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TISKOVÁ ZPRÁVA 

 
Ve Strakonicích dne 2. 7. 2015 

 
 

Letošní červen ve znamení exkurzí 
 

Oproti loňským letům byl v letošním červnu větší zájem o exkurze. Exkurzí 
se zúčastnili jak děti z mateřských školek, tak i studenti ze základní a 
střední školy. 

 
Ve dnech 18. 6. a 23. 6. navštívili areál naší společnosti předškoláci 
z MŠ Čtyřlístek pod vedením paní učitelky Čarkové a Hraničkové. 
Prohlídka byla přizpůsobena malým návštěvníkům. Kvůli jejich 
bezpečnosti byla vynechána prohlídka výrobního bloku. I přesto 
mohli předškoláci navštívit prostor vykládky uhlí, skládku biomasy a 
uhlí, vidět rozmrazovací tunel, odsíření, sila pro vedlejší energetické 

produkty, rozvody elektrické 
energie a chemickou úpravnu 
vody.  
 
Další exkurze, které se konaly  
18. 6. a 26. 6., byly již pro 
starší žáky. Dne 18. 6. byli na 
prohlídce v teplárně žáci 4. D 
ZŠ Dukelská s paní učitelkou 
Frühaufovou. V posledních předškolních dnech zavítali 

do naší společnosti také žáci předmaturitního ročníku 3.B z Gymnázia Strakonice pod 
vedením paní učitelky Mgr. Hany Pazderníkové. Jejich exkurze byla doplněna o prohlídku 
výrobního bloku, kdy měli studenti možnost zhlédnout nově zrekonstruované kotle K1 a K2, 
kotel K3, turbogenerátory TG1 a TG2, elektrický a tepelný velín a kdo měl zájem, tak se mohl 
podívat i do kotelny do výšky 24 m a na odsíření do výšky 34 m.  
 
Vyučující obdrželi propagační materiály 
společnosti a všichni účastníci se dozvěděli 
spoustu nových a zajímavých informací o 
společnosti, která vyrábí tepelnou a elektrickou 
energii ve Strakonicích. 
 
Každá škola může zažádat o exkurzi na základě 
žádosti a podepsaných bezpečnostních pravidel 
pro provádění exkurzí. Veškeré podrobnosti lze 
domluvit s PhDr. Jolanou Keyzlarovou na e-
mailu: keyzlarova@tst.cz. 
 
 
PhDr. Jolana Keyzlarová, Asistentka pro PR, IT, marketing, 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. 

 
 
 
 
 
 
 


