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Vážení přátelé, 
 prvním číslem roku 2008 vstupuje eeikainfo magazín do desátého roku své existence.  „Vzhle-
dem k množství našich obchodních partnerů a kontaktů jsme se rozhodli využít této možnosti 
komunikace s partnery, odbornou i laickou veřejností.“- na podzim roku 1999. Již tehdy jsme 
doufali, „že eeikainfo bude i pro Vás příjemným zpestřením“. První výtisky byly distribuovány 
v období Strojírenského veletrhu ve fi remní expozici i poštou. Od té doby Vás eeikainfo maga-
zín pravidelně informuje o dění v EEIKA Brno, s.r.o. a aktuálních novinkách. 
 Letošní první číslo vychází při příležitosti 16. mezinárodního veletrhu elektrotechniky 
a elektroniky AMPER 2008 – také tradiční příležitosti pro komunikaci a setkávání s partnery. 
Tentokrát 1.-4. 4. ve stánku 1C18. Kromě pozvánky na veletrh najdete uvnitř čísla informace 
o výstavbě několika trafostanic PET® kategorie MAXI, z nichž zejména dočasné umístění tra-
fostanice na rekonstruovaném železničním nádraží v Břeclavi je technickou zajímavostí. Mimo 
to přináší magazín informaci o rekonstrukci zděné trafostanice UNIGEO a projekčním řešení 
přeložky vn vedení, které investorovi přineslo nemalé ekonomické úspory. I tentokrát doufáme, 
že eeikainfo bude i pro Vás příjemným zpestřením“.

PET® MAXI 603d Plzeň - Písecká

 EEIKA Brno, s.r.o. dodala na podzim roku 2007 první referenční kus distribuční trafostanice 
PET® pro Skupinu ČEZ. S technickými parametry trafostanic PET® se pracovníci ČEZ detailně 
seznámili při výběrovém řízení, kterého se EEIKA Brno, s.r.o. zúčastnila v roce 2006. 
 Referenční trafostanice PET® MAXI 603d Plzeň - Písecká byla instalována v říjnu v areálu 
nákupního centra Olympia v Plzni. Trafostanice o půdorysných rozměrech 6000 x 3000 mm je 
osazena dvěma olejovými hermetizovanými transformátory o výkonu 630 kVA, modulárním 
vn rozváděčem EFACEC o pěti polích a nn rozváděčem RDO 1000. 
 Pokládka a instalace technologických zařízení probíhala v úzké součinnosti s vybraným 
dodavatelem ČEZ - místní elektromontážní fi rmou. V areálu EEIKA Brno, s.r.o. byl železobe-
tonový skelet trafostanice opatřen podlahou, výplněmi otvorů, vybaven elektroinstalací, uzem-
něním a pomocnými prvky. Technologická zařízení byla k montáži připravena v Plzni. 
 Na místo pokládky, kde byla předem připravena montážní jáma, byla trafostanice převezena 
8.10.2007. Následně (8.-9.10) proběhla montáž technologických zařízení. Po provedení dokon-
čovacích prací byla trafostanice 15.10. předána investorovi. Nyní již trafostanice napájí nově 
vybudované obchodní prostory v Obchodním centru Olympia v Plzni. Centrum bylo otevřeno 
v roce 2004 a od té doby se neustále rozvíjí. V únoru 2006 bylo v plzeňské Olympii otevřeno 
první multikino v západních Čechách. Na jaře 2008 se výrazně rozšířila prodejní plocha – byl 
otevřen čtvrtý obchodní dům s nábytkem KIKA v České republice s provozní plochou více než 
103.000 m2 a další obchody, jejichž výstavba si vyžádala posílení příkonu el. energie. 
 Trafostanice PET® MAXI 603d vychází z nově vyvinuté řady trafostanic s třímetrovým šíř-
kovým modulem, který byl do výrobního programu EEIKA Brno, s.r.o. uveden v minulém 

ENERGETICKÝ INFORMAČNÍ MAGAZÍN

PET® MAXI 553d Moravany Nad křižovatkou

 13. 2. 2008 předala EEIKA Brno, s.r.o. distribuční kioskovou trafostanici PET® MAXI 553d 

v Moravanech u Brna. 

 Moravany u Brna prochází již 

delší dobu populačními obmě-

nami. V původně německé obci 

Morbes zůstalo po druhé světo-

vé válce pouze 18 rodin. Zbytek 

obce byl dosídlen obyvatelstvem 

z okolí.

 V současné době jsou Morava-

ny u Brna typickou satelitní obcí. 

Jejich poloha skýtá téměř ideální 

podmínky pro klasické příměst-

ské bydlení. Obec leží necelé tři 

kilometry od Brna mimo hlav-

ní komunikace, přesto s dobrou 

dopravní obslužností, rychlým 

přístupem k centru Brna, blízkému nákupnímu centru i dálnici a s dalšími výhodami. Díky 

nim jsou Moravany již několik let vyhledávanou lokalitou pro výstavbu nových rodinných 

domů. Počet obyvatel roste, vznikly nové ulice, různí developeři nabízí další projekty výstavby 

rodinných domů.

 Kvůli rozšíření obce o novou lokalitu rodinných a bytových domů posílila společnost E.ON 

Distribuce, a.s. v lokalitě rozvodnou síť. Součástí posílení je i nově vybudovaná trafostanice 

PET® MAXI 553d. Dvoutransformátorová trafostanice je ve společné rozvodně osazena vn 

rozváděčem 8DJ20 zapojení 81 s izolací SF
6
 a dvěma nn rozváděči RST 1099/4435 ve stojanu 

ST-VK. V jedné z trafokomor je umístěn olejový hermetizovaný transformátor o výkonu 630 

kVA. Druhá trafokomora je připravena jako rezerva. Transformátor bude instalován v závislosti 

na dalším rozvoji obce. 

 Pozvánka

 EEIKA Brno, s.r.o. se v letošním roce opět účastní Mezinárodního veletrhu elektrotechniky 

a elektroniky AMPER. Na 16. ročníku ve dnech 1. – 4. 4. 2008 vystavuje na obvyklém místě 

ve stánku 1C18. 

 Na přilehlé volné ploše vedle bočního vstupu do haly 1 vystavuje EEIKA Brno, s.r.o. trafo-

stanici PET® MINI 300 – tentokrát v distribučním provedení. 

 V expozici získáte kompletní informace o výrobním programu EEIKA Brno, s.r.o. i o aktu-

álních novinkách. Na setkání se v průběhu celého veletrhu těší Ing. Ivan Šafránek, Miroslav 

Churavý, Vlastimil Kroupa, Marek Popela, Michal Churavý. 

Pro firmu EEIKA Brno, s.r.o. vydává Michal Churavý, tisk OLD PRINT, s.r.o., číslo 1, ročník 10.
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

PET® MAXI 603d Plzeň - Písecká

PET® MAXI 553d Moravany Nad křižovatkou
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ukončení rekonstrukce je stanoven na jaro 2010. Celkové náklady na rekonstrukci realizovanou 

Sdružením „Břeclavský uzel“ (OHL ŽS, a.s. – vedoucí účastník sdružení, Skanska DS, a.s. a 

Stavby silnic a železnic, a.s.) dosáh-

nou 2,75 miliard korun. V průběhu 

rekonstrukce břeclavské nádraží 

kompletně změní vzhled i technic-

ké parametry. Budou vybudována 

nová nástupiště pro zvýšení kapa-

city současně odbavovaných vla-

ků z různých směrů (celkem bude 

v provozu 12 nástupištních hran), 

zrekonstruován podchod a pro oso-

by se sníženou pohyblivostí budou 

vybudovány výtahy na jednotlivá 

nástupiště. Nádražní budova z roku 

1849 změní svou tvář. Při kompletní 

rekonstrukci interiéru vznikne nový 

vestibul s ČD centrem „nového 

typu“ (součástí rozšířených služeb bude např. turistická informační kancelář, možnost zakou-

pení jízdenek MHD apod.). Na rekonstrukci železničního uzlu naváže i výstavba nového auto-

busového terminálu. 

 Rekonstrukce železničního spodku, svršku, trakčního vedení (37,7 km rekonstruovaného a 

41,7 km nového), rozvodů el. energie, elektrického ohřevu výhybek a dalších technických zaří-

zení zlepší, spolu s celkovou rekonstrukcí řídící infrastruktury, prostupnost nádraží. Kromě roz-

šíření kapacity současně odbavovaných osobních vlaků, se výrazně zvýší i průjezdová rychlost 

odpovídající umístění uzlu na koridorech.

Součástí rekonstrukce, je i úprava vn a nn rozvodů v areálu UŽST, tak aby odpovídaly novému 

uspořádání a současným technickým požadavkům. Kiosková trafostanice PET® MAXI 750o 

bude sloužit jako náhrada za stávající trafostanici TS 4 - spádoviště, jejíž technologická zaříze-

ní jsou zastaralá, na pokraji životnosti a stavební část je také v havarijním stavu. Nejprve (cca 

do konce května 2008) je trafostanice PET® využívána jako dočasný zdroj náhradního napájení 

cca 300 metrů od defi nitivního stanoviště. Stávající zděná trafostanice TS 1 – elektrodílna je 

po dobu rekonstrukce zcela vyloučena z provozu a trafostanice PET® MAXI 750o dočasně 

převzala její funkci při napájení nepostradatelných nn obvodů. Proto také nebyla základová 

vana trafostanice standardně umístěna pod zem, ale trafostanice je pouze uložena na dočasně 

zpevněném povrchu. Po skončení rekonstrukce TS 1 – elektrodílna bude PET® MAXI 750o 

přemístěna a defi nitivně usazena na plánované stanoviště. Tam budou provedeny povrchové 

úpravy – omítky, fi nální nátěr apod. a OHL ŽS, a.s., ji uvede do defi nitivního provozu.

 EEIKA Brno, s.r.o. usadila skelet trafostanice, ve spolupráci s OHL ŽS, a.s., na dočasné 

místo 18.12.2007. Společnost OHL ŽS, a.s. následně trafostanici vystrojila technologickými 

zařízeními a uvedla do provozu. 

Rekonstrukce trafostanice TS Modřice UNIGEO

 V zimě 2007/2008 se EEIKA Brno, s.r.o. podílela na rekonstrukci zděné odběratelské trafo-

stanice „Modřice UNIGEO“. Rekonstrukci trafostanice si vyžádaly zvýšené nároky na odběr 

el. energie související s rozšířením a adaptací prostor pojišťovny Kooperativa, a.s. v areálu 

UNIGEO. Stávající technologie (např. skříňový vn rozváděč) již nevyhovovala požadavkům 

na provoz. Vzhledem k tomu, že rekonstruovaná trafostanice je jediným zdrojem el. energie 

pro celý areál, bylo nutné po dobu rekonstrukce zajistit náhradní napájení – v tomto případě 

EEIKA Brno, s.r.o. instalovala vlastní trafostanicí PET® MINI 300o v úpravě pro provizorní 

napájení. 

Rekonstrukce trafostanice trvala necelé dva měsíce. Byla zahájena 5.listopadu 2007 zemními 

pracemi pro připojení provizorní trafostanice. 

 Do 13.11. bylo napájení areálu kompletně přepojeno na provizorní trafostanici PET® MINI 

300o. Po přepojení byla ihned demontována technologická zařízení a proběhla stavební adap-

tace vnitřních prostor zděné trafostanice. 

 12. – 16.12. instalovala servisní skupina EEIKA Brno, s.r.o. nová technologická zařízení 

– modulární vn rozváděč SIEMENS složený ze čtyř polí 8DH10 a tří polí 8DJ20, dva suché 

transformátory o výkonu 1000 kVA (je připraveno jedno stání pro další transformátor) včetně 

propojů. 

17.12. proběhla kontrola trafostanice technikem E.ON ČR

18.12. byl první vn kabel z trafostanice vřazen do distribuční sítě E.ON a byly přepojeny nn 

kabely. Tím začal být areál opět napájen z rekonstruované trafostanice. 

19.12. byl ukončen provoz provizorní trafostanice 

20.12. byl do distribuční sítě vřazen druhý vn kabel. Tím byla rekonstruovaná trafostanice 

uvedena plně do provozu. 

 V lednu 2008 byla z areálu odvezena provizorní trafostanice PET® MINI 300o, provedeny 

závěrečné terénní úpravy a rekonstrukce ukončena předáním dokumentace investorovi.

Trafostanice na dočasném stanovišti

roce. Třímetrový modul umožňuje 
více variant osazení technologic-
kými zařízeními a poskytuje další 
možnosti využití zastavěné plochy 
(některé kombinace technologic-
kých zařízení by při využití modu-
lu 2,6 m vyžadovaly větší délkový 
rozměr trafostanice). Třímetrový 
modul je, od zavedení do výrobní-
ho programu, využíván společností 
E.ON ČR pro výstavbu dvoutrans-
formátorových trafostanic.

Projekce přeložky vn vedení – obchvat I/38 u Mor. Budějovic

 Projekční kancelář EEIKA Brno, s.r.o. zpracovala projektovou dokumentaci pro přeložku vn 
vedení v katastru obce Lažínky poblíž Moravských Budějovic. Ředitelství silnic a dálnic zahá-
jilo na počátku letošního roku na silnici I/38 stavbu obchvatu Moravských Budějovic. Západní 
obchvat o celkové délce 6,35 km, se dvěma mimoúrovňovými křižovatkami mezi Litohoří 
a Lažínkami umožní vyvedení tranzitní dopravy mimo Moravské Budějovice. Charakter komu-
nikace I/38 v centru Moravských Budějovic působí značné dopravní problémy, zvýšenou neho-
dovost i komplikace místním obyvatelům. Výstavba obchvatu proběhne v letech 2008 až 2011. 
Celkové náklady na výstavbu činí 1,203 miliardy Kč. 

 Místo nové mimoúrovňové křižovatky 
I/38 s komunikací III/4118 u Lažínek pro-
tíná venkovní vn vedení VN146, VN852 
a VN851 společnosti E.ON ČR. Umístění 
a charakter podpěrných bodů vylučovaly 
výstavbu a provoz mimoúrovňové křižovat-
ky při zachování vedení v původním stravu. 
Prvním návrhem řešení inspirovaným inves-
torem obchvatu - Ředitelstvím silnic a dálnic 
ČR byla kompletní přeložka všech tří vedení 
mimo prostor křižovatky. 
 Při vypracovávání projektové dokumen-

tace pro realizaci přeložky vedení navrhla projekční 
kancelář EEIKA Brno, s.r.o. výhodnější alternati-
vu. Zvýšením vedení - výměnou podpěrných bodů 
a jejich novým rozmístěním se podařilo zachovat 
všechna tři vn vedení v původní trase. Stávající 
podpěrné body – zejména betonové sloupy o výš-
ce 9 m byly nahrazeny novými betonovými sloupy 
o výšce 12 m a příhradovými stožáry o výšce 18 m. 
Celkem bylo využito 22 nových betonových sloupů 
(20 x typ JB, 1 x typ DB, 1 x typ UO) a 8 nových 
příhradových stožárů. V několika případech, kdy to 
situace umožňovala, byly využity stávající podpěrné 
body – dva příhradové stožáry a 7 betonových slou-
pů. Příhradové stožáry byly nově natřeny a betonové 
sloupy podle potřeby doplněny čepicemi. Betonové 
sloupy byly osazeny konzolami PAŘÁT II navržený-
mi v souladu se zákonem o ochraně přírody a krajiny 
pro snížení ohrožení ptactva.

 V těžké námrazové oblasti byly pro páteřní vedení použity vodiče 3 x 110/22 mm2 a
3 x 42/7 mm2 pro propojení odbočného stožáru a odběratelské trafostanice. Celkem bylo insta-
lováno 2,030 m venkovního vedení. 
 Popsaným projekčním řešením se povedlo snížit náklady na výstavbu přeložky vedení 
na cca 2 250 000 Kč a ušetřit více než jeden a půl milionu oproti původnímu řešení. 

 PET® MAXI 750o pro UŽST Břeclav

 V prosinci 2007 dodala EEIKA Brno, s.r.o., na základě úspěšně absolvovaného výběrového 

řízení společnosti OHL ŽS a.s., divize Technologie, nevybavený skelet PET® MAXI 750o pro 

uzlovou železniční stanici Břeclav.

 S rostoucím významem břeclavské stanice a stoupajícím objemem přepravených cestujících 

i nákladu, přestal stav uzlu vyhovovat požadavkům na provoz. Břeclavským uzlem procháze-

jí dva tranzitní koridory, nádraží zajišťuje spojení se Slovenskem a Rakouskem. Do Břeclavi 

zajíždí několik párů rakouských regionálních vlaků, je z ní vypravováno několik vlaků do Slo-

venska. Chlouba Českých drah – Pendolino projíždí Břeclaví do Vídně i Bratislavy.

 Správa železniční dopravní cesty, s. o. - Stavební správa Olomouc zahájila v říjnu roku 2007 

kompletní rekonstrukci stanice i s přilehlým mostem přes řeku Dyji. Předpokládaný termín 

Olympia Plzeň

Nové vedení

Situační plán
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ukončení rekonstrukce je stanoven na jaro 2010. Celkové náklady na rekonstrukci realizovanou 

Sdružením „Břeclavský uzel“ (OHL ŽS, a.s. – vedoucí účastník sdružení, Skanska DS, a.s. a 

Stavby silnic a železnic, a.s.) dosáh-

nou 2,75 miliard korun. V průběhu 

rekonstrukce břeclavské nádraží 

kompletně změní vzhled i technic-

ké parametry. Budou vybudována 

nová nástupiště pro zvýšení kapa-

city současně odbavovaných vla-

ků z různých směrů (celkem bude 

v provozu 12 nástupištních hran), 

zrekonstruován podchod a pro oso-

by se sníženou pohyblivostí budou 

vybudovány výtahy na jednotlivá 

nástupiště. Nádražní budova z roku 

1849 změní svou tvář. Při kompletní 

rekonstrukci interiéru vznikne nový 

vestibul s ČD centrem „nového 

typu“ (součástí rozšířených služeb bude např. turistická informační kancelář, možnost zakou-

pení jízdenek MHD apod.). Na rekonstrukci železničního uzlu naváže i výstavba nového auto-

busového terminálu. 

 Rekonstrukce železničního spodku, svršku, trakčního vedení (37,7 km rekonstruovaného a 

41,7 km nového), rozvodů el. energie, elektrického ohřevu výhybek a dalších technických zaří-

zení zlepší, spolu s celkovou rekonstrukcí řídící infrastruktury, prostupnost nádraží. Kromě roz-

šíření kapacity současně odbavovaných osobních vlaků, se výrazně zvýší i průjezdová rychlost 

odpovídající umístění uzlu na koridorech.

Součástí rekonstrukce, je i úprava vn a nn rozvodů v areálu UŽST, tak aby odpovídaly novému 

uspořádání a současným technickým požadavkům. Kiosková trafostanice PET® MAXI 750o 

bude sloužit jako náhrada za stávající trafostanici TS 4 - spádoviště, jejíž technologická zaříze-

ní jsou zastaralá, na pokraji životnosti a stavební část je také v havarijním stavu. Nejprve (cca 

do konce května 2008) je trafostanice PET® využívána jako dočasný zdroj náhradního napájení 

cca 300 metrů od defi nitivního stanoviště. Stávající zděná trafostanice TS 1 – elektrodílna je 

po dobu rekonstrukce zcela vyloučena z provozu a trafostanice PET® MAXI 750o dočasně 

převzala její funkci při napájení nepostradatelných nn obvodů. Proto také nebyla základová 

vana trafostanice standardně umístěna pod zem, ale trafostanice je pouze uložena na dočasně 

zpevněném povrchu. Po skončení rekonstrukce TS 1 – elektrodílna bude PET® MAXI 750o 

přemístěna a defi nitivně usazena na plánované stanoviště. Tam budou provedeny povrchové 

úpravy – omítky, fi nální nátěr apod. a OHL ŽS, a.s., ji uvede do defi nitivního provozu.

 EEIKA Brno, s.r.o. usadila skelet trafostanice, ve spolupráci s OHL ŽS, a.s., na dočasné 

místo 18.12.2007. Společnost OHL ŽS, a.s. následně trafostanici vystrojila technologickými 

zařízeními a uvedla do provozu. 

Rekonstrukce trafostanice TS Modřice UNIGEO

 V zimě 2007/2008 se EEIKA Brno, s.r.o. podílela na rekonstrukci zděné odběratelské trafo-

stanice „Modřice UNIGEO“. Rekonstrukci trafostanice si vyžádaly zvýšené nároky na odběr 

el. energie související s rozšířením a adaptací prostor pojišťovny Kooperativa, a.s. v areálu 

UNIGEO. Stávající technologie (např. skříňový vn rozváděč) již nevyhovovala požadavkům 

na provoz. Vzhledem k tomu, že rekonstruovaná trafostanice je jediným zdrojem el. energie 

pro celý areál, bylo nutné po dobu rekonstrukce zajistit náhradní napájení – v tomto případě 

EEIKA Brno, s.r.o. instalovala vlastní trafostanicí PET® MINI 300o v úpravě pro provizorní 

napájení. 

Rekonstrukce trafostanice trvala necelé dva měsíce. Byla zahájena 5.listopadu 2007 zemními 

pracemi pro připojení provizorní trafostanice. 

 Do 13.11. bylo napájení areálu kompletně přepojeno na provizorní trafostanici PET® MINI 

300o. Po přepojení byla ihned demontována technologická zařízení a proběhla stavební adap-

tace vnitřních prostor zděné trafostanice. 

 12. – 16.12. instalovala servisní skupina EEIKA Brno, s.r.o. nová technologická zařízení 

– modulární vn rozváděč SIEMENS složený ze čtyř polí 8DH10 a tří polí 8DJ20, dva suché 

transformátory o výkonu 1000 kVA (je připraveno jedno stání pro další transformátor) včetně 

propojů. 

17.12. proběhla kontrola trafostanice technikem E.ON ČR

18.12. byl první vn kabel z trafostanice vřazen do distribuční sítě E.ON a byly přepojeny nn 

kabely. Tím začal být areál opět napájen z rekonstruované trafostanice. 

19.12. byl ukončen provoz provizorní trafostanice 

20.12. byl do distribuční sítě vřazen druhý vn kabel. Tím byla rekonstruovaná trafostanice 

uvedena plně do provozu. 

 V lednu 2008 byla z areálu odvezena provizorní trafostanice PET® MINI 300o, provedeny 

závěrečné terénní úpravy a rekonstrukce ukončena předáním dokumentace investorovi.

Trafostanice na dočasném stanovišti

roce. Třímetrový modul umožňuje 
více variant osazení technologic-
kými zařízeními a poskytuje další 
možnosti využití zastavěné plochy 
(některé kombinace technologic-
kých zařízení by při využití modu-
lu 2,6 m vyžadovaly větší délkový 
rozměr trafostanice). Třímetrový 
modul je, od zavedení do výrobní-
ho programu, využíván společností 
E.ON ČR pro výstavbu dvoutrans-
formátorových trafostanic.

Projekce přeložky vn vedení – obchvat I/38 u Mor. Budějovic

 Projekční kancelář EEIKA Brno, s.r.o. zpracovala projektovou dokumentaci pro přeložku vn 
vedení v katastru obce Lažínky poblíž Moravských Budějovic. Ředitelství silnic a dálnic zahá-
jilo na počátku letošního roku na silnici I/38 stavbu obchvatu Moravských Budějovic. Západní 
obchvat o celkové délce 6,35 km, se dvěma mimoúrovňovými křižovatkami mezi Litohoří 
a Lažínkami umožní vyvedení tranzitní dopravy mimo Moravské Budějovice. Charakter komu-
nikace I/38 v centru Moravských Budějovic působí značné dopravní problémy, zvýšenou neho-
dovost i komplikace místním obyvatelům. Výstavba obchvatu proběhne v letech 2008 až 2011. 
Celkové náklady na výstavbu činí 1,203 miliardy Kč. 

 Místo nové mimoúrovňové křižovatky 
I/38 s komunikací III/4118 u Lažínek pro-
tíná venkovní vn vedení VN146, VN852 
a VN851 společnosti E.ON ČR. Umístění 
a charakter podpěrných bodů vylučovaly 
výstavbu a provoz mimoúrovňové křižovat-
ky při zachování vedení v původním stravu. 
Prvním návrhem řešení inspirovaným inves-
torem obchvatu - Ředitelstvím silnic a dálnic 
ČR byla kompletní přeložka všech tří vedení 
mimo prostor křižovatky. 
 Při vypracovávání projektové dokumen-

tace pro realizaci přeložky vedení navrhla projekční 
kancelář EEIKA Brno, s.r.o. výhodnější alternati-
vu. Zvýšením vedení - výměnou podpěrných bodů 
a jejich novým rozmístěním se podařilo zachovat 
všechna tři vn vedení v původní trase. Stávající 
podpěrné body – zejména betonové sloupy o výš-
ce 9 m byly nahrazeny novými betonovými sloupy 
o výšce 12 m a příhradovými stožáry o výšce 18 m. 
Celkem bylo využito 22 nových betonových sloupů 
(20 x typ JB, 1 x typ DB, 1 x typ UO) a 8 nových 
příhradových stožárů. V několika případech, kdy to 
situace umožňovala, byly využity stávající podpěrné 
body – dva příhradové stožáry a 7 betonových slou-
pů. Příhradové stožáry byly nově natřeny a betonové 
sloupy podle potřeby doplněny čepicemi. Betonové 
sloupy byly osazeny konzolami PAŘÁT II navržený-
mi v souladu se zákonem o ochraně přírody a krajiny 
pro snížení ohrožení ptactva.

 V těžké námrazové oblasti byly pro páteřní vedení použity vodiče 3 x 110/22 mm2 a
3 x 42/7 mm2 pro propojení odbočného stožáru a odběratelské trafostanice. Celkem bylo insta-
lováno 2,030 m venkovního vedení. 
 Popsaným projekčním řešením se povedlo snížit náklady na výstavbu přeložky vedení 
na cca 2 250 000 Kč a ušetřit více než jeden a půl milionu oproti původnímu řešení. 

 PET® MAXI 750o pro UŽST Břeclav

 V prosinci 2007 dodala EEIKA Brno, s.r.o., na základě úspěšně absolvovaného výběrového 

řízení společnosti OHL ŽS a.s., divize Technologie, nevybavený skelet PET® MAXI 750o pro 

uzlovou železniční stanici Břeclav.

 S rostoucím významem břeclavské stanice a stoupajícím objemem přepravených cestujících 

i nákladu, přestal stav uzlu vyhovovat požadavkům na provoz. Břeclavským uzlem procháze-

jí dva tranzitní koridory, nádraží zajišťuje spojení se Slovenskem a Rakouskem. Do Břeclavi 

zajíždí několik párů rakouských regionálních vlaků, je z ní vypravováno několik vlaků do Slo-

venska. Chlouba Českých drah – Pendolino projíždí Břeclaví do Vídně i Bratislavy.

 Správa železniční dopravní cesty, s. o. - Stavební správa Olomouc zahájila v říjnu roku 2007 

kompletní rekonstrukci stanice i s přilehlým mostem přes řeku Dyji. Předpokládaný termín 

Olympia Plzeň

Nové vedení
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Vážení přátelé, 
 prvním číslem roku 2008 vstupuje eeikainfo magazín do desátého roku své existence.  „Vzhle-
dem k množství našich obchodních partnerů a kontaktů jsme se rozhodli využít této možnosti 
komunikace s partnery, odbornou i laickou veřejností.“- na podzim roku 1999. Již tehdy jsme 
doufali, „že eeikainfo bude i pro Vás příjemným zpestřením“. První výtisky byly distribuovány 
v období Strojírenského veletrhu ve fi remní expozici i poštou. Od té doby Vás eeikainfo maga-
zín pravidelně informuje o dění v EEIKA Brno, s.r.o. a aktuálních novinkách. 
 Letošní první číslo vychází při příležitosti 16. mezinárodního veletrhu elektrotechniky 
a elektroniky AMPER 2008 – také tradiční příležitosti pro komunikaci a setkávání s partnery. 
Tentokrát 1.-4. 4. ve stánku 1C18. Kromě pozvánky na veletrh najdete uvnitř čísla informace 
o výstavbě několika trafostanic PET® kategorie MAXI, z nichž zejména dočasné umístění tra-
fostanice na rekonstruovaném železničním nádraží v Břeclavi je technickou zajímavostí. Mimo 
to přináší magazín informaci o rekonstrukci zděné trafostanice UNIGEO a projekčním řešení 
přeložky vn vedení, které investorovi přineslo nemalé ekonomické úspory. I tentokrát doufáme, 
že eeikainfo bude i pro Vás příjemným zpestřením“.

PET® MAXI 603d Plzeň - Písecká

 EEIKA Brno, s.r.o. dodala na podzim roku 2007 první referenční kus distribuční trafostanice 
PET® pro Skupinu ČEZ. S technickými parametry trafostanic PET® se pracovníci ČEZ detailně 
seznámili při výběrovém řízení, kterého se EEIKA Brno, s.r.o. zúčastnila v roce 2006. 
 Referenční trafostanice PET® MAXI 603d Plzeň - Písecká byla instalována v říjnu v areálu 
nákupního centra Olympia v Plzni. Trafostanice o půdorysných rozměrech 6000 x 3000 mm je 
osazena dvěma olejovými hermetizovanými transformátory o výkonu 630 kVA, modulárním 
vn rozváděčem EFACEC o pěti polích a nn rozváděčem RDO 1000. 
 Pokládka a instalace technologických zařízení probíhala v úzké součinnosti s vybraným 
dodavatelem ČEZ - místní elektromontážní fi rmou. V areálu EEIKA Brno, s.r.o. byl železobe-
tonový skelet trafostanice opatřen podlahou, výplněmi otvorů, vybaven elektroinstalací, uzem-
něním a pomocnými prvky. Technologická zařízení byla k montáži připravena v Plzni. 
 Na místo pokládky, kde byla předem připravena montážní jáma, byla trafostanice převezena 
8.10.2007. Následně (8.-9.10) proběhla montáž technologických zařízení. Po provedení dokon-
čovacích prací byla trafostanice 15.10. předána investorovi. Nyní již trafostanice napájí nově 
vybudované obchodní prostory v Obchodním centru Olympia v Plzni. Centrum bylo otevřeno 
v roce 2004 a od té doby se neustále rozvíjí. V únoru 2006 bylo v plzeňské Olympii otevřeno 
první multikino v západních Čechách. Na jaře 2008 se výrazně rozšířila prodejní plocha – byl 
otevřen čtvrtý obchodní dům s nábytkem KIKA v České republice s provozní plochou více než 
103.000 m2 a další obchody, jejichž výstavba si vyžádala posílení příkonu el. energie. 
 Trafostanice PET® MAXI 603d vychází z nově vyvinuté řady trafostanic s třímetrovým šíř-
kovým modulem, který byl do výrobního programu EEIKA Brno, s.r.o. uveden v minulém 

ENERGETICKÝ INFORMAČNÍ MAGAZÍN

PET® MAXI 553d Moravany Nad křižovatkou

 13. 2. 2008 předala EEIKA Brno, s.r.o. distribuční kioskovou trafostanici PET® MAXI 553d 

v Moravanech u Brna. 

 Moravany u Brna prochází již 

delší dobu populačními obmě-

nami. V původně německé obci 

Morbes zůstalo po druhé světo-

vé válce pouze 18 rodin. Zbytek 

obce byl dosídlen obyvatelstvem 

z okolí.

 V současné době jsou Morava-

ny u Brna typickou satelitní obcí. 

Jejich poloha skýtá téměř ideální 

podmínky pro klasické příměst-

ské bydlení. Obec leží necelé tři 

kilometry od Brna mimo hlav-

ní komunikace, přesto s dobrou 

dopravní obslužností, rychlým 

přístupem k centru Brna, blízkému nákupnímu centru i dálnici a s dalšími výhodami. Díky 

nim jsou Moravany již několik let vyhledávanou lokalitou pro výstavbu nových rodinných 

domů. Počet obyvatel roste, vznikly nové ulice, různí developeři nabízí další projekty výstavby 

rodinných domů.

 Kvůli rozšíření obce o novou lokalitu rodinných a bytových domů posílila společnost E.ON 

Distribuce, a.s. v lokalitě rozvodnou síť. Součástí posílení je i nově vybudovaná trafostanice 

PET® MAXI 553d. Dvoutransformátorová trafostanice je ve společné rozvodně osazena vn 

rozváděčem 8DJ20 zapojení 81 s izolací SF
6
 a dvěma nn rozváděči RST 1099/4435 ve stojanu 

ST-VK. V jedné z trafokomor je umístěn olejový hermetizovaný transformátor o výkonu 630 

kVA. Druhá trafokomora je připravena jako rezerva. Transformátor bude instalován v závislosti 

na dalším rozvoji obce. 

 Pozvánka

 EEIKA Brno, s.r.o. se v letošním roce opět účastní Mezinárodního veletrhu elektrotechniky 

a elektroniky AMPER. Na 16. ročníku ve dnech 1. – 4. 4. 2008 vystavuje na obvyklém místě 

ve stánku 1C18. 

 Na přilehlé volné ploše vedle bočního vstupu do haly 1 vystavuje EEIKA Brno, s.r.o. trafo-

stanici PET® MINI 300 – tentokrát v distribučním provedení. 

 V expozici získáte kompletní informace o výrobním programu EEIKA Brno, s.r.o. i o aktu-

álních novinkách. Na setkání se v průběhu celého veletrhu těší Ing. Ivan Šafránek, Miroslav 

Churavý, Vlastimil Kroupa, Marek Popela, Michal Churavý. 

Pro firmu EEIKA Brno, s.r.o. vydává Michal Churavý, tisk OLD PRINT, s.r.o., číslo 1, ročník 10.
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

PET® MAXI 603d Plzeň - Písecká

PET® MAXI 553d Moravany Nad křižovatkou
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