
univerzální bioplynové stanice





Naše společnost.
Jsme výhradním zástupcem firmy Biogas Hochreiter GmbH v České republice a východní 
Evropě včetně Ruska. Provádíme kompletní realizace bioplynových stanic s technologií 
Hochreiter, od přípravných a povolovacích prací, přes stavbu a montáž technologie, až po 
uvedení bioplynové stanice do provozu a následný servis. 

Výsledkem je velmi rychlá výstavba a náběh na plný výkon, který se pak lehce udrží i při 
využití jinde komplikovaných vstupních surovin (od kukuřičné siláže a kejdy, přes velké 
množství travní senáže a slamnaté chlévské mrvy, až  po biologicky rozložitelné komunál-
ní odpady). Přesvědčit se můžete na mnoha stovkách bioplynových stanicích Hochreiter 
po celém světě.





Bioplynová stanice.
Bioplynové stanice Hochreiter- to je pojem, který ve světě již více než čtvrt století značí 
univerzálnost, funkčnost a spolehlivost. Jedná se o moderní zařízení, která si i přes dlouhá 
léta praktického vývoje stále zachovávají jistou systémovou jednoduchost. A právě jedno-
duché toky materiálu, snadnou obsluhu, společně s dlouhou životností ocení každý během 
samotného provozu. Technologie Hochreiter se od ostatních liší také vysokou univerzál-
ností. Tyto bioplynové stanice jsou schopny zpracovat veškeré druhy vstupních surovin i v 
extrémních podílech. A to vše bez jakýchkoliv úprav na vstupní části (bez potřeby drcení 
a homogenizace) i bez požadavků na speciální strukturu surovin. Jako každá bioplynová 
stanice tedy lehce zvládne klasickou kukuřičnou siláž nebo kejdu, ale dokáže jednoduše 
zpracovat i velké objemy slamnaté chlévské mrvy nebo travní senáže.

Typické znaky konceptu bioplynových stanic Hochreiter: železobetonový fermentor typu 
Wolf System je osvědčené koncepce kruh v kruhu. Nádrže jsou v místech styku s agresivní 
bioplynovou atmosférou ochráněny speciální folií. Dávkování surovin zajišťuje zařízení 
Fliegl PolyPro s extrémně nízkou provozní spotřebou. Dokonalé promíchání i složitých 
surovin ve fermentoru zaručují patentovaná pádlová míchadla Mississippi. Přechod ma-
teriálu do vnitřního kruhu fermentoru probíhá pomocí přepadu, tedy bez nutnosti jakého-
koliv čerpání. Stejně tak jednoduše probíhá i tok digestátu do koncového skladu. Vytápění 
nádrží je řešeno masivním nerezovým potrubím umístěným na vnitřních stěnách. Kuželo-
vý nebo kupolový foliový plynojem může být umístěn buď na vnitřním kruhu fermentoru 
nebo až na koncovém skladu. Osvědčené kogenerační jednotky MWM-Deutz zajišťují vy-
sokou el. účinnost. Bioplynová stanice je vybavena plně automatickým řízením, vč. vizua-
lizace a dálkového přístupu přes internet.





Přednosti našich BPS.
Vyzkoušené koncepční uspořádání.
Od výkonu cca 400 kW realizujeme fermentor jako „kruh v kruhu“. Foliový plynojem je 
pak buď umístěn na vnitřním kruhu fermentoru, nebo na celém koncovém skladu. Druhé 
řešení je sice nákladnější, ale připravuje bioplynovou stanici na další, až dvojnásobné na-
výšení výkonu.

Kvalitní železobetonové nádrže.
Železobetonové nádrže realizujeme s firmou Wolf System s.r.o. Tím je zajištěna nejvyšší 
možná kvalita, záruky a rychlost výstavby. Nádrže jsou na vnitřní straně chráněny speci-
ální folií proti účinkům bioplynu.

Robustní technologie.
Veškerá zařízení jsou vyvinuta pro maximální účinnost a životnost, která je prověřena ne-
jen na našich více než dvou desítkách realizací, ale také na stovkách bioplynových stanic 
firmy Biogas Hochreiter GmbH po celém světě. 

Využití kvalitních materiálů.
Výsledkem jsou minimální náklady na obnovu technologie během provozu bioplynové sta-
nice.





Přednosti našich BPS.
Účinné kogenerační jednotky.
Používáme kogenerační jednotky MWM (Deutz), které vynikají vysokou el. účinností, spo-
lehlivostí a dlouhou životností. 

Dávkování surovin bez nutnosti drcení a homogenizace.
Veškeré vstupní suroviny dávkujeme z dávkovacího vozu Fliegl pomocí robustního doprav-
ního šneku přímo do fermentoru. Není zde nutné drcení ani homogenizace. Vše proběhne 
přímo ve fermentoru pomocí účinných pádlových míchadel. Tím vzniká vysoká provozní 
úspora. Krátké částice surovin jsou sice výhodné, ale nejsou pro tuto technologii podmín-
kou. Naopak u slamnaté chlévské mrvy je dlouhá sláma pro biologický proces přínosem.

Toky materiálů bez nutnosti čerpání.
Veškeré toky materiálů (první a druhý fermentor, koncový sklad) fungují pomocí přepadů, 
tedy bez nároků na obsluhu a bez jakýchkoliv nákladů na čerpání.

Snadné řízení a obsluha.
Jednoduchost a nenáročnost na obsluhu je umožněna díky max. automatizaci a dálkové-
mu monitorování procesu a nastavování technologie, dále využitím mnoha kontrolních 
otvorů, kterými lze sledovat fermentační proces.
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Prověřená technologie.
1.  Horizontální pádlové míchadlo hlavního fermentoru. 
Pomalu rotující účinné pádlové míchadlo určené pro fermentory od průměru 16 m a hloub-
ky 5 m. Bez ohledu na druh míchaného substrátu, bez ohledu na velikosti částic substrátu 
- horizontální pádlové míchadlo zamíchá všechny vstupní suroviny. Otáčky jsou řízené a 
plynule nastavitelné pomocí měniče frekvence.

2.  Výškově nastavitelné pomocné boční vrtulové míchadlo.
Toto účinné boční míchadlo je možné instalovat na bioplynové stanice z boku železobeto-
nové nádrže nebo přes její strop. Díky velkým, speciálně tvarovaným lopatkám a silnému 
motoru, je dosaženo velké intenzity míchání kvasného substrátu. Rychle rotující lopatky 
zabraňují vzniku plovoucí vrstvy.

3.  Centrální čerpadlo a rozdělovač.
Uzavřené centrální čerpadlo až s 6-ti přívody pro čerpání kvasného substrátu a digestátu 
s možností napojení na libovolné množství distribučních cest pomocí rozdělovače. Přes 
jedno centrální místo je možné čerpat materiál z jakéhokoliv místa do jakékoliv části bio-
plynové stanice.  Materiál mezi nádržemi přechází pomocí prostupů a přepadů samovolně. 

4.  Dávkovací zařízení Fliegl Rondomat. 
Univerzální dávkovací zařízení s vyhrnovacím čelem, posuvnou podlahou a míchacím za-
řízením Rondomat. Zařízení je možné instalovat k bioplynové stanici s libovolnou kombi-
nací pevných vstupních surovin. Jedná se o automatické zařízení, které je ovládáno přes 
dotykový displej a je osazeno vyhodnocovací diagnostikou pro výpočet celkové váhy. 
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Některé naše projekty.
1.  BPS Senožaty u Humpolce
výkon 600 kWel
travní siláž, GPS, chlévská mrva, brambory
v provozu od ledna 2011

2.  BPS Myslív u Všerub
výkon 716 kWel  + navýšeno o 230 kWel
kukuřičná a travní siláž, chlévská mrva, kejda skotu
v provozu od prosince 2009

3.  BPS Vejprnice u Plzně
výkon 536 kWel
drůbeží hnůj, kukuřičná siláž, 
v provozu od ledna 2009

4.  BPS Černov u Pelhřimova
výkon 800 kWel  + navýšeno o 400 kWel
kukuřičná a travní siláž, chlévská mrva, kejda skotu
v provozu od listopadu 2011
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Některé naše projekty.
1.  BPS Vidochov u Staré Paky
výkon 1 MWel
kukuřičná a travní siláž, chlévská mrva, kejda skotu, 
v provozu od ledna 2012

2.  BPS Čechtice
výkon 537 kWel  + navýšeno o 600 kWel
kukuřičná a travní siláž, chlévská mrva, GPS
v provozu od září 2011

3.  BPS Opatov u Svitav
výkon 995 kWel  + navýšeno o 200 kWel
kukuřičná siláž, chlévská mrva, GPS
v provozu od července 2011

4.  BPS Okrouhlice u Havlíčkova Brodu
výkon 800 kWel  + navýšeno o 250 kWel
kukuřičná a travní siláž, chlévská mrva
v provozu od dubna 2011
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Některé naše projekty.
1.  BPS Volanice u Jičína
výkon 600 kWel
kukuřičná a travní siláž, chlévská mrva, cukrovarnické řízky
v provozu od prosince 2011

2.  BPS Senomaty
výkon 1.200 kWel 
kukuřičná siláž, GPS
v provozu od května 2010

3.  BPS Ždírec u Jihlavy
výkon 536 kWel  + navýšeno na 250 kWel
kukuřičná a travní siláž, chlévská mrva, GPS
v provozu od května 2009

4.  BPS Meclov u Horšovského Týna
výkon 1 MWel
kukuřičná  a travní siláž, chlévská mrva, GPS, kejda skotu
v provozu od dubna 2012





Vedení společnosti.
Pořádáme odborné semináře, přednášky spojené s exkurzemi na nově zrealizovaných BPS 
Hochreiter. Přednáší zde odborníci na projektové práce, na provoz BPS - architekti, tech-
nologové, stavební inženýři, biologové, odborníci na optimalizaci ekonomiky provozu, do-
tační politiku, zástupci bank. 

Vedení společnosti Johann Hochreiter s.r.o.

Ing. Václav Duffek, jednatel,
vedoucí technologického oddělení

Ing. Zdeněk Klempera, jednatel
vedoucí ekonomického a servisního oddělení

Ing. arch. Lukáš Smetana, jednatel
vedoucí stavebního oddělení

Ing. arch. Jiří Weinzettl, jednatel
vedoucí obchodního oddělení



Johann Hochreiter s.r.o.
www.johann-hochreiter.com
www.johann-hochreiter.ru
mail: info@johann-hochreiter.cz
Wolkerova 1390/29, 326 00 Plzeň
IČ: 290 96 952, DIČ: CZ29096952

Provozovna Praha 
tel./fax.: +420 266 710 377
mobil: +420 725 369 930
Přístavní 31/1423, 170 00 Praha 7 
GPS: 50°6´15.457“N, 14°27´6.705“E

Provozovna Horšovský Týn
tel./fax.: +420 379 427 563
mobil: +420 725 369 930
Hřbitovní 281, 346 01 Horšovský Týn
GPS: 49°31´30.816“N, 12°56´31.607“E.


