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S VÝMĚNOU PAROVODŮ ZAČNOU
TEPLÁRNY BRNO NA CEJLU
HORKÁ VODA V POTRUBÍ, KTERÁ ROZVÁDÍ TEPLO NAMÍSTO PÁRY, ŠETŘÍ NEJEN PENĚŽENKY BRŇANŮ, ALE
I ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ. LETOS JIŽ DEVÁTÝM ROKEM PROTO TEPLÁRNY BRNO POKRAČUJÍ V POSTUPNÉ
REKONSTRUKCI ROZVODNÉ SÍTĚ TAK, ABY SE V ROCE 2022 STALY PAROVODY DEFINITIVNĚ MINULOSTÍ.
I když dopravní omezení spojené se stavbami
nelze zcela vyloučit, snahou všech městských
firem i vedení města je všechny nepříjemnosti alespoň co nejvíce omezit. Současný
výrazně slabší provoz na Cejlu, který je dán
navazujícími uzavírkami kvůli rekonstrukci
Zábrdovického mostu, usnadní Dopravnímu
podniku města Brna další část nutné rekonstrukce tramvajové trati na ulici Cejl v úseku
Soudní – Francouzská plánované na letošní
léto. V koordinaci s Teplárnami Brno ale na
Cejlu odstartují práce již zhruba v polovině
března, kdy teplárny začnou v předstihu
měnit parovody za horkovody (samotné přepojení zákazníků se pak uskuteční na konci
prázdnin). Už s příchodem března začne
výměna také na Svitavském nábřeží v úseku od Cejlu přibližně po areál trolejbusové
vozovny. Tyto práce do konce října uzavřou
zdejší cyklostezku, vozovky se ale dotknou
jen minimálně.

Práce tepláren na rekonstrukci parovodu
v oblasti Cejlu omezí provoz pouze částečně.
Zůstane zachována hromadná doprava, pro
automobily ulice bude průjezdná. Dojde
však k omezení některých parkovacích
míst. Občané dotčených lokalit se ale budou
moci domlouvat přímo se stavbyvedoucími
daných úseků na možnosti vjezdu nebo
parkování, vždy podle aktuální potřeby.
Zásadní část prací na náhradě parovodů
dokončí Teplárny Brno v daném úseku,
tj. v ulici Cejl, do konce června. Pak budou
jejich pracovníci pokračovat na trase směrem k hypermarketu Albert, v jednotlivých
odběrných místech, v prostoru vnitřních
vedení v objektech a na úpravách výměníkových stanic. Dokončovací práce na venkovních trasách potrubí by měly být hotovy
v průběhu září a října.
Do výměny kolejí a dalších prací se od
počátku prázdnin na Cejlu pustí Dopravní

podnik města Brna, který plánuje výluku na
tramvajové trati na červenec a srpen.

Nutné informace a kontakty najdou občané v lokalitě Cejl během března na letácích ve svých poštovních schránkách.

Přechod z páry na horkou vodu při
distribuci tepla odstartovaly teplárny
už v roce 2010. Moderní dodávka tepla
v horké vodě znamená nižší spotřebu
tepla při zachování stejné tepelné pohody, což se ročně projeví pro přepojenou
domácnost úsporou kolem 1 500 až
2 000 korun v nákladech na teplo. A po
kompletní přestavbě rozvodů za tři roky
to bude stejné, jako by z Brna zmizelo
na deset tisíc automobilů.

ZVEME VÁS NA DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ TEPLÁREN BRNO

NAHLÉDNĚTE DO KUCHYNĚ
PROVOZŮ ČERVENÝ MLÝN
A ŠPITÁLKA
Kdy: Pá 29. 3. 2019, 14–18 hod.
So 30. 3. 2019, 9–14 hod.
Zahájení prohlídek probíhá cca každých dvacet minut

Kde: Provoz Červený mlýn, Brno, Cimburkova 2
Provoz Špitálka, Brno, Špitálka 6
Ukážeme vám naše provozy zblízka, vysvětlíme, jak fungují nejmodernější technologie a představíme novinky.
Kromě komentovaných prohlídek jsme si pro vás připravili i soutěže o ceny, tak vezměte celou rodinu a přijďte se podívat, jak se vaří teplo.
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VÁŽENÍ OBCHODNÍ PŘÁTELÉ,
V MINULÉM ČÍSLE JSME VÁS INFORMOVALI O ORGANIZAČNÍCH ZMĚNÁCH, KTERÉ ZAČALY PLATIT 1. LEDNA
TOHOTO ROKU. PROTOŽE SE DOTKLY TAKÉ OBCHODNÍHO ODDĚLENÍ, RÁDI BYCHOM VÁM PŘIBLÍŽILI JEHO
AKTUÁLNÍ PODOBU A PŘEDSTAVILI JEDNOTLIVÉ ČLENY TÝMU.
Vedoucím odboru akvizic a prodeje tepla se
stal Jiří Klíč, BA (Hons), jenž bude zajišťovat
komunikaci se zástupci města Brna. Bude je
informovat o aktivitách Tepláren Brno a současně vyřizovat veškeré požadavky města
v rámci zajištění dodávek tepelné energie do
objektů spravovaných jednotlivými městskými částmi.

Ostatním zákazníkům jsou k dispozici: Zdeněk Dvořák, DiS.; František Hons
a Ing. František Piálek. Pod ně budou spadat společenství vlastníků bytových domů,
bytová družstva, firmy, příspěvkové organizace a další instituce. Každý z obchodníků
bude spravovat pouze část zákaznického
portfolia. Pokud si chcete ověřit, kdo má

na starost Vaše odběrné místo, stačí využít
jednoduché aplikace na našich webových
stránkách.
Do obchodního týmu patří další tři členové. Manažer akvizic Martin Brůna, který
vyhledává nové možnosti připojení na SZTE
ve městě Brně. Ze své pozice tedy aktivně
komunikuje s developery a projektovými
manažery.
O prodej doplňkových služeb se stará Bc.
David Cupák, jehož hlavní pracovní náplní
je sjednávání smluv o havarijní službě, odečtech a rozúčtování tepla a vody, příprava
cenových nabídek na instalace vodoměrů
a rozdělovače topných nákladů a dále
nabídka služeb energetického managementu (termovizní měření, energetický audit,
PENB).
Projednávání legislativních záležitostí
s orgány státní správy se věnuje Zdeněk
Měchura, manažer-konzultant pro alternativní zdroje vytápění. Současně monitoruje
konkurenční aktivity, abychom Vám vždy
dokázali poskytnout to nejlepší řešení
dodávky tepla.
Veškerá reorganizace v Teplárnách Brno
proběhla tak, abyste se i nadále mohli spolehnout na plnohodnotný servis z naší strany.
Optimalizace počtu obchodníků na kvalitě
našich služeb nic nemění.

SPOLEČNĚ PRO MĚSTO. SETKÁNÍ SE
STAROSTY PROBĚHNE NA ČERVENÉM MLÝNĚ
PO KRÁTKÉ PŘESTÁVCE SE TEPLÁRNY BRNO SPOLU S PŘEDSTAVITELI DALŠÍCH MĚSTSKÝCH FIREM A VEDENÍM
MĚSTA VRACEJÍ K PRAVIDELNÝM SCHŮZKÁM SE STAROSTY MĚSTSKÝCH ČÁSTÍ. PRVNÍ SETKÁNÍ TOHOTO ROKU
PROBĚHNE NA ZAČÁTKU DUBNA V PROSTORÁCH ČERVENÉHO MLÝNA. HLAVNÍM BODEM PROGRAMU BUDE DALŠÍ
ETAPA REKONSTRUKCE V RÁMCI PROJEKTU PÁRA × HORKÁ VODA. ZÁSTUPCE MĚSTSKÝCH ČÁSTÍ INFORMUJEME
O TOM, VE KTERÝCH OBLASTECH BUDE LETOS VÝMĚNA PAROVODŮ ZA HORKOVODY PROBÍHAT A JAK SE STAVEBNÍ
PRÁCE MOHOU DOTKNOUT ŽIVOTA V DANÉ LOKALITĚ. PŘEDSTAVÍME ROVNĚŽ PŘIPRAVOVANÁ OPATŘENÍ, JEJICHŽ
CÍLEM JE SNÍŽIT DOPADY REKONSTRUKCE NA KAŽDODENNÍ PROVOZ VE MĚSTĚ.
Schůzky se budou účastnit zástupci Dopravního
podniku města Brna a Brněnských komunikací,
protože dalším tématem bude činnost pracovní
skupiny Koordinátora oprav a uzavírek, kterou
nechalo zřídit nové vedení města. Jejím cílem je

v budoucích letech sjednotit termíny plánovaných přestaveb tak, aby co nejméně omezily
dopravu a průjezd městem.
Toto i veškerá další setkání se ponesou v duchu
motta „Společně pro město“. Všechny přítomné
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totiž spojuje zájem pracovat pro Brno tak, aby
vše fungovalo co nejlépe ke spokojenosti všech
jeho obyvatel. Také my v Teplárnách Brno
chceme i nadále nabízet služby na té nejvyšší
úrovni – kvalitní, spolehlivé a úsporné.

