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TISKOVÁ ZPRÁVA 

 
Ve Strakonicích dne 28.7.2015 

 
 

Rekonstrukce kotlů K1, K2 vstupuje do své poslední fáze 
 
 

Vzhledem k blížícímu se ukončení projektu „Rekonstrukce kotlů K1 a K2 s využitím prvků 
fluidní techniky“ informujeme o současném stavu této rozsáhlé investiční akce. V současné 
době probíhá zkušební provoz kotle K1 (na kotli K2 už proběhl). Ve dnech 21. - 31.7.2015 
bude provedeno garanční měření kotlů K1 a K2 pro ověření smluvních parametrů. 
Rekonstrukce kotlů bude ukončena v srpnu 2015 kolaudací celého díla. Od října 2015 bude 
probíhat roční vyhodnocovací provoz zaměřený na plnění 
dotačních podmínek (snížení emisí znečišťujících látek do 
ovzduší) v součinnosti se Státním fondem životního 
prostředí SFŽP. 
 
Rekonstrukce kotlů K1 a K2 probíhá od roku 2011, kdy byla 
dne 15.3.2011 zahájena modernizací kotle K2. Následně byl 
kotel K2 uveden do provozu dne 29.11.2013. Od této doby 
je kotel provozuschopný, podílí se na výrobě tepelné a 
elektrické energie. Demontáž kotle K1 začala dne 3.3.2014 
a do provozu byl uveden dne 15.4.2015. 
 
Největší investiční akce v dějinách teplárny si vyžádala 
finanční prostředky ve výši 475 620 000,- Kč, z nichž 30 % 
bylo spolufinancováno formou dotace z Operačního 
programu životního prostředí z fondu Evropské unie 
prostřednictvím Státního fondem životního prostředí. Ve 
výši 300 mil. Kč byla akce financována pomocí úvěru od 
České spořitelny, a.s.  
 
V původních kotlích K1 a K2 pocházejících z roku 1954 bylo spalováno tříděné hnědé uhlí, 
jehož výrobu dodavatel paliva zastavil a na trhu nebylo možné toto palivo obstarat. 
Zrekonstruované kotle disponují technologií s využitím prvků fluidní techniky a umožní 
spalovat netříděné energetické uhlí a spoluspalovat obnovitelné zdroje (biomasu) s podílem 
až 40 %. Zmodernizované kotle přispějí ke snížení emisí znečišťujících látek a teplárna obstojí 
i přísnějším emisním limitům po roce 2022. Nové kotle mají zároveň vyšší účinnost (91 %) než 
původní (cca 82 %).  
 
Podrobnější informace k rekonstrukci kotlů K1 a K2 lze též najít na webových stránkách 
společnosti – www.tst.cz > Pro média > Veřejné zakázky > Rekonstrukce kotlů K1 a K2. 
 
 
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. 

 
 
 
 
 
 
 


