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ABY VÁM 
DOMA 
BYLO DOBŘE
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Jsme stabilní společnost v 100% vlastnict-
ví statutárního města Jablonec nad Nisou 
a dlouhodobě patříme k lídrům teplárenského 
trhu v regionu. Dovolte nám, abychom se vám, 
našim odběratelům a parterům, představili 
v magazínu, který jste právě otevřeli. 

Historie naší společnosti sahá až do 90. let 
19. století. Zastaralou soustavu centrálního 
zásobování teplem, která byla ještě na počát-
ku nového tisíciletí před technickým i eko-
nomickým kolapsem, jsme za vydatné pomoci 
města dokázali přeměnit v moderní a ekolo
gickou městskou teplárnu.

V Jablonci nad Nisou jsme vybudovali 
a spravujeme více než dvacet malých lokál-
ních plynových kotelen, z nichž dodáváme 
teplo a teplou vodu do více než čtyř tisíc 
jabloneckých domácností a desítek organizací, 
škol a průmyslových areálů. Zákazníky máme 
i v sousedním Liberci nebo v Rychnově a jsme 
připraveni naši síť zásobování teplem a teplou 
vodou i nadále rozšiřovat. Ve spolupráci s ČEZ 
Energo jsme v roce 2020 v části zdrojů vybu-
dovali kogenerační jednotky, jejichž provoz 
přispívá k optimalizaci provozu celé soustavy 
a dlouhodobé stabilizaci cen. 

V loňském roce jsme opustili průmyslový areál 
na Brandlu, díky moderním technologiím už ho 
nepotřebujeme. Sídlíme teď v ulici U Rybníka 
a bývalý výměník ve Vysoké ulici se proměnil 
v dispečink, který je technickým srdcem celé 
soustavy. Naši dispečeři jsou k dispozici 24 
hodin, 7 dní v týdnu a dohlíží na to, aby vám, 
našim zákazníkům, bylo doma dobře.

Věříme, že k tomu přispěje i náš magazín.

JABLONECKÁ ENERGETICKÁ 
SE PŘEDSTAVUJE
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SLEDUJTE NÁS NA FACEBOOKU

Dozvíte se tam vše o tom, co se u nás děje, 
seznámíte se s lidmi, kteří se starají o to, 
aby vám bylo doma dobře, pozveme vás na 
akce a také se spolu podíváme do historie. 
A samozřejmě nám můžete přes tuhle sociální 
síť i psát. Možná vás to překvapí, ale Facebook 
teplárny vás prostě bude bavit! Tak si nás 
zalaj kujte, těšíme se na vás!   

VOLEJTE NÁM ZDARMA

Chcete se nás na něco zeptat? Naše zákaz-
nická linka je vám k dispozici. Ať už se zajímáte 
o podmínky, za kterých vám dodáváme teplo 
a teplou vodu, chcete se našimi zákazníky 
teprve stát nebo pro nás máte nějaké pod-
něty, které by nám pomohly zlepšit naše služ-
by, volejte 800 300 888. Rádi vám poskytneme 
všechny potřebné informace. 

ŠUMAVA SE VRACÍ POD JE

Staronovým odběratelem Jablonecké ener-
getické se v zimě stal i bytový dům v Křišťálové 
ulici. Jeho obyvatelé už nechtějí mít starosti 

s kotelnou v domě, řešit revize, opravy či 
poruchy. Po deseti letech proto znovu podep
sali smlouvu s jabloneckou teplárnou. Ušetří 
tak více než 100 tisíc za rok.

DĚJE SE U NÁS / U VÁS
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PŘITOPIT SI MŮŽETE 
I V LÉTĚ

Málo platné, jsme na horách. A tak i v létě mo-
hou občas teploty klesnout tak, že si doma rádi 
zatopíte, i když topná sezóna už dávno skončila. 
S Jabloneckou energetickou můžete. Stačí, když 
si na webu jeas.cz v sekci dokumenty stáhnete 
žádost, vyplníte ji spolu se zástupcem vašeho  
SVJ nebo družstva a pošlete mailem na  
info@jeas.cz. Nebo můžete zavolat na naši 
bezplatnou linku 800 300 888, kde vám vše 
vysvětlíme a poradíme, jak postupovat. 

DISPEČEŘI 
V ELEKTROMOBILECH

Ekologie je pro Jabloneckou energetickou zcela 
zásadní. Našim zákazníkům dodáváme maximál-
ně ekologické teplo a chceme, aby se nám všem 

v Jablonci dobře žilo a dýchalo. Když tedy došlo 
na obnovu vozového parku, zakoupili jsme dis-
pečerům místo standardních vozů dva elektro-
mobily a k nim samozřejmě dobíjecí stanice. Bílá 
a zelená Škoda Citigo s naším logem se tak po 
městě pohybují tiše a bez spalin z výfuků. 

TOPÍME I V LIBERCI

Stále větší zájem o služby Jablonecké ener-
getické mají i Liberečáci. Dlouhodobě zásobu-
jeme teplem a teplou vodou domy ulici Borový 
vrch nebo na „Gagarince“. Letos rozšířili řady 
našich odběratelů i obyvatelé prvního domu na 
sídlišti Františkov. Vítejte v rodině Jablonecké 
energetické!
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Brandl býval divokou soutěskou, kterou 
protékala řeka Nisa. Stával tam mlýn. V rodině 
podnikavého mlynáře se v r. 1808 narodil první 
starosta Jablonce Josef Pfeiffer. To je ale jiný 
příběh...

V 70. letech 19. století došlo k plynofikaci Jab-
lonce, a na Brandlu vyrostla plynárna.

V roce 1872 vypadala nějak takhle: 

Kousek od nádražní budovy, která na Brandlu 
dodnes stojí, nalevo u cesty na Liberec stávalo 
na konci 19. století řeznictví a hostinec Josefa 
Pfeiffera. 

Lahodná vůně uzenek se linula údolím a jistě 
přiměla ke krátké zastávce nejednoho obchod-
ního cestujícího nebo vandrovníka. A určitě si 
k tomu dali i orosený půllitr piva.

Napravo od cesty, kde je dnes průmyslový 
areál, je vidět vyšlapaná cestička vedoucí 
k plynárně. Vypadá to idylicky, viďte?

TROCHA HISTORIE NIKOHO NEZABIJE 
ANEB JAK TO KDYSI BYLO…
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Za elektrifikaci vděčí Jablonec původně textil-
nímu podnikateli Gustavu Hoffmannovi. Právě 
v jeho tkalcovně na Brandlu se v roce 1885 
poprvé rozsvítily elektrické žárovky.

Byl to muž činu a už v roce 1891 položil zákla-
dy akciové společnosti Jablonecká elektrárna 
Hoffmann, Mahla & Comp. Ano, zase to bylo na 
Brandlu.

A aby toho nebylo málo, v roce 1898 získal 
Hoffmann koncesi na provozování elektrické 
dráhy, tedy tramvaje. Firma se jmenovala 
Jablonecká společnost pro pouliční dráhu 
a elektrifikaci a jejím viceprezidentem nebyl 
nikdo jiný než Gustav Hoffmann.

Řeka Nisa měla na Brandlu největší spád. Elekt
řinu proto vyráběly hned dvě turbíny. Kromě 
elektrárny tu stával i mlýn, plynárna a tkalcovna. 
Vývoj byl překotný. Od roku 1911 elektrárna 
zásobovala kromě Jablonce i Paseky, Mšeno 
a Vrkoslavice. 

A ptáte se za kolik? Platilo se paušálně, za 
žárovku v domácnostech se začátkem století 
platilo 12 a v hostincích 20 zlatých ročně.

Šikovný zedník si prý na přelomu století vydělal 
zhruba 30 zlatých a úředník asi 25 zlatek za 
měsíc.
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ZE SOUŠE
ROVNOU K VÁM!
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Představte si, že byste měli vybrat ideální loka
litu na točení reklamy na balenou vodu. Nejspíš 
budete hledat v nedotčené přírodě idylické 
horské jezero obklopené jehličnany, které se 
odrážejí ve sluncem se lesknoucí hladině, nad 
kterou krouží ptáci. Občas vyskočí nějaká ryba 

a kachny si na břehu spokojeně čechrají 
peří… Tak přesně takovým místem je Vodní 
nádrž Souš a pro vodu z ní nemusíte do su
permarketu. Teče vám totiž doma z kohoutku. 
A my vám ji ohříváme, abyste si v ní mohli 
třeba poležet ve vaně.

Voda, kterou vám dodáváme, 
má teplotu 40–60 °C.

S námi nejste závislí na vlastním 
malém bojleru, takže vám teplá 
voda nedojde.

Průměrná domácnost ročně 
spotřebuje na ohřev vody 10 GJ tepla.

Na jednu koupel ve vaně 
potřebujete průměrně 110 
litrů, na jedno sprchování 
pak 40 l vody.

Dálkové zásobování vodou i teplem má přísně kontrolované 
emise a je tak ekologičtější než malé kotelny.

HORNÍ 
PROSEČ
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FAKTA 
O SOUŠI

VODNÍ TOK: Černá Desná

NADMOŘSKÁ VÝŠKA: 771 m. n. m.

VÝSTAVBA: 1911–1915

ZATOPENÁ PLOCHA: 68,7 ha

CELKOVÝ OBJEM NÁDRŽE: 7,480 mil. m3

VÝŠKA HRÁZE NAD TERÉNEM: 21 m 

ZÁSOBOVANÉ LOKALITY:
Jablonecko, Tanvaldsko, Železnobrodsko

v.
n.
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MÁME PRO 
VÁS POKAŽDÉ 
NĚCO NAVÍC

Neplatíte za 
pořízení, ani 
instalaci kotle. 

Naše kotelna 
nezabírá 
místo ve 
vašem domě – 
zůstane vám 
prádelna, 
kolárna 
i klubovna

Neplatíte 
údržbu, 
ani revize. 

Reagujeme 
okamžitě, 
naši dispečeři 
vše sledují 
online nonstop 
24 hodin, 7 dní 
v týdnu.

Neplatíte 
za opravy.

Díky 
věrnostnímu 
programu 
můžete 
výrazně 
ušetřit.



800 300 888

483 359 808
724 096 663 

NONSTOP DISPEČINK

ZELENÁ LINKA

www.jeas.cz



Magazín vydává Jablonecká energetická a. s. pro odběratele a partnery. 
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