Plynárenské společnosti postavily v ČR již 50 CNG stanic
Celkem je v ČR 111 veřejných CNG stanic
Praha (24. února 2016) – V ČR se dá dnes natankovat CNG u 111 veřejných CNG
stanic. Asi 45 procent z nich, celkem 50 CNG stanic, postavily plynárenské
společnosti. Dalších 35 stanic postavili také dva členi Českého plynárenského
svazu, Bonett Gas Investment a Vítkovice Machinery Group. 40 CNG stojanů (ze
111) je dnes umístěno na běžných čerpacích stanicích. Do konce letošního roku
by mělo být v ČR nejméně 150–160 stanic, do roku 2020 pak celkem 200–300
CNG stanic. Tyto informace zazněly dnes na největší CNG a LNG akci roku v ČR,
konferenci Českého plynárenského svazu, Perspektivy a užití zemního plynu
v dopravě.
„40 z celkových 111 CNG veřejných plnicích míst je dnes na běžných čerpacích stanicích
Benzina, Shell, TOTAL, TEXACO, MOL, EuroOil, CARoil, KAPRoil, KONTAKT a dalších. Téměř
každý týden přibývá jedno další místo v ČR, kde se dá CNG natankovat,“ říká Jiří Šimek,
místopředseda Rady Českého plynárenského svazu (ČPS).
„Jen 4 plynárenské společnosti, RWE, E.ON, Pražská plynárenská a Vemex, letos otevřou asi
25 dalších stanic, další připravuje i Bonett a Vítkovice Machinery Group,“ dodává Jiří Šimek
z ČPS. E.ON, který provozuje 15 stanic, má v plánu v roce 2016 zprovoznit 3–5 CNG stanic.
V letech 2017–2020 plánuje E.ON mít celkem 40 stanic. Pro RWE je dlouhodobým cílem
celorepubliková síť až 50 plnicích stanic. Do konce letošního roku tedy RWE zprovozní ke
svým 13 CNG stanicím dalších 12 stanic, například v Trutnově, Rožnově, Mělníku, Praze,
Ostravě, Pardubicích, Liberci, Vsetíně, Třeboni, Klatovech, Havlíčkově Brodu aj. RWE
pokračuje ve spolupráci nejen se sítí čerpacích stanic Benzina, ale i EuroOil a také s několika
dalšími lokálními partnery.

Český plynárenský svaz (ČPS) je nezávislé sdružení firem a odborníků působících v plynárenství a souvisejících
oborech. ČPS navázal v roce 1992 na bohatou činnost svých předchůdců, kteří v tehdejším Československu založili již v roce
1919 Československý plynárenský a vodárenský svaz a byli spoluzakladateli Mezinárodní plynárenské unie (IGU) v roce 1931.
ČPS v současné době sdružuje 221 odborných sdružení a firem působících v plynárenství a 232 individuálních členů – ve velké
většině špičkových plynárenských odborníků.

V ČR se staví i nejvýkonnější stanice ve střední Evropě. „Například v Ostravě a v Brně jsme
vybudovali stanice s výkonem každá více než 4.000 kubíků plynu za hodinu, což z nich dělá
dvě největší CNG stanice ve střední Evropě. Každá z nich plní přes denně 100 autobusů,“ říká
Václav Holovčák, místopředseda představenstva Bonett Gas Investment. Bonett je
v současné době provozovatelem největší sítě CNG stanic (celkem 18) a také za rok 2015
největším prodejcem CNG v ČR.
Pražská plynárenská (PP) vlastní a provozuje nyní 5 CNG stanic a vloni zahájila realizaci tří
nových stanic v Praze, U hlavního depa České pošty v Praze 10 – Malešicích, U Autocentra
Dojáček v Praze 9 a poprvé také mimo teritorium Prahy, v Mirošovicích. K dispozici
motoristům budou letos během několika příštích měsíců. Dalších 14 plánovaných stanic bude
realizovat PP především v blízkosti tradičních čerpacích stanic.
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