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Obnovitelné zdroje

Proč právě biometan?

• Nové či upravené bioplynové 
a biometanové stanice mohou 
nahradit až desetinu spotřeby 
zemního plynu do roku 2030 
(846 mil. m3) zdroj: czbiom.cz

• Lze jej vyrábět z lokálně dostupných 
odpadních surovin

• Lze jej využívat ve stejných zařízeních
jako zemní plyn

• Lze jej skladovat a transportovat
pomocí husté plynovodní sítě



• V ČR více než 570 BPS, z toho 
připojitelných k VTL síti ve vzdálenosti 
do 2 km je cca 150 BPS

• V SR téměř 100 BPS
• Aktuálně reálně lze využít 34 BPS 

připojitelných na VTL síť a 33 BPS 
připojitelných na STL síť a dále je 
potenciál nově postavených BPS

Aktuální potenciál biometanu 
v ČR a na Slovensku 



LEGISLATIVA - PODPORA

• Další dotační titul by měl být
vypsán na přelomu I/II.Q.2023. 

• Forma podpory zatím není
ukotvená - investiční vs. provozní
(případně kombinace)



30 let zkušeností
v oblasti plynárenství

• Řadíme se mezi přední české výrobce
a  dodavatele se specializací na plynárenskou 
regulační a měřící techniku, vodárenství
a průmysl

• Nabízíme kompletní plynárenský sortiment

• Sestavy pro měření a regulaci tlaku plynu

• Plynovody VTL, STL, NTL



30 let zkušeností na trhu

• Náš strategický partner – nizozemská společnost
DMT Environmental Technology

• Přední výrobce technologií úpravy bioplynu

• 120 referenčních realizací v provozu
po celém světě

• Vtláčecí jednotky HUTIRA mohou být součástí
dodávky i jiných dodavatelů upgradingu



Jak se vyrábí 
BIOMETAN



Váš partner pro komplexní řešení biometanu



Kompletní řešení výroby
BIOMETANU

• Předúprava syrového bioplynu

• Jednotka úpravy bioplynu

• Jednotka vtlačování biometanu

• VTL/STL plynovod

• Propanizace

• Plnicí stanice CNG





Projekt
ZDCHP Litomyšl
• První zemědělská biometanová

stanice v ČR, která zpracovává odpady 
z rostlinnéa živočišné výroby 

• Celkově teprve druhá realizovaná 
biometanová stanice v ČR

O projektu ZDCHP Litomyšl

• Inovace bioplynové stanice Zemědělského
družstva chovatelů a pěstitelů Litomyšl

• BPS, která aktuálně využívá bioplyn pro 
kogenerační výrobu elektrické energie 
a tepla (KVET)

• Projekt řeší úpravu bioplynu - upgrading, 
na kvalitu zemního plynu, resp. 
biometanu a jeho vtlačování do 
vysokotlaké plynárenské distribuční 
soustavy a využití v plnící stanici CNG



Vývoj projektu

10/2020

9/2021

2020

11/2022

5-8/2022

12/2022

Projekt pro stavební povolení

Stavební povolení 
 Veřejnoprávní smlouva

Výběr dodavatele
 VŘ podle ZZVZ – 9/2021

Realizace díla
 Stavba těžebního plynovodu 

a ostatních stavebních objektů
 Výroba provozních souborů – předúprava, 

upgrading a vtláčecí a měřící jednotka
 Převoz technologií do Litomyšle
 Montážní a propojovací práce na stavbě

Zahájení zkušebního provozu

Kolaudace

Dokončení projektu 

9/2022



Rozsah dodávky technologie

• Jednotka předúpravy surového bioplynu 
s kapacitou až 550 Nm3/hod

• Jednotka upgradingu s membránovou separací 
pro úpravu bioplynu na biometan

• Vtláčecí jednotka – měření objemu a kvality 
biometanu a komprese tlaku pro dodávku 
do  VTL sítě o přetlaku 2,3 - 2,5 MPa

• Odorizační stanice

• Těžební plynovod – Stavba těžebního plynovodu

• CNG stanice



Technické parametry technologie v Litomyšli

• Projekt upgradingu bioplynu navazuje na stávající zařízení BPS, kde je bioplyn 
využíván ke kogenerační výrobě elektrické energie a tepla

• Úprava části produkovaného bioplynu na kvalitu zemního plynu (upgrading)

• Vtláčení biometanu do vysokotlaké plynárenské distribuční soustavy (Gas2Grid)

Typ BPS Zpracování odpadů z rostlinné a živočišné výroby

Původní projektované parametry

Průtok bioplynu pro výrobu BMT 160 - 360 Nm3/h

Pracovní tlaky bioplynu – předúprava 5 - 25 mbar(g)

Obsah CH4 v bioplynu 50,0-65,0 % mol.

Obsah CO2 v bioplynu 33,5-49,9% mol.

Průtok biometanu 90 - 202 Nm3/h

Obsah CH4 v biometanu ≥ 95% mol.



• Vyčištění surového bioplynu

• Separace vlhkosti kondenzací ochlazených 
vodních par

• Zvýšení tlaku bioplynu na 15 mbar(g) 
dmychadly

• Adsorbce H2S, NH3, VOC, případně siloxanů
průchodem přes filtry s aktivním uhlím

Technologie - předúprava



• Získaný biometan je vtláčen do VTL distribuční 
sítě při tlaku 2,3 – 2,5 Mpa

• Součástí projektu je vybudování nového 
těžebního VTL plynovodu o délce 150 metrů 
dimenze DN 80 a tlakové hladiny PN 40. 
Propojení na stávající distribuční VTL plynovod 
DN 500 PN 40

• Jednotka úpravy bioplynu bude čistit bioplyn na 
koncentraci minimálně 95 procent obsahu 
metanu pomocí technologie membránové 
separace ve zpracovávaném množství 
160–360 Nm3/h bioplynu

Technologie – membránová 
separace



• Vlastní řešení HUTIRA – integrace komprese, 
obchodního měření kvality plynu a průtoku

• Vertikální pístový kompresor s elektropohonem 
a frekvenčním měničem

• Měření kvality výstupního biometanu 
- chromatograf EMERSON Rosemount 370 XA

• Měření objemu – rotační plynoměr

• Odorizace – zajišťuje GasNet

Technologie – vtláčecí jednotka



• Projekt byl posuzován z hlediska 
10letého provozu

• Celá stanice by tak měla během deseti let 
provozu zpracovat 30,6 milionu Nm3 bioplynu, 
což odpovídá výrobě zhruba 1,7 milionu Nm3

biometanu za rok

• Na projekt byla získána dotace 35 milionů
Kč z EU

• Celková výše investice je cca 51 milionů Kč

Financování



Servisní služby

• Pro projekt Litomyšl zajišťujeme 
také záruční i pozáruční servis

• HUTIRA má v rámci ČR a SR 
k dispozici celkem 5 servisních 
středisek s odborně vyškolenými 
týmy



Jsme členem 
v oborových 
asociacích



+420 541 212 144 

info@hutiragreen.cz

Děkujeme za pozornost!
www.hutiragreen.cz

HUTIRA green gas s.r.o. Monika Zitterbartová

monika.zitterbartova@hutira.cz

Děkuji za pozornost
+420 725 842 193
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