
Projekce

Projektant – technolog zpracovává projekty pro budování nových technologických celků, kompletní rekonstrukce, úpravy techno-
logických zařízení při změně způsobu využití, modernizace. 
Zejména se jedná o:
• Vnitřní vybavení trafostanic a rozvoden 22 kV
• Rozváděče vysokého napětí, rozváděče nízkého napětí, rozváděče vlastní spotřeby apod.
• Ochrany a řídicí systémy pro dálkové řízení a rozvoden a vstupních rozvoden 22 kV
Při projekci technologických zařízení využívá projekční kancelář EEIKA Brno, s.r.o., rozpočtový software vyžadovaný společností 
E.ON ČR při zadávání zakázek.

PROJEKCE TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ

Součástí služeb projekční kanceláře EEIKA Brno, s.r.o., je projekce stavebních částí energetických zařízení, souvisejících staveb, 
úprav komunikací apod. Mimo to projekční kancelář EEIKA Brno, s.r.o., vypracovává projekty i pro výstavbu a rekonstrukce staveb 
pro průmyslové a občanské využití.

STAVEBNÍ PROJEKCE

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.
Projekce síťových staveb se zaměřuje zejména na:
• Venkovní vedení vysokého i nízkého napětí 
• Těžké izolované i holé venkovní vedení vysokého napětí
• Izolované i holé vedení nízkého napětí
• Kabelové vedení vysokého a nízkého napětí
• Veřejné osvětlení
• Sloupové trafostanice
Rozpočty projektů síťových staveb zpracovává EEIKA Brno, s.r.o., s využitím rozpočtového programu vyžadovaného společností E.ON 
ČR při zadávání zakázek. Součástí služeb je zaměření profilu terénu, ultrazvukové měření výšky vodičů a další služby.

PROJEKCE SÍŤOVÝCH STAVEB

EEIKA Brno, s.r.o., Kšírova 120, 619 00 Brno
tel./fax: +420 545 232 303, e-mail: eeika@eeika.cz
www.eeika.cz

Projekční kancelář EEIKA Brno, s.r.o., poskytuje své služby vždy s přihlédnutím k zájmu klienta a konkrétní situaci.  
Klientům poskytuje komplexní služby, počínající předběžnými konzultacemi, zaměřením stávajícího stavu a profilu terénu, 
jednáním s majiteli pozemků, inženýrských sítí, orgány státní správy, přes podporu při stavebním řízení, autorský a tech-
nický dohled, až po vypracování dokumentace skutečného provedení a podporu při kolaudačním řízení. Projekční činnost 
je zabezpečována kvalifikovanými projektanty s rozsáhlými zkušenostmi v oboru a dlouholetou praxí v rozvodném závodu. 
Veškeré projekty jsou autorizovány autorizovanými inženýry.

Projekční kancelář firmy EEIKA Brno, s.r.o., je zaměřena především na projekci vyhrazených el. zařízení – technologických 
zařízení trafostanic, rozvoden, vyvedení výkonu z alternativních zdrojů i síťových staveb, na zajištění podpory investorské 
činnosti před a v průběhu realizace staveb a související služby. Vypracovává kompletní projektovou dokumentaci staveb-
ních celků i částí staveb rozsáhlejších staveb, poskytuje řadu specializovaných služeb – technické výpočty staveb, požární 
zprávy, zakreslení stávajícího stavu, dokumentaci skutečného provedení (např. při ztrátě dokumentace, případně při ne-
kontrolované stavební činnosti), autorský dohled, technický dozor investora apod. Služby poskytuje přímým investorům, 
engineeringovým a stavebním firmám i projekčním a architektonickým ateliérům, např. projekty trafostanic a rozvoden 
apod. Výstupy projekční činnosti využívají i ostatní části firmy EEIKA Brno, s.r.o., od kterých projekční kancelář současně 
získává zpětnou vazbu.
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Projekce — reference

Příklad realizace 
SIAD Czech
Napájení výrobního 
závodu SIAD Czech 
spol. s r.o. v Rajhra-
dicích na Brněnsku. 
EEIKA Brno, s.r.o., 
předala projektovou 
dokumentaci pro 
výstavbu nového 
kabelového vedení 
v délce 5 620 m včet-
ně smluv uzavře-
ných se 105 majiteli  
pozemků.

Významné reference

• E.ON ČR – trafostanice, vstupní rozvodny, kabelové  
a venkovní vedení vn a nn Brno, Jihlava, Znojmo,  
Nové Město na Moravě, Hodonín, Prostějov

• Statutární město Brno – rekonstrukce rozvodny 

• ZNOJMOPROJEKT Ing. arch. Radomír KAMAN, s.r.o.  
– projektová dokumentace odběratelských kioskových  
trafostanice (8 ks) pro připojení nového obchodního  
centra v Jihlavě

• Pivovar Jihlava – rekonstrukce rozvodny vn

• Moravské Bránice – veřejné osvětlení 

• OKL Bzenec – trafostanice, přípojka vn a nn

• Inženýrské stavby Brno – trafostanice, nn kabel

• KV VENTI – vyvedení výkonu z větrného parku

• L.D. Energy – trafostanice pro lokální distribuční soustavu 
v Žabčicích

• Nobility solar projects – odběratelská trafostanice 3 × 1 600 kVA

• Goccia – vyvedení výkonu z FVE Křidlůvky

• NELUMBO – vyvedení výkonu z FVE Moravský Žižkov I, II

• Interhotel Voroněž s.r.o., - úprava regulace ¼hodinového 
maxima

• EPP Energo a.s., – vestavěná trafostanice ke kogenerační 
jednotce Břeclav

• SELU ENERGY, s.r.o., – dokumentace skutečného  
provedení vyvedení výkonu FVE

•  KIPO-spol. s.r.o,. – odběratelská trafostanice

• NOBILITY SOLAR PROJECTS a.s., – posudek FVE na Ukrajině

•  FLSMIDTH spol. s r.o., - projektová dokumentace napájení, 
dispozice a elektroinstalace zkušebny

• DGPack, s.r.o., - trafostanice ve výrobním závodě  
Prostějov

EEIKA Brno, s.r.o., je v oblasti projekce smluvním partnerem E.ON Distribuce, a.s. 


