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TISKOVÁ ZPRÁVA 

 
Ve Strakonicích dne 27.7.2015 

 
 

Osazení DPS v ulici Mírová a převod čtyřtrubního na dvoutrubní rozvod 
 

 
V současné době probíhá příprava akce s názvem „Osazení DPS v ulici Mírová“ za účelem 
zkvalitnění dodávek tepla a teplé vody a nahrazení stávající technologie moderní technologií 
potřebnou pro rozvod tepelné energie. Změny v dodávkách tepla se týkají výměníkové stanice 
VVS 07 – IX Zahradní, která vytápí následující bytové domy ve vlastnictví: 
Společenství vlastníků pro dům čp. 910, 911 
Společenství vlastníků jednotek domu čp. 912 a 913 ve Strakonicích 
Společenství vlastníků jednotek čp. 914 a 915 Strakonice 
Společenství vlastníků jednotek čp. 916 a 917 
Společenství vlastníků jednotek pro dům čp. 926, 927, 928, 929, 930, 931, 932, 933, 945, 946 
ve Strakonicích I 
 
Tato akce spočívá v nahrazení čtyřtrubního teplovodního potrubí dvoutrubním a umístění 
domovní předávací stanice (DPS) v uvedených objektech. Cílem akce je poskytnout co 
nejlepší tepelnou pohodu svým zákazníkům a zároveň přispět k efektivnějšímu provozu 
zařízení. Výhody dvoutrubního rozvodu spočívají ve vyšší bezpečnosti a spolehlivosti dodávek 
tepla, snížení poruchovosti rozvodů teplé vody a zvýšení kvality dodávané vody. Umístění 
DPS do těchto bytových domů povede k vhodnějšímu nastavování individuálních požadavků 
při nastavování teplot topné vody i teplé vody včetně nočních útlumů.  
 
Ke zřízení DPS bylo nutné získat souhlasné stanovisko u Společenství vlastníků jednotek pro 
dům čp. 926, 927, 928, 929, 930, 931, 932, 933, 945, 946 ve Strakonicích I. V současnosti se 
kladně vyjádřilo již 86,25 % členů SVJ. Pro uskutečnění akce je potřeba souhlasu minimálně 
75 % členů SVJ. Podpisová akce končí k 31.7.2015. Do této doby je možné kontaktovat naše 
odborně vyškolené zaměstnance a zkonzultovat s nimi tuto problematiku. Své dotazy můžete 
směřovat na Ing. Miloše Hynka, hlavního inženýra rozvodů tepla (hynek@tst.cz; 606 569 947), 
pana Martina Vojtu, provoz a údržba rozvodů tepla (vojta@tst.cz; 724 309 310) a pana Josefa 
Eignera, provoz a údržba předávacích stanic, ASŘTP (eigner@tst.cz; 724 320 284). Vedle 
těchto spojení lze použít též e-mail teplo@tst.cz. 
 
Celá investiční akce je financována z prostředků Teplárny Strakonice, a.s. a musí být 
realizována nejpozději do začátku topné sezóny 2015/2016, tzn. do konce září roku 2015. 
 
 
 
PhDr. Jolana Keyzlarová, Asistentka pro PR, IT, marketing, 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 
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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. 

 
 
 
 
 
 
 


