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Vážení přátelé,
 třetí číslo eeikainfo magazínu vychází při příležitosti 48. mezinárodního strojírenského vele-
trhu v Brně. EEIKA Brno, s.r.o. na něm tradičně představu špičkové novinky z oboru. 
V magazínu se dočtete o úspěšném průběhu typových zkoušek trafostanice PET® MINI v elek-
trotechnické zkušebně ŠKODA VÝZKUM s.r.o. v Plzni. Trafostanice při nich vyhověla všem 
požadavkům. Dále přinášíme informace o několika zajímavých realizacích. První z nich je 
trafostanice PET® STANDARD 350o u nově vybudovaného Městského oddechového a spor-
tovního centra s Aqaparkem v Prostějově. Pro svou rozmanitost je zajímavá akce v Brně Tuřa-
nech vyvolaná výstavbou domova důchodců. Zahrnuje výstavbu distribuční a odběratelské 
trafostanice (stavebně i technologicky spojených) přeložku rušení části vn vedení i staré slou-
pové trafostanice. Největší trafostanicí vybudovanou v roce 2006 byla distribuční trafostanice
PET® SESTAVA 1100x260 se vstupní rozvodnou pro brněnské Olympia centrum v Modřicích. 
Přejeme Vám příjemné čtení a těšíme se na setkání – například v expozici na MSV 06.

Trafostanice PET® Standard 350o Aquapark Koupelky v Prostějově

 1.srpna 2006 byl zahájen zkušební provoz Městského oddechového a sportovního centra 
v Prostějově s nejmodernějším Aquaparkem na střední Moravě. 
 Koupaliště v Prostějově – Krasicích přestalo vyhovovat běžným požadavkům na rekreační 
vyžití a z rozhodnutí města Prostějova bylo v rekordním čase přestavěno na moderní sportovní 
areál. Po zimní asanaci původního betonového bazénu byly práce na výstavbě areálu zaháje-
ny 27. března 2006. Na celkové ploše 43000 m2 vyrostly tři bazény – rekreační, víceúčelový 
a dětský s celkovou vodní plochou více než 1500 m2 a množstvím atrakcí. Např. stometrovým 
tobogánem, trojskluzavkou, třemi plaveckými dráhami, vodním dělem, umělým vodním prou-
dem, vodní masáží, dnovou perličkou, písčitou pláží a dalšími. Areál byl nově rozčleněn třemi 
uměle vytvořenými kopci, bohatě osázen zelení. Již před zahájením provozu bylo vysazeno 
kolem deseti tisíc okrasných keřů, které budou postupně doplněny stovkou stromů. 
 Často užívané označení „Aquapark“ není pro areál zcela výstižné. V areálu jsou umístěna 
dětská hřiště, několik sportovišť (pro volejbal, nohejbal, plážový volejbal, basketbal, petan-
que, stolní tenis apod.). odpočinkových ploch a rekreačních zařízení., občerstvení a restaurace 
s celoročním provozem. Rozčlenění areálu počítá i s jeho dalším rozvojem. Možné je například 
vybudování kryté haly, minigolfu apod..
 Vlastníkem Městského oddechového centra s celkovou denní kapacitou až 2500 návštěvní-
ků je fi rma MI PRO STAV s.r.o. s majoritním podílem Města Prostějova. Provozovatelem 
je Domovní správa Prostějov, s.r.o.
 Při výstavbě areálu bylo využito nejmodernějších technologií. Kromě již zmiňovaných nere-
zových bazénů bylo položeno více než 2500 metrů různých rozvodů. Vodu v bazénech (kriteria 

pro její kvalitu jsou paradoxně přísnější než pro pitnou vodu) budou na teplotu 26 °C, případně 
28 °C ohřívat tepelná čerpadla o výkonu 750 kW. Kvalita vody je průběžně sledována a voda 
fi ltrována. 

 Instalovaná technologická zařízení i infrastruktura si vyžádala vybudování nového přívodu 
el. energie. Celkový příkon areálu by měl dosáhnout maximální hodnoty 487 kW. Z toho jen

ENERGETICKÝ INFORMAČNÍ MAGAZÍN

PET® SESTAVA 1100x260 OLYMPIA

 Rozvoj brněnského obchodně zábavního centra Olympia spojený s novou výstavbou si vyžádal 
úpravy distribuční sítě společnosti E.ON Česká republika a.s. v této lokalitě. Stávající venkov-
ní vedení bylo v délce více než 1 km přeloženo do nové trasy (jako kabelové zemní vedení). 
 Pro napájení vestavěných trafostanic zásobujících el. energií jednotlivé části Olympia centra 
a jako náhrada za zrušenou distribuční trafostanici byla vybudována nová kiosková trafostanice 
se vstupní rozvodnou a položeny nové přívodní kabely. 
 Dodavatelem trafostanice byla fi rma EEIKA Brno, s.r.o.. Konkrétně byla zvolena trafostanice 
PET® SESTAVA 1100x260 sestavená z kiosků o délce 750 a 350 cm. V delším kiosku je umís-
těna vn rozvodna s vn modulárním rozváděčem s izolací SF
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 SIEMENS 8DH10 o jedenácti 

polích. Osm polí pokryje potřeby Olympia centra, zbývající tři pole v majetku E.ON Česká 
republika a.s. budou součástí distribuční. Menší kiosek PET® 350 je členěn na dvě části – nn 
rozvodnu a trafokomoru. Nn rozvodna osazená rozváděčem RDO 1000 převzala funkci zruše-
né trafostanice. Jsou do ní přepojeny stávající odběry (restaurace KFC, regulační stanice plynu, 
zařízení křižovatky, veřejné osvětlení apod.). V trafokomoře je osazen olejový hermetizovaný 
transformátor o výkonu 250 kVA. Trafokomora i záchytná jímka jsou připraveny na možné 
osazení silnějším transformátorem až do výkonu 630 kVA: 
 Trafostanice byla na místo usazena 3.8. 2006. Z časových důvodů tentokrát montáž technolo-
gických zařízení výjimečně neprobíhala v montážní hale, až na staveništi. Firma ELMOZ, a.s. 
mohla ihned po usazení skeletů do trafostanice začít vtahovat a zaúsťovat pokládané kabely. 
 Montážní skupina EEIKA Brno, s.r.o. instalovala technologická zařízení do trafostanice prů-
běžně mezi 7. a 25. srpnem. Na konci srpna byla trafostanice dokončena a předána. 

MSV 06

 EEIKA Brno, s.r.o. tradičně vystavuje na Mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně. 
48. ročník veletrhu proběhne na výstavišti BVV v Brně od 18. do 22. září 2006. Expozi-
ce společnosti EEIKA Brno, s.r.o. je umístěna na tradičním místě poblíž hlavního vchodu 
do pavilonu Z na volné ploše Z1, stánek č. 2. 
 V letošním roce bude v Brně poprvé představen nový model trafostanice řady PET® - dis-
tribuční trafostanice PET® MINI 300d. Součástí prezentace bude samozřejmě detailní průřez 
výrobním programem od výstavby trafostanic, přes servisní služby, až po odborné konzultace 
a projekční služby.
 Pracovníci společnosti EEIKA Brno, s.r.o. se Vám rádi budou věnovat po celou dobu 
veletrhu.

Inzerce

Pro firmu EEIKA Brno, s.r.o. vydává Michal Churavý, tisk OLD PRINT, s.r.o., číslo 3, ročník 8.
Kontakt: EEIKA Brno, s.r.o., Jahodová 54, 620 00  Brno, tel.: 545 232 303, GSM 724 231 213, www.eeika.cz,

držitel certifikátu ISO 9001

Trafostanice PET® STANDARD 350o v Prostějově
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na tepelná čerpadla připadá 252 kW.
 Jako nejvhodnější řešení byla zvolena kiosková trafostanice PET® STANDARD 350o osaze-
ná transformátorem o výkonu 630 kVA. Trafostanice je zasazena do obvodové zdi areálu podél 
ulice Krasická, vstupy do obou prostor jsou zajištěny samostatnými dveřmi z vnější strany are-
álu, Stejně tak i přístup k obchodnímu měření je zajištěn zvenčí areálu ve stěně trafostanice. 
 Trafostanice je dvouprostorová, vn i nn technologie je umístěna ve společné prostoře. Nehoř-
lavou železobetonovou příčkou je oddělena trafokomora přístupná zvenčí. Na vn straně je 
trafostanice osazena rozváděčem Siemens s izolací SF
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 typ 8DJ10 zapojení 10, na nn straně 

RDO 1000 a měřícími transformátory proudu.
 Kompletně vybavená trafostanice byla na místo usazena 7.6.2006. Po dokončovacích pracích 
byla trafostanice předána 9.6.2006.

Trafostanice PET® MINI

 Na 48. mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně EEIKA Brno, s.r.o. opět představí odbor-
né veřejnosti nejnovější kioskovou trafostanici řady PET® MINI 300. Trafostanice prezentova-
ná již na 14. veletrhu elektrotechniky a elektroniky AMPER v Praze v dubnu 2006 jako horká 
vývojová novinka postupně přešla do běžného výrobního programu společnosti. 
 Trafostanice prošla typovými zkouškami ve Zkušební laboratoři – Elektrotechnické zkušebně 
ŠKODA VÝZKUM s.r.o. v Plzni. Ve stejné akreditované zkušební laboratoři proběhly v minu-
lém roce úspěšné zkoušky trafostanice kategorie PET® STANDARD.
 Trafostanice PET® MINI 300 v běžném provedení prošla následujícími zkouškami dle
ČSN EN 61330:
• Zkouškami oteplení 
• Zkouškami uzemňovacích obvodů krátkodobým a dynamickým výdržným proudem
• Zkouškami blokové transformovny obloukovým zkratem při vnitřní poruše.
 Při veškerých provedených zkouškách trafostanice PET® MINI 300 splnila požadované para-
metry. Nedošlo k nadměrnému zvýšení teploty, při zkoušce zkratové odolnosti uzemňovacího 
obvodu nebylo patrné hoření, nedošlo k poškození šroubových spojů, k deformaci zemnících 
vodičů, nedošlo ke změně v odporech jednotlivých uzemňovacích větví. 
 Pro zkoušku obloukovým zkratem byla technologická zařízení trafostanice nahrazena make-
tami stejných rozměrů. V okolí trafostanice – zejména v okolí dveří a ventilačních otvorů - byly 
umístěny indikátory tepelných účinků výfukových plynů (černá bavlněná síťovina o rozmě-
rech 150x150mm). Efektivní hodnota zkratového proudu byla nastavena na 16 kA při 1500 V. 
Pro možnost detailního rozboru zkratového děje byla celá zkouška snímána vysokorychlostní 
digitální kamerou. 
 Trafostanice v této zkoušce vyhověla ve všech šesti zkoumaných parametrech – nedošlo 
účinky přetlaku k otevření či poškození dveří, nedošlo k odléntutí žádné části trafostanice, 

nevznikly žádné trhliny otevírající volně přístupné části krytu trafostanice, nedošlo ke vznícení 
indikátorů tepelných účinků výfukových plynů, veškeré zemnící spoje byly po zkoušce nadále 
účinné.
 Úspěšné absolvování zkoušek potvrdilo, že i polozapuštěná trafostanice vyvinutá fi rmou 
EEIKA Brno, s.r.o. splňuje přísné bezpečnostní parametry a je možné ji bez problémů využívat 
v rozvodných sítích i pro napájení soukromých odběratelů. V současné době je do provozu uvá-
děna první odběratelská trafostanice PET® MINI v Brně. Bližší informace přineseme v příštím 
čísle eeikainfo magazínu.

Dd Holásecká Brno – Tuřany

 Výstavba Domova důchodců na Holásecké ulici v Brně - Tuřanech si vyžádala nejen výstavbu 
nové odběratelské trafostanice, ale i zásah do distribuční sítě společnosti E.ON Česká republika a.s.

 Výstavba domova s plánovanou kapacitou více než 100 míst byla slavnostně zahájena 8.8.2006 
poklepem na základní kámen za účasti primátora města Brna, jeho náměstků, představitelů 
městské části Brno – Tuřany a zástupců Ministerstva práce a sociálních věcí. Plán předpokládá 
celkovou investici ve výši 176 mil. Kč, z toho z rozpočtu města Brna 53 mil. Kč a 123 mil. Kč 
z kapitoly MPSV ČR. Výstavba by měla být ukončena v srpnu 2008. Po dokončení stoupne 
počet lůžkových míst v seniorských zařízeních v Brně na 2000. 
 Do půdorysu nově budovaného areálu se promítalo venkovní vedení 22 kV distribuční sítě 
č.v. 820 (a jeho ochranné pásmo) přivádějící energii k dvousloupové trafostanici napájející 
zdravotní středisko a zástavbu v přilehlém okolí. Trafostanice byla pro provozovatele situo-
vána velmi nevhodně – bez přímého přístupu z veřejného prostranství, pouze přes soukromý 
pozemek. 

 Podmínkou pro zahájení výstavby Domova důchodců proto byla přeložka části vedení zasa-
hující do půdorysu areálu, zrušení stávající trafostanice a umístění nové kioskové trafostanice 
na jinou část distribuční sítě. 
 Areál nově budovaného Domova důchodců bude napájen samostatně z vlastní odběratelské 
trafostanice přistavěné přímo k distribuční stanici. Při vnějším pohledu vypadají trafostanice 
jako jeden stavební celek.
 EEIKA Brno, s.r.o. realizuje jak přeložku distribučních zařízení (investorem je E.ON Česká 
republika a.s.) i výstavbu nové odběratelské trafostanice (investorem je Statutární město Brno 
– investor výstavby Domova důchodců). Oběma investorům (distributor i Statutární město 
Brno) přináší společná výstavba jednou fi rmou množství výhod – organizačních, časových 

(odpadají předávky mezi různými fi rmami) a ekonomických i jednotnou garanci kvality. 
 Toto konkrétní technické řešení, kdy jsou obě trafostanice umístěny těsně vedle sebe, jejich 
střechy spojeny a transformátor odběratelské trafostanice je připojen k vn rozváděči v distri-
buční stanici, přímo vyžadovalo kompatibilitu obou trafostanic.
 Výstavba byla zahájena koncem května 2006. Dne 29.5. proběhlo předání a vytyčení staveniš-
tě. V průběhu června proběhly přípravné a stavební práce. 26.6. byly na společné lože usazeny 

základové vany obou trafostanic - distribuční trafostanice PET® STANDARD 400d a odběra-
telské PET® STANDARD 350o a nadzemní část distribuční trafostanice. 
 Distribuční trafostanice PET® STANDARD 400d pro napájení zdravotního střediska a obytné 
zástavby byla osazena olejovým hermetizovaným transformátorem o výkonu 630 kVA v samo-
statné trafokomoře. Ve společné prostoře je osazen vn rozváděč SIEMENS 8DJ20 v zapo-
jení 81 a nn rozváděč RDO 1000 s deseti vývody. Druhý vývod na trafo z vn rozváděče je při-
praven pro následné přímé připojení transformátoru odběratelské trafostanice. 
 28.6. byla trafostanice vřazena do distribuční sítě E.ON Česká republika a.s. a 29.6. byla uve-
dena do provozu. Následně byly v červenci přepojeny nn kabely. 
 Na stávajícím venkovním vedení vn byl rekonstruován podpěrný bod v rozbočení sítě, neboť 
zrušením jedné větve sítě došlo ke změně poměru sil a betonový sloup 10,5 s vrcholovou silou 
600 kN by nebyl schopen bezpečně podpírat upravené vedení. Sloup byl nahrazen dvěma slou-
py 10,5 s vrcholovou silou 1000 kN s patřičnými konzolami. Následně bylo zrušeno staré 
vedení a demontována trafostanice.
 Odběratelská trafostanice PET® STANDARD 350o byla usazena 1.9.2006 po dohodě s reali-
zátorem stavby. Její technické řešení – připojení transformátoru přímo k vn rozváděči v distri-
buční trafostanici umožňuje výraznou prostorovou – tím i ekonomickou úsporu. Trafostanice 
je pouze dvouprostorová (trafokomora a nn prostora). 

Distribuční trafostanice s připravenou základovou vanou pro odběratelskou trafostanici

Trafostanice ve zkušebně
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na tepelná čerpadla připadá 252 kW.
 Jako nejvhodnější řešení byla zvolena kiosková trafostanice PET® STANDARD 350o osaze-
ná transformátorem o výkonu 630 kVA. Trafostanice je zasazena do obvodové zdi areálu podél 
ulice Krasická, vstupy do obou prostor jsou zajištěny samostatnými dveřmi z vnější strany are-
álu, Stejně tak i přístup k obchodnímu měření je zajištěn zvenčí areálu ve stěně trafostanice. 
 Trafostanice je dvouprostorová, vn i nn technologie je umístěna ve společné prostoře. Nehoř-
lavou železobetonovou příčkou je oddělena trafokomora přístupná zvenčí. Na vn straně je 
trafostanice osazena rozváděčem Siemens s izolací SF
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RDO 1000 a měřícími transformátory proudu.
 Kompletně vybavená trafostanice byla na místo usazena 7.6.2006. Po dokončovacích pracích 
byla trafostanice předána 9.6.2006.

Trafostanice PET® MINI

 Na 48. mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně EEIKA Brno, s.r.o. opět představí odbor-
né veřejnosti nejnovější kioskovou trafostanici řady PET® MINI 300. Trafostanice prezentova-
ná již na 14. veletrhu elektrotechniky a elektroniky AMPER v Praze v dubnu 2006 jako horká 
vývojová novinka postupně přešla do běžného výrobního programu společnosti. 
 Trafostanice prošla typovými zkouškami ve Zkušební laboratoři – Elektrotechnické zkušebně 
ŠKODA VÝZKUM s.r.o. v Plzni. Ve stejné akreditované zkušební laboratoři proběhly v minu-
lém roce úspěšné zkoušky trafostanice kategorie PET® STANDARD.
 Trafostanice PET® MINI 300 v běžném provedení prošla následujícími zkouškami dle
ČSN EN 61330:
• Zkouškami oteplení 
• Zkouškami uzemňovacích obvodů krátkodobým a dynamickým výdržným proudem
• Zkouškami blokové transformovny obloukovým zkratem při vnitřní poruše.
 Při veškerých provedených zkouškách trafostanice PET® MINI 300 splnila požadované para-
metry. Nedošlo k nadměrnému zvýšení teploty, při zkoušce zkratové odolnosti uzemňovacího 
obvodu nebylo patrné hoření, nedošlo k poškození šroubových spojů, k deformaci zemnících 
vodičů, nedošlo ke změně v odporech jednotlivých uzemňovacích větví. 
 Pro zkoušku obloukovým zkratem byla technologická zařízení trafostanice nahrazena make-
tami stejných rozměrů. V okolí trafostanice – zejména v okolí dveří a ventilačních otvorů - byly 
umístěny indikátory tepelných účinků výfukových plynů (černá bavlněná síťovina o rozmě-
rech 150x150mm). Efektivní hodnota zkratového proudu byla nastavena na 16 kA při 1500 V. 
Pro možnost detailního rozboru zkratového děje byla celá zkouška snímána vysokorychlostní 
digitální kamerou. 
 Trafostanice v této zkoušce vyhověla ve všech šesti zkoumaných parametrech – nedošlo 
účinky přetlaku k otevření či poškození dveří, nedošlo k odléntutí žádné části trafostanice, 

nevznikly žádné trhliny otevírající volně přístupné části krytu trafostanice, nedošlo ke vznícení 
indikátorů tepelných účinků výfukových plynů, veškeré zemnící spoje byly po zkoušce nadále 
účinné.
 Úspěšné absolvování zkoušek potvrdilo, že i polozapuštěná trafostanice vyvinutá fi rmou 
EEIKA Brno, s.r.o. splňuje přísné bezpečnostní parametry a je možné ji bez problémů využívat 
v rozvodných sítích i pro napájení soukromých odběratelů. V současné době je do provozu uvá-
děna první odběratelská trafostanice PET® MINI v Brně. Bližší informace přineseme v příštím 
čísle eeikainfo magazínu.

Dd Holásecká Brno – Tuřany

 Výstavba Domova důchodců na Holásecké ulici v Brně - Tuřanech si vyžádala nejen výstavbu 
nové odběratelské trafostanice, ale i zásah do distribuční sítě společnosti E.ON Česká republika a.s.

 Výstavba domova s plánovanou kapacitou více než 100 míst byla slavnostně zahájena 8.8.2006 
poklepem na základní kámen za účasti primátora města Brna, jeho náměstků, představitelů 
městské části Brno – Tuřany a zástupců Ministerstva práce a sociálních věcí. Plán předpokládá 
celkovou investici ve výši 176 mil. Kč, z toho z rozpočtu města Brna 53 mil. Kč a 123 mil. Kč 
z kapitoly MPSV ČR. Výstavba by měla být ukončena v srpnu 2008. Po dokončení stoupne 
počet lůžkových míst v seniorských zařízeních v Brně na 2000. 
 Do půdorysu nově budovaného areálu se promítalo venkovní vedení 22 kV distribuční sítě 
č.v. 820 (a jeho ochranné pásmo) přivádějící energii k dvousloupové trafostanici napájející 
zdravotní středisko a zástavbu v přilehlém okolí. Trafostanice byla pro provozovatele situo-
vána velmi nevhodně – bez přímého přístupu z veřejného prostranství, pouze přes soukromý 
pozemek. 

 Podmínkou pro zahájení výstavby Domova důchodců proto byla přeložka části vedení zasa-
hující do půdorysu areálu, zrušení stávající trafostanice a umístění nové kioskové trafostanice 
na jinou část distribuční sítě. 
 Areál nově budovaného Domova důchodců bude napájen samostatně z vlastní odběratelské 
trafostanice přistavěné přímo k distribuční stanici. Při vnějším pohledu vypadají trafostanice 
jako jeden stavební celek.
 EEIKA Brno, s.r.o. realizuje jak přeložku distribučních zařízení (investorem je E.ON Česká 
republika a.s.) i výstavbu nové odběratelské trafostanice (investorem je Statutární město Brno 
– investor výstavby Domova důchodců). Oběma investorům (distributor i Statutární město 
Brno) přináší společná výstavba jednou fi rmou množství výhod – organizačních, časových 

(odpadají předávky mezi různými fi rmami) a ekonomických i jednotnou garanci kvality. 
 Toto konkrétní technické řešení, kdy jsou obě trafostanice umístěny těsně vedle sebe, jejich 
střechy spojeny a transformátor odběratelské trafostanice je připojen k vn rozváděči v distri-
buční stanici, přímo vyžadovalo kompatibilitu obou trafostanic.
 Výstavba byla zahájena koncem května 2006. Dne 29.5. proběhlo předání a vytyčení staveniš-
tě. V průběhu června proběhly přípravné a stavební práce. 26.6. byly na společné lože usazeny 

základové vany obou trafostanic - distribuční trafostanice PET® STANDARD 400d a odběra-
telské PET® STANDARD 350o a nadzemní část distribuční trafostanice. 
 Distribuční trafostanice PET® STANDARD 400d pro napájení zdravotního střediska a obytné 
zástavby byla osazena olejovým hermetizovaným transformátorem o výkonu 630 kVA v samo-
statné trafokomoře. Ve společné prostoře je osazen vn rozváděč SIEMENS 8DJ20 v zapo-
jení 81 a nn rozváděč RDO 1000 s deseti vývody. Druhý vývod na trafo z vn rozváděče je při-
praven pro následné přímé připojení transformátoru odběratelské trafostanice. 
 28.6. byla trafostanice vřazena do distribuční sítě E.ON Česká republika a.s. a 29.6. byla uve-
dena do provozu. Následně byly v červenci přepojeny nn kabely. 
 Na stávajícím venkovním vedení vn byl rekonstruován podpěrný bod v rozbočení sítě, neboť 
zrušením jedné větve sítě došlo ke změně poměru sil a betonový sloup 10,5 s vrcholovou silou 
600 kN by nebyl schopen bezpečně podpírat upravené vedení. Sloup byl nahrazen dvěma slou-
py 10,5 s vrcholovou silou 1000 kN s patřičnými konzolami. Následně bylo zrušeno staré 
vedení a demontována trafostanice.
 Odběratelská trafostanice PET® STANDARD 350o byla usazena 1.9.2006 po dohodě s reali-
zátorem stavby. Její technické řešení – připojení transformátoru přímo k vn rozváděči v distri-
buční trafostanici umožňuje výraznou prostorovou – tím i ekonomickou úsporu. Trafostanice 
je pouze dvouprostorová (trafokomora a nn prostora). 

Distribuční trafostanice s připravenou základovou vanou pro odběratelskou trafostanici

Trafostanice ve zkušebně
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Vážení přátelé,
 třetí číslo eeikainfo magazínu vychází při příležitosti 48. mezinárodního strojírenského vele-
trhu v Brně. EEIKA Brno, s.r.o. na něm tradičně představu špičkové novinky z oboru. 
V magazínu se dočtete o úspěšném průběhu typových zkoušek trafostanice PET® MINI v elek-
trotechnické zkušebně ŠKODA VÝZKUM s.r.o. v Plzni. Trafostanice při nich vyhověla všem 
požadavkům. Dále přinášíme informace o několika zajímavých realizacích. První z nich je 
trafostanice PET® STANDARD 350o u nově vybudovaného Městského oddechového a spor-
tovního centra s Aqaparkem v Prostějově. Pro svou rozmanitost je zajímavá akce v Brně Tuřa-
nech vyvolaná výstavbou domova důchodců. Zahrnuje výstavbu distribuční a odběratelské 
trafostanice (stavebně i technologicky spojených) přeložku rušení části vn vedení i staré slou-
pové trafostanice. Největší trafostanicí vybudovanou v roce 2006 byla distribuční trafostanice
PET® SESTAVA 1100x260 se vstupní rozvodnou pro brněnské Olympia centrum v Modřicích. 
Přejeme Vám příjemné čtení a těšíme se na setkání – například v expozici na MSV 06.

Trafostanice PET® Standard 350o Aquapark Koupelky v Prostějově

 1.srpna 2006 byl zahájen zkušební provoz Městského oddechového a sportovního centra 
v Prostějově s nejmodernějším Aquaparkem na střední Moravě. 
 Koupaliště v Prostějově – Krasicích přestalo vyhovovat běžným požadavkům na rekreační 
vyžití a z rozhodnutí města Prostějova bylo v rekordním čase přestavěno na moderní sportovní 
areál. Po zimní asanaci původního betonového bazénu byly práce na výstavbě areálu zaháje-
ny 27. března 2006. Na celkové ploše 43000 m2 vyrostly tři bazény – rekreační, víceúčelový 
a dětský s celkovou vodní plochou více než 1500 m2 a množstvím atrakcí. Např. stometrovým 
tobogánem, trojskluzavkou, třemi plaveckými dráhami, vodním dělem, umělým vodním prou-
dem, vodní masáží, dnovou perličkou, písčitou pláží a dalšími. Areál byl nově rozčleněn třemi 
uměle vytvořenými kopci, bohatě osázen zelení. Již před zahájením provozu bylo vysazeno 
kolem deseti tisíc okrasných keřů, které budou postupně doplněny stovkou stromů. 
 Často užívané označení „Aquapark“ není pro areál zcela výstižné. V areálu jsou umístěna 
dětská hřiště, několik sportovišť (pro volejbal, nohejbal, plážový volejbal, basketbal, petan-
que, stolní tenis apod.). odpočinkových ploch a rekreačních zařízení., občerstvení a restaurace 
s celoročním provozem. Rozčlenění areálu počítá i s jeho dalším rozvojem. Možné je například 
vybudování kryté haly, minigolfu apod..
 Vlastníkem Městského oddechového centra s celkovou denní kapacitou až 2500 návštěvní-
ků je fi rma MI PRO STAV s.r.o. s majoritním podílem Města Prostějova. Provozovatelem 
je Domovní správa Prostějov, s.r.o.
 Při výstavbě areálu bylo využito nejmodernějších technologií. Kromě již zmiňovaných nere-
zových bazénů bylo položeno více než 2500 metrů různých rozvodů. Vodu v bazénech (kriteria 

pro její kvalitu jsou paradoxně přísnější než pro pitnou vodu) budou na teplotu 26 °C, případně 
28 °C ohřívat tepelná čerpadla o výkonu 750 kW. Kvalita vody je průběžně sledována a voda 
fi ltrována. 

 Instalovaná technologická zařízení i infrastruktura si vyžádala vybudování nového přívodu 
el. energie. Celkový příkon areálu by měl dosáhnout maximální hodnoty 487 kW. Z toho jen

ENERGETICKÝ INFORMAČNÍ MAGAZÍN

PET® SESTAVA 1100x260 OLYMPIA

 Rozvoj brněnského obchodně zábavního centra Olympia spojený s novou výstavbou si vyžádal 
úpravy distribuční sítě společnosti E.ON Česká republika a.s. v této lokalitě. Stávající venkov-
ní vedení bylo v délce více než 1 km přeloženo do nové trasy (jako kabelové zemní vedení). 
 Pro napájení vestavěných trafostanic zásobujících el. energií jednotlivé části Olympia centra 
a jako náhrada za zrušenou distribuční trafostanici byla vybudována nová kiosková trafostanice 
se vstupní rozvodnou a položeny nové přívodní kabely. 
 Dodavatelem trafostanice byla fi rma EEIKA Brno, s.r.o.. Konkrétně byla zvolena trafostanice 
PET® SESTAVA 1100x260 sestavená z kiosků o délce 750 a 350 cm. V delším kiosku je umís-
těna vn rozvodna s vn modulárním rozváděčem s izolací SF

6
 SIEMENS 8DH10 o jedenácti 

polích. Osm polí pokryje potřeby Olympia centra, zbývající tři pole v majetku E.ON Česká 
republika a.s. budou součástí distribuční. Menší kiosek PET® 350 je členěn na dvě části – nn 
rozvodnu a trafokomoru. Nn rozvodna osazená rozváděčem RDO 1000 převzala funkci zruše-
né trafostanice. Jsou do ní přepojeny stávající odběry (restaurace KFC, regulační stanice plynu, 
zařízení křižovatky, veřejné osvětlení apod.). V trafokomoře je osazen olejový hermetizovaný 
transformátor o výkonu 250 kVA. Trafokomora i záchytná jímka jsou připraveny na možné 
osazení silnějším transformátorem až do výkonu 630 kVA: 
 Trafostanice byla na místo usazena 3.8. 2006. Z časových důvodů tentokrát montáž technolo-
gických zařízení výjimečně neprobíhala v montážní hale, až na staveništi. Firma ELMOZ, a.s. 
mohla ihned po usazení skeletů do trafostanice začít vtahovat a zaúsťovat pokládané kabely. 
 Montážní skupina EEIKA Brno, s.r.o. instalovala technologická zařízení do trafostanice prů-
běžně mezi 7. a 25. srpnem. Na konci srpna byla trafostanice dokončena a předána. 

MSV 06

 EEIKA Brno, s.r.o. tradičně vystavuje na Mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně. 
48. ročník veletrhu proběhne na výstavišti BVV v Brně od 18. do 22. září 2006. Expozi-
ce společnosti EEIKA Brno, s.r.o. je umístěna na tradičním místě poblíž hlavního vchodu 
do pavilonu Z na volné ploše Z1, stánek č. 2. 
 V letošním roce bude v Brně poprvé představen nový model trafostanice řady PET® - dis-
tribuční trafostanice PET® MINI 300d. Součástí prezentace bude samozřejmě detailní průřez 
výrobním programem od výstavby trafostanic, přes servisní služby, až po odborné konzultace 
a projekční služby.
 Pracovníci společnosti EEIKA Brno, s.r.o. se Vám rádi budou věnovat po celou dobu 
veletrhu.

Inzerce

Pro firmu EEIKA Brno, s.r.o. vydává Michal Churavý, tisk OLD PRINT, s.r.o., číslo 3, ročník 8.
Kontakt: EEIKA Brno, s.r.o., Jahodová 54, 620 00  Brno, tel.: 545 232 303, GSM 724 231 213, www.eeika.cz,

držitel certifikátu ISO 9001

Trafostanice PET® STANDARD 350o v Prostějově
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