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Vážení přátelé,
máte v rukou číslo 
EEIKAINFO magazínu 
vydávané při příležitos-
ti 45. Mezi-národního 
strojírenského veletrhu
v Brně. Firma
EEIKA Brno, s.r.o.
v rozsáhlejší expozi-
ci prezentuje průřez 
výrobním programem. 
Nosnou část - výstavbu 
kioskových trafostanic 
řady PET® představí, 
jako již tradičně, přímo 
na konkrétní trafostani-
ci, která bude
z veletrhu přesunuta 
přímo na místo určení. 
V magazínu najdete 
informace o dvou zají-
mavých řešeních, které 
umožňuje systém PET® 
- přizpůsobení vzhledu 
okolnímu prostředí a 
technické řešení připo-
jení více odběratelů
z jedné trafostanice
i o službách, které 
EEIKA Brno, s.r.o. 
poskytuje soukromým 
odběratelům el. ener-
gie.

    Distribuční trafostanice PET® 600 na Tovární ulici v Jihlavě je velmi zajímavým příkladem 
jaké možnosti v přizpůsobení okolí skýtá kiosková technologie PET®. 
V mnoha případech (zejména u starších zděných typů) jsou trafostanice opravdovou dominan-
tou a mnohdy výrazně narušují ráz obce či krajiny. EEIKA Brno, s.r.o. již od počátku výstavby 
prosazuje opačný trend - trafostanice jako funkční „servisní“ zařízení by měla co nejméně ovliv-
ňovat své okolí a měla by být „neviditelná“. Trafostanice PET® jsou proto dodávány s několika 
variantami střechy a povrchové úpravy, se škálou doplňků, které umožňují přizpůsobení archi-
tektonickému rázu okolí. 
    Standardní distribuční trafostanice PET® 600 na ulici Tovární v Jihlavě je osazena dvěma ole-
jovými transformátory o výkonu 2 x 400 kVA. Na vn straně je osazen rozváděč Siemens 8DJ20 
v zapojení 81 (izolace SF6), na nn straně jsou zapojeny dva rozváděče RDO 1000. 
Na rozdíl od jiných případů, kdy je pod povrchem zapuštěna pouze základová vana, je u této tra-
fostanice skelet podélně částečně zapuštěn do svahu. Pro zabezpečení stability trafostanice je za 
a okolo ní vybudována opěrná železobetonová zídka o síle 300 mm. Ta bude schopna zabez-pečit 
trafostanici proti možnému vychýlení způsobenému tlakem zeminy, případně pohyby podloží a 
okolního terénu. 

    
Shora je trafostanice kryta „zelenou střechou“ - osázenou okrasnými křovinami a květinami. 
Střecha je ze tří stran lemována atikou, zadní strana přiléhá ke svahu. Pro osázení zelení je 
na trafostanici položena zesílená hydroizolační vrstva překrytá rašelinou a zahradnickým subs-
-trátem vhodným pro venkovní pěstování křovin. Viditelné části stěn trafostanice jsou opatřeny 
obkladem imitující kyklopské zdivo. 
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zábrany drátěné branky. Oba nn rozváděče jsou obslužné 
samostatnými dveřmi zvenčí. Ochranu a bez-pečnost práce 
při zhoršených povětrnostních podmínkách zajišťují plastové 
stříšky a venkovní osvětlení umístěné nade dveřmi.
    EEIKA Brno, s.r.o. realizovala stavbu trafostanice na 
klíč od projektové dokumentace včetně stavebního řízení, 
výstavby, až po uvedení do provozu. Součástí dodávky byla 
přeložka nn kabelů vedených v areálu na kabelové lávce
i kabelová smyčka vn (majitel JME, a.s.).

    V minulém roce se nám opět podařilo zvítězit v 1. lize, 
skupině Vyškovsko - České asociace kompaktních sportů a 
zároveň se tak kvalifikovat na Mistrovství republiky druž-
stev. Tam se nám nevedlo plně podle našich představ, ale 
celkové 15. místo není tak špatné. V individuálních soutě-
žích se nejlépe umístil Radomil Ševčík s Ivo Treterou na 
pěkném pátém místě v soutěži dvojic. Příští rok bychom na 
tyto výsledky rádi navázali a zaútočili na nejvyšší příčky. 

Filip Pokorný 
Předseda oddílu

Více informací naleznete na www.caks.cz
EEIKA Brno, s.r.o. je hlavním sponzorem našeho šipkové-
ho oddílu DC AVALANCHE Újezd u Brna.

Úvodník

Aktuality

Trafostanice PET® 600 - Jihlava ul. Tovární 
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Zajímavé technické řešení DC AVALANCHE Újezd u Brna 

    EEIKA Brno, s.r.o. zve všechny partnery k návště-
vě expozice na MSV 2003 ve dnech 15. - 19. 9. 2003
- stánek číslo 4 volná plocha Z1.

MSV 2003

PET® 600 Jihlava ul. Tovární

Ochranné stříšky nad vstupem k nn technologii

•   Firma zakoupila ocelovou kontejnerovou cisternu certifi-
kovanou pro skladování a převoz ropných produktů. Spolu 
s proškolením firemních řidičů zkvalitní a zjednoduší olejové 
hospodářství firmy. 
•   Práce ve výškách od přelomu roku výrazně zjednodušu-
je nový manipulační koš. Po připevnění na jeřábovou ruku 
Renaultu Midlum umožňuje manipulace ve výšce až 11 metrů. 
Do jeho zakoupení byla firma odkázána na pronájem cizí plo-
šiny. Jeho využití je široké - od servisu a oprav stožárových 
trafostanic, až po montáž osvětlovacích těles.
•   Od Mezinárodního strojírenského veletrhu je k dispozici 
nový elektronický katalog. Obsahuje rozšířené informace 
o poskytovaných službách a produktech. Zájemci o jeho 
zaslání si mohou napsat e-mailem na info@eeika.cz, nebo na 
adresu firmy EEIKA Brno, s.r.o. Jahodová 54, 620 00 Brno.
•   Na konci června letošního roku zahájila 
činnost společnost VF projekt, spol. s r.o. 
Ing. Vojtěcha Vinohradského a Ing. arch. 
Jany Finkové. EEIKA Brno, s.r.o. přeje oběma úspěšné zúro-
čení dlouholetých zkušeností v projekci energetických staveb 
včetně kioskových trafostanic. 
Více o VF projekt, spol. s r.o. na www.vfprojekt.cz



    Projekčnímu týmu pod vedením ing. Vinohradského se 
podařilo zvoleným řešením vhodně využít vymezený prostor 
a velmi citlivě zasadit trafostanici do prostředí. 

Klimatické podmínky letošního jara a léta bohužel dosud 
neumožnily plánované osázení střechy trafostanice zelení. 
Vysazena bude jakmile bude jisté její bezproblémové uchy-
cení.

    Prostor, který v programu společnosti EEIKA Brno, s.r.o. 
zabírají služby firemním odběratelům se neustále zvětšuje.
I spektrum služeb se průběžně rozšiřuje. 
Olejové i suché transformátory nejrůznějších soukromých 
odběratelů el. energie firma opravuje nepřetržitě po dobu 
12 let. Včasné pohotovostní zásahy při poruchách s násled-
ným výpadkem energie zabránily rozsáhlým škodám např.
v živočišné výrobě zemědělských podniků, dřevozpracují-
cích firmách i mrazírnách.
    Obdobná je situace i ve výstavbě kioskových trafostanic. 
Kiosky řady TMT® a nyní i PET® slouží úspěšně jak rozvod-
ným závodům, tak i odběratelům.
    První odběratelská trafostanice vybudovaná „na klíč“ byla 
předána 12. 8. 1996 ve Vyškově. Trafostanice TMT® 750 
o výkonu 2 x 630 kVA bez problémů slouží firmě Felix 
Böttcher ČR a.s. 
    Všeobecný rozvoj investic i dobré zkušenosti klientů
s kvalitou práce postupně zvyšovaly poptávku po dalších 
službách. EEIKA Brno, s.r.o. budovala kabelové přeložky, 
firemní a vnitroareálové rozvody. V roce 2000 vyvinula 
na základě poptávky bezpečnostní oddělovací transformátor 

OTB 231 pro práci v omezených vodivých prostorách. 
    Vývoj v elektroenergetice postupně vytvářel prostředí 
pro poptávku po komplexních službách. Faktu, že zákazníci 
chtějí silného partnera schopného realizovat a v požado-
vané kvalitě garantovat jak rozsáhlé investiční akce, tak 
i každodenní servis, přizpůsobila EEIKA Brno, s.r.o. styl 
své práce. 
    Kompletní služby firmy EEIKA Brno, s.r.o. poskytované 
odběratelům el. energie začínají konzultacemi a poraden-
stvím, zahrnují projekci, výstavbu, montáž zařízení, opravy, 
revize, každodenní servis a mohou končit třeba odkupem 
zařízení vhodného pro repas.
    Jedním z příkladů komplexního přístupu byly práce 
v areálu firmy .A.S.A. spol. s r.o. v Brně. (viz EEIKAINFO 
3/2002 - k nahlédnutí na www.eeika.cz).
    Dlouhodobé zkušenosti nabyté při práci pro jeden 
z největších energetických rozvodných podniků v České 
republice - JME, a.s. jsou výrazným přínosem i pro realizaci 
zakázek soukromých odběratelů. JME, a.s. vyžaduje od všech 
svých dodavatelů vysokou kvalitu prováděné práce, instalo-
vaných technologií i použitého materiálu. 

Trafostanice PET® 600 - Jihlava ul. Tovární     Pro pracovníky firmy EEIKA Brno je samozřejmostí 
dodržení stejné kvality služeb při práci pro kteréhokoliv 
zákazníka.
    Další výhoda - znalost prostředí a procesů se projevuje 
v okamžiku kdy je třeba součinnosti rozvodného závodu. 
Mnohé investiční akce i servis zařízení se neobejdou bez 
vypínání přívodu el. energie, budování kabelových přeložek 
vn apod. 
    Vhodným ilustračním příkladem může být situace při zři-
zování nového odběrného místa. Ve většině případů znamená 
zřízení nového odběrného místa „dvojí stavbu“ dvou investo-
rů. Jednou je výstavba trafostanice - investorem je odběratel 
a druhou výstavba kabelové přípojky (včetně vn technologie 
v trafostanici) - investorem je ve sdružené investici příslušný 
rozvodný závod. 
    Jako dvě samostatné stavby mohou trafostanici a přípoj-

ku realizovat dvě různé firmy podle samostatného výběru 
investorů. Přípojku firma zapsaná v seznamu dodavatelů 
konkrétního rozvodného závodu a trafostanici jakáko-
liv firma s oprávněním k výstavbě a elektromontážím.
V takovém případě probíhají dvě samostatná stavební říze-
ní, oddělená výstavba, dodavatelské firmy drží samostatně 
i záruky. 
    Mnohem výhodnější variantou v takovém případě je 
současná výstavba trafostanice i kabelové přípojky jednou 
firmou. Při ní odpadají potenciální problémy vzniklé komu-
nikací mezi dvěma realizátory, prodlevy při předávání návaz-
ných prací atd. 
    Kvalitu realizace celé akce pocítí především odběratel, 
on je závislý na dodávce el. energie, jak na jejím včasném 
zahájení, tak i na bezproblémovém průběhu akce. Proto je 
pro něj správná volba dodavatele tak důležitá.

Rozvoj služeb soukromým odběratelům

    V květnu 2003 předala EEIKA Brno, s.r.o. ojedinělou 
odběratelskou trafostanici určenou pro napájení tří odběratelů. 
Pětiprostorová trafostanice PET® 500 napájí provozy firem 
TRIBOS, TRIBOTEC a PETR KLOBÁS v areálu na Košu-
ličově ulici v Brně - Horních Heršpicích. Do jejího zprovoz-
nění byly uvedené firmy závislé na dodávkách energie z odbě-
ratelské trafostanice ve vedlejším areálu. Ta nepatřila žádné z 
nich.
    Vzhledem k dobrým vzájemným vztahům investorů bylo 
možné uvažovat o společném řešení přívodu el. energie. 
Výstavba tří samostatných trafostanic by sice zajistila absolut-
ní komfort a samostatnost, byla by ovšem ekonomicky a pro-
storově velmi náročná. Po dohodě s investory a konzultacích
 s odborníky z rozvodného závodu bylo zvoleno nestandardní 
uspořádání trafostanice PET® 500.
    Trafostanice je osazena dvěma transformátory o výkonu 630 
kVA (společný pro TRIBOS a TRIBOTEC a samostatný pro 
PETR KLOBÁS), vn rozváděčem Siemens 8DJ20/81, dvěma 
atypickými nn rozváděči RDO 1000. Při standardním usazení 
v pochozí trafostanici by pro uvedené množství technologie 
bylo nutné použít kiosek o výrazně větších rozměrech. EEIKA 

Brno, s.r.o. navrhla a naprojektovala řešení s kombinovanou 
vnitřní a vnější obsluhou. Rozváděč vysokého napětí 
(majetek JME, a.s.) je obslužný zevnitř samostatné místnosti 

standardních rozměrů. Transformátory a příslušná technologie 
nízkého napětí jsou umístěny za sebou napříč trafostanicí, 
od-dělené nehořlavou příčkou. Tohle uspořádání přineslo zkrá-
cení trafokobek. Jejich hloubka v obou případech činí 2000 
mm. Transformátory jsou umístěny blíže ke vstupním dveřím,
z bezpečnostních důvodů proto nahradily standardní dřevěné

Zajímavé technické řešení s velkým ekonomickým přínosem

majetek rozvodného závodu,
realizátora vybírá rozvodný 
závod ze seznamu dodava-
telů

majetek odběratele
realizátora vybírá odběratel 
dle vlastního uvážení

V některých případech
v majetku rozvodného závo-
du, v některých případech
v majetku odběratele“
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Pohled ze strany vn technologie


