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TISKOVÁ ZPRÁVA 

 
Ve Strakonicích dne 6.3.2015 

 
 

Přijďte se podívat do Teplárny Strakonice, a.s. 
 
Při příležitosti loňských oslav 20. a 60. výročí společnosti se nabízí veřejnosti další možnost, jak 
poznat lépe teplárnu a její činnost přímo zevnitř. Ve středu 15. dubna 2015 se zájemcům otevře brána 
společnosti při příležitosti konání „Dne otevřených dveří“. Po celé odpoledne bude pro návštěvníky 
připravena prohlídka areálu a nového výrobního řízení v doprovodu 
průvodce. 

 
Teplárna Strakonice, a.s. přivítá ve svém areálu po 4 letech 
návštěvníky ve středu 15. dubna 2015, kdy pořádá „Den 
otevřených dveří“ pro veřejnost. Spatřit prostory společnosti a 
nové výrobní zařízení bude možné pouze v tento den od 12:00 do 
20:00 hodin.  
 
Není nutné si předem prohlídku rezervovat, zájemci se budou 
scházet v závodní jídelně, odkud budou ve skupinkách vycházet 
na exkurzi s odpovědným pracovníkem. Bude možné si 

prohlédnout výrobní prostory 
teplárny, např. zauhlování, 
skládky paliva, kotle K2 a K3 v provozu, kotel K1 během 
zkoušek, odsíření, výrobu elektřiny na 
turbogenerátorech TG1 a TG2, tepelný a elektrický 
velín, chemickou úpravnu vody a mazutové 
hospodářství. 
 
V prostorách závodní jídelny bude také možné 
zhlédnout výstavu fotografií, týkající se průběhu 
rekonstrukce a modernizace kotlů K1, K2, a bude 

promítán film o historii a činnosti společnosti, který vznikl k loňskému 20. a 60. výročí 
společnosti. „Den otevřených dveří se koná až v tomto roce, jelikož loni nebyl stav staveniště 
kolem kotle K1 způsobilý z bezpečnostního hlediska,“ řekl generální ředitel Ing. Aleš Seitz. 
„V současné době jsou sice ještě prováděny nezbytné zkoušky kotle K1, který je momentálně 
uváděn do provozu, ale prostory kolem kotle K1 je možné již za bezpečnostních podmínek 
zpřístupnit k nahlédnutí,“ dodal generální ředitel. 
 
V rámci dne otevřených dveří bude v závodní jídelně připraveno malé občerstvení. 
 
Využijte této možnosti poznat výrobní proces a zařízení společnosti, která zásobuje teplem a 
teplou vodou většinu domácností ve Strakonicích již 60 let. Těšíme se na setkání s Vámi! 
 
 
 
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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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. 

 
 
 
 
 
 
 


