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Představení Tepláren Brno, a. s.  

 Obrat společnosti: 2 700 000 tis. Kč

 Prodej tepla: 3 640 tis. GJ

 Prodej elektřiny: 456 tis. MWh

 Počet odběrných míst: 4079

 Počet vytápěných domácností: 100 333

 Významní zákazníci: nemocnice, univerzity, 

školy, veřejné budovy, BVV, AZ Tower, 

vilaTugendhat, polyfunkční objekt SONO Centrum, 

pivovar Starobrno a spoustu dalších významných 

brněnských firem
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1. Inovace v oblasti nákupu ZP a prodeje 

elektrické energie

- 1 %

Ceny elektřiny a zemního plynu na rok 2020 



Prodej tepla
(GJ; září – únor; vývoj od roku 2011/2012)



- 1 %

2. Inovace v oblasti prodeje EE a služeb

 Maximalizace KVET

 PČM – projekt akumulace tepla a elektrodového kotle

- Nárůst produkce elektřiny +45 tis. MWh/rok

 Prodej vyrobené elektřiny 

- 1 velkoobchodní partner 296 tis. MWh/rok

- prodej na burze 60 tis. MWh/rok

 Obchody s nakoupenou elektřinou  84 tis. MWh/rok 



Prodej elektřiny
(MWh; září – únor; vývoj od roku 2011/2012)



3. Technické 

inovace –

přestavba 

P x HV (1/2)

 hotovo 47 km

 zbývá  19 km



3. Technické inovace – přestavba PxHV (2/2)

Po dokončení přestavby P x HV 

budou TB spořit 100 mil. Kč ročně.

Ztráty distribuční soustavy budou nižší

o 450 tis. GJ ročně, což přinese úsporu 

spotřeby zemního plynu 14 mil. m3 ročně.



3. Technické inovace – akumulace tepla



3. Technické 

inovace

- elektrodový kotel



4. Strategické projekty 

 TB se významně podílely na prosazení nové územní 

energetické koncepce města Brna a položily tak základ 

směřování energetiky v Brně do roku 2050.

 TB se zapojily do implementace vizí a cílů koncepce a podílely 

se na zpracování akčního plánu k územní energetické 

koncepci na období do roku 2023.

 TB se staly jedním ze signatářů Memoranda o dlouhodobé 

spolupráci na závazku k adaptaci na klimatické změny 

(SECAP) z 27. února 2020. 



Rychlodobíječky ve Vaňkovce

Spolupráce TB, města 

a Galerie Vaňkovka

Společný projekt

Lídr elektromobility 

ve městě Brně



Projekt biomasového zdroje na PBS

Výkon 43 MWt

Kombinovaná výroba 

elektřiny a tepla

Výroba tepla: 490 TJ/rok

Výroba EE: 45 GWh/rok

Provoz: cca 6 měsíců 

Plánované parametry 

zdroje  
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Microsite: www.stepkavbrne.cz

Komunikační platforma pro 

širokou veřejnost

 Popis projektu

 Přínosy pro ekologii, město 

i samotnou MČ 

 Dotazy občanů a odpovědi

 Video „Jak probíhá výroba 

tepla ze štěpky“

 Aktuality



Kampaň „Energie pro Brno“

Pro koncové zákazníky v roce 2020 :

ELEKTŘINA

71,4  GWh 

642  odběrných míst  

ZEMNÍ PLYN  

6,8  GWh 

173  odběrných míst 



Prezentační centrum PČM

 stavební úpravy interiéru, doplnění prezentační techniky, nový vizuál

– setkávání se zákaznickými skupinami

– zákaznické eventy

– organizace tiskových konferencí,

– pořádání dnů otevřených dveří,

– prezentace TB školám 

nebo odborné veřejnosti

– využití pro semináře externích

partnerů (např. OŽP MMB)



Děkuji Vám

za pozornost

www.teplarny.cz


