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PÁRA ZMIZÍ Z DALŠÍCH ČÁSTÍ BRNA
V ROCE 2010 JSME ODSTARTOVALI PROJEKT REKONSTRUKCE ZASTARALÝCH PAROVODŮ ZA MODERNÍ A EFEKTIVNĚJŠÍ
HORKOVODY. CELKOVÁ REKONSTRUKCE PŘEDSTAVUJE PŘEPOJENÍ 671 ODBĚRNÝCH MÍST Z PÁRY NA HORKOU VODU
A VÝMĚNU PŘIBLIŽNĚ 60 KM PAROVODŮ ZA HORKOVODY. DO HISTORIE TEPLÁREN BRNO SE TAK ZAPÍŠE JAKO JEDEN
Z NAŠICH NEJROZSÁHLEJŠÍCH PROJEKTŮ.
Co projekt přinese?
S ohledem na snižující se spotřebu tepla, která
je dána jak využitím moderních úsporných
technologií, tak i šetrným chováním samotných odběratelů, jsou původní parovody
předimenzované. Na současné potřeby
našich odběratelů reagujeme mimo jiné právě
postupnou modernizací rozvodné sítě, kterou
docílíme snížení tepelných ztrát a současně
zvýšení efektivity celého systému SZTE.
Snížením tepelných ztrát uspoříme náklady na distribuci tepla v řádu desítek milionů
korun. Tyto prostředky následně použijeme
pro stabilizaci letos snížené ceny tepla. Našim
zákazníkům dodávka tepla za pomoci horké
vody přinese nejen vyšší komfort díky snazší
regulaci, ale také úsporu tepla ve výši 8–15 %,
což představuje zhruba 1 500–2 000 Kč ročně
pro každou domácnost. Brňané se v budoucnu
také mohou těšit na méně výkopů, protože
některé části horkovodní sítě využívají systém
sekundárních kolektorů. Výměna parovodů
za horkovody má ve výsledku i lepší dopad na
životní prostředí. Každý nahrazený kilometr znamená o 336 tun CO2 ročně méně. Po
dokončení celé přestavby to bude odpovídat
emisím zhruba 10 000 automobilů.
Co nás letos čeká? Koho přepojíme na
horkou vodu?
V současné době horká voda zásobuje teplem
cca 70 % z celkového počtu 96 000 domácností. Během letošní etapy rekonstrukce přepojíme dalších 32 odběrných míst a vyměníme
celkem 5,4 km parovodů.
Už na konci dubna budou dokončeny práce
na Jakubském náměstí, kde se začalo stavět
začátkem roku 2017. Zhruba od dubna do října tohoto roku budou probíhat práce v oblasti
Koliště – Obilní trh, jejichž součástí je také
rekonstrukce přípojky pro Janáčkovo divadlo.
Pára zmizí i z oblasti parovodu Jih. V hlubinném kolektoru proběhnou práce pod ulicemi
Nádražní, Vodní, Leitnerova a Křídlovická, na
něž budou navazovat venkovní výkopové práce v ulicích Křídlovická, Náplavka, Leitnerova,
Vodní, Jircháře a Nádvorní. Součástí letošní
etapy je také pokračování prací na vyvedení
výkonu ze zdroje SAKO Brno do městských
částí Juliánov, Líšeň a Vinohrady.

Podrobnější informace o jednotlivých etapách rekonstrukce Vám přineseme v dubnovém
vydání obchodního Newsletteru.

Den otevřených dveří, sobota 22. 4. 2017, 9:00 –15:00
Teyschlova 33, 635 00 Brno-Bystrc

JAK NA EKOLOGICKÉ
TEPLO Z BIOMASY?
Přijďte se podívat, jak vyrábíme ekologické teplo
z biomasy, které hřeje obyvatele Bystrce.
Doporučujeme předchozí rezervaci na tel.číslo: 730 521 624,
nebo na e-mailové adrese: base@teplarny.cz
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ZKROŤTE NADMĚRNOU SPOTŘEBU
ENERGIÍ VE VAŠEM DOMĚ
VĚDĚLI JSTE, ŽE OD LETOŠNÍHO ROKU NABÍZÍME VŠEM ZÁJEMCŮM ZPRACOVÁNÍ PRŮKAZU ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI
BUDOVY (PENB)? ZÍSKÁTE NÁSTROJ, KTERÝ HODNOTÍ SPOTŘEBU VEŠKERÝCH ENERGIÍ V OBJEKTU, AŤ UŽ SE JEDNÁ O TOPENÍ,
OHŘEV VODY, CHLAZENÍ, OSVĚTLENÍ ČI PROVOZ VÝROBNÍHO ZAŘÍZENÍ. ENERGETICKÁ NÁROČNOST VAŠEHO OBJEKTU JE
ZHODNOCENA KOMPLETNÍ ZPRÁVOU A ZAŘAZENA DO JEDNOHO ZE SEDMI STUPŇŮ, KTERÉ SE OZNAČUJÍ PÍSMENY A–G.
Pozor na povinnost zpracovat PENB
PENB je zákonem stanovená povinná součást
dokumentace při výstavbě, rekonstrukci,
prodeji a pronájmu celé, nebo ucelené části
budovy. Od roku 2015 platí povinnost zpracování PENB také pro budovy užívané orgánem
státní moci s energeticky vztažnou plochou
nad 250 m2 a budete ho potřebovat i v případě
žádosti o tzv. kotlíkové dotace.
Využijte akční nabídku
Cena za zpracování PENB zahrnuje příjezd
specializovaného technika, kontrolu a vyměření nemovitosti, průkaz s certifikátem
STANDARD PENB, dva originály PENB.

Využijte naši akční nabídku a objednejte zpracování PENB do 31. 5. 2017 za zvýhodněnou cenu:
– U objektu pod 1 500 m2 za 4990 Kč
– U objektu nad 1 500 m2 za 5490 Kč
K cenám je nutné připočíst 21 % DPH.
U objednávky PENB pro 5 a více objektů Vám
nabídneme individuální cenu.
Dotazy Vám zodpoví pan Martin Brůna
na tel. 545 169 288, nebo e-mailu
bruna@teplarny.cz.

HAVÁRIE A PORUCHY ŘEŠÍME NON-STOP
MAJITELŮM DOMŮ I BYTOVÝCH JEDNOTEK NABÍZÍME V PŘÍPADĚ HAVÁRIE ČI PORUCHY V DOMĚ NEPŘETRŽITOU HAVARIJNÍ
POHOTOVOST. PRINCIP FUNGOVÁNÍ JE JEDNODUCHÝ, MÁTE-LI SJEDNANOU SMLOUVU, STAČÍ ZAVOLAT NA ČÍSLO
545 161 545, PRACOVNÍKOVI DISPEČINKU HAVARIJNÍ SLUŽBY NAHLÁSIT PROBLÉM A O VŠE OSTATNÍ UŽ SE POSTARÁME MY.
Být našimi smluvními partnery se vyplatí, ušetříte si nejen spousty zbytečných nervů a starostí,
ale navíc máte non-stop pohotovost k dispozici
zdarma. Zaplatíte pouze za výjezd k zásahu,
sazbu za odvedenou práci a náklady za použitý
materiál. Platný ceník a další informace naleznete
na našich webových stránkách www.teplarny.cz
v sekci Služby – Nabídka dalších služeb.

Nabízíme Vám nejen pomoc s řešením
havárií a oprav rozvodů topení (včetně
topných těles a armatur), rozvodů vody,
plynu a elektřiny, ale například i s otevřením uzamčených prostor. Konkrétní rozsah
služby vždy záleží na Vašich preferencích, lze
ji rozšířit i o opravy v bytových jednotkách.
Hlavním cílem našeho havarijního týmu je

Pracovníci odboru oprav a údržby při výměně mezipřírubové klapky

co nejrychleji zabránit škodám na majetku či
ohrožení zdraví osob.
Pro více informací o poskytovaných
službách nebo o uzavření kupní smlouvy kontaktujte pana Martina Brůnu na
545 169 288, bruna@teplarny.cz.

Vozidla HS při výjezdu Brno – Starý Lískovec

Vydavatel: Teplárny Brno, a.s., Okružní 25, 638 00 Brno, IČ: 46347534, tel.: 545 161 111, fax: 545 169 999, www.teplarny.cz.

