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ZABEZPEČUJEME EKOLOGICKÉ
TEPLO PRO BRNO
NAŠÍM POSLÁNÍM JE VÝROBA TEPELNÉ I ELEKTRICKÉ ENERGIE A ZAJIŠTĚNÍ SPOLEHLIVÉ DODÁVKY TĚCHTO
ENERGIÍ NAŠIM ZÁKAZNÍKŮM. A PŘESTOŽE PRIMÁRNÍM PALIVEM PRO VÝROBU JE JIŽ PO MNOHO LET
EKOLOGICKÝ ZEMNÍ PLYN, CO NEJMENŠÍ ZÁTĚŽ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ JE ZOHLEDŇOVÁNA I VE VŠECH
DALŠÍCH AKTIVITÁCH.
V letošním roce jsme investovali do ekologizace cca 342,2 milionu korun. V této částce
je zahrnuto například dokončení akumulace
a instalace elektrodového kotle na provoze
Červený mlýn. Vzniklo tak v tuzemsku ojedinělé technické dílo: přebytečná energie ze sítě se
promění na teplo, které může být uchováno
v akumulátorech (obdobně jako v obřích
termoskách) k použití v ranní nebo večerní
špičce.
Mezi další investice patří také navýšení
horkovodního výkonu na Špitálce či výměna
kotlů na lokálních zdrojích, ale především
další etapa výměny zastaralých parovodů za
horkovody.

Ta náleží od roku 2010 mezi nejdůležitější
projekty s vlivem na zlepšení kvality ovzduší.
S každým nahrazeným kilometrem potrubí
ubude z ovzduší 336 tun CO2. Z celkového
rozsahu 66 kilometrů rozvodů zbývá vyměnit
ještě 26,3 kilometru. Století páry v Brně definitivně skončí v roce 2022, kdy by moravskou
metropoli měla teplem zásobovat už jen čistě
horkovodní síť.
Ekologizaci našich provozů se věnujeme
systematicky. V minulých letech přinesla
výrazné snížení emisí prachu instalace elektrofiltru na provozu Teyschlova v Brně-Bystrci.
Předloni náhrada zastaralého kotle na provozu
Brno-sever v Maloměřicích dvěma špičkovými

kotly splňujícími všechny zpřísněné emisní
limity zase výrazně snížila emise SO2 i emise
oxidů dusíku. Zapojení těchto horkovodních
kotlů navíc umožnilo udělat definitivní tečku
za mazutovým hospodářstvím a zlikvidovat
veškeré rezervní zásoby mazutu v nádržích na
provozu Brno-sever. (Mazutem se v Brně však
přitápělo naposledy v roce 2011, od té doby se
na zdroji spaluje výhradně zemní plyn.)
Teplo a elektřinu poskytujeme Brnu bezmála 88 let. „Právě kombinovanou výrobou
a distribucí těchto energií navíc zajišťujeme
ekologické a efektivní nakládání se základními energetickými zdroji,“ upřesnil generální
ředitel Ing. Petr Fajmon, MBA.

ZÁHADA KOUŘÍCÍ TRUBKY V BRNĚ, CO NENÍ
POKUD SE ZAJÍMÁTE O BRNĚNSKÉ KULTURNÍ DĚNÍ A JSTE MILOVNÍKY
ŠIFER, URČITĚ JSTE ZAREGISTROVALI HRU NAZVANOU BRNO, CO NENÍ.
JEJÍM PROSTŘEDNICTVÍM CHCE MAGISTRÁT MĚSTA BRNA SEZNÁMIT
VEŘEJNOST S PLÁNOVANÝMI VÝZNAMNÝMI PROJEKTY, KTERÉ MĚSTO
A JEHO ORGANIZACE POSTUPNĚ REALIZUJÍ. DO AKTUÁLNÍ HRY JSME
SE ZAPSALI I MY.
Ve středu 14. listopadu odstartovalo čtvrté
kolo hry Brno, co není s názvem Záhada
kouřící trubky. Jak správně tušíte, jedná se
o kolo věnované Teplárnám Brno a jejich projektu rekonstrukce dosluhujícího parovodního potrubí, které je postupně nahrazováno
úspornějšími horkovody.
A právě po stopách parovodního potrubí
provede lovce šifer čtvrté kolo podzimní
soutěže. Výchozím bodem soutěže je teplárna
na ulici Špitálka, odkud se po vyřešení první
šifry vydáte po záhadách kouřících trubek.

Celá trasa je dlouhá 2,2 kilometru a má čtyři
stanoviště.
Abyste se do hry mohli zapojit, budete potřebovat mobil s připojením na internet a vytištěnou herní brožuru. Tu je možné stáhnout
přímo ze stránek hra.brnoconeni.cz nebo
si ji vyzvednout na pobočkách Turistického
informačního centra na Radnické, u hlavního
nádraží nebo u budovy DOMINI PARKU.
Soutěžící, kteří se zatím do hry nezapojili,
nemusejí zoufat, nic není ztraceno. Jednotlivých šifer ze všech kol se totiž může každý

stále v libovolném pořadí zúčastnit, a to
až do neděle 2. prosince, kdy soutěž končí.
V sobotu 8. prosince proběhne finálové kolo,
kterého se zúčastní 100 nejlepších týmů.
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TEPLÁRNY VÁS LETOS
ZAHŘEJÍ ROVNOU U KLUZIŠTĚ
UŽ SE STALO TRADICÍ, ŽE TEPLÁRNY BRNO KAŽDOROČNĚ PŘED VÁNOCI
ZAHŘÍVAJÍ BRŇANY I POD ŠIRÝM NEBEM A ZPŘÍJEMŇUJÍ JIM TAK SYCHRAVÉ
A CHLADNÉ DNY. V UPLYNULÝCH LETECH SE STÁNEK S PLYNOVÝMI OHŘÍVAČI
VZDUCHU A HORKÝMI NÁPOJI OBJEVIL NA ZASTÁVKÁCH MHD, NA NÁMĚSTÍ
SVOBODY A NA JAKUBSKÉM NÁMĚSTÍ. LETOS SE MŮŽETE TĚŠIT NA MALOU
RELAXAČNÍ ZÓNU U KLUZIŠTĚ ZA LUŽÁNKAMI.
Pokud vás neláká předvánoční shon a mumraj v centru města, přijďte si zabruslit na
kluziště za Lužánkami. Letos tam sportování
zpříjemní stánek Tepláren Brno, u kterého
budou k dispozici sedací vaky, plynové ohřívače vzduchu a horké nápoje, které budeme
rozdávat zdarma. Možnost zahřát se určitě
potěší nejen dospělé, ale i děti. Ty se navíc
mohou těšit na soutěže o drobné ceny.
Stánek Tepláren Brno bude v provozu od
10. do 16. prosince.
– ve všední dny od 15 do 20 hodin.
– o víkendu od 9 do 20hodin.
Aktuální informace jsou dostupné na
www.teplarny.cz.

NAHLÉDNĚTE DO MÍST,
KDE VZNIKÁ TEPLO
UNIKÁTNÍ PROSTORY NAŠICH TEPLÁRENSKÝCH PROVOZŮ MŮŽETE
NAVŠTÍVIT KDYKOLI, A TO PŘÍMO Z POHODLÍ VAŠEHO DOMOVA.
SPUSTILI JSME VIRTUÁLNÍ PROHLÍDKU DALŠÍHO Z VELKÝCH VÝROBNÍCH
ZDROJŮ – ZDROJE S NEJDELŠÍ TRADICÍ NA ULICI ŠPITÁLKA.
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NAŠE TEPLO HŘEJE:
KRASOHALU
(TJ STADION BRNO)
STARÁME SE O TEPELNÝ
KOMFORT 99 535
BRNĚNSKÝCH DOMÁCNOSTÍ
A ŘADY VÝZNAMNÝCH
FIREM A INSTITUCÍ. V NAŠEM
NEWSLETTERU VÁM
NĚKTERÉ Z NICH POSTUPNĚ
PŘEDSTAVUJEME.
Na ulici Křídlovická v Brně naleznete
krasobruslařskou halu, jejíž provoz od
roku 1981 zajišťuje TJ STADION BRNO
z.s. Součástí objektu je ledová plocha,
tělocvična, posilovna, rehabilitační místnost, klubovna nebo kavárna s výhledem
na ledovou plochu.
Jestli se ptáte, co mají společného
Teplárny Brno a ledová plocha krasobruslařské haly, je to prosté. Do krasohaly
totiž kromě tepla dodáváme od roku
2017 i chlad. Díky tomu má provozovatel možnost chladit ledovou plochu
podle vlastní potřeby s ohledem na
potřebnou kvalitu ledu i harmonogram
provozu haly.
A staráme se také o vytápění sněžné
jámy, kam se naváží sníh vznikající při
úpravě ledové plochy. Ve vytápěné jámě
se sníh rozpustí a voda je znovu využita
pro úpravu a formování ledu.

Prohlídka je k dispozici na adrese
www.teplarny.cz/provozy a funguje
bez problémů i při zobrazení v mobilním
telefonu. Nahlédnout můžete do prostor
centrálního dispečinku, úpravny vody
nebo třeba do útrob horkovodní výměníkové stanice. Nemusíte se bát, že se
ztratíte, prohlídkou vás provedou infoboxy
s popisem jednotlivých částí zobrazeného
zařízení.

