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TISKOVÁ ZPRÁVA 
  v Brně dne 19. 5. 2020 

 

Teplárny Brno přeřušily dodávky tepla 

 

Teplárny Brno přerušují dnešním dnem dodávky tepla. „Je velmi pravděpodobné, že úterý 

19. května 2020 bude i definitivně posledním dnem topné sezony. Příští týden má podle 

meteorologů však ještě nějaké ochlazení přinést, takže v případě potřeby dodávky tepla opět 

obnovíme,“ uvedl generální ředitel Tepláren Brno Ing. Petr Fajmon, MBA.  

Topnou sezonu 2019/20 zahájily Teplárny Brno 18. září 2019, kdy se citelně ochladilo a 

především ranní teploty klesaly velmi nízko. Jinak se ale letošní topná sezona opět zařadí 

mezi ty teplejší v posledních třech dekádách. Například letos v únoru činila odchylka proti 

dlouhodobému normálu více než 4 stupně Celsia. „Za celou dosavadní topnou sezonou 

2019/20 jsme dokonce nezaznamenali žádný den s průměrnou denní teplotou pod minus 5 

°C. Něco takového se dosud nikdy nestalo, například před deseti lety v sezoně 2010/2011 

bylo takových dnů 25,“ upozornil finanční ředitel tepláren Brno Ing. Přemysl Měchura. Oproti 

tomu bylo ovšem za období říjen až březen celkem 94 dnů s průměrnou teplotou nad 5 

stupňů Celsia. I tento údaj je za posledních deset let rekordní.  

Otopné období začíná podle vyhlášky Ministerstva průmyslu a obchodu ČR vždy 1. září a trvá 

do 31. května následujícího roku. Zahájení, přerušení a ukončení dodávek tepla se odvíjí od 

průměrných denních teplot venkovního vzduchu a prognózy počasí dle ČHMÚ. Teplárny 

začínají s dodávkami tepla, jestliže dva po sobě jdoucí dny klesne průměrná denní teplota pod 

13 stupňů Celsia a není očekáván další den vzestup teplot. Dodávky tepla jsou přerušeny, 

pokud průměrná denní teplota venkovního vzduchu vystoupí nad +13 °C ve dvou dnech po 

sobě následujících a podle vývoje počasí nelze očekávat snížení této teploty. 
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