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TISKOVÁ ZPRÁVA 

 
Ve Strakonicích dne 5. 8. 2014 

 
 

Teplárna Strakonice slaví 60 let od založení podniku a 20 let od vzniku 
akciové společnosti 

 

 
Teplárna Strakonice, a.s. slaví letos 60. výročí založení podniku a 20. výročí vzniku akciové 

společnosti. V současnosti dodává teplo přibližně do 8 000 domácností, 
řady průmyslových podniků a dalších institucí a organizací jako jsou 
např. městská školní zařízení nebo areál nemocnice.   
 

Po celou dobu své existence je snahou firmy stabilně a bezpečně dodávat 
tepelnou energii v regionu města Strakonice a spolehlivě vyrábět a dodávat 

elektrickou energii. „Aby tohoto cíle neustále dosahovala a byla konkurenceschopná, musí vynakládat 
nemalé částky na  modernizaci svých zařízení nejen uvnitř areálu, ale i mimo něj,“ uvedl generální 
ředitel Teplárny Strakonice Ing. Aleš Seitz. Značné finanční prostředky jsou investovány do 
rozšiřování sítí do nových stavebních lokalit a do modernizace stávajících parních a teplovodních 
rozvodů, za účelem minimalizace ztrát. „Výrazná úspora byla dosažena díky náhradě parovodních 
rozvodů za teplovodní v severní části města,“ dodal generální 
ředitel. K nejrozsáhlejším investicím dochází již několik let 
uvnitř areálu společnosti. V posledním období došlo 
k vybudování denitrifikačního zařízení u kotlů K1 a K2, 
modernizaci turbogenerátorů, rozdělení teplárny na 2 
provozovny a nyní ještě pokračuje rekonstrukce kotlů K1 a K2 
s využitím prvků fluidní techniky. „Nové kotle budou mít vyšší 
účinnost spalování uhlí, umožní spoluspalovat biomasu a 
obstojí přísnějším ekologickým požadavkům. Cílem těchto 
investic je nejenom plnit emisní limity do roku 2022 a 
legislativní nařízení, ale i minimalizovat výrobní náklady,“ 
vysvětlil generální ředitel. Veškeré tyto rozsáhlé investice by 
nebylo možné realizovat bez dotací z různých fondů EU a 
úvěru. 
Ani těmito nákladnými modernizacemi rozvoj teplárny nekončí. 
„V blízké budoucnosti bude potřeba rekonstruovat zejména 
kotel K3 či odsiřovací zařízení,“ nastínil plány generální 
ředitel.  
 
U příležitosti 60. výročí založení podniku a 20. výročí vzniku 
akciové společnosti uspořádá teplárna dne 4. 9. 2014 na hradě 
ve Strakonicích konferenci s názvem „Nový zdroj fluidního 
spalování ve Strakonicích“ za účasti významných zákazníků a 
dlouholetých obchodních partnerů. V průběhu konference budou účastníci seznámeni s vývojem 
společnosti a budou jim předneseny příspěvky prezentujících, týkající se modernizace kotlů a 
budoucnosti teplárenství. Pro širokou veřejnost a ostatní zájemce uspořádá společnost Den 
otevřených dveří, jakmile to umožní situace na staveništi u právě rekonstruovaného kotle K1. 
 
Budoucnost nebude lehká. Teplárenství čeká těžká zkouška a cílem společnosti je co nejlépe obstát a 
být tu nadále bezpečným a spolehlivým dodavatelem pro své odběratele, jelikož „Teplo je život“. 
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PhDr. Jolana Keyzlarová, Asistentka pro vnější vztahy, IT, je k dispozici na těchto kontaktech: 
Telefon: 383 318 131 
E-mail: keyzlarova@tst.cz 
 
Poznámky pro editory: 

 Historie teplárny se začala psát v roce 1954, kdy byla zahájena výroba tepla a elektřiny. O 40 let později 
vznikla Teplárna Strakonice, a.s. V současnosti je teplárna rozdělena na 2 provozovny – Provozovna č. 1 
jako skupina čtyř kotlů K1 až K4 s instalovaným tepelným výkonem 161,5 MWt a Provozovna č. 2 
s jedním zdrojem (kotlem K5) s tepelným výkonem 44 MWt. 

 Teplárna Strakonice, a.s. je členem Teplárenského sdružení a Klastru Ekogen.  
 Teplárna Strakonice, a.s. má Energetickým regulačním úřadem uděleny licence v oblasti výroby a 

rozvodu tepelné energie a výroby elektřiny. Elektrická energie je vyráběna v kombinovaném cyklu výroby 
elektřiny a tepla. 

 Teplárna Strakonice, a.s. vlastní certifikáty v oblasti integrovaného systému řízení jakosti, 
environmentálního řízení a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci včetně validace EMAS. 

 Teplárna Strakonice, a.s. vlastní certifikáty umožňující využití vedlejších energetických produktů ve 
stavebnictví. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


