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Anotace 
 
Cílem příspěvku je poskytnout vhled do toho, jak pobaltské státy čelí své energetické 
závislosti na Ruské federaci. V roce 1991 se tyto státy se ocitly na hranici mezi Východem  
a Západem. Odmítli být součástí zemí bývalého Sovětského svazu a Společenství nezávislých 
státu, ale zároveň úroveň jejich hospodářského rozvoje neumožnila jejich plnou integraci 
mezi „západní“ země kontinentu. Přechod od centrálně plánované ekonomiky k tržnímu 
hospodářství a náhlé zvýšení cen v Pobaltí vyvolalo ekonomickou a energetickou krizi. K tomu 
se přidružil fakt, že vztahy Estonska a Lotyšska k Moskvě byly vysloveně mrazivé. V kontextu 
snah o vstup do Severoatlantické aliance se zhoršily i vztahy mezi Ruskou federací a Litvou. 
Odklon od dodávek ropy do rafinerie v Mažeikiai nebo z přístavů Ventspils a Butinge ukázal, 
že energetická bezpečnost v tomto regionu je nestabilní a dále se dramaticky vyvíjí (viz 
dokončení projektu Nord Stream). Energetická politika v ideálním případě představuje pestrý 
mix dodávek energie takovým způsobem, aby v případě výpadku některého ze zdrojů, nebyla 
bezpečnost státu ohrožena. Dodávky by mohly být nahrazeny z jiného zdroje. Energetická 
bezpečnost je jedním ze základních sjednocujících faktorů pro pobaltské státy. Energetická 
spolupráce byla zahájena roku 1999, ve snaze efektivněji rozvíjet energetické odvětví v těchto 
zemích, mimo jiné, pokud jde o jednání o vstupu do Evropské unie. Region je přitom 
charakterizován tím, že každá země je zaměřena na jiný zdroj energie: Litva na oblast jaderné 
energie, Lotyšsko na obnovitelné zdroje energie a Estonsku spoléhá na zpracování ropných 
břidlic. V odvětví se dosud podařilo vytvořit mix energetických zdrojů. Regionální výzvou v 
oblasti zemního plynu je dokončení spojení mezi Litvou a Polskem. Za účelem zvýšení 
bezpečnosti je nutné překlenout stav, kdy výhradním dodavatelem zemního plynu pro tyto 
státy zůstává Gazprom. Země se potýkají i s výzvami ohledně dodávek respektive zpracování 
ropy. Ne vždy je možné hovořit o vytvoření zásob ropy na 90 dní pro případ výpadku. 
Relativní soběstačnost vládne v oblasti dodávek elektrické energie, ale i zde nelze nevidět 
perspektivu nestability. Litva se potýká s problémy okolo uzavření elektrárny Ignalina. 
Estonsko chce dovážet elektřinu z Finska. Region přitom disponuje s příznivými přírodními 
podmínkami pro využití energie z obnovitelných zdrojů. 
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elektroenergetika, obnovitelné zdroje. 
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Summary 
 
The aim of the article is to provide insight into what the Baltic States are doing to counter the 
situation in which they realise their energy dependence on the Russian Federation. In 1991, 
the Baltic States found themselves on the dividing line between East and West. They refused 
to be part of the former Soviet Union and Commonwealth of Independent States, yet at the 
same time their level of economic development meant that they could not be accepted 
among the Western countries in Europe. Transition from a centrally planned to a market 
economy and the sudden increase in prices unknown until then evoked an economic and 
energy crisis in the Baltics. Lithuania was the only country that had not serious conflicts with 
Russian Federation in the 90s. Estonia and Latvia maintained rather more frosty relations 
towards Russian Federation. Entrance of the countries into NATO and the European Union 
deepened the conflictual nature of relations even in the case of Lithuania. Diversion of crude 
oil supplies from the Baltic refinery in Mažeikiai or from the Ventspils and Butinge ports 
showed that not even Russia’s interest in the ice-free ports is as important as it seemed 
during the 90s together with the Baltic transit requirement. Energy security in the region is 
unstable (see the completion of the Nord Stream project). Energy policy should ensure some 
varied mix of energy supplies in such a way that in the event of failure of any of the sources, 
state security would not be endangered and supply could be replaced from another source. 
Energy security is one of the basic unifying factors for the Baltic States. Energy cooperation 
was commenced in 1999, which helped to more effectively develop the energy sectors in 
these countries, among other things, in terms of negotiations on entry into the European 
Union. The Baltic region is characterised by each country being focused on  
a different source of energy. Lithuania on nuclear energy, Latvia on renewable sources of 
hydroelectric energy and Estonia relies on processing of oil shale. The energy sectors in the 
Baltic Countries have not yet managed to create a mix of energy sources. The regional 
challenge in terms of natural gas is to complete the connection between Lithuania and 
Poland and thus to establish a connection to Central Europe. In order to increase security, it 
is necessary to diversify the sole supplier source of natural gas – Gazprom. The region is 
much better off with regards to the field of supply and processing of crude oil. So far, the 
main failing is that the countries have not created the obligatory resources to last 90 days in 
the event of supply failure. Ports and terminals are experiencing some bad times, because 
Russian Federation is suspending transport of crude oil to and through the Baltic for various 
reasons. Relative self-sufficiency reigns in the field of electricity supply, but this is unstable in 
light of several changes. Lithuania and its neighbouring countries are facing a problem with 
closure of the Ignalina power plant and again there is the lack of a connection with Central 
Europe. Estonia has to import electricity from Finland. The Baltic also has auspicious natural 
conditions for use of renewable energy. 
 
Keywords 
 
Baltics – Estonia, Latvia, Lithuania, energetical policy, energetic mix, oil, natural gas, 
electroenergetics, renewables.  
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Úvod: Vzájemná závislost mezi členskými státy Evropské unie a Ruskou federací 
 

Evropa respektive Evropská unie není prostorem, který by v současnosti dokázal být 
energeticky soběstačný, alespoň pokud je řeč o fosilních palivech. Víme také, že hlavním 
energetickým producentem pro členské státy Unie je Ruská federace. Spotřeba Evropské unie 
je přibližně charakterizována následujícím mixem – 38, 4 % ropy, 22,8 % zemního plynu, 18,5 
% uhlí, 14,4% jaderné energie a 5,8 % obnovitelné energie. Dovézt si nechává 50 % své 
energetické spotřeby. (Litera, 2006a: 4). Nejvyšší míru energetické závislosti pociťují země 
střední a východní Evropy (Černoch, 2007: 8). Putin okamžitě po svém nástupu do funkce 
prezidenta Ruské federace začal uplatňovat tzv. energetickou diplomacii, jejímž hlavním cílem 
je zajistit postavení země ve světovém kontextu. Na summitu Evropské unie a Ruské federace 
v roce 2000 potvrdil Putin připravenost Ruské federace pomoci Evropě  
k dlouhodobé energetické nezávislosti. (Litera, 2006: 44 – 45). Zatím to ovšem vypadá tak, že 
de facto monopolní společnost Gazprom chce získat přístup k evropským (unijním) 
distribučním sítím a prohloubit hrozbou jejich možného odstřižení energetickou závislost 
Evropy. (Thomsová, 2007: 26). Problém se zajištěním energie si důrazněji Unie uvědomila až 
po energetické krizi na přelomu let 2005/2006. Byli jsme svědky ukrajinsko-ruského sporu  
o dodávce plynu, který omezil dodávku i několika státům EU. Problémy také narůstají  
v postsovětském prostoru, kde se Ruská federace snaží výrazněji prosadit své zájmy za 
pomoci ekonomických nástrojů (Prorok, 20071). 
 Situace dohnala Evropskou unii k přijetí Zelené knihy: Evropské strategie pro 

udržitelnou, konkurenceschopnou a bezpečnou energii. Strategie zdůrazňuje nutnost společné 
vnější energetické politiky a navazuje na Energetickou chartu. V lednu 2007 vznikl na půdě 
Evropského parlamentu projekt rezoluce: Hrozba využití energetických dodávek jako nástroje 

politického nátlaku. Snahou Evropské unie je, aby Ruská federace ratifikovala Evropskou 
chartu, jenomže to Ruská federace odmítá a zdůvodňuje tím, že druhá strana nechce otevřít 
svůj trh ruské dodávce potravin a nevytváří vhodné podmínky pro investice. Proč by se Ruská 
federace mělo vzdát své výhody, když by za to nic nezískala? (Prorok, 20072). 
 Dlouhodobé přerušení nebo zastavení ruských dodávek do prostoru členských států 
Evropské unie by sice způsobilo hospodářské problémy, ale nedostatek ropy by bylo zřejmě 
možné nahradit z jiných zdrojů. V případě plynu by situace byla komplikovanější, ale ne 
neřešitelná. Vše je samozřejmě otázkou vývoje a zmiňované alternativy, na které Unie zatím 
ne zcela jednotně pracuje. Ani Ruská federace nespí a hledá způsoby, jak se zbavit závislosti 
na Evropské unii (rusko-čínská výstavba produktovodů, perspektiva severoamerického trhu se 
zkapalněným plynem atp.). (Litera, 2006: 7 – 8). 
 Vzájemná závislost obou aktérů je do určité míry vyrovnaná, spolupráce v energetické 
oblasti je pro ně výhodná a z ruského hlediska se jedná o téma, v němž může vystupovat vůči 
Evropě jako rovnoprávný partner (Litera, 2006: 45). 
 

                                                 
1
 Prorok, V.: 2007. Energetické zdroje a bezpečnost Evropské unie. http://blisty.cz/art/37415.html. 

2
 Prorok, V.: 2007. Energetické zdroje a bezpečnost Evropské unie. http://blisty.cz/art/37415.html. 
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Energetická politika pobaltských zemí 
 

Energetickou politiku jednotlivých států a její bezpečnost nemůžeme omezovat pouze 
na problematiku opatření ropy nebo zemního plynu (Beneš, 2008: 43). Co je to vlastně 
energetická politika? Daniel Yergin definuje energetickou bezpečnost jako snahu dosáhnout 
dostatečné dodávky energie za přijatelnou cenu (Dančák, 2007: 14). Energetickou politiku 
bychom pak mohli chápat jako prostředek, kterým chceme dosáhnout Yerginovy definice.  
 V rámci Evropské unie je vytváření společné energetické politiky složitým procesem, 
nicméně jednotlivé státy si svou vlastní politiku budují samy a to prostřednictvím 
dlouhodobého strategického konceptu národního hospodářství. Koncept obvykle stanovuje 
určité legislativní i ekonomické prostředí energetického rozvoje, jehož úspěch se odráží 
například v kvalitě životní úrovně společnosti.4 Energetickou politiku můžeme rozdělit na 
vnější a vnitřní dimenzi. Vnější dimenze se stará o bezpečnost dodávek energie tím, že rozvíjí 
vyjednávací dialogy se třetími zeměmi, zabývá se diverzifikací dodávek, možností výstavby 
dalších transportních sítí (ropovodů, plynovodů) a jejich energetickou úsporou. Podstatou 
vnitřní dimenze je udržovat strategické rezervy, zvyšovat energetickou účinnost státu a tak 
podporovat vývoj nových zdrojů energie.5 
 Jestliže padla zmínka o problémech v postsovětském prostoru, měla jsem na mysli 
hlavně vztah Ruské federace a Litvy, Lotyšska, Estonska, Polska a Ukrajiny (Smith, 2004: 2). 
Jejich energetická závislost na Rusku jako jednom surovinovém dodavateli je patrná, přesto je 
tento vztah složitější a není zcela vyjasněn. Od 60. let jsou země střední a východní Evropy 
napojovány na sovětský energetický systém (produktovody, železnice, rafinerie), který je stále 
funkční a pro napojené státy stěžejní (Litera, 2006a: 13). Z toho zároveň vyplývá, že všechny 
větší exportní trasy produktovodů směřované do Evropy jsou vedeny přes bývalé sovětské 
satelity, které jsou dnešnímu Rusku geograficky nejblíže – Estonsko, Lotyšsko, Litvu a Polsko. 
 Největším problémem po obnovení nezávislosti byl systém ekonomických vazeb, který 
poutal pobaltské státy jako odběratele a dodavatele směrem k bývalému Sovětskému svazu. 
Ekonomický systém postrádal racionální strukturu, sovětská dělba výroby byla úzce závislá na 
sovětském trhu, který byl jak odbytištěm, tak i materiálním zázemím pro výrobu. (Švec, 1996: 
274). Bezprostředně po obnovení nezávislosti se rozhodly zapojit do bezpečnostních 
respektive hospodářských evropských struktur a vymanit se tak z područí sovětského 
respektive ruského vlivu (Pospíšil, 1999: 46). 
 Velikost těchto států, vlastně celého regionu, mnohdy přivádí k přesvědčení, že bez 
vzájemné koordinace nemají šanci prosazovat úspěšnou zahraniční politiku (Dančák, 1999: 
126). Dlouhá léta si nemohly budovat vzájemné vztahy podle svého očekávání, a tak je 
otázkou, zda jsou vůbec schopny a ochotny rozvíjet spolu spolupráci na jakékoliv bázi. I přes 
geografickou blízkost nebyla představa společných projektů tak vyzdvihována jako například 
ve Skandinávii. Velmi podobná hospodářská struktura z nich učinila konkurenci, která je spíše 
nabádá k samostatnému rozhodování. Od konce 80. let se ovšem najdou vícečetné výjimky, 
které ke spolupráci vybízí – například politická spolupráce při hledání řešení suverenity států 
nebo bezpečnostní tlak ze strany Ruska. (Zájedová, 2006: 34 – 38). 

V Ruské federaci stanovují ceny elektrárny, které se nemusí řídit směrnicemi 

                                                 
3
 Beneš, I.: 2008. Energetika a geopolitika – dopady na zásobování elektřinou. Konference ČK CIRED. 

http://www.cityplan.cz/index.php?id_document=1166 
4
 Energetická politika ČR. http://www.oze.cz/dokums/Energeticka_politika_70_2.doc. 

5
 Monitoring EU. http://www.fajmon.eu/docs/monitoring/2008-12-01.pdf 
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energetického trhu Unie. Energetické propojení se státy Unie by pak nemuselo být motivující 
(Holmberg, 2008: 106). Pokud se ale chtějí vymanit z energetické závislosti na Ruské federaci, 
pak musí kromě jiného kvalitně propojit své energetické sítě se západní Evropou  
a dostat se na společný energetický trh. Dalším úskalím je monopol energetických dodávek 
uvnitř jednotlivých států, který pochopitelně vytváří nesoutěživý trh. Na druhou stranu se 
pobaltské státy těší ekonomickým benefitům z tranzitních cest, které přes ně vede Ruská 
federace (Litera, 2006a: 9). 

S novou výstavbou produktovodu Nord Stream vyvstávají obavy z toho, že by Ruská 
federace mohla pobaltské státy „nepotřebovat“ a kdykoliv je bez jasných příčin odpojit od 
přísunu potřebných energetických dodávek.7 Nord Stream nabídl Moskvě novou cestu do 
Evropy, takže při pobaltské „neposlušnosti“ je může odstavit tak, aniž by přišlo o zisk ze 
západní Evropy. Jsou tu další možné útrapy jako například za příslušnost k Severoatlantické 
alianci zvýšené tarifní ceny za surovinové dodávky (Thomasová, 2007: 25). 
 Střední a východní Evropa je nyní (2010) z bezmála 90 % závislá na dovozu zemního 
plynu ze zahraničí (zejména z Ruské federace). Kromě Polska a Maďarska nemá tato oblast 
významná naleziště zemního plynu. (Litera, 2006: 14). Národní bezpečnost těchto států je 
ovlivňována energetickou závislostí a vztahem k Ruské feredaci, jestliže se chce Litva, 
Lotyšsko a Estonsko od tohoto problému oprostit, musí se zaměřit na to, jakými prostředky 
toho dosáhnout. Vhodně vybraná energetická politika jim v tom může určitě pomoc a stejně 
tak i uplatňování tří základních požadavků – snižovat spotřebu, lépe využívat stávající zdroje či 
rozvíjet zdroje nové, obnovitelné (Noskievič, 1996: 89). Nicméně pro pobaltský region je role 
Ruské federace jako energetického dodavatele daleko více znepokojivá, než pro ostatní státy 
Unie.8 
 

Regionální spolupráce pobaltských států 
 

K vytvoření vnitřního trhu Evropské unie je potřeba liberalizovat energetický trh, 
jenomže najít optimální řešení na úrovni 27 členských států je těžké. Evropská unie kvůli 
tomu oceňuje užší spolupráci menších skupin států, které si poskytují výhody a vytvářejí své 
regionální trhy. Oblastní trhy se pak mohou stát přínosem pro vytvoření celoevropského 
energetického trhu.9 Energetická koordinace menších států Pobaltí by mohla být výhodná  
i pro zvětšení bezpečnosti regionu a odolnosti vůči ruské mocenské hře. Víme, že v době 
sovětské okupace nedocházelo k možnostem vzájemně spolupracovat. Situace se ovšem 
mění poté, co pobaltské státy společně začnou vzdorovat sovětské nadvládě a chtějí získat 
vlastní suverenitu. 

Pobaltskou spolupráci podporuje myšlenka společného dědictví po sovětské okupaci, 
hlavně bezpečnostní obavy z Ruské federace. Stejně tak to byla snaha splnit podmínky pro 
členství v Severoatlantické alianci a Evropská unie. Evropská unie a skandinávské státy si přejí, 

                                                 
6
 Holmberg, R.: 2008. The Estonian Energy System – Back to Future? 

http://www.technopolis-group.com/resources/downloads/reports/ee_energy_presentation.pdf 
7
 Lannin, P: 2008. Balts hope Georgia conflict boosts energy case. 

http://www.reuters.com/article/worldNews/idUSTRE49703920081008?pageNumber=2 
8
 Holmberg, R.: 2008. The Estonian Energy System – Back to Future? 

http://www.technopolis-group.com/resources/downloads/reports/ee_energy_presentation.pdf 
9
 Vytvoření regionálního trhu 5-ti zemí Evropské unie. 

http://www.cez.cz/edee/content/file/o-spolecnosti/bulletin-energetika-v-eu/cez-bulletin-energetika-v-eu-05-
2007.pdf 
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aby byly pobaltské státy spojené a vytvořily tak trh s potenciálem cca 7, 5 milionu lidí. 
(Zájedová, 2006: 48). Ve druhé polovině 90. let začala být spolupráce mezi energetickými 
úřady pobaltských států aktivnější, a tak v roce 1999 došlo k první společné energetické 
strategii.10 Přestože je spolupráce silným prostředkem jak čelit energetickým hrozbám, je 
potřeba zjistit, zda mají státy potřebu a zájem snižovat energetickou závislost na Rusku. Vztah 
mezi pobaltskými státy a Ruskou federací je důležitým kritériem, stejně tak je dobré vědět o 
dalších možnostech mezivládní spolupráce. 
 
 Energetické vztahy mezi pobaltskými státy a Ruskou federací 
 

Pobaltské státy, ležící v severovýchodní části Evropy, bychom mohli chápat jako 
region, který je v baltsko-skandinávské oblasti. Pobaltský region můžeme definovat také jako 
funkčně vymezený region, který se snaží spolupracovat (Zájedová, 2006: 39). Hlavním 
geografickým pojítkem tří pobaltských států je jejich přímořská pozice. Pobaltské státy jsou 
malé jak svou rozlohou11, tak i počtem obyvatel. Tato oblast bývá často vnímána jako živá 
brána do Ruska. (Zájedová, 2006: 40). V Estonsku a Lotyšsku se vyskytuje nezanedbatelná 
ruská menšina, která dosahuje téměř 1/3 celkové populace. Je to region s příznivým klimatem 
pro zemědělství, ale i pro aplikaci projektů obnovitelných zdrojů, zejména pro bioenergii 
(Holmberg, 2008: 1312). Z poloviny své plochy je zalesněn a vzhledem k historickým 
souvislostem je zde provozován lehký až středně těžký průmysl. V roce 1991 dosáhly státy po 
společné spolupráci oficiální nezávislosti a začaly rozvíjet politické systémy směrem  
k demokracii. Ovšem ihned po vyhlášení samostatnosti se setkaly s vnitřními problémy  
– s hospodářskou krizí a s pobytem sovětské armády, která se stala nástrojem ruského 
nátlaku. (Zájedová, 2006: 45 – 46). Hospodářská krize, ke které došlo vlivem přechodu 
z centrálně plánované ekonomiky na tržní ekonomiku, měla zásadní vliv na podobu 
energetického sektoru. Snížila se spotřeba energie, exportu elektřiny a nastaly problémy 
s Ruskou federací jako dodavatelem energie. Ruská federace se rozhodla zvednout 
pobaltským státům cenu za dodávanou ropu a zemní plyn na úroveň cen světového trhu. 
V letech 1991 – 1993 došlo kromě hospodářské krize ke krizi energetické. (Švec, 1999: 274  
– 275). Přednostně bylo důležité vypořádat se s vnitřními problémy, proto nastal úpadek ve 
společné spolupráci. 
  

Vztah mezi Litvou a Ruskou federací 
 

Litva nesousedí s Ruskou federací přímo, ale pouze s ruskou enklávou Kaliningradu. 
Dále sousedí s Lotyšskem, Polskem a Běloruskem. Lotyško a Polsko jsou považovány za státy, 
které sledují podobné cíle, zatímco Ruská federace a Bělorusko jsou považovány za státy 
ohrožující litevské státní zájmy. Vztah s Lotyšskem je dokonce konkurenční. Obě strany mají 
zájem o nezamrzající přístavy v Baltském moři. Soupeření naneštěstí nezpůsobilo neochotu 
spolupracovat ve sféře bezpečnosti. Polsko je největším litevským investorem a udržuje 
s Litvou výborný hospodářský vztah. (Dančák, 1999: 120 a 127). Politická a hospodářská 
spolupráce s Polskem navíc Litvu posiluje ve vztahu k Bruselu, protože vzhledem k počtu, 

                                                 
10

 Baltic Energy Strategy, 1999 http://www.ukmin.lt/lt/veiklos_kryptys/energetika/NES/doc/BES.pdf 
11

 V roce 2006 obývalo Litvu 3 585 906 osob, při rozloze 65 200 km
2
, v Lotyšsku připadlo na 64 589 km

2  

2 274 735 obyvatel a Estonsko má na 45 226 km
2
 přibližně 1 324 333 obyvatel. 

12
 Holmberg, R.: 2008. The Estonian Energy System – Back to Future? 

http://www.technopolis-group.com/resources/downloads/reports/ee_energy_presentation.pdf 
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rozloze a k partnerství se Spojenými státy americkými má Polsko velkou váhu v mezinárodní 
sféře13. Kaliningradská oblast kvůli své geografické poloze slouží hlavně k reexportu 
strategických surovin pro Ruskou federaci důležitým ekonomicko-vojenským místem. 
Nejkratší tranzitní spojení s enklávou vede přes Lotyšsko a Litvu, případně přes Bělorusko  
a Litvu (tato cesta bývá upřednostňována). Nejvýznamnější tranzit produktovodů do 
Kaliningradu vede přes trasu Kazachstán – Ruská federace – Bělorusko – Litva. (Waisová, 
2003: 40). Z tohoto důvodu je dobrý vztah s Litvou pro Rusko výhodný. V Litvě pobývá 
relativně malá etnická skupina Rusů, je to také jedna z příčin, proč má ze všech pobaltských 
států s Ruskou federací nejlepší vztah (Smith, 2007: 2). 

Po obnově nezávislosti chtěla Litva s Ruskou federací normalizovat vztahy. Vzájemný 
vztah se vyvíjel na základě dobré vůle obou aktérů celkem uspokojivě. Litva dosáhla uznání 
státní hranice, uzavření exkluzivní ekonomické zóny, odvolání ruských vojáků z území  
a mnoha dalších dvoustranných dohod. Litevské rozhodnutí (stejně jako Lotyšské a Estonské) 
vstoupit do Severoatlantické aliance vztah ochladilo. Moskva nevěřila, že by rozšíření 
Severoatlantické aliance pokračovalo směrem na východ. Rozšíření o Českou republiku, 
Maďarsko a Polsko v roce 1999 ji však vyvedlo z omylu a Ruská federace začala sahat po 
ekonomických zbraních. Po zdůraznění, že členství v Evropské unii a Severoatlantické alianci 
není náhradou za dobré sousedské vztahy a po teroristických útocích v září 2001 se vztah 
začal opět pozvolna rozvíjet.14  

Ruská federace může ekonomickou páku uplatnit ve třech formách: buď zastaví nebo 
sníží tranzit obchodu přes pobaltské přístavy nebo zakáže obchod mezi ruskými  
a pobaltskými firmami, anebo odstaví přísun energetických dodávek. Poslední z možných 
metod je nejsnazší způsob jednání, kterým Ruská federace trestá. (Kauppila, 199915). Tyto 
situace nebyly myslitelné za existence Sovětského svazu a v čase jelcinovského 
postsovětského období, kdy docházelo spíše k výhružkám, než ke skutečným činům. Zvrat 
přišel až po nástupu nové zahraniční politiky Vladimíra Putina, a také ještě před rozšířením 
Evropské unie a Severoatlantické aliance v roce 2004.16 Ruská federace politiku 
energetického nátlaku uplatňuje bez udání příčin, za neplacení pohledávek dodaných surovin 
nebo na ochranu ruských menšin. V únoru 2004 zastavila Ruská federace tranzit dodávek 
směrem do Litvy, Polska a Německa. Na jaře 2006 dodávky ropy do rafinerie Mažeikin ze 
severní větve ropovodu Družba. Oficiálním zdůvodněním byl špatný technický stav ropovodu, 
který však Ruská federace neopravuje.17 
 

Vztah mezi Lotyšskem a Ruskou federací 
 

Lotyšsko upřednostňuje pobaltskou spolupráci ze tří států nejvíce, hlavně díky tomu, 
že je sevřené mezi Litvu a Estonsko (Rakovský, 1999: 196). Význam spolupráce mezi 
Lotyšskem a Litvou je poznamenán ještě dalším sporem. Konflikt, který není dosud vyřešen  

                                                 
13

 Souhrnné teritoriální informace Litva (s. 16). http://services.czechtrade.cz/pdf/sti/litva-2008-1013.pdf 
14

 Lithuania and Russia: A Decade of Relations. 
http://www.liw.lt/archive_vid.php?shid=1066993100&id=1066990569 
15

 Laura Kauppila: 1999. Russia's Policy towards Estonia and Latvia. 
http://ethesishelsinki.fi/julkaisut/val/yhtei/pg/kauppila/ch5.html 
16

 Strategické suroviny Ruska: Nástroj zahraničnej politiky. 
http://www.eaq.sk/magazine/EAQ7_Tema%20cisla:%20Hirman.pdf 
17

 Strategické suroviny Ruska: Nástroj zahraničnej politiky. 
http://www.eaq.sk/magazine/EAQ7_Tema%20cisla:%20Hirman.pdf 
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a střídavě se dostává do agendy zahraniční politiky obou zemí, souvisí s možností exploatace 
ropy z mořského dna, které se nachází v místě s nevyjasněným právním statusem. Oba státy 
si samozřejmě nárokují výsadní postavení, které druhou stranu staví vždy do nevýhodné 
situace. (Dančák, 1999: 127 a Waisová, 2003: 41). Lotyšsko prioritně buduje bilaterální vztahy 
s Německem, společně participují na různých projektech – například německá společnost 
Ruhrgase vlastní lotyšskou monopolní plynovou společnost Latvijas Gaze. Dalším ideálním 
sponzorem lotyšských aktivit je Švédsko. (Rakovský, 1999: 196 a 198). Lotyšsko je silnou 
transportní zemí, nemalá část státního rozpočtu je tvořena právě těmito poplatky (Rakovský, 
1999: 216).  

Vztahy s Ruskou federací nejsou dobré, hlavním problémem je ruská menšina, která je 
stále některými politiky považována za cizorodý prvek18. Ruská federace využívá menšinu  
k manipulaci ve svůj prospěch (Smith, 2007: 2). V říjnu roku 1992 uzavřela Ruská federace 
přísun ropy z rafinerie Samara na Volze, kvůli tomu, že Lotyšsko proklamovalo vlastnictví 
tohoto produktovodu. Provoz ropy do lotyšského přístavu Ventspils byl obnoven poté, co obě 
strany prodiskutovaly spoluvlastnictví ropovodu v dubnu 1994. Uzavření zdroje a spor 
probíhal znovu v roce 1998 po modifikaci občanského zákona a diskriminaci etnických Rusů 
s tím související.19 V roce 2003 došlo opět k uzavření ropovodu směrem k přístavu Ventspils 
(Smith, 2007: 2). 

 
Vztah mezi Estonskem a Ruskou federací 

 
Estonsko je stát ležící mezi Lotyšskem, Ruskou federací20 a přes Finský záliv sousedící 

s Finskem. Největšími investory jsou Švédsko a Finsko21. Spolupráce mezi nimi začala v době 
meziválečné a pokračuje finanční a politickou podporou po získání nezávislosti na počátku 90. 
let. (Švec: 1996, s. 271). Estonské vztahy k Ruské federaci jsou od té doby politicky chladné22. 
Jako nejmenší pobaltský stát má s Ruskou federaci nejvíce agresivní vyjednávání (Smith, 
2007: 2). Ekonomické vztahy, na rozdíl od politických, jsou celkem funkční. Estonsko je jedním 
z mnoha tranzitních kanálů Ruské federace, drží zde nízké tranzitní ceny, a tak nemá žádného 
konkurenta. 

Konfliktní zákon o cizincích z června 1993 vyprovokoval ruské výhružky k možnému 
přerušení dodávek plynu, pokud by byl přijat. Představitelé orgánů v Narvě a Sillamäe (oblast, 
kde se vyskytuje největší ruská menšina) byli ochotni rovněž zablokovat veškeré dodávky 
elektrické energie do zbytku Estonska v případě přijetí tohoto zákona. (Pospíšil, 1999: 60). 
V roce 2008 odklonila Ruská federace lodní přepravu ropy a uhlí z přístavu v Tallinu, které se 
stará o energetickou bezpečnost Pobaltí. Po ruském vpádu do Gruzie zvýšil přístav význam 
regionální bezpečnosti. Rusko-gruzínský konflikt donutil pobaltské státy znovu se zamyslet 
nad tím, zda se chtějí mezi sebou raději handrkovat nebo zvítězí společné energetické 
priority. Ruské úřady plánují směřovat surovinový export jinou trasou, například lodní 
přeprava uhlí přes Tallinn se v dubnu 2008 dostala na nulu. (Lannin, 2008: 1)23 

Ještě před tím v roce 2004 oznámil Gazprom, že pobaltské státy budou platit stejně 

                                                 
18

 Souhrnné teritoriální informace Lotyšsko. http://www.businessinfo.cz/cz/rubrika/lotyssko/1000682.pdf 
19

 Latvia and Russia oil dispute. http://www.american.edu/ted/latviaoil.htm#r 
20

 Hranice států není vedena po pevnině, ale přes jezero. 
21

 Souhrnné teritoriální informace Estonsko. http://www.businessinfo.cz/cz/rubrika/estonsko/1000907.pdf 
22

 Institut estonské zahraniční politiky. http://www.evi.ee/lib/Security.pdf 
23

 Lannin, P: 2008. Balts Hope Georgia Conflict Boosts Energy Case. 
http://www.reuters.com/article/worldNews/idUSTRE49703920081008?pageNumber=1 
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jako západní Evropa, tj. za 1000 m3 z původních 80ti USD zaplatí 120 – 130 USD (Smith, 2007: 
5). V lednu 2006 a 2009 neproudil ruský plyn na Ukrajinu a tím prakticky do všech evropských 
států odebírající ruský plyn. Aktuálním problémem je výstavba produktovodu Nord Stream, u 
něhož se pobaltské státy domnívají, že je pro ně transportní hrozbou. (Lannin, 2008: 224). 

 
 Energetická strategie pobaltských států 
 

Změna zakořeněného sovětského dědictví v energetice vyžaduje čas a významné 
investice. První kroky spolupráce se zakládají na několika principech – vytvořit soutěživý 
vnitřní trh, hlavně v oblasti elektřiny a plynu. Vzájemně propojit rozvodní sítě, které dovolí 
exportovat elektřinu do sousedských zemí a zlepší tím ekonomický výkon energetického 
sektoru. Jako hlavní problém lze vidět nízkou úroveň bezpečnosti rozvodní sítě zemního 
plynu, která je odkázána na jediný dodavatelský zdroj.25 Pobaltské státy jsou charakteristické 
tím, že každý z nich pěstuje jiné strategické rezervy. Litva se zaměřuje na jadernou 
energetiku, Lotyšsko využívá potenciálu vodní energetiky a Estonsko dlouhodobě spoléhá na 
zpracování speciálního zdroje olejové břidlice. K tomu se spoléhají na import zemního plynu, 
ropy a zvyšují podíl domácích a obnovitelných zdrojů energií. 

Pobaltské státy se tedy rozhodly spolupracovat dohromady na bezpečnostně 
podpůrných energetických projektech v regionu. Vzájemná spolupráce byla potvrzena 
podpisem energetické strategie v říjnu 1998 a znovu v roce 2007. Slabostí společného 
energetického sektoru jsou různé státní cíle a malá velikost energetických trhů. Nyní uvedu 
vybrané silné a slabé stránky a výzvy v oblasti primárních energie. 

 
Zemní plyn 

 
Spalováním zemního plynu lze energii přeměnit pouze v teplo26. Zemní plyn můžeme 

těžit z pevniny (např. Ruská federace, Alžírsko, Nizozemí), anebo z ložisek pod mořským dnem 
(např. v Severním moři). Upravený zemní plyn přepravujeme potrubím nebo tankery 
v případě zkapalněné podoby (LNG). V tomto případě se zemní plyn na pobřeží stlačí nebo 
zkapalní (tím cca 600krát zmenšíme objem) a přečerpá do tankeru. V cílovém terminálu se 
opět přečerpá zpět do zásobníků a odpařováním se dodá do plynovodů. Dálkové plynovody 
jsou upraveny tak, aby byly vytíženy rovnoměrně po celý rok. V zimě, je vyšší spotřeba plynu, 
než v létě, proto je vhodné vyřešit tuto nevyváženost postavením podzemního uskladnění, 
které slouží hlavně přes léto, kdy se plyn tolik nevyužívá.27 Zemní plyn patří 
k nejekologičtějším fosilním zdrojům28. Zajímavou myšlenkou zpracování zemního plynu je 
technologie kogenerace. Je to nejefektivnější využití tepelné energie uvolněné spalováním 
paliva tak, že se nejprve vyrobí elektřina, a pak se využije odpadní teplo pro vytápění, ohřev 
vody atd.29 

Pobaltské státy mají dobře rozvinutou energetickou síť plynovodů směrem k Ruské 
federaci a Bělorusku, ale dosud nemají přímé spojení se systémem centrální Evropy. 

                                                 
24

 Lannin, P: 2008. Balts Hope Georgia Conflict Boosts Energy Case. 
http://www.reuters.com/article/worldNews/idUSTRE49703920081008?pageNumber=2 
25

 Baltic Energy Strategy 1999, (s. 2 – 5). http://www.ukmin.lt/lt/veiklos_kryptys/energetika/NES/doc/BES.pdf 
26

 Zemní plyn. http://www.zemniplyn.cz/plyn/ 
27

 Zemní plyn. http://www.zemniplyn.cz/doprava/ 
28

 Zemní plyn. http://www.zemniplyn.cz/ekologie/ 
29

 Zemní plyn. http://www.zemniplyn.cz/soustava/#kog 
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Plánovaný polsko-litevský plynovod a vybudované první plynové uskladnění v regionu jsou 
základem k tomuto spojení. Nadvláda jednoho dodavatele, ruského Gazpromu, nepodporuje 
liberalizaci trhu a navíc jeho plynové dodávky neposkytují bezpečnost v době špičky (v zimě). 
Neexistuje zde přiměřená regulace trhu s plynem, ačkoliv je zemní plyn jeden 
z nejatraktivnějších fosilních zdrojů v Pobaltí. Spojení uvnitř regionu, mezi pobaltskými státy, 
je rozvinuté rozumně. Za účelem zvětšit spolehlivost dodávky je nezbytné provést několik 
změn. Například začít studovat proveditelnost dovozu zkapalněného plynu, rozvinout 
příslušnou infrastrukturu a propojit Litvu a Polsko ropovodem. 

 
Ropa 

 
Ropa je směsí přírodních látek, která vznikla fyzikálně chemickými procesy během 

mnoha milionů let, naleziště tak najdeme jak na souši, tak i na dně oceánů. Ropa je těžena 
pomocí hloubkových vrtů a po jednoduché úpravě v místě naleziště je přepravována 
ropovody do rafinerií, kde je ropa zpracována v ropné produkty. Dnes se rafinerie přesouvají 
co nejblíže k nalezištím nebo na dobře logisticky dostupná místa – do přístavů.30 

Původní zdroje v regionu jsou velmi skromné, ale jejich vytěžení by mohlo být 
konkurentem k dovozu po několik dekád. Je tedy vhodné zkoumat místní ropná naleziště. 
Budoucností by měla být produkce dopravního paliva z olejové břidlice místo z ropy. Za 
účelem zabezpečení zásob hospodářství je potřeba mít zásoby na 90 dní pro případ výpadku. 
Pobaltské státy mají přechodné období do roku 2010, kdy mají mít zásoby vytvořené. 
Množství zásob se určuje podle průměru národní spotřeby za předcházející rok.31 Tranzitní 
cesty ropovodů jsou dobře dostupné z rafinerie, která je v Pobaltí soustředěná poblíž 
litevského přístaviště. Regionální přístavy jsou celkově velmi výhodně umístěné pro tranzit  
z Ruské federace do Evropy a k dalším zemím. V regionu dobře funguje trh kapalných paliv. 
Důležitou podporou energetické bezpečnosti v Pobaltí ve zpracování ropy je rafinerie 
Mažeikiai.32 

 
Elektřina 

 
Pobaltí je ve výrobě elektřiny prozatím poměrně soběstačné. K větším problémům 

patří nevyhovující technická kvalita elektrického přenosu a rozvodných systémů. V regionu 
figuruje malý počet elektrických dodavatelů, což nemá dobrý vliv na liberalizaci trhu. 
Vybudování vzájemného spojení se systémy Polska a Švédska by zvětšilo spolehlivost dodávky 
proudu. Dobře rozvinutá energetická síť směrem k Ruské federaci a Bělorusku platí  
i u elektrického vedení a stejně tak i nedostatečné přímé propojení se systémem centrální 
Evropy. Dnes už je Pobaltí napojené alespoň na skandinávskou elektrickou síť pomocí 
projektu „Estlink“ mezi Estonskem a Finskem. Tím částečně redukuje oblastní závislost na 
Rusku33. I přes tento pokrok jsou pobaltské státy vnímány jako separovaný ostrov od zbytku 
států Evropské unie. (Holmberg, 2008, 934). 

                                                 
30

 Petroleum. http://www.petroleum.cz/zpracovani/ 
31

 Estonian National Energy Strategy; in: Oil Shale, 2/2007, s. 332.  
http://www.kirj.ee/public/oilshale/oil-2007-2s-13.pdf 
32

 Baltic Energy Strategy, 2007. http://www.ukmin.lt/lt/veiklos_kryptys/energetika/NES/doc/BES2007en.doc 
33

 Energy Information Administration. http://www.eia.doe.gov/emeu/cabs/Baltic/Electricity.html 
34

 Holmberg, R.: 2008. The Estonian Energy System – Back to Future? 
http://www.technopolis-group.com/resources/downloads/reports/ee_energy_presentation.pdf 
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V Litvě se nachází jediná jaderná elektrárna v Pobaltí, do konce roku 2009 by měla být 
odstavena. V případě, že bude odstavena, musí dojít k nahrazení části elektřiny z vybraných 
elektráren v Litvě a v Estonsku (modernizací elektrárny Narva atp.). Nová jaderná elektrárna 
zvýší celkovou energetickou bezpečnost Pobaltí. Proč také nevyužít existující infrastruktury  
a zkušeností pro novou výstavbu elektrárny? Jaderná energetika má své zastánce, ale  
i odpůrce. Ovšem musíme se ptát, do jaké míry jsou tyto obavy politického charakteru a do 
jaké míry strachem občanů (např. negativní postoj Rakouska k jaderným elektrárnám je podle 
studií spíše záležitostí politiků, než rakouské veřejnosti). Energie vyprodukovaná z jaderného 
štěpení je mnohem levnější, ale investiční náklady na provoz jsou zde větší, než u spalování 
fosilních paliv. Jaderné elektrárny netvoří CO2 v takovém množství jako uhlí a jiné fosilní 
zdroje. Otázkou na zvážení je bezpečnost jaderných reaktorů – mají vady v konstrukci, které 
nelze odstranit žádným bezpečnostním opatřením. (Froggatt, 2005: 3). Přichází jaderná 
renesance, která může do značné míry nahradit tekutá paliva (naftu a plyn), proto je jaderná 
energetika pro Litvu a pobaltský region přínosným zdrojem energie. (Kříž, 2007: 70 – 75). 

 
Obnovitelné zdroje 

 
V Pobaltí panuje stejná myšlenka jako v rámci Evropské unie. Závislost na dovážených 

energetických zdrojích je možné redukovat pomocí obnovitelných zdrojů a větším využitím 
domácích zdrojů. Projekty obnovitelných zdrojů je možné v této lokalitě dále zvyšovat. Co se 
týká ochrany životního prostředí a snižování emisí, pak je používání obnovitelných zdrojů  
a zvětšení energetické účinnosti možným řešením, které ovšem musí brát v úvahu zvláštnosti 
a možnosti jednotlivých pobaltských států. V regionu se nejvíce uplatňují zdroje vodní 
energie, větrné a biomasy. V menší míře i energie sluneční nebo z jádra.35  

Evropská unie si zvolila na pomoc ke splnění svých cílů obnovitelné zdroje, které sice 
mají specifické vlastnosti a limity, ale jejich ekonomický potenciál je výrazný. V roce 1997 
přijala Evropská komise dokument Energy For the Future: Renewable Sources of Energy. 
V tomto dokumentu se konstatuje, že využití obnovitelných zdrojů v Evropské unii je 
nedostatečné a tvoří pouze 6 % primárních energetických zdrojů Evropské unie. Je na 
Evropské unii a členských státech, aby uskutečnily podstatné kroky ke zvýšení podílu 
obnovitelných zdrojů na celkové spotřebě energie. Pobaltské státy musí splňovat povinnosti 
podle mezinárodních úmluv a stanovených směrnic Evropské unie o životním prostředí, které 
má vliv na rozvoj energetického sektoru. Mezi ně například patří provádění požadavků 
Kjótského protokolu o změně klimatu z prosince 1997.36 Obnovitelné zdroje jsou domácí 
zdroje, a proto pomáhají snižovat závislost na dovozu energie a do jisté míry zvyšují 
bezpečnost energetických dodávek. V celosvětovém měřítku představují tyto zdroje velký 
ekologický potenciál, kterým je teoreticky možné pokrýt současnou celosvětovou spotřebu. 
Ovšem využívání obnovitelných zdrojů k výrobě energie je omezeno jejich malou plošnou 
koncentrací, nestejnoměrným rozložením, proměnlivostí a vysokými investičními náklady. 
(Noskievič, 1996: 55).  

Větrná a vodní energie je nejpoužívanější formou využívání obnovitelných zdrojů. 
Nejpříznivější evropské podmínky pro užívání větrné energie jsou v přímořských oblastech, 

                                                 
35

 Baltic Energy Strategy 2007, s. 1 až 7 
http://www.ukmin.lt/lt/veiklos_kryptys/energetika/NES/doc/BES2007en.doc 
36

 Energy for the Future: Renewable Sources of Energy, s. 4 až 8 
http://europa.eu/documents/comm/white_papers/pdf/com97_599_en.pdf 
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kde vane pravidelný a dostatečně silný vítr až 80 % dní v roce (Noskievič, 1996: 79). Větrná 
energie má nesporné klady, ale i zápory: snižuje energetickou závislost na surovinách z Ruské 
federace a zmírňuje globální změny klimatu snižováním emisí skleníkových plynů. Naproti 
tomu větrné turbíny výrazně zasahují do krajinného rázu, vytváří zdravotně nepříznivý 
nízkofrekvenční hluk z lopatek, které proráží vzduch, ruší telekomunikační a radarové zařízení, 
nezvyšují zaměstnanost (jsou samoobslužné), snižují turistiku v oblasti. Cena této energie 
bývá vyšší, cca o 50 – 120 %, než jiná energie a zapříčiňuje konkurenceschopnost. (Mondem, 
2007: 13 – 16). Větrná energie je využívaná výhradně ke tvorbě elektřiny (Lenža, 2006: 74). 

Vodní energie je jedna z nejdéle používaných forem energie. Její využitelnost závisí na 
průtoku vody, který musí být po celý rok konstantní (Noskievič, 1996: 73). Výhodou vodní 
energie je, že se přemění v elektřinu, kterou je možné využívat mnoha způsoby. Můžeme ji 
buď vyrábět přeměnou na mechanickou energii (vodní mlýny aj.) nebo ji můžeme pomocí 
vodních turbín přeměnit z mechanické energie na elektřinu. (Lenža, 2006: 74).  

Biomasa je dnes ve většině rozvojových zemí nejdominantnějším zdrojem energie  
a její zpracování je rozsáhlé. Přeměnou můžeme dosáhnout kapalného paliva, tepla, elektřiny 
atp. Stinnou stránkou je fakt, že pokud se nereguluje kácení stromů a nehlídá se rovnováha, 
může to mít katastrofální důsledky. Výhodou ovšem je, že je možné využívat i obyčejný 
dřevěný odpad, který může umožnit energetickou soběstačnost v mnoha venkovských 
oblastech. (Lenža, 2006: 70). 

 
Členství postsovětských pobaltských republik v Evropské unii 

 
Hlavní cíle energetické politiky, které jsou společné pro všechny členské státy  

a vychází z přístupových smluv, jsou: energetická bezpečnost, konkurenceschopnost, 
efektivní využívání energie a trvale udržitelný rozvoj v odvětví energetiky.37 Konkrétní 
specifické rysy současné „první“ energetické politiky Evropské unie jsou složitým  
a momentálně diskutovaným tématem. Pro energetickou bezpečnost pobaltských států byl 
vstup do Evropské unie (2004) velmi důležitý, protože tak získaly přístup k širokému 
financování energetických plánů a projektů. Ty například mohou Pobaltí propojit 
s energetickou soustavou Evropy. Přístupová jednání je nejen dohnala k hlubšímu rozvoji 
energetických politik, ale přivedla je i ke společné spolupráci. Druhým klíčovým příspěvkem 
bezpečnosti je to, že se pozice států v rámci Evropské unie posílila a jejich zájmy jsou při 
vyjednávání s Ruskou federací lépe obhajovány.38 

 
BASREC 

 
Diskutuje se o tom, že by se prostor kolem Baltského moře mohl stát mezinárodním 

regionem s agendou pro bezpečnost a spolupráci, tzv. soft bezpečnost (Zájedová, 2006: 127). 
V Regionu baltsko-skandinávské oblasti je energetická spolupráce koordinována v diskusním 
fóru BASREC. Organizace vznikla na konferenci v Helsinkách v říjnu 1999 a členy kromě Litvy, 
Lotyšska a Estonska jsou Dánsko, Finsko, Německo, Island, Norsko, Polsko a Švédsko. GSEO je 
řídící orgán BASREC a zřizuje 5 pracovních skupin – oblasti jsou: bioenergie, energetická 
účinnost, plyny, elektrický trh a měnící se klima. V rámci BASREC je cílem vybudovat oblastní 

                                                 
37

 National Energy Strategy of Lithuania. http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=292522 
38

 Towards Energy Independence. http://www.liw.lt/archive_vid.php?shid=1206604796&id=1206604260 
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pohled na energeticko-politickou strategii, organizační strukturu, obchod, analýzu možností 
jak vyvinout tržní rámec a redukovat problémy životního prostředí.39  
 Výzvy, které vychází z cílů let 2003 – 2005 si kladly za cíl zvýšit oblastní spolupráci  
a jsou jimi: soustředěnost na bezpečnost nabídky uvnitř regionu, investice a integrace do 
plynového a elektrického trhu, podpora dlouhodobého výzkumu, bezpečnost přenosové 
soustavy energie, představit bioenergii, zvýšit financování do energetické účinnosti, 
liberalizovat energetický trh kolem regionu a rozšířit oblastní spolupráci o severozápad Ruské 
federace, včetně Kaliningradu.40 
 

Energetický sektor Litvy 
 

Litevská energetika je nejvíce investičně preferovaný sektor v zemi, zahrnuje 
energetické systémy, jakými jsou elektřina, dodávka tepla, zpracování ropy, zemní plyn, uhlí, 
domácí a obnovitelné zdroje.41 V lednu 2009 byl schválen zákon, který zřizuje samostatné 
Ministerstvo energetiky a spolu s dosavadním hlavním orgánem, Ministerstvem hospodářství, 
by měly provádět energetickou politiku efektivněji. Ministerstvo hospodářství se bude 
zabývat inovací sektoru a Ministerstvo energetiky bude zodpovědné za oblast energetiky. 
Podřazeným, ale ne méně důležitým orgánem je Energetická agentura, která byla založena 
v roce 1993 za účelem zpracování národních energetických strategií.42  

Ekonomický charakter země je hodnocen velmi stabilně, ačkoliv byl zasažen 
hospodářským poklesem v roce 2008. V ekonomice negativně působí externí vlivy, jakými 
jsou nárůst cen pohonných hmot, potravin a energetických surovin. Litva má velmi 
energeticky náročné hospodářství, spotřebuje na jednotku produkce nejvíce energie ze zemí 
Evropské unie (šestkrát více, než je unijní průměr). Může za to dědictví strukturalizace 
průmyslu pro potřeby Sovětského svazu. Dnešní průmysl je lehký až středně těžký, zůstaly zde 
energeticky náročné výroby cementu, umělých hnojiv, zpracování ropy atp. Energetický 
sektor vyrábí v litevském hospodářství cca 4 % HDP.43  

Spotřeba primární energie Litvy je rozdělena do tří vyrovnaných částí, v roce 2005 to 
bylo 30,8 % ropy, 28,4 % plynu a 27,9 % jaderné energie. Z toho jasně vyplývá, že dominanta 
energetického sektoru, jaderná energie, tvoří přibližně 1/3 nezanedbatelné energie. Znamená 
to také, že zbylé cca 2/3 energetických zdrojů pochází z importu, konkrétně z Ruské 
federace.44 Spotřeba i výroba primární energie je kolísavá, můžeme si všimnout, že Litva 
kromě jaderné energie produkuje nepatrné množství tekutého paliva a vyrábí energii 
z obnovitelných zdrojů energie. Závislost na ruském energetickém importu se během 15 let 
snížila ve spotřebě o 13,9 % z původních 72,3 % v roce 1990. Snížení je podmíněno tím  
o kolik se zvýšila vlastní produkce energie. V roce 1995 představovala vlastní produkce 36 % 

                                                 
39

 Council of the Baltic Sea States. 
http://www.cbss.st/basrec/dbaFile2000.htm/ a www.cbss.st/organisati/groupseniorenergy/ 
40

 Council of the Baltic Sea States. http://www.cbss.st/basrec/organisation/groupseniorenergy 
41

 Ministry of Economy Lithuania. http://www.ukmin.lt/en/energy/NPP/ 
42

 Ministry of Economy Lithuania. http://www.ukmin.lt/en/energy/ 
43

 Souhrnné teritoriální informace Litva; in: Czech Trade, s. 19, 22 a 31. 
http://services.czechtrade.cz/pdf/sti/litva-2008-1013.pdf 
44

 Renewable Policy Review Lithuania, s. 1. http://www.erec.org/fileadmin/erec_docs/projcet 
_documents/res2020/lithuania_res_policy_review_april_08.pdf  
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spotřeby energie, to znamená, že 64 % energie bylo importováno. V roce 2000 to bylo 60,5 % 
(vlastní 39,5 %) a v roce 2005 58,4 % dovezené energie (vlastní 41,6 %).45 

Litevský energetický sektor může velmi dobře stavět na tom, že již existuje řada 
potřebných struktur, jakými jsou elektrárny, rafinerie, dovozové a vývozové terminály, systém 
plynových a tepelných dodávek. Efektivnost spotřeby energie se za poslední dekádu zvýšil 
pouze v průmyslu a v obchodu, zatímco v sektoru služeb (vytápění škol, nemocnic atp.) 
vzrostla jen mírně. Relativní spotřeba energie pro vytápění budov je tak ve srovnání se 
západní Evropou dvakrát větší.46 Celkový nainstalovaný výkon energie je 5 095 MW47.  
 

 Zemní plyn 
 

Alternativa k jedinému dodavateli zemního plynu (Gazpromu) stále neexistuje. Ceny 
plynu, které výrazně rostou, závisí na monopolním dodavateli a neumožňují konkurenci na 
trhu. Závislost na ruském Gazrpomu je zvýšena dále skutečností, že v Litvě není žádné 
skladiště zemního plynu, ani vybudovaná infrastruktura pro dovoz zkapalněného plynu (LNG) 
po moři.48 Litva může využívat služby poskytované lotyšským uskladněním zemního plynu, 
protože již během první pobaltské energetické strategie byla postavena měřící stanice na 
litevsko-lotyšské hranici. V případě nouze o zemní plyn, pak toto propojení může pomoci až 
do výše 50% státní poptávky. Zatím neexistují žádné speciální dohody, které by řídily užívání 
tohoto spojení. V Litvě se plánuje stavba vlastního podzemního skladovacího zařízení, jehož 
kapacita by byla kolem 500 milionů m3. Investiční náklady představují přibližně 500 milionů 
USD.49 Projekt terminálů na dovoz zkapalněného plynu je plánovaný a navíc USA přislíbila 
poskytnout Litvě 800 000 USD na projekt (Lannin, 2008: 1 – 250). 

Zemní plyn je do Litvy dodážen prostřednictvím 1 400 km dlouhého plynovodu, 
vlastní soustava dosahuje délky 3 900 km51. Dva plynovody z Běloruska do Litvy (Minsk-
Vilnius a Ivatsevichi-Vilnius) dodávají více než 6 miliard m3 ročně, tj. více než je aktuální 
spotřeba zemního plynu v zemi. Největší plynárenská společnost v Litvě zabezpečuje zásobu 
zemního plynu spotřebitelům, zabezpečuje bezpečnost plynovodů a vývoj plynového 
sektoru. Společnost Lietuvos Dujos vlastní ruský Gazprom (37,1 %), německý Ruhrgas 
(38,9 %) a Litva (17,7 %)52. Plyn nakupuje, distribuuje, prodává a vlastní nadpoloviční většinu 
plynovodů v Litvě.53 

Přibližně 75 % zemního plynu je používáno na výrobu tepla a 14% na výrobu elektřiny. 
Po vyřazení jaderné elektrárny z provozu dojde k navýšení poptávky zemního plynu až  
o 75 %.54 Kromě toho už při uzavření prvního bloku jaderné elektrárny byly urychleně 

                                                 
45

 FORATOM, s. 1. http://www.foratom.org/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=1602 
46

 National Energy Strategy of Lithuania. http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=292522 
47

 Energy profile: Lithuania. http://www.eva.ac.at/enercee/lt/supplybycarrier.htm 
48

 Towards Energy Independence. http://www.liw.lt/archive_vid.php?shid=1206604796&id=1206604260  
49

 National Energy Strategy of Lithuania. http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=292522 
50

 Lannin, P: 2008. Balts Hope Georgia Conflict Boosts Energy Case. 
http://www.reuters.com/article/worldNews/idUSTRE49703920081008?pageNumber=2 
51

 Souhrnné teritoriální informace Litva; in: Czech Trade, s. 29. 
http://services.czechtrade.cz/pdf/sti/litva-2008-1013.pdf 
52

 Souhrnné teritoriální informace Litva; in: Czech Trade, s. 30. 
http://services.czechtrade.cz/pdf/sti/litva-2008-1013.pdf 
53

 Lithuanian Natural Gas Company. http://www.dujos.lt/en.php/company/business_profile/145 
54

 National Energy Strategy of Lithuania. http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=292522 
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vybudovány dva plynovody (Pabradé – Visaginas a Kaunas – Kaliningrad)55. Podíl zemního 
plynu v roce 2005 činil asi 28,4 % celkové roční energetické bilance. Pro domácí potřeby bylo 
dovezeno 3,1 miliardy m3 a 0,75 miliard m3 bylo dodáno přes tranzitní cestu do Kaliningradu. 
Ve spolupráci s Polskem se připravuje studie proveditelnosti propojení polské a litevské 
plynovodní sítě a připojení k dodávkám do střední Evropy z oblasti Kaspického moře, střední 
a severní Afriky. Jedná se zejména o plynovod Nabucco a další alternativní zdroje. Projekt by 
měl být zrealizován do roku 2011.56 

 
Zpracování ropy 

 
Vlastní ropné zdroje Litvy čítají asi 0, 1 milionu tun ročně (Drábek, 1999: 28). Jediným 

a největším průmyslovým komplexem na zpracování ropy v regionu je rafinerie Mažeikiai. 
Komplex, který uspokojuje požadavky místního trhu s tekutým palivem, exportuje do 
Estonska, Lotyšska, Běloruska, Ukrajiny, Polska a západní Evropy, rafinerie najdeme na 
severozápadu Litvy.57 Přibližně 80 % výrobků rafinerie je transportováno do těchto zemí (plus 
do Spojených států amerických) a cca 20 % výroby zůstává v Litvě.58 V roce 1999 se Litva 
rozhodla prodat část akcií rafinerie, a protože nechtěla v tomto klíčovém podniku ruský 
kapitál, prodala 34 % akcií americké společnosti Williams International. V srpnu 2002 prodali 
Američané svůj podíl ruské firmě Yukos, která dovedla rafinerii konečně k zisku. Bohužel 
společnost vešla v květnu 2006 v konkurz a proběhl prodej 54% akcií polské společnosti PKN 
Orlen. V červnu téhož roku souhlasila litevská vláda s prodejem 31 % stejné společnosti. 
Mažeikia Nafta je aktuálně plně vlastněna polskou společností a Litvou z 9 %59. Po analýze 
možných scénářů přívodu ropy do Mažeikia nafta se společnost PKN Orlen rozhodla 
pokračovat v ropném toku z Ruské federace přes potrubí Mažeikiai.60 Ruská federace měla 
o získání rafinerie zájem, a tak bez udání důvodu koncem července 2006 dodávky ropy ze 
severní větve ropovodu Družba zastavilo. V současnosti rafinérii zásobují tankery z ruského 
přístavu Prismorsk přes dražší cestu do litevského terminálu Butinge.61 

Rafinerie ročně zpracuje kolem 10 milionů tun surové ropy. Výstavba terminálu 
Butinge a oprava terminálu v Klaipedě zvýšila dovoz i vývoz ropných produktů, které jsou 
v rafinerii vyrobeny. V září 2003 proběhla modernizace rafinerie, v souladu se směrnicemi 
Evropské unie. Došlo k propojení ropovodu mezi terminály Butinge a Mažeikiai. Rafinerie 
Mažeikiai byla postavěna v sovětské éře jako nejmodernější komplex v oblasti.62 Hlavním 
odběratelem rafinerie je společnost Mažeikiu Nafta, část exportu probíhá přes lotyšský 
terminál Ventspils a litevský Butinge. Od roku 2006 se uvažuje o vybudování produktovodu 
z rafinerie Mažeikiu do přístavu Klaipéda. 

                                                 
55

 Souhrnné teritoriální informace Litva; in: Czech Trade, s. 30. 
http://services.czechtrade.cz/pdf/sti/litva-2008-1013.pdf 
56

 National Energy Strategy of Lithuania. http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=292522 
57

 Mažeikiu Nafta. http://www.nafta.lt/en/main/our_company/mn/refinery 
Towards Energy Independence, 2009. http://www.liw.lt/archive_vid.php?shid=1206604796&id=1206604260 
58

 Souhrnné teritoriální informace Litva; in: Czech Trade, s. 33. 
http://services.czechtrade.cz/pdf/sti/litva-2008-1013.pdf 
59

 Mažeikiu Nafta. http://www.nafta.lt/en/main/our_company/c_management/shareholders 
60

 Energy Profile of the Baltic Sea region. 
http://www.eoearth.org/article/Energy_profile_of_the_Baltic_Sea_region 
61

 Souhrnné teritoriální informace Litva; in: Czech Trade, s. 29, 30, 33. 
http://services.czechtrade.cz/pdf/sti/litva-2008-1013.pdf 
62

 Mažeikiu Nafta. http://www.nafta.lt/en/main/our_company/mn 
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Dnes je nezamrzající přístav Butinge jediným dovozovým kanálem ropy v Litvě, 
Klaipeda je totiž více vhodný pro vývoz ropných produktů, než pro dovoz surové nafty. Přístav 
Butinge se těší lepších vztahů s Ruskou federací než Ventspils. Nejvýznamnějším akcionářem 
přístavu je opět společnost Yukos. Výkonnost přístavu začala klesat a velmi závisí na ruské 
transportní společnosti Transneft, která oznámila plán redukovat množství surové nafty 
poslané do Butinge. Transneft pokračuje v trendu zvyšování dodávek ropy poslaných do 
ruského přístavu Prismorsk.63 Mořský přístav Klaipéda, také nezamrzající přístav v Baltském 
moři, má pro Litvu značný ekonomický a dopravní význam, protože je přirozeným spojením 
se zeměmi Evropské unie.64 Dalším příspěvkem energetické bezpečnosti v oblasti dodávek 
s ropou je výstavba ropovodu z Odessa-Brody-Plock-Gdaňsk. Ropovod by umožnil dovoz ropy 
z ukrajinského přístavu v Černém moři a v budoucnu i z jižního Kavkazu a Střední Asie. Státy 
Litva, Polsko, Ukrajina, Gruzie a Ázerbájdžán se na tom dohodly na podzim roku 2007. 
Litevská účast na projektu je pouze 1 % a možnosti dovozu ropy z potrubí jsou také 
minimální.65 Dovoz ropy z Kazachstánu podle smlouvy z roku 2000 se nepodařilo realizovat, 
protože Ruská federace odmítlo podepsat třístrannou dohodu o transportu kazašské ropy 
přes ruské území (Waisová, 2003: 45). 

 
Elektřina 

 
Litva je v produkci elektřiny prozatím soběstačným státem a zároveň je rozhodujícím 

poskytovatelem elektřiny pro západní enklávu Ruské federace (Dančák, 1999: 128). Více než 
polovina elektrického proudu pro vlastní potřebu je dodávána z místní jaderné elektrárny 
(Drábek, 1999: 28). Ve sféře exportu vyváží 20 % vyrobené energie do Běloruska, Lotyšska  
a Kaliningradské oblasti, z toho například pokrývá cca 80 % elektrické spotřeby Běloruska 
(Dančák, 1999: 135). Celková spotřeba energie je o více než polovinu nižší v porovnání 
s rokem 1990 (2004 o 56 %)66. 

Restrukturalizace ekonomiky v oblasti elektřiny byla dokončena a je možná integrace 
do pobaltského trhu. Podle ekonomických faktorů ukazatele konečné spotřeby elektřiny na 
jednoho obyvatele zaostává Litva za rozvinutými evropskými zeměmi (2 230 kWH/obyvatel). 
V roce 2005 byla průměrná spotřeba elektřiny na jednoho obyvatele státu Evropské unie asi 
2,5-krát vyšší. Na základě modernizace národního hospodářství je prognóza stanovena tak, že 
do roku 2020 bude roční průměrný nárůst poptávky po elektřině o 3,7%. Výsledkem bude 
2,5-krát vyšší spotřeba, než v roce 2005. Největší hrozba přichází s uzavřením jaderné 
elektrárny, roční ztráta dosáhne cca 406 milionů Euro a přibližně 100 milionů Euro z výpadku 
exportu elektřiny67. Zůstává otázka, jak adekvátně zásobit Litvu elektřinou v době, kdy bude  
jaderná elektrárna uzavřena a nová ještě nebude postavena. Nezbytné je propojit stát  
s ostatními státy Unie.68 
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 Energy Profile of the Baltic Sea Region. 
http://www.eoearth.org/article/Energy_profile_of_the_Baltic_Sea_region 
64

 Souhrnné teritoriální informace Litva; in: Czech Trade, s. 29. 
http://services.czechtrade.cz/pdf/sti/litva-2008-1013.pdf 
65

 Towards Energy Independence. http://www.liw.lt/archive_vid.php?shid=1206604796&id=1206604260 
66

 Lithuania Energy Mix Fact Sheet, s. 2. 
http://ec.europa.eu/energy/energy_policy/doc/factseets/mix/mix_lt_en.pdf 
67

 Souhrnné teritoriální informace Litva; in: Czech Trade, s. 31. 
http://services.czechtrade.cz/pdf/sti/litva-2008-1013.pdf 
68

 Towards Energy Independence. http://www.liw.lt/archive_vid.php?shid=1206604796&id=1206604260 
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Dalším problémem, který souvisí s nedostatečnou propojeností, je závislost na 
elektrické rozvodní síti zahrnující Bělorusko, Lotyšsko, Estonsko, ruskou část Karélie, 
poloostrov Kola, Petrohrad a Kaliningradskou enklávu. Pokud bude dodávka elektřiny 
přerušena uvnitř této sítě, pak nemá Litva žádnou možnost dovést elektřinu ze západní 
Evropy. Litva připojí svou síť k největšímu energetickému systému na světě UCTE69, který 
zahrnuje 24 evropských států. Včlenit se do systému UCTE je poměrně komplikované, do 
dneška se Litvě nepodařilo dokončit ani jeden ze tří plánovaných elektrických spojení  
(s Rumunskem, Švédskem a Polskem). Dokončení projektů umožní začlenění celého Pobaltí 
do západního trhu s elektřinou.70 
 

 
 

V únoru 2008 podepsala Litva a Polsko dohodu o výstavbě přenosového vedení mezi 
nimi, realizací projektu se omezí závislost Pobaltí na ruské elektřině a Polsko bude mít 
možnost čerpat elektřinu z nové jaderné elektrárny. Přenosové vedení by mělo být uvedeno 
v provoz do roku 2012. Litevská energetická společnost Lietuvos Energija podepsala dohodu 
o spojení Švédské rozvodné sítě v únoru 200771. V letech 2011 – 2012 by pak mělo dojít 
k propojení podmořským kabelem. Nastaly ale spory o tom, zda by měl být kabel veden do 
Litvy nebo do Lotyšska.72 Společnost Lietuvos Energija kontroluje přenosový systém spojený 
se čtyřmi cestami elektrického vedení s Lotyšskem (195-295 Kw), pěti s Běloruskem  
(201–387 Kw) a 3 s Kaliningradskou oblastí (83 – 254 Kw). Jedním z hlavních cílů společnosti 
je pomoct integrovat litevský elektrický systém do západoevropského trhu spolu s vývojem 
oblastní spolupráce.73  

                                                 
69

 UCTE (Unie pro koordinaci přenosu elektřiny) je sdružení provozovatelů přenosové soustavy elektřiny 
v Evropě. Provozuje jedno z největších elektrických propojení na světě. UCTE. http://www.ucte.org/aboutus/ 
70

 European Transmission and Distribution Networks; in: Wind Energy: The Facts, nedatováno. 
http://www.wind-energy-the-facts.org/index-352.html 
Towards Energy Independence. http://www.liw.lt/archive_vid.php?shid=1206604796&id=1206604260 
National Energy Strategy of Lithuania. http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=292522 
71

 Latvia Wants Equal Benefits from Lithuania Sweden Energy Bridge. http://www.alfa.lt/straipsnis/c93362 
72

 Souhrnné teritoriální informace Litva; in: Czech Trade, s. 32. 
http://services.czechtrade.cz/pdf/sti/litva-2008-1013.pdf 
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 Lietuvos Energija. http://www.le.lt/en/main/about/short 
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Jaderná elektrárna 
 

Na severovýchodě Litvy u jezera Drukshyai je umístěna jaderná elektrárna Ignalina, 
která byla během sovětského období navržena pro regionální dodávku energie – pro 
Lotyšsko, Bělorusko a Kaliningradskou oblast. V současné době je funkční pouze jeden 
reaktor, který produkuje kolem 70% domácí elektrické energie. Elektrárnu řadíme  
k vývojovému typu černobylské elektrárny74, životnost jaderných reaktorů (spuštěny 1983  
a 1987) byla navržena na dobu cca 30-ti let. Provoz prvního reaktoru byl podle požadavků 
Evropské unie zastaven v prosinci 2004. Do té doby byl podíl litevské jaderné energie spolu 
s Francií nejvyšší na světě75. Litva se uzavřením elektrárny vystavuje zvětšenému riziku 
závislosti na importu energetických dodávek.76 K tomu nahrává fakt, že Litva není prakticky 
vůbec propojená s energetickým systémem západní Evropy77.  
 Nařízení uzavřít elektrárnu nezměnily ani studie, které poukázaly na pozitivní 
bezpečnostní změny provozu. Analýzy ukázaly, že bezpečnostní úroveň elektrárny je 
srovnatelná se západními typy elektráren stejného věku. Předčasné uzavření Ignaliny bude 
mít i další následky, konkrétně zvýšení emisí CO2, které vzniká hlavně zvýšeným spalování 
fosilních paliv. Emise CO2 dosáhnou pravděpodobně úrovně z roku 1990, to je výrazný krok 
zpět. Dalším negativem jsou sociální dopady. Zaměstnanci Ignaliny jsou převážně z řad ruské, 
ukrajinské a běloruské menšiny, která sem přijela v 70. letech XX. století za prací a doposud 
neovládá litevštinu.78  
 

  

                                                 
74

 Reaktory těchto elektráren byly donedávna nejvýkonnějšími reaktory na světě, v Ruské federaci ještě několik 
takových funguje a jejich stav je v porovnání s Ignalinou více nebezpečný.  
Pro Atom Web. http://www.proatom.luksoft.cz/view.php?cisloclanku=2007040301. 
75

 Pro Atom Web. http://www.proatom.luksoft.cz/view.php?cisloclanku= 20070403 01. 
76

 World Nuclear Association. http://www.world-nuclear.org/info/inf109.html 
77

 Renewable Policy Review Lithuania, s. 1. http://www.erec.org/fileadmin/erec_docs/projcet_ocuments/ 
res2020/lithuania_res_policy_review_april_08.pdf 
78

 FORATOM. http://www.foratom.org/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=1602 
Nuclear Power Plants – Lithuania; in: Nuclear Tourist, nedatováno. 
http://www.nucleartourist.com/world/lt.htm 
Management and Final Disposal of Short-Lived Low- and Intermediate-Level Radioactive Waste; in: VAE 
http://www.vae.lt/en/pages/management_and_final_disposal_of_short_lived_low_and_intermediate_level_ra
dioactive_waste 
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Nabízeným řešením je společný projekt Litvy, Lotyšska, Estonska a Polska vybudovat 
nové jaderné reaktory. Očekává se, že první fáze reaktoru by začala operovat do konce roku 
2015. Litevská národní energetická strategie z roku 1999 počítala s uzavřením Ignaliny podle 
podmínek Evropské unie a zároveň měla v plánu podporovat investice do výstavby nového 
reaktoru79! Za účelem výstavby byla založena energetická organizace LEO LT., která bude 
stavbu realizovat, stejně tak přenos ke Švédsku a Polsku. Mezitím se Litva musí spoléhat na 
další rozvoj obnovitelných zdrojů a na rekompenzační finanční prostředky za uzavření 
elektrárny, které může čerpat až do roku 2013. Většinovým podílníkem projektu je litevská 
energetická společnost Lietuvos Energija, která je také vlastníkem Ignaliny a monopolním 
dodavatelem elektřiny v Litvě.80 

Uzavřít Ignalinu je pro Litvu zásadním rozhodnutím. Velká část litevských politiků 
nesouhlasí s tímto postupem a žádá odložení závazku do roku 201281. Veřejné referendum  
o uzavření Ignaliny označil litevský prezident Valdas Adamkus za nečestné a matoucí, protože 
některé politické strany přesvědčovaly o tom, že se Litva může vyhýbat mezinárodním 
závazkům. V tomto případě by Litva čelila finančním a právním sankcím, nehledě na to, že by 
mohla být zpochybněna legitimita členství země v Evropské unii. Uzavření Ignaliny bylo 
jednou z podmínek členství!82 Obavy, které je k tomuto postoji vedou, jsem již nastínila, 
jedná se hlavně o výrazný zásah do ekonomické rovnováhy a k tomu nutnost více se 
spolehnout na energetický export z Ruské federace.83 Navíc Ignalina produkuje levnou 
elektřinu – 7 centů/kWh, která je pro občany Litvy výhodná, ačkoliv za stejnou cenu lze 
pokrýt dovoz nukleárního paliva z Ruské federace84. 
 Kromě toho se Litva nezavázala k tomu, že po uzavření reaktoru již nikdy nebude 
provozovatelem jaderné energetiky. Veřejnost je, i přes ne vždy pro-nukleární ohlasy 
energetických expertů, projektu nové elektrárny nakloněna a má celkově kladný postoj 
k jaderné energii.85 Občanská podpora jaderné energetiky je na rozdíl od sousedních 
pobaltských států Lotyšska a Estonska, kteří jsou většinově proti, v Litvě třetí nejvyšší v Unii. 
Vysokou podporu projekt získal také díky politickému tlaku, který byl vůči Litvě uplatňován 
v přístupových jednáních k Evropské unii.86 Spolu se Slovenskem Litva uzavřela dvoustrannou 
dohodu, která se týká společného problému odstavení svých jaderných elektráren. Shoda 
panovala v tom, že problémy obou zemí jsou téměř totožné v ekonomické sféře a výslovně 
v energetickém sektoru.87 V oblasti jaderné legislativy je ještě potřeba vyvinout strategii 
nakládání s vyhořelým jaderným palivem.88 
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Obnovitelné zdroje 
 

Odstavení jaderné elektrárny zvyšuje příležitost k rozvoji obnovitelné energie, která je 
v Litvě rozvíjena hlavně na poli biomasy a větrné energie. Energetická strategie z roku 2002 
stanovuje, že Litva chce využívat 12 % z obnovitelných zdrojů z celkové energetické spotřeby 
do konce roku 2010 (v roce 2003 produkovala 8 %).89 Energetická účinnost projektů  
a podpora investic do obnovitelné energie je podporována strukturálními fondy Evropské 
unie a prostřednictvím Litevského environmentálního investičního fondu (LEIF)90. Litva 
podporuje výkup elektřiny vyrobené z malých obnovitelných zdrojů s výkonem do 10 MW91.  

Neočekávaným plusem vodních a větrných elektráren je nízká cena v porovnání 
s dodávkou energie z kogenerační elektrárny – 22 centů/kWh za větrnou energii,  
20 centů/kWh za vodní a 26 centů/kWh za tepelnou. Cena energie v roce 2009  
a následujících letech poroste, nicméně výhodnost vodní a větrné energie bude čím dál více 
patrnější.92  

Větrná energie je vyráběna v 56 MW, do roku 2010 má být kapacita ztrojnásobena. 
Biomasa je ve výhodném postavení, protože přibližně 30% (1 978 hektaru) země je zalesněn. 
Ročně se pro kapacitu 250 MW používá 11, 6 milionu m3, od roku 1996 se jako další zdroj 
využívá sláma (5 MW). Další složkou biomasy je možnost bioplynu, který je v Litvě používán  
v rozsahu 4 milionů m3 ročně (cca 13 MW), přitom možná kapacita tohoto zdroje je až 530 
milionů m3.93 

Podmínky umožňující využívat výkon vodních elektráren nejsou vhodné. Většina 
malých elektráren je umístěna na řece Nemunas. Navíc je jejich projekce omezena seznamem 
ekologicky a kulturně cenných řek94. Litva má nainstalovaný výkon hydroelektráren 1029 MW 
(900 MW elektrárna v Kruonis, 100 MW elektrárna v Kaunasu a přibližně 29 MW poskytují 
malé vodní elektrárny). Dnes je používáno asi 14 % energetického zdroje z vodních 
elektráren. Podíl na celkovou energetickou rovnováhu je jen 1 %. Přestože jsou velké vodní 
elektrárny atraktivnější než malé, jsou z ekonomického hlediska nevýhodné. V Litvě je mnoho 
malých elektráren z doby sovětské, které mohou po menších investicích dobře fungovat. To 
dokazuje 15 nových malých vodních elektráren, které byly nedávno vybudovány. Aktuálně je 
jich v Litvě 24. Malé vodní elektrárny jsou přitažlivé pro soukromé investory.95 

Největší a nejstarší vodní elektrárna Kaunas je dobrým příkladem energetické 
účinnosti (produkuje cca 350 106 kWh/rok). K možnosti urychlit výstavby vodních elektráren 
je potřeba změnit právní základy a vyjasnit environmentální požadavky.96 Elektrárna Kaunas 
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byla vybudována v roce 1960, její postupná regenerace umožňuje prodloužení doby 
existence o dalších 30 let.97 V roce 2004 vyrobily vodní elektrárny 420 GWh, což je asi 98% 
celkového množství výroby zelené energie v Litvě. Výroba malých vodních elektráren se 
zvětšuje – v roce 2003 to bylo o polovinu méně než v roce 2004. V letech 2004 – 2010 je 
plánované postavit několik dalších malých elektráren s kapacitou až 12 MW.98 

Biomasa má velký potenciál, ovšem některé oblasti zdroje ještě nejsou dostatečně 
rozpracovány. Například je potřeba vytvořit a realizovat logistický systém pro shromažďování, 
skladování, přepravu a využití slámy v podnicích, které poskytují dálkové vytápění. Podle 
odborníků může sláma v energetické hodnotě dosahovat až 120 000 tun do roku 2025.99 Litva 
je velmi odborně založená v oblasti výroby biopaliv a snaží se rozvíjet výrobu podle nařízení a 
požadavků EU. V dopravě má být nahrazeno 5,75 % ropných produktů biopalivem do roku 
2010.100 Otázkou je, jestli bude nadále trvat trend využívání biopaliv poté, co se počátkem 
roku 2009 zjistilo, že tento zdroj energie je velmi škodlivý pro životní prostředí.  
 

Lotyšský energetický sektor 
 

Zodpovědnost za energetickou politiku leží na Ministerstvu ekonomiky a dále je 
rozdělena mezi tři hráče – státní instituce, státní dodavatele a konečné uživatele.101 Vyvíjí  
a realizuje politiku v národním hospodářství a pomocí energetického oddělení připravuje  
a realizuje energetickou politiku. Dalším důležitým orgánem je Státní energetická inspekce, 
která byla založena na konci roku 2000 a provádí technický dozor a kontrolu nad dodávkami 
energie. Energetická politika Lotyšska se opírá o různé podpůrné programy jako je například 
program PHARE, s nímž Lotyšsko řeší svůj program obnovitelných zdrojů.102 Energetický 
sektor byl v průběhu 90. let značně zadlužen, energetické státní společnosti dlužily za 
dodávky energie. Energetické ceny byly regulované, a přesto se státní energetické společnosti 
dokázaly dobrat ziskům. Přeorganizování a privatizace energetického sektoru v 90. letech 
postupovala velmi pozvolna.103 

První národní energetický program z roku 1997 definoval spolehlivost dodávek 
energie až do roku 2020. Snahou je dosáhnout co nejnižších možných nákladů a co nejvíce 
ovlivnit nežádoucí dopady na životní prostředí. Energie musí vyhovovat spotřebitelům 
v kvalitě i kvantitě.104 Hlavními cíly pro léta 2007 – 2016 je navýšení soběstačnosti 
a usnadnění rozmanitosti dodávek, snížení závislosti na externích dodavatelích, vylepšit 
energetickou infrastrukturu, zvýšit energetickou účinnost a efektivnost obnovitelných zdrojů, 
podpořit liberalizaci energetických trhů a vytvořit konkurenční soutěž.105 Lotyšsko mělo po 
vstupu do Evropské unie nejrychlejší ekonomický růst v Evropě a užívalo si období 
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nesmírného ekonomického rozmachu. Bohužel se tento trend nepodchytil správným směrem 
a situace se v průběhu roku 2007 obrátila.106 Lotyšsko se v 90. letech začalo orientovat více 
na sféru služeb a průmyslovou výrobu prakticky zničilo107. Energetická náročnost Lotyšska je 
ještě vyšší, než v Litvě. (3,5krát vyšší než je unijní průměr). Důvodem jsou klimatické 
podmínky, struktura ekonomiky a velké ztráty ve výrobě, distribuci a spotřebě způsobené 
zastaralými produktovody. Pokud by se dostupnost energie zhoršovala, například vlivem 
odstavení jaderné elektrárny v Litvě, je možné, že by mohla ohrozit hospodářský růst.108  

Lotyšsko nemá žádné výrazné zásoby primárních zdrojů, velmi se zaměřuje na výrobu 
elektřiny z obnovitelných zdrojů energie a méně také z kogeneračních elektráren. Závislost na 
odběru energie je nad průměrem EU, u primárních zdrojů energie je to až 100 % vlastní 
spotřeby. (Rasmussen, 2002: 4109). Dovoz elektřiny je přibližně stejný jako je domácí výroba, 
v roce 2007 bylo do Lotyšska importováno 50, 6 % celkové spotřeby110. Ropu a ropné výrobky 
si nechává dovážet z Ruské federace, Běloruska, Litvy a Norska. Zemní plyn je dovážen čistě  
z Ruské federace a elektřina z Litvy, Estonska a Ruské federace.111 Častá kolísavost vnitřní 
dodávky proudu a zvyšování cen energie ovlivňuje bezpečnost dodávek. Celková spotřeba 
energie se od roku 1990 snížila, v roce 2004 byla o 39 % nižší.112 Energetický trh Lotyšska se 
skládá z elektřiny, plynu, ropných produktů a oblastního vytápění113. V oblasti spotřeby 
primární energie můžeme vidět tři hlavní složky, v roce 2004 to bylo 29 % zemního plynu, 30 
% ropy a 36 % obnovitelných zdrojů. Vyplývá z toho také, že více než 59% energetických 
zdrojů si Lotyšsko musí nechat dovézt. 

 
Zemní plyn 

 
Zásobování plynem je závislé na ruské společnosti Gazprom, rozvodní síť vnitřních 

ropovodů pokrývá všechna největší města s výjimkou Rezekne a Ventspils114. Lotyšsko 
spotřebovává ročně kolem 1, 7 miliardy m3 plynu. Aktuální spotřeba je významně nižší ve 
srovnání s rokem 1991, avšak od konce 90. let začíná mít opět rostoucí tendenci. Největšími 
odběrateli plynu jsou kogenerační elektrárny, které spotřebovávají 61 %, průmysl 21 %  
a domácnosti 18% zemního plynu.115 
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Vysoký podíl užívání plynu snížil emise, zejména CO2 z průmyslových objektů, 
například podíl plynu jako tepelného paliva překračuje 50 % dodávky.116 Bezpečnost dodávek 
zajišťuje podzemní plynové uskladnění v Inčukalns, zatím je to jediné takto fungující 
uskladnění v regionu. Zemní plyn je dále dodáván do Estonska, do severozápadní části Ruské 
federace a v menším množství i do Litvy. Plánuje se rozšíření kapacity uskladnění, tak aby 
bylo v budoucnu možné ukládat zemní plyn pro Finsko (zvýšení aktivní kapacity na  
3,2 miliardy m3).117  

Stavba podzemního plynového uskladnění byla dokončena v roce 1968. Jeho aktivní 
kapacita činí 2, 4 miliardy m3 (Rasmussen, 2002: 14118). Lotyšsko má uskladnění, protože zde 
najdeme několik neprodyšných míst nad vrstvou pískovce, ten vytváří optimální podmínky 
pro stavbu. V Lotyšsku je takových míst 11, jejich celkový objem je 50 miliard m3. Plyny jsou 
uložené, takže Lotyšsko není závislé na sibiřsko-evropském systému plynovodů během zimy. 
Příslušenství musí podstupovat velká množství ekologických zkoušek, hlavně o podzemních 
vlivech na pitnou vodu.119 

V roce 1991 převzala lotyšská vláda pravomoci nad energetickými institucemi  
a objekty, které jsou spojeny zásobou plynu120. Dodávky zemního plynu reguluje stát  
a poskytuje společnost Lavijas Gaze. Společnost byla od roku 1994 privatizována, vlastníky 
jsou – německý Ruhrgas (47,23 %), ruský Gazprom (34 %) a lotyšská společnost Itera Latvija 
(16 %).121 Jelikož je závislost na dovozu silná, ministerstvo diskutovalo o alternativním palivu, 
které by umožnilo snížit závislost na dovozu. Žádného stanoviska zatím nebylo dosaženo. 
Systém plynovodu v Lotyšsku zabírá 1 281 km hlavního a 4 549 km distribučního potrubí.122 
Projekt Nord Stream by byl pro Lotyšsko zajímavý. V počátcích projektu se Lotyšsko ucházelo 
o vybudování větve do oblasti Dobele, kde by mohlo poskytnout nové úložiště plynu  
a fungovat jako mezisklad vyrovnávající sezónní výkyvy ve spotřebě. Lotyšsko se bohužel na 
projektu nepodílí, zmiňovaný mezisklad bude vybudován v Německu.123 Lotyšský trh 
s plynem bude otevřen do konce roku 2010 (Rasmussen, 2002: 14124). 
 

Zpracování ropy 
 

V oblasti dodávek ropy je Lotyšsko velmi diverzifikované, dováží ropu z běloruského 
Polocka, z litevské rafinerie Mažeikai, z Norska a samozřejmě z Ruské federace. Na celkové 
spotřebě energie se podílejí přibližně jednou třetinou. Lotyšsko se od roku 2006 snaží 
vytvořit strategické zásoby ropy na 90 dní, podle směrnice Evropské unie 1999/35/EC.125 
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V Lotyšsku je významné přístaviště, Ventspils, pro transport nafty. Ventspils byl 
největším přístavem v oblasti a druhý největší ropný vývoz pro Ruskou federaci po 
černomořském přístavu Novorossijsk, dokud nebyl vybudován ruský přístav Prismorsk. V roce 
2003 zastavila Ruská federace dodávky ropy do přístavu Ventspils a přesměrovalo dodávku do 
svého přístavu. Lotyšsko se proto snaží zvýšit lodní přepravu ropy a ropných produktů 
doručených tankery. Dočasně to sice zmírnilo účinky snížené dodávky, ale budoucnost je 
krajně nejistá. Už v roce 2007 došlo k totálnímu odklonu ropy k ruskému přístavu, Ventspils 
se hluboce propadl na trhu. Na konci roku 2006 oznámila lotyšská vláda záměr prodat 
Ventspils, zájem projevil ruský Transneft a Rosneft a rusko-britský podnik a kazachstánský 
Kaztransoil.126 V současnosti slouží přístav také jako překladiště ropných produktů 
dovážených z Kaliningradu127. 

Ropovodný systém Ruské federace je připojen na tři přístavy Baltského moře, na 
lotyšský Ventspils, litevský Butinge a ruský Prismorsk128. Lotyšský ropný tranzitní koridor je 
považován za jeden z nejúspornějších, technicky nejmodernějších a nejbezpečnějších pro 
prostředí ropného tranzitu129. Odhaduje se, že Lotyšsko má rezervu ropy v baltském moři ve 
výši 300 milionů barelů, některé odhady mluví i o 733 milionech barelů. Lotyšsko má ještě 
přibližně 400 milionů tun rašeliny, které lze použít jako palivo. Rašelina je v Lotyšsku brána 
spíše jako obnovitelný zdroj, přestože možnost vyčerpání tu je.130 Lotyšsko v dubnu 2002 
získalo pětiletou exkluzivní licenci na průzkum ropy z kontinentálního šelfu (pevninské 
mělčiny). Pokud pak jde o produkci objevené ropy, vlastní Lotyšsko 10 % nového průzkumu. 
Dalším vítězem exkluzivního průzkumu, tentokrát na dobu 30 let, je jediný uchazeč  
– společnost Odin Energy.131 K vytěžení ropy jsou potřebné investice v řádu 1 milionu USD.132 
 

Elektřina 
 

Národní energetická společnost Latvenergo produkuje většinu elektřiny v Lotyšsku. 
Přibližně 25 % elektřiny vyrábí kogenerační elektrárny a zbytek tři vodní elektrárny. V roce 
2000 vyrobila společnost 97 % elektřiny, zbytek vyprodukovali soukromí vlastníci. Zajímavostí 
je, že produkce elektřiny se zakládá převážně na obnovitelných zdrojích, hlavně na vodní 
energii, která má bohužel klesající tendenci.133 Vzhledem ke kolísavosti domácí elektrické 
výroby je nutné zbytek požadované elektřiny importovat. Elektrárny byly vybudovány 
v letech 1960 až 1990, mnoho z nich dnes potřebuje nahradit nebo zmodernizovat, aby 
nedocházelo ke zbytečným ztrátám energie.134 
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Latvenergo je také hlavním dodavatelem elektřiny v regionálním trhu, další obchody 
probíhají s Eesti Energia (estonská společnost) a Lietuvos Energija. Latvenergo je vlastníkem 
přenosových elektrických sítí a její výrobní systém zahrnuje dále dvě malé elektrárny  
– větrnou Ainazi a tepelnou Aiviekste.135 Ze zemí střední a východní Evropy je u Lotyšska  
a Slovinska vidět postupující trend, kdy poptávka po elektřině roste více, než celková 
poptávka po energii. V roce 1991 bylo založeno Pobaltské centrum dispečinku DC Baltija, 
které úspěšně spravuje pobaltskou elektřinu a její provoz. Lotyšská rozvodní síť elektřiny je 
úspěšně integrována do společné rusko-pobalsko-běloruské sítě, čímž se částečně zabraňuje 
selhání systému. K dalšímu pokroku v oblasti zabezpečení elektrické dodávky v regionu 
přispívá budovaný projekt zvaný BALTREL, cílem tohoto diskusního fóra je vytvořit propojení 
„Baltic Ring“.136  

Jedním z klíčových projektů, který s projektem „Baltic Ring“ souvisí a zabezpečuje 
energetickou bezpečnost v regionu po uzavření jaderné elektrárny v Litvě, je spojení se 
Švédskem elektrickým kabelem. Odhaduje se, že projekt bude dokončen až v roce 2015 díky 
sporu mezi Lotyšskem a Litvou o umístění kabelu.137 Pokud by spor vyhrálo Lotyšsko, bude 
trvat realizace projektu zřejmě déle. Lotyšsko je totiž technicky nekompatibilní a svojí 
rozvodní elektrickou sítí je navázáno pouze na sovětský systém. Do systému UCTE se podle 
expertů Lotyšsko zařadí do roku 2020, protože kromě technických změn bude potřeba 
vybudovat dodatečné kapacity, které umožňují okamžitou náhradu proudu v případě 
výpadku.138 Výpadky elektrického zdroje po uzavření Ignaliny se vláda rozhodla vyřešit 
výstavbou dvou nových tepelných elektráren. Jednu elektrárnu na uhlí a druhou na plyn. 
V obou případech mají tyto elektrárny defekt. V případě uhlí je to dodržování emisních limitů 
a u elektrárny na plyn se posílí závislost země na ruském plynu.139 Výstavbou obou těchto 
elektráren (a několika menších ve Ventspilsu a dalších městech) by mohlo být Lotyšsko kolem 
roku 2016 samostatné v pokrytí elektrické energie. Novou elektrárnu na uhlí schválila vláda 
v říjnu 2008 a je tak prvním krokem na cestě k posílení energetické nezávislosti. Do provozu 
by měla být uvedena v roce 2015.140  

Lotyšsko se jako člen Evropské unie zavázalo k postupnému otevření trhu s elektřinou. 
Od roku 2003 tímto směrem postupuje a v červnu 2007 Lotyšsko přijalo poslední podmínky 
pro otevření trhu. 141 Od roku 2007 si tedy spotřebitelé mohou vybrat dodavatele elektřiny, 
ačkoliv tolik změn zde není, protože nejvlivnějším hráčem je státem vlastněná společnost 
Latvenergo. Mimo ní existuje ještě deset dalších licencovaných distribučních a prodejních 
společností.142  
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Lotyšsko vlastnilo jadernou elektrárnu v Salaspils, která byla vybudována na začátku 
60. let XX. století. Reaktor byl na základě rozhodnutí vlády v roce 1998 uzavřen z důvodů 
nedostatečných finančních investic na její renovaci a pro environmentální bezpečí. 
Rozhodnutí padlo už v roce 1995, od té doby se čekalo na vyčerpání zásob paliva. Demontáž 
začala v roce 2001. Během let 2005 – 2008 byl vysoce obohacený uran odstraněn z elektrárny 
a navrácen po dohodě Ruské federaci.143 
 

Obnovitelné zdroje 
 

Lotyšsko má největší podíl obnovitelných zdrojů energie na celkové energetické 
spotřebě uvnitř Evropské unie. Struktura obnovitelných zdrojů energie v roce 2005 vypadala 
takto: 16,5 % vodní zdroje, 82,9 % zdroje dřeva, 0,28% větrného zdroje, a 0,42 % bioplynu.144 
Využití obnovitelných zdrojů se mezi lety 1990 – 2004 zvýšilo o 58 %.145 Lotyšsko nemá žádné 
vlastní fosilní palivo, proto kvůli tomu potřebuje dovoz energetických surovin, který chce 
snižovat. Využívá domácí obnovitelné zdroje energie. Ke jmenovaným zdrojům používá ještě 
rašelinu (1,6% spotřeba v roce 2000). V roce 2005 byly použity 4 miliony m3 dřeva pro 
energetické účely. Podle studií je potenciál produkce dřeva za rok až 10,5 milionu m3, aniž by 
to znatelně zasahovalo do životního prostředí. Podíl obnovitelné energie na produkci 
elektřiny by měl být v nejbližší době 49,3 % z původních 42,4 % v roce 1997. Do roku 2010 
chce dosáhnout 35,4 % vodní energie, podíl větrných elektráren by měl dosáhnout 5,4 %, 
biomasy 5 % a bioplynu 2,4 %146. Legislativa a strategie využívání obnovitelných zdrojů není 
ještě zdaleka rozvinutá a je tím pádem značným rozvojovým mínusem Lotyšska.147 

V zemi jsou větrné podmínky pro produkci energie a pro stavbu farem najdeme 
vhodná místa na západním pobřeží a východní části zátoky Riga. Větrné farmy nemohou 
v cenové sféře konkurovat produkci vodních elektráren. V roce 2002 produkce energie 
z větrných turbín dosahovala jen 0,2 % podílu energie.148 V roce 2004 byla kapacita 24 MW, 
nyní v blízkosti Ventspils probíhá projekt větrné farmy s kapacitou 100 MW149. Na řece 
Daugava se nachází tři velké vodní elektrárny a 150 malých elektráren (25 MW). Kegums 
(241,1 MW), Plavinas (868,5 MW) a Riga (402 MW) jsou ty největší. Kromě elektrárny 
Plavinas byly všechny během let 1991 – 2007 modernizovány.150 Pokusy privatizovat 
společnost Daugava skončily poté, co veřejnost odmítala převzetí společnosti zahraničními 
investory.151 
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V posledních letech je v energetickém sektoru zaznamenán rozmach vodních 
elektráren zvláště po zahájení vládní politiky v tomto směru. Byly otevřeny dva významné 
projekty, jeden na řece Vaidava a jeden na druhé nejdůležitější řece Gauja.152 

Biomasa se hojně využívá pro výrobu tepla (až 22 % z primární energie), u dřeva je 
komplikovaná cena, která se navyšuje o přepravu, zpracování a uskladnění dřeva. Používání 
plynu z hnoje není sice považováno za úsporné, ale je schopné růstu. Sluneční energie má 
malý potenciál kvůli zeměpisnému umístění a klimatickým podmínkám. Zatím tu zkušebně 
probíhají dva projekty ve školách v Aizkraukle. Geotermální zdroj energie se v Lotyšsku 
nepoužívá, protože k jeho zisku brání závažné překážky, ačkoliv by byl dostatečný pro výrobu 
elektrické energie.153 

Rašelina je v Lotyšsku užívána hlavně pro zemědělskou potřebu, méně se pak používá 
pro produkci tepla154. Území Lotyšska je zhruba z 10 % pokryto rašelinou, celková rezerva se 
odhaduje na 1,5 miliardy tun. Spotřeba se snížila ze 100 tisíc tun v roce 2002 na 9 tisíc tun 
v roce 2007.155 Jedním z cílů programu obnovitelných zdrojů, který byl v roce 2003 obohacen 
o program biopaliv, je zvětšit používání biopaliva na úkor fosilních paliv. V současnosti je 
v Lotyšsku získáváno přibližně 1,8 milionů m3 ročně a plný výrobní potenciál je asi 170 
milionů m3 ročně.156 Projekt „BIO-NETTO“ se zamýšlí nad tím jak vyvinout rámec pro 
povzbuzující růst místního trhu biopaliv. Chce způsobit změnu postoje a povzbudit výrobní 
kapacitu. Cílem je spojit dodavatele a spotřebitele přes oblastní sítě. Na projektu se kromě 
Lotyšska podílí Spojené království, Španělsko, Řecko, Bulharsko, Irsko, Švédsko, Polsko  
a Itálie.157 V roce 2006 bylo 71 % bionafty a 93 % z bioetanolu vyrobeného v Lotyšsku 
vyvezeno do členských států Unie. Lotyšsko potvrdilo Kyotský protokol v červnu 2002, tím se 
zavázalo, že sníží emise o 8 % během let 2008 – 2012158.  
 

Estonský energetický sektor 
 

Celkový energetický výkon Estonska je 3 036 MW159. Estonsko je relativně málo 
energeticky závislé na zahraničí. Do roku 1991 a v průběhu 90. let byl energetický systém 
země stále propojen pouze s Lotyškem, Petrohradem a s Pskovem160.  

Jediným východiskem, jak se nestát vysoce závislou zemí na importu energie, se stala 
vlastní produkce z olejové břidlice, která pokryla celkovou spotřebu elektřiny161. Hlavními 
domácími zdroji jsou tedy rašelina, dřevo a olejová břidlice. Přísun domácích fosilních paliv je 
dostatečný, ale přesto se Estonsko začalo více zaměřovat na využití alternativních  
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a obnovitelných zdrojů energie. Nechává si dovážet motorové palivo a plyn.162 Od roku 1988 
do roku 2007 bylo vytvořeno několik vývojových energetických programů. Projektem z roku 
1990 se zabývala dobrovolná pracovní skupina a stanovila první „svobodné“ cíle rozvoje do 
roku 2005. Snížit znečištění ovzduší z elektrárny na spalování olejové břidlice, snaha  
o energetickou úsporu, snížení elektrického exportu, optimalizace energetického systému  
a rozvodné propojení s Finskem.163 

Aktuální energetický plán stanovuje cíle do roku 2020, hlavním bodem zůstala úprava 
technologického spalování olejové břidlice do roku 2015, restrukturalizace energetického 
sektoru, zvyšování energetického podílu kogeneračních elektráren a zvyšování podílu 
obnovitelných zdrojů na spotřebě elektřiny. Stejně tak je jedním z důležitých témat zvýšení 
bezpečnosti elektrických dodávek spojením rozvodné sítě se Skandinávií a je snahou dořešit 
využívání atomových elektráren.164 Mezi hlavní obecné cíle energetické strategie Estonska 
patří: vývoj energetické technologie, spolehlivost a bezpečnost energetického systému, 
garance kvality energie, zvyšování energetické spotřeby efektivity a podpora energetických 
úspor, vývoj volného soutěžení a energetického trhu, užívání alternativních energetických 
zdrojů, akceptování požadavků na životní prostředí, spolupráce mezi energetickými systémy 
vzájemně spojených s vlastním energetickým systémem, vývoj vzdělání a výzkumu na poli 
energetiky.165 

Energetický sektor musel projít i několika změnami v přístupovém jednání s Evropskou 
unií hlavně v oblasti snížení škodlivin v ovzduší. Mezi další nutnosti patří používat nejnovější 
filtry pro chytání popílku, který vzniká při spalování olejové břidlice. Došlo k renovaci 
některých elektráren, a tento renovační cyklus pokračuje dál.166 

 
Zemní plyn 

 
Do Estonska je zemní plyn dovážen přes ruskou plynovodní síť a z lotyšského 

plynového skladu v Inčukalns167. Hlavním dodavatelem je samozřejmě Ruská federace. Podíl 
zemního plynu na celkové spotřebě je kolem 10ti %, což je v porovnání s Lotyšskem velmi 
nízká hodnota (Litera, 2006: 14). V roce 1988 byla společnost zajišťující estonské plynovody 
přejmenována na Eesti Gaas, a také začala výstavba plynovodu, který umožňuje přijmout plyn 
z lotyšského skladu. V roce 1993 a 1997 byly navrženy dvě plynové měřící stanice na 
estonsko-ruských hranicích a jedna na straně estonsko-lotyšských hranic. Největším 
dodavatelem zemního plynu je zmíněná společnost Gaas Eesti, ta prodává plyn distribučním 
společnostem, kterých je přibližně 27168. Od roku 1992 je společnost privatizována a dnes je 
podíl akcionářů rozdělen mezi Gazprom (37, 02%), německý Ruhrgas International (33, 66 %), 
Forum Oil a Gas OY (17,72 %) a lotyšskou Iteru Latvija (9,85 %)169.  
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Trvalým zájmem Estonska je diverzifikovat své dodavatele plynu, například o norský 
plyn170. Do Estonska se dostává zemní plyn ze tří směrů – z jihovýchodu (Irboska-Tartny), 
z východu (Petrohrad – Kohtla-Järve přes plynovod z Narvy) a z jihu skrz Lotyšsko (Viresi-
Tallin)171. K částečnému osvobození ze svárů Ruska došlo po spojení plynového potrubí 
s Finskem. Projekt tzv. potrubního spojení Balticconnector mezi Finskem, Estonskem 
a Lotyšskem diverzifikuje plynové dodávky ještě více.172 V roce 2006 vznikl nový plynovod 
Pärmu a začal se připravovat další ropovod Jögeva-Pöltsamaa173. 
 

Zpracování ropy  
 

Estonsko patří k zemím, které nemají žádné vlastní ropné zásoby. Dovoz ropy 
zprostředkovává Ruská federace a menší podíl má i Norsko, Švédsko, Finsko, Litva, Bělorusko, 
Kazachstán a Ázerbajdžán.174 V roce 2000 byla spotřeba ropy 28 000 barelů denně. Estonský 
přístav Tallin a nedaleký Muuga jsou hlavními terminály pro vývoz ropných produktů z Ruské 
federace. Do konce roku 1999 tyto přístavy vyvážely kolem 300 000 barelů ropy denně. 
Přestože mají přístavy v Baltském moři velkou konkurenci, nejsou estonské závislé na 
produktovodech, vyváží pouze ropné produkty (např. těžký topný olej). Pro přepravu ropných 
produktů z Ruské federace se používá železniční doprava společností Eurodek Tallinn 
a Pakterminal.175 Za velmi zajímavou surovinu, která se ropě může podobat, považujeme 
olejovou břidlici. 
 

Olejová břidlice 
 

Estonská energetická výjimečnost spočívá v bohatém nalezišti olejové břidlice. Je to 
hlavní domácí zdroj, produkce činí až 70 % světové spotřeby176. Díky tomuto zdroji je 
Estonsko relativně málo energeticky závislé. Plocha naleziště (1 830 km) se nachází na 
severovýchodě země v blízkosti elektrárny Kohtla-Järve a Eesti Polevkivi. Těžba probíhá v šesti 
dolech a 3 povrchových vrtech a probíhala v několika periodách – od 90. let se její těžba 
snížila zhruba o 20 milionů na 10 – 12 milionů tun těžby ročně.177 Do roku 2015 je očekávané 
zvýšení elektrické spotřeby, proto bude snížen export břidlice (Holmberg, 2008: 9178). 
Vzhledem k tomu, že je zpracování břidlice velice výhodnou oblastí podnikání,  
a podíváme-li se na vývoj cen energií, tak se není čemu divit, už v roce 2007 stoupla produkce 
o 27 %.179 
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Estonsko provozuje 4 elektrárny na zpracování olejové břidlice – Kohtla-Järve, Ahtme, 
Balti a Eesti (komplex Narva) elektrárny180. Současnou produkci oleje využívají 3 větší 
zákazníci, společnost vyrábějící elektřinu Eesti Energija, společnost destilující palivo Viru 
Öliööstus a Kunda-Nordic Tsement společnost na výrobu cementu. Nepřízní zpracování 
břidlice je její vyčerpatelnost a vysoké znečištění ovzduší emisemi CO2, které dosahuje  
v energetickém průmyslu až 84 %.181 

Znečišťování je menší, pokud se z břidlice vyrábí pohonná hmota podobná ropě182. 
Podle Baltského fóra pro životní prostředí produkovalo Estonsko do nedávna v Pobaltí nejvíce 
oxidu uhličitého na osobu (13,2 tun ročně) a také se řadilo mezi první místa v Evropě (průměr 
Evropské unie je 8,9 tun ročně)183. Zajímavé je, že podle Kyjótova protokolu nevykazuje 
Estonsko emisního rizika. Po rozpadu centrálně plánované ekonomiky byla ukončena řada 
průmyslových objektů, a tak došlo k přirozenému snížení škodlivin. (Holmberg, 2008: 6184). 
 

Elektřina 
 
V souvislosti s ideologií minulosti a velkou spotřebou Sovětského svazu byla 

v Estonsku vyráběna elektřina v přebytku.185 Elektřinu není možné skladovat ve velkém 
množství, musí se rychle spotřebovat. Stala se tak hlavním vývozem energie do sousedního 
Lotyšska a Kaliningradské oblasti. V současnosti je podle zdrojů Ministerstva hospodářství 
elektřina vyráběna za pomoci pouze 1/3 dovážených surovin a to je ve srovnání s průměrem 
Evropské unie (2/3) velmi dobrý stav. Kolem 90 % elektrické energie vyrábějí tepelné 
elektrárny kolem komplexu Narva. Estonsko by mohlo být čistým vývozcem elektřiny, protože 
se podařilo významně snížit roční emise CO2. Evropská unie však změnila kvótu emisí, a tak 
chybí Estonsku asi 1 milion tun povolených emisí k pokrytí domácí spotřeby. Místo aby 
Estonsko kupovalo drahé povolenky emisí, raději kupuje elektřinu z Finska  
a přestává být exportní zemí. Dřívější export, až 80 % spotřeby elektřiny v Lotyšsku, 15 % pro 
Litvu a 5 % ve Finsku, už neplatí.186 Elektrická výroba je ovládána monopolní společností Eesti 
Energija (Holmberg, 2008: 7187). Od roku 1999 je Eesti Energija členem Eurelectic – European 
Association of Energy Companies. Organizace pomáhá s přípravou a implementací spojení  
s unijním elektrickým trhem. Estonsko otevře v roce 2009 35% svého elektrického trhu, 
zbytek otevře do roku 2013.188  
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Problém energetického trhu spočívá v tom, že Pobaltí je i jako celek velmi malé. 
Spotřeba ani produkce států nestačí pro fungování samostatného elektrického trhu, například 
estonská celoroční elektrická výroba je 9,1 TWh (v roce 2005), zatímco ve Švédsku je to cca 
160 TWh. (Holmberg, 2008: 11189). 

Snahou projektu Estlink bylo zredukovat oblastní závislost na Ruské federaci. 
Devadesát mil kabelu pod mořem a 40 mil kabelu na souši bylo spojeno se skandinávskou 
rozvodní sítí elektřiny. Na projektu se kromě Estonska podílelo Lotyšsko, Litva a Finsko.190 
Pobaltí vnímané jako separovaný ostrov od zbytku Evropské unie bylo tímto elektrickým 
spojením s Finskem v listopadu 2006 částečně otevřeno. Na druhé straně má Estonsko dobře 
rozvinutou elektrickou síť s Ruskou federací a Lotyšskem191. V plánu je další podmořský kabel 
mezi Estonskem a Finskem, protože stávající připojení není dostačující (max. 350 MW). 
K Lotyšsku je připojeno 750 MW rozvodem a k Rusku v obou směrech 1 500 MW.192 

Estonská produkce elektřiny z olejové břidlice tvoří 90 % domácí poptávky a technicky 
je možné produkci zvýšit. Je otázkou, zda by bylo možné nahradit elektřinu po zastavení 
činnosti jaderné elektrárny Ignalina zvýšením dodávky z olejové břidlice. Rozvodní systém 
kabelů se nejvíce soustřeďuje v okolí Narvy, ačkoliv největší spotřeba je kolem Tallinu. 
Elektřina je tak rozváděna přes nejdelší vzdálenost v zemi. (Holmberg, 2008: 8 – 10193). 
Výroba elektřiny dosahovala v druhé polovině sovětské okupace hodnoty kolem 17,7 TWh, 
po roce 1991 výroba poklesla na 13 TWh. Během ekonomické transformace se dostala 
průměrná výroba na hodnotu 10 TWh. (Drábek, 1999: 67). 

Cílem hlavní elektrické sítě je propojit větší elektrárny a rozvodny v jeden systém, 
distribuovat elektřinu tímto způsobem a renovovat zastaralé rozvodné sítě, protože dochází 
cca k 10% ztrátě energie během přenosu. (Holmberg, 2008: 10194). Vznik kabelu Paide-Simdi 
(33 kW) zlepšil zásobování jihozápadního a západního Estonska. Hlavní síť je napojena 
k systému UCTE.195 Estonsko nechce být závislé na elektrické energii, proto přemýšlí nad 
vlastní výstavbou jaderné elektrárny, která se neváže na emisní kvóty, které snižují možnosti 
olejové břidlice. Jednou z dalších nabízených možností, kromě projektu výstavby nové 
Ignaliny, je projekt finské atomové elektrárny. Na tomto projektu se Estonsko snaží podílet, 
její snahy budou známy v roce 2009.196 
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Obnovitelné zdroje energie 
 

Evropská unie stanovila limity využívání obnovitelných zdrojů do roku 2020 na 20% 
celkové spotřeby státu, Estonsko si cíle zvedlo na 18% v roce 2018 a na 25 % v roce 2020 
(Holmberg, 2008: 11197). Vláda podporuje rozvoj obnovitelných zdrojů energie daňovými 
úlevami. Obvyklých 18% DPH snížila na 5% pro biomasu a rašelinu používanou pro vytápění. 
Původní návrh 0% DPH z větrné a vodní energie musela vláda zrušit kvůli přístupovým 
podmínkám EU.198 Estonsko se zavázalo ke splnění nařízení ohledně obnovitelného paliva 
2003/30/EC o zvětšení podílu biopaliva v dopravě do konce roku 2010 až na 5, 75%, také má 
dojít k výhodnějšímu energetickému zdanění biopaliva. Nařízení 2001/77/EC stanovuje, že 
energetická produkce z obnovitelných zdrojů dosáhne 22 % celkové elektrické spotřeby 
Evropské unie v roce 2010. Podle nařízení 1999/31/EC není popel z olejové břidlice tolerován 
jako skládkový odpad.199 Estonsko se zaměřuje na 3 typy obnovitelných zdrojů – větrnou, 
vodní energii200 a na biomasu. 

Pro výrobu větrné energie jsou celkově v Pobaltí vhodné podmínky. Z hlediska 
umístění větrných farem je estonská hustota zalidnění výhodou, zejména na západě, kde není 
dostatečná rozvodná síť elektřiny. (Holmberg, 2008: 12201). Problémy využitelnosti této 
energie mohou být v nerovnoměrné rychlosti větru na území státu. Zatímco na západě je síla 
dostačující, v oblasti vnitrozemí tomu, díky většímu zalesnění, tak není. Druhým problémem 
je konkurenceschopnost v poměru vůči tepelné elektrárně produkující palivo z olejové 
břidlice. (Tomson, 2005: 1202). Sektor větrné energie je rozpracován v projektu „4 Energia“, 
který se skládá z pěti větrných parků (Parki, Paldiski, Viru Notula, Virtsu II., Kunda 
a litevského parku Sudenai). Největší větrná farma je na poloostrově Parki, výstavba začala 
v roce 2004, vlastníkem je norský Vardar Euru (70 %) a společnost NEFCO203 (30 %). Parki 
elektrárna přispívá 1 % (56 GWh) energie k národnímu cíli produkovat 5, 1% obnovitelné 
energie do roku 2010. Estonsko si dalo za cíl do roku 2015 využívat 8 % větrné energie pro 
elektrický proud, do roku 2020 až 10% (Jürgen, 2008: 5204). Kromě klasických větrných celků 
vznikají speciální na moři v blízkosti pobřeží, například Hiiumaa, který je dále propojen 
kabelem s Tallinnem, Stockholmem a Helsinkami (Kraus: 16205). 

                                                 
197

 Holmberg, R.: 2008. The Estonian Energy System – Back to Future? 
http://www.technopolis-group.com/resources/downloads/reports/ee_energy_presentation.pdf 
198

 Energy Profile Estonia. http://www.eva.ac.at/enercee/est/supplybycarrier.htm#h4 
199

 Estonian Foreign Policy Institute, s. 32. http://www.evi.ee/lib/Security.pdf 
200

 Estonsko používalo vodní energii již před II. světovou válkou, bylo zde 921 vodních turbín, vytvářely cca 28 % 
tehdejšího celkového množství elektrické spotřeby. Válka rozsáhlý systém zničila a sovětské období se na výrobu 
vodní energie nezaměřilo, až po revoluci přišlo pár nadšenců opravovat zašlé turbíny.  
Estonia Country Profile, s. 9 
http://ebrdrenewables.com/sites/renew/Shared%20Documents/Country%20Profiles/Estonia.pdf 
201

 Holmberg, R.: 2008. The Estonian Energy System – Back to Future? 
http://www.technopolis-group.com/resources/downloads/reports/ee_energy_presentation.pdf 
202

 Annuk, A., Tomson, T., Wind Energy in Estonian Western Highlands. Agricultural Engineering International, 
7/2005.  
http://cigrejournal.tamu.edu/submissions/volume7/EE%2004%20001%20Tomson%20Final%20Oct2005.pdf 
203

 Skandinávská korporace financující projekty ve střední a východní Evropě (zejména v pobaltské „trojce“  
– vzájemný prospěch), snažící se usnadnit státům environmentálně prospěšné projekty. 
Pakri Wind Farm. http://www.pakri-tp.ee/?page=1&subpage=4&type=page&lang=en 
204

 Jurgen, I., Wind Power in Estonia, 2008.  
http://www.tarkco.ee/upload/File/Windpower_in_Estonia_IBASEERIL2008_Imbi_Jurgen.ppt 
205

 Wind energy in Estonia. http://www.eees.ee/DOC-d/15.12.06/wind%20energy%20in%20Estonia.pdf 



Ochrana & Bezpečnost – 2013, ročník II., č. 2 (léto)  
Mgr. Bohumila Sedlačíková, Energetická politika Litvy, Lotyšska a Estonska po roce 1990 (2013_B_11), ISSN 1805-5656 

 

 
 

Vydává: Ochrana a bezpečnost o. s., IČ: 22746986 
Lamačova 825/11, 152 00 Praha 5, http://ochab.ezin.cz, ochab@email.cz 

33 

Energie z vodních elektráren není v Estonsku plnohodnotně využívána, říční síť je sice 
bohatá, ale jen 14 řek má průtočnost kolem 10 m3/s a délku větší než 10 km206. Energetický 
zákon z roku 1997 umožnil rozvoj zdroje vodní energie tím, že se stát zavázal vykupovat 
elektřinu z malých elektráren prostřednictvím Eesti Energija. První projekt obnovy sovětských 
vodních turbín zahájila malá firma Generaator Ltd., v současnosti má pod sebou turbíny 
Saesaare (180 kW), Leevaku (60 kW) a Kotku (150 kW). V roce 2002 fungovalo  
18 malých vodních elektráren s celkovou kapacitou 3, 45 MW.207 Dvě největší z nich jsou 
Linnamäe (1,1 MW) a Keila-Joa (0, 365 MW). Největší společnost zabývající se vodními zdroji 
je opět Eesti Energija.208 

Dalším vhodným obnovitelným zdrojem je biomasa, která je v Estonsku efektivním 
zdrojem využití odpadního dřeva z dřevařského průmyslu (95 % se využívá pro energetickou 
produkci). Téměř polovina území je zalesněna (cca 20 000 km2) a pro poskytnutí energie pro 
cca 300 000 rodinných domů (tj. hrubé přiblížení počtu potřebného obydlení) se potřebuje 
na tepelnou a elektrickou spotřebu 1 500 km2 dřeva (Holmberg, 2008: 16209). V roce 1996 
byla roční spotřeba dřeva 3, 3 milionů m3, do roku 2010 se počítá s navýšením na 5,5 milionů 
m3 210. Produkce dřevěného odpadu je natolik bohatá, že se vyváží do Švédska a Dánska. 
Výhodně se také využívá produkce bioplynu vznikajícího na farmách z hnoje, vytváří cca  
500 GWh za rok211. 

V souvislosti s elektrickou závislostí, na níž nebylo Estonsko zvyklé, se zaměřuje na 
budování kombinovaných elektráren produkujících teplo i elektřinu. Na konci roku 2008 byla 
spuštěna do provozu elektrárna na spalování biomasy (dřevní hmoty) a v roce 2009 by měla 
být otevřena elektrárna na spalování rašeliny a dřeva. Stav životního prostředí je ovlivněn 
emisemi CO2 a státy jsou ovlivněny povolenou emisní kvótou, která byla nedávno Evropskou 
komisí snížena z 24 milionů tun na 12, 7 milionů tun. Proti tomu se Estonsko odvolalo  
u Evropského soudního dvora, než bude ukončeno soudní řízení, musí estonská energetická 
politika změnit své chování.212 
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Závěr 
 

Záměrem studie bylo poskytnout pohled na to, co dělají pobaltské státy proti situaci, 
kdy si uvědomují svou energetickou závislost a to zejména na Ruské federaci. Závislost 
pobaltských států na Ruské federaci je znepokojivá poté, co se v roce 1991 ocitly na rozhraní 
mezi Západem a Východem. Odmítly být součástí bývalého Sovětského svazu a Společenství 
nezávislých států a zároveň pro svou relativně nízkou ekonomickou vyspělostí nemohly být 
přijaty mezi západní státy Evropy. Jediné čeho jsou součástí je energetická soustava bývalého 
Sovětského svazu, která funguje a zaručuje alespoň určitým způsobem energetické zázemí. 
Ovšem do jaké míry a za jakou cenu? Železnou oponu nahradily energetické produktovody. 
Přechod z centrálně plánované ekonomiky na tržní ekonomiku a náhlé doposud nepoznané 
zvýšení cen za dodávku energetických surovin vyvolalo hospodářskou a energetickou krizi.  
 Uvědomit si nebezpečnost energetické závislosti na jednom dodavateli nebylo složité. 
Litva jediná ze tří států neměla v 90. letech s Moskvou vážné konflikty. Dobrý vztah byl 
jednoznačně předurčen nejvýhodnější tranzitní cestou do západní enklávy Ruské federace. 
Zatímco se Litva a Ruská federace podílejí na mnoha dvoustranných dohodách, Estonsko 
a Lotyšsko zachovává k Rusku spíše chladné vztahy. Nejvážnější hrozby zažilo v 90. letech 
Lotyšsko, když si v roce 1992 nárokovalo ropovod z ruské rafinerie Samara a v roce 1998 
vytvořilo občanský zákoník v neprospěch ruské menšiny. V obou případech pozastavila Ruská 
federace přívod ropy.  
 Vstup států do Severoatlantické aliance a Evropské unie konfliktní charakter vztahů 
prohloubil i v případě Litvy. Odklon dodávky ropy z pobaltské rafinerie Mažeikiai nebo  
z přístavů Ventspils a Butinge ukázal, že ani zájem Ruské federace na nezamrzajících 
přístavech není tak stěžejní, jak se v 90. letech spolu s tranzitní potřebou Pobaltí zdálo. 

Energetická politika by měla zajistit různorodý mix energetických dodávek tak, aby  
v případě výpadku některého ze zdrojů nebyla ohrožena bezpečnost státu a dodávka mohla 
být nahrazena z jiného zdroje. Energetická politika je časově a investičně náročný sektor 
národní bezpečnosti. Vnitropolitický, ekonomický a ani energetický vývoj Litvy, Lotyšska  
a Estonska není stejný, nicméně společný zájem začlenit se do Evropské unie a přístupová 
jednání je dovedla v druhé polovině 90. let k vzájemné spolupráci. Oficiálně byla stvrzena 
podpisem společné energetické strategie a vznikem diskusního fóra BASREC v roce 1999.  
Z hlediska této spolupráce se začínají efektivněji rozvíjet energetické sektory států. Přístupová 
jednání a vstup do Evropské unie posílil regionální bezpečnost a posílil pozici malých států ve 
vyjednávání s Ruskou federací. Pobaltí je charakteristické tím, že se každý stát zaměřuje na 
jiné energetické zdroje. Litva na jadernou energetiku, Lotyšsko na obnovitelný zdroj vodní 
energie a Estonsko se spoléhá na zpracování olejové břidlice. Na základě národních  
a společné energetické strategie mají všechny tři státy zájem diverzifikovat své zdroje do 
takové míry, aby jejich závislost na jednom monopolním dodavateli zemního plynu klesala.  

Silné a slabé stránky regionu naznačují, že je nutné energetický sektor celé pobaltské 
trojky dále rozvíjet, je teprve na svém začátku. V oblasti zemního plynu jsou státy sice 
napojeny k Ruské federaci a Bělorusku, ale propojení k centrální Evropě tu stále schází. 
Litevské plány na propojení plynovodu s Polskem jsou regionální prioritou, dále pak spojení 
s dodávkou do střední Evropy z Kaspického moře a středí a severní Afriky. Plynové uskladnění 
v Lotyšsku bezpečnost Pobaltí zvyšuje, ale svojí omezenou kapacitou se stává pro rozšířený 
region nedostačující. Plánuje se navýšení kapacity, lepší by ovšem bylo začít s výstavbou 
dalších uskladnění. Dobré by bylo, kdyby měl každý stát svoje plynové uskladnění, což není 
vzhledem k potřebným podmínkám uskutečnitelné všude, v Lotyšsku je nejvíce vhodných 
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lokalit. Ke zvýšení bezpečnosti je, kromě jmenovaného, potřeba diverzifikovat jediný zdroj 
zemního plynu, který dodává monopolní společnost Gazprom. Najít alternativu není 
jednoduché, možnosti jsou omezené. Nicméně určité pokusy diverzifikace tu jsou, například 
po spojení Estonska a Finska plynovodem, je možné odebírat norský plyn. Investičně 
nákladnou, ale ne méně zajímavou možností je rozšířit zdroj o možnost dodávky 
zkapalněného plynu do Litvy. V současnosti probíhají studie proveditelnosti projektu, finanční 
pomoc přislíbily Spojené státy americké. Projekt Nord Stream mohl být pro Pobaltí zajímavý. 
Lotyšsko se pokoušelo na projektu podílet a nabízelo postavit plynový mezisklad, bohužel 
k projektu nebylo přizváno. Může se stát, že Ruská federace nebude potřebovat tranzitní 
cesty přes Pobaltí. Státy by pak z neopodstatněného důvodu mohly přijít o tranzitní poplatky 
a o dodávku plynu. Monopolní společnosti, které se zabývají distribucí plynu (Latvijas Gaze, 
Eesti Gaas a Lietuvos Dujos) jsou většinově vlastněny německou a ruskou společností. 
V Estonsku se zemní plyn podílí na celkové spotřebě energie asi z 13 %, v Lotyšsku asi z 29 % 
a v Litvě kolem 23 %. V Lotyšsku je navíc na některých místech stále nedostatečná plynová 
soustava a dodávaný plyn se z více jak 50 % podílí na dodávce tepla. Po uzavření regionální 
jaderné elektrárny se v Litvě očekává výrazné zvýšení poptávky po plynu. 

V oblasti zásobování a zpracování ropy je na tom region daleko lépe, ačkoliv hlavním, 
ale ne jediným dodavatelem je Ruská federace. Hlavním nedostatkem zatím je, že státy 
nemají vytvořené povinné zásoby na 90 dní pro případ výpadku dodávky a funkčnost pouze 
jedné rafinerie v Litvě. Vlastníkem rafinerie je polská společnost namísto ruské. Na druhé 
straně je v Pobaltí dobrá lokace přístavů a terminálů a dobrá spojující infrastruktura, dobrý 
trh s kapalným palivem, možnost využívat estonskou produkci olejové břidlice na dopravní 
olej, který vytváří méně CO2 než samotná ropa a je tu malá schopnost těžit místní ropu. 
Zdroj, který se nachází na mořském dně na území mezi Litvou a Lotyšskem, by mohl být 
dočasným konkurentem ruské ropě. Litva produkuje asi 0,1 milionu tun ropy ročně. Lotyšsko 
vlastní rezervu asi 30 milionu ropných barelů a také se spoléhá na použití rašeliny. Další 
nepatrné rozšíření energetické bezpečnosti může umožnit vybudování ropovodu do Litvy, 
které poskytne dovoz ropy z ukrajinského přístavu v Černém moři a pak i z jižního Kavkazu  
a Střední Asie. Litevský podíl na projektu je asi 1 % a dočká se přibližně stejného dovozu ropy. 
Kazachstánská ropa se do Litvy zatím nedostala kvůli postoji Ruské federace, které si nepřeje 
dovoz cizí ropy přes vlastní území. Přístavy a terminály v Pobaltí zažívají nepříznivé časy, 
protože po převzetí rafinerie Mažeikiai polskou společností zastavila Ruská federace přívod 
ropy do rafinerie, a tak musí Litva používat dražší transportní cestu tankery do terminálu 
Butinge. Butinge většinově vlastní ruská společnost a je to jediný terminál dovážející ropu do 
Litvy. V současnosti jeho výkonnost klesá, podobně je tomu i u lotyšského přístavu Ventspils 
po výstavbě ruského přístavu Prismorsk.  

V elektrické dodávce panuje poměrná soběstačnost, ačkoliv ve světle několika změn je 
kolísavá. Elektrická síť je pochopitelně dobře rozvinutá vzájemně a směrem k Ruské federaci a 
Bělorusku, nicméně pokud by zde došlo k výpadku proudu, pak nemá Pobaltí téměř žádnou 
možnost dostat se k jiným zdrojům. V současnosti je alespoň funkční propojení mezi 
Estonskem a Finskem a plánuje se spojit systém s Polskem (2012) a Švédskem (2015). 
Výstavba projektu je momentálně zbrzděna sporem mezi Lotyšskem a Litvou, kam by měl být 
elektrický kabel veden. Nedostatkem elektrické dodávky je nevyhovující technická kvalita 
elektrického přenosu, zejména v Lotyšsku. Liberalizace trhu by měla být dokončena v roce 
2013, kdy plně otevře svůj trh Estonsko. Estonsko bylo doposud značně nezávislým  
a exportním státem elektřiny, nicméně po změně emisních kvót se Estonsko rozhodlo 
vykupovat cca 1/3 elektřiny z Finska. Litva a okolní státy čelí problému s uzavřením jaderné 
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elektrárny Ignalina. Uzavření elektrárny má sociální, ekonomické i bezpečnostní dopady, 
proto se státy přiklonily k novému společnému projektu jaderné elektrárny, která by měla být 
spuštěna kolem roku 2015. Estonsko by se navíc rádo podílelo na projektu finské jaderné 
elektrárny. Lotyšsko čelí největším problémům s elektrickou dodávkou, hlavním zdrojem 
výroby jsou vodní elektrárny, které mají přirozenou kolísavou tendenci. Lotyšsko na tomto 
problému pracuje a buduje si kapacity umožňující okamžitou náhradu elektřiny v případě 
výpadku. Řešením je výstavba dvou nových elektráren, jedné na uhlí se zvýšením emisí  
a druhé na plyn se zvýšením závislosti na dovozu plynu. Kolem roku 2016 by Lotyšsko mohlo 
dohnat své regionální sousedy a pokrýt vlastní elektrickou energii.  

Obnovitelné zdroje energie jsou domácí zdroje, proto pomáhají snižovat závislost na 
dovozu energie a tím zvyšují bezpečnost zbývajících dodávek. Pobaltí má dobré přírodní 
podmínky pro větrnou energii a produkci biomasy. Jako biomasu můžeme použít i obyčejný 
dřevný odpad a tím umožnit energetickou soběstačnost mnoha venkovským oblastem. 
Lotyšsko vytváří největší podíl obnovitelných zdrojů uvnitř Evropské unie. Hlavním zdrojem je 
vodní energie, protože na rozdíl od Litvy a Estonska je zde velký říční systém. Do roku 2010 
chce produkovat 49, 3% elektřiny z obnovitelných zdrojů, na celkové spotřebě energie se 
podílí asi 36% energie. Estonsko ačkoliv od roku 1990 samovolně snížilo emisní počet CO2 ve 
vzduchu, je stále největším znečišťovatelem mezi pobaltskými státy. V současnosti po snížení 
povolených emisních kvót se Estonsko odvolalo k Evropskému soudnímu dvoru. Estonsko se 
podílí na nejvíce větrných projektech v regionu, přestože má větrná energie špatnou 
konkurenceschopnost vůči tepelným elektrárnám. Až 95 % odpadního dřeva putuje do 
energetiky. Estonsko se do roku 2020 chce podílet 25 % na celkové spotřebě energie, 
v současnosti je to kolem 10 %. Litva má nejméně rozvinutý systém obnovitelných zdrojů. 
Hlavním zdrojem je biomasa, jejímž problémem je cena, která se navyšuje uskladněním  
a přepravou. U větrné a vodní energie naopak výhodnost nízké ceny narůstá. V Litvě jsou 
špatné podmínky pro vodní energii, existuje seznam ekologicky a kulturně vzácných řek, kde 
se turbíny nesmí stavět. Vodní energie přispívá do celkové spotřeby přibližně 1% energie. Do 
roku 2012 chce Litva využívat 12% celkové spotřeby z obnovitelných zdrojů, aktuálně je to 
kolem 8 %. 

Energetické sektory Pobaltí ještě nedosáhly cíle energetické politiky a to vytvořit mix 
energetických zdrojů zajišťující energetickou bezpečnost. Předpokládám, že kolem roku 2016 
– 2018 bychom mohli říct, že pobaltský region je energeticky bezpečný. Samozřejmě to závisí 
na mnoha faktorech, které jsou v energetickém dialogu nevyzpytatelné, ale potenciál 
dosáhnout cíle tu bezesporu možný je. Zatím je situace spíše opačná, jak je patrné z výše 
uvedeného, energetické sektory postrádají nezbytné bezpečnostní prvky, jejichž výstavba se 
dlouho oddalovala. Energetická bezpečnost a snaha o její zajištění a udržení je tak jedním ze 
základních sjednocujících momentů pobaltských států. 
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Elektrická rozvodní síť v Pobaltí213 
 

  
 

Plynovody v Pobaltí214 
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Domácí produkce energie a primární energetická dodávka (2004) v Litvě215 

 
Energetická kapacita projektů obnovitelného zdroje v Litvě216 
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Využití energetických zdrojů v Lotyšsku217 
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Domácí produkce energie a primární energetická dodávka (2004) v Estonsku219 
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