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Teplárna Liberec otevře své 

dveře veřejnosti 

 

Na pátek 13. února 2009 odpoledne připravila 

Teplárna Liberec pro širokou veřejnost Den 

otevřených dveří. Cílem této akce je seznámit 

obyvatele Liberce se zázemím teplárny, ukázat jim 

výrobu a distribuci tepla k jednotlivým odběratelům. 

Kromě prohlídky nebudou chybět zajímavosti 

spojené s výrobou tepla, soutěže a další doprovodný 

program.  

 

„Chceme našim odběratelům a také domácnostem 
odpovědět na jejich možné otázky. Se svými klienty 
chceme průběžně komunikovat a zlepšovat služby v oblasti 
dodávek tepla a teplé vody,“ uvedl Ing. Tomáš Balcar, 
místopředseda představenstva Teplárny Liberec, a.s. Na 
programu Dne otevřených dveří bude nejen prohlídka 
teplárny s odborným výkladem. Bude zde také pro 
pozvané smluvní partnery krátký seminář, který bude na 
konkrétních příkladech prezentovat dvousložkový způsob 
zúčtování a seznámí účastníky s dalšími informacemi 
Teplárny Liberec. 

 

„Den otevřených dveří proběhl v loňském roce také 
v sousedním Jablonci nad Nisou a byl zde úspěšný. 
Teplárna Liberec má návštěvníkům určitě co nabídnout. 
Svou velikostí a propracovanou technologií výroby tepla i 
elektřiny a využitím odpadního tepla ze spalovny odpadů   
patří v ČR k téměř unikátním zařízením. Zájemci mohou 
přijít s celou rodinou. Pro děti máme nachystanou soutěž o 
zajímavé ceny, starší generace jistě potěší informace 
z historie naší teplárny a nebude chybět ani teplé 
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občerstvení,“ uvedl k programu Dne otevřených dveří 
Tomáš Balcar. 

 

Teplárna Liberec, a. s., zásobuje tepelnou energií 
obyvatelstvo města Liberec a jeho městský obvod 
Vratislavice. Historie centralizovaného zásobování teplem v 
Liberci sahá až do 70. let minulého století. V roce 2007 
oslavila Teplárna Liberec pomyslných 30 let svého 
fungování. Prvním provozovatelem teplárny byly 
Severočeské elektrárny, k. p., Komořany u Mostu (později 
České energetické závody Praha). Privatizací vznikla v roce 
1992 akciová společnost Severočeské teplárny. Později 
přešla Teplárna Liberec do vlastnictví United Energy, od 
které ji v roce 2007 v lednu odkoupila ENERGIE Holding, 
a.s., patřící do skupiny MVV Energie CZ. 

 

- KONEC -  

 


