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TISKOVÁ ZPRÁVA 

 
Ve Strakonicích dne 26. 6. 2014 

 
 

Exkurze v Teplárně Strakonice 
 

 
Ve středu 25. června navštívili Teplárnu Strakonice studenti 3. ročníku Gymnázia Strakonice. Exkurze 
se uskutečnila v rámci výuky fyziky a chemie.  
 
V osm hodin se před vrátnicí společnosti sešlo 26 strakonických 
gymnazistů ze septimy s vyučujícími Mgr. Hanou Pazderníkovou 
a Mgr. Dagmarou Míkovou. Výkladu a průvodcovství se zhostil 
Ing. Jan Filip (řízení výroby, ekologie) a část výkladu, týkajícího 
se úpravy vody, doplnila Ing. Irena Vlášková (chemik, 
vodohospodář).  
Po krátkém úvodu o historii podniku byla studentům nastíněna 
výroba tepelné a elektrické energie, která probíhá ve strakonické 
teplárně v kombinovaném cyklu. V rámci bezpečnostních 
opatření, která jsou spojena s rekonstrukcí kotle K1 a provozem 
nového kotle K2, byla prohlídka  provedena zejména po areálu 
teplárny. Studenti měli možnost vidět prostor vykládky uhlí, 

rozmrazovací 
tunel, odsíření, 
sila pro vedlejší energetické produkty, skládky 
biomasy a uhlí, rozvody elektrické energie, 
turbogenerátory TG1 a TG2, elektrický velín a 
chemickou úpravnu vody. Kotel K2, který je po 
rekonstrukci, byl vzhledem k probíhající rekonstrukci 
kotle K1 a nemožnosti přístupu na staveniště 
studentům popsán prostřednictvím schématu v areálu 
společnosti.  
Účastníci obdrželi propagační materiály společnosti a 
mnoho zajímavých informací o chodu teplárny, výrobě 

tepelné a elektrické energie, které jim snad budou přínosem při skládání jejich maturitní zkoušky z 
fyziky nebo chemie v příštím školním roce. 
 
 
 
 
PhDr. Jolana Keyzlarová, Asistentka pro vnější vztahy, IT, je k dispozici na těchto kontaktech: 
Telefon: 383 318 131 
E-mail: keyzlarova@tst.cz 
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