
TEPLO
Chystáme nový projekt  
a máme zájem o teplo  
od Tepláren Brno

Řešíte zajištění dodávky tepelné energie pro vaši výstavbu? Záleží vám na 
spolehlivosti a bezpečnosti dodávky? Nechcete investovat do instalace  
tepelného zařízení? Pro všechny vaše požadavky máme připravena řešení.



Máte zájem o podrobnější informace? Napište nám na obchod@teplarny.cz nebo kontaktujte přímo našeho 
manažera akvizic pana Martina Brůnu, mobil 724 224 873, mail: bruna@teplarny.cz

Teplárny Brno, a.s., Okružní 25, 638 00 Brno, www.teplarny.cz

PRIMÁRNÍ PŘEDÁNÍ TEPLA

Zajímá vás pouze připojení tepelného zařízení 
k soustavě zásobování tepelnou energií (SZTE)

▸  zajistíme vybudování přípojky tepelné energie, 
která bude investicí a majetkem společnosti 
Teplárny Brno

▸  zásah přípojky do pozemku a objektu zákazní-
ka řešíme zřízením služebnosti

SEKUNDÁRNÍ PŘEDÁNÍ TEPLA

Potřebujete se připojit k SZTE a chcete si ne-
chat vybudovat tepelné zařízení, o které se vám 
navíc bude někdo starat?

▸  zajistíme vybudování a provoz tepelných zdro-
jů (horkovodní výměníkové stanice a plynové 
kotelny)

▸  zajistíme vybudování přípojky tepelné energie

▸  zkonzultujeme s vámi možnosti řešení; volíme 
vždy individuální přístup vzhledem k potře-
bám a požadavkům klienta 

▸  zpracujeme kvalitní projekt a provedeme 
samotnou výstavbu tepelného zdroje

▸  v rámci provozování tepelného zdroje posky-
tujeme možnost jeho připojení na nepřetržité 
dálkové sledování dispečinkem Tepláren Brno 
365 dní v roce

▸  provádíme jak pravidelný servis zdroje, tak 
opravy a údržbu

▸  zajistíme veškeré periodické revize spojené 
s technologií tepelného zdroje

VYBUDOVÁNÍ PLYNOVÉ KOTELNY

Není vaše výstavba v blízkosti SZTE? Máme 
řešení.

▸  mimo dosah soustavy zásobování tepelnou 
energií zajistíme vybudování plynové kotelny 
dle schváleného projektu včetně elektroinsta-
lace, měření a regulace

▸  připravíme návrh nejvhodnějšího technického 
řešení a zajistíme realizační projektovou doku-
mentaci

▸  provedeme samotnou výstavbu plynové ko-
telny

▸  zajistíme provozování plynové kotelny pomocí 
vlastních techniků

Jsme připraveni financovat vybudování 
plynové kotelny vlastními prostředky formou 
technického  zhodnocení pronajatého majet-
ku včetně jejího provozování nebo odkoupit 
plynovou kotelnu do vlastnictví Tepláren Brno 
a na její umístění zřídit služebnost.

Pro všechny naše zákazníky máme navíc 
připravenou širokou nabídku dalších služeb. 

Více na www. teplarny.cz

KDO JSME

Od roku 1930 dodává-
me teplo do brněnských 
domácností, firem, institucí 
i historických objektů. Jsme 
městská společnost, která 
se zaměřuje jak na výrobu 
a distribuci tepelné energie, 
tak na výrobu a obchodová-
ní s elektrickou energií.  

Naším cílem je ekonomic-
ky efektivní a ekologická 
výroba, stabilní konkurence-
schopná cena a maximální 
snížení zátěže životního 
prostředí. 


