
USA zablokovaly cestu ruskému plynu.
Výstavba Nord Stream 2 se zadrhla

Spojené  státy  se  dlouhou  dobu  snažily  zablokovat  stavbu  druhé
větve  podmořského  plynovodu  Nord  Stream.  Teď  se  jim  to,
alespoň  dočasně,  podařilo.  Švýcarská  společnost  Allseas  Group,
která  pokládala  potrubí  na  dno,  z projektu  kvůli  americkým
sankcím vycouvala. A náhrada za její lodě pluje až z Vladivostoku.

Podle  Američanů  se  Evropa  dlouhodobě  obává  ruské  rozpínavosti,
nechá se chránit americkým vojenským deštníkem, a přitom ani neplatí dost
do rozpočtu NATO. K tomu posílá Rusům miliardy dolarů za odběr plynu.
Rovnice vztahů na ose USA-EU-Rusko je pro Bílý dům a americkou vládu
jednoduchá.

Američané se proto dlouhodobě snaží zabránit dokončení budovaného
plynovodu Nord Stream 2. Za tzv. bezpečnostními aspekty se však  skrývají
především ekonomické zájmy těžařů amerického plynu, který by USA rády do
Evropy ve zkapalněné formě (LNG) dodávaly, ale v cenové konkurenci nemají
s ruskou dodávkou po zemi šanci. Takové dodávky plynu by byly pro Evropu
mnohonásobně dražší.

Nyní  si  podle  všeho  USA  prosadily  svou.  Podle  informací  agentury
Bloomberg ministr energetiky Dan Brouillette na bezpečnostní konferenci v
Mnichově prohlásil, že se z kontroverzního projektu kvůli americkým sankcím
stáhla klíčová švýcarská společnost Allseas Group. Právě její lodě pokládaly



potrubí na více než 1200 kilometrech, které od sebe dělí ruskou Usť-Lugu a
německý  Greifswald.  Ministr  dodal,  že  ruský  plynárenský  obr  Gazprom
nebude schopen projekt dokončit, neboť mu chybí potřebné technologie.

Na otázku, zda nepůjde jen o krátkou pauzu, během které Rusové tuto
překážku přece  jen  nějak  nepřekonají,  odpověděl  lakonicky:  „To rozhodně
nemohou.“  Také  zdůraznil,  že  pro  Američany je  nesmírně znepokojivé,  do
jaké míry jsou Němci a ostatní evropské národy závislí na Ruském plynu a
ropě.  Pevně  věří,  že  Evropa  bude  nucena  nakonec  nakupovat  Americký
zkapalněný břidlicový plyn, jehož překladiště se již buduje na severu Polska.

Odchod  Švýcarů  kvůli  Americkým  sankcím  představuje  nepříjemný
zásah, který vyvolá poměrně znatelné zpoždění a ohrozí dodávku plynu pro
zimu 2020/2021. Už nyní řeší manažeři časový skluz  a odběratelé kalkulují o
kolik  bude  muset  plyn  zdražit  a  jaké  dopady  to  bude  mít  na  ekonomiky
Evropských zemí, zda bude vůbec plynu dostatek. Současné zlevnění plynu na
trhu  se  tak  může  stát  opravdu  jen  dočasné.  Náhradu  tohoto  plynu
za  ,,Americký  břidlicový"  by  pak  pocítili  odběratelé  i  v  Česku,  a  to  dost
znatelně. Pro mnohé domácnosti to  bude znamenat nutný přechod na jiný
zdroj energie. 

Akademik Čerskij zasahuje

To,  že  podobný  krok  hrozí,  už  Gazprom  tušil  od  prosince  minulého
roku. Před silvestrem pak Švýcaři oznámili,  že se do vln Baltského moře u
dánského  ostrova  Bornholm  nevrátí.  Už  v  tento  moment  se  na  ruském
Dálném východě chystala ke startu loď Akademik Čerskij, která je uzpůsobena



k pokládání podmořského potrubí. Nyní se pohybuje jižně od Tchaj-wanu a
míří  do  Singapuru  rychlostí  zhruba  14  kilometrů  v  hodině.  Do  přístavu
asijského městského státu by mělo plavidlo dorazit 22. února.

Pokud skutečně míří do Evropy (a jiný cíl asi opravdu nemá), čeká ho
ještě  mnohatýdenní  přesun,  protože  Singapur  a  vody  Baltského  moře  dělí
vzdálenost více než osmnácti tisíc kilometrů. Na místo stavby se Akademik
dostane nejdříve ke konci dubna. Zda to bude stačit či ne, se čeští odběratelé
dozví  na  počátku  zimy.  Již  teď  by  si  ale  měli  díky  politice  Ameriky  začít
připravovat  finanční  rezervy  na  dražší  dodávky  plynu,  nebo  hledat  jiné
elternativy, kterých ale mnoho není a dá se usuzovat, že podraží stejně jako
plyn.  
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Ruský plyn Evropa nedostane !!
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