
Teplárna zaznamenala unikátní 
neoprávněný odběr teplé vody
Jako zcela unikátní a na české poměry nevídaný lze 
označit  způsob,  jakým  si  majitel  objektu 
v Hronovské  ulici  v Liberci  ošetřil  dodávku  tepla 
a teplé  vody.  Šlo  o  neoprávněný  odběr.  Teplárna 
Liberec se  o  něm dozvěděla  v neděli  18.01.  večer, 
když  dostala  hlášení  o  úniku  teplé  vody  v lokalitě 
Ruprechtice, kde ulice Hronovská leží. 

Černý odběr tepla a teplé vody není v českých podmínkách 
příliš  obvyklý.  Podle  zástupců  Teplárny  Liberec  není 
manipulace se zařízením, prostřednictvím kterého je teplo 
a teplá voda dodáváno, úplně jednoduché a především je 
velmi  nebezpečné.  „V teplovodu,  kterým  teplá  voda 
protéká, proudí voda o teplotě až 90 stupňů. Při neodborné 
manipulaci  může  dojít  k vážným  zraněním.  Proto  nás 
troufalost  tohoto  neoprávněného  odběratele  zaráží,“  říká 
člen představenstva Teplárny Liberec Tomáš Buzín, který 
dodává,  že  se  v každém  případě  jedná  i  o  odběr 
nezákonný. 

Teplárna  Liberec  tento  černý  odběr  odhalila  v neděli 
v jednu hodinu odpoledne, kdy reagovala na pokles tlaku 
v teplovodu v lokalitě Ruprechtice. Teplovod zde zásobuje 
teplou vodou 24 odběrných  míst,  což  v celkovém součtu 
znamená  asi  1362 bytů.  „Při  kontrole  odběru  rodinného 
domku s platnou smlouvou si pracovníci všimli vedlejšího 
objektu,  kde  byla  vlhká  zeď.  Po  vnější  kontrole  tohoto 
objektu bylo zjištěno, že je zeď teplá a vlhká. Šlo o objekt, 
kde jsme pak odhalili neoprávněný odběr. Majitel objektu 
tak  způsobil  poruchu  v celém  Ruprechtickém  sídlišti,“ 
doplňuje Tomáš Buzín. 

Pracovníci  Teplárny  Liberec  provedli  potřebná  technická 
opatření.  Ke  zprovoznění  teplovodu  a  zahájení  dodávky 
tepla a teplé vody došlo krátce před půlnocí. Neoprávněný 
odběr byl již nahlášen Státní energetické inspekci. Případ 
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neoprávněného  odběru  také  Teplárna  Liberec  postoupila 
právníkům  k návrhu  dalšího  postupu  pro  vymáhání 
způsobené škody. „Finanční škoda pro teplárnu je několik 
desítek tisíc korun. Tento černý odběratel  ale především 
způsobil  pokles  teploty  v radiátorech  domácností  celého 
Ruprechtického  sídliště.  A  díky  rychlému  zásahu  našich 
techniků  byla  soustava  během  krátké  doby  opět  plně 
funkční,“ uzavírá Tomáš Buzín.

- KONEC – 
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