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TISKOVÁ ZPRÁVA 

 
Ve Strakonicích dne 16.4.2015 

 
 

Teplárna Strakonice, a.s. představuje nové webové stránky 
 

Při příležitosti konání Dne otevřených dveří spustila Teplárna Strakonice, a.s. novou podobu webových 
stránek. Webové stránky se nyní představují v novém kabátě, který nabízí nejenom moderní grafický 

design, ale i řadu nových funkcionalit a lepší přehlednost.   
 

Dne 15.4.2015 byly spuštěny nové webové stránky společnosti, které se nacházejí na adrese 
www.tst.cz. Nový vzhled stránek byl současně téhož dne odprezentován všem návštěvníkům 
na Dni otevřených dveří.  
 
„Webové stránky prošly zcela zásadní změnou. Bylo nutné do nového konceptu webových 
stránek začlenit řadu praktických funkcionalit, které jsou nepostradatelné jak pro zákazníky, 
tak i pro návštěvníky stránek. Řada změn vyšla právě z podnětů a připomínek od zákazníků a 
běžných uživatelů webu teplárny,“ uvedl generální ředitel Ing. Aleš Seitz. 
 
Nové stránky jsou koncipovány přehledněji a srozumitelněji. Úvodní stránka nabízí interaktivní 
menu a formou rychlé navigace nejčastěji hledané informace. Návštěvníci zde naleznou 
hlavní kontakty, poslední uveřejněné aktuality a nové užitečné funkcionality pro zákazníky. 
Jde zejména o položky „Odstávky a 
poruchy“, „Nahlásit poruchu“, 
„Vyhledávání“, „Nejčastější dotazy“ a 
„Ceník“. Prostřednictvím aplikace 
„Odstávek a poruch“ se odběratelé 
tepla a teplé vody mohou dozvědět, zda 
momentálně probíhá nebo neprobíhá 
odstávka v jejich lokalitě. Na základě 
funkcionality „Nahlásit poruchy“ se 
zákazník přepne do formuláře k 
nahlášení poruchy, kterou pak obdrží k 
řešení odpovědný pracovník. Položka 
„Vyhledávání“ slouží k rychlejšímu 
nalezení informací. Sekce „Nejčastější 
dotazy“ zobrazuje odpovědi na 
nejčastěji kladené otázky. Položka 
„Ceník“ nabízí zákazníkovi rychlou 
možnost získat informace o cenách  
tepelné energie. 
 
Vedle těchto nových funkcionalit, které 
ulehčující zákazníkům a návštěvníkům 
stránek orientaci v obsahu a informacích, byla přehledněji seřazena i témata jednotlivých 
kategorií. Kategorie „Produkty a služby“ podává propracovanějším způsobem služby a 
produkty, které společnost v současné době nabízí. 
 



 

Teplárna Strakonice, a.s., Komenského 59, 386 43 Strakonice     www.tst.cz  
IČ: 608 26 843 DIČ: CZ 608 26 843       tst@tst.cz  
zapsána u KS v Č. Budějovicích, oddíl B, vložka 636      tel.: 383 318 111 
bankovní spojení: ČS, a.s., pobočka Strakonice č.ú. 43 91 942/0800        datová schránka: xstch27 

 
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. 

 
 
 
 
 
 
 


