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GASCONTROL POSTAVIL V ORLOVÉ PLNICÍ STANICI PRO CNG AUTOBUSY 

Další město Moravskoslezského kraje má ekologickou dopravu. Společnost GASCONTROL dokončila 

a zprovoznila plnicí stanici na stlačený zemní plyn (CNG) v Orlové pro provozovatele městské a 

příměstské veřejné dopravy a jeho nové CNG autobusy. Stanice obslouží minimálně 40 autobusů 

denně. 

 „Využití CNG v dopravě se věnujeme dlouhodobě a považujeme stále tento směr za perspektivní. Je 

dobře, že dopravci to vnímají podobně. Kromě výrazně nižších provozních nákladů má zavádění CNG 

významný přínos pro zlepšení kvality ovzduší,“ uvedl Mieczyslaw Molenda, majitel společnosti 

GASCONTROL, která patří mezi odborníky na plynárenské a energetické technologie.  

Investorem a vlastníkem plnicí stanice je CIDEM Hranice, a.s., do jehož holdingu patří společnosti 

ČSAD Havířov a.s., ČSAD Karviná a.s. a ČSAD Frýdek-Místek a.s. „Orlová byla poslední z našich velkých 

provozoven, kde jsme dosud nedisponovali vlastní plnicí stanicí CNG. Naše dopravní skupina je 

leaderem CNG autobusové dopravy v České republice a díky nové plnicí stanici výrazně rozšíříme 

ekologickou veřejnou dopravu na Orlovsku. Na všech meziměstských linkách budeme provozovat již 

jen nové nízkopodlažní CNG autobusy a postupně také obměníme autobusy na lokální MHD,“ doplnil 

Jakub Vyvial, ředitel divize osobní dopravy, ČSAD Karviná. 

Nová CNG stanice o celkovém výkonu 1140 Nm3/hod se zásobníky zemního plynu je umístěna  

v areálu nedávno modernizovaného autobusového terminálu v Orlové. Nově postavený autobusový 

záliv je osazen dvěma výdejními stojany, takže mohou současně tankovat dva autobusy. Stojany jsou 

opatřeny plnícími koncovkami, které jsou kompatibilní se všemi autobusovými přípojkami. „Je to 

vlastně české know-how s italským srdcem. Hlavní část nové plnicí stanice tvoří dva vysokotlaké 

kompresory, které jsou doplněné moderními technologiemi, bezpečnostními prvky a zařízením na 

měření a řízení CNG stanice, včetně řízení spotřeby elektrické energie,“ uvedl Milan Slamečka, 

obchodní ředitel společnosti GASCONTROL. Příprava stavby trvala zhruba 5 měsíců, samotná stavba  

3 měsíce. Stejnou technologii postavila havířovská firma koncem roku 2016 v Českém Těšíně. 

Součástí projektu byla také stavba vysokotlakého průmyslového plynovodu. „Museli jsme zajistit 

bezpečné provedení křížení nového potrubí s ostatními sítěmi řízeným protlakem v hloubce až 6m  

s uložením do chráničky v délce cca 200 metrů. Díky značným zkušenostem našich pracovníků a jejich 

zodpovědnému přístupu nedošlo k poškození žádného stávajícího zařízení,“ popsal stavební technik 

Josef Mrozek z firmy GASCONTROL. 

V těchto dnech GASCONTROL dokončuje také dvě menší plnicí stanice v Bohumíně pro vysokozdvižné 

vozíky ve společnosti Bonatrans. Společně obslouží až 50 vozíků s pohonem na CNG v nepřetržitém 

provozu. 

Společnost GASCONTROL patří mezi největší subjekty v ČR, které se dlouhodobě zabývají využitím 

CNG v dopravě. Postavila například velkokapacitní plnicí stanici zemního plynu v Ostravě – Martinově 

pro Dopravní podnik Ostrava. Instalovala řadu veřejných plnicích stanic, například ve Zlíně-

Malenovicích, Domažlicích, Oldřichovicích u Třince a v Mohelnici. Skupina se zaměřuje i na další 



oblasti v plynárenské energetice. Stavěla nové potrubní systémy pro modernizovanou teplárnu 

společnosti ArcelorMittal Ostrava nebo bioplynovou stanici v Horní Suché, která slouží k využívání 

bioodpadu z celého Karvinska. GASCONTROL zvládá i speciální technologie, například jako jedna  

z mála firem v ČR provádí uzavírání provozovaných potrubních systémů a produktovodů pod plným 

tlakem bez nutností odstávky nebo omezení provozu. Má i své vývojové centrum a vlastní výrobky, 

jako například odorizační jednotky nebo filtry plynných látek, tepelné výměníky, atd.  

Do skupiny GASCONTROL GROUP patří dvě desítky firem. Roční obrat skupiny se pohybuje kolem  

2 mld. korun. Vlastníkem je zakladatel Mieczyslaw Molenda. 
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