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Vážení obchodní partneři, milí přátelé, 
vstupujeme do dvacátého roku provozu trafostanic PET®. 
Historie typové řady kioskových trafostanic se začala ofi-
ciálně psát 7. 12. 1998, kdy byla v Polné u Jihlavy uvedena 
do provozu distribuční trafostanice PET 01 Malá cihelna 
(typ PET® STANDARD 350d) v síti Jihomoravské energetiky. 
Za dvacet let se z jednoho typu vyvinula řada schopná 
kvalitně řešit jakýkoliv požadavek na distribuci a napájení. 
Stovky stanic spolehlivě pracují v distribuční síti. Odběra-
telské verze napájí menší i větší výrobní závody, hotely, 
vysoké školy, sportoviště, zdravotnická zařízení nebo tře-

ba šrotiště. Trafostanice PET® přivádí do distribuční sítě 
energii vyrobenou ve větrných parcích a fotovoltaických 
elektrárnách. V dlouhodobém horizontu se vyplácí sázka 
na kvalitu. Trafostanice PET® úspěšně prochází typovými 
zkouškami pro blokové trafostanice. Přestože nepředsta-
vují nejlevnější nabídku na trhu, při pořizování dalších sta-
nic – například pro druhý závod – bývají pro zákazníky první 
volbou. V tomto čísle eeika info se můžete seznámit s po-
slední novinkou – rozšířením kategorie PET® MAXI až na 
délku 850 cm a několika nestandardními řešeními, která 
umožňují investorům ušetřit prostor i finanční prostředky.
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Nejmenší polozapuštěná trafostanice PET® s vnější obsluhou má 
půdorysné rozměry 2 600 × 2 100 mm. Umožňuje osazení trans-
formátorem do výkonu 400 kVA, vn rozváděčem s izolací SF6 do 
3+1 a nn rozváděčem do 8 vývodů. V odběratelské verzi je osa-
zena skříní měření přístupnou zvenčí trafostanice. 
Tento typ trafostanice je využívaný pro napájení menších firem, 
hotelů, často je při rekonstrukcích používán jako náhrada za sto-
žárovou trafostanici.
Vedle standardních předností kioskových trafostanic PET® jsou vý-
hodami typu PET® MINI 210: velmi příznivá cena, minimální zábor 
místa, nízká pohledová výška a velmi snadná a rychlá výstavba. 
Dispoziční řešení trafostanice dává možnost umístit dveře s pří-
stupem k technologii a ventilační žaluzie (požárně otevřené plo-
chy) jen do dvou stěn. To při usazování trafostanic PET® MINI 
210 dává výhodu jednoho z nejmenších záborů pozemku u trafo-
stanic – v součtu zastavěné plochy a plochy požárních odstupů. 

AMPER 20.–23. 3. 2018 VÝSTAVIŠTĚ BRNO
PAVILON P, STÁNEK P 1.22

PET® MAXI 833o PROSTĚJOV – DGPack na staveništi

I v letošním roce zveme všechny obchodní partnery a přátele 
k návštěvě firemní expozice na veletrhu AMPER v Brně. 

Součástí expozice P 1.22 je plně vystrojená kiosková trafo-
stanice PET® MINI 210 v odběratelské verzi připravená pro 
konkrétního odběratele. Letošní „exponát“ bude po skončení 
veletrhu napájet provozní budovu u Kateřinské jeskyně v se-
verní části Moravského krasu. Hlavní dóm jeskyně je s roz-
měry 95 × 44 × 20 metrů největší veřejnosti zpřístupněnou 
podzemní prostorou v Moravském krasu. Již od roku 1910, kdy 
byla poprvé otevřena pro veřejnost, ukazuje jeskyně náv–
štěvníkům zajímavou krápníkovou výzdobu a stopy osídlení 
lidmi starší doby kamenné i zvířaty.
Správa jeskyní České republiky, s.p.o. vybudováním nové tra-
fostanice řeší nevyhovující legislativní stav z minulosti, kdy 
byla Kateřinská jeskyně napájena v režimu „falešného B“. 

Na přelomu roku jsme uspěli ve veřejných zakázkách společnosti 
E.ON Distribuce, a.s. na dodávky na další období.
Samostatně – Veřejná zakázka „Projektové dokumentace VN, 
NN“ na období do roku 2022. 
Ve sdružení se společností ELMOZ a.s. – Elektromontážní práce 
VN, NN v období 2018–2020.
Kioskové trafostanice PET® jsou zapsány v Technických normách 
společnosti E.ON.

EEIKA Brno je tradičním dodavatelem služeb pro E.ON již od jeho 
vstupu do České republiky. Od devadesátých let poskytovala 
servisní a projekční služby – servis a rekonstrukce trafostanic 
a rozvoden, pohotovost, opravy transformátorů, projekci síťo-
vých staveb, trafostanic i přípojek, jeho předchůdci na Moravě 
– Jihomoravské energetice, a.s.
Cennými podklady při vývoji prvních trafostanic PET byly zkuše-
nosti z provozu v distribuční síti a zpětná vazba pracovníků JME. 
Následně pokračujeme v dodávkách pro E.ON. 

PET® MINI 210



V listopadu 2017 instalovala EEIKA Brno, s.r.o., v průmyslové zóně 
v Prostějově dosud největší kioskovou trafostanici PET® vyrobe-
nou metodou zvonového lití. 
Stala se jí odběratelská trafostanice PET® MAXI 833o PROSTĚ-
JOV – DGPack. 
S půdorysnými rozměry 8 300 × 3 000 mm se trafostanice do-
stala do oblasti, kterou až dosud řešila modulární kategorie PET® 
SESTAVA – zmonolitnění dvou a více kiosků i základových van. 
Skelet trafostanice vyrobený z jednoho kusu zvonovým litím 
má několik výhod. Nejvýznamnější z nich je vyšší kvalita a vyšší 
pevnost. Díky tomu například nepotřebuje (na rozdíl od stanic 
PET® SESTAVA) statické zajištění železobetonovou deskou pod 
základovou vanou. Ve stěnách neexistují žádné spoje, na kterých 
by mohly vznikat praskliny omítky. Nespornými výhodami mono-
litické trafostanice jsou i její nižší cena, vyšší rychlost a jedno-
dušší organizace pokládky. 
První PET® MAXI 833o vyrobená zvonovým litím bude v Prostějo-
vě napájet právě budovanou výrobní halu s administrativní bu-
dovou DGPack s.r.o., – čtvrtého výrobního závodu jednoho z nej-
větších evropských výrobců plastových obalů a ruské oborové 
jedničky, společnosti DANAFLEX GROUP. 
DGPack s.r.o., zahájil před koncem roku 2017 v prostějovské prů-
myslové zóně výstavbu nového závodu za 400 milionů euro. Už 
od podzimu 2018 bude ve výrobní hale o 10 000 metrech čtve-
rečních vyrábět vysoce kvalitní potiskované plastové obaly pro 
české i evropské výrobce potravin včetně nejznámějších nadná-
rodních značek. 
„Obaly budeme vyrábět na několika poměrně velkých výrobních 
jednotkách, které budou při souběžném provozu vyžadovat velký 
příkon. Nebude to hned, počítáme s postupným náběhem produk-
ce, ale nejpozději do dvou let budeme využívat plnou kapacitu zá-
vodu,“ říká Artur Nurmukhametov, ředitel společnosti DGPack s.r.o.
Dostatečný příkon pro provoz celého závodu zajistí připojení k vn 
síti E.ON Distribuce prostřednictvím odběratelské trafostanice se 
dvěma transformátory o výkonu 2 × 1 600 kVA.
Projekční kancelář EEIKA Brno navrhla jako nejvhodnější řešení 
betonovou kioskovou trafostanici. Technologická zařízení jsou 
v navržené trafostanici umístěna ve třech prostorách, každý 
transformátor v samostatné trafokomoře, vn a nn rozváděče ve 
společné rozvodně. 
Na vn straně je trafostanice osazena modulárním rozváděčem 
Ormazabal GAE s izolací SF6 o šesti polích. Pole 1–3 GAE 3K (dvě 
přívodní pole a podélná spojka) jsou v majetku distribuční spo-
lečnosti E.ON. Investorem polí 4 – GAE 1M1 (nepřímé obchodní 
měření), 5 a 6 – GAE 2TS (vývody na transformátory) je společ-
nost DGPack. Na nn straně jsou instalovány dva 2 500A skříňové 

Národní podnik Budějovický Budvar od počátku devadesátých 
let permanentně zvyšuje objem výroby. Výstav se za tu dobu 
téměř zečtyřnásobil nad půldruhý milion hektolitrů. Pivovar 
s jediným výrobním závodem v Českých Budějovicích se tím 
dostal na úplnou hranici svých kapacitních možností. Od roku 
2015 do 2020 investuje do rozvoje výroby, stáčírny a stavby 
nového logistického centra s plně automatizovaným zaklada-
čovým skladem s cca 20 000 paletovými místy více než jednu 
a půl miliardy korun. Součástí rozvojové strategie je i propoje-
ní výrobního závodu s logistickým centrem a obchodním stře-
diskem umístěnými na druhé straně Kněžskodvorské ulice. 

Stavbě mostu, který se i s nájezdovými rampami rozkročil do 
celkové délky 148 metrů, musela ustoupit dosavadní distribuční 
trafostanice E.ON. Po dohodě mezi Budvarem a E.ON byla její 
náhrada umístěna přímo pod mostní konstrukci. Stavebně byla 
zcela zakomponována do západní nájezdové rampy mostu. 
Běžná distribuční trafostanice PET® STANDARD 350 v provedení 
dle technických norem společnosti E.ON byla pro zástavbu jen 
mírně upravena. Oproti standardnímu provedení pouze strop-
ní panel nemá obvyklé přesahy a trafostanice nebyla osazena 
běžnou střechou. 
Dle standardů E.ON je trafostanice vybavena olejovým herme-

rozváděče ESB Rozvaděče, a.s., o dvou polích. Vedle standardní 
výbavy budou nn rozváděče osazeny bezpečnostní technologií 
CENTRAL STOP a TOTAL STOP. Externími tlačítky (umístěnými na-
příklad v bezpečnostní centrále nebo vrátnici) lze díky nim oka-
mžitě odpojit napájení závodu. 
CENTRAL STOP odpojí vývodové jističe Compact NS1600 v roz-
váděčích. V celém závodě zůstane pod napětím pouze požární 
zařízení RPBZ napájené z rozváděče RH1 a záložního zdroje. 
TOTAL STOP odpojí hlavní sekundární jističe transformátorů, 
všechny nn vývody trafostanice budou bez napětí. 
Velikost transformátorů a rozsah rozváděčů si vyžádaly umístění 
technologie do trafostanice o půdorysných rozměrech 8 300 × 
3 000 mm. 
Projekční kancelář EEIKA Brno vypracovala prováděcí projekt tra-
fostanice jako subdodávku pro generálního projektanta stavby 
- Projekční kancelář Maléř, s.r.o. Vedle prováděcího projektu po-
mohla s koordinací vyvedení kabelů nn z trafostanice (16 vývodů 
z rozváděče nn) i směru přívodu vn kabelů, které jako investici 
E.ON projektoval subdodavatel E.ONu.
Vypracování projektu trafostanice a podpora generálnímu pro-
jektantovi stavby byly, vedle kvality, jedněmi z důvodů, proč DG-
Pack s.r.o., zvolil pro stavbu trafostanice společnost EEIKA Brno, 
s.r.o., a její kioskovou trafostanici PET®. 
Pan Artur Nurmukhametov k volbě dodavatele říká: „EEIKA Brno 
zpracovala projekt naší trafostanice. Velmi úzce spolupracovala 
s generálním projektantem. I díky tomu byla schopna dodat trafo-
stanici rychle a pracovat pro nás efektivně. To byl první důvod. Dru-
hým důvodem byly velmi pozitivní reference. Samozřejmě jsme 
měli informace o zkušenostech s EEIKA Brno a kvalitě její práce. 
Třetím důvodem byly vztahy s EEIKA Brno a majitelem Ing. 
Šafránkem. Pro nás jsou vztahy velmi důležité. Byli nám schop-
ni velmi rychle připravit dobrý návrh, posléze trafostanici rychle 
dodat a instalovat. Neméně důležité pro nás je, že jsou schopni 
nám poskytovat další podporu. 
Máme v plánu po několika letech expandovat a rozšířit výrobní 
kapacitu. Budeme potřebovat další trafostanici. Předpokládám, 
že EEIKA Brno opět přizveme ke spolupráci. Samozřejmě bude-
me vybírat i mezi dalšími dodavateli, ale v současné době je pro 
nás EEIKA Brno první volbou.“
Kioskové trafostanice PET® jsou jako monolit metodou zvonové-
ho lití vyráběny ve dvou šířkách – 2 600 a 3 000 mm od nejmen-
ších nepochozích 2 100 × 2 600 mm po 8 500 × 3 000 mm. Tato 
široká škála kiosků je schopná nabídnout prostor pro většinu 
technologických řešení distribučních i odběratelských trafostanic. 
Veškeré rozsáhlejší projekty jsou řešeny modulární kategorií 
PET® SESTAVA.

BUDVAR – trafostanice v mostě

Oba areály nově propojily dva mosty: 200 metrů dlouhá tech-
nologická lávka – dopravník pro přepravu lahvového piva a ple-
chovek z výrobního závodu do logistického centra a silniční 
most. „Pivním mostem“ – technologickou lávkou – budou pivo 
na kolejnicové dráze přepravovat závěsné vozíky s vlastním 
pohonem. Po zprovoznění tak k expedici „přeteče“ za hodinu 
až 162 palet piva. 
Silniční most mimoúrovňově propojil oba areály a převede au-
tomobilovou dopravu Budvaru z přetížené Kněžskodvorské ulice. 
Stáhne z ní cca polovinu ze stovky kamionů, které po Kněžsko-
dvorské ulici dosud denně projížděly. 

tizovaným transformátorem o výkonu 630 kVA, nn rozváděčem 
RST 1099/4835 LS a vn rozváděčem GA 3K 1TS-C. 
Barva fasády jediné viditelné stěny trafostanice byla zvolena 
tak, aby maximálně korespondovala s pohledovým betonem 
mostní konstruce. 
Trafostanice byla 17. července 2017 usazena k rozestavěné nájez-
dové rampě, následně pokračovala stavba mostu. Nákladní auta 
začnou nad trafostanicí jezdit v letošním roce. 
Zvolené řešení efektivně zajistilo přeložku napájení logistické-
ho centra Budvaru, zároveň minimalizovalo zásah do veřejného 
prostranství. 

Zvýšené vany PET®

Dělená stavební část trafostanic PET® umožňuje velmi snadno 
řešit nestandardní usazení trafostanic. V zimě letošního roku 
jsme takto usadili dvě trafostanice na zvýšených vanách. Distri-
buční trafostanice PET® STANDARD 350d Kuroslepy – Kalimeta 
je usazena do nízkého svahu při místní komunikaci. Základová 
vana zvýšená na 2 000 mm umožnila usadit trafostanici bez 
dalších opěrných stavebních konstrukcí. 
V areálu společnosti EQ Investment na Železné ulici v brněn-
ských Horních Heršpicích umožnila zvýšená základová vana (výška 

1 600 mm) usadit trafostanici PET® STANDARD 350o na rozhraní 
dvou úrovní terénu bez dalších úprav. Plánované využití areálu na 
jedné straně a povinnost dodržet bezpečnostní odstupy na straně 
druhé, nedávaly možnost umístit trafostanici do jiného místa. 
Využití zvýšené vany PET® je výrazně levnější, jednodušší a rych-
lejší než terénní úpravy, budování opěrných stavebních kon-
strukcí a další úpravy, které nahrazuje.
Zvýšená základová vana umožňuje bez problémů usadit kiosko-
vou trafostanici například i do záplavového území.
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PET® STANDARD 350o Brno, Železná – EQ InvestmentPET® STANDARD 350d Kuroslepy – Kalimeta 

Trafostanice PET® STANDARD 350 v rampě mostu
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