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Vážení přátelé,
druhé číslo eeikainfo 
magazínu roku 2005 
přináší informace 
o připojení Galerie 
Vaňkovka k rozvodné 
síti a podílu fi rmy 
EEIKA Brno, s.r.o. 
na něm. Absolutní 
novinkou ve výrobním 
programu je využití 
technologie zvonového 
lití pro výrobu skeletů 
menších kiosků 
typové řady PET® - 
kategorie STANDARD. 
První trafostanice 
vyrobené s využitím 
této technologie byly 
usazeny na začátku 
roku. V letošní zimě se 
opět projevily výhody 
kioskové technologie. 
Výstavba trafostanic 
nebyla přerušena ani 
za nepříznivého počasí. 
Informace
o nových trafostanicích 
PET® vybudovaných 
v zimních měsících 
naleznete, spolu 
s dalšími novinkami,
na www.eeika.cz
Při příležitosti veletrhu 
elektrotechniky AMPER 
připravila EEIKA 
Brno, s.r.o. spuštění 
anglické verze webové 
prezentace. 
Přejeme Vám příjemné 
chvíle s eeikainfo 
magazínem a těšíme se 
na shledání – např.
ve fi remní expozici
na Amperu.

Na přelomu let 2004 a 2005 se fi rma EEIKA Brno, s.r.o. spolupodílela
na připojení Galerie Vaňkovka v Brně k rozvodné síti. Rozsáhlé maloobchodní 
centrum vzniklo v prostorách bývalé slévárny a strojírny Vaňkovka mezi současným 
vlakovým a autobusovým nádražím.

Pro připojení obchodního centra s cca 120 obchody (včetně supermarketu) 
na ploše 37.000 m2˛ k distribuční síti byly vybudovány dvě distribuční 
vestavěné trafostanice (vstupní a podružná) se šesti olejovými hermetizovanými 
transformátory o celkovém výkonu 3780 kVA. K rozvodné síti jsou obě trafostanice 
připojeny prostřednictvím vn rozváděče vstupní trafostanice. Obdobně je jeho 
prostřednictvím připojeno několik soukromých odběratelských transformátorů.

Obě distribuční trafostanice jsou součástí budovy obchodně společenského 
centra. Jsou umístěny v prvním nadzemním podlaží s přístupem zvenčí. 
Vstupní trafostanice připojená smyčkou k rozvodné síti je přístupná z ulice 
Dornych. Na vn straně je osazena skříňovým rozváděčem SIEMENS 8DH10 
s izolací SF

6
. Všechny transformátory jsou umístěny v samostatných prostorách 

přístupných ocelovými dveřmi. Chlazení transformátorů je řešeno přirozenou 
ventilací průduchy ve vstupních dveřích. Na nn straně je ve společné prostoře 
trafostanice osazena třemi distribučními rozváděči RDR 1000, rozváděčem vlastní 
spotřeby ANM pro zajištění pomocného napájení rozváděčů napětím 110 V/DC 
a rozváděčem AXY pro provoz dálkového ovládání a monitoringu trafostanice 
prostřednictvím komunikační jednotky pracující v prostředí GSM GRPS. Pod 
podlahou trafostanice je umístěn kabelový prostor a pod transformátory záchytné 
jímky pro případ možného úniku oleje. 

Podružná trafostanice se vstupem z Trnité je připojena k vn rozváděči vstupní 
trafostanice vn kabelem. Díky tomu není trafostanice vybavena vlastním vn 
rozváděčem. Tři olejové hermetizované transformátory jsou obdobně jako
u vstupní trafostanice umístěny v samostatných prostorách s podzemním kabelovým 
prostorem a jímkami, chlazením řešeným průduchy ve vstupních dveřích. Na nn 
straně je trafostanice osazena třemi rozváděči RDR 1000. 

Úvodník

X. ročník soutěže
     odborných dovedností

GALERIE VAŇKOVKA

Pro firmu EEIKA Brno, s.r.o. vydává Michal Churavý, tisk OLD PRINT, s.r.o., Číslo 2, Ročník 7.
Kontakt: EEIKA Brno, s.r.o., Jahodová 54, 620 00 Brno, tel.: 545 232 303, GSM 724 231 213, www.eeika.cz,

držitel ISO 9001

Pozvánka na AMPER 2005 

Vážení přátelé, 
navštivte expozici fi rmy EEIKA Brno, s.r.o. 

na 13. mezinárodním veletrhu elektrotechniky 
a elektroniky AMPER 2005. Veletrh probíhá
ve dnech 5.-8.4.2005 v PVA v Praze 
Letňanech.

EEIKA Brno, s.r.o vystavuje v hale 1 v expo-
zici č. 1E26.

Rádi Vás seznámíme s detaily výrobního 
programu a zodpovíme případné Vaše dotazy.

Více informací o veletrhu naleznete na www.amper.cz

Vstupy do trafostanice z ulice Dornych

AMPER

Integrovaná střední škola Sokolnice, ve spolupráci 
s ČSZE a AEV, uspořádala ve dnech 3. 2 - 4. 2. 2005 
jubilejní - desátý ročník ústředního kola soutěže 
odborných dovedností žáků elektrotechnických oborů. 
Soutěž se poprvé v historii konala v Jihomoravském 
kraji. Záštitu nad ní převzal hejtman Jihomoravského 
kraje Ing. Stanislav Juránek.

Soutěže se zúčastnila dvoučlenná družstva 15 škol
z celé České republiky a letos také tři družstva
ze Slovenské republiky. Soutěžilo se v kategoriích 
silnoproud a slaboproud.

Úkolem prvního dne bylo praktické zapojení 
domovní instalace a stykačové kombinace v sekci 
silnoproud a výroba digitálních hodin v sekci 
slaboproud. Druhý den řešili studenti test teoretických 
znalostí.

Slavnostního vyhlášení výsledků družstvech 
a jednotlivců v příslušných kategoriích a předání 
cen těm nejlepším se za ČSZE zúčastnil výkonný 
ředitel Ing. Jaroslav Neužil a Ing. Pavel Chejn.
Za Jihomoravský kraj ceny předal člen rady 
RNDr. Miloš Šifalda. 

Díky znalosti místních podmínek (technologií, 
nářadí apod.) se tradičně stává, že domácí družstva 
bývají vítězi soutěže. Ne jinak by tomu bylo i letos, 
proto družstvo pořádající ISŠ Sokolnice odstoupilo
z celkového hodnocení. Za tento čin získalo cenu Fair 
Play. 
Zvláštní cenou v kategorii silnoproud bylo odměněno 
družstvo školy pro tělesně postiženou mládež 
Kociánka.
Účastníkům soutěže, kteří se umístili na předních 
místech, byly diplomy slavnostně předány na veletrhu 
PRAGOTHERM v Praze.

Ing. Eva Dařenová ISŠ Sokolnice

 2005



EEIKA Brno, s.r.o. v průběhu listopadu a 
prosince 2004 osadila obě trafostanice technologií: 
transformátory, kompletní vn rozváděč ve vstupní 
trafostanici, nn rozváděče, nn propoje a vn propoje 
ve vstupní trafostanici. Při instalaci byly trafostanice 
nejprve osazeny transformátory o výkonu 400 a 
630 kVA. Díky dodatečným požadavkům na zvýšení 
výkonu byly 31.1. transformátory o nižším výkonu 
nahrazeny novými o výkonu 630 kVA. 

V prvních měsících roku 2005 dodala EEIKA 
Brno, s.r.o. další energetické zařízení – tentokrát
do zrekonstruované staré strojírny (jediný zachovalý 
objekt původní továrny). Pro E.ON. dodala smyčku 
vn, pro odběratele rozváděč SIEMENS 8DH10. Tento 
rozváděč je určen pro více odběratelů. EEIKA Brno, s.r.o.
měla původně instalovat pouze část rozváděče pro 
jednoho z odběratelů. V průběhu jednání odběratelé 
zvolili nejvýhodnější řešení – montáž celého zařízení 
jednou fi rmou. Minimalizovaly se tím problémy 
v komunikaci a prodlevy při předávání zařízení. 
Výrazným přínosem je i soustředění odpovědnosti a 
záruk do jedné fi rmy. 

O Vaňkovce 

Areál Galerie Vaňkovka prošel v minulých dvou 
staletích zajímavým vývojem, spojeným s rozvojem 
strojírenského průmyslu v Brně. Největší rozkvět 
zaznamenal areál Vaňkovky na přelomu devatenáctého 
a dvacátého století. Díky útlumu a uzavření výroby 
v první polovině a stavební uzávěře v posledních 
desetiletích dvacátého století, zůstal zachován (i 
přes některé úpravy ve válečných a pozdějších 
letech), jako jeden z nejucelenějších příkladů 
industriální architektury své doby v České republice. 
13.5.1992 byla ministerstvem kultury železárna 
- slévárna a strojírna Vaňkovka, s omezením: bez 
budovy modelárny na pozemku č. 898 prohlášena 
kulturní památkou. Pro rozvoj nevyužívaného, 
postupně chátrajícího, areálu v bezprostřední 
blízkosti městského centra vznikaly různé plány.
Od nekomerční společenské zóny v původních 
objektech, až po úplné zbourání a vznik rozsáhlého 
obchodního centra. 
23.3.2005 v 8.00 byla otevřena obchodní Galerie 
Vaňkovka.  
Historie kulturní památky „Vaňkovka“ začíná v roce 
1865. 
21.3. byla fi rmě Friedrich Wannieck a Philiph Jelínek 
povolena stavba „strojních dílen, sestávající ze slévár-
ny, kuplovny, hnacího parního stroje, kotelny, 
montážních dílen, s vyloučením provozu výroby 
kotlů“ na Trnité 19 a 21 v Brně (ulice Zvonařka, ke 
které se areál postupně rozvinul, tehdy neexistovala). 

Zakladatelem a iniciátorem fi rmy byl Friedrich 
Wannieck – významný odborník a inovátor 
strojírenství druhé poloviny devatenáctého století. 
Po vzniku se fi rma věnovala zejména výrobě 
cukrovarnických strojů. Díky spolupráci s Juliem 
Robertem (bratrancem Friedricha Wanniecka), který 
vedl židlochovický cukrovar, byla vždy na špici 
vývoje. Vyvinula několik nových zařízení – např. 
řezačku na cukrovou třtinu, difuzér apod..

V roce 1868 partnerství mezi Friedrichem 
Wannieckem a Philipem Jelínkem skončilo a v násle-
dujících letech továrna nesla již jen jméno Friedricha 
Wanniecka. 
Firma vzkvétala a již v roce 1871 došlo k prvnímu 
rozšíření plochy. V letech 1873 a 1874 byl areál 
rozšířen na více než dvojnásobek původní plochy. 
Výrobní program se neustále rozšiřoval, reagoval na 
nejnovější odborné trendy. Firma se stala držitelem 
množství patentů. Stroje z fi rmy Friedricha Wanniecka 
(nejen pro cukrovarnictví, ale i jiné – včetně silných 
parních strojů) spolehlivě pracovaly nejen v českých 
zemích, Rakousku, ale i za hranicemi tehdejší 
monarchie.

V roce 1890 se přední pracovníci fi rmy 
– tovární ředitel Edmund Gams a prokurista August 
Hněvkovský stali společníky a spolu se švýcarskou 
fi rmou Gebrüder Sulzer z Winterthuru založili 
komanditní společnost. V témže roce byla do fi rmy 
přivedena železniční vlečka. 
S přibývajícím věkem již Friedrich Wannieck 
nechtěl fi rmu dále vést. Na přelomu devatenáctého a 
dvacátého století byla fi rma Wannieck Co odkoupena 
První brněnskou strojírenskou společností. 
V jejím majetku byla fi rma až do roku 1936. V roce 
1930 byla továrna uzavřena (již při technické inspekci 
v roce 1927 byla shledána zastaralou). 
V letech 1937 – 1939 vlastnila areál Zbrojovka 
Brno, která zde připravovala vlastní strojírenskou 
výrobu. Z této doby pochází český název továrny 
– „Vaňkovka“. 
S okupací přešel tovární areál do majetku závodů 
Hermana Göringa, které ihned zahájily stavební 
úpravy k vlastní potřebě. 
Ve druhé polovině dvacátého století byla Vaňkovka 
v majetku několika státních podniků, na závěr Zetoru 
Brno.
V roce 1998 přešel areál do majetku města Brna, které 
jej později vložilo do společnosti JIŽNÍ CENTRUM 
BRNO, a.s..
23.3.2005 v 8.00 byla pro veřejnost slavnostně 
otevřena obchodní Galerie Vaňkovka.

Informace o Vaňkovce - zdroj: www.jcbrno.cz.

GALERIE VAŇKOVKA

V únoru 2005 byla zahájena výroba skeletů menších 
kiosků kategorie STANDARD typové řady PET®

 

technologií zvonového lití. Dosud byly i tyto kiosky 
sestavovány z jednotlivých dílců (stejně jako u kio-
sků kategorií MAXI a SESTAVA a větších kiosků 
kategorie STANDARD). 

Z více než stovky trafostanic PET®, které 
EEIKA Brno, s.r.o. od roku 1999 dodala, je 
výrazné procento kategorie STANDARD 
- menších rozměrů. Jde o trafostanice 
PET® STANDARD 350, 400 a 450. 
Tyto trafostanice jsou osaditelné jedním 
transformátorem do výkonu 630 kVA, 
technologií v distribučním i odběratelském 
provedení (v případě koncového zapojení 
stanice je možno osadit transformátorem 
do výkonu 1000 kVA). Jsou vhodné jako 
řešení pro mnoho situací – jako náhrada 
za sloupové trafostanice při rekonstrukci 
distribuční sítě, při přechodu na zemní 
kabelové vedení, pro zřízení nového 
odběrného místa, pro napájení menších
a středních fi rem a průmyslových provozů, 
pro napájení obytných sídlišť. 

Úvahy o dalším rozvoji typové řady PET® vedly 
k rozhodnutí vyrábět skelety nejvyužívanějších 
trafostanic metodou zvonového lití. Při ní je základ 
kiosku vyráběn v celku – odléván do formy. 
EEIKA Brno, s.r.o. iniciovala výrobu nové formy 
umístěné ve výrobním závodě výrobce prefabrikátů 
Prefa Brno a.s. 

Pro uživatele trafostanic přináší změna způsobu 
výroby zvýšení odolnosti kiosků a mírné zkrácení 
dodacích lhůt při stejných cenových relacích. 

První trafostanicí vyrobenou touto metodou byla 
dvouprostorová PET® STANDARD 400d usazená 
v Lužici u Hodonína.

 

Montážní fi rma Němeček - elektromontáž, a.s. insta-
lovala trafostanici v rámci rekonstrukce sítě E.ON Česká 
republika u koupaliště v Lužici. EEIKA Brno s.r.o.
dodávala stavební část připravenou pro montáž techno-
logie včetně pokládky. Trafostanice je osazená sedlovou
střechou krytou Kanadským šindelem. Technologii 
instalovala fi rma Němeček-elektromontáž, a.s. na místě.
 

Nová forma pro lití skeletů

PET® STANDARD 400d Lužice - koupaliště (foto z pokládky)

Kontrola prvního plnění formy

Dokončení ze str. 1
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