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NAVÝŠENÍ PLYNOVÝCH KAPACIT NA BIOPLYNOVÝCH STANICÍCH (BPS):
Většina BPS nedisponuje rezervami v plynových kapacitách a není schopna �exibility ve výrobě elektrické energie. Vzhledem k rozvoji špičkování 
elektrické energie a různých druhů regulace je možnost rozšíření plynových zásobníků příležitostí dalšího rozvoje  pro stávající provozy. 

Ve většině případů se bude jednat o zakrytí stávajících koncových skladů případně instalaci externího plynojemu na ploše. 

Pro efektivitu ekonomiky je dobré řešit také možnost navýšení výkonu o další kogenerační jednotku. 

ZAKRYTÍ KONCOVÝCH SKLADŮ 
Základní důvody pro zakrytí koncového skladu:
ź Zamezení úniku zápachu a dalších emisí (CH ). 4

ź Zvýšení kapacity skladování plynu - vede ke stabilnějšímu provozu KGJ, umožní větší �exibilitu provozu (špičkování výroby elektrické energie, výroba 
biometanu apod.), umožňuje z pohledu skladování plynu instalaci dalšího zdroje využívající bioplyn. 

ź Zlepšení parametrů bioplynu – správným propojením plynových cest na stávající BPS dochází využitím nového skladovacího prostoru k lepšímu 
odsíření a vychlazení plynu.

ź Možnost úpravy koncového skladu na dofermentor - v rámci celkové koncepce BPS možnost úpravy koncového skladu na dofermentor s plynotěs-
ným zakrytím. 

EXTERNÍ PLYNOJEMY NA PLOŠE 
Základní důvody pro instalaci: 
ź Razantní zvýšení kapacity plynojemu - vede ke stabilnějšímu provozu KGJ, umožní větší �exibilitu provozu (špičkování výroby elektrické energie, 

výroba biometanu apod.), umožňuje z pohledu skladování plynu instalaci dalšího zdroje využívající bioplyn. 
ź Zlepšení parametrů bioplynu – správným propojením plynových cest na stávající BPS dochází využitím nového skladovacího prostoru k lepšímu 

odsíření a vychlazení plynu. 
3ź Možnost výstavby extrémně velkých plynojemů (až 8000 m ) při zachování limitů na výškové omezení v územním plánu.

MOŽNOST ZÍSKÁNÍ INVESTIČNÍCH DOTACÍ SZIF NA TENTO ZÁMĚR – výše dotace až 40%.
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