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Anotace 
 
Stručné pojednání se vydává do oblasti málo pokryté, a totiž vědecko-teoretického pokrytí 
jinak ryze praktické oblasti, jakou je vytváření a ochraňování státních hmotných rezerv. 
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Summary 
 
A brief discourse goes into a sparsely covered area, namely the scientific and theoretical 
„coverage“ of otherwise purely practical area, such as the creation and protection of state 
material reserves. 
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Teoretické ukotvení státních hmotných rezerv 
 

Problematika státních hmotných rezerv je teoreticky ukotvena v sekundární, ideálně 
vědecky koncipované literatuře pouze v jejich dílčích částech, respektive ve fragmentech. 

Některá díla se věnují tématům, jako je role strategických surovin v „ceně státu“ 
(síla význam, respekt, nezávislost, statepower) obecně. Toho je příkladem pojednání Leslie 
Omoruyi (africká studia, Liberty University, Virginia) z roku 2017.1 Přitom se převážně 
odkazuje na realistickou teorii mezinárodních vztahů, respektive různě interpretovanou 
teorii závislosti. Paradoxně, země, disponující určitými zásobami strategických surovin, může 
být závislejší než země bez nich, pokud se jedná o stát například v Africe, o který  
se „přetahují“ velmoci i vyspělé státy obecně, prahnoucí po jeho surovinách. 

 
Ilustrace: Ropná rezerva Spojených států amerických v rámci Aljašky.2 
 

 
 
Pokud operujeme s pojmy „zásoby strategických či kritických surovin“ (critical 

material stockpiles), je možné zmínit několik dalších studií. Hned několik obsáhlých 
dokumentů Kongresu a Senátu Spojených stát amerických opakovaně zdůrazňují důležitost 
strategických rezerv, nejenom, v kontextu studené války.  

Tyto rezervy někdy znamenaly omezení těžby v určitém ložisku s tím, že na ně přijde 
řada až v případné zátěžové situaci (například ložiska ropy na Aljašce).3 

                                                 
1 OMORUYI, Leslie O. Contending Theories on Development Aid: Post-Cold War Evidence from Africa. Routledge, 
2017. ISBN 978-13518-08-460. 
2 Viable Opposition: The National Petroleum Reserve in Alaska - Where did all of the oil go?. Viable Opposition. 
2011. http://viableopposition.blogspot.cz/2011/01/ national-petroleum-reserve-in-alaska.html 
3 Stockpile and Accessibility of Strategic and Critical Materials to the United States in Time of War: Hearings 
Before the Special Subcommittee on Minerals, Materials, and Fuel Economics of the Committee on Interiod 
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Co se týče dalších, více akademicky pojatých pojednání, ty přináší například Steven 
Chu, někdejší ministr energetiky Spojených států amerických (2009 až 2013), laureát 
Nobelovy ceny za fyziku pro rok 1997. Nyní působí jako vedoucí Lawrence Berkeley National 
Laboratory. V knize z roku 2011 konstatuje, že současný přístup k státním strategickým 
surovinovým rezervám je třeba založit na třech stěžejních principech:4 

 
 Opora ve výzkumu, kdy odhad budoucí situace na světových trzích  

a v mezinárodním prostředí obchodu se surovinami nesmí být založen pouze  
na politicích a jejich domněnkách, ale na víceleté statistice a práci akademických  
či jiných specializovaných institucí. Výzkum také pomáhá hledat na suroviny méně 
náročné výrobní postupy a možnosti úspor všeobecně. 

 Nutnost diversifikace, kdy nestačí skladovat pouze ropu a zemní plyn,  
ale pro moderní průmysl jsou značně určující položky jako kovy vzácných zemin, bez 
kterých se neobejde žádné sofistikovanější zařízení (výpočetní technika, vesmírný 
program, pokročilé zbraňové systémy). Z hlediska České republiky je zajímavá 
zmínka o lithiu. 

 Nutnost rozložení rizika se spojenci a partnery, například v rámci Organizace  
pro hospodářskou spolupráci a rozvoj, respektive Mezinárodní energetické agentury. 

 
Ilustrace: Krátkodobá a střednědobá kritičnost, spojená s nedostatkem některých 

surovin či prvků v rámci hospodářství Spojených států amerických.5 
 

 
                                                                                                                                                         
and Insular Affairs, United States Senate, Eighty-third Congress. Resolution to Investigate the Accessibility 
and Availability of Supplies of Critical Raw Materials – Svazek 10, United States. Congress. Senate. Committee 
on Interior and Insular Affairs. United States Government Printing Office, 1954. 
Inquiry Into the Strategic and Critical Material Stockpiles of the United States: Hearings Before the National 
Stockpile and Naval Petroleum Reserves Subcommittee. United States. Congress. Senate. Committee on Armed 
Services. Subcommittee on National Stockpile and Naval Petroleum Reserves. United States Government 
Printing Office, 1963. 
Podobné rezervy „ropných písků“ se týkají i Kanady, zejména v provincii Alberta. 
POITRAS, Geoffrey. Commodity Risk Management: Theory and Application. Routledge, 2013, s. 17 až 20. ISBN 
978-041587-9-293. 
4 CHU, Steven. Critical Materials Strategy. United States Department of Energy. Diane Publishing, Washington 
2011. ISBN 978-143794-418-1. 
5 CHU, Steven. Critical Materials Strategy. United States Department of Energy. Diane Publishing, Washington 
2011, s. 8. ISBN 978-143794-418-1. 
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Patricia E. Perkins (vědecká asistentka pro témata environmentální a ekologické 
ekonomiky, Fakulta environmentálních studií; Faculty of Environmental Studies – York 
University, Ontario, Kanada) ve své studii z roku 1997 razí postoj, ve kterém držení 
objemných státních rezerv (ve Spojených státech amerických i jinde ve světě) představuje 
jako reziduum II. světové války a studené války.6 Tento aspekt zasluhuje důkladné prověření 
dopadů, neboť se jedná se o silný mimotržní element. Bez ohledu na ceny té  
či oné komodity na světových trzích byla či je snaha udržovat stále stejné zásoby. To obvykle 
uměle zvyšuje ceny určitých komodit a činí je dražšími pro výrobní kapacity v rámci státu. 
Jedná se zároveň o jev, který představuje dopady na životní prostředí (části zásob se zkazí, 
zkorodují, zůstanou bez užitku). Pozornost je třeba také věnovat vytvoření jedné databáze 
(přehledu) těchto zásob, aby se nezávisle na sobě netvořily zásoby různých resortů, složek 
armády atd. 

Geoffrey Poitras (specialista na hospodářskou statistiku a ekonometrii, Beedie 
School of Business, Vancouver, Kanada) v pojednání z roku 2013 zmiňuje roli spekulací, 
souvisejících s vývojem cen komodit na světových trzích. Zejména netržní ekonomiky, 
například Čínská lidová republika, mohou masivními nákupy, poptáváním, uvolněním nebo 
naopak zadržením export určitých komodit (například kovů vzácných zemin) silně působit na 
jejich ceny na světových trzích – nebo alespoň ve vztahu k zemím, jako je Japonsko nebo 
Korejská republika.7 

Jako svého druhu kuriozitu je možné zmínit pojednání Valtra Komárka z roku 1979. 
Ten se věnuje tématu prudkých výkyvů světových cen mědi, komodity, těžené  
ve sledované době větší míře jen v šesti zemích světa, většinou mimo sovětský blok.8 
 

Výše nastíněné teoretické přístupy k pojetí státních hmotných rezerv potvrzují,  
že se doposud o nich nejednalo jako o samostatném konceptu, nýbrž o jeden z dílčích 
segmentů v rámci zajištění bezpečnosti. 

                                                 
6 PERKINS, Patricia, E. World Metal Markets. Greenwood Publishing Group, 1997. ISBN 978-027594-2-588.   
7 POITRAS, Geoffrey. Commodity Risk Management: Theory and Application. Routledge, 2013, s. 103. ISBN 978-
041587-9-293. 
8 KOMÁREK, Valtr. Základní principy hospodářské politiky socialismu. Státní pedagogické nakladatelství, 1979, 
s. 137 až 138. 


