Črtá sa trasa nového ropovodu. Cez Petržalku
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O tom, či a kadiaľ povedie ropovod medzi Bratislavou a Schwechatom rozhodne vláda, tvrdí
ministerstvo hospodárstva. Pracovné verzie píšu o ropovode cez Petrţalku.
Najvýhodnejšia verzia plánovaného ropovodu medzi Bratislavou a Schwechatom vedie cez
bratislavskú Petrţalku. Vyplýva to z analýzy, ktorá údajne unikla ministerstvu hospodárstva, tvrdí
občianske zdruţenie Nie ropovodu!. V materiáli sa totiţ ideálnymi spomedzi desiatich navrhovaných
ropovodných spojení javia dve, ktoré prechádzajú cez Bratislavu. V hre pritom pôvodne bolo aj to,
ţe ropovod by viedol prípadne aj cez Karpaty.
Ministerstvo hospodárstva hovorí, ţe existuje viacero analýz o najlepšej trase pre ropovod.
"Nateraz nepreferujeme ţiaden variant. O konečnom riešení rozhodne vláda," povedal Róbert
Merva, hovorca rezortu.
"Analýza, ktorá je pravdepodobne predmetom Vášho posudzovania je len jednou zo série analýz,
ktoré budú potrebné na definitívne rozhodnutie o spôsobe a ďalších aspektoch realizácie tohto
projektu," povedal Róbert Nemcsics z firmy BSP. Ide o zdruţenie Bratislava – Schwechat Pipeline,
ktoré má ropovod stavať. Zaloţil ho náš prepravca ropy Transpetrol a rakúska OMV.
V prospech dvoch petrţalských variantov podľa materiálu svedčia jednak niţšie investičné náklady
ale aj ekológia. Nezasahujú vraj chránené oblasti.
Nie cez Žitný ostrov
Petrţalka, ktorej by sa mal ropovod priamo týkať, spomínaný pracovný materiál nemá a preto sa k
téme nemôţe vyjadriť, odkázali nám z mestskej časti, keď sme sa na novú rúru pýtali.
Starosta Petrţalky Vladimír Bajan vraj dostal prísľub od ministra hospodárstva Juraja Miškova
(SaS), ţe ak by sa projekt mestskej časti týkal, prizve ho na rokovanie. "Zatiaľ ţiadna pozvánka na
stretnutie tohto charakteru starostovi neprišla," povedala hovorkyňa Petrţalky Mária GrebeňováLaczová.
Bratislavská ţupa trvá pri plánovaní ropovodu najmä na ochrane zásob pitnej vody. "Sme proti
tomu, aby trasa ropovodu išla cez Ţitný ostrov a ohrozila zásobárne pitnej vody. Trváme na tom,
aby finálna trasa bola v zhode medzi príslušnými mestami, obcami a ţupou," povedal bratislavský
ţupan Pavol Frešo.
Pôvodne sa ropovod naprojektoval cez Ţitný ostrov. Túto trasu nová vláda odmietla a navrhla pre
ropovod nové trasy.

Ropovod bližšie k domu
Ani teraz však takzvaný bratislavský koridor nie je pre zásoby pitnej vody bezpečný.
"Bratislavská vodárenská spoločnosť nemôţe súhlasiť s trasovaním ropovodu cez mesto Bratislava,
nakoľko by predstavoval nepredvídateľné riziko znečistenia zdrojov kvalitnej pitnej vody pre
Bratislavský, časti Trnavského a Trenčianskeho kraja," vyjadrili sa vodári.
Ropovod je totiţ naprojektovaný príliš blízko vodárenského zdroja Pečniansky les a vodárenského
zdroja Rusovce Ostrovné Lúčky.
V materiáli sa okrem iného píše aj tom, ţe 100-metrové ochranné pásmo líniových stavieb, čiţe aj
ropovodu, je príliš veľké. Ministerstvo hospodárstva priamy súvis s chystanými zmenami a
ropovodom odmietlo.
"V súvislosti s ropovodom sa neuvaţuje o zmene ochranného pásma, avšak ministerstvo má uţ
niekoľko rokov pripravený návrh na zúţenie ochranného pásma líniových stavieb na 50 metrov,"
povedal Merva s tým, ţe v únii je takýto odstup štandard.
V pracovnej verzii ropovodu sa predbeţne počíta výnosnosť projektu pri prepravných tarifách 5 eur
za jednu tonu. Od toho, koľko napokon reálne za prepravu ropy Transpetrol zarobí, bude napokon
závisieť, či je vôbec výhodný z komerčného hľadiska.
Pre bezpečnosť z pohľadu zaistenia dostatočných dodávok ropy v prípade, ţe by k nám Druţbou
prestala pritekať, vraj stačí zmodernizovať ropovod Adria smerom na Maďarsko. Takýto názor má
naša rafinéria Slovnaft, ktorá sa aj ponúkla, ţe investíciu zrealizuje.
Ide o reakciu na plánovaný ropovod na Schwechat, hovorí Peter Ševce z Inštitútu pre energetickú
bezpečnosť. Ak sa totiţ OMV napojí na náš ropovod, získa prístup k rope kratšou trasou a jej
výrobky budú voči Slovnaftu konkurencieschopnejšie, dodal Ševce.
Pracovné verzie označujú za najvýhodnejší ropovod po trase číslo 2 alebo 10.

