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AK TUÁLNÍ INFORMACE Z TEPLÁREN BRNO PRO OBCHODNÍ PARTNERY
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.

PŘÍJEMNÉ PROŽITÍ
VÁNOČNÍCH SVÁTKŮ
Vážení obchodní
přátelé,
máme za sebou
další atypický rok
s extrémně teplým
počasím. Přestože vývoj klimatu
významně ovlivňuje
hospodaření společností v teplárenství,
Teplárnám Brno se
daří již pátým rokem nezvyšovat cenu tepla.
Fakt, že cena tepla v Brně neporoste ani v roce
2016 je výsledkem mnoha opatření, která
management společnosti realizoval v uplynulých letech a připravuje i do budoucna.
Dlouhodobá stabilizace ceny tepla pro nás
zůstává strategickým cílem i pro další období.
Budeme tedy nadále hledat možné způsoby
optimalizace provozních nákladů a nová technologická řešení, abychom cenu nejen udrželi,
ale případně mohli dokonce snížit.

Po dobu letní odstávky počítáme s další etapou
přestavby parovodů na úspornější horkovody. Od zahájení rekonstrukce v roce 2010 již
bylo vyměněno zhruba 23 kilometrů rozvodů.
V letošní etapě jsme na nové médium přepojili

Přestože vývoj klimatu
významně ovlivňuje
hospodaření společností
v teplárenství, Teplárnám
Brno se daří již pátým rokem
nezvyšovat cenu tepla.
celkem 78 zákazníků, pro rok 2016 plánujeme
přepojení dalších téměř pěti desítek odběrných míst. Tato náročná investiční akce modernizace rozvodné sítě, která je rozplánovaná
až do roku 2020, má zásadní vliv na udržení
ceny tepla. Horká voda jako teplonosné médium

minimalizuje ztráty v distribuční soustavě
a výměníkových stanicích, zároveň poskytuje
příležitost k vyššímu využití dodávek tepla
z brněnské spalovny komunálního odpadu
SAKO Brno, a.s.
Také v nadcházejícím roce se nadále budeme soustředit na rozšiřování kombinované
výroby tepla a elektřiny a zvyšování účinnosti
lokálních zdrojů zaváděním kondenzační technologie spalováním zemního plynu. V oblasti
komunikace se pak zaměříme na využití moderních informačních technologií k posílení
komunikace směrem k našim zákazníkům
a obchodním partnerům.
Dovolte, abych Vám závěrem poděkoval za
Vaši přízeň a popřál Vám příjemné prožití
vánočních svátků stejně jako hodně úspěchů
a pohody v novém roce.
Ing. Vlastimil Sucháček
obchodní ředitel
Teplárny Brno, a.s.

www.teplarny.cz

Hřejeme Brno již 85 let
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ZAHŘÁLI JSME BRŇANY
I V ULICÍCH
TEPLÁRNY BRNO PŘIPRAVILY ORIGINÁLNÍ DESETIDENNÍ ROAD SHOW, KTERÁ
ODSTARTOVALA PŘESNĚ V DEN 85. VÝROČÍ JEJICH VZNIKU – 4. PROSINCE.
NA ZASTÁVCE V JOŠTOVĚ ULICI SE MOHLI LIDÉ OHŘÁT POD DVĚMA PLYNOVÝMI
OHŘÍVAČI VZDUCHU, DÁT SI TEPLÝ ČAJ A OD OBSLUHY NA STÁNKU SE
DOZVĚDĚT VŠE O TEPLÁRNÁCH, JEJICH AKTIVITÁCH A SLUŽBÁCH. Z JOŠTOVY
STÁNEK POSTUPNĚ PUTOVAL PŘES MALINOVSKÉHO A MENDLOVO NÁMĚSTÍ
K HLAVNÍMU NÁDRAŽÍ, PAK NA NÁMĚSTÍ SVOBODY A ZASE ZPĚT NA JOŠTOVU.
CELKEM BRŇANŮM DÁVAL TEPLO PO DESET DNŮ.

STOVKY LIDÍ
SI ZASOUTĚŽILY
S TEPLÁRNAMI

Své vítěze už znají i účastníci třetího, posledního kola soutěže k 85. výročí Tepláren Brno.
V prosinci odpovídali na otázku, kolik je roční
snížení emisí CO2, které v Brně přinese výměna jednoho kilometru parovodního potrubí za
horkovodní. Správná odpověď zní: 336 tun.
Pořadí výherců určilo, kdo nejrychleji správně
odpověděl. První získal meteostanici, druhý
a třetí termohrnek a dalších 82 hřejicí polštářky.
Pořadí třetího kola:
1. Nikol Haráková
2. Jitka Frölichová
3. Marta Betušová
4. Petr Harák
5. Jan Severa
Kompletní výherní listinu najdete na:
www.teplarny.cz /soutez
Vítězům blahopřejeme
a všem děkujeme za účast.

SPOLEHLIVÁ DODÁVKA TEPLA
A POHOTOVOST V DOBĚ VÁNOČNÍCH
SVÁTKŮ

545 161 545

K Vaší domácí pohodě během vánočních svátků
bychom komfortní dodávkou tepla rádi přispěli
i my. Jako v uplynulých letech se v nepřetržitých
službách vystřídají pracovníci našich provozů,
dispečinků a havarijní služby tak, abychom Vám
byli schopni garantovat spolehlivou dodávku
tepla a teplé vody během okamžiků, kdy je „teplo
domova“ důležitější než kdy jindy.
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Pokud během vánočních svátků zaznamenáte
jakýkoli problém na technickém zařízení bytu či
domu, k dispozici je Vám naše nonstop havarijní
služba. Dostupná je všem smluvním partnerům
na telefonním čísle 545 161 545 během celého
roku, včetně Vánoc, Silvestra a Nového roku.
Vyřešíme problémy s topením, vodními instalacemi, elektřinou, plynem a k dispozici je pro Vás
i zámečník.

