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Abstrakt 

Bakalářská práce „Analýza vlivu objemu přepravené ropy na bezpečnostní situaci 

Suezského průplavu, průlivu Bab El-Mandeb a Malackého průlivu“ se zabývá především 

analýzou bezpečnostní situace jednotlivých choke pointů vyjmenovaných v názvu práce a 

její možná korelace s objemem přepravené ropy skrz ně. V první části jsem se zaměřil 

především na zasazení tématu práce do teoretického rámce a popis modelu mé analýzy. 

V hlavní části jsem pak charakterizoval jednotlivé úžiny a následně provedl analýzu 

sesbíraných dat. Hlavním cílem práce pak bylo pomocí analýzy odpovědět na výzkumnou 

otázku, zdali má přeprava ropy zásadní vliv na bezpečnostní situaci popisovaných choke 

pointů. Výsledky následně jasně prokázaly, že je nedůležitý. Objem přepravené ropy tak 

nemá zásadní vliv na bezpečnostní situaci Suezského průplavu, průlivu Bab-el Mandeb a 

Malackého průlivu. 

 

Abstract 

Bachelor thesis „Analysis of the volume of transported oil on security situation in Suez 

Canal, Bab El-Mandeb and Malacca Strait” is about the analysis of the security situation of 

each choke point named in the title and its possible correlation with the volume of oil 

transported through them. In the first part of the thesis, I have focused on setting the topic 

of this thesis into the theoretical framework. I have also described the model of my 

analysis. In the main part of my thesis, I have characterized each narrow and afterwards, I 

have conducted the analysis of collected data. The main goal of this thesis was to answer 

the research question, whether the volume of the transported oil through those choke points 

has essential impact on their security situation. The results clearly showed that the impact 

is negligible. Therefore, the volume of the transported oil through Suez Canal, Bab-el 

Mandeb strait and Malacca strait has not an essential impact on their security situation 

 

Klíčová slova 

Bezpečnost, bezpečnostní situace, choke point, pirátství, ropa, regresní analýza 

 

Keywords 

Security, security situation, choke point, piracy, oil, regression 



 

 

 

 

Title 

Analysis of the volume of transported oil on security situation in Suez Canal, Bab  

El-Mandeb and Malacca Strait 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poděkování 

Na tomto místě bych rád poděkoval hlavně Mgr. Bohumilu Dobošovi Ph.D. za jeho rady, 

připomínky, podněty a za velmi rychlé a cenné odpovědi na mé neustálé otázky. Zároveň 

bych chtěl poděkovat celé mé rodině za jejich neutuchající podporu a pomoc. 

 



 

 

1 

Obsah 

1. Úvod 3 

2. Teoretický rámec 5 

2.1 Bezpečnost 5 

1. 2 Choke point 8 

1. 3 Pirátství 9 

3. Metoda analýzy 12 

4. Průliv Bab el Mandeb 14 

4.1 Geografie průlivu a okolí 14 

4.2 Historický vývoj 15 

4.3 Bezpečnostní situace ve 21. století 16 

5. Suezský průplav 18 

5.1 Geografie průplavu a okolí 18 

5.2 Historický vývoj 19 

5.3 Bezpečnostní situace 22 

6. Malacký průliv 23 

6.1 Geografie průlivu 23 

6.2 Historický vývoj 24 

6.3 Bezpečnostní situace ve 21. století 25 

7. Analýza dat 27 

7.1 Bab-el Mandeb 27 

7.2 Malacký průliv 35 

7.3 Suezský průplav 42 

7.4 Shrnutí 45 

 

 



 

 

2 

8. Závěr 46 

9. Summary 48 

10. Použitá literatura 49 

 

  



 

 

3 

1. Úvod  

Téma této práce je zaměřené na problematiku námořních choke pointů (česky „škrtící 

body“). Choke point je místo na námořní mapě, kde celosvětově významná námořní cesta 

prochází úžinou, většinou průplavem či průlivem, a které je náročné a zdlouhavé objíždět. 

Choke pointů je na světě hned několik. Jejich speciální pozice na poli politické geografie je 

způsobena především tím, že jsou, jakožto námořní území, povětšinou rozdělené mezi 

několik států. Díky tomu je jejich zabezpečení velmi obtížné, často totiž dochází k napětí 

právě mezi těmito zeměmi.1 Tyto body jsou strategicky nesmírně významné a jejich 

narušení či přerušení by mohlo znamenat obrovský problém v celosvětovém pohybu zboží, 

nerostných surovin, jídla a dalších významných položek. Tato práce se konkrétně zaměřuje 

na ropu a tři následující choke pointy: Suezský průplav, průliv Bab El-Mandeb a Malacký 

průliv. Všechny tři leží na významných námořních cestách a jejich přerušení by tak 

významně ovlivnilo přepravu ropy u všech výše zmíněných choke pointů z Perského 

zálivu, přes Suez a Bab El-Mandeb do Evropy a USA, přes Malaku pak hlavně do Číny a 

Japonska. Z této práce jsem vynechal Hormuzský průliv. Přestože je v Hormuzském 

průlivu největší koncentrace přepravy ropy a zároveň se nachází v geopoliticky 

nestabilním regionu, v této práci bych se chtěl především zaměřit na tyto (z hlediska ropy) 

méně vytěžované, ale velmi důležité choke pointy a analyzovat, jak právě ropa ovlivňuje 

jejich bezpečnost. Rozhodl jsem se tak zejména proto, že se chci více zaměřit na tranzitní 

cesty po celém světě a sledovat je i poté, co nákladní lodě opustí Perský záliv. V průběhu 

práce se pokusím analyzovat konkrétní hrozby celkové cesty ropy z Perského zálivu do 

cílové destinace (například pirátství). V neposlední řadě chci ukázat, že přeprava ropy má 

vliv na bezpečnostní situaci i jinde než v Hormuzském průlivu.  

 

  

 
1 ALEXANDER, Lewis. The role of choke points in the ocean context. Geojournal, 1992 
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 Hlavním cílem této práce je odpovědět na otázku: Má přeprava ropy zásadní vliv na 

bezpečnostní situaci choke pointů, konkrétně na Suezský průplav, Bab El-Mandeb a 

Malacký průliv? Tímto výzkumem bych chtěl zjistit, zda je ropa hlavním důvodem napětí 

v těchto místech, nebo jestli je to především strategickou pozicí bez ohledu na druh 

přepravovaného zboží. Výzkumem se budu snažit přijít na to, zda je ropa hlavním 

hybatelem bezpečnosti v těchto místech a zda se bezpečnost zhoršovala či zlepšovala s 

různými objemy přepravované ropy v průběhu let. Na zpracování dat využiji 

kvantitativních metod, konkrétně jednoduché lineární regresní analýzy.  

             Na úvod této práce, v kapitole číslo 2, se pokusím zasadit její téma do kontextu 

teoretického rámce. Vysvětlím základní pojmy provázané s mou analýzou. Popíši téma a 

teorii bezpečnosti a bezpečnostní situace v podání několika významných autorů a vztáhnu 

je k předmětu mé práce. Vysvětlím pojem choke point a definuji jeho význam. Pokusím se 

taky popsat složitou problematiku námořního pirátství, která je pro bezpečnost námořních 

cest velmi důležitá. Ve třetí kapitole poté popíši model analýzy dat (jednoduchou lineární 

regresní analýzu), kterou jsem si určil pro tuto práci. V kapitolách 4, 5 a 6 podrobněji 

popíši jednotlivé choke pointy – Suezský průplav, průliv Bab-el Mandeb a Malacký průliv, 

hlavně pak z geografického, historického, bezpečnostního a geopolitického pohledu. 

V kapitolách 7, 8 a 9 poté zanalyzuji sebraná data pro jednotlivé choke pointy pomocí 

metody analýzy popsané v kapitole 3. Na závěr pak shrnu svou práci a pokusím se 

odpovědět na výzkumnou otázku. Největší riziko v souvislosti s touto prací spatřuji hlavně 

v nedostatku a nejednotnosti dat. I z toho důvodu jsem musel změnit některé části zadané 

mou tezí. Díky nedostatku dat jsem výzkum provedl mezi lety 2000-2019, jelikož přesnější 

a důkladná data o pohybu zboží a ropy po moři mezi lety 1991-1999 chybí. Zároveň jsem 

si určil dva nové ukazatele bezpečnosti. Dostatečná data pro velikost vojenské posádky na 

obranu území, respektive počet tun ztraceného zboží za rok, jsem nenašel. 
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2. Teoretický rámec 

2.1 Bezpečnost 

V této bakalářské práci budu pracovat hlavně s termínem „bezpečnost“ a jeho anglickými 

ekvivalenty „security“ a „safety“. Bezpečnost je ve slovníku definována jako stav absence 

ohrožení nebo stav, kdy je daný objekt chráněný před nebezpečím a ohrožením. Podobně 

je charakterizován i anglický protějšek. Původy tohoto slova najdeme v latinském 

„securitas“, který navíc zmiňuje, že pro bezpečnost jako obecný pojem se dá použít 

synonymum i pojem jistota.2 

 Abraham Maslow vytvořil a definoval v roce 1943 takzvanou pyramidu potřeb 

(obrázek 1). Popisuje v ní základní lidské potřeby a rozděluje je na pět kategorií, přičemž 

právě bezpečí řadí už na druhý stupínek. Dále jej charakterizuje jako potřebu nižší, tedy 

pudovou. Tím se snaží dát najevo velkou důležitost bezpečí a zařazuje ho do přírodní 

stránky lidského chování, bez které nelze provádět nadstavbu, tedy osobnostní rozvoj a 

cestu ke štěstí.3 

 

Obrázek 1: Maslowova pyramida potřeb4 

 

  

 
2 MAREŠ, M., Ekonomická bezpečnost – Česká bezpečnostní terminologie, Výklad základních pojmů. P. 

Zeman (Red.), VA, Brno 2002 

3 MASLOW, Abraham H. O psychologii bytí. Portál. 2004 (1. vydání). ISBN: 978-80-262-0618-7 

4 PROCHÁZKOVÁ, T. Teorie motivace podle Maslowa. In: MENTEM (online). Dostupné z: 

https://www.mentem.cz/blog/teorie-motivace/ 
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 Výše zmíněná slovníková definice slova bezpečnost nám tak ukazuje, že 

bezpečnost je přímo závislá na hrozbě. Pro následující práci si tak můžeme definovat 

bezpečnost jako: „stav, kdy jsou na nejnižší možnou míru eliminovány hrozby pro objekt 

(zpravidla národní stát, popř. i mezinárodní organizaci) a jeho zájmy, a tento objekt je k 

eliminaci stávajících i potenciálních hrozeb efektivně vybaven a ochoten při ní 

spolupracovat“.5 

 O bezpečnosti tedy nemůžeme hovořit bez různých aktérů. Je totiž přímo závislá na 

referenčním objektu a hrozbě, popřípadě hrozbám a rizikům. Na tomto místě je důležité 

vysvětlit si rozdíl mezi hrozbou a rizikem. Riziko je možnost nebezpečí plynoucí 

z nějakého procesu či vývoje. Hrozba je naopak aktuální, jasně viditelné nebezpečí, 

většinou je tak výsledkem procesu rizika a jeho eskalace. Oba termíny se však dají použít 

do procesu bezpečnosti. Referenční objekt je v podstatě něco, co zkoumáme a co má být 

v ideálním případě nazváno bezpečným. Může to být v podstatě cokoliv, z hlediska 

politologie a mezinárodních vztahů to může být například stát, určitá skupina obyvatel, 

vojensky nebo ekonomicky důležité místo. Může se jednat ale i o věci abstraktní, jako je 

třeba ideologie, národ atd.6 Hrozbou se pak nazývá objekt, který bezpečnost referenčního 

objektu nějakým způsobem narušuje. Stejně jako u referenčního objektu to může být 

objekt reálný či abstraktní. O bezpečnosti pak nelze mluvit při absenci obou, či jednoho 

aktéra. Nelze mluvit o bezpečnosti referenčního objektu, když není přesně dané, před jakou 

hrozbou je vlastně chráněn. Stejně tak nelze označovat hrozby bez toho, aniž bychom 

věděli, co vlastně ohrožuje. Bezpečnost není čistě politickým pojmem a můžeme se s ní 

setkat i v jiných oborech. Existuje např. bezpečnost ekonomická, IT bezpečnost, sociální 

bezpečnost nebo i ekologická bezpečnost.7 

 

  

 
5 MAREŠ, M. Ekonomická bezpečnost – Česká bezpečnostní terminologie, Výklad základních pojmů. P. 

Zeman (Red.), VA, Brno 2002 

6 LUKÁŠ, Luděk. Teorie Bezpečnosti a typologie druhů bezpečnosti. Fakulta bezpečnostného inžinierstva 

UNIZA, 2016 

7 PORADA, Viktor. Základní pojmy teorie bezpečnostních věd: Bezpečnostní incident, Bezpečností situace a 

Bezpečnostní identifikace. Kultura Bezpieczenstva 2015. 
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 Bezpečnost je z velké části pojem velmi subjektivní. Bezpečnost není pojem jasně 

daný, není přesně definováno, jak by měl vypadat referenční objekt a jaké podmínky by 

měla splňovat hrozba. Bezpečnostní situace jako taková je tak dána diskurzem. Analýza 

bezpečnostní situace jako taková je tak většinou různá, je ovlivněná různými 

zainteresovanými skupinami, v politické spektru se většinou jedná o politický subjekt. 

Pocit bezpečí a k tomu navázaného nebezpečí, však může pocházet ze vnějšku, tak může 

být ovlivněn i aktérem zevnitř a ovlivňovat pouze daného jedince. Je tedy třeba si 

uvědomit, že bezpečnost je pojem velmi široký, pro účely politologie a mezinárodních 

vztahů se však zaměřím pouze na bezpečnost vnější.8 

 Jak jsme si již definoval, bezpečnost je tedy stav, ve kterém je hrozba vůči 

referenčnímu objektu eliminována, nebo je omezena do společensky přijatelného měřítka. 

K bezpečnosti se však vážou i další předpoklady. Za prvé, stav bezpečnosti a úroveň rizika 

je charakterizováno buďto rozhodnutím správního aparátu, nebo přijetím normativního 

hlediska společnosti, při kterém je určitá velikost hrozby tolerována. Může tak docházet 

k rozdílným pohledům na bezpečnostní situaci různých států, národů a skupin. Také hrozba 

může mít rozdílné podoby. Může být vytvořena záměrně, v mezinárodních vztazích jde 

většinou o působení jednoho státu jako hrozba vůči jinému. Může se ale i jednat o hrozbu 

způsobenou nedbalostí, jako je třeba hrozba globálního oteplování. Nebo může být 

způsobena incidentem neboli náhodně.9 

 Bezpečnost je pouze popis stavu referenčního objektu vůči hrozbě. Bezpečnost 

však lze řídit a bezpečnostní situaci měnit pomocí různých prostředků. Bezpečnost tak není 

stav neměnný, a jelikož je třeba pro popis bezpečnostní situace určit hrozbu či hrozby, je 

možné vůči nim podniknout kroky k jejich eliminaci. Tento postup je popsán teorií 

sekuritizace. Teorie sekuritizace je poprvé popsána Kodaňskou školou v čele s Barry 

Buzanem a Olem Waeverem v průběhu 90. let 20. století, za vrchol jejich výzkumu lze 

považovat vydání knihy Security: A New Framework for Analysis v roce 1997. Tato teorie 

má za cíl popsat rozhodovací proces takzvané sekuritizace. Proces sekuritizace by se mohl 

ve zkratce popsat jako stav, při kterém se činitelé rozhodovacích institucí snaží pomocí své 

rétoriky upozornit na určité bezpečnostní riziko či ohrožení, a přesvědčit jí tak k přijetí 

 
8 LUKÁŠ, Luděk. Teorie Bezpečnosti a typologie druhů bezpečnosti. Fakulta bezpečnostného inžinierstva 

UNIZA, 2016 

9 LUKÁŠ, Luděk. Teorie Bezpečnosti a typologie druhů bezpečnosti. Fakulta bezpečnostného inžinierstva 

UNIZA, 2016 
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rázných a mimořádných kroků k jejich prevenci. Teorie sekuritizace tak v podstatě přidává 

do konceptu bezpečnosti třetího aktéra, takzvaného mluvčího. Jeho role je pak analyzovat 

jisté riziko nebo hrozbu, a pak pomocí rétorických schopností, kterými se snaží 

rozhodovací instituci přesvědčit o závažnosti dané situace, získat speciální pravomoci na 

uplatnění mimořádných opatřeních za účelem bezpečnosti referenčního objektu.10  

1. 2 Choke point 

Jak bylo definováno výše, choke pointem se nazývá místo na námořní mapě, kde 

celosvětově významná námořní cesta prochází úžinou, většinou průplavem či průlivem, a 

které je náročné a zdlouhavé objíždět. Z této definice nám tak vyplývají tři základní 

charakteristiky. Za prvé, daná námořní cesta by měla být relativně úzká, a hlavně 

uzavíratelná z obou stran. Zároveň by k dané námořní cestě neměla existovat přijatelná 

náhradní cesta. V neposlední řadě by měla být daná námořní cesta velmi důležitá pro 

alespoň několik států a území. 11 

 První charakteristika nám udává základní geografický popis daného místa. Zároveň 

nám však zdůrazňuje důležitou podmínku uzavíratelnosti, která nám blíže nastiňuje 

přibližnou maximální šířku. Druhá podmínka je celkem jasně definovaná. Choke pointem 

se dá nazývat pouze námořní cesta, jíž je nemožné nebo velmi náročné objet. Jako příklad 

můžeme využít Suezský průplav. Kdyby byl uzavřen, jediná alternativa cesty mezi 

Středozemním a Rudým mořem by byla cesta kolem celého afrického kontinentu, která je 

výrazně delší. Nebo takzvaná Severní cesta, která je sice o něco kratší, ale není celoročně 

průjezdná a je zapotřebí ledoborců. Třetí charakteristika nám určuje, že dané místo musí 

být alespoň regionálně důležité. Znamená to, že aby byl nějaký námořní bod určen za 

choke point, musí platit podmínka, že při jeho uzavření by se vážně zkomplikovala situace 

v regionu, potažmo na celém světě. Například Panamský průliv je extrémně důležitý pro 

pohyb zboží na celém světě, a tak můžeme konstatovat, že jej můžeme označit za choke 

point. Naopak například Beringova úžina sice splňuje dvě předchozí podmínky, o její 

důležitosti však můžeme pochybovat.12 

 

 
10 BUZAN, Barry, WAEVER, Ole, De WILDE, Jaap. Security: A New Framework for Analysis. Lynne 

Rienner Publishers, 1998. ISBN: 978-15-558-7784-2 

11 ALEXANDER, Lewis. The role of choke points in the ocean context. Geojournal, 1992 

12 ALEXANDER, Lewis. The role of choke points in the ocean context. Geojournal, 1992 



 

 

9 

 Lewis M. Alexander ve svém článku The Role of Choke Points in the Ocean 

Context zmiňuje 7 základních choke pointů, které splňují všechny výše zmíněné podmínky 

(Gibraltarský průliv, Bab-el Mandeb, Hormuzský průliv, Suezský průplav, Panamský 

průliv a Dánské a Turecké úžiny) a jedenáct vedlejších, u kterých jedna ze tří podmínek 

přímo neplatí, jako například Doverská nebo Beringova úžina, a zároveň také Malacký 

průliv, jenž je jedním z témat této práce. Z tohoto seznamu vyplývá, že choke pointy jsou 

většinou světově významné průlivy (úžiny) – přírodní úzký pruh moře mezi dvěma 

výběžky pevniny nebo průplavy – uměle vytvořené námořní cesty skrz pevninu.13 Ačkoliv 

je v Lewisově článku mnoho důležitých a stále platných definic a faktů, je důležité si 

uvědomit, že uběhlo již 30 let od jeho napsání, a tudíž se mnohé změnilo. Například 

Dánské úžiny postupně ztratily na významu, a naopak význam Malackého průlivu se 

zvýšil, hlavně díky většímu objemu obchodu s Čínou a jihovýchodní Asií. 

 Choke point je místo důležité nejen z hlediska dopravního a obchodního, ale i 

z toho vojenského. V průběhu 20. století za dob studené války byla kontrola těchto bodů 

významná pro co nejrychlejší přesuny vojsk a bitevních lodí a zároveň se kontrolou choke 

pointu většinou otevírala možnost ovládnutí celé námořní oblasti. Nejlepším příkladem je 

pak takzvaná Suezská krize, kterou podrobněji popíšu dále v této práci. 

1. 3 Pirátství  

Pirátství, konkrétněji námořní pirátství, lze definovat jako zadržování, únos, vydrancování 

nebo napadení lodi či lodí v mezinárodních vodách, či pokus o provedení výše zmíněných 

skutků. Jedná se tak o kriminální akt porušující mezinárodní úmluvy.14 

 Pirátství bylo odjakživa velkou hrozbou pro námořní bezpečnost. S počátkem 20. 

století však problematika pirátství poněkud vymizela z centra dění. Pirátství však jako 

takové nevymizelo a opět se s ním musíme potýkat ve formě moderního pirátství. Od 

počátku 21. století můžeme sledovat strmý nárůst podobných incidentů po celém světě, 

zejména pak v určitých regionech a kolem významných choke pointů. Přináší to s sebou 

také zvýšení násilností, úmrtí a ztrát vybavení, zboží a lodí. Nejčastějším cílem pirátů jsou 

pak lodě naložené cenným nákladem, ať už se jedná o ropné tankery nebo kontejnerové 

 
13 ALEXANDER, Lewis. The role of choke points in the ocean context. Geojournal, 1992 

14 RAND CORPORATION. Maritime piracy. In: RAND (online). Dostupné z: 

https://www.rand.org/topics/maritime-piracy.html  

https://www.rand.org/topics/maritime-piracy.html
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lodě. Je několik druhů pirátských útoků. Jejich taktikou může být rychlé převzetí lodě a 

poté vyjednávání o vysokém výkupném. Někdy piráti cílí přímo na krádež zboží či celé 

lodě. V jistých případech je jejich cílem dokonce plánované potopení lodě. 

 Termín pirátství je velice široký. Nijak nespecifikuje, zda jde o pirátství 

organizované či neorganizované, a zda jsou jednotliví piráti členy nějakých teroristických 

či organizovaných kriminálních uskupení. Zvláště proto je tak úspěšné analyzování 

pirátství nebo boj proti pirátství velmi složité, nehledě na to, že je v dnešní době rozšířené 

po celém světě, a je vyžadována nejen kvalitní mezinárodní spolupráce, ale také je potřeba 

vynaložit obrovské úsilí a hlavně prostředky.15 

 V současné době se analýzou světového pirátství zabývají dvě organizace: 

International Maritime Organisation (Mezinárodní námořní organizace, IMO) pod 

hlavičkou OSN, a International Maritime Burreau (Mezinárodní námořní kancelář, IMB), 

která funguje jako součást Mezinárodní Obchodní Komory. Obě organizace provádějí 

pravidelné průzkumy, sbírají data o útocích, únosech a jiných, s pirátstvím spojených 

činnostech, a vydávají pravidelné roční a měsíční zprávy. Ačkoliv jsou data obou agentur 

věrohodná, často se liší, a to hlavně kvůli rozdílným přístupům k zisku dat, ale také 

proměnlivostí a obtížností sledování celosvětového pirátství.16 

 Asi nejznámějším příkladem je pirátství u Somálského pobřeží. Aktivita 

Somálských pirátů na Somálském pobřeží a v Adenském zálivu je významná hlavně ze 

dvou důvodů. Za prvé jsou útoky vedeny na obchodně a dopravně extrémně důležitém 

místě, kdy se jejich aktivita dotýká několika významných obchodních cest, vedoucích na 

sever přes průliv Bab-el Mandeb a Suezský průplav, do Perského zálivu a dále na východ. 

Za druhé je zdejší pirátská aktivita velmi silná. Zvlášť mezi lety 2005-2012 čelila každá 

loď plující těmito vodami velkému riziku napadení. Somálské pirátství má kořeny 

v somálské občanské válce, která začala v 80. letech 20. století, a kvůli které se ze 

Somálska stal takzvaný “failed state“. V podstatě neexistující správa zejména středního a 

jižního Somálska, výrazná chudoba a bída v regionu dovolila Somálským pirátům vytvořit 

si bezpečné základny na Somálském pobřeží, ze kterého poté napadají lodě plující 

v okolních vodách. Zároveň jsou, kvůli neschopnosti Somálska své vody bránit, jeho vody 

 
15 GALLETTI, S. C. Piracy and Maritime Terrorism: Logistics, Strategies, Scenarios. Amsterdam: IOS 

Press, 2012. ISBN 9781614990420 

16 GALLETTI, S. C. Piracy and Maritime Terrorism: Logistics, Strategies, Scenarios. Amsterdam: IOS 

Press, 2012. ISBN 9781614990420 
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využívány externími aktéry.17  

 Největší koncentrace útoků Somálských pirátů můžeme sledovat hlavně mezi lety 

2008-2011, kdy v roce 2010 dosáhly počtu 217 útoků za rok.18 V roce 2008 tak Evropská 

Unie započala protipirátskou operaci s názvem EU ATALANTA, která jí dala větší 

pravomoci v boji s pirátstvím. Nejspíše díky tomuto opatření počet pirátských útoků 

vedených ze Somálského pobřeží od roku 2011 klesá.19 

  

 
17 AMALI KARTIKA KARAWITA. Piracy in Somalia: An Analysis of the Challenges Faced by the 

International Community. JSP: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. 2019, 23(2), p. 102-119. ISSN 14104946. 

18 TOCTA report 2010. Maritime Piracy. In: UNODC (online). 2010. Dostupné z: 

https://www.unodc.org/documents/data-and-analysis/tocta/9.Maritime_piracy.pdf  

19 AMALI KARTIKA KARAWITA. Piracy in Somalia: An Analysis of the Challenges Faced by the 

International Community. JSP: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. 2019, 23(2), p. 102-119. ISSN 14104946. 

https://www.unodc.org/documents/data-and-analysis/tocta/9.Maritime_piracy.pdf
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3. Metoda analýzy 

V této bakalářské práci budu využívat regresní analýzu. Regresní analýza slouží k popisu 

závislosti mezi závislou a nezávislou proměnou a pomáhá nám ji pospat pomocí vhodného 

matematického modelu. V ekonomii slouží především k prognózám vývoje do budoucnosti 

využitím dat z minulosti. Je tak možné odhadnout například množství prodaného zboží 

nebo vývoj velikosti trhu. Dále nám regresní analýza umožňuje zjistit, jak velká je 

závislost těchto dvou veličin. Regresní analýza může být lineární i nelineární, jednoduchá i 

vícenásobná. Pro účely této práce budu používat jednoduchou lineární regresi.20 

 Nejdříve si definujme matematickou rovnici lineární jednoduché regrese: 

y = a + bx 

kde y označuje závislou proměnnou, x je nezávislá proměnná, b určuje směr a koeficient 

přímky nezávislé proměnné a a je parametr ukazující kde přímka protíná osu y.21 Z této 

závislosti pak lze vyvodit R2, které nám ukazuje, jak velký vliv má nezávislá proměnná na 

závislou proměnou. Z výše zmíněného vzorce nás tedy budou zajímat hlavně dvě veličiny. 

Veličina b, tedy koeficient nezávislé proměnné, nám ukáže, jestli má nezávislá proměnná 

vliv na závislou proměnnou. Pokud bude nenulová, lze říct, že onen vliv má. Veličina R2 

nám pak ukáže, jak velký je tento vliv. Pokud bude téměř nulový, vliv nezávislé proměnné 

je zanedbatelný a nejspíše tak není hlavním rozhodujícím vlivem. Pokud se bude blížit 

hodnotě 1, lze nezávislou proměnnou považovat za důležitou.  

 V této práci si za nezávislou proměnnou x určím objem přepravené ropy za rok. Za 

závislé proměnné y si pak postupně dosadím následující položky: 

 - Počet ozbrojených střetů za rok 

 - Počet unesených lodí za rok  

 - Počet zraněných či zabitých členů námořních posádek za rok 

U každé z výše zmíněných položek provedu analýzu a určím, zda má nezávislá 

proměnná x vliv na závislou proměnnou y. Poté zjistím hodnoty R2 a následně data 

porovnám mezi všemi výše zmíněnými choke pointy. Na závěr se pokusím shrnout své 

poznatky a zhodnotit úspěšnost své práce. 

 Pro kontrolu mého výzkumu provedu stejnou analýzu s rozdílnou nezávislou 

proměnnou, kdy si za x dosadím celkový objem přepraveného zboží za rok. Pokusím se tak 

 
20 ZVÁRA, Karel. Regrese. Vyd. 1. Praha: Matfyzpress, 2008. ISBN 978-80-7378- 041-8. 

21 ZVÁRA, Karel. Regrese. Vyd. 1. Praha: Matfyzpress, 2008. ISBN 978-80-7378- 041-8. 
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ověřit, zda je ropa opravdu relevantní a jestli nezáleží na průtoku zboží celkově. Analýzu 

provedu od roku 2000, tedy od počátku nového tisícletí. 
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4. Průliv Bab el Mandeb 

4.1 Geografie průlivu a okolí 

Bab el Mandeb (obrázek 2) je úzký průliv nacházející se mezi Africkým rohem na 

severovýchodním pobřeží stejnojmenného kontinentu a Arabským poloostrovem. Vodní 

cestou propojuje Adenský záliv a Rudé moře. Průliv je rozdělený na dva kanály ostrovem 

Perim. Průliv je v nejužším místě jen 32 kilometrů (20 mil) široký, přičemž nejužší místo 

západního kanálu je 20 kilometrů (16 mil) široké a východního 3 kilometry (2 míle) široké. 

Je dlouhý přibližně 1 480 kilometrů (920 mil) a průměrná hloubka je 186 metrů. Průliv 

Bab-el Mandeb je důležitý pro celosvětový pohyb zboží, zejména právě ropy, na cestě 

z Perského zálivu, přes Hormuzský průliv a Adenský záliv, do Rudého moře, ze kterého 

pak pokračuje přes Suezský průplav do Evropy a Ameriky. Při jeho případném zavření či 

při znemožnění volného proplutí je jedinou alternativou cesta kolem Afriky, tedy 

konkrétně přes mys Dobré naděje, která by znamenala nejen velký časový a ekologický, 

ale při vyšší ceně paliva také finanční problém. Jméno průlivu v arabštině znamená (a 

často se mu tak i říká) Brána slz, což odkazuje na nástrahy a nebezpečí, které dříve obnášel 

pokus o proplutí touto úžinou.22 

 Průliv Bab-el Mandeb je administrativně rozdělen mezi 3 různé státy. Na africkém 

pobřeží se o něj dělí Eritrea a Džibutsko, na pobřeží Arabského poloostrova pak vůči 

průlivu zaujímá dominantní postavení Jemen, který vlastní i strategicky důležitý ostrov 

Perim. Na pobřeží průlivu se nevyskytují příliš významná sídla či města. 23  

 Na rozdíl od měst zde ale můžeme nalézt hned několik vojenských základen, ať už 

leteckých, námořních, pozemních nebo jejich kombinace. V Džibutsku se pak jedná hlavně 

o základnu Spojených Států Camp Lemmonier, což je jediná základna USA v Africe. Dále 

mají jisté vojenské zastoupení v Džibutsku ještě Francie, Německo, Japonsko, Itálie, Velké 

Británie a Čína. Spojené arabské emiráty pak udržují základny v Eritrei (kde má základnu i 

Izrael a Rusko) a v Somalilandu (kde má v plánu postavit základnu i Egypt). Saudská 

 
22 THE EDITORS OF ENCYKLOPEDIA BRITANNICA. Bab-el Mandeb strait. In: Encyklopedia 

Britannica (online). Dostupné z: https://www.britannica.com/place/Bab-El-Mandeb-Strait 

23 RAGA, Ana Aguilera. The Bab el-Mandeb strait: Geopolitical considerations of the strategic chokepoint. 

In: Instituto Espanol de Estudios Estratégicos (online). 10. 3. 2020. Dostupné z: 

http://www.ieee.es/Galerias/fichero/docs_opinion/2020/DIEEEO19_2020ANAAGU_BabMandeb_ENG.pdf  

http://www.ieee.es/Galerias/fichero/docs_opinion/2020/DIEEEO19_2020ANAAGU_BabMandeb_ENG.pdf
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Arábie pak udržuje stabilní vojenské zastoupení ve vodách kolem průlivu.24 

 

Obrázek 2: Mapa průlivu Bab-el Mandeb25 

4.2 Historický vývoj 

Bab-el Mandeb byl historicky velmi důležitý, hlavně regionálně, jelikož se po dlouhou 

dobu jednalo o jedinou cestu do a z Rudého moře. Celosvětově se však stal důležitým 

zejména po otevření Suezského průplavu, který umožnil námořní spojení mezi 

Středozemním mořem, Rudým mořem, Adenským zálivem a Indickým oceánem. Není 

divu, že tento strategický bod tak přilákal zájem mnoha velmocí o jeho kontrolu. Jedním 

z prvních aktérů v regionu byla Francie, která měla koloniální kontrolu nad Džibutskem 

(Francouzský Somaliland). Faktickou kontrolu nad průlivem a potažmo nad celým 

Adenským zálivem však v druhé polovině 19. a v první polovině 20. století držela Velká 

Británie, kdy se v roce 1839 zmocnila města Aden na jižním pobřeží dnešního Jemenu, a 

přidala jej tak již k získanému důležitému ostrovu Perim. Na něm postavila i důležitý 

maják a také stanici na doplnění paliva. Británie držela kontrolu nad tímto územím až do 

osamostatnění lidové republiky Jemen v roce 1967. Tím se v podstatě stal region jedním 

z bojišť mezi Íránem a jeho šíitskými spojenci na jedné straně a Saudskou Arábií, Egyptem 

 
24 COFFEY, Luke. Bab-el Mandeb: The U.S. Ignores the Most Dangerous Strait in the World at Its Peril. In: 

The Heritage Foundation (online). 2. 7. 2017. Dostupné z: https://www.heritage.org/middle-

east/commentary/bab-el-mandeb-the-us-ignores-the-most-dangerous-strait-the-world-its-peril   

25 EL TAWIL, Noha. Oil shipping through Bab-el-Mendeb resumes: Saudi Arabia. In: Egypt today (online). 

4. 8. 2018. Dostupné z: https://www.egypttoday.com/Article/1/55293/Oil-shipping-through-Bab-el-Mendeb-

resumes-Saudi-Arabia 

https://www.heritage.org/middle-east/commentary/bab-el-mandeb-the-us-ignores-the-most-dangerous-strait-the-world-its-peril
https://www.heritage.org/middle-east/commentary/bab-el-mandeb-the-us-ignores-the-most-dangerous-strait-the-world-its-peril
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a jejich sunitskými spojenci na straně druhé.26 

 K nejvýznamnější události 20. století došlo v průlivu Bab-el Mandeb v roce 1973, 

kdy byl za Jomkipurské války (jedna z Arabsko-izraelských válek) blokován Arabskými 

jednotkami. Tím byl přeťat pro Izrael nesmírně důležitý přívod ropy a ropných výrobků na 

udržení bojeschopnosti vojsk. Zde se znovu ukázalo, jak je průliv extrémně důležitý.27 

4.3 Bezpečnostní situace ve 21. století 

Na počátku 21. století se začali naplno ukazovat problémy a nebezpečí průlivu a jeho 

okolí, především pak v Adenském zálivu. Prvním ohrožením bezpečnosti průplavu je 

aktivita Islámského státu a jeho odnože Al-Šabbáb v Somálsku. Ti se svými neustálými 

útoky snaží donutit účastníky OSN schválené mise Africké Unie v Somálsku (AMISOM), 

aby se z regionu stáhly.28  

 Dalším bezpečnost ohrožujícím aspektem, se stala Jemenská občanská válka, která 

vypukla v roce 2015 a zásadně narušila již tak křehkou rovnováhu v regionu. S občanskou 

válkou je spojena i rivalita mezi Íránem a Saudskou Arábií, a hlavně tedy snaha Íránu o 

dominanci v regionu. Válka totiž probíhá mezi Saúdy, podporovanými sunnitskou vládou, 

a šíitskými povstalci, podporovanými Íránem, kterým je obecně přezdíváno Hútíové (podle 

jemenského kmene Hútíů, jejich oficiální jméno je Ansar Alláh – Boží bojovníci). Ti od 

roku 2015 několikrát podnikli útoky na různé přístavy na jemenském pobřeží a na 

proplouvající lodě, nejčastěji právě na ty saúdské. Jejich cílem je tak znemožnění Saudské 

Arábii a jejich spojencům (v tomto případě pak především Spojeným arabským emirátům) 

využívat této obchodní cesty pro transfer ropy.29 Z hútíjských útoků stojí za zmínku 

například ten z 25. 7. 2015, kdy vypustili balistické rakety na saúdský ropný tanker. Útok 

způsobil, že Saudská Arábie na chvíli přestala využívat obchodní cestu přes Bab-el 

 
26 GAVIN, R. J. Aden under British Rule, 1839-1967. C. Hurst & Co. Publishers, 1975. ISBN: 

9780903983143 

27 REMNEK, Richard B. The Strategic Importance of the Bab el-Mandeb and the Horn of Africa. Naval War 

College Review 43 (4), p. 6–30, 1990 

28 EL-TAWEEL, Amani. Containing Threats in Bab al-Mandab. In: Future for Advance Research and 

Studies (online). 2018. Dostupné z: https://futureuae.com/m/Mainpage/Item/4083/the-strait-containing-

threats-in-bab-al-mandab 

29 RAGA, Ana Aguilera. The Bab el-Mandeb strait: Geopolitical considerations of the strategic chokepoint. 

In: Instituto Espanol de Estudios Estratégicos (online). 10. 3. 2020. Dostupné z: 

http://www.ieee.es/Galerias/fichero/docs_opinion/2020/DIEEEO19_2020ANAAGU_BabMandeb_ENG.pdf 
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Mandeb, což způsobilo zpoždění v dodávkách.30 

 Další problém v regionu se překvapivě nachází v malé africké zemi, v Džibutsku. 

Ačkoliv je na poměry okolních zemí poměrně stabilní, je zde hned několik faktorů 

ohrožující bezpečnost průlivu. Zejména se jedná o velkou korupci v zemi, kde nynější 

prezident Ismaïl Omar Guelleh zřejmě několikrát zmanipuloval volby. Naposledy zvítězil 

v roce 2021 s pochybným ziskem 98,5 % hlasů.31 Navíc v roce 2010 přinutil parlament 

změnit omezení na 2 volební období, aby mohl znovu kandidovat. Dalším problémem je 

postupné zadlužování Džibutska vůči Číně, které je momentálně zdrojem 91 % všech 

džibutských dluhů. Vzhledem k tomu, že se na území Džibutska nachází základny několika 

zemí, hrozí zapojení Číny do záležitostí džibutské vlády a potenciální ohrožení volné 

průjezdnosti průlivu.32 

  

 
30 KNIGHTS, Michael and NADIMI, Farzin. Curbing Houthi Attacks on Civilian Ships in the Bab-al 

Mandab. In: The Washington Institute. Policywatch 2998. July 2018. Dostupné z: 

https://www.washingtoninstitute.org/policy-analysis/view/curbing-houthi-attacks-on-civilian-ships-in-

thebab-al-mandab 

31 MOURSAY, D. After Guelleh’s Election, Much of the Same for Djibouti. In: International Policy Digest 

(online). 2021. Dostupné z: https://intpolicydigest.org/after-guelleh-s-election-much-of-the-same-for-

djibouti/  

32 COFFEY, Luke. Bab-el Mandeb: The U.S. Ignores the Most Dangerous Strait in the World at Its Peril. In: 

The Heritage Foundation (online). 2. 7. 2017. Dostupné z: https://www.heritage.org/middle-

east/commentary/bab-el-mandeb-the-us-ignores-the-most-dangerous-strait-the-world-its-peril   

https://intpolicydigest.org/after-guelleh-s-election-much-of-the-same-for-djibouti/
https://intpolicydigest.org/after-guelleh-s-election-much-of-the-same-for-djibouti/
https://www.heritage.org/middle-east/commentary/bab-el-mandeb-the-us-ignores-the-most-dangerous-strait-the-world-its-peril
https://www.heritage.org/middle-east/commentary/bab-el-mandeb-the-us-ignores-the-most-dangerous-strait-the-world-its-peril
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5. Suezský průplav 

5.1 Geografie průplavu a okolí 

Suezský průplav (Obrázek 3) je uměle vytvořená vodní cesta nacházející se na území 

Egypta. Odděluje Afriku od Asie, konkrétně pak egyptský poloostrov Sinaj od zbytku 

Egypta na africkém kontinentu. Novodobý průplav byl dokončen v roce 1869. Je 193 

kilometrů (120 mil) dlouhý, nejméně 24 metrů hluboký a v hloubce 11 metrů má šířku 

nejméně 225 metrů. Námořní cestou pak propojuje Suezský záliv Rudého moře a 

Středozemní moře, a tvoří tak důležité spojení na cestě z Evropy do Indického oceánu. 

Suezský průplav neprochází pevninskou šíjí přímo, místo toho na své cestě využívá 

několik jezer. Na severním konci Suezského průplavu se nachází Port Said. Dále pak 

prochází jezery Manzala, Timsah, Velkým Hořkým jezerem, Malým Hořkým jezerem a 

končí v Suezském zálivu nedaleko města Suez. I přes jeho velkou délku a fakt, že Suezský 

průliv spojuje dva oceány, na celé jeho délce nejsou žádná zdymadla nebo plavební 

komory. Je to umožněno téměř nulovým rozdílem ve výšce hladin Rudého a 

Středozemního moře. Na celém průplavu můžeme najít osm výraznějších ohybů (míst, kde 

není průplav veden přímo), přesto je však průplav velice rovný. Kolem průplavu se 

vyskytuje několik důležitých měst a sídel, jako je například Port Said, Bur Fuʾad nebo 

Ismailia, které všechny vznikly právě v návaznosti se stavbou a provozem průplavu. Na 

jižním okraji se pak nachází město Suez, které jako jediné má významné kořeny i z dob 

před konstrukcí průplavu. Pod Suezský průplavem můžeme také najít několik silničních 

tunelů a jeden železniční, které spojují Egypt s poloostrovem Sinaj. Dominantou průplavu 

je pak most Suezského průplavu.33 

 
33 FISHER, William B., Suez Canal. In: Encyklopedia Britannica (online). Naposledy aktualizováno: 16. 3. 

2021. Dostupné z: https://www.britannica.com/topic/Suez-Canal  

https://www.britannica.com/topic/Suez-Canal
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Obrázek 3: Mapa Suezského průplavu34 

5.2 Historický vývoj 

Historie Suezského průplavu sahá až k samotnému starověkému Egyptu. První konstrukce, 

která by se dala nazvat průplavem, byla postavena již v roce 1850 před naším letopočtem. 

Byl veden skrz vádí35 Tumelat, které se napojovalo do delty Nilu, a přes Hořká jezera až 

do Rudého moře. Tento kanál byl však propustný jen v období záplav a dešťů. Nazývá se 

také kanálem Faraonů. Později ho využívali i Římané, kteří ho nazývali Trajanův kanál, a 

také ranými Araby. V roce 775 našeho letopočtu byl ale záměrně zrušen Abbasídským 

khalífátem. Tímto počinem tak končí jeho starověká historie.36 

 
34 MISACHI, John. The Suez Canal. In: Worldatlas (Online). 5. 4. 2021. Dostupné z: 

https://www.worldatlas.com/canals/the-suez-canal.html  

35 Údolí s občasným tokem, typické pro polopouštní a pouštní oblasti; jeho výplní bývají nejčastěji štěrky a 

váté písky 

36 SUEZ CANAL AUTHORITY. Canal History. In: Suez Canal Authority (online). Dostupné z: 

https://www.suezcanal.gov.eg/English/About/SuezCanal/Pages/CanalHistory.aspx  

https://www.worldatlas.com/canals/the-suez-canal.html
https://www.suezcanal.gov.eg/English/About/SuezCanal/Pages/CanalHistory.aspx
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 Již od 15. století několik evropských států, hlavně pak Benátská republika a 

Francie, spekulovalo o možnosti znovupostavení a znovuotevření Suezského průplavu. 

První reálný pokus byl ale učiněn až při Napoleonově okupaci Egypta. Napoleon chtěl 

využít možnosti zrychlit obchodní cesty z Indie do Evropy a zároveň tak v podstatě zničit 

anglický námořní obchod. Chyba ve výpočtech, kdy bylo spočítáno, že rozdíl v hladinách 

mezi Středozemním a Rudým mořem činí 10 metrů, ale vyvolala domněnku, že bude 

zapotřebí vybudovat zdymadla. Z Napoleonova plánu tudíž kvůli této chybě také sešlo.37 

 K průlomu v konstrukci novodobého Suezského průplavu tak došlo až v druhé 

polovině 19. století. Skupina inženýrů francouzského původu začala za plán stavby lobovat 

u Egyptského místokrále Saida Paši, až nakonec došlo k jeho schválení a zapojení Egypta 

do projektu v roce 1854. V roce 1858 tedy došlo k vytvoření Universal Company of the 

Maritime Suez Canal (Celosvětová společnost Suezského námořního kanálu), který měl 

vybudovat a později spravovat Suezský průplav po dobu 99 let. Poté měl být předán 

egyptským orgánům. Plán na konstrukci průplavu nejprve narazil na odpor Anglie a 

Osmanů, který si vynutil odklad počátku stavby, ale po intervenci Napoleona III. již stavbě 

nic nebránilo. Přes počáteční finanční problémy, které musel Said Paša vyřešit 

odkoupením 44 % společnosti, stavba započala 25. dubna 1859. Stavba byla na chvíli 

přerušena, když v roce 1863 nahradil Ismail Saida Pašu ve funkci egyptského místokrále, 

ale v roce 1864 byl na popud Napoleona III. vytvořen mezinárodní výbor, který všechny 

problémy stavby vyřešil. Díky němu byla tak stavba 17. listopadu 1869 dokončena.38 

 Stavba trvala 10 let. Nejprve byla na hloubení a konstrukci průplavu využívána 

pouze lidská (a většinou nedobrovolná) práce. Až později, při zapojení evropských zemí, 

se začaly používat bagry. Také se ukázalo, že hloubení již zaplavených částí je mnohem 

jednodušší a levnější než provádění výkopu nasucho, a tak byly postupně všechny prostory 

zaplavovány.39 

 Společnost Suezského průplavu byla původně plánovaná jako otevřená akciová 

společnost, kvůli nezájmu byl však podíl na jejím spravování rozdělen pouze mezi Francii 

 
37 FISHER, William B., Suez Canal. In: Encyklopedia Britannica (online). Naposledy aktualizováno: 16. 3. 

2021. Dostupné z: https://www.britannica.com/topic/Suez-Canal 

38 SUEZ CANAL AUTHORITY. Canal History. Suez Canal Authority (online). Dostupné z: 

https://www.suezcanal.gov.eg/English/About/SuezCanal/Pages/CanalHistory.aspx 

39 FISHER, William B., Suez Canal. In: Encyklopedia Britannica (online). Naposledy aktualizováno: 16. 3. 

2021. Dostupné z: https://www.britannica.com/topic/Suez-Canal 

https://www.suezcanal.gov.eg/English/About/SuezCanal/Pages/CanalHistory.aspx
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a Egypt. V roce 1875 byl ale Egypt nucen kvůli finanční problémům prodat svůj podíl. Ten 

odkoupila Velká Británie a stala se tak spolu s Francií hlavním správcem průplavu. 

Důležitým mezníkem pak byl podpis Konstantinopolské dohody, ve které se země 

zavázaly, že Suezský průplav zůstane otevřen všem zemím jak v dobách míru, tak i 

v dobách válečného konfliktu. Zároveň také zakazovala jakékoliv projevy násilí a 

nepřátelství v jeho vodách. K podpisu se zprvu nepřipojila Velká Británie, což vzhledem 

k jejímu statutu námořní velmoci byl velký problém. Učinila tak až v roce 1904. I tak ale 

v Suezském průplavu udržovala stálou vojenskou přítomnost. Konstantinopolská dohoda 

byla několikrát porušena. Například v roce 1898, kdy nebylo povoleno proplutí 

Španělských válečných lodí za Španělsko-americké války. Zároveň nebylo dovoleno 

proplutí izraelských lodí (a lodím s Izraelem obchodujícími) v roce 1949 v návaznosti na 

Arabsko-izraelskou válku. Teoreticky byl průplav volně propustný za 1. i 2. světové války, 

avšak vzhledem k dominanci námořnictva Spojeného království bylo proplutí pro lodě 

Německa a jeho spojenců téměř nemožný.40  

 Při otevření v roce 1869 byl průplav přibližně 8 metrů hluboký a umožňoval 

průjezd lodí o váze až 500 tun, což bylo na tehdejší dobu naprosto dostačující. Ještě před 

znárodněním průplavu Egyptem v roce 1956 byl ale prohlouben až na hloubku přesahující 

10 a půl metru, hlavně z důvodů enormního nárůstu počtu i velikosti lodí – tankerů, 

plujících z Perského zálivu. K dalšímu prohloubení a rozšíření pak došlo ještě v roce 1962. 

V druhé polovině 60. let 20. století byly naplánovány další úpravy a rozšíření, vzhledem 

k válečným konfliktům byly provedeny až koncem 70. let. Během té doby se průplav nejen 

prohloubil až na 16 metrů hloubky, zároveň se i rozšířil až na dvojnásobnou šířku, a navíc 

se provedly úpravy ohybů tak, aby i větší lodě neměly problém s proplutím. 

V následujících desetiletích se na průplavu prováděly různě velké a důležité rozšiřovací 

práce.41 

 V roce 2015 došlo k dosud nejdůležitějšímu rozšíření, jenž od té doby umožňuje 

provoz v obousměrných koridorech. Do roku 2015 totiž průplav, kvůli své nedostatečné 

šířce, fungoval pouze jednosměrně se střídavým provozem, kdy se oba směry potkávaly a 

 
40 FISHER, William B., Suez Canal. In: Encyklopedia Britannica (online). Naposledy aktualizováno: 16. 3. 

2021. Dostupné z: https://www.britannica.com/topic/Suez-Canal 

41 SUEZ CANAL AUTHORITY. Canal History. Suez Canal Authority (online). Dostupné z: 

https://www.suezcanal.gov.eg/English/About/SuezCanal/Pages/CanalHistory.aspx 

https://www.suezcanal.gov.eg/English/About/SuezCanal/Pages/CanalHistory.aspx
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střídaly v Hořkých jezerech. Byl tak postaven paralelní kanál, který tento problém řeší.42 

5.3 Bezpečnostní situace 

 Ve 20. století došlo ke dvěma úplným zavřením Suezského průplavu. K prvnímu 

došlo mezi lety 1956-57 při takzvané Suezské krizi. V roce 1956, tedy 13 let před 

vypršením původní 99leté dohody se Společností Suezského průplavu, znárodnil Suezský 

průplav egyptský revoluční prezident Gamál Abdel Násir. Tím v podstatě sebral Velké 

Británii poslední pozůstatek z koloniálních dob na Blízkém východě. Navíc výrazně 

ohrozil pro Británii extrémně důležitou námořní cestu. Násir zkřížil plány také Francii, 

která v nově nastoleném egyptském režimu viděla hrozbu pro již tak problematické 

Alžírsko. Obě mocnosti se tak spojili s Izraelem. Ten v roce 1956 napadl a obsadil 

Sinajský poloostrov. Británie a Francie zareagovaly obsazením (a tedy i znovuzískáním) 

průplavu pod záminkou vytvoření nárazníkové zóny mezi egyptskou a izraelskou armádou. 

Situace se ale velmi rychle uklidnila, především pak po zásahu Spojených států a 

Sovětského svazu, kteří oba požadovali příměří a okamžité stažení britských a 

francouzských vojsk. Suezský průplav se již v roce 1957 znovu otevřel a kontrolu nad ním 

znovu získal Egypt. Bylo ovšem umožněno proplutí izraelských lodí.43 

 K druhému, mnohem delšímu úplnému uzavření Suezského průplavu došlo mezi 

lety 1967-1975 v důsledku další Arabsko-izraelské války. V roce 1967 Izrael znovu dobyl 

Sinajský poloostrov a ze Suezského průplavu se tak stala fronta mezi izraelskou a 

egyptskou armádou. Egypt proto zablokoval oba konce průplavu na dlouhých 8 let. 

V průběhu války bylo v průplavu uvězněno 15 lodí, kterým bylo umožněno odplutí až po 

mírové smlouvě s Izraelem v roce 1979. Ačkoliv nebyla ani jedna z lodí napadena, pouze 

dvě byly schopny opustit průplav svépomocí.44 

  

 
42 FISHER, William B. Suez Canal. In: Encyklopedia Britannica (online). Naposledy aktualizováno: 16. 3. 

2021. Dostupné z: https://www.britannica.com/topic/Suez-Canal 

43 LAHAV, P. The Suez Crisis of 1956 and Its Aftermath: A Comparative Study of Constituons, Use of Force, 

Diplomacy and International Relations. Boston: Boston University Law Review, 2015, p 1297–1354. 

44 FISHER, William B. Suez Canal. In: Encyklopedia Britannica (online). Naposledy aktualizováno: 16. 3. 

2021. Dostupné z: https://www.britannica.com/topic/Suez-Canal 
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6. Malacký průliv 

6.1 Geografie průlivu 

Malacký průliv je úžina nacházející se mezi ostrovem Sumatra na jihozápadě a Malajským 

poloostrovem na severovýchodě. Vodní cestou spojuje Adamanské moře v Indickém 

oceánu a Jihočínské moře v Tichém oceánu. Má délku kolem 800 kilometrů, kdy na 

jihovýchodním konci je nejužší, a dosahuje šířky maximálně 65 kilometrů. Směrem na 

sever se postupně rozšiřuje až na šířku 250 kilometrů. Průměrná hloubka je asi 27 metrů, 

avšak na severozápadním konci se průliv prohlubuje až na 200 metrů. Název Malacký 

průliv pochází od přístavu Melaka (dříve Malaka), který býval hlavně v 17. a 18. století 

významným přístavem pro evropské námořníky.45 

 Na pobřeží průlivu se nachází několik významných sídel, měst a přístavů. 

Nejvýznamnějším je bezpochyby Singapur, bývalá britská kolonie a dnes samostatný stát 

na ostrově na jih od Malajského průlivu. V roce 2019 prošlo skrz singapurský přístav 

neuvěřitelných 626 miliónů tun zboží.46 Na Malajském poloostrově se poté nachází 

přístavy Johore Bahru, Klang (který leží v těsné blízkosti Malajského hlavního města 

Kuala Lumpur) a na úplném severovýchodě také Penang. Jediný opravdu významný 

přístav na ostrově Sumatra je Belwan, v těsné blízkosti regionálně významného města 

Medan.47 

 Ačkoliv je Malacký průliv jedna z nejrušnějších námořních cest na světě,48 L. 

Alexander ho nedefinuje jako jeden z primárních choke pointů. Malacký průliv má 

poměrně rozumnou alternativu. Je totiž možné obeplout ostrov Sumatra z jihu a poté využít 

buďto Lombocký nebo Sundský průliv. Tuto cestu dokonce využívají lodě, které mají pro 

proplutí Malackým průlivem příliš velký ponor. Tato cesta je sice asi o 643 kilometrů 

delší, ale je to ekonomicky i časově únosné. I přesto by však uzavření Malackého průlivu 

 
45 WALLENFELD, Jeff. Strait of Malacca. In: Encyklopedia Britannica (online). Dostupné z: 

https://www.britannica.com/place/Strait-of-Malacca 

46 MARITIME AND PORT AUTHORITY OF SINGAPORE. Singapore´s 2019 Maritime Performance. In: 

MPA Singapore (online). 13. 1. 2020. Dostupné z: https://www.mpa.gov.sg/web/portal/home/media-

centre/news-releases/detail/38b82bb6-2f92-418c-a98d-c4c9e56f9232 

47 GERKE, Solvay, EVERS, Hans-Dieter, HORNIDGE, Anna-Kathrina. The Straits of Malacca: Knowledge 

and divesity. London: Lit, 2008, ISBN: 978-38-258-1383-3 

48 Co se týče ropy, je dokonce na druhém místě za Hormuzským průlivem 
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znamenalo obrovskou komplikaci pro námořní dopravu a obchod, navíc, jak jsem již 

zmiňoval výše, je Lewisův článek téměř 30 let starý a význam obchodu, který prochází 

Malackým průlivem, velmi stoupl.49 

6.2 Historický vývoj 

Malacký průliv byl historicky velmi důležitý, ale až do 20. století byl významný hlavně 

regionálně. Prvním uskupením, o kterém víme, že průliv ovládal, byl budhistický stát 

Srívidžaja. Ten se rozkládal jak na severu ostrova Sumatra, tak i na Malajském 

poloostrově, a dokonce i ovládal západní část ostrova Jáva. Malaka byla tak pro Srívidžaju 

velmi důležitá.50 

 Po jejím rozpadu pak přebraly post dominantních aktéru v regionu Sultanát Ačeh, 

rozkládající se na severozápadě ostrova Sumatra, Johor, který se rozkládal na jihu 

Malajského poloostrova, a městský stát Malaka, od kterého má průliv svůj název. První 

Evropané do regionu přišli v roce 1511, kdy bylo město Malaka dobyto Portugalskem. 

Později se o region začalo zajímat i Nizozemsko, které v regionu založilo odnož Holandské 

sjednocené východoindické společnosti. Postupným ovlivňováním konfliktu mezi Johorem 

a Ačehem nakonec vytlačilo Portugalce z regionu a v roce 1641 dobylo Malaku.51 

 Novým rivalem pro Nizozemsko se ale v 18. století stala Velká Británie a Britská 

východoindická společnost. Británie postupně získala dominanci v regionu, hlavně díky 

založení přístavů v Penangu a v Singapuru, který Britové svými obchodními činnostmi za 

100 let změnili ze zapadlé rybářské osady na extrémně významný strategický, obchodní a 

námořní bod. K odvrácení potenciálních konfliktů se nakonec obě velmoci dohodly na 

rozdělení moci v jihovýchodní Asii, čímž byla britská dominance v Malackém průlivu 

potvrzena. Británie držela dominantní pozici v regionu až do 2. světové války. V roce 1942 

však Singapur padl do japonských rukou. Ačkoliv byl Singapur po skončení války 

samozřejmě navrácen, nedlouho poté došlo k dekolonizaci v regionu a Singapur se 

nedlouho poté stal součástí samostatné Malajsie. Později vznikl jako samostatná země.  

 
49 ALEXANDER, Lewis. The role of choke points in the ocean context. Geojournal, 1992 

50 GERKE, Solvay, EVERS, Hans-Dieter, HORNIDGE, Anna-Kathrina. The Straits of Malacca: Knowledge 

and divesity. London: Lit, 2008, ISBN: 978-38-258-1383-3 

51 WORLDOCEANREVIEW. The Strait of Malacca – a historical shipping metropolis. In: World Ocean 

Review (online). Dostupné z: https://worldoceanreview.com/en/wor-5/living-with-the-coasts/coastal-

functions/the-strait-of-malacca-a-historical-shipping-metropolis/ 
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I vzhledem k odchodu Francie z Indočíny se tak region, a s ním i Malacký průliv, dostal 

z evropské moci a přešel tak na nové aktéry v regionu – Malajsii, Singapur a Indonésii.52 

6.3 Bezpečnostní situace ve 21. století 

Bezpečnostní situace v Malackém průlivu rozhodně není ideální. Vyskytují se zde totiž 

velmi intenzivní pirátské a teroristické útoky. V podstatě můžeme konstatovat, že moderní 

pirátství mělo na začátku největší rozmach právě v této oblasti. V prvním desetiletí 21. 

století se až 40 % pirátských útoků na světě uskutečnilo právě v Malackém průlivu a jeho 

okolí, což ukazuje hlavně na velkou problematiku boje proti pirátství v tomto regionu. 

Problémem je hlavně nekoordinovanost jednotlivých zemí sdílejících Malacký průliv. Jde 

pak hlavně o Malajsii, Indonésii, ale i Thajsko.  

 Piráty v Malackém průlivu můžeme rozdělit na tři skupiny. První skupinou jsou 

piráti podobní těm somálským – většinou se jedná o chudé rybáře z pobřežních vesnic jak 

v Malajsii, tak hlavně v Indonésii. Cíle těchto pirátu jsou většinou menší lodě, používají 

pak jednodušší zbraně a operují v malých, na sobě nezávislých skupinkách. Tito piráti také 

obstarávají většinu útoků. Druhou skupinou jsou pak piráti působící v Thajském zálivu. 

Jedná se o větší, velmi dobře ozbrojené skupiny, které napadají větší lodě s cennějším 

nákladem a většinou se poté stahují zpět do vod Kambodži nebo Vietnamu. Třetí 

skupinkou jsou piráti, kteří mají nejspíše základny na ostrově Langkawi. Jedná se zároveň i 

o pašeráky a jiné kriminální elementy. Co do jejich počtu a vybavení se o ní dá říct, že jsou 

průnikem obou předchozích skupin.53 

 Boj proti námořnímu pirátství je v regionu složitý především kvůli častým 

neshodám okolních států. Nicméně se ale již od počátku 21. století objevuje snaha 

zúčastněných států o potlačení těchto útoků. Jako první se zrodila Malajská agentura pro 

prosazování námořních zákonů a ustanovení MALSINDO neboli spojení předchozích 

bilaterálních dohod Malajsie, Singapuru a Indonésie na lepší koordinaci ochrany 

Malackého průlivu a okolí. Tato opatření však neměla požadovaný účinek, jelikož bylo 

 
52 WORLDOCEANREVIEW. The Strait of Malacca – a historical shipping metropolis. In: World Ocean 

Review (online). Dostupné z: https://worldoceanreview.com/en/wor-5/living-with-the-coasts/coastal-

functions/the-strait-of-malacca-a-historical-shipping-metropolis/ 

53 BOKAREV, Dmitry. Piracy in the Strait of Malacca: an Age-Old Problem Whose Future Is Unclear. In: 

New Easter Outlook (online). 22. 9. 2020. Dostupné z: https://journal-neo.org/2020/09/22/piracy-in-the-

strait-of-malacca-an-age-old-problem-whose-future-is-unclear/ 
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hlídek, vzhledem k počtu útoků, velmi malý a nedostatečný počet. 54 Změnu konečně 

přineslo až založení Hlídky Malackého průlivu (Malacca Strait Patrol, MSP) v roce 2004, 

kde došlo k lepšímu zapojení všech zúčastněných stran a států. Došlo k eliminaci 

některých pirátských skupin. Počáteční úspěch se ovšem rozplynul a od roku 2012 se počet 

útoků konstantně zvětšoval. Až v roce 2014 došlo znovu k obratu a díky připojení Thajska 

k dílčím projektům MSP a zvětšení a zkvalitnění hlídek, klesl od roku 2015 počet 

pirátských útoků až o 92 %.55 

  

 
54 KHALID, Nazery. Security in the Straits of Malacca. In: The Asia-Pacific Journal (online). 1. 6. 2006. 

Dostupné z: https://apjjf.org/-Nazery-Khalid/2042/article.html 

55 OTHERS, Fact Sheet: The Malacca Straits Patrol. In: A Singapore Government Agency Website: 

MINDEF Singapore (online). 21. 5. 2015. Dostupné z: https://www.mindef.gov.sg/web/portal/mindef/news-

and-events/latest-releases/article-detail/2016/april/2016apr21-news-releases-00134/ 
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7. Analýza dat 

7.1 Bab-el Mandeb 

V této kapitole jsem analyzoval sesbíraná data pro průliv Bab-el Mandeb. Čerpal jsem pak 

hlavně z výročních zpráv IMO a IMB monitorujících pirátství, dále pak z webové stránky 

Resource trade earth spravovanou Chatham House a z dat zveřejněných Autoritou 

Suezského průplavu a z dat EIA. V následujících grafech č. 1-4 můžete nalézt data 

potřebná pro provedení jednoduché lineární regresní analýzy.  

 

 

Graf č. 1: Objem přepravené ropy průlivem Bab-el Mandeb za kalendářní rok56 

 

 
56 Chatham House: Resource trade Earth, Suez Canal Authority, EIA 
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Graf č. 2: Počet pirátských útoků v průlivu Bab-el Mandeb a okolí za kalendářní rok57 

 

Graf č. 3: Počet unesených lodí v průlivu Bab-el Mandeb a okolí za kalendářní rok.58 

 

 
57 IMO Annual Piracy reports 2000-19, IMB Annual Piracy reports 2000-19 

58 IMO Annual Piracy reports 2000-19, IMB Annual Piracy reports 2000-19 
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Graf č. 4: Počet zraněných nebo zabitých členů námořních posádek za kalendářní rok. 59 

 

Graf č. 1 znázorňuje objem přepravené ropy průlivem Bab-el Mandeb za jednotlivé 

kalendářní roky. Můžeme na něm pozorovat, že objem přepravené ropy mezi lety 2000-19 

byl poměrně stálý a pohyboval se většinou v rozmezí od 150 do 200 milionů tun ropy 

ročně.  

 Na grafech č. 2, 3 a 4 jsou znázorněné jednotlivé veličiny popsané v kapitole 

Metoda analýzy. Nejdůležitějším poznatkem z těchto dat je zjištění, že hlavní koncentrace 

útoků proběhla mezi lety 2008-12. Naopak o období mezi lety 2001-6 a 2013-19 můžeme 

konstatovat, že bylo poměrně klidné a nedocházelo k většímu narušení bezpečnosti 

v regionu.  

 V následujících grafech č. 5-7 jsem provedl finální analýzu dat pomocí jednoduché 

lineární regresní analýzy. 

 

 
59 IMO Annual Piracy reports 2000-19, IMB Annual Piracy reports 2000-19 
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Graf č. 5 Analýza vlivu objemu přepravené ropy na počet pirátských útoků v průlivu Bab-

el Mandeb a okolí 

 

 

Graf č. 6: Analýza vlivu objemu přepravené ropy na počet unesených lodí v průlivu Bab-el 

Mandeb a okolí 
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Graf č. 7: Analýza vlivu objemu přepravené ropy na počet zraněných nebo zabitých členů 

námořních posádek v průlivu Bab-el Mandeb a okolí 

 

 Nejdříve si prohlédneme jednotlivé rovnice jednoduché regresní analýzy. U všech 

tří analýz v grafech č. 5, 6 a 7 nám koeficient přímky b vykazuje záporné hodnoty (- 

0,0022, - 0,0004, - 0,00005). Ukazuje nám to, že u všech tří ukazatelů platí, že čím větší 

objem ropy propluje průlivem, tím menší je počet závislé proměnné y. Na tomto místě však 

musím zmínit nevýhodu jednoduché lineární regrese, při které mohou hodnoty závislé 

proměnné y nabývat záporné hodnoty, což v reálném světe samozřejmě není možné. Pro 

tento výzkum tak konstatuji, že rovnice regrese může být uzavřená zespodu ve chvíli, kdy 

závislá proměnná dosáhne hodnot 0. Tento výzkum se však nezabývá predikcí vývoje 

situace, ale určení závislosti objemu přepravené ropy na bezpečnostní situaci různých 

choke pointů. 

 Analýza v grafu č. 5 nám ukázala, že číslo R2 dosahuje hodnoty přibližně 0,47. Tato 

analýza dokáže vysvětlit zhruba pouze 47 % všech případů. To znamená, že většina 

pirátských útoků není přímo vztažená na objem přepravené ropy a musíme tak hledat jiné 

činitele, které mají vliv na počet pirátských útoků. U grafů č. 6 a 7 se číslo R2 ještě snižuje 

a dosahuje hodnot přibližně 0,36, respektive 0,26. To znamená, že přímý vliv objemu 

přepravené ropy na počet unesených lodí, respektive na počet zraněných nebo zabitých 

členů námořních posádek, je nevýznamný. 
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 Pokud zprůměrujeme všechny předem vypsané hodnoty R2, vyjde nám tato hodnota 

0,36. Znamená to tedy, že podle této metody analýzy lze vysvětlit 36 % veškerých případů. 

Proto musím konstatovat, že ačkoliv má objem přepravené ropy za rok vliv na 

bezpečnostní situaci v průlivu Bab-el Mandeb, je pouze velmi malý a nelze ho proto určit 

jako hlavní činitel. Je tedy potřeba hledat jinde. 

 V následujících grafech jsem provedl kontrolní analýzu, kdy jsem si za nezávislou 

proměnnou x dosadil objem celkového přepraveného zboží skrz průliv Bab-el Mandeb, 

znázorněným na grafu č.8. Za hodnoty závislé proměnné y jsem pak dosadil stejné 

ukazatele jako u hlavní analýzy. 

 

 

Graf č. 8: Objem celkového přepraveného zboží v průlivu Bab-el Mandeb za kalendářní 

rok60 

 
60 Chatham House: Resource trade Earth, Suez Canal Authority, EIA 
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Graf č. 9: Analýza vlivu objemu celkového přepraveného zboží na počet pirátských útoků 

v průlivu Bab-el Mandeb a okolí. 

 

 

 

Graf č. 10: Analýza vlivu objemu celkového přepraveného zboží na počet unesených lodí 

v průlivu Bab-el Mandeb a okolí. 
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Graf č. 11: Analýza vlivu objemu celkového přepraveného zboží na počet zraněných či 

zabitých členů námořních posádek v průlivu Bab-el Mandeb a okolí. 

 

 Při analýze vlivu objemu celkového přepraveného zboží na bezpečnostní situaci 

v průlivu Bab-el Mandeb nám vyšla poněkud překvapivá, ale hlavně odlišná čísla než 

z analýz v grafech č. 5-7. Hlavní zajímavostí je, že u grafu č. 9 a 10 vyšla hodnota 

parametru b kladná. To by tedy znamenalo opačnou kauzalitu než v přechozích analýzách. 

Ukazuje se, že podle daných analýz by platil vztah, že čím větší objem zboží by proplul 

průlivem Bab-el Mandeb, tím více by byla narušena bezpečnostní situace. Čísla R2 však 

nabyla tak malých hodnot (pod 0,02), že je model analýzy takřka stoprocentně 

nevysvětlující. Z výsledků tedy můžeme usoudit, že objem celkového přepraveného zboží 

průlivem Bab-el Mandeb nemá vliv na jeho bezpečnostní situaci. 
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7.2 Malacký průliv 

V této kapitole jsem analyzoval sesbíraná data pro Malacký průliv. Čerpal jsem hlavně 

z výročních zpráv IMO a IMB monitorujících pirátství, dále pak z webové stránky 

Resource trade earth spravovanou Chatham House a také z dat EIA. Na následujících 

grafech č. 12-15 můžete nalézt data potřebná pro provedení následující jednoduché lineární 

regresní analýzy.  

 

 

Graf č. 12: Objem přepravené ropy Malackým průlivem za kalendářní rok.61 

 

 

 
61 Chatham House: Resource trade Earth, EIA 
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Graf č. 13: Počet pirátských útoků v Malackém průlivu a jeho okolí za kalendářní rok.62 

 

 

Graf č. 14: Počet unesených lodí v Malackém průlivu a jeho okolí za kalendářní rok.63 

 

 
62 IMO Annual Piracy reports 2000-19, IMB Annual Piracy reports 2000-19 

63 IMO Annual Piracy reports 2000-19, IMB Annual Piracy reports 2000-19 

0

50

100

150

200

250

Počet pirátských útoků v Malackém průlivu a 

jeho okolí za rok

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

Počet unesených lodí v Malackém průlivu a jeho 

okolí za rok



 

 

37 

 

Graf č. 15: Počet zabitých nebo zraněných členů námořních posádek za kalendářní rok.64 

 

 Na grafu č. 12 můžeme sledovat mírný nárůst objemu přepravené ropy v Malackém 

průlivu, a to od roku 2000 do roku 2016, kdy dosáhl vrcholu při 794 240 miliónech tun 

ropy za rok. Od té doby se drží celkem konstantní počet kolem 780 000 milionů tun ropy 

za rok. 

 

 Grafy č. 13-15 nám ukazují hodnoty, které v regresní analýze později dosadím za 

závislou proměnnou y. Můžeme pozorovat, že k největšímu narušením bezpečnosti 

v regionu docházelo hlavně mezi lety 2000-2005. Další větší nárůst pak proběhl mezi lety 

2012-2015. Na rozdíl od situace v průlivu Bab-el Mandeb však můžeme konstatovat, že 

bezpečnostní situace v regionu Malackého průlivu je poměrně horší a ohrožení pirátskými 

útoky můžeme vysledovat v každém ze sledovaných let.  

 V následujících grafech č. 16-18 jsem provedl finální analýzu dat pomocí 

jednoduché lineární regresní analýzy. 

 
64 IMO Annual Piracy reports 2000-19, IMB Annual Piracy reports 2000-19 
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Graf č. 16: Analýza vlivu objemu přepravené ropy na počet pirátských útoků v Malackém 

průplavu a okolí. 

 

Graf č. 17: Analýza vlivu objemu přepravené ropy na počet unesených lodí v Malackém 

průlivu a okolí 
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Graf č. 18: Analýza vlivu objemu přepravené ropy na počet zraněných nebo zabitých členů 

námořních posádek v Malackém průlivu a okolí 

 

 Pokud se nejdříve podíváme na hodnoty koeficientu b za analýz v grafech č. 16-18, 

zjistíme, že, stejně jako při provedení analýzy v průlivu Bab-el Mandeb, vycházejí záporné 

(-0,0003, respektive -0,0004 a -0,0002). Znamená to tedy, že čím vyšší je hodnota 

nezávislé x (objem přepravené ropy), tím nižší jsou hodnoty jednotlivých závislých y 

(počet pirátských útoků, počet unesených lodí, počet zraněných nebo zabitých členů 

námořních posádek). 

  Když se podíváme na hodnoty R2 zjistíme, že nejvyšší hodnoty vykazuje u grafu č. 

18, a tedy 0,59. To znamená, že tímto modelem lze vysvětlit 59 % všech případů, což už je 

docela slušné číslo. Naopak ale u grafu č. 16 a 17 vykazuje hodnotu 0,21, respektive 0,28. 

Tím pádem lze těmito modely vysvětlit pouze 21, respektive 29 % procent všech případů, 

což je opět jen malá část a vliv je tedy minimální.  

 Při zprůměrování čísel R2 ze všech tří modelů v grafech 16-18 nám vyjde přibližně 

číslo 0,36, neboli stejná hodnota, jaká nám vyšla při analýze průlivu Bab-el Mandeb. 

Znamená to tedy, že tímto modelem se dá vysvětlit 36 % všech případů. Lze tedy znovu 

konstatovat, že i když jsou hodnoty objemu přepravené ropy za rok i hodnoty všech tří 

závislých proměnných y vyšší než u průlivu Bab-el Mandeb, je vliv nezávislé proměnné x 

na závislé proměnné y minimální. Nelze proto objem přepravené ropy v Malackém průlivu 

označit jako hlavní činitel jeho bezpečnostní situace. 
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 V následujících grafech jsem provedl kontrolní analýzu, kdy jsem si za nezávislou 

proměnnou x dosadil objem celkového přepraveného zboží skrz Malacký průliv, 

znázorněným na grafu č.19. Za hodnoty závislé proměnné y jsem pak dosadil stejné 

ukazatele jako u hlavní analýzy. 

 

 

Graf č. 19: Objem celkového přepraveného zboží v Malackém průlivu za kalendářní rok.65 

 

 

Graf č. 20: Analýza vlivu objemu celkového přepraveného zboží na počet pirátských útoků 

v Malackém průlivu a okolí 

 
65 Chatham House: Resource trade Earth, EIA 
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Graf č. 21: Analýza vlivu objemu celkového přepraveného zboží na počet unesených lodí v 

Malackém průlivu a okolí 

 

 

Graf č. 22: Analýza vlivu objemu celkového přepraveného zboží na počet zraněných či 

zabitých členů námořních posádek v Malackém průlivu a okolí 

 

 Z výše provedené analýzy můžeme vypozorovat dva zajímavé ukazatele. Za prvé, 

všechny tři hodnoty parametru b vyšly opět záporné, což znovu ukazuje to, že čím větší 

objem celkového zboží propluje Malackým průlivem, tím menší je narušení celkové 

bezpečnosti podle zadaných hodnot závislých veličin y. Ukazuje se nám tak stejný trend 

jako při analýze s objemem přepravené ropy. 
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 Hodnoty R2 nám naopak vyšly poměrně vyšší než u analýzy s objemem přepravené 

ropy (0,32, 0,25 a 0,65). Konkrétně analýzou v grafu č. 22, kdy jsem si za závislou y 

dosadil počet zraněných nebo zabitých členů námořních posádek, lze podle výsledku 

vysvětlit až 65 % všech případů. Průměrná hodnota R2 všech tří analýz vychází 0,41, což 

znamená, že tímto modelem lze vysvětlit 41 % procent všech případů. Je to sice větší 

hodnota než u analýzy vlivu objemu přepravené ropy, stále je však většina případů tímto 

modelem nevysvětlena. Proto musím znovu konstatovat, že objem celkového přepraveného 

zboží nemá výraznější vliv na bezpečnostní situaci v Malackém průlivu. 

7.3 Suezský průplav 

V této kapitole jsem analyzoval sesbíraná data pro Suezský průplav. V této části má model 

analýzy prováděné v této práci několik nedostatků. Za prvé, mezi lety 2000-2019 nedošlo 

v Suezském průplavu a jeho okolí k žádnému zaznamenanému únosu lodi nebo zranění či 

zabití nějakého člena námořních posádek. Je proto nemožné provést analýzu s těmito 

hodnotami dosazenými za závislou neznámou y. Lze tedy provést jen analýzu vlivu 

objemu přepravené ropy na počet pirátských útoků. Analyzuji proto hlavně oblast kolem 

Suezského průplavu, tedy Rudé moře. Potřebná data jsou znázorněna na následujících 

grafech č. 23-24. 

 

 

Graf č. 23: Objem přepravené ropy v Suezském průplavu za kalendářní rok66 

 
66 Chatham House: Resource trade Earth, Suez Canal Authority, EIA 
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Graf č. 24: Počet pirátských útoků v Suezském průplavu a jeho okolí za kalendářní rok.67 

 

 

Graf č. 25: Analýza vlivu objemu přepravené ropy na počet pirátských útoku v Suezském 

průplavu a okolí. 

 

  

 
67 IMO Annual Piracy reports 2000-19, IMB Annual Piracy reports 2000-19 

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

Počet pirátských útoků v Suezském průplavu a 

jeho okolí za rok

y = -0,0002x + 46,328
R² = 0,2482

-10

-5

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

0 50 000 100 000 150 000 200 000 250 000 300 000

Analýza vlivu objemu přepravené ropy na počet 

pirátských útoku v Suezském průplavu a okolí



 

 

44 

 Z výše ukázaných grafů můžeme vyvodit několik závěrů. Za prvé, na rozdíl od 

Malackého průlivu a průlivu Bab-el Mandeb můžeme z přiložených dat konstatovat, že 

bezpečnostní situace v Suezském průlivu je značně stabilnější. Pirátských útoků v regionu 

je mnohem méně a ostatní ukazatele bezpečnostní situace definované v této práci vykazují 

ve sledovaném období nulové hodnoty. Za druhé, z jediné provedené analýzy nám hodnota 

R2 vyšla velmi malá, přibližně 0,25, takže metoda analýzy této práce vysvětluje  

jen 25 % všech případů. 

 Došel jsem tedy k závěru, že metoda analýzy této práce je nedostatečná 

k pochopení bezpečnostní situace v Suezském průlivu a je třeba hledat jiné důvodu 

poměrné bezpečnostní stability v regionu. Pro jistotu však v grafu č. 26 provedu kontrolní 

analýzu, kdy si za nezávislou hodnotu x dosadím objem celkového přepraveného zboží 

Suezským průplavem, znázorněným na grafu č. 25. 

 

 

Graf č. 25: Objem celkového přepraveného zboží v Suezském průplavu za kalendářní rok.68 

 
68 Chatham House: Resource trade Earth, Suez Canal Authority, EIA 
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Graf č. 26: Analýza vlivu objemu celkového přepraveného zboží na počet pirátských útoků 

v Suezském průplavu a okolí 

 Z analýzy znázorněné na grafu č. 26 vychází hodnota koeficientu b kladná. 

Znamená to tedy, že čím větší je objem celkového přepraveného zboží, tím více je i 

pirátských útoků. Je ovšem třeba říct, že hodnota R2 dosahuje přibližně hodnoty 0,01, což 

znamená, že vysvětluje pouze 1 % případů. 

7.4 Shrnutí  

Výše provedené jednoduché lineární regresní analýzy u všech tří zkoumaných choke 

pointů nám poměrně jasně dokázaly, že objem přepravené ropy nemá zásadní vliv na jejich 

bezpečnost. U průlivu Bab-el Mandeb a Malackého průlivu jsou výsledky velmi podobné. 

Ačkoliv se oba průlivy potýkají s moderním pirátství a oba jsou pro obchod a přepravu 

ropy významné, geopolitická, bezpečnostní i geografická situace se značně liší. Je proto 

zajímavé, že průměrné hodnoty R2 vyšly stejné, a tedy 0,36. Lze tedy pomocí tohoto 

modelu vysvětlit 36 % všech případů, což ale neukazuje zásadní korelaci. Rozdílné 

výsledky nám však vyšly při kontrolní analýze s celkovým objeme přepraveného zboží. 

Zatímco při analýze Malackého průlivu nám číslo R2 vyšlo větší než u první analýzy 

(0,41), u průlivu Bab-el Mandeb nabylo hodnot nižších než 0,1. Výsledky jsou vzhledem k 

první analýze velice odlišné, i tak lze konstatovat, že zde není významná korelace. Analýza 

Suezského průplavu byla proveden jen z části, jelikož modelem analýzy této práce je 

nedostatečný pro pochopení jeho bezpečnostní situace. I tak nám však tato částečná 

analýza neprokázala významnou korelaci, kdy vyšla hodnota čísla R2 0,25. 
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8. Závěr  

V této práci jsem úspěšně analyzoval vliv objemu přepravené ropy na bezpečnostní situaci 

v Suezském průplavu, průlivu Bab-el Mandeb a v Malackém průlivu. Na začátek jsem 

popsal jednotlivé teorie a pojmy, se kterými jsem pracoval. Následně jsem shrnul 

geografické a historické pozadí jednotlivých choke pointů, které byly vybrány pro tuto 

práci, a stručně jsem popsal jejich aktuální bezpečnostní situaci. Následně jsem provedl 

analýzu této práce pomocí metody, tedy jednoduchou lineární regresí. Nyní shrnu své 

poznatky a určím výsledek své práce. 

 Choke pointy tvoří páteř námořních obchodních cest a jsou velmi důležité pro 

plynulost a rychlost světového obchodu. Vzhledem k jejich strategickému významu a 

poměrně velkému objemu zboží, které jimi prochází, jsou ale častým terčem útoků různých 

teroristických, pirátských a jiných uskupení. Obrana těchto průlivů a průplavů však může 

být problematická. Komplikací je hlavně nekoordinovanost aktérů a států na pobřeží těchto 

úžin. Další hrozbou jsou pak státy, které vzhledem k jejich vnitropolitické situaci nejsou 

schopné, nebo se nechtějí zapojit do řešení bezpečnostních hrozeb v jejich teritoriálních 

vodách. Hlavní hrozbou v bezpečnosti choke pointů jsou pak bezesporu různé pirátské 

skupiny, ať už organizované, či neorganizované. Mají na svědomí většinu útoků v mnou 

zkoumaných úžinách. Boj proti modernímu námořnímu pirátství probíhá už od 90. let 

minulého století, a stále není u konce. 

 Nyní nezbývá, než odpovědět na mou výzkumnou otázku: Má přeprava ropy 

zásadní vliv na bezpečnostní situaci choke pointů, konkrétně na Suezský průplav, Bab El-

Mandeb a Malacký průliv? Při analýze Malackého průlivu a průlivu Bab-el Mandeb vyšly 

poměrně podobné výsledky, ze kterých jasně vyplynulo, že objem ropy přepravené těmito 

úžinami nemá zásadní vliv na jejich bezpečnostní situaci. Dokonce i kontrolní analýza 

vlivu objemu celkového přepraveného zboží neprokázala zásadní kauzalitu. Pro pochopení 

důvodu jejich závažné bezpečnostní situace je tak potřeba provést jiný, kvalitativní 

výzkum, při kterém lze promítnout i jiné vlivy, jako je například přítomnost vojenské mise 

či posádky chránící tyto choke pointy, nebo stabilitu a bezpečnostní situaci ve státech, 

jejichž teritoriální vody zasahují či mají vliv na dané úžiny. 

 Suezský průplav zastává zvláštní pozici mezi zkoumanými choke pointy v této 

práci. O jeho bezpečnostní situaci lze konstatovat, že je poměrně stabilní. Proto je model 

analýzy definovaný v této práci nedostačující. U Suezského průplavu se tedy jedná spíše o 
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otázku, proč je situace takto stabilní a z jakého důvodu zde nedochází k jejímu výraznému 

narušení. Proto se tu také nabízí prostor k provedení jiné analýzy, která bere v potaz 

přítomnost stálé vojenské posádky na jeho obranu, nebo také fakt, že se jedná o člověkem 

uměle vytvořenou úžinu, která je tak výrazně užší než například Malacký průplav. I zde ale 

musím konstatovat, že objem přepravené ropy nemá zásadní vliv na bezpečnostní situaci 

v Suezském průplavu. 
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9. Summary 

In this Bachelor thesis, I have successfully analysed the impact of the volume of 

transported oil on security situation in Suez Canal, Bab El-Mandeb and Malacca Strait. 

Firstly, I have described each theory and term that I have worked with. Secondly, I have 

summarized the geographical and historical background of each choke point that was 

analysed in this thesis, and I have described their current security situation. Thirdly, I have 

carried out the analysis itself, using the simple linear regression. Now, I am going to 

summarize my findings and determine the result of my work. 

 Choke points are the backbone of worlds maritime trade ways and they are crucial 

for the fluency and speed of the world trade. Given their strategic importance and 

relatively huge volume of goods which flow through, they are often a target to several 

terrorist and pirate attacks. In addition, defending those straits and canals can be 

problematic. The difficulty is in the lack of coordination of the countries on the coasts of 

those straits. States, whose internal political situations make it impossible to intervene and 

defend their own territorial waters, pose yet another threat. Nevertheless, the main problem 

is the presence of various pirate groups. They are the cause of most attacks in the straits 

analysed in this thesis. The fight against the modern maritime piracy is far from over. 

 Now its time to answer my research question. The results of my analysis of both the 

Bab-el Mandeb and Malacca strait are quite similar. They clearly showed that the impact 

of the volume of transported oil on their security situation is not essential. Even the check 

analysis did not show significant correlation. To better understand the cause of their severe 

security situation, it is necessary to conduct different analysis, which could reflect other 

influences, for example the presence of the military mission protecting those choke point, 

or the stability and security situation of the states that surrounds them.  

 The Suez Canal holds a special position among the analysed choke points in this 

thesis. We can state that its security situation is relatively stable. Therefore, the analysis 

model used in this thesis is insufficient. The main question considering the Suez Canal is 

rather why the security situation is so stable. That is why there is a space to conduct 

another analysis, which takes in account the fact that there is a permanent military garrison 

guarding the canal and that, since it is a manmade narrow, it is notably narrower than for 

example the Malacca strait. Nevertheless, I have to state that the impact of the volume of 

transported oil on security situation in Suez Canal is not essential. 
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