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Anotace 
 
Zajištění energetické bezpečnosti České republiky (včetně zásobování ropou a ropnými 
produkty „v potřebném množství a za rozumné ceny“) patří mezi největší bezpečnostní výzvy 
současnosti. Jedná se o aspekt, kvůli kterému je třeba sledovat jak politickou situaci ve 
zdrojových zemích (tedy hlavně v postsovětském prostoru), ale i v zemích tranzitních. 
Příspěvek mapuje některé důležité milníky poslední doby, stejně jako nabízí přehled 
dálkových ropovodů, které sehrávají, nebo mohou perspektivně sehrát, roli při zásobování 
České republiky ropou. 
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Summary 
 
Ensuring energy security of the Czech Republic (including the supply of crude oil and 
petroleum products "in sufficient quantities and at reasonable prices") is one of the major 
current security challenges. This is an aspect for which it is necessary to monitor the political 
situation in source countries (mainly in the post-Soviet space), but also in transit countries. 
The article is trying to shows some important milestones in the respektive area, as well as 
offer an overview of long-distance pipelines, which play or can in some perspective play, 
some role in the oil-supply for the Czech Republic. 
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Namísto úvodu: Mezinárodněpolitické příčiny jako možné ohrožení energetické 
bezpečnosti České republiky 

 
Ropná bezpečnost, respektive ropná nouze je bez nadsázky fenoménem,  

u kterého nevystačíme s úzkým pohledem, který by se týkal například pouze technických 
aspektů problematiky. Jedná se totiž o kategorii, ve které mohou sehrávat, a také sehrávají, 
roli mnohé aspekty, týkající se přírodních věd, politiky domácí či mezinárodní, sociologie, 
psychologie či právě techniky. To dokreslují případy z poslední doby, na kterých je možné 
rozebrat příčiny a důsledky omezeného zásobování ropou a ropnými produkty v konkrétních 
zemích.  
 

Celá řada eventualit zmíněných v předchozích pasážích textu je či může být více či 
méně řešitelná za využití „tržních principů“. V této kapitole je však řeč o scénářích, kde tyto 
principy nemusí platit. 

 
Zhoršená společensko-politická situace ve zdrojových či tranzitních zemích 
 
Pokud se v souvislosti se zdrojovými zeměmi omezíme na Ruskou federaci 

a Ázerbájdžán, nezbývá než konstatovat, že se jedná o země relativně stabilní, alespoň co se 
týče lokalit, ve kterých probíhá těžba ropy. Oba státy jsou přitom poněkud vzdáleny určitým 
maximálním nárokům na demokratické standardy (což však v obou případech nebrání jejich 
členství v Radě Evropy). 

 
Ropná pole v Ruské federaci se často nachází v relativně řídce zalidněných oblastech.1  
 

 

                                                           
1
 East Siberia Highlights. In: Irkutsk Oil Company, nedatováno. [cit. 2013-11-26]. 

Dostupné z: http://irkutskoil.com/section_29/section_64 
Russia Energy Report. In: End of Crude Oil, 20. IX. 2011. [cit. 2013-11-26]. 
Dostupné z: http://www.endofcrudeoil.com/2011/09/russia-energy-report.html 
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S tím, jak postupně roste důležitost sibiřských nalezišť, objevují se katastrofické vize, 
hovořící o možnosti odtržení Sibiře od Ruské federace nebo o válce mezi Čínskou lidovou 
republikou a Ruskou federací o Sibiř. Ačkoli tento vývoj zřejmě není na pořadu dne, je 
zřejmé, že obyvatelé produkčních oblastí ropy by si přáli více profitovat z výnosů vzniklých 
jejím prodejem. 
 

Ázerbajdžán lze charakterizovat jako osvícenou autokracii, kde již po dvě generace 
vládne dynastie Alievů. „Nemusíme si dělat velké iluze o úrovni demokracie v těchto 
zakavkazských republikách, nicméně je to stát poměrně stabilní. Alijev ... je tam doživotním 
prezidentem, pokud se něco radikálně nezmění. V zemi existují nezávislá média i nezávislá 
opozice, je ale velmi slabá a roztříštěná. Základ Alijevovy moci představuje kontrola 
nerostného bohatství. Díky ní ani nemusí být vůči demokratickým požadavkům vstřícnější.“2 

Situaci by mohla prudce změnit snaha násilím změnit statut quo ohledně linie 
zastavení palby mezi Ázerbájdžánem a Arménií respektive Náhorním Karabachem. 
Ázerbájdžán patří jednak mezi země, které za výnosy z ropy poměrně intenzivně zbrojí, 
jednak zde existuje silná komunita vyhnanců z oblastí ovládnutých Armény. Ti jsou částečně 
uměle drženi stranou integračních procesů a zůstávají tak motorem snah o změnu hranic do 
stavu před prohranou válkou. 

Ilustrace naznačuje, že ropovody v tomto prostoru, vedené často po povrchu, by se 
mohly stát značně zranitelnými nejen v důsledku případných bojů, ale i co se týče 
teroristických útoků.3 

 

 
 
Co se týče tranzitních zemí – jimiž jsou v tomto případě Ukrajina, Bělorusko  

a Slovensko, ani zde není situace zcela jednoznačná. 

                                                           
2
 Ázerbájdžán má prý obří ložiska plynu. Mohla by snížit závislost Evropy na Rusku. Rozhlas.cz,  

12. IX. 2011. [cit. 2013-10-14]. Dostupné z: 
http://www.rozhlas.cz/zpravy/ekonomikavevrope/_zprava/946843 
3
 Global Environmental Problems in the Caspian Region. In: International Committee to Save  

the Archeological Sites of Pasargad, nedatováno. [cit. 6. XII. 2012]. Dostupné z: 
http://www.savepasargad.com/september/caspian%203.htm 
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Pokud se zaměříme přímo na Ukrajinu, tak touto zemí v posledních letech opakovaně 
zmítaly politicky motivovaná vystoupení:4 

 

• Rok 2004: Napětí mezi podporovateli a odpůrci prezidenta Viktora Janukoviče, 
nazývané „oranžová revoluce“. To vyneslo vzhůru prezidenta Viktora Juščenka  
a předsedkyni vlády Julii Tymošenkovou. 

• Rok 2006: Janukovič se stal předsedou vlády, poté co ve volbách zvítězil jeho volební 
blok Strana regionů. 

• Rok 2007: Předčasné volby znovu přinesly vítězství tandemu Juščenko  
– Tymošenková, jejichž vzájemné vztahy však byly daleko od ideálu. 

• Rok 2010: Janukovič zvítězil v prezidentských volbách. 

• Rok 2013: Ukrajina „koketuje“ či „licituje“ mezi příklonem k Evropské unii  
a těsnější vazbou na Ruskou federaci. Kyjevem a dalšími městy otřásají střety mezi 
stoupenci obou bloků.5 
 
Na počátku roku 2009 došlo navíc k zatím největšímu6 vyhrocení vztahů mezi 

Kyjevem a Moskvou ohledně plateb za zemní plyn. Přerušení dodávek plynu se dotklo  
i členských států Evropské unie a bylo jedním z témat, které řešilo České předsednictví Unie.7 

Neméně důležitá je i – z hlediska této práce stěžejní – tranzitní role Ukrajiny 
s ohledem na ropu.8 

                                                           
4
 VELYCHENKO, Stephen a kolektiv. Ukraine, the European Union and Russia. History, Culture and International 

Relations. New York: Palgrave MacMillan, 2007. 
FOURNIER, Ann. Ukraine's Orange Revolution: Beyond Soviet Political Culture?. In Paul J. D'ANIERI, ed., Orange 
Revolution and Aftermath: Mobilization, Apathy, and the State in Ukraine Washington, D. C.; Baltimore: 
Woodrow Wilson Center Press and Johns Hopkins University Press, 2010. 
5
 AMARUSO, John. Ukraine Fails to Overthrow Government, Struggle Continues In: Gaurdian.tv, 3. XII. 2013. 

[cit. 2013-12-05]. Dostupné z:  
http://guardianlv.com/2013/12/ukraine-fails-to-overthrow-government-struggle-continues/ 
6
 Menší napětí tohoto druhu existovalo i v roce 2006, 2008, 2010 i jindy (a nevyhnou se zřejmě ani přelomu let 

2013 až 2014). 
KOVACEVIC, Alexandar. The Impact of the Russia-Ukraine Gas Crisis in South Eastern Europe. In: The Oxford 
Institute for Energy Studies, 1. III. 2009 
 [cit. 2013-12-05]. Dostupné z: http://www.oxfordenergy.org/tag/russia-ukraine-crisis/ 
STERN, Jonathan; YAFIMAVA, Katja; PIRANI, Simon. The Russo-Ukraine Gas Dispute of January 2009:  
A Comprehensive Assessment. In: The Oxford Institute for Energy Studies, 1. II. 2009 [cit. 2013-12-05]. 
Dostupné z: http://www.oxfordenergy.org/tag/russia-ukraine-crisis/ 
STERN, Jonathan. The Russian-Ukrainian Gas Crisis of January 2006. In: The Oxford Institute for Energy Studies, 
1. I. 2006 [cit. 2013-12-05]. 
Dostupné z: http://www.oxfordenergy.org/tag/russia-ukraine-crisis/ 
7
 CASSATA, Peter. Europe, Russia, and Ukraine: The Gas Crisis in Multimedia. In: Atlantic Council, 7. I. 2009. [cit. 

2013-12-05]. Dostupné z:  
http://www.atlanticcouncil.org/en/blogs/new-atlanticist/europe-russia-and-ukraine-the-gas-crisis-in-
multimedia 
8
 ЗАХАРЧЕНКО, Артем; ДЄНКОВ, Дмитро. Україна продовжує розбазарювати транзитний потенціал, In: Час 

i Подiї, 24. II. 2010. [cit. 6. XII. 2012]. Dostupné z:  
http://www.chasipodii.net/article/6251/ 
БАРАБАШ, Іринa. Стратегія та економічні аспекти диверсифікації постачання нафти в Україну. In: 
Інститут Трансформації Суспільства, nedatováno. [cit. 6. XII. 2012]. Dostupné z:  
http://soskin.info/ea/2001/7-8/20010783.html 
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Přitom je opakována zdůrazňována role Ukrajiny jako nástroje pro diversifikaci 
dodávek ropy do členských zemí Evropské unie (ale i do prostoru Západního Balkánu), 
s ohledem na „severojižní“ směr po linii Brody – Adamowo. Tento potenciál by se 
destabilizací Ukrajiny zcela znegoval.9 
 

 
 
 Role Běloruska jako dalšího státu po linii trasy ropovodu Družba se může rovněž 

                                                           
9
 VALVO, Giovanni. Ukraine and the geoeconomic potential of the Black Sea region. In: Window of Heartland,  

5. II. 2011. [cit. 6. XII. 2012]. Dostupné z:  
http://www.windowonheartland.net/2011/02/ukraine-and-geo-economic-potential-of.html 
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dramaticky změnit. Z politického hlediska je tato země chápána jako určitý „skanzen“ 
autoritářského modelu vlády v Evropě. Po změnách, souvisejících s rozpadem Sovětského 
svazu na počátku 90. let XX. Století, se pro zemi stala určující postava Alexandra Lukašenka.10 
Tento populistický kandidát zvítězil v prezidentských volbách roku 1994 s programem plným 
s „mixem“ slibů boje proti korupci a zajištění stability a postupně se mu podařilo zdejší  
– formálně poloprezidentský – systém přetvořit v samovládu.11 
 
 Roztržky respektive napětí se zdrojovými nebo tranzitními zeměmi12 

 
Na stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu13 se uvádí, že průměrný roční dovoz 

ropy do České republiky činí okolo 6 900 000 tun za celkovou hodnotu cca 99 miliard Kč. 
Dovoz se uskutečňuje z Ruské federace (70 %), Ázerbájdžánu a Kazachstánu (obě země 
dohromady 26 až 30 %), v menší míře pak z Polska, Iránu a Alžírska. 

Jelikož je Česká republika z důvodu vlastní nízké produkce14 na dovozu ropy závislá, 
musí klást na tuto oblast velký důraz.  

Pokud se v souvislosti se zdrojovými zeměmi opět omezíme na Ruskou federaci 
a Ázerbajdžán, není v nedávné historii České republiky o napjaté okamžiky nouze: 
 

Ruská federace je státem, který skrytě či otevřeně vystupuje proti snahám jeho 
odběratelských zemí proti „příliš vysoké diversifikaci“ energetického mixu (ať již s ohledem 
na jiné dodavatele ropy respektive trasy ropovodů, tak co se týče změny energetického mixu 
ve prospěch vyšší soběstačnosti).15 

                                                           
10

 Russia's Oil Shutoff to Belarus Threatens European Supplies. In: Radio Free Europe, 4. I. 2010. [cit. 6. XII. 
2012]. Dostupné z:  
http://www.rferl.org/content/Russian_Oil_Flowing_To_Europe/1920439.html 
FISCHER, Sabine a kolektiv. Back from the Cold? The European Union and Belarus in 2009. In: Chaillot Paper, 
No. 119, November 2009. [cit. 6. XII. 2012]. 
Dostupné z: http://www.iss.europa.eu/uploads/media/cp119.pdf 
11

 Belarus. In: Eastern Partnership Community. [cit. 6. XII. 2012]. 
Dostupné z: http://www.easternpartnership.org/partner-states/belarus 
12

 Co se týče vztahů s Ruskou federací a Ázerbajdžánem, až do nástupu vlády Jiřího Rusnoka v polovině roku 
2013 zde existovala určitá dvojkolejnost. Prezidenti Václav Klaus a Miloš Zeman se na tyto dva státy orientovali, 
kdežto vláda respektive Ministersvo zahraničních věcí dávali přednost zdrženlivější politice, občasné kritice 
poměrů v těchto zemích, či upevňování vztahů s jejich rivaly (Gruzie, případně Polsko či Pobaltí v případě Ruské 
federace; Arménie v případě Ázerbajdžánu). 
13

 Ropa a ropné produkty za rok 2011. In: Ministerstvo průmyslu a obchodu, 25. IV. 2012. [online]. [cit. 5. XII. 
2012]. Dostupné z: http://www.mpo.cz/dokument104082.html 
14

 Představení skupiny Moravské naftové doly. In: Moravské naftové doly, nedatováno. [online].  
[cit. 4. XII. 2012]. Dostupné z: http://www.mnd.cz/120/0/skupina-mnd/ 
Ropa na Moravě? Dvakrát jinak. In: EnviWeb, 12. I. 2006. [cit. 2013-10-14]. Dostupné z: 
http://www.enviweb.cz/clanek/geologie/56842/ropa-na-morave-dvakrat-jinak 
15

 STEINER, Štefan; ADÁMKOVÁ, Alena. Skončí české rafienrie ropy v ruských rukou?. In: Parlament Vláda 
Samospráva, nedatováno. [cit. 6. XII. 2012]. Dostupné z: 
http://www.parlament-vlada.eu/index.php/hlavni-temata-prumysl/225-skoni-eske-rafienrie-ropy-v-ruskych-
rukou 
ŠLECHTA, Ondřej. Temelín: Posedlost ohrožením přicházejícím z Ruska. In: Česká pozice, 22. X. 2010. [cit. 6. XII. 
2012]. Dostupné z: http://www.ceskapozice.cz/byznys/energetika/ temelin-posedlost-ohrozenim-
prichazejicim-z-ruska?showcomments=1 
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Ilustrace: Pokles dodávek ropy z Ruské federace v dubnu a květnu 2012.16 
 

 
 
Relativně vysoký vliv Moskvy s ohledem na zásobování řady zemí strategickými 

surovinami umožňuje tomuto státu „trestat“ cokoli, označitelné jako neposlušnost bývalých 
satelitních států. Citelně se to týká zejména zemí v Pobaltí, které byly v nedávné době 
nezřídka konfrontovány s „technickými odstávkami“ ve vztahu k zásobování ropou, zemním 
plynem, uhlím či elektřinou. Trestán byl jak vstup těchto zemí do Severoatlantické aliance, 
tak koketování s umístěním radarů alianční protivzdušné obrany na území Litvy.17 

                                                                                                                                                                                     
Stínový ministr financí ČSSD Mládek: Kritika Číny a Ruska vede ke ztrátě pracovních míst. In: iHned,cz, 15. X. 
2013. [cit. 2013-10-15]. Dostupné z: http://zpravy.ihned.cz/politika/c1-61008020-stinovy-ministr-financi-cssd-
mladek-kritika-ciny-a-ruska-vede-ke-ztrate-pracovnich-mist 
16

 BARTOŠ, Jan. Ropná bezpečnost České republiky. In: Management bezpečnosti 2012. Bílé Poličany: Správa 
státních hmotných rezerv, 2011. 
17

 Například viz květen 2007, kdy Ruská federace reagovala na přemístění pomníku neznámého vojína z centra 
Tallinnu na jeho okraj. 
„Včera de facto začala ekonomická blokáda Estonska. Ruské železnice kvůli „nutným pracím na trati“ přestaly 
dopravovat k baltskému sousedovi uhlí a ropu.“ 
PROCHÁZKOVÁ, Petra, Rusko zastavilo Estonsku dodávky ropy a uhlí. In: Lidovky.cz, 4. V. 2007. [cit. 2013-10-
14]. Dostupné z: http://www.lidovky.cz/rusko-zastavilo-estonsku-dodavky-ropy-a-uhli-fof-/zpravy-
svet.aspx?c=A070504_084742_ln_zahranici_fho 
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Ilustrace: Přerušení ropovodů, zásobujících Litvu a Lotyšsko.18 
 

  
 

Situace ve vztahu k České republice je sice od stavu v Pobaltí poněkud odlišná, ale  
i zde vysledovat občasnou synchronizaci „výpadků“ v zásobování strategickými surovinami  
a politickým vývojem (například viz radar v Brdech). 

„Rusko v dubnu dodá do České republiky jen kolem 80.000 tun ropy, zatímco běžný 
měsíční příděl dosahuje asi 400.000 tun ... Rusko bude podle obchodníků během čtvrtletí 
krátit i dodávky do Polska a do Německa.“ „Za poklesem dodávek ropovodem Družba stojí 
transport ropy do ropovodu IKL a nižší poptávka. Česku nedostatek ropy v blízké době 
nehrozí. Za omezením dodávek ropovodem Družba nestojí podle ministerstva průmyslu  
a obchodu nedostatek ropy v Rusku. Firmy jen k její dopravě do Česka využívají jiné cesty. 
Nižší přepravu zapříčinila i klesající poptávka po palivech.“ 19  

                                                           
18

 Study on the Technical Aspects of Variable Use of Oil Pipelines: Coming into the European Union from Third 
Countries. In: European Commission, 2010. [cit. 2013-11-20]. Dostupné z: 
http://ec.europa.eu/energy/oil/studies/doc/2010_reporting_technical_aspects.pdf 
Self-strangulation. In: The Economist, 5. VI. 2003. [cit. 6. XII. 2012]. Dostupné z: 
http://www.economist.com/node/1827956 
TAVERNISE, Sabrina. Latvia's Oil Routes Dry Up as Russia Alters Flow. In: The New York Times, 21. I. 2003. [cit. 6. 
XII. 2012]. Dostupné z: 
http://www.nytimes.com/2003/01/21/business/international-business-latvia-s-oil-routes-dry-up-as-russia-
alters-flow.html 
VITKUS, Gediminas. Russian Pipeline Diplomacy: A Lithuanian Response. In: Acta Slavica Iaponica, 26, s. 25 až 
46. [cit. 6. XII. 2012]. Dostupné z: 
http://src-h.slav.hokudai.ac.jp/publictn/acta/26/02Vitkus.pdf 
WELIEVA, Landysh. Polotsk-Ventspils Pipeline Oil Dispute Continues. In: The Kazan Times, 12. III. 2012. [cit. 6. 
XII. 2012]. 
Dostupné z: http://kazantimes.com/business/polotsk-ventspils-pipeline-oil-dispute-continues/ 
19

 Z citovaných informací, které byly spojovány s agenturou Reuters, vyplynula celá řada spekulací. Mohou to 
být účelové informace, k jejichž „vypuštění“ mohlo dojít z celé řady důvodů. Ačkoli se zřejmě nakonec jednalo 
spíše o „fámy“ a akutně žádné negativní dopady nehrozí, zůstává připravenost každého státu na výkyvy 
v oblasti dodávek ropy velmi důležitá. 
Reuters: Rusko v dubnu dodá do České republiky o 80 procent ropy méně. In: ČTK, 4. IV. 2012. 
Konec ropy z Ruska nehrozí, je jí víc než na tři dny. In: Lidové noviny, 10. IV. 2012. 
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Zlé jazyky dokonce tvrdí, že vedle případného „biče“ je zde používána  
i neprůhledná forma „cukru“, tedy proaktivní kroky ve snaze vybudovat či posilovat určité 
mocenskopolitické kruhy v rámci státu, které by byly Moskvě jednak obecně nakloněny 
(zavázány), jednak by torpedovaly snahy o snížení energetické závislosti na Ruské federaci (či 
ji dokonce posilovaly). Nejedna osoba z řad vrcholné politické reprezentace České republiky 
je údajně více či méně těsně napojena na určité kruhy v rámci Ruské federace, včetně 
energetického sektoru.20 To může znamenat určité krátkodobé výhody (nadstandardní 
vztahy a ceny) ale i dlouhodobé potíže (přesah do oblasti jaderné energetiky, přílišná 
orientace na jeden zdroj).21 

 
Česká republika a Ázerbájdžán se sbližují poměrně intenzivně. Ázerbájdžán přitom  

– narozdíl od Arménie a Gruzie – patří právě kvůli vývozu ropy mezi poměrně významné 
partnery České republiky. Roku 2010 bylo otevřeno velvyslanectví v Praze, vzájemná 
obchodní výměna, byť pro Českou republiku značně pasivní, setrvale roste. 

Prezident České republiky Václav Klaus navštívil Baku roku 2011, prezident 
Ázerbajdžínu Ilham Aliev zavítal do Prahy roku 2012. Česká republika do určité míry 
podporuje užší spolupráci mezi Ázerbájdžánem a Evropskou unií, například v rámci programu 
Východního partnerství22 nebo právě s ohledem na téma energetické bezpečnosti. 

Obchodní výměna mezi oběma zeměmi v roce 2010 činila zhruba miliardu eur a za 
rok narostla o 75 procent, především kvůli dovozu ázerbájdžánské ropy. Vývoz z České 
republiky do Ázerbájdžánu naopak výrazný není. Prezident Alijev nicméně pozval do své 
země některé investory z České republiky (zejména takové, které se věnují ropnému 
průmyslu nebo jiným oblastem infrastruktury).23 
                                                                                                                                                                                     
LUKÁČ, Petr; PETR, Miroslav. Rusko má ropy pro český trh dost. Její nedostatek Česku nehrozí. In: Hospodářské 
noviny, 11. IV. 2012, s. 18. 
20

 Nakolik se jedná ve většině případů o nijak nepodložené spekulace (jejichž autoři nezřídka sledují své vlastní 
cíle), je nezbytné se jimi při snaze o integrální přístup k zajišťování energetické bezpečnosti České republiky 
seriózně zabývat: 
VOKURKOVÁ, Kateřina. Gazprom Prepares Huge LNG Expansion to Central Europe. In: Aktuálně.cz, 23. VII. 
2013. [cit. 6. XII. 2012]. Dostupné z:  
http://aktualne.centrum.cz/czechnews/clanek.phtml?id=785909 
ŽIŽKA, Jan. Rosatom, či Gazprom: Komu dává Miloš Zeman šanci? In: Česká pozice, 18. XII. 2012.  
[cit. 6. XII. 2012]. 
Dostupné z: http://www.ceskapozice.cz/domov/politika/rosatom-ci-gazprom-komu-dava-milos-zeman-sanci 
Zeman's people have Russian links. In: Prague Daily Monitor, 24. IX. 2012. [cit. 6. XII. 2012]. Dostupné z: 
http://praguemonitor.com/2012/09/24/mfd-zemans-people-have-russian-links 
Kreml a Gazprom kupují západní PR. In: Rexlef.cz, 9. I. 2009. [cit. 6. XII. 2012]. Dostupné z: 
http://www.reflex.cz/clanek/stary-reflex-reflex-cz-reflex-cz-hudema/32600/kreml-a-gazprom-kupuji-zapadni-
pr.html 
BŘEŠŤAN, Robert. Russians and Americans Jostling for Temelín. In: Ekonom, 11. X. 2012. [cit. 6. XII. 2012]. 
Dostupné z: http://www.presseurop.eu/en/content/article/2851301-russians-and-americans-jostling-temelin 
21

 HARAZIN, Lukáš; LUŽA, Oldřich; KRULÍK, Oldřich. Existuje potenciál pro jednotnou energetickou politiku zemí 
Visegrádské čtyřky? In: Zborník zo 18. medzinárodné vedecké konferencie „Riešenie krízových situácií  
v špecifickom prostredí“, 5. – 6. VI. 2013, Žilina (Ed. Ladislav ŠIMÁK). Žilina: Fakulta špeciálneho inžinierstva 
Žilinskej univerzity, 2013. s. 151 až 156. ISBN 978-80-554-0702-9.151-156. 
22

 Azerbaijan. In: Eastern Partnership Community. [cit. 6. XII. 2012]. Dostupné z: 
http://www.easternpartnership.org/partner-states/azerbaijan 
23

 DORAZÍN, Martin; WINKLEROVÁ, Kristýna; HOUSKA, Ondřej. Klaus: Netrápí nás, že obchodní bilance  
s Ázerbájdžánem není vyrovnaná. In: Rozhlas.cz, 5. IV. 2012. [online] 
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„Vítáme české společnosti jako investory i subdodavatele a jsme připraveni vytvořit 
pro ně příhodné podmínky. Realizujeme teď řadu infrastrukturních projektů a českých 
podnikatelů si ceníme díky jejich zkušenostem i dobré pověsti. Velmi rádi je uvidíme jako 
naše partnery.“24 

Vyskytly se ale i okamžiky napětí. V dubnu 2013 byl medializován případ, byť poněkud 
staršího data, kdy ministr zahraničí České republiky Karel Schwarzenberg při příležitosti 
předávání ceny Homo Homini ázerbájdžánskému právníkovi, aktivnímu v oblasti ochrany 
lidských práv, označil Ázerbájdžán za „solidní rodinnou diktaturu“.25 Ačkoli tomuto vyjádření 
aplaudovaly servery v Arménii a Národním Kababachu, oficiální kruhy Ázerbájdžánu daly 
najevo znepokojení.26 Kruhy okolo prezidenta Miloše Zemana vyjádření ministra zahraničí 
bagatelizovaly, a pokud je možné soudit, dokázaly situaci rychle uklidnit.27 

Ministr Schwarzenberg se s určitým časovým odstupem Ázerbájdžánu omluvil, avšak 
nikoli v souvislosti s poznámkami o diktatuře, ale s ohledem na bagatelizaci obětí, pobitých 
Armény počas bojů o Náhorní Karabach.28 

                                                                                                                                                                                     
[cit. 6. XII. 2012]. Dostupné z: 
http://www.rozhlas.cz/zpravy/politika/_zprava/klaus-netrapi-nas-ze-obchodni-bilance-s-azerbajdzanem-neni-
vyrovnana--1042243 
24

 CHLUPATÝ, Roman; HROMÁDKA, Martin. Ázerbájdžán má prý obří ložiska plynu. Mohla by snížit závislost 
Evropy na Rusku. In: Rozhlas.cz, 12. IX. 2011. [cit. 2013-10-14]. Dostupné z: 
http://www.rozhlas.cz/zpravy/ekonomikavevrope/_zprava/946843 
25

 Foreign Minister not to Apologise for Calling Baku Dictatorship. In: Prague Daily Monitor, 26. IV. 2013. [cit. 
2013-10-14]. Dostupné z: 
http://praguemonitor.com/2013/04/26/pr%C3%A1vo-foreign-minister-not-apologise-calling-baku-dictatorship 
26

 Zároveň bylo v této souvislosti připomínáno, že ministr Schwarzenberg lobboval za blíže neupřesněné vysoké 
západoevropské přímé zahraniční investice do České republiky – proti jejich umístění v Ázerbajdžánu.  
Czech Parliament’s Website Strongly Criticizes Foreign Minister Schwarzenberg because of his Statements on 
Azerbaijan. In: APA.az, 1. V. 2013. [cit. 2013-10-14]. Dostupné z: 
http://en.apa.az/news_czech_parliament___s_website_strongly_crit_192137.html 
DEMENTYEVA, Victoria. Azerbaijan’s Foreign Ministry Comments on Czech Foreign Minister Karel 
Schwarzenberg’s Statement in Yerevan. In: APA.az, 12. IV. 2013. [cit. 2013-10-14]. Dostupné z: 
http://en.apa.az/news/191020 
27

 Zahraniční obchod: Ázerbájdžán. In: Business Info. [cit. 2013-10-14]. Dostupné z: 
http://www.businessinfo.cz/cs/clanky/azerbajdzan-zahranicni-obchod-zeme-19316.html 
Českým firmám hrozí konec obchodů v Ázerbájdžánu. Kvůli Schwarzenbergovu výroku. 
In: Parlamentní listy, 4. VI. 2013. [cit. 2013-10-14]. Dostupné z: 
http://www.parlamentnilisty.cz/zpravy/ceskym-firmam-hrozi-konec-obchodu-v-azerbajdzanu-kvuli-
schwarzenbergovu-vyroku-274340 
Azerbaijan Considers Czech FM’s Statement Biased and Unfounded. In: Trend.az, 6. III. 2013. [cit. 2013-10-14]. 
Dostupné z: http://en.trend.az/news/politics/2126990.html 
28

 Czech Foreign Minister Apologizes to Azerbaijan over Khojaly Remarks. In: News.az, 11. VI. 2013. [cit. 2013-
10-14]. Dostupné z: http://www.news.az/articles/politics/80415 
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Rámeček: „Ropné šoky“29 
 
Učebnicovým příkladem mezinárodně politické záminky, která byla (muslimskými) 

zeměmi vyvážejícími ropu využita k nasazení ropné zbraně, se staly určité milníky v rámci 
izraelsko-arabských konfliktů. Když roku 1973 arabští vývozci ropy (respektive Organizace 
zemí vyvážejících ropu jako celek), kontrolující velkou část ropného trhu, dospěli k závěru, že 
kohoutky přiškrtí do doby, dokud Izrael nevyklidí území obsazená válkami v letech 1967 
a 1973. „Požadavkem bylo, aby země postižené embargem na vývoz ropy přestaly 
podporovat Izrael. V listopadu 1973 ministři zahraničí Evropského společenství pod tlakem 
hospodářských dopadů ropného embarga vyzvali Izrael, aby obsazená území vyklidil.  
V prosinci se k tomuto požadavku připojilo i Japonsko … Na trhu zavládl nedostatek ropy, 
vypukla panika a šok. Rostoucí poptávka po ropě se střetávala s klesající nabídkou  
a rovnováhy mohlo být dosaženo jen vyšší cenou a přídělovým systémem. Fungování 
hospodářství v postižených státech bylo ochromeno, u čerpacích stanic se tvořily fronty na 
benzín, zavládl nedostatek topného oleje potřebného k vytápění budov. Cenu ropy  
a ropných derivátů zvedala vlna horečnatých nákupů, ropné zásoby pod vlivem paniky rychle 
klesaly.“30 

„Ropné šoky“ (tedy i ty z roku 1979 a 1990, ale i třeba dopad hurikánu Katrina) je 
třeba hodnotit v širším kontextu. Právě tyto události vedly k dílčí technologické revoluci 
v západním světě, kde přeci jen do určité míry „dostaly zelenou“ energeticky úspornější 
technologie a řešení. Sovětský blok tímto procesem neprošel a i to sehrálo roli v propastné 
odlišnosti „západních“ a „východních“ technologií (například co se týče spotřeby paliva  
u vozidel). 

 

 

                                                           
29

 NOVOTNÝ, Jan. Zkrocení ropných šoků, In: Finmag.cz, 12. IV. 2011. [cit. 2013-10-14]. Dostupné z: 
http://www.finmag.cz/cs/finmag/penize/zkroceni-ropnych-soku/ 
Španělsko se bojí ropného šoku. Snižuje povolenou rychlost na dálnicích, 2011. In: Lidovky.cz, 7. III. 2011. [cit. 
2013-10-14]. Dostupné z: http://byznys.lidovky.cz/spanelsko-se-boji-ropneho-soku-snizuje-povolenou-rychlost-
na-dalnicich-1aa-/ln-doprava.asp?c=A110307_124615_ln-doprava_nev 
Cena černého zlata vylétla nad 40 dolarů – hrozba čtvrtého ropného šoku je na obzoru.  
In: EuroEkonom, 3. III. 2003. [cit. 2013-10-14]. Dostupné z: 
http://www.euroekonom.cz/analyzy-clanky.php?type=jz-ropa03 
30

 NOVOTNÝ, Radovan. Ropná krize v 70. letech: Jak růst cen ropy a vysoká inflace daly vzniknout stagflaci. In: 
Investiční web, 27. I. 2011. [cit. 6. XII. 2012]. Dostupné z: 
http://www.investicniweb.cz/univerzita/zajimavosti/2011/1/27/ropna-krize-v-70-letech-jak-rust-cen-ropy-
vysoka-inflace-daly-vzniknout-stagflaci/ 
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Příloha: Ropovody zásobující Evropskou unii 
 
Pokud bychom si Evropskou unii, respektive Českou republiku, představili jako 

prostor (závislý na dovozu ropy a ropných produktů) v průsečíku možných transportních tras 
této strategické suroviny, pak by bylo tuto situaci možné znázornit tímto způsobem: 
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Ilustrace: Prostor členských zemí Evropské unie (zde ještě ve formátu EU-27) a jejich 
energetická závislost (zde s ohledem na zemní plyn) vyjádřená v absolutních číslech.31 

 

 
 
Ilustrace: Obdobné schéma, popisující ve velmi zestručněné formě přepravu ropy ve 

světovém měřítku.32 
 

 

                                                           
31

 PAILLARD, Christophe-Alexandre. Rethinking Russia : Russia and Europe’s Mutual Energy Dependence. 
In: Journal of International Affairs, 2010, Spring-Summer, s. 65nn.  
[cit. 2013-11-20]. Dostupné z: http://jia.sipa.columbia.edu/russia-and-europe%E2%80%99s-mutual-energy-
dependence 
32

 If the Strait of Hormuz Closed, Which Oil Importing Region Would Suffer the Greatest Loss?. In: Crash 
Watcher, 18. VII. 2012. [cit. 2013-11-20]. Dostupné z: 
http://crash-watcher.blogspot.cz/2012_07_01_archive.html 
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Ilustrace: Ložiska ropy (červeně) a zemního plynu v prostoru Evropské unie a zemí s ní sousedících.33 

 
                                                           
33

 South Stream : Début des travaux en décembre 2012. In: Ice Station Zebra, 20. I. 2012. [cit. 2013-11-20]. 
Dostupné z: http://zebrastationpolaire.over-blog.com/35-categorie-11899567.html 
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Ilustrace: Síť ropovodů “Transněft”.34 
 

 

                                                           
34

 Pipeline Maps. In: Транснефть, nedatováno. [cit. 6. XII. 2012]. Dostupné z: http://eng.transneft.ru/files/2011-06/O0dq5AsfmT3ah2K.jpg 
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Ilustrace: Prostor členských zemí Evvropské unie je možné, z hlediska specific 
energetického mixu určitých zemí, dělit do několika překrývajících se podskupin, které 
nemusí nutně vykazovat společné zájmy. Česká republika spadá do “fialového” kruhu, který 
– alespoň podle unijní teorie – buduje severojižní spojení ropovodů a plynovodů, s cílem 
diversifikovat své portfolio.35 

 

 

                                                           
35

 Energy Infrastructure Priorities for 2020 and Beyond – A Blueprint for an Integrated European Energy 
Network. In: European Commission: Energy, nedatováno, zřejmě 2010.  
[cit. 2013-11-27]. Dostupné z: http://ec.europa.eu/energy/energy2020/infrastructure/index_en.htm 
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Ilustrace: Sonda, srovnávající kapacitu některých ropovodů v prostoru Střední  
a Východní Evropy a sousedících regionů.36 

 

 
 
Ilustrace: Schematický přehled ropovodů s důrazem na prostor Střední  

a Východní Evropy.37 
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A nyní již podrobněji k jednotlivým ropovodům, které se v prostoru Střední  
a Východní Evropy nacházejí. 

 
Družba 
 
Družba38 (tedy v překladu „Přátelství“) je prvním ropovodem, který vedl přes území 

dnešní České republiky (napojení proběhlo v roce 1964). Jedná se zřejmě o nejdelší ropovod 
na světě. Ropovod dopravuje ropu vytěženou v rámci Ruské federace. Prochází zeměmi jako 
je Ukrajina, Bělorusko, Polsko, Maďarsko, Slovensko, Česká republika a Německo.  

Družba začíná v Severním Rusku a pokračuje do Mozyru v Bělorusku, kde se dělí na 
dvě větve. Na tzv. Severní a Jižní Družbu: 

 

• Družba Sever vede z Mozyru do lokality Adamowo v Polsku (rafinérie Plock). Zde 
dochází k propojení s ropovodem Pomerania, který vede do Gdaňských rafinérií. 
Z Polska ropovod dále pokračuje do Německa, do lokality Schwedt (rafinérie Leuna).  

• Družba Jih vede z Mozyru do lokality Brody na Ukrajině, potom do Užhorodu blízko 
hranic Ukrajiny se Slovenskem. Zde se rozděluje na další dvě větvě (tzv. Družba 1 a 
Družba 2). Družba 1 prochází Slovenskem až do rafinérie v Bratislavě (Slovnaft). Blízko 
Bratislavy se v lokalitě Bucany opět rozbočuje a to směrem na Českou republiku. Tam 
odbočuje ve směru na rafinérii v Pardubicích a dále vede do Kralup nad Vltavou. 
Větev Družba 2 z Užhorodu směřuje do Maďarska (lokalita Fenyeslitke a rafinérie 
Szazhalombatta). 
 
Podle Státní energetické koncepce České republiky bylo v roce 2012 ropovodem 

Družba uskutečněno celkem 45,1 % domácí spotřeby ropy. 
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 Ilustrace: Ropovod Družba včetně projektu jeho napojení na další zařízení v Evropě.39 
 

 
 

Ingolstadt – Kralupy nad Vltavou – Litvínov  
 
Výstavba ropovodu Ingolstadt – Kralupy nad Vltavou – Litvínov40 (IKL) se uskutečnila 

v letech 1990 až 1992 a to z důvodů obav z přílišné závislosti země (tehdy ještě 
Československa) na dodávkách ropy z Ruské federace. Tehdy hrozilo, že by mohlo dojít 
k omezení nebo úplnému odstavení dodávek z ropovodu Družba. Bylo tedy rozhodnuto pro 
výstavbu nového ropovodu. I přesto, že došlo k modifikaci průvodního projektu a trasa je 
vedena z Vohburgu an der Donau do Nelahozevsi u Kralup, byl zachován původní název. 

Celková délka ropovodu činí 347,4 km a v roce 2012 jim bylo přepraveno 54,9 %  
z celkového množství dodávek ropy do České republiky. 

 
Ilustrace: Ropovody IKL a Družba.41 
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