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ABY VÁM 
BYLO
DOMA DOBŘE
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Ačkoli situace na trhu s energiemi je velmi 
složitá a těžko předvídat, jak se bude dál 
vyvíjet, přinášíme vám, našim odběratelům 
a zákazníkům, dobré zprávy. Stále více se uka-
zuje, že prozíravost našeho majitele, tedy měs-
ta Jablonce, v otázkách teplárenství se vyplácí. 
Jablonecká energetická, jako provozovatel 
soustavy centrálního zásobování teplem v Ja
blonci, tak může i v této nejisté době nabízet 
jisté teplo a v rámci možností minimalizovat 
dopady cen komodit na odběratele.

Kromě blokových a areálových kotelen pro-
vozujeme nyní pět kogeneračních jednotek 
a letos jsme uzavřeli smlouvu na vybudování 
další u zdroje v Mechové. Na projektu kogene
račních jednotek jsme začali spolu s městem 
a ČEZ ESCO pracovat už před šesti lety. Koge
nerace jsme uvedli do provozu vloni, jen chvíli 
předtím, než začaly ceny stoupat. I to byl jeden 
z faktorů, který nám umožnil ochránit vás před 
velkým zdražením v době, kdy je spotřeba 
tepla nejvyšší. K navýšení cen jsme přistoupili 
až od dubna. I toto, necelé 30% zdražení opro-
ti minulému roku, je ve srovnání s okolním 
trhem z těch mírnějších. 

Kogenerační jednotky zužitkovávají odpadní 
energii k ohřevu teplé vody. Veškerá teplá 

voda, kterou dodáváme našim zákazníkům, se 
tedy vyrábí z odpadního tepla. Jedná se o eko-
logické řešení, ale hlavně se to vyplatí. Obojí je 
v této komplikované době zásadní. Zabývat se 
úsporami je nutnost.

Další zefektivnění výroby tepla si slibujeme od 
malých fotovoltaických elektráren, které plánu-
jeme využít zejména ke snížení nákladů na 
energie na našich a městských objektech, ale 
nejen tam. Zatím jsme v přípravné fázi. Nejde 
všechno hned, ale budemeli postupovat krok 
za krokem, výsledky se brzy dostaví. Stejně 
jako v případě kogeneračních jednotek. 

Význam centrálního zásobování teplem v Ja
blonci nad Nisou opět roste. Od posledního 
čtvrtletí 2021 se k nám vrací zejména bytové 
domy, které se v době temna jabloneckého 
teplárenství před 10 lety odpojovaly. Stabilita 
městské společnosti je pro ně jistotou, čehož 
si velmi vážíme. 

Vaše důvěra nás velmi těší a uděláme vše pro 
to, aby vám bylo doma dobře.

Ing.  Boris Pospíšil, člen představenstva 
pověřený vedením společnosti

JABLONECKÁ ENERGETICKÁ
JE JISTOTA
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V Pasekách plánuje město bytovou výstav-
bu s doprovodnými službami, dům seniorů 
a možná i sportovní vyžití. Ne všechny pozem-
ky pod bývalou výtopnou však patří Jablonecké 
energetické. Dvě třetiny vlastní společnost 
Vendys Petrol s.r.o., která je ale s námi ve 
shodě. V současné době se připravuje změna 
územního plánu.

Práce na likvidaci areálu Brandl probíhají rych-
le. A co bude s Brandlem dál? Ve hře je stále 
centrum pro odpadové hospodářství. Odpa-
dové centrum by mělo vzniknout ve spolupráci 
se Severočeskými komunálními službami.

VÝTOPNY BRANDL A PASEKY JSOU MINULOSTÍ

Paseky – po budovách, kde přebývali bezdomovci, už není ani památky Brandl – vše rychle mizí

Opuštěné budovy v Pasekách jsou minulostí Takhle to vypadalo na Brandlu ještě před rokem
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NAŠÍM CÍLEM JE 
ZELENÁ ENERGIE 
A OBNOVITELNÉ 
ZDROJE

Do výroby tepla postupně zapojujeme koge-
nerační jednotky a využíváme jejich odpadní 
teplo k ohřevu teplé vody. Naše a městské  
budovy postupně osazujeme solárními pa-
nely. Chceme šetřit a zároveň vyrábět teplo 
efektivně a ekologicky. Letos usilujeme o zisk 
certifi kátu ISO 50001 – systémy hospodaření 
s energií.

ABECEDA TOPÍ S NÁMI

Centrální zásobování teplem je jistotou, kterou 
v dnešní složité době lidé potřebují. Přibý
vají nám noví odběratelé, například v Horní 
Proseči, ale vracejí se i ti, kteří se v minulosti 

odpojili. Mezi nimi i legendární Abeceda. „Díky 
Jablonecké energetické uspoříme 90–100 tisíc 
korun za rok. Nelze sice úplně předvídat, jak 
se situace na trhu s energiemi vyvine, ale i pro
to jsme šťastní, že jsme u společnosti, kde je 
zainteresováno město. A to 100%,“ říká Josef 
Hrdlička, předseda SVJ.

MÁME NOVÝ WEB! 

Je přehledný, stručný a dělaný pro vás, naše 
klienty. Věříme, že na něm snadno najdete 
veškeré důležité informace, včetně cen, 
případných odstávek a samozřejmě aktualit.

www.jeas.cz

Díky České 
televizi o nás 
ví celá 
republika.
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NELÍBÍ SE VÁM 
POHLED Z OKNA?
ZMĚŇTE HO!
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Vyhlašujeme anketu, jíž se může 
zúčastnit úplně každý. 

Co by výměníkům nově slušelo? Měly by 
být pokryté uměleckými graffiti, porostlé 
popínavými rostlinami nebo pomalované 
dětmi ze sousední školy? 

Máte jiný nápad? Pošlete nám své návrhy na 
zlepšení právě toho vašeho výhledu. Stačí, 
když namalujete nebo napíšete, jak bychom 
mohli vzhled výměníku upravit, a my se 
budeme snažit vaše představy zrealizovat. 
Kdo jiný by měl rozhodovat o svém okolí než 
ti, kteří v něm bydlí?

Na vaše nápady a inspirace se 
těšíme až do září 2022 
na emailu info@jeas.cz nebo 
na poštovní adrese JE a. s., 
U Rybníka 5, Jablonec nad Nisou 

Inspirace pro úpravu výměníku (malba)

Současný vzhled výměníku
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Současný vzhled výměníku

Současný vzhled výměníku

Inspirace, jak by mohl výměník vypadat (malba)

Inspirace, jak by mohl výměník vypadat (obložení dřevem)
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Když teplo do Jablonce proudilo parovody z Brandlu, uměl si víceméně každý představit, co se skrývá 
za tím, že může doma otočit kohoutkem radiátoru, a ten hned hřeje. 

Jak je to ale teď? Když se místo páry topí plynem? Jak vypadá kogenerační jednotka, díky které šetříme 
vaše peníze? A kdo se stará o to, aby vše fungovalo tak, jak má? Jiří Částka to pro vás všechno nafotil.

Kogenerační jednotky budujeme postupně ve 
spolupráci s ČEZ Energo. Při výrobě elektřiny 
totiž vzniká odpadní teplo, které využíváme 
k ohřevu vody. V létě nemusíme zapínat kotle 
na plyn, a vy máte i tak dostatek teplé vody. 
Šetříme vaše peníze!

To, aby vše běželo bez problémů, nepřetržitě 
hlídá online dispečink. Ve dne, v noci, v pátek 
i ve svátek. Většinu komplikací se tak podaří 
odstranit dříve, než je vůbec zaznamenáte.

POJĎTE S NÁMI DO ZÁKULISÍ 
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Výměníky zvenku znáte. Jak to ale vypadá 
uvnitř? Výkonné kotle, kogenerační jednotky 
a moderní elektronické systémy, které vše 
hlídají.

Obchodní manažer Martin Kočí se stávajícím 
i novým klientům věnuje trpělivě. Naši síť zná 
dopodrobna a umí vše srozumitelně vysvětlit. 
Zajímá vás něco? Kontakty na něj najdete na 
našem webu.

Neobejdeme se ale bez šikovných techniků. 
A ti naši odvádějí skvělou práci! Starají se o to, 
aby vám bylo doma dobře. A za to jim patří náš 
velký dík.

Sekretariát je srdcem každé firmy. V tom 
našem v ulici U Rybníka sedí sympatická Petra 
Volková. Myslí na všechno a vše vyřizuje pečlivě 
a s úsměvem.
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MÁME PRO 
VÁS POKAŽDÉ 
NĚCO NAVÍC

Šetříme vaše 
peníze
Nulová investice do kotelny, 
žádné další náklady na 
údržbu, revize a servis

Jsme tu pro 
vás nonstop
Zajistíme online 
dohled a servis 24/7, 
řízení na dálku

Uvažujeme 
ekologicky
Dbáme na životní 
prostředí, využíváme 
obnovitelné zdroje

S NÁMI SI PŘITOPÍTE I V LÉTĚ 
Aby vám bylo doma dobře, je i v letních dnech 
fajn mít možnost pustit si topení. 

S námi můžete. Stačí stáhnout z našeho webu formulář, 
vyplnit a poslat na info@jeas.cz. 
Samozřejmě podepsaný oprávněnou osobou. 



800 300 888

483 359 808
724 096 663 

NONSTOP DISPEČINK

ZELENÁ LINKA

www.jeas.cz
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