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Polský prezident Duda v Berlíně 
kritizoval plynovod Nord Stream 2     
 
Polský prezident Andrzej Duda se při své návštěvě Berlína znovu jasně postavil proti 
plynovodu Nord Stream 2, který má po dně Baltského moře spojit Rusko přímo 
s Německem, a obejít tak tradiční tranzitní země včetně Polska. Spolková republika zatím 
stále s vybudováním plynovodu počítá.  
 
Duda po schůzce se svým německým protějškem Frankem-Walterem Steinmeierem uvedl, 
že projekt by se neměl realizovat. Plynovod, který podle něj není jen hospodářským, ale také 
strategickým projektem, by měl negativní dopad na energetickou bezpečnost zemí střední 
a východní Evropy, míní.  
 
Podobnými slovy dlouhodobě plynovod kritizuje také Ukrajina, trnem v oku je ale i zemím 
jako je Česko nebo Slovensko. Podle těchto států jde stavba proti zájmům Evropské unie, 
zvyšuje závislost na Rusku a nese s sebou riziko další destabilizace Ukrajiny.  
 
Plynovod tvrdě kritizuje také americký prezident Donald Trump, podle něhož učiní Německo 
zcela závislým na ruské energii.  
 
Německá kancléřka Angela Merkelová opakovaně zdůraznila, že není možné, aby Ukrajina 
kvůli plynovodu Nord Stream 2 zcela ztratila význam při transportu zemního plynu. Jak 
přesně to chce zabezpečit, ale neuvedla. Její vláda nový plynovod nadále považuje 
za rozumný projekt.  
 
Nord Stream 2 ruského plynárenského koncernu Gazprom spočívá v rozšíření současného 
plynovodu Nord Stream. Na financování projektu se podílí také pět evropských firem – 
německé Uniper a Wintershall, britsko-nizozemská Shell, rakouská OMV a francouzská 
Engie. Společnosti, které zdůrazňují význam plynovodu, zatím do projektu investovaly kolem 
čtyř miliard eur (103 miliard Kč). Nord Stream 2, jehož výstavbu už povolily všechny dotčené 
země s výjimkou Dánska, má být hotový do konce příštího roku. 
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