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PŘÍJEMNÉ PROŽITÍ VÁNOČNÍCH
SVÁTKŮ A ROK 2019 PLNÝ
HŘEJIVÝCH ZÁŽITKŮ
etapy 2018 jsme přepojili 29 bytových domů,
11 firem a institucí, 6 škol a další. Celkem jsme
na horkou vodu přepojili 50 odběrných míst.
Na našem nejmodernějším provoze Červený mlýn jsme nainstalovali elektrodový kotel
a rozšířili jsme systém akumulace tepelné
energie. V celorepublikovém měřítku tak
vznikl unikátní projekt, který nám umožňuje vyrobenou tepelnou energii uschovat ve
formě horké vody a následně využít v případě
potřeby. Díky elektrodovému kotli se navíc
rozrostlo naše portfolio podpůrných služeb,
které poskytujeme České energetické přenosové soustavě (ČEPS).
U srdce nás hřeje také fakt, že jsme
i v roce 2018 rozšířili základnu zákazníků,
kteří využívají naši dodávku tepelné energie.
Celkem jsme připojili zákazníky s plánovaným
objemem odběru ve výši 52 494 GJ tepelné
energie.

HŘEJEME VÁM
VESELÉ VÁNOCE
A ŠŤASTNÝ
NOVÝ ROK

Ani v roce 2019 nechceme usnout na
vavřínech, proto již nyní pracujeme na plánech projektů, které nám pomohou být zase
o krok napřed. Mimořádná bude také další
etapa v rámci přestavby parovodů na moderní
horkovody, během které plánujeme přepojit
51 odběrných míst na trase dlouhé 9,2 km.
A protože při plánování a realizaci projektů je
pro nás důležitý i názor Vás, našich zákazníků,
budeme se Vás dotazovat během komplexního
průzkumu spokojenosti, který odstartujeme
na jaře 2019.
Přeji Vám hodně hřejivých zážitků v celém
novém roce, děkuji za Vaši přízeň a těším se na
další spolupráci.
Ing. Vlastimil Sucháček
obchodní ředitel
Teplárny Brno, a.s.

PF 2019

Vážení obchodní
přátelé,
pomalu odpočítáváme poslední dny a hodiny roku 2018 a to
je ten správný čas na
každoroční bilanci.
Rád bych se s Vámi
podělil o to, na čem
jsme pracovali a co
nás čeká výhledově
v roce 2019.
Základním pilířem všech našich aktivit nadále zůstává modernizace, ať už jednotlivých
zdrojů, tak rozvodné sítě. V uplynulém roce
jsme nahradili více než čtyři kilometry parovodů za moderní, úsporné horkovody. Díky tomu
horká voda hřeje již více než 90 procent brněnských domácností, které jsou napojeny na
soustavu zásobování tepelnou energií. Během
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SPOLEHLIVÁ DODÁVKA
TEPLA A POHOTOVOST
V DOBĚ VÁNOČNÍCH SVÁTKŮ
Zdroj: www.interierexpo.cz/firmy/detail/moravska-galerie-v-brne-146522

K VAŠÍ DOMÁCÍ POHODĚ BĚHEM VÁNOČNÍCH SVÁTKŮ BYCHOM KOMFORTNÍ
DODÁVKOU TEPLA RÁDI PŘISPĚLI TAKÉ 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.

NAŠE TEPLO HŘEJE:
MORAVSKOU
GALERII V BRNĚ

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 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.

STARÁME SE O TEPELNÝ
KOMFORT 99 535 BRNĚNSKÝCH
DOMÁCNOSTÍ A ŘADY
VÝZNAMNÝCH FIREM A INSTITUCÍ.
V NAŠEM NEWSLETTERU VÁM
NĚKTERÉ Z NICH POSTUPNĚ
PŘEDSTAVUJEME.

A že je naše havarijní služba opravdu
potřeba, dokazuje i počet výjezdů. Od 1. října
2017 do 30. září 2018 vyjela naše havarijní
služba celkem k 963 zásahům. Přitom jen
během vánočních svátků, od 23. prosince
2017 do 1. ledna 2018, jsme vyjeli k téměř
40 hlášeným haváriím.

Moravská galerie v Brně spravuje několik budov, přičemž každá je vyhrazena
jiné oblasti výtvarného umění. V každé
z budov je nainstalována stálá expozice a zároveň zde dochází k pravidelné
obměně krátkodobých výstav.
• Místodržitelský palác je věnován dílům
českého i světového výtvarného umění
od gotiky až po 19. století.
• Pražákův palác je určen primárně pro
moderní, avantgardní a neoavantgardní umění a také pro prezentaci
současného umění.
• Uměleckoprůmyslové muzeum slouží
k prezentaci užitého umění a umělecké
fotografie.

V případě havárie volejte 545 161 545.

V roce 2017 přivítala Moravská
galerie celkem 139 734 návštěvníků, což
je prozatím nejvyšší číslo v historii instituce. O tepelný komfort návštěvníků
a pracovníků Moravské galerie v Brně se
od roku 2010 starají Teplárny Brno, a.s.

JSME VÍC NEŽ DODAVATEL TEPLA!

2017/2018

Jsme víc než dodavatel tepla! Máme za sebou další rok dobré práce. Přesně tak jsme pojmenovali
brožuru, která shrnuje uplynulý rok 2017/2018 v Teplárnách Brno.
Stáhněte si naši brožuru a dozvíte se třeba to, jaká byla minulá topná sezona nebo jaké rekonstrukce
a modernizace jsme uskutečnili.
Stahujte zde
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JSME VÍC NEŽ DODAVATEL TEPLA!
MÁME ZA SEBOU DALŠÍ ROK DOBRÉ PRÁCE

