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Vážení přátelé, 
v zimním čísle eeikainfo magazínu opět přinášíme informace z dění ve fi rmě EEIKA Brno, s.r.o. 
V roce 2007 se EEIKA Brno, s.r.o. podařilo udržet vysokou kvalitu poskytovaných služeb. 
Nosnou částí výrobního programu zůstává výstavba kioskových trafostanic PET® (naplno 
se rozvinuly dodávky pro E.ON ČR dle rámcové smlouvy). Do provozu bylo uvedeno již několik 
nově vyvinutých dvoutransformátorových trafostanic s třímetrovým šířkovým modulem. Firem-
ní projekční kancelář posílila o další dva projektanty. Servisní skupina se od srpna podílela 
na modernizaci distribuční sítě na Vysočině (výměna technologie ve vn části trafostanic). 
V komunikaci s odbornou veřejností nahradila EEIKA Brno, s.r.o. expozici na Mezinárodním 
strojírenském veletrhu vlastními prezentacemi a semináři. Velký úspěch zaznamenaly dva pod-
zimní semináře o projekci distribučních kioskových trafostanic PET® pořádané ve spolupráci 
s ESB rozvaděče, a.s..
Do nového roku 2008 Vám EEIKA Brno, s.r.o. přeje hodně štěstí a úspěchu. Těšíme se na 
pracovní i mimopracovní setkání například na fi remních seminářích, dalších akcích, případně 
na jarním veletrhu AMPER.

Semináře projekce distribučních trafostanic PET®

 Na podzim 2007 uspořádala EEIKA Brno, s.r.o. v rámci programu odborné podpory semi-
náře zaměřené na projekci distribučních kioskových trafostanic PET®. Oba semináře proběhly 
v prostorách restaurace Cola Transport v Brně – Holáskách. EEIKA Brno, s.r.o. a spolupořáda-
jící fi rma ESB rozvaděče, a.s. představily projektantům průřez výrobním programem, zejména 
produkty určené pro distribuční síť E.ON ČR. EEIKA Brno, s.r.o. prezentovala čtyři typy kios-
kových trafostanic: PET® MINI 300d, PET® STANDARD 350d, PET® MAXI 503d a PET® 
MAXI 553d. 
 Nově založená společnost ESB rozvaděče, a.s. (dříve divize rozvaděčů Energetických stro-
jíren Brno, a.s.) představila zejména novou řadu distribučních rozváděčů pro kioskové, vnitřní 
a sloupové trafostanice standardizované fi rmou E.ON ČR, rozváděče RST 01../4200 do skříně 
SMS, RST 06../4435 do skříně SVS-U, RST 10../4435 do skříně SVS-V nebo stojanů ST – VK 
a ST – VN.

Více informací o společnosti ESB rozvaděče, a.s. najdete na www.esbrno.com.

 Zúčastnění projektanti, převážně z Jihomoravského regionu, se mohli detailně seznámit 
s konstrukcí stanic, jejich vybavením technologickými zařízeními, postupem výstavby a způ-
soby projekce. Velká pozornost byla věnována rizikům vyplývajícím z možných chyb při pro-
jekci a jejich předcházení. 
 Vedoucí projekce Marek Popela seznámil účastníky semináře s technickými i organizační-
mi novinkami vyplývajícími z konkrétních požadavků E.ON ČR. Například novu technologií 
zatěsnění kabelových prostupů, způsob zapracování konkrétních trafostanic PET® do specifi -
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cesta. Při pokládce na louce nebo poli EEIKA Brno, s.r.o. již několikrát zpevňovala přístup pro 

jeřáb a kamion železničními pražci. V jednom případě musela dokonce vybudovat provizorní 

štěrkovou komunikaci. 

 V říjnu 2007 pokládala EEI-

KA Brno, s.r.o. trafostanici PET® 

STANDARD 350d Brno – Hády. 

Trafostanice osazená olejovým 

hermetizovaným transformátorem 

o výkonu 400 kVA, vn rozvádě-

čem SIEMENS 8DJ20 v zapojení 

10 a nn rozváděčem nn rozvádě-

čem RST 1099/4435 ve stojanu 

ST-VK slouží pro posílení nn sítě 

v okolí. 

 Překvapením pro montážní 

skupinu byla loď (viz. foto) stojící 

těsně u místa pokládky. I přes opravdu velmi těsnou blízkost lodi a malý manipulační prostor 

se povedlo trafostanici úspěšně usadit.

 

 

Rozšíření projekční kanceláře EEIKA Brno, s.r.o.

 Poptávka po projekčních službách vedla fi rmu EEIKA Brno, s.r.o. k rozšíření vlastní pro-

jekční kanceláře. Ke stávajícím projektantům přibyli Ing. Ondřej Hudec a Ing. Zdeněk Šenkýř. 

Oba projektanti zpracovávají projektovou dokumentaci pro výstavbu a rekonstrukci sítí i tech-

nologických zařízení (trafostanic, rozvoden apod.).

 Po rozšíření má projekční kancelář EEIKA Brno, s.r.o. již šest projektantů.

PET® MAXI 553d Břeclav – TS SLOVAN

 22.11.2007 usadila EEIKA Brno, s.r.o. další kioskovou trafostanici s třímetrovým šířko-

vým modulem. Dvoutransformátorová distribuční trafostanice PET® MAXI 553d bude sloužit 

pro napájení nově budovaných 

polyfunkčních domů na ulici 

U nemocnice v Břeclavi. Na cel-

kové ploše 8.049 m2 vznikají dva 

pětipatrové objekty s řadovými 

garážemi, parkovacími stáními 

a přístupovou komunikací. 

 V přízemí obou objektů budou 

prostory pro podnikání – drobné 

prodejny a kanceláře. V prvním 

až čtvrtém patře polyfunkčních 

domů bude celkem 87 nových 

bytů 2+KK až 4+1. 

 Kiosková trafostanice je vyba-

vena vn rozváděčem SIEMENS 

8DJ20 v zapojení 81, dvěma 

nn rozváděči RST 1099/4635 

s podélnou spojkou ve stojanu ST-VK umístěnými ve společné prostoře. V samostatných trafo-

komorách jsou osazeny dva olejové hermetizované transformátory o výkonu 400 kVA. Vnější 

vzhled trafostanice je přizpůsoben městské zástavbě. Fasáda trafostanice je natřena béžovou 

barvou, na valbové střeše je použita pálená taška „bobrovka“. 

 Výstavba trafostanice byla ukončena 26.11.2007.
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Trafostanice „U lodi“

PET® MAXI 553d Břeclav – TS SLOVAN
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Vážení přátelé, 
EEIKA Brno, s.r.o Vám přeje příjemné prožití vánočních 
svátků, dobrý vstup do nového roku a mnoho pracovních i 
osobních úspěchů v roce 2008.



kačních listů apod. I díky detailnímu rozboru novinek a praktickému seznámení s trafostanicí 
PET® MINI 300d přímo v areálu Cola Transport v Brně byly semináře přínosem i pro projek-
tanty, kteří trafostanice PET® v minulosti již projektovali.

Příjemným zakončením seminářů byla společenská část akce na bowlingu. Poskytla dostatek 
prostoru pro bližší seznámení a případné diskuse nad konkrétními akcemi a problémy. 

Seminář s obdobným zaměřením připravuje EEIKA Brno, s.r.o i pro projektanty působící 
v Jihočeském kraji. Proběhne v prvním čtvrtletí roku 2008. 

Z činnosti servisní skupiny

 Servisní skupina EEIKA Brno, s.r.o. se ve druhé polovině roku 2007 podílela na rekonstruk-
ci rozvoden v distribuční síti E.ON ČR na Vysočině. Servisní práce probíhaly v distribučních 
i odběratelských trafostanicích. I v odběratelských trafostanicích je vstupní pole vn rozvádě-
če v majetku distributora (na Vysočině E.ON ČR), který ho spravuje. Zastaralá technologie 
ze šedesátých a sedmdesátých let již nevyhovuje současným požadavkům na provoz. V něk-
terých rozvodnách byla kompletně rekonstruována vn technologie. V dalších byly vyměněny 
maloolejové vypínače HL6-9.

Kompletní rekonstrukce vn technologie
 Kompletní rekonstrukci vn technologie realizovala EEIKA Brno, s.r.o. v pěti trafostanicích 
- TS Horní Kosov, TS Mototechna v Jihlavě, TS Tělocvična v Třebíči, TS Sběrné suroviny 
v Moravských Budějovicích a TS TR 12 v Brtnici. Všechny trafostanice byly na vn straně vyba-
veny zastaralými kobkovými rozvodnami, které byly nahrazeny novými kompaktními rozvá-
děči SIEMENS s izolací SF

6
. Rekonstrukce každé rozvodny trvala cca měsíc (díky částečnému 

souběhu trvala celá akce přibližně čtyři měsíce), probíhala za vypnutého stavu. U některých 

trafostanic bylo, díky charakteru distribuční sítě, možné napájet odběratele z jiných trafostanic. 
U TS Mototechna v Jihlavě a TS Sběrné suroviny v Moravských Budějovicích zajistil E.ON 
ČR náhradní napájení prostřednictvím 
mobilních trafostanic. 
 Po zahájení rekonstrukce – odpojení 
od distribuční sítě demontovala EEIKA 
Brno, s.r.o. během tří dnů stalá techno-
logická zařízení. V následujících dvou 
týdnech provedla spolupracující místní 
stavební fi rma adaptaci stavební čás-
ti. Montáž nových vn rozváděčů SIE-
MENS, propojů, připojení k rozvodné 
síti a revize zařízení trvala u jednotli-
vých rozvoden dva až tři týdny. 

Výměna vypínačů HL6-9 
 U dalších devíti trafostanic na Jihlavsku a Třebíčsku provedla servisní skupina EEIKA 
Brno, s.r.o. výměnu maloolejových vypínačů HL6-9. Starší vypínače obsahují po osmi litrech 
oleje ve třech válcích. Jsou provozně nespolehlivé, vyžadují nákladné opravy a seřizování. 
Při poruše spojené s únikem oleje hrozí ekologické škody. Proto jsou vypínače HL6-9 nahra-

zovány novým zařízením. 
 U trafostanic TS ZZN SILO, TS Tesla Havlíčkova, TS GEO-
ING v Jihlavě, TS ZNZP a TS Lacrum v Moravských Budějo-
vicích, TS Kosmákova a TS Poliklinika v Třebíči, TS Náměs-
tí v Telči a TS Hodická B v Třešti nahrazovala EEIKA Brno, 
s.r.o. vypínače HL6-9 novým 
typem vnitřních odpínačů DRI-
BO H27 EK. Výměna zařízení v 
jednotlivých trafostanicích trvala 
čtyřčlenné servisní četě EEIKA 
Brno, s.r.o. dva až tři dny – podle 
počtu měněných vypínačů. Tra-
fostanice byla odpojena od distri-
buční sítě, vypínače HL6-9 a dal-

ší zařízení (např. odpojovače OM 22/630) byly demontovány. 
Po úpravě kobek byly instalovány odpínače DRIBO H27 EK. 
Kvůli minimalizaci ztrát jednotlivých odběratelů způsobených 

přerušením dodávky el. energie předpřipravila servisní skupina EEIKA Brno, s.r.o potřebná 
zařízení v maximální možné míře ve fi remní montážní hale.

 Rozšíření nabídky provizorních trafostanic

 Nynější stavební boom vyvolává zvýšenou poptávku po dočasných formách napájení sta-

venišť. V průběhu výstavby různých objektů – obytných budov, administrativně – obchod-

ních komplexů i některých průmyslových objektů je energetická náročnost výstavby vyšší, 

než následný běžný provoz objektu. 

Bylo by neekonomické vybudovat 

stálou trafostanici a po skončení 

výstavby ji využívat na minimální 

výkon. U jiných staveb zase není 

možné vybudovat vn přípojku a stá-

lou trafostanici ihned v počátcích 

výstavby. V obou případech je nut-

né instalovat dočasný zdroj napáje-

ní. Využití dieselagregátu je z eko-

nomického hlediska výhodné pouze 

pro krátkodobé akce, případně jako 

záloha. Nejvhodnějším řešením 

dočasného napájení v řádu měsíců až několika let je instalace provizorní trafostanice připojené 

přímo k distribuční síti – buď ke kabelovému vedení, případně kabelosvodem k venkovnímu 

vedení. Trafostanice napájí prostřednictvím staveništních rozvodů po nutnou dobu stavební 

mechanismy a po skončení výstavby je snadno demontována. Dočasný charakter využití trafo-

stanice přináší určitá specifi ka. Pro uživatele je výhodou, že na její zřízení nepotřebuje stavební 

povolení (trafostanice je v podstatě stavebním mechanismem), což výrazně zkracuje termín 

uvedení do provozu. 

 EEIKA Brno, s.r.o. poskytuje dočasné trafostanice formou pronájmu. Stavebník (případně 

investor) získá kompletní službu. Od zřízení trafostanice, přes její servis (adekvátní stálé trafo-

stanici) až po demontáž po ukončení provozu. Před každou novou instalací projde trafostanice 

kompletní prohlídkou a je vybavena technologickými zařízeními podle charakteru odběrného 

místa.

 Moderní provizorní trafostanice jsou odolné i proti agresivnímu prostředí na stavbách. 

Vn rozváděče s izolací SF
6
 odolávají prachu, pevné betonové, případně plechové schránky tra-

fostanic jsou odolné proti zvýšenému riziku mechanického poškození stavebními mechanismy 

i při přepravě a manipulaci. Výhodou pro uživatele je vysoká spolehlivost a minimální provozní 

servis.

 V roce 2007 rozšířila EEIKA Brno, s.r.o. počet pronajímaných provizorních trafostanic 

na osm. Její trafostanice napájí například mechanismy při ražení tunelů pod ulicí Dobrovského 

v Brně, výstavbu obytných komplexů apod. 

Problémy s dopravou a pokládkou trafostanic

 Výstavba kioskových trafostanic přináší mnohá úskalí. V první řadě přihlíží projektant 

k základní funkci trafostanice – energetického zařízení – ať už je to napájení úseku distribuční 

sítě, nebo konkrétního odběratele. Technologická zařízení a tím i typ trafostanice volí dle kon-

krétního využití. Zvolenou trafostanici architektonicky přizpůsobí okolí. 

 Montážní fi rma se musí vyrovnat s problémy souvisejícími s přepravou a pokládkou. Tra-

fostanice se při dopravě na místo (běžnou autodopravou) a pokládce chová jako standardní 

rozměrné a těžké břemeno se všemi problémy a riziky. Zejména u větších trafostanic kategorie 

MAXI omezují rozměry a hmotnost možnosti dopravy (celková hmotnost 750 cm dlouhé trafo-

stanice PET® MAXI 750 dosahuje 39 tun, hmotnost nejtěžšího kusu 25 tun). 

Trasu přepravy je třeba předem naplánovat tak, aby komunikace umožnily hladký a bezpečný 

průjezd soupravy s trafostanicí. Důležitá je zejména nosnost, profi l (stoupaní a klesání) a kvali-

ta komunikace, nosnost všech mostů a mostků na trase, odpovídající průjezdový profi l – výška 

i šířka podjezdů, umístění různých druhů vedení, trolejí apod.. 

 Na hlavních komunikacích obvykle nebývají s nosností a průjezdovým profi lem problémy. 

Pouze v některých případech je třeba ověřit skutečný profi l podjezdů – zejména pod železnicí. 

Větší problémy nastávají obvykle na komunikacích nižšího řádu, místních komunikacích a na 

staveništi. Místní komunikace bývají  často poměrně úzké s ostrými zatáčkami. Plně naložený 

návěs obtížně zdolává i některé malé kruhové objezdy. Mostky přes menší říčky a potoky mívají 

nedostatečnou nosnost. Do průjezdového profi lu často zasahuje vegetace, budovy, telefonní 

vedení apod.. 

 Před transportem trafostanice je proto potřeba najít vhodnou cestu, která se v mnoha přípa-

dech může lišit od nejkratší cesty (např. osobním automobilem) i o desítky kilometrů. Pokud 

je cena za dopravu součástí smluvních ujednání, je nutné skutečnou trasu znát již před uza-

vřením smlouvy. Při pochybnostech o skutečném stavu komunikací odjíždí technik na místo 

pokládky, aby našel a kompletně projel celou trasu. V minulosti situace několikrát vyžadovala, 

aby předem projednal odstranění překážejícího telefonního i energetického vedení. 

Příkladem velmi komplikované přístupové cesty byla pokládka trafostanice PET® STANDARD 

350d Brožkův vrch u Nového Města na Moravě v květnu 2004. Po běžné příjezdové cestě 

nebylo možné trafostanici dopravit na místo kvůli profi lu podjezdu. Trafostanice tak cestovala 

po lesních cestách – v zimě lyžařských běžeckých stopách závodu Zlatá lyže.

 Další problémy mnohdy čekají přímo na staveništi. Nedostatek místa pro manipulaci s jeřá-

bem (nejtěžší trafostanice se pokládají jeřábem o nosnosti 45 i 90 tun), nezpevněná přístupová 

Provizorní trafostanice PET® MINI 300o

Ukázka trafostanice PET® MINI 300 Slavnostní přípitek

Rekonstruovaná trafostanice s provizorním napájením

Starý vypínač HL6-9

Nový odpínač DRIBO H27 EK



kačních listů apod. I díky detailnímu rozboru novinek a praktickému seznámení s trafostanicí 
PET® MINI 300d přímo v areálu Cola Transport v Brně byly semináře přínosem i pro projek-
tanty, kteří trafostanice PET® v minulosti již projektovali.

Příjemným zakončením seminářů byla společenská část akce na bowlingu. Poskytla dostatek 
prostoru pro bližší seznámení a případné diskuse nad konkrétními akcemi a problémy. 

Seminář s obdobným zaměřením připravuje EEIKA Brno, s.r.o i pro projektanty působící 
v Jihočeském kraji. Proběhne v prvním čtvrtletí roku 2008. 

Z činnosti servisní skupiny

 Servisní skupina EEIKA Brno, s.r.o. se ve druhé polovině roku 2007 podílela na rekonstruk-
ci rozvoden v distribuční síti E.ON ČR na Vysočině. Servisní práce probíhaly v distribučních 
i odběratelských trafostanicích. I v odběratelských trafostanicích je vstupní pole vn rozvádě-
če v majetku distributora (na Vysočině E.ON ČR), který ho spravuje. Zastaralá technologie 
ze šedesátých a sedmdesátých let již nevyhovuje současným požadavkům na provoz. V něk-
terých rozvodnách byla kompletně rekonstruována vn technologie. V dalších byly vyměněny 
maloolejové vypínače HL6-9.

Kompletní rekonstrukce vn technologie
 Kompletní rekonstrukci vn technologie realizovala EEIKA Brno, s.r.o. v pěti trafostanicích 
- TS Horní Kosov, TS Mototechna v Jihlavě, TS Tělocvična v Třebíči, TS Sběrné suroviny 
v Moravských Budějovicích a TS TR 12 v Brtnici. Všechny trafostanice byly na vn straně vyba-
veny zastaralými kobkovými rozvodnami, které byly nahrazeny novými kompaktními rozvá-
děči SIEMENS s izolací SF

6
. Rekonstrukce každé rozvodny trvala cca měsíc (díky částečnému 

souběhu trvala celá akce přibližně čtyři měsíce), probíhala za vypnutého stavu. U některých 

trafostanic bylo, díky charakteru distribuční sítě, možné napájet odběratele z jiných trafostanic. 
U TS Mototechna v Jihlavě a TS Sběrné suroviny v Moravských Budějovicích zajistil E.ON 
ČR náhradní napájení prostřednictvím 
mobilních trafostanic. 
 Po zahájení rekonstrukce – odpojení 
od distribuční sítě demontovala EEIKA 
Brno, s.r.o. během tří dnů stalá techno-
logická zařízení. V následujících dvou 
týdnech provedla spolupracující místní 
stavební fi rma adaptaci stavební čás-
ti. Montáž nových vn rozváděčů SIE-
MENS, propojů, připojení k rozvodné 
síti a revize zařízení trvala u jednotli-
vých rozvoden dva až tři týdny. 

Výměna vypínačů HL6-9 
 U dalších devíti trafostanic na Jihlavsku a Třebíčsku provedla servisní skupina EEIKA 
Brno, s.r.o. výměnu maloolejových vypínačů HL6-9. Starší vypínače obsahují po osmi litrech 
oleje ve třech válcích. Jsou provozně nespolehlivé, vyžadují nákladné opravy a seřizování. 
Při poruše spojené s únikem oleje hrozí ekologické škody. Proto jsou vypínače HL6-9 nahra-

zovány novým zařízením. 
 U trafostanic TS ZZN SILO, TS Tesla Havlíčkova, TS GEO-
ING v Jihlavě, TS ZNZP a TS Lacrum v Moravských Budějo-
vicích, TS Kosmákova a TS Poliklinika v Třebíči, TS Náměs-
tí v Telči a TS Hodická B v Třešti nahrazovala EEIKA Brno, 
s.r.o. vypínače HL6-9 novým 
typem vnitřních odpínačů DRI-
BO H27 EK. Výměna zařízení v 
jednotlivých trafostanicích trvala 
čtyřčlenné servisní četě EEIKA 
Brno, s.r.o. dva až tři dny – podle 
počtu měněných vypínačů. Tra-
fostanice byla odpojena od distri-
buční sítě, vypínače HL6-9 a dal-

ší zařízení (např. odpojovače OM 22/630) byly demontovány. 
Po úpravě kobek byly instalovány odpínače DRIBO H27 EK. 
Kvůli minimalizaci ztrát jednotlivých odběratelů způsobených 

přerušením dodávky el. energie předpřipravila servisní skupina EEIKA Brno, s.r.o potřebná 
zařízení v maximální možné míře ve fi remní montážní hale.

 Rozšíření nabídky provizorních trafostanic

 Nynější stavební boom vyvolává zvýšenou poptávku po dočasných formách napájení sta-

venišť. V průběhu výstavby různých objektů – obytných budov, administrativně – obchod-

ních komplexů i některých průmyslových objektů je energetická náročnost výstavby vyšší, 

než následný běžný provoz objektu. 

Bylo by neekonomické vybudovat 

stálou trafostanici a po skončení 

výstavby ji využívat na minimální 

výkon. U jiných staveb zase není 

možné vybudovat vn přípojku a stá-

lou trafostanici ihned v počátcích 

výstavby. V obou případech je nut-

né instalovat dočasný zdroj napáje-

ní. Využití dieselagregátu je z eko-

nomického hlediska výhodné pouze 

pro krátkodobé akce, případně jako 

záloha. Nejvhodnějším řešením 

dočasného napájení v řádu měsíců až několika let je instalace provizorní trafostanice připojené 

přímo k distribuční síti – buď ke kabelovému vedení, případně kabelosvodem k venkovnímu 

vedení. Trafostanice napájí prostřednictvím staveništních rozvodů po nutnou dobu stavební 

mechanismy a po skončení výstavby je snadno demontována. Dočasný charakter využití trafo-

stanice přináší určitá specifi ka. Pro uživatele je výhodou, že na její zřízení nepotřebuje stavební 

povolení (trafostanice je v podstatě stavebním mechanismem), což výrazně zkracuje termín 

uvedení do provozu. 

 EEIKA Brno, s.r.o. poskytuje dočasné trafostanice formou pronájmu. Stavebník (případně 

investor) získá kompletní službu. Od zřízení trafostanice, přes její servis (adekvátní stálé trafo-

stanici) až po demontáž po ukončení provozu. Před každou novou instalací projde trafostanice 

kompletní prohlídkou a je vybavena technologickými zařízeními podle charakteru odběrného 

místa.

 Moderní provizorní trafostanice jsou odolné i proti agresivnímu prostředí na stavbách. 

Vn rozváděče s izolací SF
6
 odolávají prachu, pevné betonové, případně plechové schránky tra-

fostanic jsou odolné proti zvýšenému riziku mechanického poškození stavebními mechanismy 

i při přepravě a manipulaci. Výhodou pro uživatele je vysoká spolehlivost a minimální provozní 

servis.

 V roce 2007 rozšířila EEIKA Brno, s.r.o. počet pronajímaných provizorních trafostanic 

na osm. Její trafostanice napájí například mechanismy při ražení tunelů pod ulicí Dobrovského 

v Brně, výstavbu obytných komplexů apod. 

Problémy s dopravou a pokládkou trafostanic

 Výstavba kioskových trafostanic přináší mnohá úskalí. V první řadě přihlíží projektant 

k základní funkci trafostanice – energetického zařízení – ať už je to napájení úseku distribuční 

sítě, nebo konkrétního odběratele. Technologická zařízení a tím i typ trafostanice volí dle kon-

krétního využití. Zvolenou trafostanici architektonicky přizpůsobí okolí. 

 Montážní fi rma se musí vyrovnat s problémy souvisejícími s přepravou a pokládkou. Tra-

fostanice se při dopravě na místo (běžnou autodopravou) a pokládce chová jako standardní 

rozměrné a těžké břemeno se všemi problémy a riziky. Zejména u větších trafostanic kategorie 

MAXI omezují rozměry a hmotnost možnosti dopravy (celková hmotnost 750 cm dlouhé trafo-

stanice PET® MAXI 750 dosahuje 39 tun, hmotnost nejtěžšího kusu 25 tun). 

Trasu přepravy je třeba předem naplánovat tak, aby komunikace umožnily hladký a bezpečný 

průjezd soupravy s trafostanicí. Důležitá je zejména nosnost, profi l (stoupaní a klesání) a kvali-

ta komunikace, nosnost všech mostů a mostků na trase, odpovídající průjezdový profi l – výška 

i šířka podjezdů, umístění různých druhů vedení, trolejí apod.. 

 Na hlavních komunikacích obvykle nebývají s nosností a průjezdovým profi lem problémy. 

Pouze v některých případech je třeba ověřit skutečný profi l podjezdů – zejména pod železnicí. 

Větší problémy nastávají obvykle na komunikacích nižšího řádu, místních komunikacích a na 

staveništi. Místní komunikace bývají  často poměrně úzké s ostrými zatáčkami. Plně naložený 

návěs obtížně zdolává i některé malé kruhové objezdy. Mostky přes menší říčky a potoky mívají 

nedostatečnou nosnost. Do průjezdového profi lu často zasahuje vegetace, budovy, telefonní 

vedení apod.. 

 Před transportem trafostanice je proto potřeba najít vhodnou cestu, která se v mnoha přípa-

dech může lišit od nejkratší cesty (např. osobním automobilem) i o desítky kilometrů. Pokud 

je cena za dopravu součástí smluvních ujednání, je nutné skutečnou trasu znát již před uza-

vřením smlouvy. Při pochybnostech o skutečném stavu komunikací odjíždí technik na místo 

pokládky, aby našel a kompletně projel celou trasu. V minulosti situace několikrát vyžadovala, 

aby předem projednal odstranění překážejícího telefonního i energetického vedení. 

Příkladem velmi komplikované přístupové cesty byla pokládka trafostanice PET® STANDARD 

350d Brožkův vrch u Nového Města na Moravě v květnu 2004. Po běžné příjezdové cestě 

nebylo možné trafostanici dopravit na místo kvůli profi lu podjezdu. Trafostanice tak cestovala 

po lesních cestách – v zimě lyžařských běžeckých stopách závodu Zlatá lyže.

 Další problémy mnohdy čekají přímo na staveništi. Nedostatek místa pro manipulaci s jeřá-

bem (nejtěžší trafostanice se pokládají jeřábem o nosnosti 45 i 90 tun), nezpevněná přístupová 

Provizorní trafostanice PET® MINI 300o

Ukázka trafostanice PET® MINI 300 Slavnostní přípitek

Rekonstruovaná trafostanice s provizorním napájením

Starý vypínač HL6-9

Nový odpínač DRIBO H27 EK
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Vážení přátelé, 
v zimním čísle eeikainfo magazínu opět přinášíme informace z dění ve fi rmě EEIKA Brno, s.r.o. 
V roce 2007 se EEIKA Brno, s.r.o. podařilo udržet vysokou kvalitu poskytovaných služeb. 
Nosnou částí výrobního programu zůstává výstavba kioskových trafostanic PET® (naplno 
se rozvinuly dodávky pro E.ON ČR dle rámcové smlouvy). Do provozu bylo uvedeno již několik 
nově vyvinutých dvoutransformátorových trafostanic s třímetrovým šířkovým modulem. Firem-
ní projekční kancelář posílila o další dva projektanty. Servisní skupina se od srpna podílela 
na modernizaci distribuční sítě na Vysočině (výměna technologie ve vn části trafostanic). 
V komunikaci s odbornou veřejností nahradila EEIKA Brno, s.r.o. expozici na Mezinárodním 
strojírenském veletrhu vlastními prezentacemi a semináři. Velký úspěch zaznamenaly dva pod-
zimní semináře o projekci distribučních kioskových trafostanic PET® pořádané ve spolupráci 
s ESB rozvaděče, a.s..
Do nového roku 2008 Vám EEIKA Brno, s.r.o. přeje hodně štěstí a úspěchu. Těšíme se na 
pracovní i mimopracovní setkání například na fi remních seminářích, dalších akcích, případně 
na jarním veletrhu AMPER.

Semináře projekce distribučních trafostanic PET®

 Na podzim 2007 uspořádala EEIKA Brno, s.r.o. v rámci programu odborné podpory semi-
náře zaměřené na projekci distribučních kioskových trafostanic PET®. Oba semináře proběhly 
v prostorách restaurace Cola Transport v Brně – Holáskách. EEIKA Brno, s.r.o. a spolupořáda-
jící fi rma ESB rozvaděče, a.s. představily projektantům průřez výrobním programem, zejména 
produkty určené pro distribuční síť E.ON ČR. EEIKA Brno, s.r.o. prezentovala čtyři typy kios-
kových trafostanic: PET® MINI 300d, PET® STANDARD 350d, PET® MAXI 503d a PET® 
MAXI 553d. 
 Nově založená společnost ESB rozvaděče, a.s. (dříve divize rozvaděčů Energetických stro-
jíren Brno, a.s.) představila zejména novou řadu distribučních rozváděčů pro kioskové, vnitřní 
a sloupové trafostanice standardizované fi rmou E.ON ČR, rozváděče RST 01../4200 do skříně 
SMS, RST 06../4435 do skříně SVS-U, RST 10../4435 do skříně SVS-V nebo stojanů ST – VK 
a ST – VN.

Více informací o společnosti ESB rozvaděče, a.s. najdete na www.esbrno.com.

 Zúčastnění projektanti, převážně z Jihomoravského regionu, se mohli detailně seznámit 
s konstrukcí stanic, jejich vybavením technologickými zařízeními, postupem výstavby a způ-
soby projekce. Velká pozornost byla věnována rizikům vyplývajícím z možných chyb při pro-
jekci a jejich předcházení. 
 Vedoucí projekce Marek Popela seznámil účastníky semináře s technickými i organizační-
mi novinkami vyplývajícími z konkrétních požadavků E.ON ČR. Například novu technologií 
zatěsnění kabelových prostupů, způsob zapracování konkrétních trafostanic PET® do specifi -

ENERGETICKÝ INFORMAČNÍ MAGAZÍN

cesta. Při pokládce na louce nebo poli EEIKA Brno, s.r.o. již několikrát zpevňovala přístup pro 

jeřáb a kamion železničními pražci. V jednom případě musela dokonce vybudovat provizorní 

štěrkovou komunikaci. 

 V říjnu 2007 pokládala EEI-

KA Brno, s.r.o. trafostanici PET® 

STANDARD 350d Brno – Hády. 

Trafostanice osazená olejovým 

hermetizovaným transformátorem 

o výkonu 400 kVA, vn rozvádě-

čem SIEMENS 8DJ20 v zapojení 

10 a nn rozváděčem nn rozvádě-

čem RST 1099/4435 ve stojanu 

ST-VK slouží pro posílení nn sítě 

v okolí. 

 Překvapením pro montážní 

skupinu byla loď (viz. foto) stojící 

těsně u místa pokládky. I přes opravdu velmi těsnou blízkost lodi a malý manipulační prostor 

se povedlo trafostanici úspěšně usadit.

 

 

Rozšíření projekční kanceláře EEIKA Brno, s.r.o.

 Poptávka po projekčních službách vedla fi rmu EEIKA Brno, s.r.o. k rozšíření vlastní pro-

jekční kanceláře. Ke stávajícím projektantům přibyli Ing. Ondřej Hudec a Ing. Zdeněk Šenkýř. 

Oba projektanti zpracovávají projektovou dokumentaci pro výstavbu a rekonstrukci sítí i tech-

nologických zařízení (trafostanic, rozvoden apod.).

 Po rozšíření má projekční kancelář EEIKA Brno, s.r.o. již šest projektantů.

PET® MAXI 553d Břeclav – TS SLOVAN

 22.11.2007 usadila EEIKA Brno, s.r.o. další kioskovou trafostanici s třímetrovým šířko-

vým modulem. Dvoutransformátorová distribuční trafostanice PET® MAXI 553d bude sloužit 

pro napájení nově budovaných 

polyfunkčních domů na ulici 

U nemocnice v Břeclavi. Na cel-

kové ploše 8.049 m2 vznikají dva 

pětipatrové objekty s řadovými 

garážemi, parkovacími stáními 

a přístupovou komunikací. 

 V přízemí obou objektů budou 

prostory pro podnikání – drobné 

prodejny a kanceláře. V prvním 

až čtvrtém patře polyfunkčních 

domů bude celkem 87 nových 

bytů 2+KK až 4+1. 

 Kiosková trafostanice je vyba-

vena vn rozváděčem SIEMENS 

8DJ20 v zapojení 81, dvěma 

nn rozváděči RST 1099/4635 

s podélnou spojkou ve stojanu ST-VK umístěnými ve společné prostoře. V samostatných trafo-

komorách jsou osazeny dva olejové hermetizované transformátory o výkonu 400 kVA. Vnější 

vzhled trafostanice je přizpůsoben městské zástavbě. Fasáda trafostanice je natřena béžovou 

barvou, na valbové střeše je použita pálená taška „bobrovka“. 

 Výstavba trafostanice byla ukončena 26.11.2007.

Pro firmu EEIKA Brno, s.r.o. vydává Michal Churavý, tisk OLD PRINT, s.r.o., číslo 4, ročník 9.
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

Přednáška

Trafostanice „U lodi“

PET® MAXI 553d Břeclav – TS SLOVAN

PF 2008

Vážení přátelé, 
EEIKA Brno, s.r.o Vám přeje příjemné prožití vánočních 
svátků, dobrý vstup do nového roku a mnoho pracovních i 
osobních úspěchů v roce 2008.
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