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Prof. Ing. Bedřich Šesták, DrSc.; Mgr. Lukáš Harazin; Mgr. Oldřich Krulík, Ph.D.;  
Bc. Martin Procházka 
 
Ropovody v Evropě, důležité pro Českou republiku 
 
Anotace 
 
Ještě před několika málo lety se mohlo jevit zásobování České republiky strategickými 
energetickými surovinami jako stabilní, podle možností diversifikované a nevyžadující rychlé 
hledání alternativ. Dnešek však otevírá celé množiny eventualit dalšího vývoje, které mohou 
být akutní mnohem dříve, než se většina společnosti může domnívat. Následující text otevírá 
některé z nich, aniž si klade ambice po tom být vyčerpávající, jak co se týče těchto scénářů, 
tak s ohledem na související „tvrdá data“.   
 
Klíčová slova 
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Summary 
 
Just a few years ago it could appear, that strategic energy raw materials supplying to the 
Czech Republic's is as stable as possible, diversified and not requiring rapid search for 
alternatives. Today, however, opens a whole set of contingencies for further development, 
which can be acute much earlier than majority of the society might think. The following text 
opens up some of them, without the ambition to be exhaustive, with regard to these 
scenarios, and also with respect to the related "hard data". 
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Ropovody v Evropě, důležité pro Českou republiku 
 
Adria Wien Pipeline  
 

 
 

Založení ropovodu „Adria – Vídeň“ (Adria Wien Pipeline, AWP) se datuje k roku 1970. 
Ropovodem je přiváděná ropa, putující z italského Triestu prostřednictvím ropovodu TAL. 
Ten se v Rakousku napojuje právě na AWP směrem do rafinérie Schwechat u Vídně. Kapacita 
ropovodu je cca 11 milionů tun ropy ročně a jeho délka činí 416 km.1 
 

Ilustrace: Schematický pohled na ropovody na území Rakouska.2 
 

 

                                                 
1
 AWP: Transportleistung. http://www.adria-wien-pipeline.at/en/anlagen/technische-daten.html 

2
 KUMMER, Sebastian. Rohrfernleitungen. SliePlayer.org. http://slideplayer.org/slide/1046/  
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Ilustrace: Dva pohledy na trasu ropovodu.3 
 

 
 

 

                                                 
3
 Secure Success Through Safety! Adria Wien Pipeline. 

http://www.adria-wien-pipeline.at/company/about-awp.html?L=1 
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 Adria 
 
Ropovod Adria4 ústí v chorvatském přístavu Omišalj (terminál na ostrově Krk)  

a zásobuje Chorvatsko, Maďarsko a Slovinsko. První myšlenka na vybudování ropovodu 
vznikla ještě v době existence Jugoslávie. Do provozu byl ropovod uveden v roce 1980. 
V roce 1991 došlo v důsledku rozpadu soustátí k jeho odstavení. Do provozu byl znovu 
uveden na konci roku 1995. Projektová délka ropovodu je 923 km. 

 

 
 

„Jadranský ropovod“ (Jadranski naftovod, JANAF) je fakticky součástí ropovodu Adria. 
Provozuje ho chorvatská organizace, která se zabývá transportem ropy z přístavu (terminálu) 
Omišalj na ostrově Krk do rafinérií ve Východní a Střední Evropě. Délka ropovodu je 622 km  
a zahrnuje následující sekce:5 Omišalj – Śiśak; Śiśak – Virje – Gola; Virje – Lendava; Śiśak – 
Slavonski Brod; Slavonski Brod – Sotin. 
 

Ilustrace: Schematické znázornění projektu.67 
 

 
 

                                                 
4
 Ropovodná sieť v Slovenskej republike. Transpetrol. 

http://www.transpetrol.sk/index.php?page=ropovodna-siet-v-sr 
5
 About Us. Jadranski naftovod. http://www.janaf.hr/about-us/ 

6
 Croatia’s Role in Supply and Crude Oil Transit Route. European Economic and Social Committee; Jadranski 

naftovod. 14. XI. 2014. http://www.eesc.europa.eu/resources/docs/croatias-role-in-supply-and-crude-oil-
transit-route-20141114-fin.pdf 
European Union Projects of Common Interest. Jadranski naftovod.  
http://www.janaf.hr/eu-projects-of-common-interest/ 
7
 The JANAF System. Jadranski naftovod. http://www.janaf.hr/oil-pipeline/the-janaf-system/ 
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Ilustrace. Další vizualizace trasy ropovodu.8 
 

 
 

 

                                                 
8
 O preduzecu. Transnafta. http://www.transnafta.rs/sr_lat/naslovna/o_preduzecu/ 
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Ropovod Sarmatia 
 

 
 
Relativně málokdo v domácím prostředí věnoval pozornost summitu vrcholných 

představitelů Polska, Ukrajiny, Litvy, Gruzie a Ázerbájdžánu, který se uskutečnil v květnu 
2007 v Krakově. Jeho výsledkem byla dohoda na prodloužení ukrajinského ropovodu Oděsa-
Brody do Plocku a následně Gdaňsku v Polsku, s tím, že se bude jednat o první ropovod, 
který přímo propojí pobřeží Černého a Baltského moře. Dodávky do černomořského 
terminálu by přitom proudily zejména z Ázerbájdžánu a Kazachstánu.9 

Ropovod, někdy nazývaný „Sarmatia“10 (případně i jako Euroatlantický koridor pro 
přepravu ropy,  Euro-Asian Oil Transportation Corridor, EAOTС) původně plánovaným 
dokončením v roce 2012 však rozhodně neunikl pozornosti Moskvy, která ho označila jako 
protiruský projekt.11 Milníky související s projektem jsou následující: 

 
 Rok 2002: Úsek Oděsa – Brody a námořní terminál Pivdenny byl vybudován 

společností UkrNaftogazBud12 a předán do užívání ukrajinské státní společnosti 
UkrTransNafta.13 

 Rok 2004: Z důvodu nedostatečného využití byl ropovod vládou Ukrajiny pronajat 
společnostem z Ruské federace (zejména společnosti Transněft), aby byl využíván pro 
odklon ropy z ropovodu Družba k Černému moři, přístav Južny (konkrétně Transněft 
avizoval, že touto trasou putují asi 4 % jeho obratu, cca 180 000 barelů denně). 

 Rok 2008: Ukrajina poprvé ve větší míře avizovala záměr ropovod opět převzít pro 
dopravu ropy ze Střední Asie do Evropy.14 

 Rok 2009: Za přispění britských expertů vnikla studie proveditelnosti projektu. 
 Rok 2010: Bělorusko projevilo zájem o využívání ropovodu pro dopravu ropy 

z Venezuely na sever, na své území. 
 Roky 2011 a 2012: V rámci České republiky zaznívají rozsáhlejší zmínky  

o možném využití ropovodu Sarmatia pro zvýšení diversifikace zásobování státu 
ropou. „Obě strany potvrdily technickou možnost přepravy lehké kaspické ropy přes 

                                                 
9
 W 2013 roku rozstrzygnie się los ropociągu Odessa-Brody-Płock. Polityka Wschodnia, 2012.  

http://politykawschodnia.pl/index.php/2012/11/ 
10

 Sarmatia představuje společnost, kterou roku 2004 založily společnosti “Ukrtransnafta” a "Przyjazn" (Polsko). 
Do projektu postupně přistoupily další společnosti z Ázerbájdžánu, Litvy a Gruzie. 
11

 Ukrajinský ropovod Oděsa-Brody bude prodloužen do Polska. Novinky.cz, 12. V. 2007 
http://www.novinky.cz/ekonomika/114909-ukrajinsky-ropovod-odesa-brody-bude-prodlouzen-do-polska.html 
12

 Нафтогаз України. http://www.naftogaz.com/www/3/nakweben.nsf/ 
13

 Укртранснафта. http://www.ukrtransnafta.com/en/ 
14

 Rusko hledá náhradu za ukrajinský ropovod Oděsa-Brody. i-RU.cz, 5. VI. 2008. 
http://www.irucz.ru/cz/zpravy/3-/118-ukrajina/11803-ukrajina-jiho-vychodni/000-/302-energetika/14382-
rusko-hleda-nahradu-za-ukrajinsky-ropovod-odesa-brody/ 
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území Ukrajiny a Česka s využitím ropovodu Družba,“ uvádí se v protokolu z jednání 
česko-ukrajinské mezivládní komise z konce roku 2011.15 

 Rok 2012: Obce v úseku Adamowo – Brody zanášejí stavbu ropovodu do svých 
územních plánů. 

 Rok 2015: Podle některých proklamací údajně konečný termín, kdy se obě moře 
propojí. To se však zřejmě nestane.16 

 
Bělorusko, relativně nedávno chápané jako blízký spojenec či vazal Ruské federace, 

usiluje o stále asertivnější politiků vůči Moskvě. Zdejší vládce Alexandr Lukašenko zřejmě 
není nadšen vizí připojení své země k „Velkému Rusku“ a rád by ji odkázal svému synovi.17  
I s tím souvisí snaha o hledání alternativ pro zásobování státu ropou a zemním plynem  
– mimo jiné i za využití zdrojů z Venezuely, cestou ropovodu Oděsa – Brody. 

 
Vize vytvořit novou přepravu ropy z kaspické oblasti do Evropy byl postaven na 

Ukrajině na začátku roku 1990. V roce 1996 byla zahájena výstavba ropovodu Oděsa-Brody. 
V roce 2002 byl ropovod o délce 674 km spuštěn. Původně zamýšlený efekt ropovodu Oděsa 
– Brody se však dosti zásadně rozešel s realitou. Krátce po spuštění provozu ovlivnily projekt 
tři události. Za prvé, Ukrajina neměla dost peněz, aby naplnila ropovod kaspickou ropou, díky 
čemuž zůstal ropovod prázdný. Za druhé, evropské země neprojevily ochotu vystavět 
ropovodní propojení mezi projektem Oděsa – Brody a evropskými rafinériemi. A za třetí, díky 
vysokým transportním poplatkům na nové trase se nic nezměnilo ani v dodávkách ropy 
ukrajinským odběratelům. Až do února 2004 nebyl ropovod vůbec využíván. Vrátíme-li se 
k prvnímu, pravděpodobně nejvýznamnějšímu bodu, musíme konstatovat, že celá situace 
působila poněkud zvláštně. Údajně totiž byla rozjednána dohoda mezi Ukrajinou, kazašskými 
producenty a rafinériemi na trase. V dubnu 2003 představitelé kazašské státní ropné 
společnosti KazMunajGaz oznámili, že budou ropovod naplňovat v druhé polovině roku 2003 
a s konsorciem producentů v Kazachstáně byly dohodnuty dodávky v objemu 6 milionů tun 
ropy ročně. Otázkou zůstal pouze ukrajinský přepravní tarif. Tehdejší ukrajinský prezident 
Leonid Kučma však ve stejné době veřejně oznámil, že využití ropovodu je v severním směru 
ekonomicky nepřijatelné a větší smysl dává využití ropovodu v jižním směru, tj. pro transport 
ruské ropy do Oděsy, což bude generovat Ukrajině příjmy. Odpověď na otázku, co vedlo 
ukrajinskou hlavu státu k tak prudkému obratu, jenž byl navíc v rozporu s vládou, se 
s největší pravděpodobností skrývá v aktivitách rusko-britské společnosti TNK-BP Ukraine, 
která v roce 2003 začala v Kyjevě s masivní lobbistickou kampaní za otočení ropovodu.  
A skutečně, od února 2004 byl ropovod využíván pro transport ruské ropy z ropovodu 
Družba přes Brody a sarmatský ropovod do Oděsy, odkud byla dále expedována tankery 
prostřednictvím ropných terminálů Oděsa a Pivděnnyj. Nicméně během prvních pěti měsíců 
provozu reverzního chodu bylo směrem na jih transportováno jen přibližně 1,3 milionu tun 

                                                 
15

 SNOPEK, Martin. SME. 27. III. 2009. http://ekonomika.sme.sk/c/4367648/ropovod-odesa-brody.html 
ŽIŽKA, Jan. suje další ropná cesta, vede z Ázerbajdžánu. E15.cz, 12. I. 2012 
http://zpravy.e15.cz/byznys/prumysl-a-energetika/cesku-se-rysuje-dalsi-ropna-cesta-vede-z-azerbajdzanu-
733464 
16

 W 2015 r. do Płocka popłynie kaspijska ropa. Forbes.pl, 2. VIII. 2011. 
http://www.forbes.pl/ artykuly/sekcje/wydarzenia/w-2015-r--do-plocka-poplynie-kaspijska-ropa,17872,1 
17

 PALAŠČÁKOVÁ, Petra. Kreml a Minsk jsou na prahu obchodní války. E15.cz, 11. XII. 2014. 
http://zpravy.e15.cz/zahranicni/politika/kreml-a-minsk-jsou-na-prahu-obchodni-valky-1144896 

http://www.rferl.org/content/article/1073974.html
http://www.oxfordbusinessgroup.com/economic_updates/clouded-future-odessa-brody-pipeline
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ropy. Takové objemy byly pro operátora ropovodu PAT UkrTransNafta nerentabilní a i se 
značným snížením přepravního tarifu společnost až do roku 2007 negenerovala žádný zisk. 
Krátce po dokončení, kdy se realita zásadně rozešla s ukrajinskými představami, vlastník 
ropovodu zadal výběrové řízení na tvorbu obchodního plánu dalšího využití ropovodu. 
Vítězem tendru bylo sdružení firem Nexant Inc, Ernst & Young a PriceWaterhouseCoopers. 
V novém obchodním plánu bylo v březnu 2003 potvrzeno, že projekt Euroasijský transportní 
koridor pro ropu (Euro-Asian Oil Transport Corridor, EAOTC, což je honosný „evropský“ 
název projektu ropovodu Oděsa – Brody – Płock), je uskutečnitelný a atraktivní. 

Od této doby tak probíhají více či méně aktivní jednání a přípravy k prodloužení 
ropovodu Oděsa – Brody do polského města Adamowo, kde by byl napojen na severní větev 
ropovodu Družba. Od května 2003 se tak pracovalo na sestavení konsorcia pro projekt 
prodloužení ropovodu. V červenci 2004 vznikla společnost Międzynarodowe Przedsię-
biorstwo Rurociągowe „Sarmatia” Sp. z o. o.  Motivace pro vznik společnosti a prosazování 
prodloužení ropovodu jsou ale sporné, neboť nefunkčnost prodloužení ropovodu nutí 
přinejmenším k zamyšlení. Je možné, že impuls pro aktivity směřující k prodloužení ropovodu 
přišly z Evropské komise, která si význam ropovodu uvědomila v souvislosti s nárůstem ceny 
ropy a agresivity Ruské federace v létě 2005. Výstavbu projektu pro transport ropy mezi 
Černým mořem, Ukrajinou a Polskem označila jako „kritický infrastrukturní projekt 
v kontextu evropské a ukrajinské politiky zabezpečení dodávek ropy“. 

Ukrajinská nejednoznačnost se vrátila 22. května 2008, kdy prezident Juščenko 
podepsal dekret o využití ropovodu Oděsa – Brody v přímém (původním) směru. Společně 
s podporou projektu sarmatského ropovodu lze říci, že je patrné, že v Evropské unii roste 
politická vůle blokovat geostrategické zájmy Moskvy v regionu. Přesto Ruská federace až do 
konce roku 2010 exportovalo ropu ve směru Brody – Oděsa, a to v průměrném objemu  
9 milionů tun ropy ročně. Ukrajinská snaha obrátit tok ropy do původního směru vedla 
krátkodobě i k nabídce dopravy ropy na trase Oděsa – Brody – Družba – Slovensko, tedy ke 
zrušení plánu prodloužení ropovodu do Polska. Všechny nabídky byly ale spíše akademické 
povahy, neboť neřešily problém s naplněním ropovodu kazašskou ropou. I přesto, že se 
česká a slovenská strana návrhu nebránila, Ukrajina nebyla schopna zajistit dostatečné 
množství technické ropy a umístit do zásobníků ruskou ropnou směs, kterou byl ropovod 
Oděsa – Brody naplněn. Na konci roku 2006 Kazachstán oznámil, že se zavázal exportovat 
veškerou ropnou dispozici jinými směry než do přístavů Oděsa a Pivděnnyj. A bez dodavatele 
nebyl ropovod životaschopný, takže Ukrajině nezbylo, než pokračovat ve využití ropovodu 
pro ruský export jižním směrem. 

Polský premiér Jaroslav Kaczyňski oznámil v září 2006 americkému ministrovi 
energetiky Samuelu Bodmanovi a viceprezidentovi Dicku Cheneymu, že Varšava povolí 
Washingtonu vybudovat zvažovanou americkou protiraketovou základnu na svém území 
výměnou za to, že jí pomůže zbavit se závislosti na energetických zdrojích z Ruské federace. 
Předseda polské vlády chce po Američanech, aby prosadili výstavbu ropovodu 
z Turkmenistánu a Kazachstánu přes Turecko či Gruzii do Evropy. Do Polska by pak mohla 
téct přes Ukrajinu. Podle plánu by se polské rafinerie v Plocku napojovaly na zdroje ropy 
v kaspické oblasti. Přípravu projektu na výstavbu ropovodu z ukrajinských Brodů do polského 
Plocku a otočení ropovodu z Brodů do černomořského přístavu Oděsa by financovala 
Evropská unie.  Z Oděsy, kam by mohly plout tankery s kazašskou či turkmenskou ropou, by 
surovina proudila až do středu Polska. Partnery projektu jsou polské a ukrajinské státní 

http://www.oxfordbusinessgroup.com/economic_updates/clouded-future-odessa-brody-pipeline
http://www2.inogate.org/html/countries/ukraine.htm
http://sarmatia.com.pl/
http://www.rferl.org/content/article/1073974.html
http://www.belinstitute.eu/images/stories/documents/odessabrodyen.pdf
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ropovodné společnosti Pern a UkrTransNafta. Pern a UkrTransNafta společně založily firmu 
Sarmatia (konsorcium Sarmatia restrukturalizované v roce 2007 s účastí polských, 
ukrajinských a litevských společností), která by měla ropovod z Ukrajiny do Polska 
vybudovat. Důležitým faktem plánu ropovodu z Oděsy do Plocku je, že zájem na jeho 
vybudování má i Kazachstán, země s velkými zdroji ropy. Na druhé straně také potenciální 
odběratelé v Evropě projevili zájem o kazašskou ropu. Podle zprávy z konference o projektu 
Oděsa-Brody-Plock, která se konala v březnu 2006 ve Varšavě, by kazašskou ropu kupovala 
většina středoevropských a východoevropských rafinerií. Rámcový byznysplán připravil tým 
složený ze tří konzultačních společností: finské Sweco Pic Oy, německé ILF Consulting 
Engineers a řecké Kantor Management Consultants. V oficiální prezentaci Heikkiho 
Lehtimakiho, který tým vedl, je uvedeno, že projekt na vybudování distribuční cesty  
o kapacitě 25 milionů tun ročně za tři čtvrtě miliardy dolarů je rozdělen do tří následných 
fází. V první fázi má být otočen ropovod Brody-Oděsa tak, aby ropa tekla od moře na sever. 
To by se mělo podle plánu uskutečnit již v roce 2007. Dosud je tento produktovod využíván 
jako odbočka ropovodu Družba pro dopravu ruské ropy k moři. Druhým krokem má být 
položení 510 kilometrů ropovodu z Brodů do Plocku a vybudování nových zásobníků ropy  
v Oděse a Brodech. Stavba by měla probíhat v letech 2007 až 2009 a zprovozněna by měla 
být od roku 2010.Třetím plánovaným krokem je zvýšení kapacity celého ropovodu. Součástí 
první fáze má být i otestování provozu československé větve ropovodu Družba v takzvaném 
dávkovém způsobu (Batch Mode). Při něm teče jedním ropovodem několik různých druhů 
rop. Jednoduše řečeno, v určitý okamžik se přeruší proud jedné ropy a do ropovodu se pustí 
jiná. Jeden sloupec ropy tak před sebou tlačí vrstvu druhé. Tento způsob zatím na Družbě 
odzkoušela pouze česká společnost Mero. Ta již několik let posílá stejným ropovodem, jímž 
většinu času teče ruská sirná ropa, i tu kvalitní sladkou, kterou těží Moravské naftové doly. 

V roce 2007 by měl být dávkový způsob vyzkoušen i na slovenské části Družby, kterou 
provozuje společnost Transpetrol. Podobný test chce provést i ukrajinská ropovodná 
společnost UkrTransNafta. Polsko a Ukrajina nyní mají rozhodnout, zda projekt uskuteční. 
Náklady na něj se odhadují na 740 milionů dolarů. Podle rozpočtu by 472 milionů měla 
zaplatit polská společnost Pern a 268 milionů ukrajinská UkrTransNafta. O propojení rafinerie 
v Plocku s přístavem v Černém moři se mluví již delší dobu. Zatím to ale vždycky narazilo na 
neochotu Polska a Ukrajiny financovat výstavbu tohoto ropovodu. 

Postup Kremlu, kterým získává pod svou kontrolu nejen zdroje ropy a zemního plynu, 
ale i jejich distribuční cesty vede mnohé evropské země včetně Polska k tomu, aby nově 
definovaly své priority v energetice. Čistě ekonomické hledisko čím dál tím více zastiňují 
bezpečnostní aspekty. Zajištění energetických surovin se stalo bezpečnostní prioritou zemí  
s rozumnými vládami.  

     V listopadu 2010 ruský Transněfť oznámil, že ukončuje export ropy prostřednictvím 
ropovodu Oděsa – Brody (stejně jako gdaňským terminálem) v souvislosti s otevřením 
ropovodů ESPO a BPS-II. Na základě smlouvy podepsané začátkem roku 2011 byl ropovod 
Oděsa – Brody využíván v roce 2011 už severním směrem k transportu ropy do běloruské 
rafinérie Mozyr v objemu 1 milion tun, šlo však o jednorázovou záležitost. Začátkem října 
2013 Polsko změnilo status projektu na záložní kvůli administrativním prodlevám, které 
ohrožují výstavbu projektu připraveného Polskem. Finanční podpora EU polskému 
operátorovi PERN na tento projekt byla totiž spjata s podmínkou, že výstavba ropovodu 
bude dokončena do konce roku 2015. A protože tento termín se ukázal z administrativních 
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důvodů nereálný, Polsko přejmenovalo projekt na záložní, a ztratilo tak evropskou finanční 
podporu ve výši 120 milionů eur. Pozice společnosti PERN je tak poněkud podivná. Sice 
podporuje realizaci projektu, ale není jasné jak. Podpora Evropské unie však zůstává. V říjnu 
2013 EU zveřejnila seznam projektů energetické infrastruktury, které mají být finančně 
podpořeny v letech 2014 – 2020 částkou 5,85 miliardy eur, přičemž výstavba úseku Brody – 
Adamowo jako projekt společnosti MPR Sarmatia je mezi nimi. Sarmatský ropovod se má 
rozrůst ve třech fázích postupně na kapacitu 10, 20 a nakonec 30 milionů tun ropy ročně. 
V září 2013 získal projekt povolení od Ředitelství ochrany životního prostředí v polském 
Lublinu, což investorovi umožňuje požádat o stavební povolení. A protože se na jaře 2014 
Polsko a Ukrajina vrátily k jednání o projektu, je patrné, že projekt je držen při životě 
především díky existenci potenciálních finančních zdrojů. Kdykoliv se potenciální investoři 
a odběratelé ropy vyjadřují negativně, projekt usíná, a obráceně. To ovšem logicky 
neevokuje, že by byl projekt skutečně strategickým pro kteroukoliv ze zúčastněných stran,  
a proto je třeba k termínům započetí stavby či dokončení projektu přistupovat velmi 
obezřetně. Poté, co byl ropovod Oděsa – Brody v roce 2011 využit k dílčí dopravě ropy do 
běloruského Mozyru, se od roku 2012 nevyužívá. Již delší dobu – od roku 2009 – se 
vyjednává s Ázerbájdžánem jako s potenciální náhradou za Kazachstán na místě dodavatele 
ropy. V roce 2012 ministr průmyslu a energetiky Ázerbájdžánu Natig Alijev prohlásil, že země 
„má o projekt ve smyslu alternativní trasy ropy do Evropy zájem,“ a již dříve se nechal slyšet, 
že země „je ochotna poskytnout veškerou vlastní ropovodní infrastrukturu pro sousedy 
z východu Kaspiku, budou-li mít zájem“. Co se týče nespolehlivosti Ukrajiny jako tranzitéra, 
nabízí se velmi snadné řešení, kterým je privatizace ukrajinské přepravní sítě. Byť se jedná  
o fabulaci, je téměř jistota, že v případě vlastnictví ukrajinské přepravní sítě některým  
z dodavatelů či odběratelů ropy v regionu by byla nespolehlivost a nejistota ukrajinského 
transportu eliminována. A dost možná, že Ukrajině v budoucnosti nic jiného nezbude, neboť 
ruské alternativní přepravní trasy obcházející ukrajinské území jsou tvrdou realitou. 
Budoucnost ropovodu Oděsa – Brody úzce souvisí s existencí klientů na trase, přičemž 
poptávku lze jen těžko predikovat mj. kvůli makroekonomickým vlivům a s existencí 
spolehlivého dodavatele. Podle aktuálních informací by měl Ázerbájdžán na straně nabídky 
údajně dodávat ropu do Oděsy a Pivděnnyje již od roku 2016. Ani poptávka, ani nabídka tak 
stále není zajištěná a budoucnost ropovodu je velmi nejistá. Ázerbájdžán si navíc po tzv. 
arabském jaru našel nové velmi dobré trhy, neboť dosavadní evropský odběr ropy z Libye se 
změnil na odběr ropy z Ázerbájdžánu, a jeho zájem o projekt Oděsa – Brody již není tak silný. 
Především nabídková část tak stále významně pokulhává. 

http://www.enerdata.net/enerdatauk/press-and-publication/energy-news-001/poland-postpones-brody-plock-oil-pipeline-ukraine_22738.html
http://www.enerdata.net/enerdatauk/press-and-publication/energy-news-001/poland-postpones-brody-plock-oil-pipeline-ukraine_22738.html
http://doingbusinessby.com/ukraine-lengthens-odessabrody-pipeline-to-plotsk
http://cesd.az/new/2012/03/azerbaijan-addressed-to-odessa-brody-pipeline/
http://www.unian.info/world/50411-azerbaijan-has-enough-resources-to-realize-odessa-brody-gdansk-project-aliyev.html
http://www.azernews.az/oil_and_gas/49125.html
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Ilustrace: Dvě schémata, týkající se ambicí projektu Sarmatia:18 
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 Goals. Sarmatia. http://sarmatia.com.pl/en/eaotc-project/goals/ 
Euro-Asian Oil Transportation Corridor. UkrTransNafta.  
http://www.ukrtransnafta.com/en/activity_of_company/project_eantk/ 
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Ilustrace: Strategická poloha linie Oděsa – Brody.19 
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 STEINBERG, Thomas, Immanuel. Odessa – Brody: Kiew schaut in die Röhre. Steinberg Recherche, 20. IX. 2007. 
http://www.steinbergrecherche.com/ukraine.htm 
VALVO, Giovanni. Ukraine and the Geoeconomic Potential of the Black Sea Region. Window of Heartland, 5. II. 
2011. http://windowonheartland.blogspot.cz/2011/02/ukraine-and-geo-economic-potential-of.html 
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Ilustrace: Dva pohledy na ropovod „Oděsa – Brody“ optikou Běloruska.20 
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 Терминал «Южный» принял первую партию белорусской нефти. Южный online. 
18. XI. 2010. http://yuzhny.in.ua/news/read/odessa_brodi.html 
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Bratislava Schwechat Pipeline 
 

 
 

Dalším často zmiňovaným projektem je trasa Bratislava Schwechat. Po řadě analýz 
navržená trasa přes aglomeraci Bratislavy budí emoce, stejně jako alternativa přes 
ekologicky cennější území Žitného ostrova.21 
 

 
 

                                                 
21

 NOSKO, Andrej; HORANSKÝ, Martin. Austrian Oil Pipeline through the Central European Aquifer. PERG Blog. 

2010. http://pergceu.blogspot.cz/2010/05/austrian-oil-pipeline-through-central.html 
Ropovod Bratislava-Schwechat bude mít problémy. Petrol.cz, 21. VI. 2013. 
http://www.petrol.cz/aktuality/ropovod-bratislavaschwechat-bude-mit-problemy-2701.aspx 
LORENČÍKOVÁ, Zuzana; MIŠÍK, Matúš. Energetická vs. environmentálna bezpečnosť: Prípad ropovodu 
Bratislava–Schwechat. Středoevropské politické studie. 2014, 4. http://www.cepsr.com/clanek.php?ID=666 
Ropovodné prepojenie s Rakúskom obíde Žitný ostrov. Biztweet. 27. X. 2015. 
http://biztweet.eu/article/1199?ropovodne-prepojenie-s-rakuskom-obide-zitny-ostrov= 
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Namísto závěru: Pohled na současnou situaci ohledně ropovodů ve středu Evropy  
a šestice prioritních projektů evropské důležitosti.22 
 

 
 

 

                                                 
22

 Croatia’s Role in Supply and Crude Oil Transit Route. European Economic and Social Committee; JANAF. 
14. XI. 2014. http://www.eesc.europa.eu/resources/docs/croatias-role-in-supply-and-crude-oil-transit-route-
20141114-fin.pdf 


