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TISKOVÁ ZPRÁVA 
  v Brně dne 31. 5. 2021 

 

Teplárny Brno ukončují dodávky tepla 
 

Teplárny Brno 31. května 2021 ukončují dodávky tepla. Sezona 2020/21 se tedy historicky 

zařadí k těm delším. Topit pro sezonu 2020/21 začaly Teplárny Brno v pátek 25. září loňského 

roku, topily tak bez přestávky celkem 249 dnů. Zejména vlivem chladnějšího počasí oproti 

dlouhodobému normálu je znatelný zhruba desetiprocentní meziroční nárůst prodeje tepla. 

V předešlé sezoně zahájily Teplárny dodávky tepla 18. září 2019 a  bez přerušení proudilo 

teplo do brněnských radiátorů až do 19. května 2020. Vzhledem k vysokým denním teplotám 

byly dodávky na týden přerušeny, po citelném ochlazení ale začaly teplárny 25. května 2020 

opět topit. Definitivně pak sezonu ukončily vloni obdobně jako letos s koncem května.  

V rámci dlouhodobého průměru ukončují teplárny dodávky zhruba v polovině května. Konec 

topné sezony nemá žádný vliv na dodávky teplé vody, ta je zákazníkům i nadále teplárnami 

dodávána. Letní odstávku velkých zdrojů využívají Teplárny Brno k pravidelnému servisu a 

opravám na technologiích i rozvodných sítích. Stejně jako letos také pokračuje rekonstrukce 

zastaralých parovodů a jejich výměna za moderní horkovody.  

 

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 podle 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 nebo ukončeny, 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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