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A k t u á l n í i n f o r m a c e z T e p l á r e n B r n o p r o o b c h o d n í pa r t n e r y
Vážení obchodní partneři,
dovolte nám, abychom Vás prostřednictvím elektronického informačního newsletteru společnosti Teplárny Brno, a.s. informovali
o aktualitách, změnách a novinkách v portfoliu produktů a služeb naší společnosti. Věříme, že Vás informace zaujmou
a budou Vám přínosem.
Teplárny Brno, a.s.

Startujeme další etapu
modernizace sítí
Teplárny Brno zahájily v roce 2010 výměnu zastaralých parovodů
v Brně za modernější a efektivnější horkovody. Cílem rozsáhlého
projektu, který je naplánován až do roku 2020, je snižování
tepelných ztrát v distribuční soustavě a výměníkových stanicích.
Proč modernizujeme naše sítě

Podpora během rekonstrukce

Rekonstrukce parovodů je nutná, mnohé
z nich jsou starší než padesát let. Přestavba
zastaralých částí rozvodné sítě přinese
efektivnější distribuci tepla, úspory ve výdajích
koncových zákazníků i ekonomičtější provoz
tepláren. Snažíme se tak cíleně vytvořit co
nejlepší podmínky pro stabilizaci ceny tepla.
Do letošního roku bylo z páry na horkou vodu
přepojeno již 227 odběrných míst, kterým
rekonstrukce přinesla úspory spotřeby tepla
ve výši až 15 %. Po roce 2015 čeká podobný
výhled dalších 78.

Výměny potrubních tras včetně přípojek
provádíme na své náklady. Zároveň nabízíme
zákazníkům maximální podporu při zajištění
rekonstrukce tepelných zařízení. Projektanti
naší společnosti mají dostatek zkušeností
z etap uplynulých let. Na základě provedených
analýz navrhujeme nejvhodnější řešení
pro napojení objektů. Teplárny Brno zajistí
rekonstrukci zařízení a v případě zájmu
je převezmou do správy. Nabízíme také
dodání předávacích stanic takzvaně „na
klíč“, s možností financování rekonstrukce
z prostředků TB.

Minimalizujeme omezení
Celý projekt je pečlivě připravován
s cílem minimalizace omezení, která
jsou s rekonstrukcí spojena. Horkovody
pokládáme do stávajících tras. Staré
parovody dělníci demontují. Dodávky tepla
po dobu rekonstrukce zajišťují provizorní
rozvody. V lokalitách, kde je využitý systém
sekundárních kolektorů, budou práce
probíhat pod povrchem, bez zásadních
omezení.

Přínos pro zákazníky

V místech, kde to je technologicky možné, se
pak snažíme zkrátit uzavírky na co nejkratší
dobu a naplánovat vše tak, aby překopy
komunikací neprobíhaly současně. Přesto se
nevyhneme nepříjemnostem, které stavební
práce přinášejí obyvatelům dotčených lokalit.
Omlouváme se Vám všem za případnou
zvýšenou prašnost, hluk či omezené možnosti
parkování. Věříme, že určitou satisfakcí budou
moderní a efektivní technologie, které díky
rekonstrukci našim zákazníkům pomohou
snížit náklady na teplo.

• Zvýšení komfortu – horká voda je přijatelnější
z hlediska rozvodů, vystrojení a obsluhy
předávacích stanic i regulace a měření

Etapy pro rok 2015
Etapa oblast ul. Lidická
ulice: Lidická

Etapa oblast ul. Merhautova –
Helfertova
ulice: Merhautova, Helfertova

Etapa oblast ul. Ponávka,
Bratislavská, Příční

ulice: Příční, Bratislavská, Ponávka

Etapa oblast parovodu Tábor,
2. část

ulice: Mezírka, Mášova, Janáčkovo náměstí

Etapa oblast parovodu Provoz
Špitálka – Provoz Červený mlýn –
1. etapa
ulice: Merhautova, Hoblíkova, část
Jugoslávské, Černopolní

Etapa historická část města Brna,
Jakubské nám.

• Změna technologie pro předání tepelné
energie přináší zákazníkovi snížení spotřeby
v domě až o 15 %

ulice: Jakubské náměstí

• Zlepšení hygieny prostředí v technologické
místnosti

práce probíhají v podzemních kolektorech

• Zvýšení bezpečnosti – nedochází k úniku páry
a k vývinu sálavého tepla

• Možnost plynule regulovat potřebný topný
výkon
• Úspora čerpací práce – odpadá nutnost
vracení vzniklého kondenzátu
• Zamezení provádění výkopových prací do
budoucna – horkovodní sítě využívají na
mnoha místech systém sekundárních
kolektorů

Etapa oblast ul. Kobližná,
Běhounská
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Vojenské muzeum má einmanbunkr
z tepláren
Takzvané einmanbunkry, neboli bunkry „pro jednoho muže“, byly
vystavěny během druhé světové války. Přestože za války těchto
úkrytů vystavěli Němci několik stovek, jsou dnes již unikátem.
A právě jeden takový unikát, dosud umístěný v areálu provozu
Špitálka, jsme věnovali Vojenskému muzeu v Králíkách.

První světloterapie
v Brně díky Teplárnám
Brno
BÝVALÁ STROJOVNA VÝTAHU VE
VOJENSKÉ NEMOCNICI SE DÍKY
SPONZORSKÉ POMOCI TEPLÁREN
BRNO ZMĚNILA V PŘÍJEMNOU
MÍSTNOST, V NÍŽ LIDÉ ZNOVU ČERPAJÍ
ENERGII A CHUŤ DO ŽIVOTA.
Po malé rekonstrukci, úpravě interiéru
a instalaci potřebného vybavení tak oddělení
psychiatrie VN jako první v Brně nabízí svým
pacientům možnost léčby jasným světlem
(Bright Light Therapy) čili světloterapii nebo
fototerapii. Ta má v medicíně dlouhou historii.
Základním principem je intenzita světla
10 000 luxů, která dokáže velmi kladně ovlivnit
a synchronizovat biologické rytmy člověka,
zlepšit jeho tělesné funkce i duševní pohodu.
Léčba jasným světlem je prospěšná např.
jako podpora při léčbě depresí nebo poruch
spánku a ve Vojenské nemocnici je určena
nejen hospitalizovaným, ale i ambulantním
pacientům.

Bunkry sloužily především jako
pozorovatelny při spojeneckých náletech.
Lidé z nich kontrolovali nejen napáchané
škody, ale i mapovali místa, kam spadly
nevybuchlé pumy. V době druhé světové
války byly taktéž využívány samotnými
zaměstnanci Tepláren Brno, kteří v době
náletů zajišťovali nepřetržitý dohled
nad provozem zařízení, které dodávalo
moravské metropoli potřebnou páru.
Objekty byly většinou stavěny nad
průmyslovými zónami, ve kterých mohly

nálety způsobit značné škody. Přestože
se o nich mluví jako o bunkrech pro
jednoho muže, je jich více typů a vejde
se do nich i více osob. Tloušťka jejich
stěn se pohybuje mezi 15 a 20 centimetry
a budovány byly především z oceli, později
pak ze železobetonu. Mají dvoje dveře kvůli
snadnějšímu úniku při hrozbě zasypání
a několik průzorů. Ve Vojenském muzeu
jsou momentálně čtyři pozorovatelny, další
dvě přicestovaly z Brna – jedna ze Zetoru,
druhá právě z brněnských tepláren.

Teplárny Brno podporují brněnské
zdravotnictví cíleně od roku 2010, sponzorské
dary poputují do většiny nemocnic v Brně
i letos. Sami zdravotníci si vždy určují, na co
dar využijí, co potřebují ke zlepšení péče o svoje
pacienty, ale co by si kvůli napjatým rozpočtům
nemohli vždy dovolit pořídit.
Děkujeme Vám všem, zákazníkům Tepláren
Brno, za Vaši loajalitu. Tím, že odebíráte teplo
od naší společnosti, jste reálnou součástí
pomoci. Právě díky Vám jsme schopni
podporovat ty, kteří to potřebují.

Váš názor nás zajímá
Již čtvrtým rokem přinášíme prostřednictvím elektronického informačního zpravodaje svým
zákazníkům a obchodním partnerům aktuality a novinky z Tepláren Brno.
Obchodní Newsletter prošel za dobu své existence celou řadou změn, postupnou inovací
jak vizuální, tak obsahovou. Náš prvotní cíl
však nadále zůstává stejný – Vaše spokojenost
a dostatečná informovanost.

spokojení, zda jeho současná podoba vyhovuje
Vašim potřebám a přáním, zda je pro Vás
srozumitelný a má dostačující rozsah. Zda jsou
témata, která v Newsletteru postrádáte, zda
pro Vás ta vybraná mají informační přínos.

pinkrova@teplarny.cz, případně sdělit telefonicky na čísle 545 169 230.

Obchodní Newsletter bychom k předávání
informací chtěli využívat i nadále. Je pro nás
při tom velmi důležité, jak jste s jeho obsahem

Dovolili bychom si Vás touto cestou požádat
o Váš názor. Své hodnocení, názory a podněty
můžete kdykoli zaslat na e-mail

Děkujeme Vám za Vaši přízeň a těšíme se
na virtuální setkání s Vámi u dalšího vydání
Newsletteru TB.

Paní Pinkrová, která má na starosti přípravu
témat, se Vašimi podněty bude poctivě zabývat.
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