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TISKOVÁ ZPRÁVA 

 
Ve Strakonicích dne 17.4.2015 

 
 

Open day v Teplárně Strakonice, a.s. 
 

Dne 15.4.2015 se konal v Teplárně Strakonice, a.s. Den otevřených dveří při příležitosti loňských oslav 
60. a 20. výročí společnosti. Zájemci měli možnost vidět výrobní zařízení, areál společnosti a dozvědět 
se více informací o činnosti a fungování teplárny. 

 
Dne 15.4.2015 se od 12:00 do 20:00 hod. otevřela 
brána všem návštěvníkům v rámci „Open day“. 
Zájemcům byl nabídnut bohatý program, který 
představoval společnost z více stran. Nejprve byli 
účastníci uvítáni, seznámeni s programem a 
proškoleni s bezpečnostními opatřeními. Po krátkém 
úvodu měli návštěvníci možnost zhlédnout film o 

společnosti, 
který mapuje 
činnost a 
historii podniku. Součástí dne bylo také představení 
nového vzhledu webových stránek se spoustou 
novinek a funkcionalit, které jsou přínosem pro 
zákazníky a návštěvníky webu. Po malém občerstvení 
se příchozí mohli v malých skupinkách vydat pod 
vedením zkušeného průvodce po areálu společnosti a 
zavítat do výrobního bloku, aby se názorně seznámili 
s výrobním procesem a poznali výrobní zařízení, které 

stojí za výrobou tepla a elektřiny. Vedle praktické prohlídky bylo návštěvníkům umožněno 
prohlédnout si v závodní jídelně výstavní panely 

s fotodokumentací 
např. rekonstrukce 
kotlů K1 a K2, 
rekultivace skládky 

Kuřimany 
v posledních 10 
letech a seznámit 
se detailněji 
s mapou závodu a 
s mapou rozvodů 
tepla. 

 
Během prohlídky měli zájemci možnost navštívit 
zauhlování, skládky paliva, odsíření, sila na vedlejší 
energetické produkty, zmodernizované kotle K1 a K2, kotel 
K3 z roku 1964, mazutové kotle K4 a K5, tepelný a 
elektrický velín, chemickou úpravnu vody a mazutové 
hospodářství. Podrobně jim byl vysvětlen princip fungování 
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teplárny od výroby tepla přes zařízení k omezování emisí, nakládání s popílkem a škvárou po 
výrobu elektrické energie prostřednictvím 
turbogenerátorů TG1 a TG2. 
 
„Open day“ navštívilo celkem 237 účastníků, kteří se 
průběžně shromažďovali v závodní jídelně, odkud 
vycházeli za doprovodu odpovědného pracovníka 
z řad zaměstnanců na prohlídku závodu a výrobního 
bloku. Dne otevřených dveří se zúčastnili studenti, 
rodiny s dětmi i řada seniorů. Prohlídka byla vždy 
přizpůsobena možnostem dané skupiny, aby nedošlo 
k nečekaným komplikacím. 
 
 
 
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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


