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Anotace 
 
Arktida patří mezi regiony v dnešním světě, které se mohou snadno a poměrně rychle stát 
místem mezistátního konfliktu – stejně jako prostorem ekonomického vzestupu. Takový 
vývoj by se tak jako tak odehrával na pozadí dopadů klimatické změny. 
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Summary 
 
The Arctic does belong among the regions in the world of today that can be easily and 
relatively quickly become a place of interstate conflict – as well as area economic boom. 
Such a development would anyway take place at the backdrop of climate change. 
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Geopolitický význam Arktidy 
 
Arktida, která je vnímána jako území ledu a sněhu, drsného podnebí a téměř neobydlená, 
v minulosti byla a stále je velice důležitým strategickým místem naší planety. Abychom 
teritoriálně Arktidu vymezily, můžeme říci, že je to území rozkládající se severně od 
polárního kruhu, hraničící s pěti státy: Spojené státy americké, Kanada, Norsko, Dánsko 
(Grónsko) a Ruská federace. Švédsko, Finsko a Island jsou rovněž považovány za arktické 
země, protože část jejich území se nachází za severním polárním kruhem.1 
 

 
 
Ilustrace: Mapa Arktidy.2 
 
Arktida, která byla v době studené války jednou ze strategických oblastí pro oba soupeřící 
bloky tohoto ideologického konfliktu, nabývá v posledních letech opět na významu. Zaprvé 
v souvislosti s námořní dopravou a zadruhé v souvislosti s přírodními zdroji skrývajícími se 
pod ledovým příkrovem. V důsledku klimatických změn spojených s globálním oteplováním, 
dochází každým rokem k úbytku zaledněných ploch v polárních oblastech. Tímto se otevírají 
nové možnosti pro světovou námořní dopravu a pro geologické průzkumy v tomto regionu. 
Plocha zalednění v průběhu roku se neustále zmenšuje a v letních obdobích je rozloha 

                                                 
1
 MYCHAJLYSZYN, Natalie. The Arctic: Geopolitical Issues. Parliament of Canada. 24. X. 2008. 

http://www.parl.gc.ca/Content/LOP/ResearchPublications/prb0806-e.htm 
PLUMER, Brad. Climate Chase Will Open up Surprising new Arctic Shipping Routes. The Washington Post. 
5. III. 2013. http://www.washingtonpost.com/blogs/wonkblog/wp/2013/03/05/climate-change-will-open-up-
surprising-new-arctic-shipping-routes/ 
2
 Regional Cooperation. Arctic for All. http://arcticopportunity.org/arctic-importance/geopolitics/ 
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arktického ledu již tak malá, že bude velmi brzy možné využívat tyto oblasti pro světovou 
námořní dopravu.  
 

 
 
Ilustrace: Červená čára na obrázku dole znázorňuje rozsah zalednění v Arktidě v roce 1979.3 
 
Mnoho států doufá, že s tím, jak arktický led každoročně ustupuje, bude možné využít 
v letních měsících nové námořní cesty pro směnu zboží na světových trzích. Severomořská 
cesta – The Northeast Passage, známá též jako tzv. Severovýchodní cesta spojující Atlantský 
a Tichý oceán se táhne podél Eurasie a měří zhruba tři tisíce mil. Poprvé byla tato cesta zcela 
bez ledu během krátkého období v létě 2007 a upoutala tak mezinárodní pozornost jako 
možná sezónní trasa mezi oběma oceány. Pro příklad cesta ze Šanghaje do Hamburku touto 
Severovýchodní cestou zkrátí zhruba o 30% v současnosti využívanou trasu přes Suezský 
průplav a zároveň umožní vyhnout se oblastem okolo Afrického rohu a průlivu Malacca 
v Malajsii, kde hrozí zvýšené riziko přepadení námořními piráty. Lodní přepravci tak dorazí do 
cíle svého určení dříve nebo mohou pomalejší plavbou ušetřit pohonné hmoty a snížit tak 
zároveň emise. Většinou je tato cesta zatím využívána pro přepravu nerostných surovin, 
které se těží v arktických oblastech na světové trhy, Ruská federace tuto cestu využívá pro 
přepravu mezi svými přístavy v polárních oblastech, je námořní doprava v Arktidě na 
vzestupu.  
 
V roce 2009 proplulo touto cestou pouze pět nákladních plavidel, ale v roce 2013 to bylo již 
více než 70, což ukazuje na vzrůstající tendenci využívání těchto námořních cest. Je to 
samozřejmě zlomek v porovnání s počtem plavidel, které proplují Suezským průplavem (cca. 

                                                 
3
 Climate Change: 2013 Ranked 4th Warmest Year. CBC News. 21. I. 2014.  

http://www.cbc.ca/news/technology/climate-change-2013-ranked-4th-warmest-year-1.2505077 
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70 000)4. Nicméně mnoho zemí jako například Rusko investují desítky miliard do rozvoje své 
infrastruktury v polárních oblastech včetně výstavby nových přístavů v naději, že se tento 
region stane stejně významným jako Suezský průplav. 
 

 

 
 
Ilustrace: Námořní trasy v oblasti Arktidy.5 

                                                 
4
 The Emerging Arctic. Council on Foreign Relations.  

http://www.cfr.org/arctic/emerging-arctic/p32620#!/p32620 
SHERLICK, Jeremy; ARIAV, Hagit. The Emerging Arctic. Council on Foreign Relations. 16. VI. 2014. 
http://www.cfr.org/arctic/emerging-arctic/p33247 
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Nicméně mnoho expertů a analytiků specializujících na tuto problematiku varuje před 
přílišným optimismem. Uvádí mnoho faktorů, které mohou negativně ovlivnit využívání 
těchto tras pro námořní dopravu. Jedním z nich je nepředvídatelné počasí, kdy i během 
letních měsíců může plovoucí led komplikovat plavbu v těchto oblastech a v takových 
případech je zapotřebí doprovod ledoborce, což zvyšuje náklady na přepravu.  
 

 
 
Ilustrace: Vývoj a predikce zalednění v Arktidě v čase.6 

                                                                                                                                                         
5
 HUMPERT, Malte. The Future of Shipping Routes: A New Silk Road for China? The Arctic Institute, Center for 

Circumpolar Security Studies.  13. XI. 2013. 
http://www.thearcticinstitute.org/the-future-of-arctic-shipping-new-silk/ 
FARRÉ, Albert a kolektiv. Commercial Arctic Shipping through the Northeast Passage: Routes, Resources, 
Governance, Technology, and Infrastructure. Polar Geography. Taylor and Francis. 16. X. 2014. ISSN: 1088-937X 
(Print) 1939-0513. http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/1088937X.2014.965769 
RASPOTNIK, Andreas; KEIL, Kathrin. Commercial Arctic Shipping Through the Northeast Passage: Routes, 
Resources, Governance, Technology, and Infrastructure. The Arctic Institute, Center for Circumpolar Security 
Studies. 22. X. 2014. http://www.thearcticinstitute.org/102214-northeast-passage-commercial-shipping/ 
6
 RASPOTNIK, Andreas; KEIL, Kathrin. Commercial Arctic Shipping Through the Northeast Passage: Routes, 

Resources, Governance, Technology, and Infrastructure. The Arctic Institute, Center for Circumpolar Security 
Studies. 22. X. 2014. http://www.thearcticinstitute.org/102214-northeast-passage-commercial-shipping/ 
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V případě druhé trasy v oblasti tzv. Severozápadní cesty – Northwest Passage, která se táhne 
zhruba 900 mil od Aljašky přes Kanadské arktické souostroví. Tato cesta může v případě 
minimálního nebo žádného zalednění zkrátit plavbu o několik dní v porovnání s využitím 
tradičně využívané cesty Panamským průplavem. Nicméně podle odborníků bude tato cesta 
tou méně využívanou oproti trase Severomořské. Nicméně je třeba poznamenat, že zkrátit 
vzdálenosti těmito cestami je možné pouze pokud je zde minimální nebo žádná přítomnost 
ledu.  
 
V případě poslední možné námořní trasy v Arktické oblasti se jedná o tzv. Transpolar Sea 
Route, cestu, která vede středem přes Severní pól a měří zhruba 2,100 mil. Tato trasa by 
mohla zajistit přímé námořní dopravní trasy v arktické oblasti, ale ohledem na celoroční 
ledovou pokrývku v oblasti severního pólu je podle odborníků využívání této trasy desítky let 
vzdáleno.  
 
 
Nové námořní trasy v oblasti Arktidy, které se postupně otevírají, zcela jistě ovlivní 
geopolitiku nejen v této oblasti. Nepochybně to bude mít dopady na vytíženost stávajících 
námořních tras, které jsou vedeny přes Suezský a Panamský průplav, Gibraltarský a Malacký 
průliv a další. Nicméně s ohledem na vysokou nestabilitu v oblastech důležitých námořních 
tras, obzvláště regionu Blízkého a Středního východu a zejména pak v oblasti Afrického rohu, 
se bude s určitostí jednat o jednu z nejbezpečnějších námořních tras. Otevření této cesty 
bude mít zcela jistě zásadní dopad na změnu geopolitiky ve světě, protože by dle mého 
názoru klesl význam strategicky důležitých průplavů a průlivů, zejména Suezského, 
Panamského průplavu, protože pro světový obchod by bylo možné využít námořní cesty 
v oblasti Arktidy. Dalším velice důležitým faktorem, který bude hrát v budoucnu velmi 
důležitou úlohu, jsou přírodní zdroje v oblasti Arktidy. Přístup k těmto surovinám bude 
s postupným odtáváním ledové pokrývky a vývojem nových technologií pro průzkum a těžbu 
nerostných surovin v takovýchto podmínkách snazší. Otázkou podle mého názoru není, zda 
bude možné tyto suroviny vytěžit, ale pouze kdy. Otázkou spíše zůstává, jaké dopady 
zahájení těžby v těchto polárních oblastech přinese. Je zde zcela jistě konfliktní potenciál 
mezi aktéry participující na těžbě a distribuci přírodních zdrojů v tomto regionu. Dopady 
zejména na životní prostředí a na původní obyvatele arktických oblastí jsou rovněž otázkou 
na zamyšlení. Otázkou je, zda cena související s dopady takovéhoto využívání Arktidy, kterou 
možná budou muset mnozí zaplatit, není příliš vysoká za to, co by možná celý svět 
v budoucnu získal bez těchto zásahů v tomto místě na planetě. 


