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TISKOVÁ ZPRÁVA 
  v Brně dne 1. 4. 2022 

 

Lesy města Brna dodají štěpku Teplárnám Brno 

 

Hlavním dodavatelem štěpky pro nový biomasový kotel Tepláren Brno budou Lesy města 
Brna. Ty teplárnám zajistí ročně minimálně 80 tisíc tun biomasy. Spolupráci potvrdily tento 
týden obě brněnské společnosti podepsáním smlouvy. „Vítám, že na tak důležitém kroku 
Brna k většímu využití obnovitelných zdrojů spolupracují dvě městské firmy. Eliminují se tak 
mnohá rizika při spolupráci, stabilita dodavatele štěpky je klíčovým aspektem v rámci celého 
projektu,“ uvedla primátorka města Brna Markéta Vaňková.   

Masivnější využití cenově výhodné a obnovitelné biomasy je pro zásobování teplem v Brně 
velmi důležitým posunem. Obzvláště za současné situace, kdy Brno usiluje o snížení 
závislosti na zemním plynu a o razantní snížení emisí uhlíku. Větší využití dřevního odpadu 
hraje také důležitou roli při stabilizaci ceny tepla. 

„Kotel na biomasu plánujeme vybudovat v rámci rekonstrukce a modernizace našeho 
provozu v městské části Maloměřice a Obřany. Tento projekt je v souladu s postupnými 
kroky Tepláren Brno snížit závislost na zemním plynu,“ vysvětlil generální ředitel Tepláren 
Brno Petr Fajmon.  

Přestože jde o poměrně značné množství biomasy, v žádném případě nedojde k přetěžování 
brněnských městských lesů. „Uděláme všechno proto, abychom štěpku pro teplárny zajistili 
v požadovaném množství. Využijeme nejen maximální možnou kapacitu z vlastních zdrojů, 
aniž by to mělo negativní dopad na hospodaření v našich lesích, ale především počítáme 
s výkupem suroviny od jiných subjektů,“ uvedl ředitel společnosti Lesy města Brna Jiří 
Neshyba. 

Biomasový zdroj tepláren bude zásobován výhradně po železnici v uzavřených kontejnerech. 
Pro místní to znamená, že se nemusejí obávat zvýšení nákladní silniční dopravy a s tím 
souvisejícím hlukem a prašností.  
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