
Počátkem července předala EEIKA Brno, s.r.o. kioskovou trafostanici PET® STANDARD 500o 
pro napájení provozu společnosti TSR Czech Republic s.r.o. v Jihlavě – Pávově. 
Společnost TSR Czech Republic s.r.o. je jedničkou ve sběru, zpracování a obchodě s železnými 
a neželeznými kovy v České republice. V jihlavské provozovně koncem května modernizovala 
technické vybavení a instalovala výkonné nůžky Metso Lindemann LIS 616–10. Navýšila tím 
kapacitu zpracování kovového odpadu ze šesti na patnáct až dvacet tun za hodinu. 
Energetická náročnost nové technologie vyvolala zvýšené požadavky na dodávky elektrické energie. 
Jako vhodné řešení bylo zvoleno vybudování nové vn přípojky s vlastní odběratelskou trafostani-
cí. Kiosková trafostanice PET® STANDARD 500o je osazená olejovým transformátorem o výkonu 
630 kVA, vn rozváděčem s izolací SF6 SIEMENS 8DJ20 v zapojení 21, nn rozváděčem RDO 1000 
s hlavním jističem BL1000 a osmi vývody, skříní měření MS2. K distribuční síti E. ON ČR byla trafo-
stanice připojena nově vybudovanou vn přípojkou z volné kobky v trafostanici INTRANS. 
Montážní skupina EEIKA Brno, s.r.o. trafostanici usadila 21. června a po připojení vn i nn kabelů 
a dokončovacích pracích ji 8. 7. 2011 předala investorovi. 
Podle technického manažera společnosti Torstena Schmidta zvolila TSR Czech Republic s.r.o. 
konkrétní typ trafostanice na doporučení projektanta. 
„S trafostanicí i její instalací společností EEIKA Brno, s.r.o. jsme velmi spokojení. Všechny do-
hodnuté termíny byly dodrženy, společnost EEIKA Brno, s.r.o. pružně reagovala. Práce a veške-
ré služby, které byly s trafostanicí spojeny, odpovídaly smlouvě. Jsme spokojení s dobrou cenou 
a s poskytnutými službami.“

ENERGETICKÝ INFORMAČNÍ MAGAZÍN zima 2011 

PET® STANDARD 500o Jihlava – TSR 

Milí čtenáři, vážení obchodní partneři, 
EEIKA Brno, s.r.o. úspěšně prošla auditem E. ON edis AG. Pro fi rmu to je bezesporu jedna z nejvýznamněj-
ších událostí roku 2011. Auditoři prověřili fungování fi rmy, výrobu trafostanic, navštívili i výrobní závod doda-
vatele železobetonových skeletů Prefa Brno a.s. v Hodoníně. Audit prokázal kvalitu trafostanic PET® i celého 
výrobního procesu. Vedle certifi kace ISO je výsledek auditu dalším dokladem úspěchu fi remní fi losofi e stojící 
na kvalitě a vstřícném přístupu k zákazníkovi.
V tomto čísle eeikainfo magazínu najdete dvě zajímavé reference z letošního roku. Distribuční trafostanice 
PET® STANDARD 350d Brtnice – Obec I díky promyšlenému řešení stavebních úprav okolí citlivě nahradila 
zastaralou věžovou trafostanici v památkové zóně Brtnice. Druhou referencí je odběratelská trafostanice 
PET® STANDARD 500o Jihlava – TSR napájející nůžky na zpracování kovového odpadu v provozovně TSR 
v jihlavské průmyslové zóně. Když jsme toto téma zpracovávali, při průjezdu jihlavskou průmyslovou zónou 
jsme si uvědomili, že zóna je vlastně galerií kioskových trafostanic PET®. Narazíte v ní na různé typy od 
nejmenších PET® MINI až po několikatransformátorové stanice. Na rozsahu grafi tti je poznat, které zde stojí 
déle a které byly vybudovány teprve nedávno.

Přejeme vám příjemné prožití svátků, šťastný Nový rok, 
mnoho pracovních i osobních úspěchů v roce 2012. 

Vaše EEIKA Brno, s.r.o.

PET® STANDARD 500o Jihlava – TSR 



Brtnice je nevelké město (povýšeno roku 2000) na Vysočině jihovýchodně od Jihlavy. V minulosti 
bývala jedním z regionálních center s rozvinutými řemesly a například třemi a půl tisíci obyvatel v po-
lovině devatenáctého století. Uvědomme si, že Praha měla v té době asi 150 000 obyvatel, Brno 50 
000 a nedaleká Třebíč lehce přes 7 000 obyvatel. Současná Brtnice má jen o něco méně, než tehdy. 
Po přeložení císařské silnice Praha – Jihlava – Vídeň přes Stonařov a vybudování dráhy přes Okříš-
ky význam Brtnice opadal. Díky zachovalé architektuře bylo centrum města vyhlášeno městskou 
památkovou zónou, kterou je potřeba respektovat při veškerých stavebních pracích. 
V létě 2011 se EEIKA Brno, s.r.o. v Brtnici podílela na úpravě vn a nn vedení a výstavbě trafosta-
nice. Účelem stavby bylo zajištění spolehlivé dodávky el. energie pro stávající obytnou zástavbu 
kolem ulice Valdštejnská. Vedle památkové ochrany měl na celou akci vliv i fakt, že rekonstru-
ované i nové vedení je umístěno na soukromých pozemcích a pro rekonstrukci bylo potřebné 
získat souhlas všech jejich majitelů. 
Projekční kancelář EEIKA Brno, s.r.o. vypracovala projektovou dokumentaci pro rekonstrukci ven-
kovního vedení VN 177, výstavbu kabelového vedení vn a nn a technologii kioskové trafostani-
ce. Vzhledem ke složitosti umístění trafostanice bylo nutné vypracovat stavební projekt umístění 
trafostanice a úprav místa. Stavební dokumentaci vypracovala společnost VF Projekt, spol. s r.o.
Venkovní vedení VN 177 bylo v délce cca 400 m rekonstruováno v původní trase, podpěrné body 
byly nahrazeny novými převážně v původním umístění. Pouze jeden musel být kvůli blízkému 
umístění vodovodu posunut. Kabelové vedení vn v délce cca 240 m propojuje venkovní vedení 
vn s kioskovou trafostanicí. Nové kabelové vedení nn o délce necelých 100 m částečně nahradilo 
a posílilo nn rozvody na ulici Valdštejnská.

Společnost TSR Czech Republic s.r.o. působí v Jihlavě od roku 2008. Měsíčně její jihlav-
ský závod zpracuje přes 1600 tun železa a 50 tun barevných kovů. Nové nůžky přispějí ke 
zvýšení efektivity práce i celkové kapacity. Na českém trhu společnost působí již od roku 
1993 a je jedničkou ve sběru, zpracování a obchodování se železnými a neželeznými kovy. 
TSR Czech Republic s.r.o. je součástí skupiny TSR Group, která spojuje obchodní a zpra-
covatelské společnosti z oblasti šrotu po celé Evropě. TSR Group ročně zpracuje a prodá 
více než 10 milionů tun železného a 400 000 tun neželezného šrotu. V roce 2010 skupina 
realizovala obrat ve výši 2,6 mld. eur. Zpracování kovového šrotu je praktickým příkladem 
ochrany životního prostředí.

Brtnice – kompletní dodávka
Od projekce k realizaci

Kiosková trafostanice PET® STANDARD 350d byla usazena na místo původní věžové trafo-
stanice. Toto řešení sice komplikovalo samotný proces výstavby a přepojování trafostanice (od 
demontáže technologie a demolice staré zděné trafostanice po zprovoznění nové musela být síť 
nn napájena z provizorní trafostanice), ale nemělo nároky na zábor další plochy. Trafostanice 
PET® STANDARD 350d Brtnice – Obec I je podle standardů E. ON ČR osazena vn rozváděčem 
MOELLER GA 2K 1TS, nn rozváděčem RST 1099/4435 ve stojanu ST-VK a olejovým hermeti-
zovaným transformátorem o výkonu 400 kVA. 
Umístění do opěrně zdi ulice Valdštejnská si vyžádalo statické zabezpečení trafostanice opěrnou 
železobetonovou konstrukcí ve tvaru písmene U, do které byla trafostanice vsazena. Stabilitu 
opěrné zdi zajišťuje pravoúhlé zalomení obou konců v uliční linii. Po usazení byla trafostanice 
překryta železobetonovými panely. 
Na vlastní realizaci akce se montážní skupina EEIKA Brno, s.r.o. podílela usazením kioskové tra-
fostanice PET® STANDARD 350d. Rekonstrukci a výstavbu vedení, opěrnou konstrukci, terénní 
úpravy zajistila společnost ZMES. Zajistila i provizorní trafostanici, ze které byla po nezbytně 
dlouhou dobu napájena přilehlá lokalita. 

Stará věžová trafostanice
Nová PET® STANDARD 350d 

Brtnice – Obec I



Zatěsnění kabelových prostupů v kioskových trafostanicích

Návštěva výrobního závodu

Do kioskových trafostanic vstupují veškeré kabely pod úrovní terénu. Je-li kiosková trafostanice 
připojena k venkovnímu vedení (což je výjimečné), je připojena kabelosvodem. Veškerá techno-
logická zařízení v trafostanicích PET® jsou umístěna nad úrovní terénu (výjimkou je trafostanice 
PET® MINI, ve které transformátor stojí na úplném dně), tedy i kompletní zatopení základové 
vany by zdánlivě nemělo provoz trafostanice a technologii ohrozit. 

Přesto je kvalitní zatěsnění kabelových průchodů v trafostanici nesmírně důležité. Zvýšená 
vzdušná vlhkost v trafostanici ve spojení se zvířeným prachem (vzduch v trafostanici neustále 
cirkuluje vlivem tepla vyvíjeného transformátorem) by mohla ohrozit vn i nn rozváděče. 

EEIKA Brno, s.r.o. používá pro zatěsnění prostupů průchodky Hauff-Technik. Špičkové prů-
chodky umožňují díky svému technickému řešení a konstrukci vodotěsně i plynotěsně a při-
tom pružně zatěsnit vstup nn i vn kabelů do trafostanice. Základ průchodky – ucpávka – je již 
při výrobě zalit do základové vany trafostanice. K zatěsnění kabelů slouží systémové víko. 
S ucpávkou je spojeno bajonetovým zámkem a utěsněno převlečnou maticí, kabel v sys-
témovém víku těsní za studena smrštitelná manžeta. Ucpávka tlaková umožňuje utěsnění 
případně nevyužitých průchodů. 

V technických normách společnosti E. ON ČR jsou kabelové průchodky Hauff-Technik uvedeny 
v normách TNS-AO-50 8030.00 až TNS-AO-50 8047.00.

Více informací o kabelových průchodkách Hauff-Technik najdete na stránkách výhradního 
zástupce pro Českou republiku – společnosti Bettra s.r.o.: www.bettra.cz

Kabelová průchodka pro nn kabely. 
Systémové víko má jedno hrdlo, 
s ucpávkou jednoduchou je spojeno 
bajonetovým uzávěrem s převleč-
nou maticí. Průchodka je odolná 
vůči tlaku 2 bar.

Systémové víko kabelové průchodky 
pro vn kabely má tři hrdla pro za-
těsnění jednotlivých kabelů. Man-
žeta smrštitelná za studena kabely 
pružně obepne. Průchodka je odolná 
vůči tlaku 2,5 bar.

Počátkem září jsme se měli možnost osobně seznámit s výrobou průchodek Hauff-Technik. 
Ing. Ivan Šafránek a Vlastimil Kroupa se 8. a 9. listopadu zúčastnili prohlídky výrobního závodu 
v německém Herbrechtingenu, kterou společnost Hauff-Technik GmbH & Co. KG připravila pro 
své partnery a odběratele průchodek. Seznámili se s výrobním závodem, výrobou současných 
typů i novinkami, které jsou připravovány do výroby.

HSI 150

HSI 90



Pro fi rmu EEIKA Brno, s.r.o. vydává Michal Churavý, tisk ARTAX, s.r.o., číslo 2, ročník 12.
Kontakt: EEIKA Brno, s.r.o., Jahodová 54, 620 00 Brno, tel.: 545 232 303, GSM 724 231 213, www.eeika.cz,

držitel certifi kátu ISO 9001

Vážení obchodní partneři, milí přátelé, 
přejeme vám příjemné prožití konce roku, 
veselé Vánoce i šťastný vstup do roku 2012. 

Vaše EEIKA Brno, s.r.o.

Vážení obchodní partneři, 
v roce 2012 nás po roční odmlce opět najdete na 
jarním oborovém veletrhu AMPER. 20.–23. března 
vás rádi přivítáme v naší expozici i u vystavených 
trafostanic na volné ploše brněnského výstaviště 
BVV. Umístění expozice i další informace zveřej-
níme s předstihem na www.eeika.cz. Budete-li mít 
zájem o schůzku v konkrétní den veletrhu či v kon-
krétním čase, kontaktujte nás s předstihem. 

Pour féliciter 2012

www.eeika.cz – partnerská zóna

AMPER 2012

V letošním roce jsme zprovoznili další nástroj odborné a technické podpory. Na www.eeika.cz
jsme otevřeli partnerskou zónu. Primárně je určena pro projektanty a fi rmy projektující naše 
kioskové trafostanice. Umožňuje nám adresnou formou předávat informace, technické a pro-
jekční podklady. V tuto chvíli je partnerská zóna rozdělena do dvou kategorií: 

Distribuční trafostanice pro E. ON 
do této kategorie mohou získat přístup projektanti, kteří jsou na seznamu vybraných dodavatelů 
E. ON. Obsahuje projekční podklady všech čtyř trafostanic dodávaných E. ON na základě rám-
cové smlouvy (PET® MINI 300d, PET® STANDARD 350d, PET® MAXI 503 a PET® MAXI 553d) 
včetně základních výkresů ve formátu DWG a DGN. 

Odběratelské trafostanice
Tato kategorie je otevřená všem projektantům, kteří mají zájem o podklady ke kioskovým trafo-
stanicím PET®. K dispozici jsou požární zprávy, certifi káty a podklady k nejpoužívanějším trafo-
stanicím. Nabídka zveřejněných typů postupně poroste, cílem je umístění podkladů k nejčastěji 
používaným variantám jednotlivých typů. 

Pro přihlášení do partnerské zóny stačí vyplnit na www.eeika.cz jednoduchý formulář a počkat 
na autorizaci. Důležitá (pro zařazení do správné kategorie) je odpověď na otázku „Jsem vybra-
ným dodavatelem E. ON. 

Pour féliciter 2012
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