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 Tvůrci české bezpečnostní strategie, jejíž příprava začala koncem loňského roku, mají 

svým způsobem štěstí.  Mnohdy abstraktní formulace o nestabilitě současného světa 

v připravovaném textu strategie mohou konfrontovat s aktuálními příklady. Mám na mysli 

šoky v arabském světě a situaci v Japonsku.  

To je v krizové situaci vystaveno i energetickému deficitu a ten se může prohloubit i 

díky nestabilní situaci o několik tisíc kilometrů na západ od Japonska v Perském zálivu.  

O jak vážnou krizi jde naznačuje i  faktická saudsko-arabská  intervence do Bahrajnu,  

jejímž  cílem je zabránit, aby se nepokoje iniciované nespokojenou šíitskou většinou proti 

vládnoucím, ale menšinovým sunnitům nerozšířily do Saudské Arábie.  

Připočteme –li k tomu  ohniska nespokojenosti v Iráku, Kuvajtu, Ománu a zájmy Íránu 

o získání většího vlivu v regionu je na místě otázka zda lze vyloučit regionální konflikt a tím i 

přerušení dodávek ropy. To by bezpochyby postihlo i Japonsko, které je kompletně závislé na 

importu ropy, většinou  právě z Perského zálivu.  

Pro Japonsko oslabené výpadkem výroby elektřiny v jaderných elektrárnách by deficit 

dalších energetických zdrojů znamenal velkou komplikaci. 180 miliard dolarů škod o kterých 

hovoří analytici by tak nemuselo být konečných. Dlouhodobější výpadek japonské ekonomiky 

by se bezpochyby projevil i na výkonnosti globální ekonomiky. 

 Ale i Evropa stojí před svým šokem. Bohužel vítězící libyjský vůdce Muammar Kaddáfíí  

vzkazuje, že libyjské ropné kontrakty dostanou ruské, čínské a indické společnosti. Západ (s 

výjimkou Německa, které se „dobře chovalo“) bude opominut. V každém případě  již byly 

přerušeny dodávky plynu plynovodem Greenstream z Libye do Itálie, která musela  požádat 

Rusko o dodatečné dodávky plynu.  

Nemělo by nám  uniknout, že Rusko bleskově vyhovělo žádosti Japonska o 

mimořádné dodávky zkapalněného zemního plynu ze Sachalinu. Rusko tak má v krizi 

stabilizující roli.  

 Dá se čekat, že dopady zmíněných strategických šoků se projeví i u nás. Nebylo by od 

věci, aby se tím v co nejširších souvislostech zabývala i vláda a parlament.  Otázka zní, zda 

nebezpečí růstu cen ropy a případně i plynu nemůže vytvořit v kombinaci s  ohlášeným 

růstem DPH  třaskavou sociální směs, která by mohla způsobit šok po česku.  
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