
V létě 2010 se EEIKA Brno, s.r.o. podílela na rozvoji distribuční sítě společnosti E.ON nad Koci-
ánkou v Brně. Členité katastrální území Sadová mezi Královým polem a Soběšicemi je jednou 
ze stavebně nejzajímavějších lokalit v Brně. Přírodou obklopená Sadová je z části zalesněná 
a posetá zahrádkami. 
Na druhou stranu se díky napojení na ulici Sportovní dostanete do centra Brna za několik minut. 
Developerské projekty postupně mění charakter území. Zahrady s drobnými chatkami a areály 
s chátrajícími budovami ustupují výstavbě rodinných a bytových domů. Změny si – i s přihlédnu-
tím k budoucímu rozvoji – vyžádaly úpravu distribuční sítě. Byly zrušeny dvě starší, již nevyhovu-
jící stožárové trafostanice, vybudovány tři nové kioskové trafostanice a položeno nové kabelové 
vedení vn. EEIKA Brno, s.r.o. byla dodavatelem projekční i realizační části akce. 
Dokumentace pro výstavbu trafostanic byla řešena dvěma samostatnými projekty vypracova-
nými projektantem EEIKA Brno, s.r.o. Ing. Ondřejem Hudcem. První z nich řešil výstavbu dvou 
nových kioskových trafostanic PET® MINI 300d a PET® MAXI 503d: „Připojení nově budované 
distribuční trafostanice č. 8143 Kr. Pole, Kociánka (PET® MINI 300d(L)) bude provedeno na-
spojkováním nového kabelu VN na stávající kabelový rozvod VN307, který je v současné době 
ukončen přes kabelosvod na stávající přípojce VN (tato přípojka bude demontována). Z této 
distribuční TS povede druhý kabel VN k nově zbudované distribuční trafostanici č. 8137 Kr. Pole, 
Sadová, ve které bude ukončen. Z této TS bude vyveden druhý kabel VN, který bude ukončen 
přes kabelosvod a úsekový odpínač FLA/6400 na PB venkovního vedení VN 1332.“
Druhý projekt řešil výstavbu a připojení nové trafostanice PET® STANDARD 350d: „Z TS Kr. Pole 
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Tři nové trafostanice v k.ú Sadová

Milí čtenáři, 
v tomto zimním čísle magazínu eeikainfo najdete informace převážně o realizacích společnosti EEI-
KA Brno, s.r.o. v distribuční síti E.ON. O rekonstrukci vstupní rozvodny v Brně Bystrci, která přinesla 
nejen zkvalitnění úseku distribuční sítě, ale i přímý ekonomický přínos pro investora vyčleněním 
a následným pronájmem části budovy, o výstavbě vstupní rozvodny ve Šlapanicích, při které byl 
použit dosud největší kiosek o délce 8,5 m. Zajímavou realizací projekční kanceláře EEIKA Brno, 
s.r.o. je projektová dokumentace pro výstavbu vn přípojky výrobního závodu SIAD Czech, spol. s r. o.
v Rajhradicích na Brněnsku. V letním čísle jsme vás informovali o tom, že i před naší společností 
stojí otázka, na kterém z jarních oborových veletrhů vás co nejlépe oslovit. Po pečlivém zvážení 
a konzultacích s mnohými z vás jsme se rozhodli, že v roce 2011 se zaměříme na vlastní tematické 
akce, na kterých vás budeme moci detailně seznámit s naším výrobním programem. Prvním z nich 
bude v únoru seminář pro projektanty navazující na úspěšnou sérii seminářů o projekci kioskových 
trafostanic PET®. Pokračovat budou i semináře pro technické pracovníky E. ON, na kterých předsta-
vujeme detaily a novinky programu distribučních trafostanic pro E. ON. Základní informace o EEIKA 
Brno, s.r.o. získáte na obou veletrzích AMPER i ELECTRON z panelové prezentace a materiálů. 

Vážení přátelé, EEIKA Brno, s.r.o. vám přeje příjemný a úspěšný rok 2011. 

PET® MINI 300d Brno, Kociánka – U ústavu



Sadová č. 8137 (PET® MAXI 503d) na parcele č.139/2, k.ú. Sadová bude odpojen kabel (vedoucí 
od TS Kr. Pole Kociánka, č. 8143) a bude na něj naspojkován nový kabel 3x22-NA2XS(F)2X 
1x240mm2. Druhý kabel stejného typu bude připojen do výše zmíněné TS na místo vytaženého 
kabelu. Oba kabely budou ukončeny v nově zbudované trafostanici PET® STANDARD 350d 
Soběšice - Na Kopcích, která bude umístěna na rozmezí parcel 302/1 a 304/1, k. ú. Sadová.“
Trafostanice PET® MINI 300d Brno, Kociánka – U ústavu umístěná v blízkosti Ústavu soci-
ální péče Kociánka je osazena vn rozváděčem MOELLER GA 2K 1TS, nn rozváděčem RST 
1063/4435 a olejovým hermetizovaným transformátorem o výkonu 400 kVA. Investorovi byla 
předána 22. dubna 2010. 
Trafostanice PET® MAXI 503d Brno, Kociánka – Sadová je osazena vn rozváděčem ORMA-
ZABAL GA 2K 2TS, dvěma nn rozváděči RST 1099/4435 a dvěma olejovými hermetizovanými 
transformátory o výkonu 630 kVA. Investorovi byla předána 26. května 2010.

Projekční kancelář EEIKA Brno, s.r.o. dokončila na podzim roku 2010 projektovou dokumenta-
ci pro výstavbu nového kabelového vedení pro napájení výrobního závodu společnosti SIAD 
Czech, spol. s r. o. v Rajhradicích na Brněnsku. 
SIAD je přední evropská společnost pro výrobu a aplikaci technických a speciálních plynů. Má 
zastoupení ve 12 evropských zemích. V České republice působí již 20 let. Dodává kompletní 
sortiment technických, medicinálních a speciálních plynů, kapalných plynů, laserových směsí 
a svařovacích materiálů. Společnost také instaluje zásobníky pro skladování kapalných plynů, 
směšovací zařízení či kyslíkové hořáky a poskytuje poradenský servis. V Rajhradicích na Br-
něnsku byl v roce 2005 uveden do provozu (v plném provozu od prosince 2005) výrobní závod 
(kyslíkárna, výrobna suchého ledu) s plnicí stanicí lahví a svazků lahví a logistickým a marketin-
govým centrem a obchodní kanceláří pro Moravu. Napájení závodu z blízkého venkovního vede-
ní 22kV VN160 se ukázalo jako problematické a dlouhodobě nevyhovující. Při najíždění výroby 
v závodě pravidelně docházelo ke krátkodobému zatížení vedení více než 500 A po dobu cca 30 
sekund, kvůli čemuž hrozilo rozkolísání distribuční sítě v okolí, dále docházelo při sebemenším 
zakolísání sítě k výpadkům výroby v závodě a opětnému komplikovanému rozběhu. Ukázalo se, 
že připojení výrobního závodu samostatným kabelovým vedením vn je nutností. V zadání pro 
vypracování projektové dokumentace byla navržena trasa podél stávajícího venkovního vedení 

Trafostanice PET® STAN-
DARD 350d Soběšice 
– Na kopcích je osazena 
vn rozváděčem ORMAZA-
BAL GA 2K 1TS, nn roz-
váděčem RST 1063/4635 
a olejovým transformáto-
rem o výkonu 400 kVA. 
Investorovi byla předána 21. 
července 2010. 
V průběhu prací byly de-
montovány dvě sloupové 
trafostanice, jedenáct stožá-
rů vn vedení a devět stožá-
rů nn vedení, byly položeny 
téměř 3 km nového vn a nn 
vedení.

Projekce vn přípojky SIAD Rajhradice

PET® STANDARD 350d Soběšice - Na Kopcích

PET® MAXI 503d Brno, Kociánka – Sadová 



napříč přes pole. Oproti původním předpokladům ji nebylo možné dodržet a v průběhu prací na 
projektové dokumentaci bylo nutné trasu nového kabelového vedení několikrát změnit. Hlavním 
problémem původně navrhovaného řešení by byl obtížný přístup k vedení uloženému v polích 
bez přístupové komunikace. Druhá uvažovaná trasa v těsné blízkosti obytné zástavby narazila 
na kategorický nesouhlas majitelů pozemků i obecního úřadu. Výsledkem složitých jednání je 
kompromis, návrh trasy 5620 m dlouhého kabelového vedení (NA2XS(F)2Y 3x (1 x 240) mm² 
– 5,140 m a AXEKVCEY 3x (1 x 240) mm² – 0,480 m) začínajícího v kobce č. 17 v rozvodně 
Sokolnice (projektová dokumentace řeší i její vybavení) a končícího v rozvodně VN 22 kV ve 
výrobním areálu společnosti SIAD. Trasa vedená převážně podél komunikací a potoka Dunávka 
dvakrát koryto tohoto potoka překonává překopem, jednou překonává zpevněnou místní komu-
nikaci překopem, čtyřikrát silnici protlakem a dálnici D2 řízeným protlakem. Kromě komunika-
cí překonává trasa množství dalších překážek. Například kříží silové kabely, telekomunikační 
vedení, plynovod, vodovod a kanalizaci. Opravdovou komplikací se může při pokládce kabelů 
stát síť závlahového potrubí, kterou jsou pole v trase kabelu hustě protkána, která není kvalitně 
zadokumentována. Původní dokumentace se již v průběhu času různými převody mezi majiteli 
bohužel ztratila a ta, co je k dispozici, je provedena velmi nepřesně jen jako orientační náčrtky 
v mapách KN.
Výslednou podobu trasy a pracnost i náročnost projekční práce nejvíce ovlivnilo jednání s majite-
li pozemků, jimiž trasa vede (a některá z předchozích variant měla vést). Podle Františka Babáč-
ka z projekční kanceláře EEIKA Brno, s.r.o. byla jednání mnohdy složitá. Největším problémem 
byli majitelé pozemků, kteří nekomunikovali. Někteří neodpovídali na žádnou korespondenci, 
některé bylo obtížné dohledat. Další pozemky v průběhu projekčních prací změnily své majitele 
(dědictví nebo prodej), celkem se jednalo o 15 pozemků ze 145 dotčených parcel. Po mnoha 
peripetiích se výslednou trasu povedlo projednat a uzavřít smlouvu se 105 majiteli pozemků.

Na severozápadním okraji Šlapanic vzniká od března 2008 nový obytný komplex „Brněnská 
pole“. V několika etapách (z nichž první jsou již kolaudované a zprovozněné) bude postupně vy-
budováno několik bytových domů s celkem 412 byty, garážemi, parkovišti, prostory pro drobnou 
obchodní činnost a s plnou občanskou vybaveností (mateřská škola, sportoviště, hřiště apod.). 
Centrem a dominantou bude kruhové náměstí, ze kterého se budou ulice rozbíhat. Od rostoucí 
průmyslové zóny mezi Brno – mezi Slatinou a Šlapanicemi bude sídliště Brněnská pole odděleno 
terénním valem a zelení. Součástí budovaného komplexu je i nová retenční nádrž. 
Investorem celého projektu je společnost Brněnská pole, a.s., a projektantem společnost APK 
plan & design, s.r.o.. 

PET® SESTAVA 850 x 520d Šlapanice – Brněnská pole

Výstavba sídliště je rozvržena do několika etap, přičemž první etapa byla zkolaudována již v říjnu 
2009. Kolaudace druhé etapy je plánována na podzim 2010 a třetí etapa bude zkolaudována 
v říjnu 2011. Výstavba komplexu „Brněnská pole“ bude v dalších etapách pokračovat až do roku 
2018. 
Nyní jsou součástí komplexu dvě distribuční kioskové trafostanice PET®. První z nich – PET® 
STANDARD 350d Šlapanice – Brněnská je v provozu od dubna 2008. 
Druhou z nich – PET® SESTAVA 850 x 520d – předala EEIKA Brno, s.r.o. v roce 2010. Trafo-
stanice, ve které se sbíhají čtyři linky vn vedení, slouží jako vstupní rozvodna a otevírá cestu 
k vybudování kvalitní distribuční sítě v lokalitě s velkým rozvojovým potenciálem. 
Tato trafostanice je se svými více než 44 metry čtverečními zastavěné plochy jednou z největ-
ších kioskových trafostanic PET® (v distribuční síti je největší). Sestava je zmonolitněna ze tří 
kiosků. Největší z nich o rozměrech 8500 x 2600 mm byl speciálně projektován pro vn rozvodnu 
této stanice a je největším použitým kioskem vůbec. Podzemní část trafostanice vznikla zmono-
litněním čtyř standardních základových van. 
Práce na vlastní výstavbě trafostanice byly zahájeny 29. dubna pokládkou základových van na 
předem vybetonovanou základovou desku. 3. května byly jeřábem o nosnosti 90 t usazeny nad-
zemní skelety, následně byla provedena elektroinstalace a klempířské prvky včetně kompletace 
střechy. Od 12. do 18. května byla instalována a propojena technologická zařízení. 
20. května 2010 byly připojeny vn kabely a trafostanice byla následně předána investorovi a uve-
dena do provozu.

PET® SESTAVA 850 x 520 d Šlapanice - Brněská pole



Od 1. 5. 2009 do 31. 10. 2010 realizovala ISŠ Sokolnice projekt 
zpracovávající tři výukové moduly Kabelové technologie, Izolova-
né venkovní vedení, Inteligentní instalace. Implementovala je do 
pěti výukových programů, vytvořila technickou podporu a nové vý-
ukové materiály pro teoretickou a praktickou výuku. Zkušební tex-
ty ve výuce odzkoušelo 436 žáků a pedagogové ISŠ Sokolnice. 
18. 10. 2010 prezentovali vedoucí projektu Ing. Oldřich Životský 
a koordinátorka Ing. Eva Dařenová výsledky úspěšného projektu 
na odborné konferenci, kde představili i výsledná skripta. Význam 
projektu na konferenci ocenil i zástupce Českého svazu zaměst-

navatelů v energetice Ing. Pavel Chejn, který vyzdvihl jeho význam pro odbornou připravenost 
absolventů. Více informací o projektu najdete na http://esf.iss-sokolnice.cz.
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využití včetně montáže sekčních vrat, 
díky kterým bude možné volné prostory 
využívat i jako garáže. 
V září instalovala montážní skupina EEI-
KA Brno, s.r.o. nová technologická zaří-
zení: vn rozváděč SF6 typu SIEMENS 
8DH10 o jedenácti polích (na obou stra-
nách rozváděče byly ponechány prosto-
rové rezervy pro případné rozšíření), nn 
rozváděč RST 1099/4835 a nově i su-
chým transformátorem o výkonu 400 
kVA (v předchozím provedení rozvodny 
transformátor zcela chyběl). Celá rekon-
strukce byla ukončena 15. října 2010.
Podle vedoucího montážní skupiny EEIKA Brno, s.r.o. Miroslava Bednáře byla rekonstrukce vstup-
ní rozvodny Brno, VR Výhon, Bystrc II po technické stránce zcela standardní zakázkou a jako 
takovou ji EEIKA Brno, s.r.o. bez problémů realizovala. Rekonstrukce byla výjimečná zejména díky 
celkovým nákladům (nejvýznamnější položkou byl vn rozváděč v hodnotě několika milionů). 
Mimo to rekonstrukce ukázala, jak se s vývojem techniky mění prostorová náročnost rozvod-
ných zařízení. Instalace moderního vn rozváděče otevřela cestu k využití více než poloviny 
rozvodny pro jiné účely. 

Na podzim roku 2010 rekonstruovala EEIKA Brno, s.r.o. vstupní rozvodnu Brno, VR Výhon, Bys-
trc II. Rozvodna byla vybavena zastaralým zařízením, které je po technické stránce již přestalo 
vyhovovat standardům distribuční sítě. Řešení případných poruch komplikoval fakt, že již byla 
zastavena výroba náhradních dílů na instalovaná zařízení. 
V průběhu rekonstrukce s celkovými náklady cca 9 mil. Kč byla stará technologie demontována 
a instalována moderní technologická zařízení, při čemž vznikla výrazná prostorová úspora. Po 
stavebních úpravách byl objekt rozvodny rozdělen a nadpoloviční část z více než 200 m² byla 
uvolněna pro další komerční využití. 
Práce na rekonstrukci rozvodny začaly již v červnu 2010 výkopovými pracemi a přepojením ka-
belů, po kterém veškeré funkce rozvodny převzaly trafostanice v okolních částech sítě. V prázd-
ninových měsících proběhla demontáž starých technologických zařízení a vnitřní stavební úpra-
vy, rozdělení rozvodny, vybavení elektroinstalací a úpravy prostor určených ke komerčnímu 

Nový nn rozváděč

Nový vn rozváděč

ISŠ Sokolnice – Vzdělávací projekt KT IVV BUS

Rekonstrukce VR Výhon, Bystrc II


