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Vážení přátelé, 
toto číslo EEIKA 
INFO magazínu 
vychází při příležitosti 
47. Mezinárodního 
strojírenského veletrhu 
v Brně, kterého se fi rma 
EEIKA Brno, s.r.o. 
tradičně účastní
(více informací 
na str. 4.). Tématem 
čísla je výstavba jedné 
z nejrozsáhlejších 
trafostanic PET® 
SESTAVA v budovaném  
kampusu Masarykovy 
university v Brně 
– Bohunicích. 
Trafostanice napájí 
právě otevíraný areál 
ILBIT. Uvnitř čísla 
naleznete informace 
o činnosti projekční 
kanceláře
EEIKA Brno, s.r.o. 
čerstvě posílené o 
pány Ing. Josefa 
Konečného a Františka 
Babáčka. Zajímavými 
realizacemi byly: 
kompletní rekonstrukce 
části distribuční sítě 
se zděnou trafostanicí 
v Brně, výstavba 
trafostanice pro 
transformátor o výkonu 
2 MVA, pohotovostní 
zásah v budově VUT, 
Těšíme se na Vaši 
návštěvu ve fi remní 
expozici na MSV a 
přejeme příjemný 
podzim 2005.

Dne 10.8.2005 předala EEIKA Brno, s.r.o. další z trafostanic kategorie PET® 
SESTAVA. 
Trafostanice PET® SESTAVA 1150x260o slouží k napájení části nově budovaného 
kampusu Masarykovy university v Brně – Bohunicích – areálu ILBIT. Výstavba 
trafostanice, včetně projektové přípravy, musela proběhnout rychle i přes rozsah 
technologie a nutnosti vybetonování stabilizační desky.

Rychlost realizace a technické řešení byly vyvolány požadavkem investora. 
Předpokládané využití trafostanice kladlo velké nároky na výkon i strukturu odběru. 
Vyžádalo si instalaci rozsáhlých technologických zařízení. Pro jejich umístění bylo 
nutné vybudovat trafostanici o půdorysu 11,5 x 2,6 m.
Trafostanice PET® SESTAVA 1150x260o je osazena dvěma suchými epoxidovými 
transformátory o výkonech 1 000 kVA. Transformátory jsou umístěny 
v samostatných trafokomorách, usazeny na tlumičích vibrací. 
Rozvodna vn je osazena rozváděčem SIEMENS 8DJ20/32 a 8DH10/ME1+TB2 
s izolací SF6 , obchodním měřením. 
Rozvodna nn je osazena skříňovým rozváděčem RDO 1 000 o šesti polích včetně  
hlídání 1/4 hod. maxima a obchodního měření. 
Stavební část trafostanice je sestavou dvou kiosků systému PET® - 700 a 450.
Při výstavbě byla pod celým půdorysem trafostanice vybetonována železobetonová 
stabilizační deska. Podzemní část trafostanice tvoří dvě základové vany spojené 
svorníky M 18. Tvoří stavební základ a kabelový prostor  -  prostor pro vstupy vn 
kabelů a výstupy nn kabelů.

Úvodník

Projekční služby

TRAFOSTANICE PET® SESTAVA 1150x260o

Pro firmu EEIKA Brno, s.r.o. vydává Michal Churavý, tisk OLD PRINT, s.r.o., číslo 3, ročník 7.
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Pozvánka na MSV 2005 

Vážení přátelé,
zveme Vás k návštěvě fi remní expozice EEIKA 
Brno, s.r.o. na 47. Mezinárodním strojírenském 
veletrhu, který proběhne 3.-7.10.2005 na výstavišti 
BVV v Brně. EEIKA Brno, s.r.o. vystavuje 
u hlavního vchodu do pavilonu Z na volné ploše Z1 
ve stánku číslo 3. 
V expozici získáte kompletní přehled o fi re-
mních produktech i službách, včetně všech 
novinek – rozšíření projekčních služeb, zařazení 
nových modelů bezpečnostních oddělovacích 
transformátorů OTB do nabídky apod..
Součástí rozšířené expozice bude trafostanice 
PET® STANDARD 350d, s atypicky řešenou 
pultovou střechou, určená pro využití v distribuční 
síti na Jihlavsku. 

Více informací o veletrhu naleznete na www.bvv.cz

PET® SESTAVA 1150x260o ILBIT 

Stavební projekce
Projekční kancelář EEIKA Brno, s.r.o. projektuje 
stavební části energetických zařízení – trafostanic, 
rozvoden i souvisejících staveb – úpravy přístupových 
komunikací, terénní úpravy, změny dispozic budov 
apod.. Mimo to projekční kancelář EEIKA Brno, s.r.o. 
vypracovává projekty i pro výstavbu a rekonstrukce 
staveb pro průmyslové a občanské využití. 

Do projekční činnosti se promítají dlouholeté 
zkušenosti s praktickou realizací staveb, se stavebními 
úpravami a opravami nejrůznějších typů zařízení. 
Při projekci kioskových trafostanic PET® se, kromě 
zkušeností s jejich výstavbou, projevuje i využívání 
vlastních typových projektů. Projekce využívá k práci 
projekční software např. AutoCAD, MicroStation 
PowerDraft apod.. Pro tvorbu rozpočtů využívá 
programů TOMS-DES a SKPRO. Výstupní projekty 
jsou autorizovány autorizovaným inženýrem. 

Dokončení ze str. 3

Krátce

V první polovině roku 2005 se EEIKA Brno, s.r.o. 
podílela na rekonstrukci části distribuční sítě E.ON 
v Brně na Lesné. Při ní byla vyřazena a zrušena vstup-
ní rozvodna TS č. 0301 T1 Halasovo náměstí (tech-
nologická zařízení již byla dosloužilá), kompletně 
zrekonstruována trafostanice č. 0320 T20 Soběšická 
MŠ, do které byla vstupní rozvodna zabudována a byly 
přesměrovány vn i nn kabely. Akce byla ukončena 
a předána 30.6.2005.

V záři 2005 byla předána nestandardní trafostanice 
řady PET® pro osazení transformátorem o výkonu 
2 MVA. Instalace takto velkého transformátoru 
si vyžádala vybudování nestandardního kiosku o 
půdorysných rozměrech 5500 x 3000 mm a výšce 
3080 mm.

19.9.2005 zasahovala servisní skupina EEIKA Brno, 
s.r.o. v rozvodně objektu VUT na Kounicově 67a. 
V 12.22 hod nahlásil pracovník VUT závadu na hlav-
ním vypinači. Vzhledem k tomu, že ze zařízení byla 
napájena provozovna Delvity, bylo možné odpojit 
přívod až v nočních hodinách. Servisní skupina mezi 
dvaadvacátou a třetí hodinou ranní odstranila poruchu 
a obnovila napájení.

Více informací k uvedeným tématům najdete na www.eeika.cz



Kiosky tvořící nadzemní část jsou zmonolitněny 
svorníky M 18. Nadzemní část trafostanice je rozdělena 
betonovými příčkami na čtyři samostatné, zvenčí 
dveřmi přístupné prostory: vn rozvodnu – nepřetržitě 
přístupnou pro pracovníky dodavatele el. energie, dvě 
trafokomory a nn rozvodnu. 

Celkový vzhled trafostanice je přizpůsoben okolní 
industriální architektuře. Trafostanice je kryta pultovou 
střechou s mírným sklonem, barevné provedení 
vnějších prvků - omítky, dveří větracích žaluzií, pultové 
střechy i dalších viditelných prvků je šedé. 

TRAFOSTANICE PET® SESTAVA 1150x260o Výrazný rozvoj univerzity nastal teprve po roce 1989. 

Vznikaly další fakulty: 
1990 Ekonomicko-správní fakulta
1994 Fakulta informatiky
1997 Fakulta sociálních studií 
2001 Fakulta sportovních studií

Bez dalšího rozšíření zázemí by nebyl rozvoj 
univerzity možný. V červenci 2000 byla vyhlá-
šena veřejná urbanisticko-architektonická soutěž 
na zpracování návrhu urbanistického a architektonické-
ho řešení univerzitního kampusu Bohunice. Financování 
projektu bylo zajištěno z více zdrojů, mimo jiné 
i prvním úvěrem Evropské investiční banky 
směřující do vzdělávacího projektu v zemích bývalého 
socialistického bloku. 11.12.2003 bylo vydáno sta-
vební povolení na výstavbu první části areálu - ILBIT 
- integrované laboratoře biomedicínských technologií. 
2.8.2004 byla zahájena výstavba a po roce - 18.8.2005 
byla stavba zkolaudována.
Areál ILBIT bude slavnostně otevřen 3.10.2005
Výstavba další části areálu AVVA – „Akademický 

výukový a výzkumný areál“ bude rozdělena do čtyř 
etap. V současné době probíhá vyhodnocování veřejné 
zakázky. V roce 2008 bude již celý areál sloužit svému 
účelu.

Více informací o Univerzitním kampusu Bohunice 
najdete na www.kampus-brno.cz

Projekční služby

Areál ILBIT - kampus Bohunice

Dokončení ze str. 1
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Výstavba kampusu Masarykovy univerzity v Brně 
je zcela ojedinělým projektem v oblasti vzdělávání 
v České republice. 
V sousedství Fakultní nemocnice v Brně – Bohunicích 
vznikne postupně na ploše 35 ha (20 ha zastavěné 
plochy) nejmodernější vědecko-výzkumný univerzitní 
komplex v České republice. Bude sestávat ze dvou 
provázaných areálů - ILBIT – Integrované laboratoře 
biomedicínských technologií a AVVA – Akademický 
výukový a výzkumný areál a poskytne kompletní záze-

mí pro Lékařskou fakultu, Fakultu sportovních studií 
a část Přírodovědecké fakulty (biologické a chemické 
obory). Vzniknou moderní sportoviště, nová botanická 
zahrada a související infrastruktura, ubytovací a stra-
vovací zázemí.
Výstavbou kampusu Masarykova univerzita v Brně 
vyřeší narůstající prostorové nároky.
Masarykova univerzita je v současné době jed-
nou z nejvýznamnějších vzdělávacích institu-
cí v České republice. Zejména propojení studia 
s vědecko-výzkumnou činností je na špičkové úrovni. 
Podle poměru uchazečů na jedno vypisované studijní 
místo na všech svých devíti fakultách je nejžádanější 
vysokou školou v České republice. O kvalitě studia 
svědčí i minimální nezaměstnanost mezi absolventy 
nepřesahující 1,6%.

Masarykova univerzita byla založena jako druhá česká 
univerzita dne 28. ledna 1919 se čtyřmi fakultami 
– právnickou, lékařskou, přírodovědeckou a filozofic-
kou. Od začátku se potýkala s prostorovými provizorii 
– umístěním v několika různých budovách v centru 
Brna. Již v zákoně o jejím vzniku bylo uvedeno, 
že do roku 1930 má být dokončena stavba definitivních 
budov. Z celého záměru byla však realizována pouze 
budova Právnické fakulty na Veveří. 

Druhá světová válka přerušila činnost univerzity. 
Například Přírodovědecká fakulta přišla o celou 
čtvrtinu profesorského sboru. Po válce byla činnost 
obnovena, v roce 1946 byla do univerzity nově 
začleněna Pedagogická fakulta, následná desetiletí však 
výrazně zbrzdila rozvoj univerzity. V roce 1950 byla 
zrušena Právnická fakulta, 1953 oddělena Pedagogická 
fakulta. V této fázi měla univerzita pouhé tři fakulty 
(právnická a pedagogická se do univerzity později 
postupně vrátily), přišla i o svůj historický název 
a historická budova Právnické fakulty se jí navrátila až 
po roce 1989. 
V šedesátých letech byl sice do územního plánu 
města Brna zahrnut kampus navazující na nově 
budovanou fakultní nemocnici v Brně – Bohunicích, 
k jeho výstavbě ale nedošlo.

UNIVERZITNÍ KAMPUS BOHUNICE

Vizualizace areálu univerzitního kampusu MU v Brně-Bohunicích - se souhlasem A PLUS BRNO a.s.

EEIKA Brno, s.r.o. v červenci 2005 rozšířila nabídku a 
kapacitu projekčních služeb. 
Kvalitní elektroenergetická projekce má ve fi rmě 
dlouhou tradici. 
Stála u zrodu a vývoje typové řady kioskových 
trafostanic PET®. Projektanti EEIKA Brno, s.r.o. 
se podíleli na vzniku množství trafostanic a řešení 
požadavků zákazníků, včetně velmi netradičních řešení. 
Postupně začaly výstupy projekce EEIKA Brno, s.r.o. 
využívat i další fi rmy – přebíráním typových projektů 
trafostanic, zadáváním dílčích i komplexních zakázek.

V červenci 2005 rozšířili projekční kancelář EEIKA 
Brno, s.r.o. pánové Ing. Josef Konečný a František 
Babáček - oba zkušení projektanti s dlouholetou praxí 
v projekci sítí. 
Spolu s panem Markem Popelou obsáhnou celé 
spektrum projekčních služeb. 

Projekční kancelář EEIKA Brno, s.r.o. své služby 
poskytuje přímým investorům, engineeringovým a 
stavebním fi rmám i projekčním a architektonickým 
ateliérům – např. projekty trafostanic a rozvoden 
apod.. Výstupy projekční činnosti využívají i ostatní 
části fi rmy EEIKA Brno, s.r.o., od kterých projekční 
kancelář současně získává kvalitní zpětnou vazbu. 

Kromě tvorby projektů poskytuje projekční kancelář 
EEIKA Brno, s.r.o. i řadu dalších služeb – např. 
technické výpočty staveb, vypracování požárních zpráv, 

autorský dohled, technický dozor investora, zakreslení 
stávajícího stavu – dokumentaci skutečného provedení 
např. při ztrátě dokumentace, nebo nekontrolované 
stavební činnosti a další. 

Projekce technologických zařízení
Projektant – technolog zpracovává projekty pro 
budování nových technologických celků, kompletní 
rekonstrukce, úpravy technologických zařízení při 
změně způsobu využití, modernizace. Například pro 
vybavení rozvoden, trafostanic, rozváděče apod. 

Při projekci technologických zařízení využívá EEIKA 
Brno, s.r.o. rozpočtový software SKPRO, TOMS-DES 
požadovaný společností E.ON při výběrových řízeních 
a zadávání zakázek.

Projekce síťových staveb
V oblasti projekce síťových staveb poskytuje projekční 
kancelář EEIKA Brno, s.r.o. kompletní služby. 
Projekty slouží k budování nových staveb, rekonstrukci 
stávajících i dílčím změnám.

Rozpočty projektů síťových staveb zpracovává 
EEIKA Brno, s.r.o. s využitím programu TOMS-DES 
vyžadovaného společností E.ON při výběrových 
řízeních a zadávání zakázek. 
Součástí služeb je zaměření profi lu terénu, ultrazvukové 
měření výšky vodičů a další služby.


