
ENERGETICKÝ
INFORMAČNÍ

MAGAZÍN

PONAVIA REZIDENCE – Dočasné řešení pro lokální distribuci

jaro 2019www.eeika.cz

Vážení obchodní partneři, milí přátelé, 
kioskové trafostanice PET® jsou tu s námi už dvacet let! 
Dvacet let kvalitně slouží v distribučních sítích, dodávají 
do sítě elektřinu z obnovitelných zdrojů – větrných par-
ků i solárních elektráren a napájí stovky firem. Velká část 
trafostanic PET® je individuálním řešením konkrétní situ-
ace. Erudice naší konstrukční kanceláře umožňuje řešit 
kioskovou technologií nejrůznější potřeby a požadavky 
zákazníků. Příkladem nadstandardně velké trafostanice je 
dodávka vstupní rozvodny o ploše 30 m2 pro společnost  

E.ON Distribuce v prostějovské průmyslové zóně. Vn+nn 
rozvodna využívá největší betonový kiosek PET® vyrábě-
ný zvonovým litím. Realizace ve sportovní zóně v Kuřimi 
musela, vedle funkčnosti a samozřejmé kvality, splnit i ar-
chitektonické požadavky – vizuálně ladit se sousední distri-
buční trafostanicí, kterou jsme pro E.ON pokládali ve stejný 
den. Všechny takové požadavky našich zákazníků pomá-
hají rozvíjet typovou řadu trafostanic PET® a posouvat ji 
na vyšší úroveň. Děkujeme všem našim partnerům za pří-
spěvek k rozvoji kvalitních českých kioskových trafostanic. 

DVACET LET KVALITY

Noční vyzvednutí trafostanice



Uzavřená křižovatka brněnských ulic Střední a U Červeného 
mlýna, tma, zima, studený listopadový déšť. To byla kulisa další 
z manipulací kioskové trafostanice PET® jedním z největších au-
tojeřábů – jeřábem LIEBHERR LTM 1500–8.1 o nosnosti 500 tun. 
V noci z druhého na třetího listopadu jsme vyzvedli a odvezli 
kioskovou trafostanici PET® MAXI 603 z budovaného obytného 
komplexu PONAVIA REZIDENCE v brněnském Králově poli. 

Rezidenci Ponavia staví ve dvou etapách TRIKAYA Czech Repub-
lic. V první etapě vyrostl na rohu ulic U Červeného mlýna a Staň-
kova šestipodlažní (+ dvě podzemní podlaží) dům se 78 byty. 
Ve druhé etapě nyní roste při Střední osmipodlažní (+ opět dvě 
pozemní garážová podlaží) dům se 110 byty a v podstatě šesti 
řadovými rodinnými domky ve vnitrobloku. Na prostranství mezi 
dvěma budovami projektu vzniká přízemní prosklený pavilon pro 
kavárnu či restauraci. 

Kam s trafostanicí? 
Českomoravská energetika s.r.o., lokální distributor zajišťující 
dodávku elektrické energie do Ponavia Rezidence, musela vyře-
šit komplikace vyplývající z postupné výstavby a zprovozňování 
celého komplexu. Z prostorových, technických i ekonomických 
důvodů bylo nejvhodnějším řešením umístění vestavěné tra-
fostanice v podzemním podlaží druhého bloku rezidence. Ten 
ovšem v době otevření prvního bloku ještě nestál, ani se nezačal 
stavět. Nehledě na to, bylo třeba do prvního bloku energii  

V září 2018 vyrostly ve sportovní zóně v Kuřimi dvě nové velmi 
podobné trafostanice PET® STANDARD. Vedle sebe stojí dis-
tribuční trafostanice PET® STANDARD 350d společnosti E.ON  
Distribuce, a.s., a PET® STANDARD 450o ve vlastnictví Města Kuřim. 

Sportovní zóna v severní části Kuřimi prochází v současné 
době výrazným rozvojem. 12. září 2018 otevřelo město novou 
víceúčelovou sportovní halu. Moderní, velmi zajímavě architek-
tonicky řešená, hala poskytuje kompletní zázemí pro házenou, 

dodávat. Nejvhodnějším řešením bylo využití kioskové trafostani-
ce. Situace neumožnila její dlouhodobé umístění mimo komplex.  
Kiosková trafostanice PET® MAXI 603o byla v roce 2016 umístěna 
v severním rohu staveniště, v půdorysu plánovaného druhého bloku. 

Stavba druhého bloku Rezidence Ponavia započala z jižní 
strany částí podzemních podlaží. Jakmile to bylo možné, byla 
(v podzemním podlaží sloužícím jako garážová stání obyvatel 
komplexu) vybudována definitivní vestavěná trafostanice. Po 
přepojení napájení byla kiosková trafostanice (majetek Česko-
moravské energetiky s.r.o.) v noci z druhého na třetího listopadu 
2018 vyzvednuta a odvezena k uložení do areálu EEIKA Brno. 
Stavba Rezidence Ponavia II poté pokračovala v kompletním  
půdorysu. 

PET® MAXI 603o Brno – U Červeného mlýna 2
Kiosková trafostanice byla osazena olejovým hermetizo-
vaným transformátorem o výkonu 630 kVA, vn rozváděčem 
ORMAZABAL GA 2K 1TS-C (investice E.ON Distribuce), nn roz-
váděčem RDO 1000. Pro obchodní měření byla trafostanice 
osazena měřicími transformátory proudu pro nepřímé měře-
ní. Elektroměr s impulzními výstupy byl umístěn ve zvenčí pří-
stupné skříni měření. Do provozu byla uvedena 2. 11. 2016, po 
dvou letech provozu byla odpojena a 2. 11. 2018 demontována. 

Vestavěná trafostanice PONAVIA 
Trafostanice vznikla vyzděním čtyř samostatně přístup-
ných prostor v prvním podzemním podlaží rezidence. Dva 
vn kabely (3 x 22-AXEKVCEY 1 x 240 mm2) byly přivedeny 
do vn rozvodny a připojeny do vn skříňového rozváděče 
ORMAZABAL GA 2K 1TS-C s izolací SF6 (majetek E.ON  
Distribuce), v jedné ze dvou trafokomor byl usazen olejový 
hermetizovaný transformátor o výkonu 630 kVA (druhá 
trafokomora je připravena pro pozdější instalaci druhého 
transformátoru). V nn prostoře je umístěn typový skříňový 
nn rozváděč RDO 1000 a skříň měření přístupná zvenčí trafo- 
stanice dvířky umístěnými v obvodové stěně. Trafostanice 
převzala napájení rezidence na začátku listopadu 2018.

Noční práce 500t jeřábu
I když nejtěžší díl trafostanice PET® MAXI 603 (nadzemní skelet)  
nedosahuje hmotnosti ani 25 tun, trafostanice byla ze stavební 
jámy vyzdvižena autojeřábem o nosnosti 500 tun (přestože by  
stačil jeřáb s výrazně nižší nosností). Jeřáb vzápětí do jámy 
spouštěl výrazně těžší vrtnou soupravu pro přípravu základových 
pilot. Kvůli rozsahu záboru komunikace (zapatkovaný jeřáb  
zablokoval křižovatku ulic Střední a U Červeného mlýna)  
a omezení příjezdu do Kauflandu musela celá manipulace  
proběhnout v nočních hodinách. 

Sportovní zóna Kuřim – Dvě nové trafostanice 

volejbal, futsal, florbal a jiné míčové hry, ale i gymnastiku, 
aerobic a další sporty. Kuřimské sportovní kluby zde mohou 
odehrát mistrovské zápasy před až čtyřmi stovkami diváků. 
Před několika lety město kompletně zrekonstruovalo a zmo-
dernizovalo areál wellnes, provozuje fotbalové hřiště, malou 
nafukovací halu pro míčové sporty, připravuje rozsáhlou rekon-
strukci lehkoatletického areálu. K městu se přidali i soukro-
mí investoři. Od příští sezóny bude v provozu nově postavený 
zimní stadion, u lehkoatletického areálu vyroste Sporthotel.  
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Výstavbě hotelu musela ustoupit zděná distribuční trafosta-
nice E.ON Distribuce. Byla na náklady investora hotelu nahra-
zena kioskovou trafostanicí PET® STANDARD 350d umístěnou 
o několik desítek metrů západněji. 

„Přemístění trafostanice pro nás bylo impulzem k vybudování 
naší vlastní trafostanice. Wellnes, nová hala i třeba venkovní 
osvětlení na stadionu jsou energeticky náročné. Navíc plánuje-
me další rozšíření sportovní zóny – koupili jsme další pozemky 
o rozloze 16 000 m2,“ říká vedoucí investičního odboru Městského 
úřadu Kuřim Stanislav Bartoš. „Všechna naše sportoviště jsou 
nevýdělečná, snažíme se na nich snižovat náklady,“ dodává. 

Přechod na velkoodběr el. energie vykompenzuje během ně-
kolika let náklady na vybudování vlastní trafostanice, poté vý-
razně sníží provozní náklady sportovišť v komplexu – včetně 
budoucích zařízení, pro která má trafostanice dostatečnou 
rezervu. 

Při volbě trafostanice hrála hlavní roli volba vedle stojící sta-
nice E.ONu. „Nechtěli jsme vedle stavět úplně něco jiného.  

Přece jen – na novou halu jsme vypsali architektonickou sou-
těž, i v ostatních částech areálu chceme zachovávat určitý řád. 
Víme, že po technické stránce jsou zařízení vybraná a použí-
vaná E.ONem kvalitní. Zvolili jsme tedy stejnou technologii,“ 
komentuje volbu stanice pan Bartoš. 

Obě trafostanice byly na stanoviště vzdálená od sebe několik 
desítek centimetrů usazeny společně 11. 9. 2018. 
   
Distribuční trafostanice PET® STANDARD 350d Kuřim – T57  
STADION je osazena dle standardů E.ON olejovým hermetizo-
vaným transformátorem o výkonu 400 kVA, vn rozváděčem  
ORMAZABAL GA 2K 1TS-C a nn rozváděčem RST 1099/4835.  
Odběratelská trafostanice města Kuřim PET® STANDARD 450o 
Kuřim – T81 Sportovní byla vybavena transformátorem o vý-
konu 250 kVA, vn rozváděčem ORMAZABAL GA 2K 1TS-C, nn 
rozváděčem RH a skříní měření SOM. 

Na začátku roku 2019 byl transformátor v odběratelské trafo-
stanici nahrazen silnějším o výkonu 400 kVA. 
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Trafostanice PET® STANDARD 350 v rampě mostu

Nová víceúčelová sportovní hala v Kuřimi

Odběratelská a distribuční trafostanice PET® vedle sebe
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BEZPEČNÉ KIOSKOVÉ 
TRAFOSTANICE

Vstupní rozvodna PET® SESTAVA 1000x300d 

Od června 2018 slouží společnosti E. ON Distribuce v Prostějově 
nová vstupní rozvodna v kioscích PET®. Desetimetrovou trafo-
stanici PET® SESTAVA 1000x300d Prostějov – VR1 PV Kojetínská 
jsme usadili 18. června 2018. 

Ve vstupní rozvodně jsou propojeny dvě vn kabelové smyčky  
E. ON Distribuce a je z ní vyvedeno nové vn kabelové vedení do  
odběratelské trafostanice prostějovského závodu společnosti 
MUBEA-HZP s.r.o. 

85 % ze 30 m2 půdorysu trafostanice zabírá společná vn+nn roz-
vodna. Skladba vn rozváděče o šestnácti polích a celkové délce 
téměř osm metrů si vyžádala využití největšího kiosku o půdo- 
rysu 8500x3000 mm. Kiosková technologie PET® umožňuje takový 
kiosek vyrobit z jednoho kusu zvonovým litím se všemi výhodami 
tohoto postupu. 

Společně s vn rozváděčem SIEMENS 8DJH E+T+L1+L1+S+L1+S
+L1+L1+S+L1+S+L1+L1+L1+L1 je v rozvodně umístěn standardní 
nn rozváděč RST 1099/4435 usazený ve stojanu ST-VK. V trafo- 
komoře (ve druhém kiosku o půdorysu 1500x3000 mm) je samo-
statně umístěn olejový hermetizovaný transformátor o výkonu 
250 kVA (trafokomora umožňuje případné usazení transformá-
toru až do výkonu 630 kVA). 

Pokládka vstupní rozvodny Prostějov – Kojetínská byla jednou 
z manipulací roku 2018 realizovaných autojeřáby o velmi vysoké 
nosnosti. V tomto konkrétním případě šlo o autojeřáb LIEBHERR 
o nosnosti 500 tun. 

Prostějov – atraktivní lokalita
Prostějov je v současné době pro investory velmi atraktivní 
lokalitou. Výrazná většina kapacity prostějovské průmyslové 
zóny je v současné době naplněna, v nabídce města i soukro-
mých vlastníků jsou již jen jednotky hektarů. Zájem investorů 
téměř překračuje možnosti pracovního trhu v regionu a získat 
kvalifikované pracovníky v některých oborech je extrémně 
komplikované.

Město Prostějov zahájilo přípravy průmyslové zóny na východ-
ní straně města v roce 1998. V roce 2001 dokončilo technickou 
infrastrukturu na cca 27,5 hektarech severně od Kralické ulice 
a nabídlo pozemky investorům. 

V roce 2006 město zkolaudovalo sektor G a rozšířilo průmyslo-
vou zónu o dalších cca 20 ha jižně od Kralické.

Již několik trafostanic PET® v zóně 
EEIKA Brno, s.r.o., dodala do prostějovské průmyslové zóny prů-
běžně několik kioskových trafostanic. Například v jarním čísle ee-
ika info 2018 jsme informovali o trafostanici PET® MAXI 833o pro 
významného investora DGPack s.r.o., vyrábějícího plastové obaly. 

PET® SESTAVA 1000x300d Prostějov – VR1 PV Kojetínská


