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Zajímalo by mě, a věřím, že i naše čtenáře, ja-
ké byly vaše podnikatelské začátky a jak pro-
bíhalo budování značky Hutira?

Značku Hutira jsem začal budovat v roce
1990, a to společně s mým otcem. Začínali jsme
v kamenolomu v Omicích, neměli jsme žádný
privatizační projekt, ani žádného finančního in-
vestora za zády. Původní myšlenka zněla: „Bu-
deme provádět těžební činnost v provázanosti
na stavebnictví a plynárenství.“

Nicméně, od těžby jste přešli k nabídce plyno-
vých kotlů a přípojek a následně k nabídce re-
gulační techniky ...

V roce 1991 nastal boom ve výstavbě ply-
novodních sítí a vzrostla poptávka po regulač-
ních stanicích a taktéž po plynových kotelnách.
Plynofikovalo se ve velkém a po tomto oboru
byla velká poptávka. Čím dál víc firem se spe-
cializovalo na plynové kotelny. Nabídka plyno-
vých kotlů byla opravdu široká. Naproti tomu
regulaci jsme nakupovali od tradičních dodava-
telů, ale kvalita bohužel neodpovídala našim
představám o moderní regulaci. A to byl i dů-
vod, proč jsme se začali zaměřovat právě na re-
gulaci tlaku plynu. Dnes jsme již téměř čtvrt
století úspěšným dodavatelem regulační tech-
niky od nadnárodního koncernu EMERSON.

O vaší firmě je známo, že v průběhu let na če-
ský trh implementovala několik převratných
novinek…

Ano, jsme jakýmsi „rebelem“ v oboru ply-
nárenství, neboť dříve si nikdo nedovedl před-
stavit ukládat regulační zařízení pod úroveň te-
rénu. My jsme to udělali a dnes v celé historické
části Prahy chodí tisíce turistů po chodnících,
pod kterými jsou instalována velice chytrá zaří-
zení a regulační sestavy od naší firmy. Dalším
rebelským počinem byly tzv. „farmářské“ regu-
lační stanice o výkonu od 20 do 200 m3/h. Ply-
naři si dříve nepřipouštěli možnost napojení
těchto stanic malých výkonů na vysokotlaké sí-
tě. Naše zařízení slouží k regulaci z vysokotla-
ku na středotlak, případně až nízkotlak, a jsou
vhodná k zajištění přívodu plynu pro objekty

vzdálené od míst se středo a nízkotlakými sí-
těmi plynovodů. Toto řešení znamenalo pro uži-
vatele významnou finanční úsporu.

Můžeme si blíže představit zařízení, která pře-
vážně dodáváte?

Jde o zemní moduly, farmářky, nejrůznější
regulační, měřící a filtrační stanice a podobně.
Ročně jich vyrobíme několik desítek, a i proto
již mají parametry tzv. HUTIRA RZT (Regulační
Zařízení Typové), což je vlastně taková naše in-
terní norma. Jedná se o nejpoužívanější regu-
lační zařízení v různých variantách s ohledem
na vstupní i výstupní tlaky a požadované ma-
ximální průtoky. V naší nabídce typových zaří-
zení jsou jak jednoduchá, čili jednořadá regu-
lační zařízení vhodná pro nenáročné aplikace
(např. vytápění), tak i dvouřadá regulační zaří-
zení (s provozní a záložní řadou) vhodná pro ná-
ročnější aplikace. Jde například o kogenerační
jednotky, vyžadující především vysokou spoleh-
livost. Nejedná se samozřejmě jen o výrobu
těchto zařízení. Naše práce začíná poskytová-
ním informací, poradenstvím s výběrem nebo
návrhem vhodného zařízení a končí servisní

činností. Naše firma dodává i deregulační řady
pro menší kogenerační zdroje nebo regulace
a měření pro CNG stanice.

Samozřejmě zákazníkům nabízíme projek-
ci, poradenství, servis, ale i školení. V našem
středisku ročně proškolíme přes 700 odborníků
z řad specialistů segmentu plynárenství. Jde
o projektanty, montážní firmy nebo pracovníky
plynáren. Ti si mohou přímo ve školící místnosti
odzkoušet provozní podmínky, kde lze simulo-
vat jednotlivé provozní stavy.

Jste ve svém oboru významným hráčem na tr-
hu nejen v Česku, ale i na Slovensku. Jak jste
úspěšní v zahraničí?

Snažíme se dodržovat základní principy
a díky tomu máme na trhu v Česku a Slovensku

„Jsme rebelové v oboru plynárenství,“
uvedl v rozhovoru pro časopis All for Power Ivo Hutira, ředitel a majitel společnosti HUTIRA – BRNO, s. r. o.

Ivo Hutira
V oblasti plynárenství se pohybuje už od roku 1991 a prošel postupně různými profesemi. V roce
2000 se stal ředitelem společnosti HUTIRA – BRNO, s.r.o. a jeho snahou je vést firmu stále ku-
předu a rozvíjet její aktivity. Společnost HUTIRA – BRNO, s.r.o. byla založena v roce 1997 a navá-
zala na tradici značky HUTIRA , která vznikla již v r. 1990 a je jejím pokračovatelem na trhu
s technologiemi pro plynárenství a energetiku. Specializuje se na návrh a výrobu plynových zaří-
zení – kompletní dodávku regulačních a měřicích stanic na zemní plyn, dále návrhy a dodávku
regulátorů tlaku, bezpečnostních rychlouzávěrů, pojistných ventilů a příslušenství pro rozvod,
regulaci a měření plynu. Je generálním zástupcem výrobců regulační techniky FRANCEL, FIS-
HER a TARTARINI, patřících do amerického koncernu EMERSON. Za dobu své existence si fir-
ma postupně vybudovala významné postavení na trhu v ČR a SR a je spolehlivým partnerem
pro plynárenské organizace, výrobce a dodavatele technologií pro rozvod a spalování plynů, pro
dodavatele velkých energetických investičních celků a pro provozovatele odběrních míst. 

Typová regulační zařízení 

Funkční regulační řady ve školicím středisku Popůvky
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velmi dobré postavení. Našimi partnery jsou ny-
ní jak velcí plynárenští hráči – distributoři plynu,
tak i celá řada provozovatelů sítí obchodních
i realizačních firem. V zahraničí se snažíme na-
vázat na tuto významnou pozici v tuzemsku.

Na tomto místě by bylo dobré uveřejnit pár re-
ferencí… 

Mohl bych zmínit například teplofikaci
20tisícového města Handlová na Slovensku,
kdy jsme rekordně, tedy za 116 dní, doslova od-
řízli teplovodní síťod stávajícího zdroje a znovu

připojili na novou síť a zdroj - plynové kotelny.
Ze zahraničních referencí bych mohl vyzdvih-
nout, např. dodávku regulačních stanic pro
paroplynové elektrárny v Pákistánu včetně
napojení do plynovodní sítě. Nedávno jsme
taktéž úspěšně realizovali dodávku regulační
stanice v kontejnerovém provedení do africké
Ghany. Jednalo se o organizačně a časově velmi
náročnou zakázku. 

Většina regulačních stanic se instaluje do
stávajících objektů či volného prostranství,
a proto v našem řešení spatřujeme další rebelii
ve smyslu rychlé instalace a přepravy hotového
výrobku na vzdálené místo. Stanice v kontej-
nerovém provedení vyrábíme v našem novém
areálu v Popůvkách u Brna, kde jsou odzkouše-
ny a připraveny na expedici. 

Na jakém projektu pracujete nyní? 
Například právě dokončujeme realizaci ply-

nového zařízení, které zajišťuje míchání klasic-
kého zemního plynu a plynu s nízkým obsahem
CH4. Směs plynů je určená pro dvě kogenerační
jednotky, každou o výkonu 2 MW. 

Vaše firma je na trhu již desítky let. Zůstáváte
stále věrní jen plynárenství?

Nesmírně důležitým médiem, a řekněme
tím nejdůležitějším, na naší planetě je voda.
Plynu a energetice zůstáváme věrní, avšak na-
še současná pozornost je věnována unikátnímu

řešení úpraven vody, kdy umíme z obyčejného
potoka či řeky vyrobit pitnou vodu, a to opět
v tak trochu rebelantském kontejnerovém pro-
vedení. Využití předpokládáme především v roz-
vojových zemích světa, pro humanitární či ar-
mádní účely. Nabízí se zde možnost využití
i v energetice a průmyslu. 

Jaké jsou vaše cíle a vize do budoucna?
Chceme být i nadále kvalitním a spolehlivým

partnerem pro EPC kontraktory, kteří v zahraničí
realizují velké projekty. Jde jednak o výstavby
elektráren, paroplynových elektráren a různých
kogeneračních zdrojů. Chceme být spolehlivým
subdodavatelem veškerého plynového hospo-
dářství. Myslím si, že regulace tlaku plynu je vel-
mi důležitá část celku, protože proudící plyn mu-
sí mít přesně množství, musí disponovat určitou
kvalitou, teplotou, rychlosti a podobně tak, aby
turbína mohla správně fungovat a vyrábět elek-
třinu, popřípadě i teplo. A zabezpečení všech
uvedených požadavků je našim cílem. Aktuálně
řešíme projekty např. v Turkmenistánu, v Ghaně,
na Filipínách, v Izraeli a podobně. Každá taková
destinace je pro nás velkou výzvou. 

A mou osobní vizí do budoucna… Hodlám
dále posilovat značku firmy, a to nejen v srdcích
koncových zákazníků, ale i investorů, provozo-
vatelů, správců a uživatelů námi dodávaných
zařízení.

(čes)

Kontejnerová regulační stanice

HUTIRA – BRNO, s. r. o. je výrobcem a dodavate-
lem regulačních zařízení i regulačních a měřících 
stanic plynu. K dispozici je ucelená nabídka ty-
pových regulačních zařízení  HUTIRA RZT. 

• Regulační stanice
• Regulační zařízení
• Bloková regulační zařízení
• Posilovací regulační zařízení

Mezi taková regulační zařízení patří například dvou-
řadá regulační zařízení HUTIRA RZTD. Ta  nacházejí 
své uplatnění jak v  průmyslu a  komerčních budo-
vách, tak i  v  plynárenských zařízeních. Všechny tři 
varianty HUTIRA RZTD se dají využít jako bloková 
i jako posilovací regulační zařízení.

Vstupní tlak / výstupní tlak VTL / STL / NTL

Maximální průtok Qmax = od 6 do stovek tisíc m3

Počet řad Jednořadá, dvouřadá

Měření množství plynu Bez měření, s podružným měřením, s fakturačním měřením

Spolehlivost a nepřetržitá dodávka plynu
Jsou určena především pro regulaci STL/NTL. Sestá-
vají se ze dvou rovnocenných řad – provozní a zá-
ložní. Jsou tedy vhodné i  pro aplikaci s  vysokými 
nároky na  spolehlivost a  zajištění nepřetržité do-

REGULAČNÍ ZAŘÍZENÍ 
PRO KOMERČNÍ A PRŮMYSLOVÉ OBJEKTY

www.hutira.cz
www.regulacky.cz

dávky plynu. Obě řady obsahují vstupní uzávěr, fi ltr,
regulátor tlaku plynu s  integrovaným bezpečnost-
ním uzávěrem a dle výstupního tlaku i s kontrolním
pojistným ventilem, výstupní manometr, odběrné
místo a výstupní uzávěr.

HUTIRA – BRNO, s. r. o.
Vintrovna 398/29
664 41 Popůvky u Brna
tel.: +420 541 212 144,
fax: +420 541 219 763

e-mail: info@hutira.cz

Pobočka Praha  
Chodovecké nám. 1/331
141 00  PRAHA 4
tel.: +420 272 762 154
fax: +420 272 761 461

www.hutira.cz


