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Nemilou novinkou posledních týdnů je ce-
lorepubliková energetická krize. Rádi bychom 
vás v této souvislosti ujistili že jste v dobrých 
rukou. Naše společnost je silným a stabilním 
partnerem se zkušeností. Situaci na trhu 
neustále monitorujeme a na veškeré změny 
reagujeme pružně. 

Těm společenstvím vlastníků jednotek či 
družstvům a bytovým domům, kteří přišli 
o svého dodavatele energií nebo mají obavy 
ze současné situace nabízíme pomocnou 
ruku. Prakticky v řádu dnů a bez investic  jsme 
schopni pomoci zejména těm odběratelům, 
kteří se v minulosti z důvodu vysokých cen 
od CZT odpojili a vybudovali si v bytových do-
mech domovní kotelny. Právě pro ně může být 
současná situace velmi složitá. 

Umíme ale s dodávkou tepla vyhovět téměř 
všem bytovým domům, které jsou v dosahu 
našich okrskových kotelen, další variantou je, 
že převezmeme do správy domovní kotelnu 
a postaráme se současně i o dodávky plynu. 
Ceny pro takto nově připojené odběratele 
budou stejně jako pro stávající klienty podle 

našeho ceníku.

Vzhledem k inflaci, situaci na trhu s plynem 
a rostoucím cenám komodit obecně, se 
bohužel v příštím roce nevyhneme navýšení 
cen. Můžeme vás ale uklidnit, že to nebude 
dramatický nárůst. Snažíme se, abyste vy, naši 
odběratelé měli možnost odebírat teplo za 
co nejpřijatelnějších podmínek. Ceník pro rok 
2022 najdete na www.jeas.cz.

Milí odběratelé, přejeme vám krásné Vánoce. 
Postaráme se, abyste je mohli prožít v klidu 
a v teple. 

JABLONECKÁ ENERGETICKÁ
JE SILNÝM A STABILNÍM PARTNEREM

ABY VÁM 
BYLO
DOMA DOBŘE
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DNY ENERGETIKY

V září jsme se zúčastnili prestižní odborné 
konference Dny teplárenství a energetiky 
v Olomouci. Náš obchodní a projektový 
manažer Ing. Martin Kočí prezentoval úspěš-
nou revitalizaci a další rozvoj soustavy CZT ve 
prospěch odběratelů i občanů města Jablonce.

KOGENERACE

Díky dobré spolupráci s ČEZ Energo jsme 
během loňského roku vybudovali 5 kogene-
račních jednotek ve čtyřech okrskových kotel-
nách. K jejich slavnostnímu uvedení do provo-
zu došlo kvůli covidu až letos v létě. 

Díky kogeneracím umíme využít energii na 90 %. 
Pozitivní zprávou pro městskou pokladnu je, 
že investici ve výši 80 milionů korun uhradila 
společnost ČEZ Energo, která je největším pro-
vozovatelem malé kogenerace v Česku. ČEZ se 
také stará o provoz všech pěti jednotek. Dle 
vyjádření generálního ředitele ČEZ je Jablonec 
nad Nisou na špičce českých měst v zelené 
energetice.

CO JE KOGENERACE?

Kogenerace (z angl. co-generation) znamená 
společnou výrobu elektřiny a tepla. Kogene-
rační jednotku tvoří spalovací motor uzpůso-
bený pro spalování plynu. Motor je napojený 
na generátor vyrábějící elektrickou energii, 
která je dodávána ke spotřebě v místě výroby 
nebo je dodávána do sítě. Motor i generátor 
produkují teplo, které je systémem chlazení 
odváděno přes výměník do topného systému 
nebo využito pro ohřev vody. Jedná se tedy 
o efektivnější využití energetického zdroje 
a bonusem je nižší dopad na životní prostředí.

PŘEVZETÍ MĚSTSKÝCH KOTELEN

Letos v létě jsme od města odkoupili celkem 
20 objektových kotelen včetně plynových přípo-
jek za 2,8 milionu korun. Jedná se o kotelny ve 
školkách, v domech pro seniory a ve sportovních 
objektech v majetku města. V následujících pěti 
letech počítáme s jejich postupnou rekonstruk-
cí, která si vyžádá investici kolem 18 milionů 
korun. Vše bude hrazeno z našich prostředků. 
V současné době je již hotová modernizace 
kotelny v domě na adrese Lidická 7, v MŠ Pa
lackého a v hasičské zbrojnici v Kokoníně. Rekon-
struujeme také kotelnu tribuny B na Střelnici. 

ZELENÁ LINKA

Chcete se nás na něco zeptat? Naše zákaznická 
linka je vám k dispozici. Na čísle 800 300 888 se 
můžete zeptat na podmínky, za nichž dodáváme 
teplo a teplou vodu. Dozvíte se také, jak se 
můžete stát našimi zákazníky, nebo se na nás 
můžete obrátit se svými podněty na zlepšení 
našich služeb. Voláte samozřejmě zdarma.

DĚJE SE U NÁS / U VÁS

xxx

Kogenerační jednotka u zdroje Březová
Slavnostní uvedení do provozu – zástupce ČEZ Energo, ČEZ ESCO, SMJN
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Od roku 1986 byl komín na Brandlu neodmys-
litelnou součástí Jablonce nad Nisou. Stal se 
nejen symbolem jabloneckého teplárenství, ale 
i skvělým orientačním bodem. Ať už jste stáli na 
Ještědu nebo třeba na vyhlídce v Jizerkách, po-
dle Brandlu jste spolehlivě poznali, kde začíná 
Jablonec. Až do 25. 9. 2021, kdy střelmistr Vlad-
imír Pravda z Metrostavu poslal komín k zemi. 
A protože šlo skutečně o ikonu, uspořádali jsme 
ještě předtím velkolepé rozloučení. GOOD BYE! 
řekly komínu stovky lidí. Pojďme si teď obě akce 
připomenout fotoreportáží.

GOODBYE KOMÍN 
ANEB OD LOUČENÍ K ODSTŘELU

76

Jak zneškodnit útočníka? Členové Vězeňské služby Rýnovice a jejich 
čtyřnozí parťáci předvedli doslova dechberoucí show. 

Galerie pod širým nebem - Ondřej Beneš a Jiří Hořavka vytvořili na 
Brandlu obří graffiti. Za pomoci plošiny malovali spreji na komín ve 
výšce 26 metrů nad zemí. 

Lektoři science centra iQLANDIA předvedli nejen skvělou science show, 
ale pro děti připravily i mnoho tematických workshopů

Symbolický otisk dlaně nechaly na komíně na rozloučenou stovky lidí. 

Kdo z nás může s klidným svědomím říct, že skutečně umí poskytnout 
první pomoc? Dobrovolníci jabloneckého sdružení Červený trpaslík 
rozhodně ano! A své znalosti předávali zábavnou a atraktivní formou 
dětem i dospělým právě pod komínem. 

PODĚKOVÁNÍ PATŘÍ:

Psovodi z věznie Rýnovice
Dobrovolníci sdružení Červený trpaslík
A speciální dík si rozhodně zaslouží Lezecká 
aréna Makak. Byli jste skvělí!

  LOGO MANUÁL
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Pád komínu sledovaly tisíce diváků. Někteří od nádraží, jiní z Dobré vody, autor téhle fotky, Petr Zbranek fotil z jedné ze střech na Žižkově vrchu.

Hlavní střelmistr Vladimír Pravda 
z Metrostavu „složil“ komín přesně 
na stanovený terč.

Demolici areálu a odstřel komína 
pro Jabloneckou energetickou 
realizovala společnost Metrostav. 
Náš velký dík za profesionalitu 
i vstřícný přístup k veřejnosti, 
ať už během akce Good bye, 
komín!, tak při samotném odstřelu 
patří zejména stavbyvedoucímu 
Vlastimilu Soukupovi a jeho 
kolegům.

Chcete si zavzpomínat a prožít 
odstřel „Jablonecké eiffelovky“ 
znovu? Podívejte se na unikátní 
video, za nějž děkujeme Martinu 
Wenzelovi:

ODSTŘEL V ČÍSLECH
Výška komínu: 162 metrů
Váha komínu: 10 tisíc tun
Rok výstavby: 1986
Datum odstřelu: 25. 9. 2021
Počet vrtů pro trhavinu: 250
Množství trhaviny: 75 kg
Počet bezpečnostních hlídek: 13
Doba pádu komína: 15 vteřin



2022 800 300 888

483 359 808
724 096 663 

NONSTOP DISPEČINK

ZELENÁ LINKA

www.jeas.cz

ABY VÁM DOMA BYLO 
DOBŘE I V ROCE

VÁM PŘEJE
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