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TISKOVÁ ZPRÁVA 

 
Ve Strakonicích dne 15.5.2015 

 
 

Teplárna Strakonice, a.s. ukončila topnou sezónu 2014/2015 
 

Teplárna Strakonice, a.s. ukončila topnou sezónu po 236 dnech. Topná sezóna 2014/2015 trvala ve 
Strakonicích od 12. 9. 2014 do 5. 5. 2015. 

 
S ohledem na zvýšení průměrných denních venkovních teplot a příznivé předpovědi 
meteorologů na další období zastavila k 5. 5. 2015 Teplárna Strakonice, a.s. dodávky tepla 
pro vytápění a současně ukončila topnou sezónu 2014/2015. 
 
Ze srovnání průměrných denních teplot od září do dubna 
vyplývá, že letošní zima byla ve Strakonicích teplejší o 0,31 °C 
než v předešlém roce. Tato mírná zima přispěla k menší 
poptávce a dodávky tepla poklesly na primáru o 7,21 % a na 
sekundáru o 6,04 % oproti minulé topné sezóně. Tato situace 
pomohla domácnostem a podnikům ušetřit finanční prostředky. 
 
Dle vyhlášky 194/2007 Sb. je definována topná sezóna od 1. 9. 
do 31. 5., avšak o jejím zahájení a ukončení rozhoduje ve větší 
míře počasí a průměrná denní teplota. Stoupne-li denní 
průměrná teplota venkovního vzduchu 2 po sobě jdoucí dni nad 
13 °C a následná předpověď počasí nepočítá s výrazným 
ochlazením pro následující dni, lze topnou sezónu ukončit 
dříve. V případě dlouhodobého poklesu venkovních teplot a 
klesne-li průměrná teplota 2 po sobě následující dni pod 13 °C 
(průměr teplot je měřen v 7:00, 14:00 a 2x ve 21:00 hod.), lze 
se souhlasem odběratelů zahájit předčasně topnou sezónu nebo operativně zahájit letní 
vytápění. 
 
V současné době se teplárna připravuje na pravidelnou údržbu svého zařízení a uskuteční se 
plánované generální opravy, které zajistí připravenost na novou topnou sezónu. 
 
 
 
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 
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. 
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 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. 


