Hodonín apod.). Pod komunikací 

a přilehlým chodníkem v současné době 

vede množství inženýrských sítí v růz-

ných hloubkách - kabely nn, VO, sdělo-

vací, kabelová televize, vodovod, rozvod 

plynu a kanalizace o průměru 1500 mm 

(viz řez). Všechny uvedené sítě bude vn přípojka křížit. 

 Jako nejvhodnější variantu vybudování přípojky navrhla projekční kancelář EEIKA 

Brno, s.r.o. technologii řízeného protlaku. Startovací jáma bude zřízena v asfaltovém chodníku, 

cílová jáma v zahradě ÚMČ Brno-jih. Oblouková trajektorie řízeného protlaku umožní uložení 

kabelu při dodržení předepsaných odstupů od všech křížených sítí, zároveň neovlivní dopravu 

na komunikaci. 

 Zemní kabel NA2X(F)2Y 3x240 bude při křížení s komunikací uložen v chráničce AROT 

z tvrzeného polyetylénu HDPE typ DVK 232 o průmětu 225 mm. Ke stávajícímu vn kabelu 

AMKTOPV 3x240 bude naspojkován hybridními kabelovými spojkami TRAJ 24/1x120-240-

3HL. Na druhé straně bude kabel ukončen ve vn rozváděči MOELLER v kioskové trafostanici. 

Nové nn kabely NAYY 4x150 vycházející z nn rozváděče RST 1099/4435 trafostanice povedou 

v délce cca 12 m pod asfaltovým chodníkem podél zahrady ÚMČ a zaústí do nové rozpojovací 

skříně SR422/NV ve fasádě budovy. Dále budou v rámci posílení nn sítě dva stávající kabely 

(1x AYKY 3x120+70 a 1x AYKY 3x185+95) přerušeny, vtaženy do trafostanice a ukončeny 

opět v rozváděči RST 1099/4435.

 Výstavba trafostanice s přípojkami bude realizována v prvních měsících roku 2009. 

PET® SESTAVA 1250x300o Břeclav - EPZ

 V prosinci 2008 dodala EEIKA Brno, s.r.o. další kioskovou trafostanici PET® pro rekon-

struovanou Uzlovou železniční stanici Břeclav, jejíž rozsáhlá rekonstrukce probíhá již od října 

2007. Břeclavské nádraží je jedním z nejvýznamnějších uzlů české železniční sítě. Prochází 

jím dva tranzitní koridory, nádraží zajišťuje spojení se Slovenskem a Rakouskem. Do Břeclavi 

zajíždí několik párů rakouských regionálních vlaků, je z ní vypravováno několik vlaků do Slo-

venska. 

 Po rekonstrukci získá stanice technické parametry odpovídající jejímu významu (např. vlaky 

budou stanicí moci projíždět rychlostí 130 km/hod., zvýší se počet nástupních hran) i moderní 

vzhled a komfortní prostředí pro cestující. 

ez komunikací

Situace



 Sdružení „Břeclavský 

uzel“ (OHL ŽS, a.s., 

Skanska DS, a.s. a Stav-

by silnic a železnic, a.s.) 

plánuje dokončení re-

konstrukce nádraží i při-

lehlého mostu přes Dyji 

v celkové hodnotě přes 

2,7 miliard korun na jaro 

2010. 

 O rekonstrukci Uzlové 

železniční stanice Břec-

lav jsme, v souvislosti 

s dodávkou trafostanic, 

informovali v eeikainfo 

magazínu již v prvním 

čísle roku 2008.

 Nejnovější trafo-

stanicí, kterou společ-

nost EEIKA Brno, s.r.o. dodala, je trafostanice PET® SESTAVA 1250x300o Břeclav - EPZ. 

I v případě této trafostanice pro UŽST Břeclav dodala EEIKA Brno, s.r.o. stavební část s vnitř-

ní elektroinstalací a vnitřním pospojováním. Speciální technologii Elektrického předtápěcího 

zařízení osadila na místě společnost OHL ŽS, a.s.

 Elektrické předtápěcí zařízení sestává z vnitřní a vnější části. To znamená z rozvodny 3kV, 

kterou tvoří: napájecí část (přívodní pole) a jednotlivá vývodová pole se zařízením vlastní 

spotřeby. Toto vše je umístěno v kiokové trafostanici. Vnější část EPZ tvoří vlastní předtápěcí 

stojan a ovládací skříň. Zařízení slouží v zimním období k temperování železničních vagonů 

připravených souprav, napájení klimatizačních jednotek souprav v letním období i napájení 

odstavených železničních vozů přepravujících mražené výrobky. 

 Tato dosud největší trafostanice kategorie PET® SESTAVA, kterou EEIKA Brno, s.r.o. 

vybudovala (půdorysná plocha trafostanice přesahuje 37 m2) - trafostanice PET® SESTAVA 

1250x300o vznikla zmonolitněním tří kiosků PET® třímetrového šířkového modulu vyvinuté-

ho v roce 2007. 

 Vnější vzhled trafostanice byl přizpůsoben architektuře okolních budov železniční stanice. 

Zajímavostí je řešení střechy trafostanice. Dvě sedlové střechy jsou umístěny samostatně vzá-

jemně kolmo v různých výškách.

Leasing – zajímavá možnost fi nancování

 EEIKA Brno, s.r.o. přichází s další variantou fi nancování dodávky trafostanice. K dosavad-

ním možnostem přímé úhrady (zahrnujícím zálohy i možnost několika splátek) nově přibyla va-

rianta fi nancování trafostanice-technologického zařízení prostřednictvím leasingu. Modelovou 

situací, která výhody leasingu ukazuje, je přechod z maloodběru do kategorie velkoodběratelů 

spojený s nutností vybudování vlastní odběratelské trafostanice.

 Pořízení nové trafostanice vyžaduje nemalou investici v řádu statisíců i milionů korun (dle 

rozsahu technologie a výkonu trafostanice). Od určité hranice odběru el. energie se investice 

do vlastní trafostanice, realizovaná po zralé úvaze, jednoznačně vyplatí. Rozdíl v nákladech na 

odběr el. energie z vn a nn sítě je dostatečně vysoký, aby náklady na vybudování trafostanice 

pokryl. Při vhodně zvolené technologii odpovídající odběru se náklady mohou vrátit již v prů-

běhu několika let. Financování s využitím leasingu poskytne investorovi výhodu, že nemusí 

celé vstupní náklady vynaložit ihned a trafostanici může v podstatě fi nancovat z  „výnosů její 

činnosti“ – z úspor, které postupně přináší.

 První trafostanicí fi nancovanou prostřednictvím leasingu byla trafostanice PET® STAN-

DARD 350o pro provozovnu společnosti ALUTEX v Kroměříži. Slévárna odlitků z aluminio-

vých slitin byla dosud napájena z nn lokální distribuční soustavy areálu, ve kterém sídlí.

 Vybudováním vlastní odběratelské trafostanice společnost ALUTEX, spol. s r.o. významně 

snížila náklady na odběr el. energie, a zároveň získala vlastní přípojku k vn distribuční síti. 

Trafostanice PET® STANDARD 350o osazená olejovým hermetizovaným transformátorem 

o výkonu 630 kVA plně pokrý-

vá energetické potřeby slévárny. 

Do provozu byla uvedena v říjnu 

2008.

 Podle pana Stanislava Ráčka 

ze společnosti Alutex umožnilo 

fi nancování trafostanice (jako 

technologického zařízení) for-

mou leasingu ponechat volné 

prostředky pro rozvoj dalších 

aktivit společnosti. I přes mír-

né navýšení celkových nákladů 

v leasingových splátkách, byla 

tato forma fi nancování pro ALU-

TEX, spol. s r.o. jednoznačně 

výhodná.PET®  STANDARD 350o Krom íž - Alutex

PET® SESTAVA 1250x300o B eclav - EPZ
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PET® MAXI 600d Mohlenice – Za penzionem

 V září 2008 dodala EEIKA Brno, s.r.o. další trafostanici pro distribuční sít společnosti ČEZ 

Distribuce a.s. Trafostanice PET® MAXI 600d Mohlenice – Za Penzionem je určena pro po-

sílení distribuční sítě v  Mohelnici na Šumpersku. V jižní části města – v ulici Za Penzio-

nem vzniká obytný komplex 

„Nová Mohelnice“. Šest tří-

podlažních bytových domů 

s celkem třiceti šesti byty o 

rozloze 41 – 90 m2 si vyžá-

dalo posílení výkonu distri-

buční sítě, kterého již nebylo 

s využitím stávající stožáro-

vé trafostanice dosáhnout. 

Trafostanice PET® MAXI 

600d s pultovou střechou je 

osazena dvěma olejovými 

hermetizovanými transfor-

mátory o výkonu 630 kVA, 

dvěma nn rozváděči RDO 

1000 – 10V. Na místo byla 

usazena 23. 9. a investorovi 

byla předána na konci září 

2008.

Nestandardní zasazení trafostanic PET® do terénu

 Nejvhodnějším místem pro usazení kioskové trafostanice je rovný terén umožňující usazení 

celé nadzemní části trafostanice opravdu nad zem. Podlaha trafostanice je v ideálním případě 

umístěna cca 7 cm nad úrovní terénu. 

 Bohužel ne ve všech případech je pro trafostanici takové místo k dispozici. Faktorů, které 

hrají při výběru místa roli je několik. U odběratelských trafostanic to jsou parametry pozemků 

odběratele, případně dispozice areálu, u distribučních trafostanic hraje roli faktorů více. Ze-

jména v intravilánu měst a obcí je někdy velmi obtížné prostor vhodný ze stavebního hlediska 

najít. 

 Konstrukce kioskových trafostanic řady PET® umožňuje i množství nestandardních variant 

usazení. Trafostanice lze usadit do svahu, v místě styku dvou úrovní terénu, pod úroveň terénu 

(při zajištění přístupu např. u vjezdu do podzemních garáží), trafostanici leze řešit i jako pře-

chodový terénní prvek – může být ze tří stran kompletně skryta v terénu i zasypána. Ve všech 

případech je ale nutné zachovat přístup k čelní straně trafostanice. 

 Při všech nestandardních usazeních trafostanice je nutný kvalitní stavební projekt vycháze-

jící z relevantních údajů – např. geologických parametrů, dopravního zatížení apod. Standardní 

skelet trafostanice je při zapuštění do terénu chráněn hydroizolačními prvky, staticky je zajištěn 

přizdívkou, opěrným panelem apod. Při úplném zapuštění, případně i zakrytí trafostanice je 

nutné věnovat pozornost chlazení transformátoru probíhajícímu pouze žaluziemi ve vstupních 

dveřích. Proto je nutné provést výpočty oteplení a případně instalovat přídavné nucené odvět-

rávání. 

Příkladem nestandardního zasazení mohou být trafostanice PET® STANDARD 350d Jihlava 

– Za prachárnou a PET® STANDARD 350d Znojmo – Jarošova. První z nich je umístěna v pře-

chodu mezi dvěma úrovněmi terénu u bytového domu. Čelní stěna trafostanice je přístupná 

u boční strany domu, zbytek trafostanice je skryt pod terénní vlnou. Trafostanice PET® STAN-

DARD 350d Znojmo – Jarošova je umístěna zcela pod úrovní terénu. Přístup k trafostanici je 

zajištěn z příjezdu do podzemního podlaží.

 U všech nestandardních řešení navrhuje EEIKA Brno, s.r.o. trafostanici přímo na míru. Pro 

každou konkrétní situaci hledá optimální řešení nejen z energetického, ale i stavebního, urba-

nistického a ekonomického hlediska. Finální návrh vychází z požadavků a možností zákazníka, 

vzniká ve spolupráci se stavebními odborníky. 

PET® MAXI 600d Mohlenice – Za penzionem

PET® STANDARD 350d Jihlava - Za prachárnou PET® STANDARD 350d Znojmo – Jarošova
p ed zakrytím


