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Květen 2022 

PŠENICE: DOMINOVÝ EFEKT 

VÁLKY NA UKRAJINĚ 
Jan Rovenský 

Shrnutí 
Ruská invaze na Ukrajinu zasáhla i země tisíce kilometrů daleko. Ukrajinské dodávky obilí klesly 

ze 4 až 5 milionů tun měsíčně jen na několik set tisíc. V přístavech, které jsou zavřené, zničené 

nebo okupované,  dodnes čeká na vývoz loňská sklizeň. Válka na Ukrajině tak může vyvolat 

bezprecedentní globální potravinovou krizi a nepokoje zejména v zemích, kde rostoucí cena 

základních potravin tradičně dokáže lidi vyhnat do ulic. 

Hlavní body 
• Dohromady Rusko a Ukrajina představují až třetinu celosvětového exportu pšenice, pětinu 

celosvětového vývozu kukuřice a 12 % celosvětově obchodovaných kalorií.  

• Podle UNCTAD je až 25 afrických států závislých na ruské a ukrajinské pšenici. 

• Podle WFP se počet lidí trpících vážným hladem může po ruské invazi až zdvojnásobit. 



1 
 

Úvod 

Poté, co se svět vzpamatoval z prvotního šoku z 24. února 2022, kdy Rusko zaútočilo na Ukrajinu, začalo 

se postupně hovořit o dopadech, které s sebou invaze přinese. Zcela logicky se začalo mluvit o tom, 

co by se stalo, kdyby z Ruska přestal do Evropy proudit zemní plyn a ropa. Brzy poté následovaly scénáře 

výpadků dalších nerostných surovin jako zlata, hliníku, platiny, paladia či železa. K tomu se později 

přidaly zprávy o významu Ukrajiny, pokud jde o komponenty do již beztak těžce zkoušeného 

automobilového průmyslu. Teprve v posledních týdnech se ale začalo mnohem více mluvit o ruské 

a ukrajinské zemědělské produkci, zejména pšenici, na níž jsou některé země v severní Africe 

a na Blízkém východě zcela závislé.  

A právě export ruské a ukrajinské pšenice, potažmo dalších důležitých zemědělských plodin, 

je předmětem tohoto policy paperu. Ten také ukazuje, jaké dopady má v globalizovaném světě výpadek 

této zdánlivě obyčejné komodity a jaké otřesy způsobuje v zemích, které jsou tisíce kilometrů vzdálené 

od frontové linie na Ukrajině. 

Záchranné lano pro třetinu světa 

Ne nadarmo se Ukrajině přezdívá obilnice světa. Východoevropský stát disponuje 42 milióny hektary 

orné půdy – což představuje zhruba 70 procent rozlohy země – a na Ukrajině je koncentrována čtvrtina 

celosvětových zásob černozemě. Zemědělská výroba patří k největším vývozním artiklům a v době 

před ruskou invazí představovala asi 9 procent ukrajinského HDP. 

Mezi nejvýznamnější exportní komodity patřil v roce 2020 slunečnicový olej (10,1 %) kukuřice (9,3 %) 

a pšenice (8,8 %). Ukrajina byla v roce 2020 pátým největším vývozcem pšenice na světě (17,5 milionu 

tun za 4,6 miliardy USD). Na prvním místě bylo Rusko (39 milionů tun za 10,1 miliardy USD, 

což představuje 19,5 % vývozu), následované Kanadou, Spojenými státy a Francií. Dohromady tak Rusko 

a Ukrajina představují až třetinu celosvětového exportu pšenice, pětinu celosvětového vývozu kukuřice 

a 12 % celosvětově obchodovaných kalorií.  

Až do rozpoutání války na Ukrajině pšenice z těchto dvou zemí představovala stabilní a poměrně levnou 

obilovinu – ve srovnání s pšenicí ze severní Ameriky či Evropy – pro země v Africe a na Blízkém východě. 

Řada z těchto států se na ruské a ukrajinské pšenici stala závislých, což bylo logické nejen vzhledem 

k ceně, ale také vzdálenosti.  

Podíváme-li se na hlavní importéry, tak nejvíc ukrajinské pšenice míří do Egypta (26,4 %), Indonésie 

(11,8 %) a Pákistánu (10,8 %). Velmi významná je ale ukrajinská pšenice také pro Bangladéš (6,4 %), 

Libanon (5,2 %), Turecko (4,5 %), Maroko (4,3 %), Tunisko (4,2 %) či Jemen (3,1 %). Nejvíce ruské pšenice 

také míří do Egypta (32,1 %), dále pak do Turecka (16,5 %), Nigérie (5,5 %), Bangladéše (4 %) a Pákistánu 

(3,9 %). Významnou roli hraje ruská pšenice také ve válkou zmítaném Jemenu (1,7 %).1 

Například mezi lety 2018 až 2020 pocházelo 32 % pšenice dovozené do Afriky z Ruska a zhruba 12 % 

z Ukrajiny. Podle zprávy Konference OSN o obchodu a rozvoji (United Nations Conference on Trade 

and Development, UNCTAD) až 25 afrických států, mezi nimi i řada těch nejchudších, je dnes závislých 

na ruské a ukrajinské pšenici, přitom se do 15 z těchto zemí víc než polovina pšenice dováží z Ruska 

 
1 OEC – The Observatory of Economic Complexity (2022). Wheat. https://oec.world/en/profile/hs92/wheat.  

https://oec.world/en/profile/hs92/wheat
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nebo Ukrajiny. Například Somálsko či Benin je ze 100 procent závislé na ruské či ukrajinské pšenici, 

Egypt z více než 80 %.2 

Za běžných okolností by ukrajinskou pšenici (či kukuřici nebo další plodiny) vlaky dopravily do přístavů 

na březích Černého nebo Azovského moře, kde by se naložila na nákladní lodě, které by pak úrodu 

rozvezly do celého světa. 

Jenže válkou na Ukrajině se celý zaběhnutý a funkční systém začal bortit. Klíčové přístavy jako Oděsa, 

Pivdennyi, Mykolajiv, Mariupol a Čornomorsk jsou buď zavřené, zničené nebo okupované. 

Přitom téměř 80 procent vývozu ukrajinské pšenice prochází právě přes černomořské přístavy, 

a v případě pšenice určené pro Blízký východ a severní Afriku to je ze 100 procent. 

Ukrajinské dodávky obilí po zahájení ruské invaze klesly ze 4 milionů až 5 milionů tun měsíčně jen 

na několik set tisíc. V přístavech dodnes čeká na vývoz loňská sklizeň, která by za běžných okolností 

již na nákladních lodích mířila na Blízký východ a do Afriky a podle některých odhadů v Černém moři 

uvízlo 200 až 300 nákladních lodí s ukrajinskou pšenicí. Obdobná situace je i s kukuřicí. Z loňské sklizně 

je na Ukrajině stále 15 milionů tun kukuřice, která by touto dobou již měla být na cestě k odběratelům. 

Kyjev navíc zablokoval vývoz některých zemědělských produktů jako žita a ovsa a zavedl také povolenky 

na vývoz pšenice a kukuřice, aby mohl pokrýt zásobování jídlem pro vlastní obyvatele.3 

Ačkoli Ukrajina některé dodávky pro zahraniční trhy přesměrovala po železnici do rumunských 

či polských přístavů, jde o zanedbatelné množství, které kapacitně nemůže nahradit námořní dopravu 

z Ukrajiny. Situaci navíc komplikuje skutečnost, že rozchod ukrajinských kolejí je širší (1520 mm) 

než evropských (1435 mm). To tedy nejen zpomaluje, ale i prodražuje vývoz. Zčásti výpadky na Ukrajině 

kompenzuje vyšší export pšenice z Indie a Brazílie, ten však co do objemu nemůže nahradit ukrajinskou 

produkci, navíc kvůli vzdálenosti je pšenice dražší a také její přeprava trvá déle.4 

Nejde však jen o loňskou sklizeň, která čeká v přístavech. I kdyby válka skončila v řádu týdnů, 

tak poničená dopravní a námořní infrastruktura, stejně jako zaminované Černé moře představuje 

značný logistický problém. K tomu je třeba přičíst komplikace, které se teprve objeví v případě letošní 

úrody. V prvé řadě při pokračujících bojích nebude možné zasít na jaře některé plodiny (jako kukuřici 

nebo slunečnice) či se starat a hnojit již zasazené plodiny (jako pšenici) kvůli poničené zemědělské 

 
2 UNCTAD (16. března 2022). The impact on trade and development of the war in Ukraine. s. 6. 

https://unctad.org/system/files/official-document/osginf2022d1_en.pdf.  
3 DW (9. března 2022). Middle East faces severe wheat crisis over war in Ukraine. 

https://www.dw.com/en/middle-east-faces-severe-wheat-crisis-over-war-in-ukraine/a-61056418.; DW (17. 

března 2022). Ukraine war: Russia blocks ships carrying grain exports. https://www.dw.com/en/ukraine-war-

russia-blocks-ships-carrying-grain-exports/a-61165985.; FAO.org (15. března 2022). Russian Federation bans 

exports of wheat, maize and other cereals to Armenia, Kazakhstan and Kyrgyzstan until 30 June 2022. 

https://www.fao.org/giews/food-prices/food-policies/detail/en/c/1477294/.; Forbes (26. března 2022). Russian 

Invasion Reducing Ukraine’s Grain Exports To A Trickle, Agriculture Minister Warns. 

https://www.forbes.com/sites/lisakim/2022/03/26/russian-invasion-reducing-ukraines-grain-exports-to-a-

trickle-agriculture-minister-warns.; Zerohedge.com (9. března 2022). Ukraine Bans Wheat & Grain Exports Vital 

To Global Food Supply, Citing Citizens Under Siege. https://www.zerohedge.com/commodities/ukraine-bans-

wheat-grain-exports-vital-global-food-supply-citing-citizens-under-siege.  
4 Bloomberg (5. dubna 2022). The $120 Billion Global Grain Trade Is Being Redrawn by Russia's War in Ukraine. 

https://www.bloomberg.com/news/features/2022-04-05/will-russia-s-war-in-ukraine-cause-wheat-shortages-

raise-food-prices-more?srnd=premium-europe.  

https://unctad.org/system/files/official-document/osginf2022d1_en.pdf
https://www.dw.com/en/middle-east-faces-severe-wheat-crisis-over-war-in-ukraine/a-61056418
https://www.dw.com/en/ukraine-war-russia-blocks-ships-carrying-grain-exports/a-61165985
https://www.dw.com/en/ukraine-war-russia-blocks-ships-carrying-grain-exports/a-61165985
https://www.fao.org/giews/food-prices/food-policies/detail/en/c/1477294/
https://www.forbes.com/sites/lisakim/2022/03/26/russian-invasion-reducing-ukraines-grain-exports-to-a-trickle-agriculture-minister-warns
https://www.forbes.com/sites/lisakim/2022/03/26/russian-invasion-reducing-ukraines-grain-exports-to-a-trickle-agriculture-minister-warns
https://www.zerohedge.com/commodities/ukraine-bans-wheat-grain-exports-vital-global-food-supply-citing-citizens-under-siege
https://www.zerohedge.com/commodities/ukraine-bans-wheat-grain-exports-vital-global-food-supply-citing-citizens-under-siege
https://www.bloomberg.com/news/features/2022-04-05/will-russia-s-war-in-ukraine-cause-wheat-shortages-raise-food-prices-more?srnd=premium-europe
https://www.bloomberg.com/news/features/2022-04-05/will-russia-s-war-in-ukraine-cause-wheat-shortages-raise-food-prices-more?srnd=premium-europe
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infrastruktuře a technice. Navíc je třeba vzít v potaz i fakt, že lány orné půdy byly také zaminovány. OSN 

odhaduje, že letos zůstane ležet ladem 20 až 30 procent ukrajinské úrody.  

Podle Jakoba Kerna, koordinátora Světového potravinového programu (WFP) patřícího pod OSN, 

jsou komerční potravinové řetězce na Ukrajině zničené ruským bombardováním mostů, silnic a železnic. 

„Potravinový řetězec v zemi se rozpadá. Přeprava zboží se zpomalila kvůli bezpečnosti a neochotě řidičů 

(vyjet),“ uvedl Kern.5 

Na druhou stranu o poznání pozitivnější zpráva přišla z ukrajinského ministerstva zemědělství, 

které odhaduje, že po stažení ruských vojsk ze severu Ukrajiny bude možné pole osít jarní setbou 

ze 70 %, pokud dojde k úspěšnému odminování oblasti, tak to bude až 80 %.6 

Pokud jde o Rusko, tak Moskva vývoz vlastní pšenice až do konce června 2022 omezila, byť do zemí 

Euroasijské ekonomické unie (EAEU). A přestože vývoz ruské pšenice nebyl zasažen výpadky 

jako v případě Ukrajiny, řada společností a bank nemá zájem o obchodování s Ruskem nikoli tak kvůli 

sankcím (na jídlo se totiž nevztahují), ale zčásti kvůli vlastní reputaci a zčásti proto, že pojištění plavby 

přes Černé moře čtyřnásobně vzrostlo z 0,025 % dokonce až na úroveň 5 %, což reálně cestu lodí 

prodraží i o stovky tisíc dolarů.7 Pro představu v prvních dvou březnových týdnech z ruských přístavů 

vyplulo 73 lodí se zemědělskými produkty, zatímco ve stejném období loni to bylo 220 lodí.8 

Česka se válka na Ukrajině, alespoň pokud jde o pšenici, na první pohled netýká. Z hlediska pěstování 

této obiloviny je naše země soběstačná, Česko patří k jedněm z největších exportérů v EU a přebytek 

v tuzemsku je podle výkonného ředitele Svazu pekařů a cukrářů Bohumila Hlavatého 60 až 80 procent. 

Jenže jak upozornil, na severu Afriky a Blízkém východě žije 500 milionů lidí a jejích vlády hledají 

způsoby, čím nahradit ukrajinskou pšenici. 

„Tato půlmiliarda lidí bude bez obilí a musí ho koupit někde jinde. A nejbližší zdroj pro severní Afriku je 

Evropská unie,“ uvedl Hlavatý a upozornil, že poptávka po exportu je tak i v Česku o několik řádů vyšší, 

než v jiných letech. To společně s vysokými cenami plynu podle Hlavatého znamená, že citelně porostou 

ceny; odhaduje, že začátkem léta může bochník chleba stát 60 korun.9  

V médiích se už objevily zprávy, že české farmy objíždějí kupci ze zahraničí a za rekordní ceny skupují 

nejen současné zásoby pšenice, ale i letošní budoucí sklizeň. A ačkoli ministerstvo zemědělství tvrdí, 

že Česko má pšenice nadbytek, protože loni jí vypěstovalo zhruba 150 procent své celoroční spotřeby, 

 
5 Zerohedge.com (19. března 2022). Food Supply Chains "Falling Apart" In Ukraine As "Imminent Famine" Risks 

Plague The World. https://www.zerohedge.com/commodities/food-supply-chains-falling-apart-ukraine-

imminent-famine-risks-plague-world.  
6 Time.com (14. dubna 2022). The Global Food Crisis Will Be One of Affordability Rather than Supply. 

https://time.com/6166810/ukraine-global-food-crisis/.  
7 Reuters (25. února 2022). Insurance costs of shipping through Black Sea soar. 

https://www.reuters.com/business/insurance-costs-shipping-through-black-sea-soar-2022-02-25.  
8 Atlantic Council (22. března 2022). Putin’s invasion of Ukraine threatens a global wheat crisis. 

https://www.atlanticcouncil.org/blogs/econographics/putins-invasion-of-ukraine-could-spark-a-global-food-

crisis/.  
9 iDnes.cz (12. duben 2022). Chleba za 60? I kvůli zájmu z Afriky a Blízkého východu, míní šéf pekařů. 

https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/hlavaty-svaz-pekaru-a-cukraru-psenice-cena-chleba-

zdrazovani.A220412_144203_domaci_mgn.  

https://www.zerohedge.com/commodities/food-supply-chains-falling-apart-ukraine-imminent-famine-risks-plague-world
https://www.zerohedge.com/commodities/food-supply-chains-falling-apart-ukraine-imminent-famine-risks-plague-world
https://time.com/6166810/ukraine-global-food-crisis/
https://www.reuters.com/business/insurance-costs-shipping-through-black-sea-soar-2022-02-25
https://www.atlanticcouncil.org/blogs/econographics/putins-invasion-of-ukraine-could-spark-a-global-food-crisis/
https://www.atlanticcouncil.org/blogs/econographics/putins-invasion-of-ukraine-could-spark-a-global-food-crisis/
https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/hlavaty-svaz-pekaru-a-cukraru-psenice-cena-chleba-zdrazovani.A220412_144203_domaci_mgn
https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/hlavaty-svaz-pekaru-a-cukraru-psenice-cena-chleba-zdrazovani.A220412_144203_domaci_mgn
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tuzemští pekaři kvůli výkupům žádají omezení vývozu pšenice, stejně jako to udělalo například 

Maďarsko, Polsko, Rumunsko či  Bulharsko.10 

Růst cen nebere konce 

Válka na Ukrajině zapůsobila jako rozbuška v již tak třaskavé situaci. Napětí v potravinářském sektoru 

citelně rostlo již v období před ruskou invazí, a to nejen kvůli potížím se zásobováním odvíjejících se 

od pandemie covidu-19, kvůli podprůměrné sklizni v některých zemích (Rusko, USA, Brazílie), 

ale od podzimu 2021 se ke všem problémům také přidala energetická krize. To vše vyvolalo významný 

tlak na růst cen, které po ruské invazi raketově vystřelily.11 

Ke zdražování potravin však začalo docházet již před válkou na Ukrajině. V únoru 2022 se ceny vyšplhaly 

na historická maxima, zejména u rostlinných olejů a mléčných výrobků. Tzv. index ceny jídla FAO v únoru 

2022 se pohyboval na hodnotě 140,7 bodu, tedy o 3,9 % více než v lednu 2022, a o 20,7 % před rokem. 

V porovnání s únorem 2011, tedy těsně před vypuknutím Arabského jara, byl letos index o 3,1 bodu 

vyšší. Během války na Ukrajině index v březnu 2022 stoupl ještě víc na 159,3 bodu, což byl růst o 12,6 % 

ve srovnání s únorem. Do strmého růstu se promítly vysoké ceny rostlinných olejů, obilovin a masa, 

stejně jako cukru a mléčných výrobků.  

V oblasti Blízkého východu a severní Afriky, tedy v oblastech závislých na dovozu ukrajinské a ruské 

pšenice, jsou v současnosti ceny potravin vyšší než byly v roce 2011 (tehdy propuklo Arabské jaro, 

jehož rozbuškou bylo právě příliš drahé jídlo) nebo v roce 2008 (kdy zdražování učinila přítrž celosvětová 

finanční krize). Navíc růst cen nezpomaluje. V Africe je situace vážná nejen v Egyptě, ale také v Maroku, 

Alžírsku či Tunisku, kde Arabské jaro začalo. Situace je také velmi napjatá na Blízkém východě, konkrétně 

v Sýrii, Libanonu a Jemenu. Řada z těchto zemí mírnila sociální napětí ve společnosti různými dotacemi 

na jídlo a palivo, kvůli velké celosvětové inflaci jsou tyto kompenzační programy však ohroženy 

a společně s nimi i sociální smír.  

Světový potravinový program (WFP) uvedl, že koš základních potravin, tedy minimum potravin, 

který rodina potřebuje každý měsíc, zaznamenal nejvyšší meziroční skok v Libanonu, kde vzrostl o těžko 

uvěřitelných 351 %. Následovala Sýrie s meziročním nárůstem 97 % a Jemen s 81 %. Pokud jde o pšenici, 

respektive mouku, tak v Libanonu její cena vzrostla o 47 %. 

WFP varoval, že kvůli rostoucím cenám potravin disponuje aktuálně například jen 24 % financí 

potřebných k zajištění svých programů v Sýrii a 31 % toho, co potřebuje v Jemenu. Podle WFP v obou 

státech reálně hrozí hladomor. Podle agentury po covidových lockdownech až 276 milionů lidí po světě 

trpělo vážným hladem a po ruské invazi se toto číslo může až zdvojnásobit.12 FAO předpověděl, 

že celosvětově se ceny potravin mohou zvednout až o 22 %, neskončí-li v dohledné době válka 

na Ukrajině a že počet lidí trpících podvýživou v letošním a příštím roce může vzrůst z 8 na 13 milionů 

 
10 Novinky.cz (9. března 2022). Obilí máme dostatek, tvrdí ministerstvo. https://www.novinky.cz/valka-na-

ukrajine/clanek/obili-mame-dostatek-tvrdi-ministerstvo-40389594.; Seznam Zprávy (11. března 2022). České 

farmy obrážejí kupci z ciziny. Za pšenici platí jako za zlato. https://www.seznamzpravy.cz/clanek/ekonomika-

firmy-ceske-farmy-obrazeji-kupci-z-ciziny-za-psenici-plati-jako-za-zlato-193098.  
11 bne IntelliNews (11. ledna2022). Russia reports poor harvest, Ukraine bumper crop in 2021. 

https://bne.eu/russia-reports-poor-harvest-ukraine-bumper-crop-in-2021-231397/?source=ukraine.  
12 WFP (31. března 2022). War in Ukraine pushes Middle East and North Africa deeper into hunger as food prices 

reach alarming highs. https://www.wfp.org/news/ukraine-pushes-middle-east-and-north-africa-deeper-

hunger-food-prices-reach-alarming-hights.  

https://www.novinky.cz/valka-na-ukrajine/clanek/obili-mame-dostatek-tvrdi-ministerstvo-40389594
https://www.novinky.cz/valka-na-ukrajine/clanek/obili-mame-dostatek-tvrdi-ministerstvo-40389594
https://www.seznamzpravy.cz/clanek/ekonomika-firmy-ceske-farmy-obrazeji-kupci-z-ciziny-za-psenici-plati-jako-za-zlato-193098
https://www.seznamzpravy.cz/clanek/ekonomika-firmy-ceske-farmy-obrazeji-kupci-z-ciziny-za-psenici-plati-jako-za-zlato-193098
https://bne.eu/russia-reports-poor-harvest-ukraine-bumper-crop-in-2021-231397/?source=ukraine
https://www.wfp.org/news/ukraine-pushes-middle-east-and-north-africa-deeper-hunger-food-prices-reach-alarming-hights
https://www.wfp.org/news/ukraine-pushes-middle-east-and-north-africa-deeper-hunger-food-prices-reach-alarming-hights
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osob.13 Ostatně vysoké ceny jídla již začátkem března vyhnaly do ulic obyvatele Iráku a letos citelně 

zasáhly do oslav ramadánu v řadě zemí.14 

Pokud jde o pšenici, tak od ledna 2022 do konce března 2022 její ceny vzrostly o 62 % a z průměrné 

ceny 6,9 dolaru za bušel v roce 2021 na více než 11 dolarů za bušel. Organizace pro výživu a zemědělství 

Spojených národů (FAO) začátkem března uvedla, že meziroční růst cen pšenice byl 20,7 %, 

tedy na svém historickém maximu. Například Egypt, největší světový importér pšenice (cca. 12 milionů 

tun ročně), byl nucen letos v únoru upustit od záměru koupit americkou a francouzskou pšenici, 

jelikož se ukázala jako příliš drahá. Tendr na nákup pšenice proto tamní vláda posunula na květen 

a mezitím stanovila maximální prodejní ceny vybraného pečiva.15 

Válka na Ukrajině a obavy před nedostatkem jídla byly impulzem pro některé státy, aby zakázaly vývoz 

určitých komodit, což jen přililo oleje do ohně. Například Argentina, největší producent sóji, vyhlásila 

moratorium na export potravinářských výrobků z této suroviny. K zákazu vývozu některých 

zemědělských produktů přistoupila dále Moldávie, Maďarsko, Srbsko či Kazachstán. 

Ekonom FAO Upali Galketi Aratchilage uvedl, že obavy týkající se úrody a potíže s přepravními 

kapacitami jen částečně vysvětlují současný celosvětový růst cen potravin. „Mnohem větší tlak na růst 

cen potravin přichází vně potravinářského sektoru, zejména z oblastí energetiky, hnojiv a krmiv. 

Všechny tyto faktory zmenšují marže producentů potravin, což je odrazuje od dalších investic 

a rozšiřování produkce,“ řekl Aratchilage.16 

Situace na trhu s hnojivy jeho slova potvrzují. V naprosté většině se totiž hnojiva produkují v Rusku, 

Bělorusku a na Ukrajině. Tyto tři země představují 40 % celosvětových exportů potaše. Rusko také 

vyvezlo 11 % močoviny a 48 % dusičnanu amonného. Rusko a Ukrajina společně vyvážejí 28 % hnojiv 

vyrobených z dusíku a fosforu a také draslíku. Vlivem války na Ukrajině se cena některých hnojiv více 

než zdvojnásobila. Například tuna potaše obchodovaná ve Vancouveru stála na začátku roku 2021 

asi 210 amerických dolarů, začátkem dubna 2022 to již bylo 565 dolarů. Močovina pro dodávky 

na Střední východ se na začátku roku 2021 obchodovala za 268 dolarů za tunu, začátkem dubna 2022 

to bylo 887,5 dolaru. V Peru se cena močoviny zvedla dokonce čtyřnásobně.17 

 
13 Zerohedge.com (13. března 2022). U.N. Warns Russia's War In Ukraine Could Spike Global Food Prices By 22%. 

https://www.zerohedge.com/commodities/warns-russias-war-ukraine-could-spike-global-food-prices-22.; FAO 

(25. března 2022). The importance of Ukraine and the Russian Federation for global agricultural markets and the 

risks associated with the current conflict. https://www.fao.org/3/cb9236en/cb9236en.pdf.  
14 Bloomberg (10. dubna 2022). Rising Food Costs Push Arab World’s Vulnerable to Breaking Point. 

https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-04-10/ramadan-feasts-less-plentiful-in-food-cost-

crisis?srnd=premium-europe.  
15 Bloomberg (28. února 2022). Russian Invasion Smothers Supplies From World’s Breadbasket. 

https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-02-28/vital-food-supply-choked-off-with-russia-ukraine-

crops-in-limbo?cmpId=google.  
16 FAO (4. března 2022). FAO Food Price Index rises to record high in February. 

https://www.fao.org/newsroom/detail/fao-food-price-index-rises-to-record-high-in-february/en.; FAO 

(8. března 2022) "FAO Food Price Index. https://www.fao.org/worldfoodsituation/foodpricesindex/en.  
17 CNBC.com (6. dubna 2022). A fertilizer shortage, worsened by war in Ukraine, is driving up global food prices 

and scarcity. https://www.cnbc.com/2022/04/06/a-fertilizer-shortage-worsened-by-war-in-ukraine-is-driving-

up-global-food-prices-and-scarcity.html.; Bloomberg (6. dubna 2022). Rice for Millions Put at Risk as Fertilizer 

Prices Hammer Peru. https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-04-06/fertilizer-squeeze-is-making-rice-

farming-unprofitable-in-peru.  

https://www.zerohedge.com/commodities/warns-russias-war-ukraine-could-spike-global-food-prices-22
https://www.fao.org/3/cb9236en/cb9236en.pdf
https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-04-10/ramadan-feasts-less-plentiful-in-food-cost-crisis?srnd=premium-europe
https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-04-10/ramadan-feasts-less-plentiful-in-food-cost-crisis?srnd=premium-europe
https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-02-28/vital-food-supply-choked-off-with-russia-ukraine-crops-in-limbo?cmpId=google
https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-02-28/vital-food-supply-choked-off-with-russia-ukraine-crops-in-limbo?cmpId=google
https://www.fao.org/newsroom/detail/fao-food-price-index-rises-to-record-high-in-february/en
https://www.fao.org/worldfoodsituation/foodpricesindex/en
https://www.cnbc.com/2022/04/06/a-fertilizer-shortage-worsened-by-war-in-ukraine-is-driving-up-global-food-prices-and-scarcity.html
https://www.cnbc.com/2022/04/06/a-fertilizer-shortage-worsened-by-war-in-ukraine-is-driving-up-global-food-prices-and-scarcity.html
https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-04-06/fertilizer-squeeze-is-making-rice-farming-unprofitable-in-peru
https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-04-06/fertilizer-squeeze-is-making-rice-farming-unprofitable-in-peru
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Vysoká cena hnojiv a jejich nedostatek reálně znamená, že se letos vypěstuje méně jídla, 

než se očekávalo. „Hovoříme zde o narušení potravinové bezpečnosti v měřítku, které jsme roky 

neviděli, a myslím, že se situace dotkne lidí s nižšími příjmy v Severní Americe,“ řekl Bart Melek, šéf 

celosvětové komoditní strategie společnosti TD Securities. Podle něj farmáři budou muset zvolit levnější 

hnojiva, což ale povede k propadu zemědělské produkce.  

Závěr: další hřebík do rakve globalizace? 

Válka na Ukrajině odstartovala dominový efekt, který pociťují i země tisíce kilometrů daleko. 

I kdyby nějakým zázrakem konflikt do léta skončil, už nyní je jasné, že se s jeho dopady bude svět 

vyrovnávat dlouhou dobu. Tato válka je však horší v tom smyslu, že zasáhla trh se základními 

potravinami a zrovna v zemích, které se vyznačují poměrně vysokou volatilitou. 

Ceny jídla jsou v současnosti v severní Africe a na Blízkém východě výš, než tomu bylo v roce 2008 

před globální finanční krizí a výš než v roce 2011, kdy se přes arabský svět přelila revoluční vlna. 

Přetrvávající ekonomické dopady vyvolané pandemií covidu, potíže se zásobováním, strmý růst cen 

energií, vysoká míra inflace a nyní ještě akutně hrozící nedostatek základních potravin vytvářejí 

třaskavou směs, k jejímuž zažehnutí může posloužit jakákoli trivialita. 

Reálně tak nejsou vyloučeny krvavé střety uvnitř zemí na severu Afriky a na Blízkém východě, 

které v lepším případě mohou vést k pádům vlád jako tomu bylo během Arabského jara v Tunisku, 

Alžírsku či Egyptě, nebo v horším případě k občanské válce jako v Sýrii. Takové násilné události mohou 

podnítit další migrační vlny, které by se téměř jistě staly i evropským problémem.  

Válka na Ukrajině tak může vyvolat bezprecedentní globální potravinovou krizi, jejíž geopolitické 

dopady se dnes těžko odhadují. Podle všeho se ale zdá, že nepůjde o krizi produkce, ale o krizi 

dostupnosti. To samozřejmě nemění nic na tom, že hladovějícím lidem bude zcela jedno, o jaký druh 

krize půjde.  

Znovu se tak ukazuje, že globalizovaný svět funguje velmi dobře „za dobrého počasí“, ale že zrovna 

tak konflikt v jedné části světa může nepříznivě dopadnout na země, které jsou vzdálené tisíce 

kilometrů. Posílení vlastní soběstačnosti, ať už potravinové, energetické, výrobní či jiné, se ukazuje 

jako krok správným směrem. Válka na Ukrajině a její dopady nepochybně posílí takovéto uvažování. 

V kontextu dnešní situace ve světě lze říci, že je to jedině dobře.  
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