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S těmito slovy, a katalogovým listem horké novinky, přišel pan Jaromír Vítek do fi remní expozice 
EEIKA Brno, s.r.o. na jarním veletrhu Amper. 
Amper 2012 byl první veřejnou prezentací nové nejmenší trafostanice typové řady PET®. Impul-
zem k jejímu vývoji byl požadavek zákazníků na trafostanici s nižší cenou a o menší zastavě-
né ploše než PET® MINI 300. Výsledkem vývoje je trafostanice PET® MINI 210 o půdorysných 
rozměrech 2100 x 2600 mm a pohledové výšce 1730 mm. Tato trafostanice umožňuje osazení 
olejovým transformátorem do výkonu 400 kVA, vn rozváděčem do 3+1, roštovým nn rozváděčem 
do 8 vývodů a skříní měření. Trafostanici PET® MINI 210 lze využít v distribuční soustavě, pro 
připojení soukromých odběratelů el. energie i pro vyvedení výkonu z menších zdrojů. 
Přílohou minulého – předveletržního – čísla eeika info magazínu byl speciální katalogový list 
PET® MINI 210. Právě s ním jednatel společnosti ARTRON s.r.o. pan Vítek na Amper dorazil. 
Jeho fi rma buduje v průmyslové zóně v Boskovicích nový fi remní objekt pro polygrafi ckou výro-
bu, který bude k rozvodné síti připojen prostřednictvím vlastní trafostanice. 
„Nechali jsme si propočítat, že varianta napájení areálu touto trafostanicí je pro nás výrazně vý-
hodnější a hospodárnější. Náklady na vybudování trafostanice se díky výhodnější sazbě a nižší 
ceně odebírané energie vrátí do několika let. V nové hale bude umístěna polygrafi cká technolo-
gie. Nejnáročnější je ofsetový tiskový stroj Heidelberg. Vyžaduje jištění, tuším, na 160 A. K tomu 
máme ještě další stroje – pro digitální tisk, velkoplošný tisk, laminátory, snášecí a vázací stroje 
a další. Ty už nejsou tak energeticky náročné, takže nám instalovaný transformátor o výkonu 250 
kVA poskytuje dostatečnou rezervu i pro případné další rozšíření výroby. 

PET® MINI 210o BOSKOVICE – T40 ARTRONPET® MINI 210 – „Tohle chci!“

Milí čtenáři, vážení obchodní partneři, 
také se vám stalo, že zdánlivě nevýznamná informace měla pro vás ve svém důsledku cenu zlata? 
Někdy se stává, že nedoceňujeme význam zdánlivých maličkostí, přestože mohou hrát klíčovou roli 
v našem podnikáni či životě. Příkladem může být záruka na nn rozváděči. Výrobce poskytuje stan-
dardní záruku. Po dobu její platnosti garantuje bezplatnou opravu, případně výměnu porouchaného 
kusu. Na druhou stranu ale klade pro držení záruky základní podmínky, jak o rozváděč pečovat. Po-
kud podmínky nejsou splněny, nemusí záruku držet. Co to znamená? Cena zdánlivě méně podstat-
né informace se může rovnat ceně nového rozváděče – několika desítkám či stovkám tisíc. Cena 
je jednou z nejvýznamnějších informací při volbě vhodného servisního programu. Nikoliv však cena 
programu, ale cena zařízení (zde například hodnota rozváděče v záruce), kterou servis ochrání. 
Vedle základních informací o servisním programu EEIKA Brno, s.r.o. najdete v infu i první realizaci 
trafostanice PET® MINI 210. Trafostanici jsme veřejnosti představili na letošním veletrhu AMPER. 
A právě na Amperu zazněla z úst prvního zákazníka věta: „Tohle chci!“ a první smlouva na do-
dávku trafostanice PET® MINI 210o byla vzápětí uzavřena. Vaší pozornosti by neměla uniknout 
novela stavebního zákona měnící podmínky pro povolování některých energetických staveb. 

Společnost EEIKA Brno, s.r.o. vám přeje vše nejlepší do roku 2013!



Servisní program

Mám-li uvést, proč jsme se rozhodli pro tuto trafostanici, tak to bylo na doporučení firmy, která 
realizaci přívodu el. energie do našeho areálu zajišťovala. Navíc víme, že trafostanic od EEIKA 
Brno, s.r.o. v naší oblasti funguje poměrně velké množství. Svou roli hraje i to, že Brno je poměr-
ně blízko a tudíž předpokládáme rychlý a operativní servis. Konkrétní typ trafostanice – PET® 
MINI 210 – jsme zvolili z několika důvodů. Je z typové řady nejlevnější, zároveň plně splňuje 
naše požadavky a pokryla by i případné rozšíření výroby. Roli hrály i malé rozměry trafostanice. 
Tvar našeho pozemku by nám v nejvhodněji zvoleném místě ani neumožnil budovat nějakou 
větší stanici.“

Trafostanice PET® MINI 210o BOSKOVICE – T40 ARTRON byla vůbec první realizací tohoto no-
vého typu. Je osazena vn rozváděčem ORMAZABAL GA 2K 1TS (v majetku E. ON), nn rozvádě-
čem RBTR 0625/4424, skříní měření MS 2.220 a olejovým transformátorem o výkonu 250 kVA. 
Trafostanice byla na místo usazena v polovině června, 18. 6. 2012 úspěšně prošla výchozí revizí 
a následně byla předána investorovi – společnosti ARTRON s.r.o..

EEIKA Brno, s.r.o. provádí servis na vybraných elektroenergetických zařízeních (transformáto-
rech, trafostanicích, rozvodnách a dalších). Rozsah poskytovaných služeb je široký. Od jednorá-
zových manipulací na vn a nn, přes opravy, až po smluvně garantovanou trvalou péči s nonstop 
pohotovostí. 

Kvalitní servisní služby jsou předpokladem pro trvalé udržení bezproblémového chodu každého 
zařízení. Provoz mnoha moderních zařízení je bezporuchový a zdánlivě bezúdržbový. Přesto je 
nutné věnovat jim odpovídající pozornost a pravidelně je kontrolovat. Včasná diagnostika umož-
ňuje předcházet neočekávaným poruchám a závadám. 
Například u kioskových trafostanic předepisuje norma ČSN EN 33 1500 periodickou revizi nej-
později po každých pěti letech provozu. Obdobně pro stožárové trafostanice předepisuje stejnou 
revizi nejpozději po každých čtyřech letech. Předepsané periodické revize je nutné považovat 
pouze za minimální základ diagnostiky. 
U stožárových trafostanic vystavených nepřízni povětrnostních vlivů a zejména u starších zaří-
zení existuje vyšší riziko poruch, a tím i přerušení dodávek energie. 
Servisní program EEIKA Brno, s.r.o. představuje vhodnou variantu, jak poruchám předcházet 
a udržet zařízení v chodu, případně ho při poruše bezprostředně uvést do provozu. 
Významným důvodem pro servis nových zařízení je dodržení podmínek záruky. Jednotliví vý-
robci předepisují konkrétní podmínky, za kterých drží záruku na dodaných zařízeních. 

Například společnost ESB Rozvaděče, a.s. předepisuje u distribučních rozváděčů:

po tříměsíčním provozu 
• kontrolu mechanických částí hlavních obvodů
• dotažení šroubových spojů na přípojnicích, na přístrojích a ve svorkách
• očištění celého rozváděče od prachu a nečistot

po ročním provozu
• podrobnou kontrolu rozváděče, spínacích a jistících přístrojů, jejich pohyblivých mechanismů 

a elektrických cest
• kontrolu mechanických částí hlavních obvodů
• dotažení šroubových spojů na přípojnicích, na přístrojích a ve svorkách
• očištění celého rozváděče od prachu a nečistot

Nedodržení předepsaných postupů, případně neschopnost prokázat správný postup, může zna-
menat omezení či ztrátu záruky. 

Podle Plánu preventivní údržby, který EEIKA Brno, s.r.o. vypracuje, probíhají v určených inter-
valech jednotlivé servisní prohlídky a úkony. Využití termokamery při prohlídkách umožňuje od-
halit i jinak skrytá rizika – například přehřívání uvolněných spojů – bez nutnosti vypnutí zařízení. 
Výstupem z každé prohlídky je protokol a doporučení dalších opatření. 

Služba „Manipulace“ je určena provozovatelům trafostanic, kteří nedisponují pracovníky s od-
povídající kvalifikací. EEIKA Brno, s.r.o. provádí provozní manipulace na vn a nn zařízeních 
včetně zajištění pracoviště a vystavení „Příkazu B“.

Při opravách je prioritou zájem provozovatele – zejména ekonomický. Opravy drobnějších zá-
vad probíhají obvykle na místě. Rozsáhlejší opravy a repase probíhají v opravárenské hale EE-
IKA Brno, s.r.o. 

Smluvním zákazníkům poskytuje EEIKA Brno, s.r.o. nonstop pohotovost. Servisní skupina je 
připravena v garantovaném čase zahájit práce na opravě servisovaného zařízení. Skladem drží 
nejexponovanější náhradní díly. 
Pohotovost a pohotovostní opravy jsou určeny zákazníkům, pro které je klíčové bezprostřed-
ní obnovení dodávek energie. Například pro živočišnou výrobu, mnohé potravinářské provozy, 
mrazírny a třísměnné průmyslové provozy a malé elektrárny by delší odpojení od sítě znamenalo 
vážné problémy a finanční ztráty. 



Průzkumné vrty v osmdesátých 
letech dvacátého století odhalily 
v hloubce kolem 1200 – 1500 m 
v České republice zcela ojedi-
nělé ložisko geotermální vody 
s vysokým obsahem sirovodí-
ku a minerálních látek vhodné 
k „léčbě indikací u onemocnění 
pohybového aparátu, nemocí 
ústrojí močových, nemocí kož-
ních a ženských.“ Ministerstvo 
zdravotnictví ČR
Společnost Thermal Pasohlávky 
a.s. věnovala do roku 2010 své 
síly zejména přípravným a pro-
jekčním pracím na infrastruktu-
ře a přípravě „Archeologického 
parku Římský vrch“ s pozůstatky 
komplexu, který zde za vlády cí-
saře Marka Aurelia postavila de-
sátá římská legie.
Výstavba trafostanice PET® je jedním z prvních prvků nově budované infrastruktury, na které 
jsou více či méně závislé ostatní projekty a přepokládané aktivity soukromých investorů v oblasti. 
Trafostanice PET® STANDARD 350d Pasohlávky, U vody je dle standardů E.ON ČR osazena vn 
rozváděčem ORMAZABAL GA 2K 1TS, nn rozváděčem RST 1031/4435 a olejovým hermetizo-
vaným transformátorem o výkonu 160 kVA. 

Již v únoru 2012 zahájila společnost ŽS Real, a.s. na východní straně kempu – u vstupní „Re-
cepce I“ – výstavbu Komplexu Moravia THERMAL s celkovou investicí 1,2 miliardy Kč (z toho 
331 mil. z Regionálního operačního programu Jihovýchod). Předpokládaný termín dokončení je 
květen 2013. Již v příští sezóně budou zájemci moci užívat celý komplex s hotelem, aquapar-
kem, relaxačním a lázeňským centrem využívajícím 1 450 m hluboký geotermální vrt s obsahem 
kolem 10 g sirovodíku na litr vody o teplotě až 46 °C srovnatelný s vodou v geotermálním aqua-
parku v nedalekém rakouském Laa an der Thaya. 

Dobudování celé lázeňsko-rekreačního zóny výrazně zvýší turistickou atraktivitu celé oblasti 
a ve svém důsledku přinese i hospodářský rozvoj a nová pracovní místa.

PET® STANDARD 350d Pasohlávky, U vody
PET® STANDARD 350d Pasohlávky, U vody

Po nahlášení závady a podle prvotní diagnostiky dohodne technik s provozovatelem předpoklá-
daný způsob řešení a zahájí práce na odstranění poruchy a opětovném zprovoznění zařízení. 
Pokud to situace vyžaduje, přiveze servisní četa s sebou odpovídající náhradní díly a zařízení 
(například transformátor), kterými porouchané nahradí. Zařízení opraví a v součinnosti s provo-
zovatelem distribuční sítě zajistí opětovné připojení. 

Uzavřít servisní smlouvu se vyplatí hned z několika důvodů: 
• Trvalá péče o zařízení 
• Garance dodržení podmínek předepsaných výrobci zařízení pro dodržení záruky
• Okamžitá dostupnost servisního pracovníka
• Sklad náhradních dílů
• Bezprostřední odstranění poruch

Všechny tyto body směřují k jediné výhodě – minimalizaci ztrát. 

Pro více informací o servisních službách kontaktujte 
Vlastimila Kroupu na e-mailu: vlastimil.kroupa@eeika.cz.

Na jaře 2012 vybudovala EEIKA Brno, s.r.o. distribuční kioskovou trafostanici PET® STANDARD 
350d Pasohlávky, U vody v blízkosti „Recepce II“ (zadní brána) autokempu ATC Merkur v Pa-
sohlávkách. Trafstanice je součástí infrastruktury ambiciózního projektu rozsáhlé lázeňské zóny 
na jihu Moravy. Jihomoravský kraj a obec Pasohlávky založili počátkem roku 2007 společnost 
Thermal Pasohlávky a.s., jejímž cílem je vybudování lázeňské a rekreační zóny na ploše cca 
100 ha na severním břehu Mušovské vodní nádrže v katastrálním území Pasohlávky a Mušov. 
Obec Pasohlávky vložila do společnosti 25 ha pozemků a Jihomoravský kraj 100 milionů korun. 
Úprava územního plánu Pasohlávek vymezuje pro budování lázeňského komplexu plochy západně 
od současného kempu. Předpokladem pro naplnění cíle společnosti Thermal Pasohlávky a.s. a vzni-
ku kvalitní lázeňsko-rekreační zóny jsou investice z veřejných, soukromých i evropských zdrojů. 
Novomlýnské nádrže jsou léta vyhledávanou rekreační oblastí. Zdejší autokemp Merkur (založe-
ný v roce 1982) se pyšní přívlastkem „největší v ČR“. Vedle koupání, rybaření a vodní rekreace 
nabízí oblast mnoho dalších zajímavých možností vyžití. Na dohled je Pálava (Pavlovské vrchy), 
poblíž město Mikulov i Lednicko-valtický areál. Zejména na podzim je na každém kroku patrné 
tradiční vinařství. 



Novela stavebního zákona z letošního roku se významně dotýká i energetiky. Do kategorie staveb, 
které nevyžaduji stavební povolení ani ohlášení stavebnímu úřadu, řadí nadzemní i podzemní ve-
dení, vedení veřejného osvětlení, některé menší zdroje el. energie a energetické přípojky. Pro jejich 
budování bude napříště stačit územní rozhodnutí, územní souhlas, nebo veřejnoprávní smlouva. 
Nová zákonná úprava výrazně zjednodušuje a zrychluje proces výstavby uvedených typů staveb. 

Přesné znění částí zákona, který vyšel ve sbírce zákonů „Částka 130“ rozeslané dne  
22. října 2012: 

ZÁKON
ze dne 19. září 2012,

kterým se mění zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu
(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, 

a některé související zákony

ČÁST PRVNÍ
Změna stavebního zákona

„Díl 7
Úprava vztahů v území

„§ 103
Stavby, terénní úpravy, zařízení a udržovací práce nevyžadující stavební povolení ani ohlášení

     (1) Stavební povolení ani ohlášení stavebnímu úřadu nevyžadují 

e)        stavby, a to

4. nadzemní a podzemní komunikační vedení sítí elektronických komunikací, jejich antény a sto-
žáry, včetně opěrných bodů nadzemního, nebo vytyčovacích bodů podzemního komunikačního 
vedení, telefonní budky a přípojná komunikační vedení sítě elektronických komunikací a souvi-
sející komunikační zařízení, včetně jejich elektrických přípojek, s výjimkou budov;

5. podzemní a nadzemní vedení přenosové nebo distribuční soustavy elektřiny61), včetně podpěr-
ných bodů a systémů měřící, ochranné, řídící, zabezpečovací, informační a telekomunikační 
techniky, s výjimkou budov;

6. vedení sítí veřejného osvětlení, včetně stožárů a systémů řídící, zabezpečovací, informační a te-
lekomunikační techniky;

7. stavby pro výrobu energie s celkovým instalovaným výkonem do 20 kW s výjimkou stavby vod-
ního díla;

8. vodovodní, kanalizační a energetické přípojky, včetně připojení stavby a odběrných zařízení 
vedených mimo budovu nebo připojení staveb plnících doplňkovou funkci ke stavbě hlavní na 
rozvodné sítě a kanalizaci stavby hlavní;
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Energetické stavby nově bez stavebního povolení

Novinkou v servisním programu EEIKA Brno, s.r.o. je testování záložních zdrojů stejnosměrného 
proudu automatickým testerem s rozsahem 24V–110V DC. 
Pravidelné testování poskytuje záruku funkční zálohy napájení. Umožňuje včas reagovat na sníže-
ní kapacity baterií a na základ exaktních údajů nahradit nefunkční články. 
Výrobci záložních zdrojů užívaných v rozváděčích v trafostanicích doporučují provádět Kapacitní 
zkoušku baterie po každých dvou letech provozu. 
Automatický tester řízeným proudem vybíjí baterie a sleduje jejich provozní parametry. 
Na kvalitě a stavu záložních zdrojů závisí například funkčnost dálkového řídícího systému vstup-
ních rozvoden, možnost dálkového zapojení stanice při výpadku napájení apod. 

Více informací o diagnostice záložních zdrojů získáte na e-mailu vlastimil.kroupa@eeika.cz

Tým projekční kanceláře EEIKA Brno, s.r.o. posílil projektant Ing. Ludvík Pavlík.

Nový projektant

PF 2013

Diagnostika záložních zdrojů DC 24V – novinka




