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Pane Slámo, kdo patfií mezi Va‰e zá-
kazníky?

Na‰e sluÏby vyuÏívají mûsta, obce,
vãetnû jejich pfiíspûvkov˘ch organizací,
a také v podstatné mífie bytová druÏstva,
spoleãenství vlastníkÛ jednotek v bytov˘ch
domech i soukromí majitelé a developefii
bytov˘ch domÛ a dal‰ích nemovitostí.
Kromû dodávek tepla z vlastních, popfi.
pronajat˘ch kotelen provádíme také kom-
pletní servis energetick˘ch zdrojÛ a to jiÏ
od nejmen‰ích v˘konÛ.

Jaké sluÏby nabízíte?
Na‰im zákazníkÛm nabízíme pfiede-

v‰ím kompletní servis v rámci v˘roby
a dodávky tepelné energie v blokov˘ch
a domovních kotelnách vãetnû objekto-
v˘ch pfiedávacích stanic. V̆ robu tepel-
né energie zaji‰Èujeme ze zdrojÛ osaze-
n˘ch plynov˘mi kotli a kogeneraãními
jednotkami, kde vedle tepelné energie
vyrábíme i elektrickou energii. Celkov˘
objem v˘roby a dodávek tepla pro
v‰echny na‰e zákazníky je bezmála 70
tis. GJ a 17 MWh elektrické energie.
V souãasné dobû dodáváme teplo z více
jak 40 kotelen s poãtem vytápûn˘ch do-
mácností pfiesahujícím 2 500. Cel˘

V ãem spoãívá servis, kter˘ nabízíte
pro majitele vlastních kotelen?

Pro majitele vlastních zdrojÛ tepla
zaji‰Èujeme rozsah technického zabez-
peãení a zaji‰tûní provozu jejich zafiíze-
ní nikoliv jako pau‰ální nabídku, ale
vÏdy podle konkrétních poÏadavkÛ 
zákazníka. MÛÏe se jednat o pouhé za-
ji‰tûní revizí a oprav technologick˘ch
celkÛ, nebo i celkov˘ dohled a fiízení
provozu, vãetnû vyuÏití napojení na ná‰ 

energetick˘ dispeãink, kter˘ je v pro-
vozu 365 dnÛ v roce. Samozfiejmostí je
fie‰ení havarijních stavÛ i bûÏn˘ch 
poruch. Pokud energetická zafiízení vy-
bavujeme dálkov˘m monitoringem, tak
kromû napojení na ná‰ dispeãink vÏdy
je‰tû nabídneme zákazníkovi fie‰ení,
které umoÏní, aby mûl sám moÏnost
dálkovû sledovat provoz kotelny. Tímto
zpÛsobem mÛÏeme zabezpeãovat pro-
voz zdrojÛ tepla nejen v Ti‰novû
a v Brnû, ale v mnohem ‰ir‰ím okruhu.
Nabídka se t˘ká tedy celé oblasti na se-
ver od Brna, vãetnû Blanenska,
Boskovicka a Letovicka. 

Kde mohou zájemci o sluÏby spo-
leãnosti TEPLO T získat podrobnûj‰í
informace?

Dal‰í informace jsou na na‰ich webo-
v˘ch stránkách www.teplot.cz; rádi od-
povíme na dotazy osobnû v na‰em stfie-
disku v Ti‰novû na ulici Jungmannova
ã. 1899, tel. 549 410 646 a 777 707 727,
e-mail: teplot@teplot.cz.

Pane Slámo, dûkuji za rozhovor.
Petr Hanáãek

Foto: archiv spoleãnosti TEPLO T

ky), která by vytápûla dvû
nejvût‰í sídli‰tû v Ti‰novû,
ale tento projekt se v dan˘ch
podmínkách ukázal b˘t nee-
konomick˘m, takÏe bylo od
nûj upu‰tûno. V souãasnosti
jsou v‰echny námi provozo-
vané zdroje na zemní plyn,
kterého roãnû spotfiebujeme
více jak 3 mil. m3. Díky ta-
kovému objemu se nám dafií
získávat velmi v˘hodné ce-
ny. Ve spojení s niÏ‰í sazbou
DPH tak umíme zákazní-
kÛm nabídnout pfiíznivou
cenu tepla.

systém centrálního zásobování teplem
a v‰echny námi provozované kotelny
jsou napojeny dálkovû na energetick˘
dispeãink, odkud jsou monitorovány
a fiízeny k maximální spokojenosti na-
‰ich zákazníkÛ. 

Ve Va‰ich kotelnách topíte pouze
plynem?

Ano, byÈ jsme napfi. v rámci Ti‰nova
ve spolupráci s mûstem fie‰ili alternativní
paliva v podobû biomasy (dfievûné ‰tûp-

Nová kotelna v Ti‰novû, otevfiena v roce 2013. 

Spoleãnost TEPLO T - ãlen skupiny 
CERGO nabízí energetick˘ servis
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Spoleãnost TEPLO T s.r.o. zaji‰Èuje v˘robu a dodávky tepelné a elektrické energie a provoz energetick˘ch zdrojÛ pro od-
bûratele pfiedev‰ím v Ti‰novû a jeho okolí, kde také sídlí. Spoleãnost TEPLO T s.r.o. byla zaloÏena v roce 1998 jako mûst-
ská servisní spoleãnost, od roku 2002 je privátní spoleãností. Nabízí sluÏby svého zku‰eného t˘mu v rámci celé oblasti na
sever od Brna. V˘konn˘m fieditelem spoleãnosti je Radek Sláma, kterého jsem se zeptal:

Renovace parket (brou‰ení, kytování, lakování)

Pokládka parket, kazet, bordur
Pokládka dfievûn˘ch venkovních ro‰tÛ

Pokládka plovoucích podlah
MoÏnost pouÏití domácích i cizokrajn˘ch dfievin (Afrika, Asie, …)

Tel.: 607 507 157

PODLAHÁ¤STVÍ KUNC

SLEVY AÎ 30%      

Rozvoz zboÏí aÏ k vám domÛ
ProzvoÀte, aÏ nás budete potfiebovat

Vinotéka - Pivotéka 
Dolní Pálava 18, Blansko, tel.: 605 266 088
Petr Novotn˘ 16 DRUHÒ SUDOV¯CH VÍN

Novû Vinafiství U Kapliãky
Prodej sudového piva z více
jak desítky pivovarÛ 
- ZapÛjãení chlaìáku


