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Sdružení společností  ELTODO, a.s. a Energovod CZ, a.s. uspělo ve výběrovém řízení na Rekonstrukci trakční 

měnírny Ostrava Výškovice. Smlouva se zadavatelem, Dopravním podnikem Ostrava (dále „DPO“), byla 

uzavřena dne 19. 11. 2019. Hodnota zakázky činí 28,2 mil. Kč. Bližší informace k této zakázce nám sdělil  Ing. 

Tomáš Horáček, který má ve skupině ELTODO na starosti obchod pro oblast energetiky a silnoproudé 

technologie.  

„Jedná se o významnou zakázku, a to nejen z toho důvodu, 

že jsme uspěli v přímém souboji s nejsilnějšími hráči na 

trhu, kteří se o zakázku také ucházeli (namátkou 

například Elektrizace Železnic Praha a.s., ČEZ ES, nebo 

třeba Skanska, a.s.). Je to ale především další měnírna, 

kterou se nám podařilo získat do realizace, což pro nás 

znamená posílení našeho postavení na trhu z hlediska 

referenčních zakázek a tedy schopnosti účasti v dalších 

výběrových řízeních“, shrnuje své pocity z vítězství 

v tendru Tomáš Horáček.     

Realizace zakázky proběhne v roce 2020 od 

poloviny března do konce května, a to ve dvou etapách. 

Rekonstrukce stavby měnírny je řešena v návaznosti na 

požadavky investora, budoucího uživatele „DPO“  

a potřeby technologie tak, aby budova dobře a bezpečně 

sloužila jako trakční měnírna pro napájení tramvajové 

tratě. Veškeré práce budou probíhat za provozu 

přilehlých tramvajových tratí v městské části Výškovice, 

které jsou napájeny právě z tohoto zdroje elektrického 

napětí. Navrhovaná stavba má jedno nadzemní podlaží 

a podzemní průchozí kabelový prostor. Měnírna je koncipována jako bezobslužná s přítomností osob pouze pro 

servisní a revizní činnost. Vnitřní prostor je určen pro všechny provozní a údržbové manipulace na instalovaných 

zařízeních. 

Zadavatel:  Dopravní podnik Ostrava, a.s. 

Hodnota zakázky:   28,2 mil. Kč 

Začátek realizace:   16. března 2020 

Předpokládaná doba realizace:    68 kalendářních dní 

Ptáte se, co je měnírna? 

Měnírna je na pohled nenápadná budova, 

kde celý děj probíhá ve vnitřních prostorech. 

Zjednodušeně zde dochází k přeměně 

střídavého proudu na stejnosměrný a 

následné distribuci do potřebných míst. 

Nejčastějším případem jsou napájecí 

měnírny pro napájení dopravních prostředků 

využívajících principu elektrické trakce, jako 

jsou elektrické vlaky, tramvaje, metra a 

trolejbusy. Měnírna odebírá elektrický výkon 

z běžné elektrické sítě a do drážního vedení 

dodává stejnosměrný proud. Měnírna 

Výškovice je hlavním zdrojem elektrické 

energie využívané k pohonu tramvajových 

vozidel v přilehlých oblastech městské 

části Ostrava Výškovice. 

 



 

 

 

Jaké kroky nás čekají nyní ? 

První krokem po podpisu smlouvy je zahájení tzv. přípravných prací, které zahrnují zařizování objednávek, 

výrobu veškerých potřebných elektrických a technických zařízeních, jež jsou předmětem dodávky. Dále 

vyhotovení podrobné realizační dokumentace stavby a dílenské dokumentace. Druhým krokem je zahájení 

montážních a stavebních prací, které započnou dnem předání staveniště. Zahájí se demontáže stávající 

technologie měnírny Výškovice a následně instalace nově dodané technologie. Současně je nutná koordinace 

průběhu stavebních úprav, revitalizace venkovních ploch a mnoho dalších potřebných prací, na kterých se naši 

zkušení kolegové budou aktivně podílet. 

 

 

 

 

 

Žaneta Dlouhá 

Zajímavosti 

Měnírna musí být téměř po celou dobu rekonstrukce pod napětím. Pouze v době výluky, což jsou dopředu 

nahlášené časy, je měnírna bez příkonu elektrické energie. Jedná se zejména o časy přes víkend nebo v noci. 

 


