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A k t u á l n í i n f o r m a c e z T e p l á r e n B r n o p r o o b c h o d n í pa r t n e r y
Vážení obchodní partneři,
dovolte nám, abychom Vás prostřednictvím elektronického informačního newsletteru společnosti Teplárny Brno, a.s. informovali
o aktualitách, změnách a novinkách v portfoliu produktů a služeb naší společnosti. Věříme, že Vás informace zaujmou
a budou Vám přínosem.
Teplárny Brno, a.s.

Teplárny Brno drží cenu tepla
Se zvýšením ceny tepla pro brněnské domácnosti a obchodní partnery v aktuální topné sezoně
2015/2016 nepočítáme, držet cenu plánujeme také po celý příští rok.
Cena tepla tak zůstává zákazníkům, kteří
odebírají teplo z výměníkových stanic
a plynových kotelen Tepláren Brno,
zachována na stejné úrovni již pátým rokem.
Odvětví energetiky prochází obdobím
velkých změn, které se projevují hned
v několika oblastech souběžně – vývoj cen
komodit, vývoj technologií, posilování
využití obnovitelných zdrojů. Vedle toho

významně ovlivňuje hospodaření společností
v teplárenství také vývoj klimatu, který je
třeba zohledňovat.
Přesto se Teplárnám Brno úspěšně daří
dlouhodobě stabilizovat cenu tepla v Brně.
Je to především díky řadě úsporných
opatření, modernizaci a využívání špičkových
technologií. V kapitole provozních nákladů se

společnosti podařilo vyjednat lepší podmínky
na generální opravu turbíny na provozu
Červený mlýn, což ve finančním vyjádření
znamená očekávanou úsporu 18 milionů
korun. Stabilizaci ceny umožňuje i pokračující
výměna parovodů za horkovody, která
znamená minimalizaci tepelných ztrát, i vyšší
využití dodávek tepla ze společnosti SAKO,
a.s.

Jsme společensky odpovědná firma
Teplárny Brno získaly ocenění v soutěži Ceny hejtmana Jihomoravského kraje za společenskou
odpovědnost. V kategorii Podnikatelský sektor nad 250 zaměstnanců obsadily TB 2.-3. místo.
Teplárny Brno dlouhodobě pomáhají tam,
kde je třeba. Od roku 2010 například cíleně
podporují brněnské zdravotnictví či přispívají
neziskovým organizacím, které se zabývají
handicapovanými či nemocnými, především
dětmi a seniory. Na podporu veřejně
prospěšných aktivit formou darů vynakládají
průměrně 0,1 % z ročního obratu. Neméně
důležité je pro vedení společnosti také péče
o spokojenost zaměstnanců.
Historicky první ročník soutěže, do něhož
se přihlásilo 23 subjektů, vyhlásila v březnu
letošního roku Rada Jihomoravského kraje ve
spolupráci s Krajskou hospodářskou komorou

jižní Moravy a Radou kvality ČR. Smyslem
soutěže je veřejně ocenit úsilí organizací, které
se společenskou odpovědností aktivně a nad
rámec svých zákonných povinností zabývají.
Ocenění předal vítězům hejtman Michal Hašek
na slavnostním večeru 19. listopadu 2015
v rámci III. ročníku konference Společenská
odpovědnost ve všech oblastech lidské
činnosti, která se uskutečnila v Multifunkčním
centru zámku Lednice. Cenu za Teplárny
Brno převzali finanční ředitel Ing. Měchura
a vedoucí sekretariátu generálního ředitele
Ing. Diatková.

SOUTĚŽ POkračuje TŘETÍM KOLEM
Tipovací soutěž Tepláren Brno, pořádaná
u příležitosti 85. výročí společnosti, pokračuje od
4. prosince třetím, závěrečným kolem. Výherce
hlavní ceny se může těšit na meteostanici.

Vyhodnocení listopadového kola:

Správná odpověď: 2598 lopatek
První cenu (meteostanici) získala Dagmar Veselá.
Další výherci: Blanka Ráčková, Slavomír Veselý,
Michaela Chramostová, Petra Dyrynková.

Prosincová otázka soutěže zní:
Teplárny Brno zahájily v roce 2010 rozsáhlý
projekt výměny zastaralých parovodů za
horkovody. Jaké je roční snížení emisí CO2,
které v Brně přinese výměna 1 km parovodního
potrubí za horkovodní?
(Odpověď je v tunách CO2, jde o 3místné číslo).

Svoji odpověď můžete posílat přes speciální
formulář, který najdete na www.teplarny.cz/soutez.
Soutěž probíhá 4. 12. do 18. 12. 2015.
Výherce budeme kontaktovat e-mailem. Správnou
odpověď a jména prvních pěti výherců uveřejníme
v obchodním Newsletteru a v lednovém čísle
Šaliny. Kompletní výherní listinu pak najdete na
www.teplarny.cz /soutěž.

A k t u á l n í i n f o r m a c e z T e p l á r e n B r n o p r o o b c h o d n í pa r t n e r y

Provozy Tepláren Brno si PROHLÉDLY ČTYŘI STOVKY zájemců
Dny otevřených dveří v provozech brněnských tepláren, konané při příležitosti 85. výročí
společnosti, proběhly v pátek 20. 11. a v sobotu 21. 11. 2015. Nejstarší teplárenský provoz v Brně
a ten nejmodernější přilákaly celkem 423 návštěvníků.
Odborníci z tepláren provedli zájemce místy,
která běžně nejsou veřejnosti přístupná,
a seznámili je s technologií ekologické
výroby tepla a elektrické energie v Brně.
Již tradičně byl zájem o komentovanou
prohlídku provozu Špitálka, který byl
spuštěn 4. prosince 1930 a připomíná
si tak v letošním roce významné výročí.
Návštěvníci absolvovali zajímavou prohlídku

vnitřkem členitého areálu, na děti pak čekalo
překvapení v podobě kouzel a pokusů pod
vedením pracovníků chemické úpravny vody.
Co do počtu návštěvníků nezaostal ani
provoz Červený mlýn, moderní paroplynový
zdroj zprovozněný v roce 1999. Zde
měli zájemci možnost prohlédnout si
nejmodernější technologii v brněnských

teplárnách, včetně špičkového zařízení pro
výrobu elektřiny.
Uskutečněná akce potvrzuje, že o provozy
Tepláren Brno je mezi veřejností v Brně
stálý zájem, což nás velmi těší. V tradici dnů
otevřených dveří budeme pokračovat i v roce
2016.

Ohřejte se s Teplárnami Brno pod širým nebem
Ani při čekání na tramvaj letos Brňanům zima nebude. U příležitostí svého 85. výročí totiž Teplárny
Brno připravily originální desetidenní road show, která odstartuje 4. prosince 2015 na zastávce MHD
na Joštově ulici.
Lidé se budou moci ohřát u plynových ohřívačů
vzduchu, tzv. hříbků, ve firemních barvách
TB a u stánku jim budou k dispozici nejen
informační materiály o aktivitách TB, ale
jejich pracovníci jim také zodpoví veškeré
dotazy například o službách, které nabízejí.
Připraveny budou i horké nápoje.
Zájemci se mohou zapojit do soutěží o drobné
ceny anebo se zúčastnit prosincového kola
tipovací soutěže, kterou Teplárny Brno spustily
letos v říjnu, či se dozvědět více o mobilní
aplikaci Teplota v Brně, s jejíž instalací do
iPhonů pracovníci tepláren rádi pomohou.

Přesně před pětaosmdesáti lety, 4. prosince
1930, byla uvedena do provozu teplárna
na Špitálce. Ta byla na svoji dobu špičkově
zařízená a vyráběla současně s teplem
i elektřinu. Účinnost zdroje byla na tehdejší
dobu ohromující. Pohybovala se kolem
80 %, což bylo téměř třikrát více než u jiných
elektráren a výtopen. Započaly se tak psát
dějiny brněnského teplárenství vůbec a také
společnosti Teplárny Brno, která kromě
road show připravila například také výstavu
instalovanou v tramvaji. Ta bude ulicemi Brna
jezdit do poloviny února příštího roku.

STAVTE SE!
Stánek s ohřívači budou moci Brňané najít
postupně u zastávek MHD také například
na Malinovského nebo Mendlově náměstí,
u hlavního nádraží nebo na náměstí Svobody
u ústí ulice Kobližné. Přesnou lokalizaci, kde
se kdy bude stánek road show nacházet, bude
možné najít s předstihem na webu Tepláren
Brno www.teplarny.cz.
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