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Abstract 
The article utilizes method of scenarios in order to reveal plausible causal 

links between certain decisions in areas of energy, food, and water security. Miloš 
Balabán shows the consequences of energy policy decisions, especially with regard 
to nuclear energy development and renewable energy sources. The second 
scenario, written by Libor Stejskal, illustrates the growing discrepancy between the 
amount of water resources available and their use, with special focus on the 
consequences of climate change. In the third scenario, Jan Ludvík uses the 
example of food security to show the negative consequences of further deepening 
and broadening of security.  
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Budoucnost je tématem, které výzkumníky v sociálních vědách na jednu 
stranu neustále zajímá a přitahuje a na druhou stranu neustále děsí. Schopnost 
určitým způsobem predikovat vývoj a umožnit společnosti nebo jejím částem se na 
tento vývoj připravit je jedním z významných úkolů společenských věd. 
Budoucnost je však notoricky nejistá. Není ji možné měřit. Empirická data lze 
získat pouze z minulosti a na předpověď budoucího vývoje je určitým způsobem 
analogicky aplikovat. Proto výzkumníci potřebují teorie a metody, které by jim 
umožnily z minulosti oddělit to, co je obecně platné, od toho, co je specifické pro 
jednotlivé případy. 

Metody scénářů jsou jedním ze způsobů, jak mohou výzkumníci určitým 
způsobem poskytovat relevantní informace o budoucím vývoji. Scénářů přitom 
existuje několik typů, které se v řadě aspektů liší. Jsou na ně ovšem kladeny určité 
společné požadavky. Scénáře musí být hodnověrné a přesvědčivé; vnitřně 
konzistentní a logické; dostatečně zajímavé a inspirativní; kreativní; stručné, ale 
propracované; zaměřené na určitý problém; jasné a transparentní v předpokladech, 
na kterých stojí; a odpovídající danému účelu.2 

Tento text využívá právě metody scénářů. Jedná se přitom o strategické 
explorační scénáře, které mají odpovídat na otázku, co se může stát, pokud se 
zachováme určitým způsobem.3 Takový scénář si neklade za cíl budoucnost přímo 
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předpovědět. Jeho úkolem je ukázat na propojení určitých kroků, mezi kterými 
existuje kauzální vztah. Scénář upozorňuje, že určitá rozhodnutí mohou mít určité 
důsledky. 

Tento text pracuje s případy energetické, vodní a potravinové bezpečnosti. 
Všechny tři oblasti vstupují do diskurzu bezpečnostních studií v kontextu 
rozšiřování konceptu bezpečnosti, kdy dochází mimo jiné k zahrnutí hrozeb 
z nevojenských oblastí. Zároveň jsou však silně podmíněny i prohlubováním 
konceptu bezpečnosti, neboť se často nezabývají bezpečností státu, ale jednotlivců 
či jiných referenčních objektů. V prvním scénáři ukazuje Miloš Balabán 
potenciální důsledky rozhodnutí v oblasti energetické politiky a to zejména ve 
vztahu k rozvoji jaderné energetiky a obnovitelných zdrojů. Druhý scénář z pera 
Libora Stejskala ilustruje prohlubující se nerovnoměrnost mezi výskytem zdrojů 
vody a přístupem k jejímu využití a to zejména s ohledem na důsledky změny 
klimatu. Jan Ludvík pak ve třetím scénáři na příkladu potravinové bezpečnosti 
ukazuje, jaké negativní důsledky může mít neustále pokračující proces 
prohlubování a rozšiřování kontextu bezpečnosti.4 

Rétoricky je scénář konturován z pozice „ohlédnutí se za fiktivní 
budoucností“. Tato volba je však učiněna pouze s cílem učinit text čitelnější. 
Úkolem scénáře není ukázat, co se stane. Ukazuje pouze na určité možnosti. Co se 
může stát, pokud učiníme určitá rozhodnutí. Nemusí se přitom nutně jednat o vývoj 
nejpravděpodobnější. Musí však jít o vývoj možný. Úkolem je inspirovat debatu 
o určitých problémech a pomoci s přípravou na situaci, kdy by tyto problémy 
nastaly. Arbitrárně určit, zda nastanou, či nikoliv, však cílem scénáře není. 
 
 
Nelehká evropská cesta ke stále dostupné energii: pohled do energetické 
minulosti Evropy z roku 2027 
 

V listopadu 2027 se v Bruselu schází energetický summit EU k 20. výročí 
přijetí strategie Evropské komise „An Energy Policy for Europe“ v roce 2007 
známou pod označením 20-20-20, tj. o 20 % snížit emise skleníkových plynů, 
zvýšit na 20 % podíl obnovitelných zdrojů energie a zlepšit o 20 % energetickou 
účinnost. 

Naplnit cíle této strategie nebylo vůbec jednoduché. Evropa totiž prošla 
v uplynulých patnácti letech složitým politickým, ekonomickým a bezpečnostním 
vývojem. Většina zúčastněných prezidentů a předsedů vlád na summitu sice v roce 
2007 ještě nebyla ve funkci, ale dobře věděli od svých předchůdců, jak 
komplikované bylo rozhodování o energetické budoucnosti Evropy a za jakých 
složitých okolností k němu docházelo. 

Před čtrnácti lety vrcholila krize eurozóny. Cenou za její záchranu bylo 
zpomalení ekonomického růstu vyvolaného obrovskými finančními injekcemi na 
podporu „jižního křídla“ EU, což ovlivňovalo i možnosti EU a jednotlivých 
členských zemí investovat do evropské energetiky. 

Ve složité ekonomické situaci došlo koncem roku 2013 k prudkému 
zhoršení bezpečnostní situace na Blízkém východě. Při další eskalaci občanské 
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války v Sýrii se Kurdové, kteří se ocitli pod silným tlakem islamistických sil 
bojujících proti režimu generálské junty, jež se chopila moci po odchodu Bašára 
Asada ze země, požádali o pomoc Kurdy v Iráku. Reakce byla překvapivá: v centru 
iráckého Kurdistánu – Mosulu – byla vyhlášena Kurdská republika, která 
deklarovala právo na samostatný stát nejen pro Kurdy v Iráku, ale i v Sýrii a 
Turecku. Irák oslabený krvavými etnickými střety mezi šííty a sunnity na to nebyl 
schopen nijak reagovat. Turecko naopak použilo vojenskou sílu k tomu, aby 
tureckým Kurdům zabránili se k novému státu připojit. Kurdské úsilí o samostatný 
stát inspirovalo Palestince k vojenským akcím proti Izraeli s cílem vynutit si 
existenci samostatného státu. Izrael zároveň musel čelit tlaku islamistických sil 
v Sýrii, které se snažily obsadit Golanské výšiny. Nestabilita zasáhla i Saudskou 
Arábii a Bahrajn. V Saudské Arábii došlo k rozsáhlým protestům proti královské 
vládě v bohaté ropné Východní provincii s 50% šíitskou menšinou. Paralelně došlo 
i k rozsáhlým nepokojům v Bahrajnu, které přerostly v povstání většinových šíitů 
proti autokratické vládě sunnitského emíra. V obou případech byla proti šíitům 
vyslána armáda, aby nepokoje i povstání potlačila. Došlo k ozbrojeným střetům a 
krveprolití a šíité se obrátili se žádostí o pomoc na Írán. Spojené státy Írán 
varovaly, aby se zdržel jakéhokoliv zasahování do obou vnitřních konfliktů, Írán 
ale tak přesto učinil, když na pomoc etnicky spřízněným šíitům vyslal zvláštní 
jednotky Revolučních gard. Spojené státy na to reagovaly vyhlášením námořní 
blokády Íránu a hrozbou vojenského úderu proti němu, k čemuž nakonec došlo 
poté, co se íránské námořnictvo pokusilo zablokovat Hormuzský průliv. Úder ale 
vyvolal velkou nespokojenost v muslimském světě a Američané v něm nakonec i 
s ohledem na konflikty destabilizovaný Blízký východ nepokračovaly. Hormuzský 
průliv se ale podařilo částečně zprovoznit, nicméně docházelo k častým 
ozbrojeným útokům íránských ozbrojených komand na tankery s ropou, což 
způsobovalo velkou nepravidelnost v dodávkách ropy na evropský, čínský a 
japonský trh. Navíc Alžírsko a Libye, významní dodavatelé ropy a plynu do 
Evropy, pod tlakem místních islamistů, jejichž pozice po „arabské jaru“ zesílily, 
své dodávky do Evropy omezily. 

Ropa, kterou musela Evropa importovat z 85 %, dramaticky podražila až 
na 200 dolarů za barel, což ovlivnilo i ceny paliv a ostatních energií, na prvním 
místě plynu. To se týkalo i ruského plynu, který proudil do Evropy plynovody 
Nord Stream a South Stream, většinově vlastněnými ruským Gazpromem poté, co 
ztroskotal záměr EU vybudovat plynovod Nabucco. 

Evropa se přitom nemohla zcela spoléhat na dodávky zkapalněného 
břidličného zemního plynu z USA. Jeho těžba, která prudce rostla mezi lety          
2005−2010 (v roce 2005 tvořila jen 2,5 % celkové americké produkce plynu, 
v roce 2010 to již bylo 15 %), začala postupně klesat především kvůli rychlému 
vyčerpání ložisek, před čímž řada odborníků varovala. Efektivnost těžby tak nebyla 
dlouhodobě udržitelná. Americká zkušenost mj. ukázala, že naděje vkládané do 
těžby břidličného plynu řadou evropských zemí počátkem druhé dekády nebyly 
příliš opodstatněné. 

Ekonomicky oslabená Evropa, která jen složitě překonávala krizi 
eurozóny, se tak musela zároveň vypořádat i s vnějším „strategickým šokem“. 
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V řadě evropských zemí bylo nutné zavádět i energetická regulační opatření 
vedoucí k přerušování dodávek ropy, plynu a elektrické energie pro obyvatelstvo a 
odchodu investorů, což bylo příčinou značné veřejné nespokojenosti. Vedlo to i 
k pádu několika vlád. 

Navíc došlo k další mimořádné události, jež postihla evropskou 
ekonomiku. Ve velmi chladném únoru 2014 postihl střední a severní Evropu silný 
mráz, celých deset dní bylo zataženo, bez větru. Německo, které v roce 2011 po 
fukušimské havárii ohlásilo ústup od jaderné energie a postupně odstavovalo své 
jaderné bloky, nemělo dostatek elektrické energie k pokrytí své energetické 
spotřeby. Dovoz energie ze sousedních zemí, které byly také vystaveny zvýšené 
spotřebě elektřiny, byl omezen. Kapacity větrné energie z pobřeží Baltu a 
Severního moře nedodávaly téměř žádnou elektřinu.  

Kumulovaný nápor na odběr elektřiny nakonec vedl k tomu, o čem mluvil 
na konferenci o německé energetické politice v roce 2011 v Praze manažer 
přenosové sítě 50Hertz Uwe Zimmermann – výpadku proudu, tzv. blackoutu, 
kterým byla nejprve postižena průmyslová a finanční centra Německa Hamburk a 
Porýní. Blackout se následně kaskádovitě rozšířil na celou střední Evropu, včetně 
Česka. 

Dodávky energie se podařilo obnovit až po třech dnech. V Německu jako 
ekonomicky nejsilnější zemi EU byl ale blackout katalyzátorem velké veřejné 
debaty o možnostech a limitech nové německé energetické strategie přijaté v září 
2011. Jejím základem se stal postupný útlum jaderné energetiky do r. 2022 a 
ambiciózní navyšování podílu obnovitelných zdrojů (především větrné a solární 
energie a energie z biomasy) na 38 % v roce 2020, 50 % v roce 2030, 65 % v roce 
2040 a více jak 80 % v roce 2050. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Německo jako jedna z nejsilnějších nejen evropských, ale i světových 

ekonomik tak dalo najevo, že má ambici být v čele úsilí o energetickou 
transformaci ve světovém měřítku. Ostatně již v roce 2011 pokrývalo 20 % své 
energetické spotřeby z obnovitelných zdrojů. Na podporu rozvoje obnovitelných 
zdrojů také alokovalo 2,4 % svého HDP (průměr EU byl 1,1%, ale např. Itálie 
pouze 0,12 % HDP). Německo se také rozhodlo investovat do obnovitelných 
zdrojů energie 200 miliard euro, přičemž „zelený energetický sektor“ se stal 
v uplynulých letech jedním z „motorů“ německé ekonomiky. Výroba „zelených 
technologií“ se svým rozsahem a zisky vyrovnala v roce 2024 automobilovému a 

V České republice se v první třetině druhé dekády století staly investice do 
obnovitelných zdrojů energie předmětem velmi vážné a částečně konfliktní 
politické a ekonomické diskuse. V centru pozornosti byla otázka, zda si česká 
ekonomika může dovolit vynaložit na odběr elektřiny ze solárních panelů a 
větrných turbín do roku 2030 700 miliard korun. Za problém byl především 
považován fakt, že tržní hodnota elektřiny vyrobené během dvaceti let ze 
sluneční a větrné energie by činila jen 47,5 miliardy korun.  
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strojírenskému průmyslu. Základ k tomu byl položen v prvním desetiletí 21. století, 
kdy např. v letech 2005–2010 Německo nainstalovalo 9 gigawattů větrných turbín 
a 14 gigawattů solárních panelů, v roce 2011 na 31 místech existovaly lokální sítě 
zásobované ze sta procent obnovitelnými zdroji energie. 

Ambiciózní cíle energetické transformace tím dostaly i silný politický 
obsah: přední němečtí politici v čele s tehdejší kancléřkou Angelou Merkelovou 
plán energetické transformace označili za projekt srovnatelný se sjednocením 
Německa, kterého se musí zúčastnit celý národ. 

Energetická transformace ale narážela i na celou řadu problémů. 
Největším z nich byla finanční zátěž spojená s radikální změnou energetické 
skladby. Komplikujícím faktorem bylo, že Německo muselo paralelně vydávat 
značné sumy na finanční sanaci eurozóny. Nákladný byl i útlum a ukončení 
jaderné energetiky, což si vyžádalo částku 100 miliard Euro. Přechod na 
obnovitelné zdroje energie také předpokládal, že bude nutné postavit 4 000 km 
nových přenosových sítí – opět s obrovskými náklady. Bylo to doprovázeno i 
nespokojeností obyvatel v lokalitách dotčených výstavbou těchto sítí, což výstavbu 
značně zpomalovalo. Plně se projevil tzv. faktor NIMBY (Not in My Backyard). 
Silnou vlnu kritiky také vyvolaly velké dotace na podporu solární energie, jež 
v konečném důsledku vycházela jako velmi drahá a navíc nedocházelo ani 
k rozvoji vlastní průmyslové výroby, včetně inovací, protože většina zařízení pro 
výrobu solární energie pocházela z Číny. S Čínou byl spojen i další rizikový faktor 
pro rozvoj větrné energie: neodym jako klíčový element potřebný pro výrobu 
magnetů moderních větrných turbín byl totiž importován právě z Číny. Německo 
se tak dostávalo do stavu dvojí energetické závislosti: na dodávkách ruského plynu 
a dodávkách čínského neodymu. Zatímco u ruského plynu existovala alternativa 
dodávek z jiných zemí, v případě produkce neodymu měla Čína téměř monopolní 
postavení. 

Diskuse v Německu podnítila i širší diskusi ve zbytku EU o dalším 
směřování evropské energetiky. Řada zemí měla k rychlému zavádění 
obnovitelných zdrojů energie velmi rezervovaný postoj. Hlavními důvody byla 
velmi nákladná výstavba nových rozvodných sítí a zajištění stability energetického 
systému. V řadě zemí veřejnost odmítala obrovské náklady na „energetický obrat“, 
které enormně zatěžovaly národní ekonomiky. 

Některé země i nadále trvaly na využívání jaderné energie a zvyšování 
podílu jádra na energetickém mixu, což způsobovalo v rámci EU i politické 
konflikty, které ochromovaly akceschopnost unijní politické komunikace a 
rozhodování. Projevilo se to např. při výstavbě 3. a 4. bloku české jaderné 
elektrárny v Temelíně, kdy docházelo k politickým konfliktům mezi Českem a 
Rakouskem (méně pak mezi Českem a Německem, což bylo ovlivněno postojem 
bavorské vlády, která zachovávala určitý odstup od strategie „energetického 
obratu“ ústřední německé vlády vzhledem k jeho ekonomické náročnosti). A to vše 
na pozadí trvající blízkovýchodní krize, která udržovala vysoké ceny ropy. 

I proto měl velkou důležitost energetický summit EU v listopadu 2015, 
který měl zhodnotit implementaci strategie „An Energy Policy for Europe“ z roku 
2007. V kontextu ekonomické krize, ve které se EU stále nacházela, nebylo reálné 
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modifikovat strategii 20-20-20 pro horizont roku 2030 na 40-40-40, jak o tom 
uvažovaly některé členské státy a Evropská komise. V EU naopak zesiloval i 
názor, zda by neměly být směrem dolů přehodnoceny i stanovené cíle z roku 2007, 
neboť to podle celé řady politiků i ekonomických expertů přispívalo 
k „deindustrializaci“ Evropy. 

Jednání summitu tak bylo mimořádně bouřlivé. Bylo nutné najít konsensus, 
jakou strategii v energetické politice zvolit a jak najít rovnováhu mezi národními a 
celoevropskými zájmy. Jednání summitu se protáhlo na tři dny. Pro dosažení 
konsensu měla nakonec klíčový význam shoda mezi Německem a Francií. 

Svoji roli přitom hrálo i to, že francouzský prezident Francoise Hollande 
inicioval v roce 2013 přijetí nového zákona o energetice. Zákon při zachování 
priority jaderné energetiky jako pilíře francouzské energetické bezpečnosti položil 
velký důraz i na rozvoj obnovitelných zdrojů energie, což konvenovalo Německu. 
Německý kancléř si na druhé straně byl plně vědom toho, že jestliže má dojít 
k pozitivnímu posunu v německé energetické transformaci, musí se tak stát 
v souladu se společnými politicko-ekonomickými iniciativami na úrovni celé EU. 

Na summitu bylo rozhodnuto, že využívání obnovitelných zdrojů energie 
bude více podporováno z celoevropského unijního rozpočtu. Prioritou se stala 
výstavba nových přenosových sítí, což byl nezbytný předpoklad pro 
bezproblémový přenos energie z obnovitelných zdrojů. 

EU také rozhodla o investování značných částek do hledání způsobu 
„uskladnění“ vyrobené elektřiny v čase, kdy ji nepotřebujeme. Jako ekonomicky i 
energeticky nejvýhodnější se k tomu přitom ukázaly přečerpávací vodní elektrárny, 
kde se přebytky proudu přeměňovaly v potenciální kinetickou energii a velké 
naděje se vkládaly do baterií. Jedním z míst pro výzkum a experimenty v dané 
oblasti se přitom stala Česká republika. Došlo zde i k výstavbě velkých 
přečerpávacích elektráren v pohraničí s objemem řádově větším než u elektráren 
Dlouhé stráně v Jeseníkách a Dalešice. Nebylo to ovšem vždy zcela podporováno 
ze strany občanů žijících v lokalitách dotčených jejich výstavbou. 

Dalšími podporovanými směry energetické transformace se stal po 
summitu koncept tzv. energeticky soběstačných mikroregionů s různým 
energetickým mixem, kde většina energie byla získávána z větrných, bioplynových 
a solárních zdrojů, přičemž pilotními zeměmi pro tento koncept se staly Dánsko, 
Nizozemí, Německo a Španělsko.  

Úspěšný byl i projekt EDEGED – European Decade of the Green Deal, 
který vyhlásila Evropská komise po energetickém unijním summitu na léta          
2015-2025. Jednalo se o důkladné zateplení milionů domů ekonomicky efektivním 
způsobem v celé EU s výraznou podporou z unijního rozpočtu a z rozpočtů 
jednotlivých členských zemí. Tento projekt byl velmi úspěšný a snížil energetickou 
spotřebu v celé EU o 7 %.  

Pozornost věnovaná rozvoji obnovitelných zdrojů se přitom podle 
summitu EU měla stát katalyzátorem a stimulem pro inovace, technologický rozvoj 
a modernizaci celé evropské ekonomiky. V potaz přitom byla vzata i rostoucí 
konkurence „nezápadních“ aktérů v této oblasti, především Číny, která již 
v polovině druhé dekády století disponovala 1 600 vědeckými inkubátory a měla 
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též celou řadu patentů, které se týkaly např. využívání větrné energie a biopaliv. 
Počátkem druhé dekády v Číně též přibylo 25 000 MW výkonu větrných 
elektráren. 

Nejbouřlivější část summitu se týkala jaderné energetiky. Diskuse a 
polemika na toto téma byla velmi ostrá, nicméně nepřerostla v otevřený 
politický konflikt. Důvodem byla konkrétní zkušenost s pozitivní rolí jaderné 
energetiky při zajišťování evropské energetické bezpečnosti v další velmi chladné 
zimě na přelomu let 2014–2015. Především jaderné elektrárny ve Francii a v Česku 
pomáhaly udržovat v případě potřeby bezproblémové dodávky energie v Německu 
bez ohledu na to, zda svítí nebo nesvítí slunce nebo zda fouká či nefouká vítr. 
Podobnou zkušenost mělo i Dánsko, které energeticky „jistily“ švédské jaderné 
elektrárny. Blackout takového rozsahu jako v únoru 2014 již nakonec Evropu do 
roku 2027 nepotkal. 

Summit v roce 2015 nerozporoval právo členských zemí EU provozovat 
jaderné elektrárny. Bylo to i v souladu se záměrem dlouhodobé strategie „Energy 
Roadmap“ z prosince 2011, ve které se počítalo s vybudováním 40 nových 
jaderných elektráren v Evropě do roku 2050. Tehdejší evropský komisař pro 
energetiku Günther Oettinger k tomuto záměru tehdy uvedl, že jaderná energie 
bude hrát stejně důležitou roli spolu s obnovitelnými zdroji energie při omezování 
emisí oxidu uhličitého. 

Výrazným způsobem byl podpořen vývoj a demonstrace tzv. rychlého 
reaktoru v rámci European Sustainable Nuclear Industry Initiative (ESNII). Tento 
dlouhodobý výzkumný úkol se postupně dařilo naplňovat. V roce 2027 již existuje 
velmi reálná perspektiva, že nové jaderné reaktory budou schopny využít uran 
100x více, než reaktory stávající. Vyhořelé jaderné palivo se tak může stát 
energetickým zdrojem na tisíce let. 

Druhým opatřením k dalšímu rozvoji jaderné energetiky bylo navýšení 
podpory technického vzdělávání pro potřeby ekonomiky EU jako celku v rámci 
programu E(ducation) 2100, včetně výchovy specialistů, kteří budou schopni 
kvalifikovaně jaderné elektrárny nejen stavět ale i řídit, což je faktor významně 
přispívající k vyšší bezpečnosti jaderných elektráren. Evropa přitom právě zde 
měla silný deficit s ohledem na to, že se v letech 1990–2010 prakticky žádné 
jaderné elektrárny v Evropě nestavěly, a tudíž se v ní projevil na počátku druhé 
dekády velký nedostatek technických specialistů. 

ESNII a E2100 byly pojaty i jako nástroj k zachování evropské 
konkurenceschopnosti v oblasti velmi sofistikovaného a technologicky náročného 
jaderného strojírenství. Vývoj „rychlého reaktoru“ probíhal např. i ve Spojených 
státech, Číně, Rusku a Jižní Koreji. Především ambiciózní čínský jaderný program 
byl přitažlivý i pro celou řadu dynamicky se rozvíjejících zemí, zvláště z tzv. 
skupiny Next 11 (Bangladéš, Egypt, Filipíny, Indonésie, Írán, Mexiko, Nigérie, 
Pákistán, Turecko, Vietnam). 

Debata a spory o evropské energetické budoucnosti po evropském 
energetickém summitu ovšem samozřejmě pokračovaly, přičemž se objevilo ještě 
jedno silné téma: možnost využití obrovských zásob ropy a plynu nacházejících se 
v blízkosti Evropy – v Arktidě. Expertní odhady učiněné koncem první dekády 
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hovořily o tom, že se v Arktidě může nacházet až 90 miliard barelů ropy a více než 
47 miliard krychlových metrů zemního plynu, což by představovalo 30, resp. 13 % 
všech dosud celosvětově neobjevených zásob. Tyto odhady se postupným 
průzkumem a těžbou potvrzovaly a navíc se ukázalo, že Arktida může být i 
významným zdrojem kovů vzácných zemin, které jsou nezbytné např. pro výrobu 
počítačů, radarů, automobilových součástek nebo větrných elektráren. 

Oblast Arktidy se tak stala místem výrazného soupeření o přístup 
k nerostným zdrojům mezi zeměmi, které bezprostředně s Arktidou sousedí a měly 
zde i svoje geopolitické a geoekonomické zájmy: především Ruskem a Spojenými 
státy. Evropa ovšem nestála stranou i s ohledem na polohu a ekonomické zájmy 
především severských zemí – Norska, Dánska, Finska, Švédska a Islandu. Do 
soupeření o vliv v regionu ovšem poměrně razantně vstoupila i Čína svým zájmem 
o těžbu kovů vzácných zemin v Grónsku. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Klíčovým faktorem pro využívání zdejších bohatých nalezišť ropy a plynu 

i bez ohledu na surové klimatické podmínky a absenci základní infrastruktury se 
stala cena ropy: při ceně 100 dolarů za barel se těžba začala vyplácet. Vysoká cena 
byla přitom i s ohledem na dlouhodobě konfliktní a nestabilní situaci na Blízkém 
východě realitou. Proto i přes krajně nepříznivé podmínky, které v Arktidě panují, 
se okolo roku 2020 začalo s těžbou v několika arktických lokalitách: v Grónském, 
Karském a Barentsově moři. Vypukly ovšem i spory a konflikty o možnosti těžby 
ropy a plynu v teritoriích, kde není přesně právně jasné, komu náleží. V prvé řadě 
se jedná o Lomonosovův hřbet, na který si dělají nárok Rusko, Kanada a Dánsko. 
Pokus EU vyřešit teritoriální spory a konflikty v Arktidě mezinárodní smlouvou 
skončil v roce 2022 neúspěchem. Dá se naopak čekat, že spory a konflikty 
v Arktidě budou pokračovat. Energetická budoucnost Evropy tak zůstává v závěru 
třetí dekády stále otevřená… 
 
 
Voda 2025 – konflikty o vodu a vodní zdroje? 
 

Voda je zdrojem života a spolu se vzduchem a slunečním zářením je jeho 
nenahraditelnou podmínkou. Na tom se od pravěku do roku 2025 nic nezměnilo. 
Varující je, že se v posledních desetiletích dramaticky prohloubil problém 

To se ale týkalo i Česka, které mělo ambici rozvíjet svůj jaderný program. 
Taková ambice ale mj. předpokládala, že stát musí více podporovat technické 
školství, tj. přípravu řádově stovek až tisíců strojařů, elektrikářů, chemiků a IT 
specialistů. České technické školství bylo ale vzhledem k absenci jasné 
koncepce vzdělávací politiky v polovině druhé dekády 21. století ve velmi 
špatném stavu. S pomocí programu E2100 se tento deficit začal postupně 
odstraňovat, nicméně vzhledem k dlouhodobosti takového úkolu se první 
pozitivní výsledky začnou dostavovat až za horizontem roku 2027.  
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dostupnosti nezávadné pitné vody. Není jí málo, ale výskyt a využití jejích zdrojů 
je stále nerovnoměrnější. 

Jedním z rozvojových cílů milénia (MDG) Organizace spojených národů 
bylo snížit do roku 2015 na polovinu počet lidí bez udržitelného přístupu k pitné 
vodě a bez zajištění základního sanitárního vybavení. V roce 2010 žilo na světě 
900 milionů lidí bez zajištěného přístupu k pitné vodě, a 2,6 miliardy bez sanitace. 
Tyto počty skutečně rychle klesaly. Jen od roku 1990 se přístup k vodě podstatně 
zlepšil pro 1,3 miliardy a hygienické zázemí pro 500 milionů. Tento miléniový cíl 
tedy byl k roku 2015 jako jeden z mála téměř splněn. Zároveň se však oba 
pozitivní trendy mezi lety 2015 a 2020 zastavily a dnes již procento lidí, 
zakoušejících problémy s vodou a hygienickými podmínkami, opět stoupá. A s ním 
opět roste riziko nemocí, podvýživy a zvýšené úmrtnosti. Počet obyvatel světa 
dosáhl roku 2025 téměř 8 miliard. Letošní zpráva UNESCO potvrzuje, že 60 % 
z nich žije v podmínkách tzv. vodního stresu – tedy s méně než 1700 m3 vody na 
osobu a rok – a podobné procento bez záchodů a kanalizace. 

Nebýt změny klimatu, přístup k vodě by se nadále zlepšoval. Místo toho 
však obraz blížící se budoucnosti zdůrazňuje nutnost dvou adaptačních strategií pro 
přežití lidstva: jednak zajištění dostatečných zdrojů pitné vody a jednak ochranu 
pobřeží a půdy před ničivými účinky vod a erozí. V roce 2025 se dřívější varovné 
předpovědi stávají reálnou politickou agendou. Využitelné množství obnovitelných 
zdrojů pitné vody klesá už od druhé světové války, a zpomalení růstu světové 
populace to nezvrátí. Už od počátku 21. století narůstal počet států a regionů, které 
z různých důvodů čelily občasným či periodickým problémům s dostupností vody. 
Kolem roku 2015 se jednalo o 80 států světa a v roce 2020 se pro většinu z nich 
nedostatek vody stal chronickým – celoročně v zemích Afrického rohu a kolem 
Perského zálivu, sezónně pak v jižní Evropě, severní Africe, střední Asii, 
Pákistánu, na severu Číny a v Mongolsku, ale i v Karibiku, Mexiku, jižních 
oblastech USA a ostrovních státech v Pacifiku. 
 
Zesílená změna klimatu a rozvrat hydrologických režimů 

Scénáře katastrofických dopadů klimatických změn sice popisují dalekou 
budoucnost, dnes je ale jasné, že se k nim blížíme mílovými kroky – a příčinou je 
tzv. mnohočetná pozitivní vazba, kdy se jednotlivé jevy ve svých projevech 
umocňují a zrychlují. Tento mechanismus nebyl zmapován ještě ani v 5. hodnotící 
zprávě Mezivládního panelu pro změny klimatu z roku 2014. Extrémní srážky, 
bouře a povodně se tak roku 2025 dějí s četností a intenzitou, kterou modely z roku 
2007 předvídaly až po roce 2040. 

Každoroční záplavy postihují desítky milionů obyvatel pobřežních oblastí 
(kde žije celá třetina lidstva) a delty všech velkých řek – Nigeru, Mekongu, 
Mississippi, Gangy, ale i Nilu a Rýna. Slaná voda proniká do dolních toků řek. 
Přetěžování podzemních zdrojů vede k růstu salinity až na hranici použitelnosti 
vody jako pitné. Při prudkých bouřích, hurikánech a tajfunech mořská voda 
nárazově zaplavuje a zasoluje pole (hlavně rýžová), urychluje se eroze půdy. 
Postupný zánik ledovců a sněhových polí ohrožuje miliony lidí, kteří jsou závislí 
na tocích z jejich letního tání jako na zdroji pitné vody i pro zavlažování 
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v zemědělství – jihoamerické Andy, středoasijská horstva Himálaj, Hindúkuš a 
Ťan-šan. Jen řeky z mizejících himálajských ledovců zásobují více než jednu 
miliardu lidí. Ve střední Africe, jižní a západní Asii a jižní Americe před očima 
vysychají jezera, na nichž jsou závislé další miliony lidí. 

Už dnes ve 20. letech 21. století se potvrzuje základní vzorec globální 
změny hydrologického cyklu. Planetárně prší pořád stejně – bohužel ale stále méně 
tam, kde by to bylo nejvíc potřeba. Víc prší i sněží ve vysokých zeměpisných 
šířkách (Kanada, severní pásmo Evropy, Rusko), zato hlavní obilnice světa ve 
středních zeměpisných šířkách trpí nedostatkem vody stále častěji a po delší dobu. 
Platí to pro americký Středozápad, starodávná říční údolí Středního východu i 
severní Indie, pro australské pšeničné pásy i blízké Středomoří. Téměř všechny 
dopady změny klimatu jsou vázané na vodu: trvalé sucho, extrémní projevy počasí, 
stoupající hladiny oceánů, eroze pobřeží, okyselování oceánů. 

V subtropických pásech středních zeměpisných šířek bylo vody odjakživa 
a přirozeně málo, jenže bezhlavé, často úplně nesmyslné využívání veškeré vody 
k výrobě a pěstování extrémně náročných plodin teď ohrožuje základní udržení 
životodárného oběhu vody. Existují důkazy, že obě Hadleyho buňky, souběžné 
s rovníkem, v nichž se teplý a vlhký rovníkový vzduch mění na suchý a které 
stvořily všechny pouště světa, rozšiřují svůj záběr – na sever i na jih. Až naplno, 
možná už za desítky let, zasáhnou světové obilnice, které leží hned vedle velkých 
pouští a jen malinko dál od rovníku, pocítí to celé lidstvo. 
 
Stoupání mořských hladin a klimatická migrace 

Hladina moří stoupla mezi lety 1993 a 2013 přesně o 60 mm. V červnu 
2025 NASA potvrdila vzestup o 21 cm oproti průměru z let 1960–1990. Žádné 
citelné plošné dopady zatím nenastaly. Výrazně ale probíhá pobřežní eroze (a 
zasolení) kvůli nárazovým záplavám při bouřích v tropických cyklonách – ty se ale 
vždy odehrávají v subtropických oblastech. Nejzávažnější je, že ztráta území a 
obživy vždy postihne území, kde se následující migrace děje vždy už v plně 
osídlených či přelidněných oblastech. 

Londýn, New Orleans a celé Nizozemsko jsou dnes vzorem aktivní 
obrany – budují systémy dun, nábřežních zdí a kanálů. Velká města ovšem trpí 
nejen samotným stoupáním hladin, ale ještě výrazněji (Londýn a New York         
35–55 cm od roku 1990) sesedáním podloží, způsobeným kombinací zátěže 
staveních hmot (mrakodrapy) se změnami cirkulace podzemních vod, a následným 
poklesem povrchu.  

Bombaj a Šanghaj zatím vzdorují záplavovým vlnám dalšími přesuny 
obřích objemů zemin – ovšem na úkor zemědělských oblastí v bezprostředním 
okolí, rovněž nížinných a záplavami stejně ohrožených. Současné nové umělé 
poloostrovy jsou nyní položené výše než centra původních měst – a hrozí, že za 
dalších třicet let z nich budou ostrovy. Náhlé přívaly vod z moří a řek ovšem 
ohrožují nejen chudé země s mnohamilionovými, naprosto nepřipravenými městy, 
ale i odolné aglomerace ve vyspělých zemích. 

Přestože odhady migrace, vyvolané klimatickou změnou, předpovídaly 
desítky milionů až na období, kdy mořské hladiny stoupnou o jeden metr, a k tomu 
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je přece jen ještě hodně daleko, už dnes jsou statisíce lidí v Africe, v Asii, střední 
Americe a Oceánii zbaveny domova dvěma jasně prokazatelnými příčinami – ve 
vnitrozemí trvalým nedostatkem vody z řek a podzemních zásob, v pobřežních 
oblastech erozí a zasolením půdy. Vlády většiny zemí si dnes konečně uvědomují, 
že stoupání mořských hladin neskončí v roce 2100 na nějakých dvou metrech, ale 
potrvá – jako trvalá památka 20. století – další stovky let. 
 
Regiony světa 

Po celém světě lze rozeznat zřetelné signály vývoje příštích desetiletí. Ve 
20. letech našeho století je už běžné, že řeky na Blízkém a Středním východě, 
v Kalifornii a v severní Číně tečou na dolních tocích pouze v zimě během 
srážkových období. Problém s vysycháním (tedy permanentní nedostatek vody) 
mají nejen Střední Asie či subsaharská Afrika, ale také dvě světové velmoci: 
jihozápad a Středozápad v USA, a nížiny i náhorní planiny severní Číny. Ve 
Spojených státech a v Číně najdeme i příklady velkých řek, jejichž vody nikdy 
nedospějí k mořským břehům: Chuang-Che a Colorado. Oba tyto státy také 
pokročily nejdál ve vyplenění zásob podzemní vody, která je prakticky 
neobnovitelným zdrojem. 

Všude tam, kde je kultura a civilizace založena kolem jednoho zdroje 
vody – řeky nebo podzemního zdroje – je zaděláno na konflikt. Delta Nilu ještě 
není podstatně zasažena pobřežní erozí a sníženým průtokem, ale až bude – a dnes 
už víme, že určitě bude –, východní Středomoří se stane zlým místem pro život. 
Naopak Kanada, Rusko a severní část Evropy jsou se svými dostupnými vodními 
zdroji oproti zbytku světa v relativně stále lepším postavení. Na jižní polokouli 
bohužel žádná pevnina v tomto „šťastném pásmu“ neexistuje. 

Afrika je a bude – jako vždy – zasažena nejhůř. Sever, tedy Maroko, 
Alžírsko, Tunisko, ale i Egypt, už pociťují nedostatek vody a až se během dvaceti 
let postupně promění v nezvladatelné sucho, jejich zemědělství, zcela závislé na 
zavlažování, se zhroutí. Egypt, Súdán a Etiopie se obviňují z odčerpávání přítoků 
Nilu a odvádění vody z hlavního toku na své území. Přesvědčivý je ale zatím jen 
pokles průtoků na dolním Nilu v Egyptě, kde jeho vody nestačí pokrýt odběr na 
zavlažování polí. 

Núbijská pískovcová zvodeň (Nubian Sandstone Aquifer System) bude 
patrně vyčerpána už do roku 2100, přestože původní odhady počítaly s vyčerpáním 
aquiferu za zhruba 1000 let poté, co Libye jako první začala tuto fosilní vodu 
čerpat v rámci projektu „Velká umělá řeka“. Dnes ale tuto pravěkou vodu zcela 
neregulovaně čerpají regionální vlády v Egyptě, Čadu i Súdánu. Reálnou moc nad 
vrty, potrubím i čerpadly a rezervoáry mají porůznu místní warlordi, anebo ji 
postupně přebírají nedávno obnovené centrální vlády tzv. „smutných mužů“. 

Pro Libyi je megalomanský projekt „Velká umělá řeka Sahara“ z konce 
20. století, dodnes běžně zvaný „Kaddáfího řeka“, skutečným darem z nebes. 
Umožnil jejímu vedení zachovat funkční stát, mocenský monopol a autoritu na 
celém území. Teď je opravdu jediným zdrojem života pro města na pobřeží 
Středozemního moře i pro oázy v poušti. Mimochodem celkové náklady na tento 
projekt vynaložené do pádu režimu plukovníka Kaddáfího svou výší 27 miliard 
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USD přesáhly oficiálně uváděné náklady na stavbu vodního díla a elektrárny 
v kaňonu Tři soutěsky v Číně. Konflikt s Egyptem, Tuniskem a Čadem je založen 
na výrazně vyšším stabilním odběru na území Libye. Okolní státy se obávají, že 
nestihnou vyčerpat „svůj“ podíl na pravěké vodě, a ta v podzemních vrstvách 
odteče tam, kde je čerpána intenzivně a systematicky – tedy v Libyi. 

Paradoxem je, že saharské státy – s výjimkou přelidněného, na Nilu 
závislého Egypta – se dostávají do relativně lepší situace, protože jejich malá 
absolutní spotřeba, pomalé odčerpávání saharských podzemních zásob vody a 
technicky relativně udržitelné zacházení s vodními zdroji je zvýhodňuje oproti 
státům, které po staletí závisely na řekách napájených táním ledovců a sezónními 
dešti. 

Situace v Asii se nejhůř vyvíjí na Blízkém a Středním východě, ve Střední 
Asii a v Číně. Svědčí o tom plány a podezření o odklánění říčních vod některými 
státy před opuštěním vlastního území – zvláště Brahmaputry a Mekongu. 
Z 1 miliardy a 800 milionů lidí, kteří podle odhadů FAO žijí v roce 2025 
v podmínkách absolutního nedostatku vody, připadají tři čtvrtiny na Asii. 

Záplavy při ústí velkých řek v posledních letech opakovaně devastují 
hlavně Bangladéš a Pákistán. Velkým jihoasijským řekám Indu, Ganze a 
Brahmaputře však zbývají už jen roky (nikoli desetiletí) do momentu, kdy se 
natrvalo zásadně změní charakter jejich průtoků. Z ledovců v tibetských a 
himálajských pramenných oblastech zůstal zlomek – zatím ale jejich tání pořád 
mohutně zvyšuje průtok v jarních a letních měsících, které vyvrcholí každý rok 
několikatýdenní povodní. Slábnoucí monzunové deště a naopak zvyšující se podíl 
brzkého tání v zimních a jarních měsících ovšem letní průtoky brzy dramaticky 
sníží. V Indu se letní poklesy dostanou na absolutní minima v září; tání sněhu, 
který se už nestihne uložit do ledovců, posouvá ničivá povodňová maxima 
nejčastěji na duben, v roce 2024 to ale byl už únor. Ani jedna z těchto řek po roce 
2035 nedoteče k ústí do Indického oceánu. Pákistán, Indie a Bangladéš tak zakusí 
mnohem horší nedostatek sladké vody než v současnosti. Nikdo netuší, kde, jak a 
za jaké ceny tyto země nakoupí potraviny pro obyvatele, kteří dosud záviseli na 
úrodách na dolních tocích tří řek. Válka mezi Pákistánem a Indií, dvěma tvrdými 
nacionalistickými režimy, i kvůli sporům o odběr vody je už dnes otevřeně 
připouštěnou, byť stále děsivou možností v uvažování vojenských stratégů po 
celém světě. 

Na Blízkém východě vyvstalo trvalé napětí zvláště po roce 2022, kdy 
Sýrie s Irákem obvinily Turecko z nelegitimních odběrů vody z Eufratu a Tigrisu. 
Situace je velmi obdobná, jako mezi Čínou a jejími sousedy na odtékajících řekách 
– Brahmaputře a Mekongu. Obviňování z nadměrného odběru či přímo tajného 
odčerpávání vody následují jakýkoli výkyv v průtoku. K silovému postupu se ale 
zatím žádná z vlád neuchýlila – ostatně proti Číně a Turecku to nikdy nebude úplně 
legrace. 

Nastávajícími vítězi velké klimatické a hydrologické rulety jsou Rusko, 
Skandinávie, Irsko, Island a Kanada. Všechny tyto země postupně a zvolna ztrácí 
tundru a věčně zmrzlé půdní formace, ale to trápí nanejvýš orgány ochrany přírody 
a hrstku environmentálních staromilců. Jinak se těmto státům vede velmi dobře – 
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povrchové i podzemní vody je dost, vegetační období se prodlužuje a podmínky 
pro zemědělství se zlepšují. Vlády, firmy a někde i občané si pomalu uvědomují 
tuto skutečnost a svou budoucí strategickou výhodu začínají kultivovat a 
připravovat se k jejímu plnému užití. 

Evropa směřuje k novému severojižnímu rozdělení. Ne podle politicko-
ekonomických parametrů, ale podle čisté úživnosti a budoucí obyvatelnosti. Na 
Britské ostrovy, větší část Francie, Benelux, Skandinávii, Německo, Polsko, 
středoevropské a podunajské státy, Pobaltí i širou Rus padá stále tolik srážek, že 
budou mít dost vody pro své obyvatelstvo, průmysl, a vypěstují dost potravin pro 
sebe i na vývoz. Zato Španělsko, jižní Itálie, části Balkánu, Řecko a Turecko 
sledují, jak se velké rozlohy dříve obydlených a obdělávaných regionů postupně 
mění v poušť. Vlivem permanentního nedostatku vody směřují ke ztrátě značné 
části území pro hospodářské a rezidenční využití. Zatím jsou to jednotlivá údolí či 
předhůří horských pásem, starší obyvatelé ale pamatují, jak klidně a spokojeně se 
zde žilo ještě na konci 20. století. Schází zde sladká voda k zemědělství i 
k prostému zásobování obyvatelstva a na opuštěných pozemcích se vegetace 
proměňuje k polopouštním formám. Pokusy čelit šíření pouště vysazováním 
zelených pásů a experimenty s odolnějšími rostlinami a dřevinami selhaly a navíc 
není v silách postižených států důsledně pokračovat. 

Pro EU se zásadním problémem stává migrace z jižních států do 
severních. Sotva se Unii podařilo omezit příliv uprchlíků ze severní Afriky 
dohodou s jednotlivými severoafrickými vládci, vládami a klany navázanou na 
příslib investic do solárních elektráren příští generace, obnovují se obavy díky 
pohybu uvnitř EU. Jižní Itálie, postižená suchem, poklesem domácí populace, 
zaplavená uprchlíky z Afriky, po dlouhé roky s nefunkční veřejnou správou, se 
stává „zónou zvláštní péče“ (de facto evropským protektorátem). 

Rusko je spolu s Kanadou největším favoritem globálních změn. Sezónní 
poklesy srážkových úhrnů ve vnitrozemí evropského Ruska nejsou nijak závažné a 
zesilování výkyvů v průtocích velkých řek nemá žádný výrazný dopad na 
hospodářství ani obyvatelstvo. Celkově jsou zdroje vody nadále neomezené (mimo 
suché oblasti na jihu evropského i asijského Ruska) a země může v budoucnu 
zvyšovat produkci potravin. Tím dráždí vnitřními nepokoji a suchem 
paralyzovanou Čínu. 

Čína trpí dramatickým poklesem srážek ve své severní části, s výjimkou 
daleko na sever vysunutého Mandžuska. Jang-c-ťiang, největší čínská řeka, závislá 
na monzunových deštích a na horním toku na letním tání ledovců, je zasažena 
selháním obojího. Jen částečně pomohla revitalizace a zapojení jezer podél 
hlavního toku, která byla vysoušena k získání zemědělské půdy, a teprve od roku 
2003 postupně znovu vytvářejí systém odolnější vůči povodním. Chuang-che, 
druhá největší řeka, položená severněji, je na tom mnohem hůř. V létě pravidelně 
vysychá stovky kilometrů před ústím do moře. Kromě historických velkých 
povodní, jimiž historicky formovala čínskou nížinu na dolním toku, v letech 2019 a 
poté 2022 řeka zdevastovala obří území při protržení hrází, jež drží usazeninami 
o 7–12 metrů vyvýšené koryto v toku. Při obou záplavách zahynulo 4,5 a 2,5 
milionů lidí a dočasně se tím vyhrotily nepokoje vyvolané postupně se 
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prohlubujícím nedostatkem vody v 11 nejhůř postižených provinciích, vesměs ve 
střední části severní Číny (včetně Pekingu). 

Pekingská vláda zrevidovala plány říčního hospodářství, dosud 
spravované radami zastupujícími jednotlivé provincie podél toků, a připravila 
projekt Jih–Sever, který v celkovém objemu 62 miliard dolarů začal převáděním 
vod na horních tocích vnitročínských řek. V roce 2017 to byly dva západní kanály 
z Jang-c-ťiang do Chuang-che, v letech 2018–2020 centrální kanál pro Peking a 
dva východní kanály. Po roce 2020 přiznal Peking odklon části vod z Brahmaputry 
a Mekongu. Spory s Indií, Laosem, Thajskem a Kambodžou jsou vedeny dodnes a 
pravděpodobně vyústí ve finanční kompenzace ze strany Číny. Ani převádění vody 
z jižněji položených a méně oslabených toků ale nestačí na zachování úrodnosti 
Severočínské nížiny, kde trvalý pokles srážek přímo ohrozil po tisíciletí budovaný 
systém pěstování obilnin založený na lidské práci, přestože byl udržitelný a 
vodohospodářsky úsporný. 

Nedostatek vody ovlivnil ekonomický rozvoj Číny. Nové továrny lze 
stavět pouze v několika provinciích, ve většině jiných nedostanou povolení 
k připojení na vodovodní řad, ani nesmí hloubit vlastní vrty. V průmyslových 
centrech se zastavila výstavba rezidenčních komplexů, protože k nim nejsou 
dostatečně kapacitní zdroje vody. Mnohá mrakodrapová sídliště zejí už po léta 
prázdnotou, neboť je úřady odmítají zkolaudovat právě kvůli nepřípustnosti dalšího 
odběru vody. Tato otázka často nebyla řešena v projekční přípravě, ale až 
dodatečně cestou neformálních dohod a korupčních závazků mezi investory a 
místními politickými reprezentacemi. To ale přestalo fungovat v letech 2017–2020, 
kdy se zásobování vodou stalo prostřednictvím vodních rad měst a provincií 
nejsilněji veřejně kontrolovanou politikou. Čínský průmysl je omezen i 
astronomickou cenou vody, mnohem vyšší než pro zemědělství a domácnosti. 
Dodávky pro obyvatelstvo jsou omezovány jen v nejnutnější míře a pouze v 11 
nejhůř postižených provinciích – i tak to stačilo na silné nepokoje. 

USA v roce 2025 vykazují pokles produkce potravin, jednoho z tradičních 
zdrojů národní hrdosti. Náhorní planiny západně od Mississippi neumožňují se 
svým současným srážkovým režimem zdaleka takové úrody, jaké byly běžné ještě 
v 90. letech 20. století. Hlavní příčinou je prohlubující se výpadek srážek na širých 
pláních Středozápadu, opakující se suchá období v jihovýchodních státech a 
dramatický pokles průtoků řek v kalifornském Central Valley. V Kalifornii se 
donedávna pěstovala ¼ potravin spotřebovaných v USA. Dnes jsou zdejší řeky 
v létě jen vyprahlými koryty, jejich voda totiž proteče v zimních deštích z okamžitě 
tajícího sněhu. Na jaře pak roztaje zbylý sníh, v létě je sucho – až do zimy. Oblast 
prérií amerického Jihozápadu byla vždy suchá, v posledních dvou desetiletích ale 
nedostatek vody narušuje zásobování obyvatelstva především ve velkých městech 
– Phoenixu a Las Vegas. 

Zásadním faktorem je výrazný pokles srážek, který zasáhl úrodné planiny 
amerického Středozápadu. Na pouhé dvě desítky let se odhaduje kapacita 
tamějšího rezervoáru fosilní podzemní vody zvaného Ogallala, který se vůbec 
nestačí obnovovat. Tento výpadek bude patrně nahrazen odběrem vody z Velkých 
jezer, ale zatím jde o nevyřešený zdroj napětí mezi USA a Kanadou. Dosavadní 
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smlouvy se oběma státům jeví jako nevýhodné a vzájemné obviňování 
z porušování pravidel, vydírání a zavinění celé situace jsou běžným rituálem. 

Všechny uvedené regiony, postižené nedostatkem vody, jen s výjimkou 
USA, budou při současném vývoji za 15 let (tedy v roce 2040) vyvážet jedinou 
komoditu – kvanta uprchlíků. Přes sliby vlád se odběr vody z většiny světových 
řek pohybuje vysoko nad potřebnými minimálními průtoky. Stále více říčních vod 
se tak nikdy nedostane do moří, a konečné vyschnutí řady jezer (třeba Čadského) je 
otázkou jednoho desetiletí. Aralské jezero se načas stabilizovalo na rozloze z roku 
2011 poté, co byl zajištěn minimální stálý přítok z jedné větve kanálu Amurdarja–
Syrdarja. 
 
Česko 

V České republice jsou proměny hydrologického režimu ve srovnání 
s exponovanými regiony celkově zatím nevýrazné, a to i díky její poloze na pomezí 
severu Evropy s předpokládaným růstem srážek a jihu Evropy s jejich poklesem. 
Na tomto pomezí obecně vzrůstá variabilita hydrologických jevů. Stav 
povrchových i podzemních vod je zcela závislý na srážkách. Jejich celkové roční 
úhrny velmi mírně vzrostly, výrazně se ale změnilo rozložení během roku. Oproti 
počátku 21. století přibyla jak dlouhá období sucha, třeba i zcela bez srážek, a na 
druhou stranu intenzivní přívalové deště vyvolávající povodně. Výkyvy ilustruje 
počet dní beze srážek: v letech 1961–1990 jich bylo 81 ročně, kolem roku 2025 je 
to už 84, prognóza k roku 2060 je 98 a před koncem století jich bude 105. 

Odtok z povodí českých řek vykazuje oproti průměrům z let 1961–1990 
nárůst v zimě, pokles v ostatních ročních obdobích a pro část území i pokles 
celkového ročního odtoku. V některých oblastech klesá kapacita našich zdrojů 
povrchové i podzemní vody až o 25 %. Pokles odtoků, pokles průměrných a 
minimálních průtoků vede ke zvýšenému výskytu sucha, snižují vydatnost vodních 
zdrojů, častěji klesají hladiny v povrchových tocích a nádržích na minimum, 
samozřejmě klesá hladina podzemní vody a snižuje se vlhkost půd. Dříve spíše 
teoretické problémy zajištění minimálních zůstatkových průtoků k přežití na vodu 
vázaných ekosystémů a odtoků z území ČR, daných Evropskou konvencí 
o vodách, se stávají skutečností. Zvýšení teploty vody ohrožuje její kvalitu. Při 
sníženém průtoku taky roste koncentrace znečišťujících látek (splaškové vody 
z kanalizací apod.). 

Nedostatek vody je zatím omezen pouze na určité regiony (nejčastěji 
severozápadní Čechy, Poohří, a jižní Čechy) a jen na letní či podzimní období. 
Proto nemá žádné citelnější dopady na domácnosti, průmysl a ekonomiku. I pro 
technologické, hospodářské i sociální využití vody je však prognóza pro druhou 
polovinu století nepříznivá. Její epizodně-periodický nedostatek omezuje chod celé 
ekonomiky a v nejohroženějších regionech sníží kvalitu života obyvatel. 

Již od roku 2017 se v Česku realizuje poměrně ambiciózní plán 
adaptačních opatření, který sleduje hlavně zvýšení přirozené retenční schopnosti 
krajiny. Došlo ke změně pravidel pro využití a zábory půdy, umožňující zachování 
plošné rozmanitosti krajiny, zalesňování a zatravňování, zvyšování vsakovací 
schopnosti půd. Správci povodí nadále revitalizují toky a podporují přirozené 
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zpomalení odtoku (včetně přirozeného rozlivu v říčních nivách). Ve městech a 
obcích se intenzivně zpracovávají projekty ke zvýšení retence a vsakování 
srážkové vody na zastavěných územích. Už od roku 2010 dochází k dalšímu 
snížení spotřeby vody – jak úsporami, tak vícenásobným využitím vody. 

Zásadnější výzvou zůstává komplexní modernizace zpracování a 
distribuce vody v Česku (propojování vodárenských soustav a povodí, snížení ztrát 
vody ve vodárenství) a také intenzivnější čištění a využití odpadních vod. 
 
Regulace vodní náročnosti 

V rámci klimatické politiky EU byla v roce 2018 zpracována směrnice EU 
o označování výrobků podle tzv. vodní náročnosti, vycházející z měření virtuální 
vody spotřebované na výrobu. Náročnost byla posuzována relativně (zboží 
s absolutně největší náročností, jako hovězí maso nebo bavlněné oděvy, je 
posuzováno jednotkově mírněji než výrobky potřebující méně vody) a s ohledem 
na lokalitu produkce, kde indikátor regionálního vodního stresu výrazně ovlivňuje 
výsledek. Káva z Brazílie a Kolumbie tak nemá červený, ale jen oranžový pruh na 
rozdíl od kávy z Etiopie či Indie, kde její pěstování ohrožuje vodní zdroje mnohem 
víc. Smyslem směrnice je omezit výrobu a dovoz zboží, k jehož výrobě je použito 
více vody než je nezbytně nutné, anebo se to děje tam, kde spotřebovaná voda 
chybí víc než jinde. Tato směrnice má být v nejbližších letech doplněna předpisem 
o poplatku z vodní náročnosti. K jeho zavedení se už zavázaly nejen EU, ale i 
USA, Čína, Indie a všechny státy G-20, včetně Ruska, které proti jakékoli přímé i 
nepřímé regulaci spotřeby vodních zdrojů dlouho protestovalo. Během vyjednávání 
konvenčního rámce ale ruská vláda zjistila, že přístup k dohodě její výrobky 
cenově zvýhodní právě díky indikátoru vodního stresu. Schválení mechanismu se 
předpokládá už na rok 2026, pravidla využití peněz a rozběh výběru během dalších 
dvou až tří let. 
 
Zavlažování, zemědělství a rybolov 

Obrovským problémem dohledné budoucnosti je také závislost lidstva – a 
znovu především těch zemí, které mají vody už tak málo – na zavlažování. Za 
posledních 80 let se rozloha zavlažované půdy zvětšila čtyřikrát. Je to sice pořád 
jen 20 % veškeré obdělávané půdy, ale rodí se na ní skoro 50 % veškeré úrody. 
Žádná nová povrchová voda se ale na světě neobjevila, naopak. Většina 
zavlažování se dodnes děje čerpáním fosilní vody z hlubokých podzemních vrstev, 
akumulovaných po miliony let. V roce 2025 už všichni, včetně súdánských, 
uzbeckých či mexických vesničanů vědí, že tento luxus potrvá jen relativně krátce. 
Núbijská pískovcová zvodeň pod východní Saharou vydrží určitě dlouho do 
2. poloviny století, ale americký akvifer Ogallala pod Nebraskou a okolními státy 
bude vyčerpán nejpozději do dvaceti let. Co přijde potom, zůstává noční můrou. 
Jen některé státy kolem Perského zálivu pokročily ve svých programech jaderné 
energetiky tak daleko, že mohou vyrobenou elektřinu použít nejen na odsolování 
pitné a průmyslové vody, ale pokryjí z moře i potřebu zavlažovacích systémů. 
Samotné odsolování – kromě Arábie běžné i v Izraeli, Španělsku a Austrálii – je 
sice technicky funkční, ale energeticky náročné a ekonomicky málo efektivní. 
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Zůstává řešením pro ty, kdo si to mohou dovolit ve svém bohatství, anebo naopak 
pro ty, kdo jinou volbu nemají. 

Výpadky srážek a následné neúrody už postihly Austrálii, USA, jižní 
Evropu, Blízký a Střední východ, střední, jižní a jihozápadní Asii, východní, 
subsaharskou a jižní Afriku i střední Ameriku. Schéma, kdy nedostatek vody 
poklesem srážek či odtáním ledovců způsobuje úpadek zemědělství a pokles 
produkce, a jimi vyvolaný nedostatek potravin zvyšuje riziko migrace a války, se 
zatím nenaplnilo, ale jako potenciální hrozba je stále silnější. 

Zemědělství je zasaženo pronikáním slané vody do pobřežních zdrojů 
pitné vody a zasolováním hlavně rýžových polí. Zejména na vodu náročné 
pěstování rýže v jižní a jihovýchodní Asii a jižní Americe se tak stává samo 
problémem. Nové technologické postupy – např. halofytní, slanomilné plodiny – 
zatím nejsou alternativou. Nadále pokračuje praxe drancování vodních zdrojů pro 
intenzivní pěstování zeleniny a květin v Africe, spojené s neregulovanou aplikací 
dusičitých hnojiv, způsobujících okyselování vod, pokles obsahu kyslíku, a 
celkové narušení přirozených hydrologických cyklů. 

Růst teplot oceánů, provázený poklesem obsahu kyslíku a růstem 
kyselosti, už devastuje rybolov v globálním měřítku. Dlouhodobě nadměrný 
průmyslový rybolov se naplno střetnul s poklesem úživnosti oceánů, kdy oteplení 
vody a znečištění ničí plankton a řasy. 
 
Energetika a průmysl 

Voda a její dostupnost mají vliv i na energetiku. Velké objemy vody jsou 
potřebné pro chlazení v elektrárnách – jejich dostupnost se tak stala dalším 
faktorem při rozhodování o lokalitách nových jaderných i paroplynových 
elektráren. 

Také modernizace přenosových soustav hledá ve využití vody prostor pro 
vlastní zpružnění a snazší absorpci nestabilních dodávek energie z obnovitelných 
zdrojů. Jedním z příkladů je projekt přečerpávací elektrárny Smědavská hora 
z roku 2018. Jinak logický záměr ihned narazil na silný a mnohem starší veřejný 
zájem – ochranu krajiny a přírody. Nepromyšlené umístění díla stavělo na hlavu 
60 let existence Chráněné krajinné oblasti Jizerské hory. Zpočátku lehký neklid 
místní i odborné veřejnosti vzrostl během sporů mezi ministerstvy průmyslu a 
životního prostředí. Po dvou letech v roce 2021 vyvrcholil masovou akcí 
občanského odporu, kdy vydané stavební povolení vedlo k fyzické blokádě 
přístupových cest stovkami lidí a desetitisícovými demonstracemi v Liberci i 
Praze. Hrozba nevídaně hořké konfrontace s veřejností vedla polostátního investora 
k odložení projektu. 
 
Vodárenství, města a domácnosti 

Země, které mají vody dostatek, na tom nejsou dobře jen kvůli srážkám. 
Všechny země severní Evropy, ale i Korea, Japonsko, Kanada a severní části USA, 
dovedou velmi efektivně a hospodárně využívat své omezené povrchové zdroje. 
I nejchudší z nich investují do modernizací vodních děl, distribučních soustav, 
vodovodů, kanalizací a čističek. 
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Přesto se v roce 2025 vyspělé země nevyhnou úsporným opatřením. Platí 
to pro suchem postižené Austrálii, USA a jižní Evropu, ale v létě i pro střední 
Evropu. Obětovat se muselo zavlažování trávníků na veřejných prostranstvích, 
snad kromě nejbohatších lokalit, kde se odpadní voda může recyklovat méně 
intenzivně a lze ji použít do fontán a zavlažování. 

V Evropě se vzorce spotřeby vody začaly měnit především 
v domácnostech, jednak kvůli neustále rostoucím cenám vody, dále kvůli 
překvapivým, ale stále početnějším případům kontaminace pitné vody 
nebezpečnými látkami. Stranou ponechme ojedinělé bioteroristické útoky 
s využitím vodovodního řadu v Německu, Dánsku a Řecku. Nový výklad norem 
umožnil běžnější čerpání vody z vlastních studní s použitím technologicky 
vyspělých mikroúpraven vody. Rozšířila se i domácí separace odpadních vod (tzv. 
žlutá, hnědá a šedá voda), jejich čištění a maximální recyklace (především tzv. 
greywater); proces je technicky účinný, ale ekonomicky dává smysl jen v lokálním 
a dlouhodobém měřítku. Nadále však platí, že čím méně vody se spotřebuje, tím 
víc se za ni platí. Příčinou jsou i nákladné veřejné projekty na modernizace 
vodovodních a kanalizačních sítí. 

Znečištění vody zůstává problémem i ve vyspělých zemích, kde 
důsledným čištěním projdou jak průmyslové odpady, tak voda stékající do řek 
s polí, obsahující hnojiva. Naopak zbytky léčiv, potravních doplňků a kosmetiky 
z domácích splaškových vod jsou separovány zatím jen v nejmodernějších 
komunálních čističkách. Vzhledem k vysoké poptávce se na trhu rozšířily malé 
detektory biochemického složení vody. V Evropě se uvažuje o mechanismu, 
kterým by se povinnost čištění přenesla přímo na podniky a domácnosti. 
Separátory na bázi bakterií už jsou tak malé, že je lze instalovat do domácností 
nebo jednotlivých provozoven. 

V Česku měl být do roku 2015 dokončen základní vývoj vodovodů i 
kanalizací. Vlivem trvalých rozpočtových omezení však jednotlivé Plány rozvoje 
vodovodů a kanalizací kraje nebyly 100% realizovány ani po roce 2020. 
Modernizaci a rozvoj čistíren odpadních vod nepříznivě ovlivnil rigidní model 
provozování, v němž se záměr zvýšit efektivitu provozu prostřednictvím 
soukromých firem zvrhl do zakonzervování jejich monopolního postavení na 
desítky let. Ve většině krajů se postupně daří zajistit čištění městských odpadních 
vod vstupujících do stávajících sběrných systémů i v sídlech s populačním 
ekvivalentem menším než 2 000 obyvatel před jejich vypuštěním do povrchových 
vod. Systém okresních vodáren, dodnes fungující na většině území, už ale není 
jedinou možností. Sice pořád zaručuje nejlepší kvalitu, je stabilní, ale má i 
nevýhody. V lokalitách s horším technickým stavem infrastruktury jsou častější 
výpadky a došlo i k případům kontaminace pitné vody uvnitř přetlakového systému 
mezi úpravnou a odběrními místy. Problém naddimenzovaných kapacit 
vodárenského systému z 90. let se prohloubil snížením spotřeby pitné vody o více 
než polovinu do roku 2010. Na růst vodného a stočného ale vlastníci infrastruktury 
(města a obce) nereagovali dostatečně pružně. Proto se v dekádách po roce 2000 
zhoršoval poměr mezi cenami a provozními náklady investic a mezi kvalitou a 
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spolehlivostí služby. Kromě vysokých cen je výsledkem i omezený prostor pro 
nutné adaptace. 

Stejně jako pro celý svět a Evropu, také pro Česko platí, že stabilní a 
variabilní přístup k vodě se stává zásadní výhodou, ba privilegiem. Poskytuje 
lidem, regionům i státům nové šance a možnost manévru. Špatný přístup k vodě 
pak těm méně šťastným svazuje ruce a stává se pro ně stále těžším břemenem. 
 
 
Potraviny: problém kvality i kvantity 
 

První dekáda dvacátého prvního století ukázala na trendy, které budou trh 
s potravinami provázet i v dalších letech. Rostoucí světová populace a zvyšující se 
poptávka v rychle se rozvíjejících zemích jako Čína vytvořily tlak na ceny na 
světových trzích. V letech 2007–2008 došlo dokonce v řadě zemí k událostem, 
které bývají označovány jako potravinové bouře. Ekonomická krize sice tlak na 
ceny snížila a index cen potravin dle FAO propadl mezi roky 2008 a 2009 z 200 na 
157, nicméně průměr za rok 2011 již dosáhl čísla 228 (graf 1).5 
 

 
 
 

Předpoklad zvyšující se poptávky, který hnal ceny dále vzhůru, se 
v následujících letech naplnil. Poptávka po mase vzrostla mezi lety 1995–2025 
o 70 %, 86 % z toho připadlo na rozvíjející se země a z nich 39 % na Čínu. Nutnost 
krmení hospodářských zvířat, aby mohla být poptávka po mase pokryta, navíc 
vyvolal odpovídající nárůst poptávky i v oblasti rostlinné výroby.6 
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Nárůst cen potravin a rostoucí světová populace opět do diskurzu vrátily 
otázku udržitelnosti zásobování rostoucí populace potravinami nastolenou již na 
přelomu 18. a 19. století Thomasem Malthusem. Tato perspektiva označovaná jako 
neomalthusianismus recykluje Malthusovu ideu, že růst světové populace překoná 
schopnost země ji zásobit potravinami. Předchozímu naplnění Maltusova 
předpokladu podle nich zabránilo intenzivní využití půdy způsobem, který nelze 
opakovat. V důsledku tohoto vývoje totiž došlo ke ztrátě obrovského množství 
nejlepší zemědělské půdy a vody využitelné v zemědělství. Přes pokračující nárůst 
produkce podle neomalthusiánů nemělo být možné zopakovat vývoj z 19. století, 
který zachránil lidstvo před hladem.7 

Hlad v druhé a třetí dekádě 21. století zůstal problémem, který znal 
rozvinutý svět spíše z médií. Rostoucí ceny potravin však měly přímý a negativní 
dopad i zde. Tlak na snížení cen totiž vedl v některých případech ke snížení 
kvality. Snížení kvality potravin celkově a růst cen těch kvalitních pak využili 
různí podnikavci. Ti se snažili nahradit drahé kvalitní suroviny a to i za cenu 
možného ohrožení zdraví spotřebitele. Jednotlivé vyspělé státy samozřejmě 
reagovaly a proti těmto nekvalitním potravinám a jejich výrobcům zasáhly. 
V Evropě však zásahy šly často proti logice společného trhu. Ohrožení občanů 
jednoho členského státu potravinami z jiného vedlo k zákazům dovozu. Ve vypjaté 
atmosféře nezřídka následovalo volání po recipročních opatřeních. Na řadě míst 
tyto kroky posílily i tak rostoucí nacionalismus. 

České republice se tento vývoj nevyhnul. Došlo k reálnému narušení 
bezpečnosti potravin, neboť do země byly selektivně dováženy méně kvalitní 
potraviny. Domácí produkce musela v této situaci často rovněž reagovat snížením 
kvality, aby byla schopna dosáhnout konkurenceschopné nabídky. ČR se však 
v některých případech stala sama exportérem nekvalitních produktů. Nejhorší 
dopad měl tento vývoj na česko-polské vztahy. Praha a Varšava se vzájemně 
obviňovaly z toho, že nedostatečná kontrola kvality orgány druhé strany umožňuje 
ohrožení spotřebitelů. 

Nacionalismus a snahy o podporu vlastních zemědělců vytvořily v Evropě 
spojitý efekt. Snaha o soběstačnost v zemědělské produkci se stala mantrou. 
Nacionalisté upozorňovali na to, že v tak zásadní otázce pro vlastní přežití, jakou 
představují potraviny, není ostatním státům možné věřit. Jejich argumentace byla 
vedena logikou, pokud budou mít málo, nic nám neprodají. Velkou oporu nalezli 
nacionalisté u zemědělců v jednotlivých členských zemích bojujících 
o ekonomické přežití a snažících se proto získat maximální podporu od vlastních 
vlád. Evropa byla do značné míry zneschopněna debatami o budoucnosti Společné 
zemědělské politiky. 
 
Potraviny jsou hrozbou 

Vývoj ukázal, že potraviny nemusejí být dostupné, levné a kvalitní. Pro 
řadu obyvatel třetího světa to byla otázka života a smrti. Nekvalitní potraviny a 
nejistota ohledně toho, zda i do zemí, kde to ještě před pár lety bylo 
nepředstavitelné, nemůže dorazit hlad, však před obdobný problém postavily i řadu 
lidí ve vyspělých zemích. 
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Nedostatek potravin byl označen za bezpečnostní hrozbu a to se všemi 
aspekty, který tento proces odborníky označovaný jako sekuritizace nese.8 
Opomenuto zůstalo, že autoři konceptu sekuritizace ho do značné míry chápou 
negativně. Jednou ze základních součástí konceptu sekuritizace je přitom potřeba 
vůči existenční hrozbě reagovat mimořádnými prostředky, jejichž využití je díky 
přijetí daného problému za existenční hrozbu legitimizováno. Přijetí problému 
potravin za bezpečnostní hrozbu postavilo otázku potravin do bezpečnostního 
diskurzu mezi klasické hrozby, jako proliferace zbraní hromadného ničení, 
mezistátní a vnitrostátní války, terorismus a další. 

Zatímco Evropa byla do značné míry zneschopněna debatami 
o budoucnosti Společné zemědělské politiky, ujaly se iniciativy na poli potravin 
Spojené státy. Pod tlakem lidskoprávních organizací, médií a veřejnosti nemohl 
Bílý dům nečině přihlížet hladu ve třetím světě. Hlad přitom ještě znásobilo sucho 
a následná neúroda, které v roce 2020 postihly značnou část Afriky. Spojené státy 
proto v Radě bezpečnosti OSN prosadily rezoluci, označující hlad za hrozbu pro 
mezinárodní mír a bezpečnost. 
 
Prokletí výjimečných opatření 

Vyspělé demokracie byly, přes všechny problémy, slabiny a nedostatky, 
vedeny k sekuritizaci potravin dobrou myšlenkou. Jejich cílem bylo ochránit 
vlastní občany od nekvalitních potravin a možného nedostatku v budoucnosti a 
zároveň od akutního hladu pomoci ohroženým obyvatelům třetího světa. 

Nedostatek jídla vedl řadu lidí v rozvojových zemích k tradiční strategii 
útěku tam, kde se situace zdála být nadějnější. Migrační vlny směřovaly přirozeně 
nejvíce do sousedních zemí, řada migrantů však měla v plánu pokračovat dál. Pro 
mnohé z nich byla Evropa vysněnou cílovou stanicí. Příchod migrantů však jen 
posílil již probíhající radikalizaci a růst nacionalismu. 

Někteří světoví vůdci si navíc sekuritizaci potravin vyložili po svém. 
Výjimečná opatření mohou být přirozeně zneužita a k tomu také došlo. Pro řadu 
afrických diktátorů se stalo standardem obvinit opozici z toho, že nese odpovědnost 
za hlad v zemi. Široce akceptovaná skutečnost, že hlad je bezpečnostní hrozbou, dal 
represi punc legitimity. Dle uznávané metodiky Freedomhouse bylo v roce 2013 
z 50 afrických zemí a teritorií svobodných 7 a částečně svobodných 21. O deset let 
později si označení země jako zcela svobodné udržela jen Jižní Afrika, Ghana a 
Mauricius. Počet částečně svobodných zemí klesl na deset. Spojení politických 
protivníků a nedostatku potravin bylo samozřejmě fikcí. Hlad jí ovšem nebyl. 

Děsivá situace nastala v souvislosti s neúrodou, která v roce 2020 postihla 
značnou část Afriky, zejména v oblasti Guinejského zálivu a Angoly. Nejhorší 
krizi prožila Rovníková Guinea, která se již od smrti nejdéle soužícího afrického 
diktátora Obianga Nguema Mbasoga v den jeho 76. narozenin nacházela ve stavu 
faktického bezvládí. 
 
Nové hrozby a nové úkoly 

Potraviny se staly novou bezpečnostní hrozbou, staré bezpečnostní 
instituce však dokázaly pružně reagovat. Americká armáda, hledající po stažení 
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z Afganistanu a Iráku novou legitimitu, se rozhodla angažovat právě ve věci 
potravinové bezpečnosti. Z pohledu armády se jednalo o téměř nutný krok. 
Rostoucí moc Číny v kontextu americko-čínského bezpečnostního dilematu 
poskytla námořnictvu a letectvu potřebné argumenty pro rozpočtové bitvy mezi 
jednotlivými složkami amerických ozbrojených sil. Armáda si proto potřebovala 
najít nové úkoly, které by ji oprávnily čerpat ze stále napjatějšího rozpočtu. Tím, 
jak se potraviny staly bezpečnostní hrozbou, také vstoupily do oblasti bezpečnosti, 
kde ozbrojené síly tradičně dominovaly. Strýček Sam se ujal nového úkolu. 

Stránky světových novin neplnila v roce 2020 jen neúroda a hlad v Africe, 
ale také volební kampaň ve Spojených státech. Oba kandidáti si asi nejvíc ze všeho 
přáli klid na kampaň. Ten jim však mezinárodní situace dopřát nechtěla. Utrpení 
milionů Afričanů, které do amerických domácností zprostředkovala už nejen 
televize, ale i nová média, nešlo ignorovat. Bílému domu nezbylo, než pod tlakem 
veřejnosti proti humanitární katastrofě zasáhnout. 

Zásahu nechyběla legitimita. Vždyť za hrozbu pro mír a bezpečnost 
označila hlad i Rada bezpečnosti OSN, jinak paralyzovaná a zneschopněná 
nekončícími debatami o tom, jak instituci navrženou tak, aby reflektovala výsledky 
druhé světové války, zreformovat.  

V noci z 16. na 17. září opustili první američtí výsadkáři ze 173. brigády 
základnu v italské Vicenze. Čekaly je dlouhé hodiny letu na mezinárodní letiště 
Malabo, 9 kilometrů východně od hlavního města Rovníkové Guineje. Začala 
operace AFRICAN RELIEF. Armáda postupovala v duchu svých nejlepších tradic. 
Ráno 17. září se již z mezinárodního letiště Malabo stal Camp Relief. 

Možná by však bylo lépe, kdyby oblast potravin zůstala otázkou 
humanitární a rozvojové pomoci, než aby se stala otázkou bezpečnostní. Výsadkáři 
vyrazili do Afriky s úkolem poskytnout humanitární pomoc, zajistit distribuci 
potravin a zabránit tomu, aby byla pomoc zneužita. Přes polovinu důstojníků a 
poddůstojníků tvořili ostřílení veteráni s bojovou zkušeností z Afghánistánu. Do 
plnění úkolů se pustili profesionálně, špičkově vybaveni, vycvičeni a připraveni. 
Ovšem pro plnění úkolů, které armádě náleží. Po zuby ozbrojení výsadkáři nejprve 
zajistili bezpečnost letiště. Následně vyrazil konvoj obrněných vozidel do hlavního 
města. Armáda nehodlala situaci podcenit. Generálové neměli nejmenší chuť 
zopakovat si somálskou zkušenost. A Rovníková Guinea svým bezvládím 
Somálsko v mnohém připomínala. 

Mohutná obrněná vozidla a anonymní obličeje v helmách a neprůstřelných 
vestách vzbuzovaly u mnohých obyvatel strach. Zřízené distribuční body sice 
pomalu přilákaly hladovějící, ti ale přicházeli se smíšeními pocity. Armáda tlačená 
Bílým domem k rychlým výsledkům, které by mohl prezident využít 
v probíhající kampani, rychle rozšířila svojí působnost po celé zemi. Musela se 
však vypořádat s ozbrojenými gangy, které kontrolovaly jak města, tak venkov. 
Vojáci vycvičení jako střelci také neváhali v případě potřeby střílet. Rychlost si 
vyžádala postupovat rázně. Vojákům to však často na popularitě nepřidalo. 

Záhy se navíc ukázalo, že mise je velmi nákladná. Nasazení tisíců vojáků 
si vyžádalo náklady, které brzy převýšily očekávané zisky. Mise pomohla 
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desetitisícům, nemohla však dosáhnout k miliónům potřebných. Migrační vlny 
v důsledku násilí ještě zesílily. 
 
Od bezpečnosti zpět 

Následující dekáda 21. století se stala svědkem opuštění diskurzu 
potravinové bezpečnosti. Svět si připomněl, že ne vše, co ohrožuje životy lidí, je 
vhodné označit za bezpečnostní hrozbu. Prohlubování a rozšiřování bezpečnosti se 
stalo akceptovanou skutečností a nutností. Jejich kombinace však začala být 
opouštěna. Za bezpečnostní hrozby začaly být obecně přijímány buď hrozby 
vojenské, byť vůči různým referenčním objektům, nebo hrozby různého 
charakteru, směřující nicméně pouze vůči státu. 
 
 

Résumé 
The text focuses on energy, water and food security. All three areas have 

gradually been included in the security studies discourse as the concept of security 
broadened to encompass new, non-military threats. Their inclusion has also 
depended on the parallel deepening of the concept, since they often concern not 
state security but the security of individuals or other reference objects. The energy 
security scenario is mostly interested in the future of European energy mix. Its 
author shows possible impact of decisions that have been recently taken and 
plausible impact of decisions that can be taken in the coming decade. A number of 
factors are taken into account in order to reveal important recommendations for 
decision-making. In the field of water security Libor Stejskal analyzes the link 
between climate change and water scarcity. He argues that climate change might 
change water distribution in various regions. The part devoted to food security is 
intended to uncover plausible negative aspects of securitization of food. Grow of 
nationalism may be caused by the calls for self-sufficiency in the realm of 
agriculture. Rising food into the area of traditional security threat can also cause 
the militarization of the topic. 
 
 
POZNÁMKY: 
 
 
1  Jednotlivé scénáře byly prezentovány 16. 11. 2012 na konferenci Energie – voda – 

potraviny: klíčové komodity bezpečnosti a prosperity pro Evropu a ČR ve 21. století. Za 
podnětné komentáře děkují autoři Martinu Bílkovi, Pavlu Kavinovi, Františku Pazderovi, 
Jaroslavu Ungermannovi, Martinu Hanelovi, Ladislavu Kašpárkovi, Luďku Moravcovi, 
Lubomíru Petruželovi, Luboši Smutkovi.  

2 VESELÝ, Arnošt. Metoda psaní scénářů budoucnosti v prognostice. In: FRIČ, Pavol, 
Arnošt VESELÝ. Riziková budoucnost: Devět scénářů vývoje české společnosti. Praha: 
Matfyzpress, 2010, s. 10-16. 

3 Tamtéž s. 12. 
4 Pokrytí debaty o prohlubování a rozšiřování by si zasloužilo mnohem rozsáhlejší seznam, 

než jaké jsou nabízeny dále. Detailní znalost debaty o analytických kategoriích a 
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výzkumném zaměření bezpečnostních studií však není pro účely tohoto textu nezbytná. Je 
uvedeno několik příkladů, které umožní zasadit tento text do širšího kontextu. 
K prohlubování a rozšiřování konceptu bezpečnosti viz například KOLODZIEJ, Edward. 
Renaissance in Security Studies? Caveat Lector! International Studies Quarterly. 1992, 
vol. 36, no. 4, s. 421-438; KRAUSE, Keith, Michael C. WILLIAMS. Broadening the 
Agenda of Security Studies: Politics and Methods. Mershon International Studies Review. 
1996, vol. 40, no. 2, s. 229-254; BUZAN, Barry, Ole WAEVER a Ole DE WILDE. 
Security: A New Framework for Analysis. Boulder: Lynne Rienner, 1998.  

5 Zdrojová data dle FAO. Dataset dostupný na <http://www.fao.org/fileadmin/templates/ 
worldfood/Reports_and_docs/Food_price_indices_data_deflated.xls> navštíveno 2. 10. 
2012. 

6 ROSEGRANT, Mark W., Ximing CAI a Sarah A. CLINE. World Water and Food to 
2025: Dealing with Scarcity. Washington DC: International Food Policy Research 
Institute, 2002. 90 s. 

7 EHRLICH, Paul R., Anne H. EHRLICH a Gretchen C. DAILY. Food Security, Population 
and Environment. Population and Development Review. 1993, vol. 19, no. 1, s. 1-32. 

8 K procesu sekuritizace srovnej WAEVER, Ole. European Security Identities. Journal of 
Common Market Studies. 1996, vol. 34, no. 1, s. 103–132; BUZAN, Barry, Ole WAEVER 
a Ole DE WILDE. Security: A New Framework for Analysis. Boulder: Lynne Rienner, 
1998; BALZACQ, Thierry. Securitization Theory: How Security Problems Emerge and 
Dissolve. London: Routledge, 2011. 
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