
 
 
 

 

TISKOVÉ PROHLÁŠENÍ 

Kopřivnice, 4. října 2012 

Společnost TEPLO Kopřivnice začne budovat nový systém dodávek 
tepla do města. Už více než 60% budoucích odběrů je smluvně 
zajištěno. 
 
 
TEPLO Kopřivnice 2014 
 
Společnost TEPLO Kopřivnice startuje projekt na vybudování nového, moderního 
a úsporného systému dodávek, který zajistí rozumný cenový vývoj a spolehlivou dodávku 
energií na příštích 30 let. Už více než 60 % budoucích odběrů je smluvně zajištěno. 
 
Projekt bude znamenat vybudování 17 km nových horkovodních sítí ve městě, dále pak 
instalaci 2 kusů tzv. kogeneračních jednotek (zařízení na výrobu tepla a elektřiny) 
a 230 domovních předávacích stanic, které budou sloužit k regulaci parametrů tepla a teplé 
vody. Nová kotelna bude stát v blízkosti nákupního centra Tesco směrem na Příbor a zabere 
plochu o velikosti 16 x 26 m. 
 
"Starý systém dodávek tepla ve městě má někde i více než 40 let, je potřeba jej obnovit. 
Lidé byli velmi nespokojeni s kvalitou dodávek i s cenami, a proto se ze starého systému 
odpojovali. Teprve nyní se nám podařilo sehnat peníze a celý projekt připravit," uvedl 
Ing. Igor Kocurek, ředitel společnosti TEPLO Kopřivnice. 
 
Až 100 milionů korun z Evropské unie 
 
Cena nového systému bude zhruba 370 milionů korun bez DPH. Všichni společníci TEPLA 
Kopřivnice, pod vedením města, jednali ve shodě a zajistili projektu financování z Evropské 
unie. Tímto financováním se ušetří až 40% investičních nákladů, které by jinak museli 
zaplatit všichni odběratelé. Maximální částka jako podpora financování z EU bude 
100 milionů korun. 
 
Konec rezavé vody a rozumný cenový vývoj 
 
Společnost TEPLO Kopřivnice výstavbou nového systému reaguje na dlouhodobou 
nespokojenost občanů města s kvalitou dodávek a s vysokými cenami za teplo. 
 
"Všichni víme, jak dlouho trvá, než začne téct teplá voda a jak dlouho trvá, než přestane být 
rezavá. Starý systém byl také předimenzován a vykazoval obrovské tepelné  ztráty. Nyní 
tedy budeme pro stejně velkou potřebu města vyrábět tepla méně. Pro obyvatele to bude 
znamenat menší náklady na teplo. Spočítali jsme, že například zateplený bytový dům 



 
 
 

 
v centru města, který má 24 bytů, šetří v rámci porovnání stávajícího a nového systému 
až 86 000  korun za rok," uvedl za společnost TEPLO Kopřivnice Ing. Igor Kocurek. 
 
Vlastníky společnosti TEPLO Kopřivnice jsou město Kopřivnice, společnost TENZA a.s. 
a OSBD Kopřivnice. Majoritu ve společnosti mají dohromady město a bytové družstvo. 
 
Předpokládaný začátek prací na projektu je závěr letošního roku s tím, že první zkušební 
dodávky tepla z nového systému začnou již na podzim roku 2013. 
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