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TISKOVÁ ZPRÁVA
v Brně dne 25. 9. 2020

Teplárny Brno zahájily dodávky tepla
S nástupem astronomického podzimu přichází i první výraznější ochlazení s průměrnými
denními teplotami pod 13 °C. Po téměř čtyřměsíční přestávce se tak v pátek 25. září 2020
opět rozehřejí radiátory v brněnských domácnostech, nemocnicích, kancelářích a dalších
objektech zásobovaných Teplárnami Brno. „Vycházíme vstříc především požadavkům našich
odběratelů. Meteorologové hlásí na víkend výrazné ochlazení a déšť, proto chceme hlavně
před nadcházejícími třemi volnými dny zajistit domácnostem tepelnou pohodu,“ vysvětlil
generální ředitel Tepláren Brno Ing. Petr Fajmon, MBA. Start nové topné sezóny 2020/2021
nevybočuje z normálu minulých let. Druhá polovina září je obvykle tím obdobím, kdy dochází
k zahájení dodávek tepla. Vloni začaly Teplárny Brno topit 18. září.

Letní měsíce využily Teplárny Brno k nezbytným opravám technologie včetně pokračující
modernizace výrobních zařízení a distribuční sítě umožňující dosažení vyšší účinnosti celé
soustavy. „Modernizace a ekologizace našich výrobních zařízení jsou součástí dlouhodobé
koncepce efektivní výroby tepla a elektřiny, kterou přispíváme Brnu k plnění cílů ke snížení
CO2,“ uvedl výrobní ředitel TB Tomáš Weigner.
Současně se startem nové topné sezóny spouští Teplárny Brno i redesign svých webových
stránek www.teplarny.cz. Cílem je nabídnout návštěvníkům moderní vzhled a uživatelsky
příjemnější prostředí. „Na nových stránkách jsme také chtěli zákazníkům a veřejnosti
představit podrobněji všechny nové služby a projekty, které jsme doplnili do naší nabídky. Je
zde nově např. sekce ´Energie pro Brno´, která sdružuje naši nabídku plynu a elektřiny
koncovým zákazníkům, a také sekce ´Chlad´ prezentující zcela nový produkt,“ vysvětlil
finanční ředitel Přemysl Měchura.

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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