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Bonett vybudoval v Ostravě nejsilnější CNG stanici ve střední Evropě
S kapacitou téměř 3500 m3 za hodinu, čtyřmi extrémně výkonnými
nemazanými kompresory o příkonu téměř 1 MW a zásobníky na 2500 m3 se
jedná o nejsilnější plnicí stanici jak v České republice, tak i ve střední
Evropě. Stanice bude obsluhovat 80 nových plynových autobusů v areálu
Dopravního podniku Ostrava. Sloužit ale bude i ostravským městským
společnostem, které jezdí na CNG. Bonett je generálním dodavatelem celé
této plnicí stanice CNG.
V Ostravě byla slavnostně otevřena nová CNG stanice, kterou Bonett vybudoval v pozici
generálního dodavatele pro Dopravní podnik Ostrava. Její výkon je téměř 3500m3
stlačeného zemního plynu za hodinu, obsahuje čtyři speciální olejem nemazané kompresory
s motory o příkonu téměř 1 MW a zásobníky na 2500 m3 plynu. Díky těmto parametrům se
tato stanice stala nejsilnější a nejvýkonnější CNG plnicí stanicí jak v České republice, tak i
ve střední Evropě. Stojí v areálu Dopravního podniku Ostrava a využívat ji bude primárně
flotila více než 80 zcela nových plynových autobusů. Stanice zahrnuje sedm výdejních
stojanů a pět terminálů pro obsluhu a řízení stojanů. Pořizovací hodnota stanice byla téměř
70 milionů korun.
„Jsme hrdí, že jsme zvládli tuto technologickou výzvu, CNG stanice podobných parametrů
je zcela unikátní i v regionu celé střední Evropy. Bonett tím dovršil proces vybudování tří
nejvýkonnějších stanic v České republice, z čehož dvě jsou v Ostravě a jedna v Brně,“ říká
Václav Holovčák, místopředseda představenstva společnosti Bonett Gas Investment.
„Již po svém nástupu do funkce před dvěma lety jsem Ostravanům slíbil dopravní podnik
bez dieselových motorů do konce roku 2020. Tohle je další významný krok na cestě
k tomuto závazku. Ekologický dopad se projeví okamžitě,“ dodává k otevření plničky
generální ředitel a předseda představenstva DPO Daniel Morys.
Bonett plní téměř 50% CNG autobusů v ČR
Autobusy se podílejí na každoročním zvyšování spotřeby CNG pro dopravu v České
republice, která v roce 2017 v oblasti dopravy vzrostla meziročně o téměř 14 % na 67,6
milionů m3. Téměř polovina autobusů v České republice je plněna na technologiích
dodaných skupinou Bonett a do více než 15 % CNG autobusů v ČR dodává Bonett plyn ze
svých vlastních plnicích stanic. Bonett se v roce 2017 stal s potřetí za sebou největším
prodejcem CNG pro dopravu v České republice, s 9 miliony m3 (meziročně nárůst o 20 %)
má největší podíl na trhu, a to přes 13 % celkového trhu se CNG.
Bonett provozuje již 35 CNG stanic, další se připravují
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Bonett se krom budování výkonných stanic pro autobusy soustředí na rozšiřování vlastní
sítě plnicích stanic Bonett CNG, které jsou určeny i pro širokou veřejnost a podnikatele.
Aktuálně otevřel novou stanici v Mělníku, dále otevírá ve spolupráci s firmou Shell stanici
v Praze 5 na Barrandově a připravuje zahájení výstavby dalších stanic v síti hypermarketů
Makro, se kterou má exklusivní spolupráci. V plánu jsou i další stanice, přičemž na počátku
2019 předpokládá Bonett překročení 40 vlastních CNG stanic. „Našim cílem je mít v síti
Bonett v České republice celkem 60 CNG stanic,“ poodhaluje plány Václav Holovčák.

Více informací o skupině Bonett naleznete na adrese: www.bonett.cz

Bonett
Bonett se stal největším prodejcem pohonné hmoty CNG do vozidel v ČR v letech 2015, 2016 a
2017. Působí na českém a slovenském trhu a orientuje se na investice, provozování a dodávky
stanic na alternativní paliva. Skupina má v portfoliu pod značkou BONETT EUROGAS aktuálně 35
CNG stanic v investiční hodnotě více než 300 milionů korun, mezi nimi například velké veřejné
autobusové plnicí stanice CNG v Liberci, Kladně, Přerově, Mělníku a dalších městech. Bonett má
podíl více než 13 % na prodeji CNG v ČR. V příštích letech Bonett plánuje vybudovat několik desítek
dalších nových CNG stanic a pilotní LNG projekty. Celkové investice jsou plánovány až na 500
milionů korun. Bonett technologie plnicích stanic CNG jsou spojeny se špičkovou technologií s až
pětiletou zárukou, nadstandardními službami a non-stop servisem včetně nepřetržitého dispečinku.
Stanice Bonett je možno najít například i v továrnách Škoda Auto, Volkswagen nebo výrobce
autobusů Iveco. Bonett vybudoval i největší plnicí stanice CNG ve střední Evropě, a to pro Dopravní
podnik Ostrava a Dopravní podnik Brno. Z technologií Bonett je plněno téměř 50 % všech CNG
autobusů v ČR. Bonett je s více než 70 realizovanými CNG projekty největším dodavatelem CNG
technologií v Česku i Slovensku. Poskytuje i veškeré související projekční, poradenské, ekonomické a
finanční služby, včetně investic a provozování CNG stanic a prodeje CNG konečným zákazníkům.
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