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TISKOVÁ ZPRÁVA 

 
Ve Strakonicích dne 19. 8. 2014 

 
 

Výstava „60 let od založení společnosti a 20 let od vzniku akciové 
společnosti ve fotografii“ 

 
V letošním roce uplynulo 60 let od vzniku teplárny ve Strakonicích a současně 20 let její existence jako 

akciové společnosti. Pojďme si společně připomenout důležité okamžiky „života“ této společnosti. 
 

První zmínky o teplárně se datují do roku 1946, kdy bylo rozhodnuto o jejím vybudování na místě 
bývalého fotbalového hřiště. O 2 roky později byla zahájena výstavba výrobního zařízení a v roce 1954 
byly spuštěny 2 uhelné kotle K1 a K2, které vyráběly teplo do roku 2012 (K2) a 2014 (K1). V roce 1993 
vznikla Fondem národního majetku ČR nová právní forma a Teplárna Strakonice, a.s. byla zapsána 1. 
1. 1994 do obchodního rejstříku.  
 
Během 60 let své existence vynaložila společnost značné finanční prostředky na modernizaci 
technologického zařízení a řídích systémů, rozšíření rozsahu působnosti v souvislosti s dalším 
rozvojem města, aby byla nadále stabilním a bezpečným dodavatelem tepla ve Strakonicích. 
Teplárna je plně certifikována v oblasti 
integrovaného systému řízení jakosti, 
environmentálního řízení a bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci včetně validace EMAS. 
Společnost je také vlastníkem certifikátů pro 
využití vedlejších energetických produktů ve 
stavebnictví. „Nová éra Teplárny Strakonice, a.s. 
je spjatá především s novým, modernějším, 
ekologičtějším, účinnějším výrobním zařízením a 
nahrazením parovodních rozvodů za teplovodní 
v některých částech města,“ řekl generální 
ředitel Ing. Aleš Seitz. 
 
Při příležitosti těchto oslav Teplárna Strakonice, 
a.s. pořádá pro veřejnost výstavu s názvem „60 
let od založení společnosti a 20 let od vzniku 
akciové společnosti ve fotografii“. Výstava, 
reflektující 60 let působení společnosti ve městě, 
se uskuteční 5. – 7. září od 9:00 do 16:00 hod. 
v prostorách Maltézského sálu na hradě ve 
Strakonicích. Poté bude výstava přesunuta do 
foyeru Domu kultury, kde potrvá od 8. září do 
konce měsíce září v pracovních dnech od 9:00 
do 16:00 hod. Od října bude výstava k vidění v prostorách společnosti.  
 
Pokud situace na staveništi u právě rekonstruovaného kotle K1 dovolí, bude výstava v říjnu 
doplněna Dnem otevřených dveří, aby si všichni zájemci mohli prohlédnout současnou 
podobu teplárny. O přesném termínu konání bude veřejnost včas informována. 
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Všichni zájemci, kteří se chtějí dozvědět více o historii a činnosti společnosti, jsou srdečně 
zváni na výstavu. K vidění bude řada fotografií, ať už dobových nebo z různých významných 
projektů teplárny nedávné minulosti 
 
 
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. 

 
 
 
 
 
 
 


