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1992 –  zahájení činnosti Elektroenergetické inženýrské  
kanceláře „Ing. Ivan Šafránek – EEIKA“

1996 – zahájení výstavby kioskových trafostanic
1998 – vývoj vlastní typové řady trafostanic PET®

1999 – vznik společnosti EEIKA Brno, s.r.o.
2004 – certifikace ISO 9001
2006 – otevřen Projekční dům – PDE
2008 – vývoj trafostanic s třímetrovým modulem

2009 –  zkoušky trafostanic typové řady PET®  
dle ČSN EN 62271–202

2011 – rozšíření servisních služeb
2012 – uvedení trafostanice PET® MINI 210 na trh
2013 –  PET® MINI 400 pro výkon 1 000 kVA,  

PET® MINI 213
2017 –  PET® MAXI 853 – rozšíření výroby technologií zvonovým 

 litím až do půdorysu 8 500 x 3 000 mm

VÝZNAMNÉ MEZNÍKY VE VÝVOJI FIRMY

EEIKA Brno, s.r.o., disponuje kompletně vybaveným zázemím pro veškeré elektromontážní činnosti, které poskytuje. 
Montážní hala je vybavena mostovým jeřábem o nosnosti 5 t, veškerým vybavením pro elektromontážní a zámečnické práce. Pro 
montážní práce mimo areál má firma k dispozici kompletně vybavené mobilní montážní dílny na MERCEDES SPRINTER, RE-
NAULT MASTER a MAN včetně vlastní elektrocentrály. Disponuje autojeřábem DEMAG AC 40 a servisními vozidly.
Veškerou činnost provádějí a koordinují pracovníci s odpovídající kvalifikací. Projekční činnost a výstupní stavební dokumentace 
jsou zajišťovány osobami autorizovanými ČKAIT v příslušných oborech, techničtí pracovníci jsou odborně způsobilí dle vyhlášky 
50/78 sbírky §5–8 a 10, jsou proškoleni v patřičných pracovních činnostech – montéři kabelových souborů nn, vn, izolovaného 
venkovního vedení nn a vn, svářeči, přeprava nebezpečných látek dle ADR apod.

TECHNICKÉ A ODBORNÉ ZÁZEMÍ

EEIKA Brno, s.r.o., dodává na klíč betonové kioskové trafostanice vlastní typové řady PET®. Tyto trafostanice jsou vhodné pro pro-
voz v distribuční síti rozvodných závodů 22 kV, 35 kV, pro napájení soukromých odběratelů i vyvedení výkonu z menších zdrojů el. 
energie. Lze je připojit k zemnímu i volnému vedení, jsou vhodné pro umístění do volné krajiny, průmyslových areálů i obydlených 
zón. Variabilita trafostanic PET® umožňuje osazení technologií podle struktury sítě nebo potřeb konkrétního odběratele či dodava-
tele el. energie. Vzhled trafostanice (barva fasády, tvar střechy apod.) je možné přizpůsobit okolí.
Výhodou kioskových trafostanic je především rychlost výstavby suchou cestou – možná i v zimním období, minimální provozní 
náklady, bezpečnostní, ekologické a estetické parametry.

VÝSTAVBA KIOSKOVÝCH TRAFOSTANIC
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EEIKA Brno, s.r.o., je významným dodavatelem elektroenergetických celků, jednotlivých zařízení i služeb. Má za sebou 
mnohaletou tradici a díky kvalitě dodávek a služeb je uznávaným partnerem pro elektroenergetiku v celé České republice. 
Nosnou částí firemního výrobního programu je výstavba kioskových trafostanic PET®, projekce v elektroenergetice a servis 
elektroenergetických zařízení.

ČINNOST FIRMY

Projekční činnost firmy EEIKA Brno, s.r.o., je zaměřená na projekci vyhrazených el. zařízení a na zajištění investorské činnosti před 
realizací staveb v energetice (rekonstrukce, výstavba nových objektů apod.). Projekční kancelář EEIKA Brno, s.r.o. dodává projek-
tovou dokumentaci pro výstavbu i rekonstrukce trafostanic, rozvoden, venkovního i kabelového vedení, veřejného osvětlení apod.
Při práci využívá znalosti standardů E. ON ČR i poznatky z praktických realizací a servisu provozovaných zařízení. Veškeré vý-
stupní projekty jsou autorizovány autorizovaným inženýrem. Projekční kancelář EEIKA Brno, s.r.o. sídlí spolu s dalšími projekčními 
společnostmi ve vlastním Projekčním domě – PDE.

PROJEKCE
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Servisní skupina EEIKA Brno, s.r.o., poskytuje širokou škálu servisních a opravárenských služeb na běžných rozvodných zaříze-
ních – vedení, rozvodech vn a nn, trafostanicích všech typů, transformátorech, rozvodnách, rozváděčích a dalších zařízeních. Filo-
sofie služeb služeb – předcházení poruch a případných havárií – vychází ze základní potřeby majitele a provozovatele jakéhokoliv 
zařízení, kterou je stálý a bezporuchový chod. Kvalita a rychlost služeb přináší značné ekonomické úspory.

SERVISNÍ SLUŽBY

EEIKA Brno, s.r.o., zajišťuje kompletní servis na běžně užívaných výkonových transformátorech pro distributory, odběratele i vý-
robce el. energie. Menší opravy probíhají na místě, rozsáhlejší opravy, při kterých by mohlo dojít ke kontaminaci okolí trafoolejem, 
a repase transformátorů probíhají v kompletně zařízené montážní hale společnosti. Okamžité obnovení dodávek energie je řešeno 
havarijní opravou s výměnou zařízení.

OPRAVY VÝKONOVÝCH TRANSFORMÁTORŮ 

EEIKA Brno, s.r.o., má k dispozici několik typů provizorních trafostanic, které poskytuje k pronájmu. Trafostanice jsou vhodné na-
příklad pro napájení stavenišť, pro napájení dočasných odběrných míst apod. EEIKA Brno, s.r.o., poskytuje kompletní servis – od 
transportu na místo, přes zprovoznění, až po závěrečné terénní úpravy po odvozu trafostanice.

PRONÁJEM DOČASNÝCH TRAFOSTANIC

EEIKA Brno, s.r.o. buduje vedení vn, nn, (venkovní – volné i izolované, kabelové), nn rozvody v průmyslových areálech – včetně 
rozvoden, venkovního osvětlení apod. Rozvody při výstavbě nových areálů i při rekonstrukcích a adaptacích stávajících objektů. 
Při práci používá nejmodernější technologie, součástí dodávky jsou i stavební práce a terénní úpravy.

VÝSTAVBA VEDENÍ

Za dobu své existence EEIKA Brno, s.r.o., vybudovala stovky trafostanic, poskytla opravárenské a servisní služby velkému 
množství spokojených zákazníků. Nejvýznamnějším zákazníkem je E.ON Česká republika využívající trafostanice v distri-
buční síti, mnoho trafostanic napájí průmyslové zóny (Jihlava, Blansko, Brno, Prostějov, Třebíč a další), obchodní a průmys
lové komplexy, např. Olympia centrum, Galerie Vaňkovka, Tesco v Brně, Olympia v Plzni, areál .A.S.A., obchodní centrum 
v Třebíči a další. Trafostanice PET® zajišťují vyvedení výkonu z větrných parků, fotovoltatických elektráren, bioplynových 
a kogeneračních stanic v různých lokalitách na území ČR.

EEIKA Brno, s.r.o., buduje sloupové trafostanice na klíč. Sloupové trafostanice jsou vhodné pro zapojení na volné vedení mimo 
občanskou zástavbu. Z hlediska pořizovacích nákladů jsou nejlevnějším typem trafostanic. Umožňují osazení jedním transformá-
torem do výkonu 630 kVA (u dvousloupových trafostanic). Při výstavbě sloupových trafostanic používá montážní skupina EEIKA 
Brno, s.r.o., vlastní autojeřáb DEMAG AC 40 a pojízdnou montážní dílnu. Výhodou sloupových trafostanic je velmi rychlá výstavba 
a nízké pořizovací náklady.

VÝSTAVBA SLOUPOVÝCH TRAFOSTANIC


