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Abstract /

Water in West Africa: A Source of Confl ict or Initiative to Cooperation?

Th e article investigates the problem of sharing water from international water resources 
and focuses on the Niger River, the Senegal River, and the Volta River in West Africa. Its 
main aim is to examine the sharing of water provided by the mentioned important rivers 
and to point out the existence of confl icts or cooperation between the individual countries 
in the said river basins. When examining the situation related to the sharing of water from 
the mentioned rivers, the text will be based on two approaches. Th e fi rst one shows the in-
ternational water resources as a potential cause of confl icts, and the other one as a means 
allowing for the development of cooperation. In accordance with the approach, the reasons 
why water from the mentioned rivers becomes a source of confl icts will be discussed at fi rst, 
followed by the discussion of the mechanisms supporting mutual cooperation between the 
individual countries in the said river basins. Th e aim of the article is to examine whether 
there is a danger of future confl icts over water in the basins of the Niger River, the Senegal 
River and the Volta River or an evolution of cooperation in this fi eld.
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Úvod

Problematika nedostatku pitné vody se stává celosvětovým problémem a  stále čas-
těji se mluví o reálné hrozbě válek o tento zdroj. Klimatické změny a nadměrné využití 
činí sladkou vodu méně dostupnou, a  tudíž cennější. V této souvislosti nabývá na vý-
znamu téma sdílení vody z  mezinárodních vodních zdrojů,1 které do  budoucna hrozí 
v určitých lokalitách přerůst ve spory či konfl ikty. Text se konkrétně zaměří na situa-
ci ohledně sdílení vody z mezinárodních řek Niger, Senegal a Volta v regionu západní 
Afriky. Předmětem výzkumu se stanou nejen výše uvedené řeky a jednotlivé státy v jejich 
povodích, ale především vzájemné vztahy v souvislosti s využitím vody z těchto toků, 
které se kvůli její zvyšující se nedostupnosti stávají náchylnými k vypuknutí konfl iktů.

Západní Afrika2 je jednou z nejhustěji obydlených částí Afriky. V regionu se rozvíjí 
průmyslová činnost, roste těžba nerostných surovin a stoupá poptávka po zemědělských 
produktech, což klade stále větší nároky na  spotřebu sladké vody (OECD/ECOWAS, 
2009: 13–15). Z pohledu geografi e je tento region značně členitý a z klimatologického 
hlediska se zde nalézají oblasti velmi různorodé. Pokud se k tomu přidá vliv klimatic-
kých změn a variabilita počasí, stává se výsledným efektem snížení dostupnosti sladké 
vody. Řeka Niger,3 jež se stále častěji potýká s nedostatkem vody, je toho příkladem.4 Tok 
je však nenahraditelným zdrojem pitné vody a současně zásadním zdrojem obživy pro 
mnoho obyvatel afrických států, kteří obývají jeho povodí.5 Dalším významným zápa-
doafrickým tokem je řeka Senegal, která protéká na  rozhraní Mauretánie a  Senegalu. 
Konfl ikt o její vody se rozhořel v roce 1989, kdy spor mezi zemědělci a pastevci přerostl 
až do vojenského střetu. Částečné dohody bylo dosaženo až v roce 1997, kdy byl ustaven 
společný dohled nad tokem. Přesto rozpory v otázce sdílení vody z této řeky nadále hrozí 
přerůst v konfl ikt (Kipping, 2009: 678).

Místem, kde je situace ohledně sdílení vody taktéž problematická, je povodí řeky 
Volty. Na jejím toku bylo vybudováno několik přehrad, které jsou využívány nejen k zá-
sobování pitnou vodou, ale také k  výrobě potřebné elektrické energie. Stavby těchto 
vodních děl jsou však doprovázeny protesty kvůli přesídlování místních obyvatel, stej-
ně jako problémy ekologického charakteru (Borghese, 2009: 686). Stále častěji jsou také 
zmiňovány zvyšující se nároky na vody Volty ze strany Burkina Faso, která se nachází 
na horním toku řeky. 

Ke sdílení vody z mezinárodních vodních zdrojů lze přistupovat dvěma odlišnými 
způsoby. Zatímco první o něm uvažuje jako o možném zdroji konfl iktů, v souladu s dru-
hým v této oblasti převažuje spíše vzájemná dohoda a následná součinnost. Text se proto 
při rozboru problematiky sdílení vody z mezinárodních vodních zdrojů bude věnovat 
vybraným západoafrickým tokům prostřednictvím těchto dvou rozdílných přístupů 
a  jeho hlavním úkolem bude prověřit, zda v  jejich povodích do budoucna hrozí vznik 
konfl iktů, nebo naopak bude docházet k rozvoji spolupráce.
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Současný stav bádání a teoretické ukotvení problému

Teoretické přístupy zabývající se problematikou sdílení vodních zdrojů lze pro potře-
by tohoto textu rozdělit do dvou základních, vzájemně odlišných proudů. První z nich 
spojuje životní prostředí s bezpečnostní dimenzí, přičemž situuje vodní zdroje do role 
komodity a potencionální příčiny konfl iktů. Druhý z nich sdílení vodních zdrojů dává 
do souvislosti s kooperativním jednáním a spoluprací (Hensel & Brochmann, 2008: 2–4). 
V  souladu s  prvním teoretickým přístupem je nutné uvést jednoho z  nejvýznamněj-
-ších autorů, kteří se zabývají konfl iktním potenciálem vodních zdrojů, Petera Gleicka.6 
Gleick upozorňuje, že nedostatek vody v některých oblastech může vést až k ozbroje-
ným konfl iktům (Gleick, 1993: 79).7 Voda podle něj může fi gurovat jako zdroj konfl iktu 
z několika důvodů. Prvním z těchto důvodů je nedostatek vody v lokalitě (1), následuje 
sdílení vodních zdrojů více než jedním státem či regionem (2), dále je také důležitá silová 
kapacita aktérů sdílejících vodní zdroj (3) a v neposlední řadě možnost nahradit vodní 
zdroj jiným způsobem (4) (Gleick, 1993: 93; Říha, 2014: 130). Každý z těchto důvodů se 
může podle Gleicka podílet na vytvoření prostředí, které je náchylné ke vzniku konfl ik-
tu, nicméně je nutné přihlédnout i dalším faktorům, které hrají v konkrétní konfl iktní 
situaci roli.8

Dalším autorem, který se snaží prokázat příčinnou souvislost mezi nedostatkem vod-
ních zdrojů a vznikem konfl iktů, je Th omas Homer-Dixon. Homer-Dixon upozorňuje, 
že spory o vodní zdroje v rozvojovém světě, které probíhají už dnes, jsou první známky 
možného vzestupu násilí v letech příštích. Přestože si je vědom kladných vlastností těch-
to sporů, jako je například možné přerozdělení dříve nespravedlivě rozdělených zdrojů, 
varuje, že negativní stránky by mohly převážit ty pozitivní. V  souvislosti s  konfl ikty 
o vodní zdroje poukazuje na skutečnost, že obnovitelný zdroj, který s největší pravděpo-
dobností může stimulovat vznik konfl iktu, je říční voda v případě řeky sdílené více státy 
(Homer-Dixon, 1994: 7). Homer-Dixon odmítá názor, že environmentální nedostatek 
je pouze silný sociální stresor, který ale nehraje roli příčiny konfl iktu, a upozorňuje, že 
environmentální nedostatek může být hlavní příčinou konfl iktu.9 Nedostatek vodních 
zdrojů se vznikem konfl iktů spojuje také Kent Butts, který poukazuje na skutečnost, že 
tento faktor má značný vliv na regionální stabilitu, zejména v suchých oblastech. Dále 
dodává, že populační růst, poptávka po vodě a klimatické změny10 by mohly způsobit, že 
nedostatek vody bude hrát daleko důležitější roli v geopolitických záležitostech (Butts, 
1997: 81).

V souvislosti s přístupem k řešení konfl iktů o vodní zdroje založeným na spolupráci 
je potřeba zmínit především Aarona Wolfa. Wolf si je vědom existence sporů o  vod-
ní zdroje, ovšem na základě srovnání dat zachycených v databázi International Water 
Events Database (IWED)11 vysledoval, že v počtu událostí souvisejících se sdílením vod-
ních zdrojů převládají události kooperativního charakteru nad konfl ikty.12 Databáze 
IWED eviduje všechny hlášené události konfl iktní či kooperativní povahy v souvislosti 
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se vztahy ohledně mezinárodních zdrojů sladké vody ve  světě v  období 1948–2008. 
Události uvedené v  IWED jsou hodnoceny prostřednictvím stupnice BAR (basins at 
risk), která pracuje s patnáctistupňovou škálou uvedenou v Tabulce 1. 

Tabulka 1: Stupnice BAR

Stupeň BAR Defi niční kritéria pro daný stupeň BAR
-7 formální vyhlášení války
-6 rozsáhlé vojenské operace
-5 omezené vojenské akce
-4 politicko-vojenské nepřátelské akce
-3 diplomaticko-ekonomické nepřátelské akce
-2 silně nepřátelské ofi ciální projevy
-1 mírné projevy nepřátelství, nesoulad ve vzájemných vztazích
0 neutrální nebo nedůležité akty pro mezinárodní situaci
1 mírná ofi ciální podpora, mezinárodní jednání, opatrná formulace podpory
2 ofi ciální verbální podpora cílů, hodnot nebo režimu
3 kulturní nebo vědecká dohoda nebo podpora (nestrategická)
4 nevojenská, ekonomická, technologická, průmyslová dohoda
5 vojenská, ekonomická a strategická podpora

6 mezinárodní dohoda o vodních zdrojích, významná strategická aliance 
(regionální nebo mezinárodní)

7 dobrovolné sjednocení do jednoho státu

Zdroj: Wolf, Yoff e & Giordano, 2003: 34.

Wolf poukazuje na skutečnost, že přestože spory o vodní zdroje existují, ve většině 
případů vedou ke kooperativnímu řešení. V souvislosti s problematikou konfl iktů a spo-
lupráce v oblasti sdílení mezinárodních vodních zdrojů dodává, že ačkoliv je potenciál 
pro vznik konfl iktů o vodu mezi jednotlivými zeměmi doposud nízký, nelze nalézt ani 
dostatek podnětů ke spolupráci.13 Na základě zkoumání Wolf také upozorňuje na důleži-
té globální ponaučení v souvislosti se vztahem mezi bezpečností a vodními zdroji, když 
uvádí následující body: 

1) Voda překračující mezinárodní hranice může způsobit napětí mezi zeměmi sdíle-
jícími povodí. Přestože není pravděpodobné, že tato situace povede ke konfl iktu, 
včasná spolupráce může napomoci ke zmírnění problému. Voda se tak může stát 
podnětem k dialogu a spolupráci.

2) Přítomnost mezinárodních institucí a existence úspěšných dohod se podílejí na ře-
šení napjatých situací a umožňují spravedlivé rozdělení sdílených vodních zdrojů. 
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3) Pravděpodobnější než výskyt násilných konfl iktů je existence předpokladu po-
stupného snižování množství a/nebo kvality vody, což může mít vliv na lokální, 
regionální, ale také mezinárodní prostředí a jeho stabilitu. 

4) Největší globální hrozba související s vodou vyplývá z faktu, že miliony lidí nemají 
přístup k dostatečnému množství kvalitní vody pro spokojený život. 

Wolf také upozorňuje, že v budoucnu by vlivem vývoje mohlo dojít ke změně pří-
stupu. Poukazuje na čtyři možné základní změny ve vztahu k přeshraničním vodním 
zdrojům: 1) vznik nových technologií pro vyjednávání a  řízení, 2) vliv globalizace, 
3) rozvoj geopolitiky odsolování, 4) změna povahy zdrojů sladké vody, ale i samotných 
konfl iktů. Wolf dále dodává, že všechny tyto změny ve vývoji by však v konečném dů-
sledku měly vést spíše ke kooperativnímu jednání a vzájemné spolupráci (Wolf, 2007: 
22–24).

Dalším autorem, který preferuje přístup založený na  součinnosti, je Meredith 
Giordano, která uvádí, že v situaci, kdy se voda stává vzácným zdrojem a není k dispozici 
dostatečná institucionální kapacita v podobě mezinárodní smlouvy či organizace, jež by 
dokázala spor řešit, je velká pravděpodobnost, že dojde ke vzniku konfl iktu (Giordano, 
2003: 124). Přístup poukazující na  převahu spolupráce nad konfl ikty v  oblasti spo-
rů o  vodní zdroje sdílí také Sandra Postel. Postel považuje za  důležitý faktor, jenž se 
může stát příčinou vzniku situací, které mohou vyústit ve vznik konfl iktu, vodní stres. 
V souvislosti s tím upozorňuje na funkci vlád a mezinárodních institucí, které by měly 
reagovat na novou geografi i a příčiny způsobující konfl ikty o vodu a současně dodržo-
vat tři zásady jak jednat v zájmu udržení bezpečnosti v souvislosti s využitím vodních 
zdrojů. Těmito zásadami jsou: 1) zvýšení efektivity použití vody v zemědělství zavede-
ním nových technologií, 2) silnější politiku jednotlivých zemí pro ochranu využití vody 
a zároveň podporu ze strany mezinárodních institucí, 3) včasné a konstruktivní jednání 
ze strany vlád a mezinárodních organizací (Postel & Wolf, 2001).

V  následujícím textu budou uplatněny oba zmiňované základní přístupy věnující 
se sdílení vody z  mezinárodních vodních zdrojů. Využíván je nejen pohled považují-
cí vodu za komoditu a možnou příčinu konfl iktů, ale také přístup, kde voda plní roli 
prostředku pro vzájemnou kooperaci a  spolupráci. V  textu budou na  základě kritérií 
Petera Gleicka rozebrány nejen faktory, které situují sdílené vodní zdroje do role původce 
sporů, ale současně budou také analyzovány hlavní mechanismy přispívající k  rozvoji 
spolupráce a prevence či řešení případných konfl iktů, kterými jsou mezinárodní smlou-
vy a regionální organizace.14 Vzájemné propojení obou přístupů umožní poukázat nejen 
na důvody, kdy mohou mezinárodní říční vodní zdroje v západní Africe fi gurovat jako 
zdroj konfl iktu, ale také na existenci prvků, které umožňují tyto spory potlačit a rozvíjet 
spolupráci v oblasti sdílení vodních zdrojů v regionu. 
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Voda jako zdroj konfl iktů

Nedostatek vody v lokalitě

Z klimatologického pohledu je region západní Afriky značně kontrastní, velmi výraz-
ný je především rozdíl mezi suchými a mokrými oblastmi. Hydrografi cká sít v regionu 
je však značně členitá a  částečně dokáže tyto rozdíly tlumit. Sedmnáct států regionu 
sdílí 25 říčních toků překračujících hranice. Povodí Nigeru je sdíleno 11 státy, šestice 
zemí se nachází v povodí Volty a čtyři státy se dělí o povodí řeky Senegal (Niasse, 2005: 
3–4). Vzhledem k mezinárodnímu charakteru řek Niger, Senegal a Volta, souvisejícím 
s  jejich přeshraničním průtokem a  sdílení jejich vod několika státy, vzniká vzájemná 
závislost, která má politické, ekonomické, ale i bezpečnostní konsekvence. Celkový od-
běr sladkovodních zdrojů v  západní Africe je v  současnosti něco kolem 4 %, přičemž 
celková hodnota obnovitelných vodních zdrojů v  regionu se odhaduje na  jeden bilion 
metrů krychlových (WRCC, 2012). Hranice vodního stresu, která je udávána hodno-
tou 1 700 m3 na osobu a na rok,15 by díky průměrné hodnotě vodních zásob 4 059 m3 
na osobu (rok 2005) v západní Africe neměla být na regionální úrovni překročena, ovšem 
relativní množství zásob se neustále snižuje a je potřeba také vnímat diference této hod-
noty mezi jednotlivými zeměmi (Hellendorff , 2013: 4). 

Tabulka 2 uvádí celkové množství obnovitelných vodních zdrojů na  osobu a  rok 
v  jednotlivých zemích podél toku zkoumaných řek. Z  uvedených dat získaných z  da-
tabáze AQUASTAT16 je patrné, že množství vodních zdrojů se v  jednotlivých státech 
v uvedených obdobích postupně snižuje a například v Burkina Faso značí hodnota v le-
tech 2013–2017 dle Falkenmarkova indexu chronický nedostatek.

Tabulka 2: Celkové množství obnovitelných vodních zdrojů v zemích podél 
toku řek Niger, Senegal a Volta, v m3 na osobu a rok

Povodí Stát

Období
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2
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93
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99

7
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98
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00

2

20
03
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00

7

20
08

-2
01

2

20
13
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01

7

Niger
Benin 4 907 4 149 3 559 3 031 2 626 2 556
Niger 4 117 3 457 2 881 2 398 1 985 1 910
Nigérie 2 845 2 511 2 215 1 944 1 695 1 648

Senegal

Guinea 33 561 27 242 24 983 22 949 19 736 19 242
Mali 14 418 12 682 11 026 9 430 8 079 7 842
Senegal 4 877 4 253 3 751 3 273 2 839 2 757
Mauretánie 5 325 4 604 3 962 3 423 3 003 2 931
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Povodí Stát

Období
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Volta
Burkina Faso 1 452 1 266 1 098 948 820 797
Ghana 3 632 3 199 2 840 2 495 2 216 2 169

Zdroj: Vlastní zpracování za základě dat FAO, 2015.
Poznámka: Guinea a Mali sdílejí jak povodí řeky Nigeru, tak Senegalu.

Vzhledem ke stále větším nárokům způsobeným růstem populace a ekonomickým 
rozvojem doprovázeným vyšší spotřebou vody v zemědělství a průmyslu se tlak na spo-
třebu vody v regionu neustále zvyšuje a odhaduje se, že do roku 2025 bude odběr vody 
šestinásobně vyšší než v  roce 2000 (Niasse, 2009: 112). Vlivem klimatických změn17 
současně dochází k  snížení objemu sladké vody v  oblasti. Na  tento trend upozorňuje 
Madiodio Niasse, který uvádí, že když srovnáme předchozí desetiletí, zjistíme, že od po-
čátku roku 1970 se průměrný roční úhrn srážek ve  vlhkých tropických zónách snížil 
o 10 % a v oblastech sahelského pásma až o 30 % a současně došlo k poklesu průměrného 
průtoku velkých říčních systémů v regionu od 40 do 60 %. Tento prudký pokles dostup-
nosti vody je podle Niasse způsoben změnami v prostorovém a časovém rozložení srážek 
a  povrchových zdrojů (Niasse, 2005: 4), jež mají vliv na  pokles hladiny spodních vod 
a urychlení procesu desertifi kace, následný nedostatek potravin a masivní migraci, což 
v konečném důsledku vede ke konfl iktům. 

International Water Management Institute (IWMI) uvádí, že západní Afrika čelí 
v oblasti správy vodních zdrojů mnoha výzvám, které mohou vést ke sporům o jejich vy-
užití. V souvislosti s tím IWMI poukazuje na několik problematických faktorů, které se 
podílejí na zvyšujícím se nedostatku vody v tomto regionu. Těmito faktory jsou: 1) rychlý 
růst urbanizace, 2) vysoká proměnlivost počasí, 3) potenciální dopady změn klimatu, 
4) omezený přístup k vodním zdrojům pro zemědělce a 5) omezená kapacita zemědělců 
vyrovnat se se změnami v dostupnosti vody (IMWI, s.d.). Přehled faktorů uvedených 
IWMI dokládá, že přestože se zvyšuje tlak na efektivní a udržitelné využití vody, budou 
vodní zdroje v západoafrickém regionu stále více ztrácet na dostupnosti a získávat na vzác-
nosti. Lekan Oyebande a Shakirudeen Odunuga dodávají, že nejistotu ohledně dopadu 
klimatických změn na vodní zdroje zhoršují také další faktory, mezi které řadí kromě 
regionálních demografi ckých faktorů rovněž neexistující nebo nedostatečnou vodohos-
podářskou politiku, absenci spolehlivých dat a  neefektivní strategii řízení (Oyebande 
& Odunuga, 2010: 163).

Možnost nahradit říční zdroje vody v západní Africe je současnosti velmi omezená 
a v mnoha zemích prakticky neexistuje. Řeky Niger, Senegal a Volta jsou v jednotlivých 
zemích pro miliony obyvatel prozatím nenahraditelným zdrojem přísunu dostatečného 
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množství sladké vody potřebné pro život a základní obživu. V zemích západní Afriky 
nejsou ještě rozšířené projekty na  odsolování mořské vody, které by mohly přinést 
částečné řešení situace a snížení závislosti na říční vodě. Zařízení na odsolování vody 
bylo doposud vybudováno pouze Ghaně (zařízení v Nungua, předměstí hlavního města 
Akkra). Výstavba projektu, který byl uveden do provozu v dubnu 2015, stála 125 mi-
liónů dolarů a má produkovat 60 tisíc m3 sladké vody (denně získané ošetřením ze slané 
vody), které budou zásobovat téměř půl milionu lidí (Sojitz, 2012). Ghana se tak kromě 
Alžírska, kde se nachází největší odsolovací zařízení v Africe, stala jednou z mála zemí, 
které takovým zařízením disponují. Výstavba zařízení na odsolování vody je plánována 
také v Senegalu.

Sdílení vodního zdroje více než jedním státem či regionem

Sdílení vodního zdroje několika státy či v rámci regionu se může stát buď příčinou 
konfl iktů,18 nebo příležitostí ke vzniku spolupráce. Sdílení vodních zdrojů více zeměmi, 
například v podobě průtoku řeky přes jejich území, má vždy latentní konfl iktní potenciál 
(Elhance, 1999: 3). Nastolení konfl iktu či spolupráce je však ovlivňováno mnoha dalšími 
faktory, jež se nacházejí v daném prostředí a působí na vznik situace, kterou je potřeba 
řešit.19 Spolupráce může předcházet konfl iktu, stejně jako konfl ikt může předcházet spo-
lupráci. Z toho důvodu je velmi důležitá prevence spočívající v monitorování možných 
faktorů či příčin sporů a v úsilí zabránit jejich eskalaci, popřípadě schopnost tyto rozepře 
urychleně řešit a stabilizovat situaci. Přes všechny kooperativní snahy však ke sporům 
dochází a bude docházet. Nezáleží přitom pouze na přírodních podmínkách, ale důležité 
jsou zejména politické a ekonomické faktory (Bourne, 1997: 25).

V předchozí části bylo naznačeno, že v důsledku změn klimatických podmínek a sou-
časně většího tlaku na odběry vody dochází k snížení dostupnosti pitné vody v regionu.20 
Stále větší vliv na  situaci okolo vodních zdrojů v  západní Africe mají také přehradní 
nádrže, které jsou reakcí na klimatické změny a nepředvídatelnost hydro-klimatických 
podmínek. Jejich výstavba je formou ochrany jednotlivých států před nedostupností 
vody, jelikož díky nim ji mohou zadržovat a použít až v případě potřeby. Stále větší po-
ptávka po výstavbě přehradních nádrží tak odpovídá na zvýšený požadavek po využití 
vodních zdrojů. Přestože je počet velkých přehrad v západní Africe ve srovnání s ostatní-
mi kontinenty relativně nízký, do budoucna je mnoho projektů ve fázi plánování (Niasse, 
2005: 5).21 Přes nesporné pozitivní vlastnosti přehrad vede ovlivňování průtoku vody 
v přeshraničních tocích ke zvýšení napětí a konfl iktům ohledně sdílení vodních zdrojů.22

Problematika budování vodních děl na sdílených říčních tocích se v povodí Nigeru 
citelně dotýká především Nigérie, která se nachází na dolním toku řeky. Nigérie je jed-
nou z nejrychleji se rozvíjejících zemí v povodí řeky Niger a  tomu odpovídají také její 
požadavky na odběr vody. Zavlažovací systémy a výroba energie z vody potřebují stabilní 
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průtok, který je ohrožen právě stavbou přehradních nádrží zeměmi na  horním toku. 
Není proto překvapením, že Nigérie se o stavbě přehradních děl na horním toku Nigeru 
vyjadřuje s nelibostí a nesouhlasí s budováním vodních staveb, které by snížily průtok 
v řece o více než 10 % ročního přítoku do Nigérie (NBA, s.d.). Je ovšem nutné dodat, že 
na snížení průtoku Nigeru se podílejí především klimatické podmínky, v důsledku nichž 
se snížil až o 30 % průměrného ročního průtoku. Niasse také poznamenává, že v souladu 
s možnými spory o vodní zdroje bude velmi těžké určit, zda ke snížení objemu průtoku 
došlo z důvodu výstavby vodního díla na horním toku řeky, nebo změnami klimatických 
podmínek (Niasse, 2005: 10).

Databáze IWED zaznamenala v  období 1948–2008 celkem dvanáct událostí sou-
visejících se sdílením vody z  řeky Niger. Z  těchto událostí je jedenáct kooperativních 
a pouze v jednom případě bylo dosaženo negativní hodnoty -2 na stupnici BAR. Tato 
událost se odehrála v  roce 1982 a  svým charakterem spadá do  oblasti infrastruktu-
ry a  rozvoje. Jejími aktéry byly státy Kamerun a  Nigérie, které se dostaly do  rozporu 
ohledně přesměrování řeky Kalea v oblasti Inga, což mělo ohrozit projekt Lakabel Dam 
(IWED, 2015). Naopak v oblasti spolupráce bylo třikrát dosaženo hodnoty 6 na stupnici 
BAR, přičemž se dvakrát jednalo o oblast ekonomického rozvoje a  jednou o kvantitu 
vody. Poslední zaznamenaná událost je z roku 2008 a jejími aktéry byly státy v povodí: 
Burkina Faso, Benin, Kamerun, Čad, Guinea, Pobřeží slonoviny, Mali, Niger a Nigérie. 
Událost lze zařadit do oblasti společného řízení a jednalo se o dohodu ohledně spoluprá-
ce na ochraně řeky a udržitelném rozvoji v povodí Nigeru. Tato událost byla ohodnocena 
stupněm 1 na stupnici BAR (IWED, 2015).

Napětí ohledně sdílení vodních zdrojů v  povodí řeky Senegal lze identifi kovat 
především v souvislosti s rozepří mezi státy Senegal a Mauretánie, mezi kterými tvoří 
řeka Senegal přirozenou hranici. Ve snaze předejít snížení průtoku řeky v suchých le-
tech a regulovat její průtok byla vytvořena za přispění států Senegal, Mauretánie a Mali 
organizace Th e Senegal River Basin Authority (SRBA), která měla mandát k provádění 
programů na úpravu vodohospodářské infrastruktury, což zahrnovalo také výstavbu pře-
hradních nádrží Diama a Manantali. Po jejich dostavbě měly tyto přehrady snížit následky 
problematických dopadů klimatických změn a  umožnit lepší zásobování vodou v  su-
chých letech. Vlivem výstavby přehrady Diama a  omezením průtoku na  mauretánské 
straně však došlo v roce 1988 k nedostatečnému vodnímu zásobení polí na senegalské 
straně, které jsou položené výše než mauretánské. Z toho důvodu senegalští zemědělci 
začali obdělávat pole na straně mauretánské, na což reagovala mauretánská pohranič-
ní stráž jejich vyhnáním. Následovala reakce ze strany Senegalu, který začal odhánět 
stáda mauretánských velbloudů, jež se pásla na senegalské straně, zpět do Mauretánie 
(Parker, 1991: 161). Spor však tímto neskončil, naopak vyvrcholil zastřelením dvou se-
negalských zemědělců mauretánskými pohraničníky, které podnítilo nepokoje na obou 
stranách hranice. Na obou stranách docházelo k násilným událostem, desítky tisíc lidí 
byly v roce 1989 repatriovány do svých zemí a kolem senegalsko-mauretánské hranice 
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byly rozmístěny armádní jednotky obou zemí (Niasse, 2005: 7). Situace se postupně 
zklidnila, ovšem vztahy obou zemí zůstaly chladné a  objevily se dokonce požadavky 
na revizi společné státní hranice. Pohraničí bylo oběma státy sledováno a během pro-
bíhajících jednání mezi oběma stranami bylo v  roce 1997 například dohodnuto jeho 
společné střežení. Přestože je situace v současné době stabilizovaná, každé zvýšení napětí 
může konfl ikt obnovit.

V  povodí řeky Senegal zaznamenala databáze IWED celkem dvaadvacet událostí. 
Z  těchto událostí bylo sedm událostí konfl iktní povahy, třináct kooperativních a  dvě 
byly hodnoceny jako neutrální. Nejvíce problematickou událostí, která byla hodnocena 
stupněm -5 na stupnici BAR, byl konfl ikt mezi Mauretánií a Senegalem ohledně přístupu 
k vodám řeky Senegal. Na opačném konci spektra se nacházejí dvě události hodnocené 
stupněm 6 z  let 1963 a  1970. V  obou případech se jedná o  dohodu o  spolupráci mezi 
státy Senegalem, Mali, Mauretánií a  Guineou, přičemž první souvisí s  ekonomickým 
rozvojem a druhá spadá do oblasti výroby elektrické energie za použití vody. Poslední 
zaznamenaná kooperativní událost je z roku 2003 a je hodnocena stupněm 4 na stupnici 
BAR. Jedná se opět o spolupráci mezi Senegalem, Mali, Mauretánií a Guineou, na níž 
participuje i Světová banka a která má vytvořit rámec pro udržitelný rozvoj prostřednic-
tvím spolupráce v oblasti půdy a hospodaření s vodou (IWED, 2015).

Dalším říčním tokem, v jehož povodí panuje napětí ohledně využití vodních zdrojů, 
je řeka Volta. Spor o vodu z řeky probíhá mezi Ghanou, která je situována na dolním 
toku, a Burkina Faso, jež se nachází na horním toku. Oba státy se snaží využít říční po-
tenciál ke svému rozvoji. Nejvíce patrné je to v Ghaně, která postavila nejprve v roce 1965 
přehradní nádrž Akosombo a následně v roce 1982 přehradu Kpong. V obou vodních dí-
lech jsou nainstalovány vodní elektrárny, které zásobují Ghanu elektřinou. Nadpoloviční 
většina vody, která přiteče do přehrady Akosombo, pochází z přítoků z bílé a černé Volty, 
což je problematické, jelikož oba přítoky přivádějí vodu z  území Burkina Faso. Proto 
když v roce 1998 poklesla hladina Akosombo pod požadovanou úroveň a byla omeze-
na výroba elektrické energie, byly za možný důvod označeny právě aktivity na území 
Burkina Faso, která využívá stále více vody z Volty pro své potřeby.

Když pomineme možné neoprávněné odběry na území Burkina Faso, je nutné při-
hlédnout ke stoupajícím požadavkům na vodní zdroje, které má na svědomí zvyšující se 
rozvoj obou zemí za stejného přísunu vody. Niasse upozorňuje, že zavlažovaná plocha 
v Burkině Faso se z 2 000 hektarů v roce 1996 zvýšila na 25 000 hektarů v roce 2000, za-
tímco v Ghaně se zavlažovaná plocha zvýšila z 1 000 hektarů na 7 000 hektarů ve stejném 
období (Niasse, 2005: 9). Zvýšené požadavky na množství vody však nepramení pouze 
z potřeb pro zemědělský sektor, ale také z větší spotřeby v domácnostech a při průmyslo-
vém využití. Burkina Faso má na svém území také postaveny přehradní nádrže, nicméně 
jejich záchytný objem není dostatečný, aby zásadně ovlivnil přítok vody do Akosombo, 
a přestože je plánována výstavba dalších vodních děl, je pravděpodobnější, že nedostatek 
vody v nádrži Akosombo byl způsoben klimatickými změnami.23 Burkina Faso navíc čelí 
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obviněním z úmyslného uvolňování nadbytečného množství vody z nádrže Bagre, což 
způsobuje povodně na severu Ghany. 

Databáze IWED obsahuje celkem sedmnáct událostí týkajících se řeky Volty. Z těchto 
událostí jsou tři konfl iktního charakteru, třináct kladných a jedna je hodnocena neutrál-
ně. Nejzáporněji je na stupnici BAR hodnocena událost mezi Velkou Británií a Ghanou 
z roku 1961, která se týkala odepření podpory Ghaně ze strany Velké Británie při stavbě 
vodního díla Volta. Tato událost byla hodnocena stupněm -3 na stupnici BAR. Nejlépe 
hodnocenou událostí oceněnou stupněm 5 BAR je spolupráce mezi Brazílií a Ghanou 
v souvislosti s hydroelektrárnou na nádrži Volta. Poslední udávanou a současně koope-
rativní událostí s hodnocením 4 na stupnici BAR je událost z oblasti společného řízení 
povodí Volty, kdy šest západoafrických zemí, jmenovitě Burkina Faso, Ghana, Togo, 
Benin, Pobřeží slonoviny a  Mali podepsalo dohodu o  vytvoření Úřadu povodí Volty 
(Volta Basin Autority, VBA). Tento mezivládní orgán má podporovat a koordinovat spo-
lupráci pro integrovanou správu vodního zdroje. 

V databázi IWED je uvedeno celkem 51 záznamů událostí v souvislosti se sdílením 
vod ze západoafrických říčních toků Nigeru, Senegalu a Volty. V Tabulce 2 je uveden 
celkový přehled těchto událostí dle předmětu a hodnocení na stupnici BAR. Z rozložení 
událostí je možné vypozorovat, že největší počet událostí se nachází mezi hodnotami 
-2 a 4 na stupnici BAR, přičemž mezi hodnotami -7 a -4 se nachází pouze jedna událost, 
jejich celkové rozložení poukazuje na vyšší výskyt událostí kooperativní povahy, čemuž 
odpovídají také údaje z Tabulky 3, jež zdůrazňuje 72% výskyt událostí v oblasti spoluprá-
ce a 22% výskyt událostí konfl iktní povahy. Tabulka 4 následně přináší přehled výskytu 
událostí v databázi IWED dle předmětu sporu. Zde je možné spatřit, že nejvíce událostí 
všech hodnot probíhá v oblasti společné správy a stavby vodních děl.

Tabulka 3: Počet událostí souvisejících se sdílením vod z říčních toků Niger, 
Senegal a Volta podle předmětu a stupně BAR, 1948–2008

Řeka Předmět
Stupeň BAR

-7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7

Niger

Kvantita vody 1
Infrastruktura 
a rozvoj 1 2 1

Kvalita vody
Společná správa 2 2
Hydroenergetika
Ekonomický rozvoj 1 2
Ostatní
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Řeka Předmět
Stupeň BAR

-7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7

Senegal

Kvantita vody 1 2 2 1
Infrastruktura 
a rozvoj 1 1 1 1

Kvalita vody
Společná správa 1 3 1 1
Hydroenergetika 1 1 1
Ekonomický rozvoj 1
Ostatní 1 1

Volta

Kvantita vody
Infrastruktura 
a rozvoj 1 1

Kvalita vody
Společná správa 2 1 2
Hydroenergetika 1 1 1
Ekonomický rozvoj
Ostatní 1 1 1 4

Zdroj: Vlastní zpracování na základě dat IWED, 2015.

Tabulka 4: Podíl událostí podle hodnocení na stupnici BAR, 1948–2008

Charakter události Výskyt v databázi v % 
(zaokrouhleno na celá čísla)

Události v oblasti spolupráce (BAR 1 až 7) 72
Neutrální události (BAR 0) 6
Události konfl iktní povahy (BAR -1 až -7) 22

Zdroj: Vlastní zpracování na základě dat IWED, 2015.

Tabulka 5: Podíl událostí souvisejících se sdílením vody z říčních toků Niger, 
Senegal a Volta podle předmětu

Předmět
Výskyt v databázi v % (zaokrouhleno na celá čísla)

Niger Senegal Volta
Kvantita vody 8 27 —
Infrastruktura a rozvoj 33 18 12
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Předmět
Výskyt v databázi v % (zaokrouhleno na celá čísla)

Niger Senegal Volta
Kvalita vody — — —
Společná správa 33 27 29
Hydroenergetika — 14 18
Ekonomický rozvoj 25 5 —
Ostatní — 9 41

Zdroj: Vlastní zpracování na základě dat IWED, 2015.

V povodí řek Nigeru, Senegalu a Volty dochází ke sporům v souvislosti se sdílením 
vodních zdrojů, ovšem v souladu s rozborem charakteru proběhlých událostí a jejich ře-
šeními evidovanými v databázi IWED je nutné dodat, že spory jsou dlouhodobě tlumeny 
určitými formami spolupráce. Nelze však opomenout, že k rozepřím o vodní zdroje došlo. 
Doposud se však podařilo většinu sporů urovnat a dosáhnout řešení, ovšem vzhledem 
ke snižující se dostupnosti vody a zvýšeným nárokům na její použití se dá předpokládat, 
že do budoucna bude sporných situací přibývat a jejich řešení bude stále složitější. 

Silová kapacita aktérů sdílejících vodní zdroj 

Charakter a stupeň rozvoje jednotlivých států, které participují na sdílení vody z me-
zinárodních říčních toků, je nutné vzít v úvahu jak v souvislosti s konfl iktním přístupem, 
tak ve spojitosti s tím, jakou hrají roli při spolupráci. Sledování rozdílů mezi jednotlivými 
zeměmi v povodí kromě toho, že umožňuje predikci možného vzniku a vývoje sporů, 
také poukazuje na oblasti, v nichž je součinnost nutno rozvíjet. Je potřeba pracovat nejen 
s environmentálními a geografi ckými charakteristikami, ale také přihlížet k politickým, 
hospodářským a vojenským vlastnostem jednotlivých států, stejně jako k situaci v regio-
nu. Projevy klimatických změn, dostupnost vody a umístění státu na horním či dolním 
toku řeky je nutno doplnit o intenzitu využití vodních zdrojů, která se odvíjí například 
od velikosti populace a úrovně hospodářského a zemědělského rozvoje.24 Stejně tak je po-
třeba počítat s typem politického režimu a jeho silovými kapacitami v podobě velikosti 
armády a výdaji na obranu. 

Jednotlivé země západní Afriky v povodí řeky Niger, Senegal a Volta se postupně roz-
víjejí a zvyšují se jejich požadavky na zásobování sladkou vodou. V souvislosti s řekou 
Niger je potřeba zmínit především Nigérii, která má na řeku největší nároky. Tento fakt 
souvisí nejen s velikostí její populace, jež v roce 2014 čítala 177 155 754 obyvatel, což je 
násobně více ve  srovnání s  ostatními státy v  povodí (např. populace Nigeru dosahuje 
1 746 6172 obyvatel, Mali 16 455 903 obyvatel a Beninu 10 160 556 obyvatel). Nigérie má 
zároveň značně rozvinutý průmysl a  zemědělství, které neustále zvyšují svoje nároky 
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na  přísun sladké vody. Struktura hospodářství Nigérie je rozdělena mezi zemědělství 
30,9 %, průmysl 43 % a služby 26 %. Závislost Nigérie na řece Niger je zřejmá, což je vi-
ditelné právě na již zmíněné oblasti zemědělství, a přestože se tato oblast podílí na růstu 
nigerijského hrubého domácího produktu stále méně, což je způsobeno rychlým rozvo-
jem ropného průmyslu, dosahuje téměř třetinové hodnoty celkového HDP země. Navíc 
toto odvětví zaměstnává přibližně 70 % obyvatelstva a zemědělská půda tvoří téměř jednu 
třetinu rozlohy státu (CIA, 2015). Zemědělství se podstatnou měrou podílí na hospodář-
ství i dalších států v povodí (Mali 38,5 %, Niger 36,2 %, Benin 31,6 % a Guinea 22,9 %), 
nicméně jejich nároky na vodu jsou podstatně nižší. Dále je voda v Nigérii využívána 
také v průmyslu a pro výrobu potřebné elektrické energie, které se touto cestou získává 
32,8 % z celkového objemu. Ze států, které se nacházejí v povodí řeky Niger, využívá vodu 
k výrobě elektrické energie ještě Mali, které vyrábí 51,6 %, a Guinea, která vyrábí z vody 
31,6 % z celkového objemu elektrické energie (CIA, 2015). 

Je nasnadě, že snížení průtoku Nigeru by pro Nigérii znamenalo významný problém 
nejen z  hospodářského, ale i  z  bezpečnostního hlediska. V  této souvislosti je potřeba 
poukázat na ozbrojené síly Nigérie, které dosahují počtu 130 tisíc mužů a jsou zdaleka 
největší armádou v povodí Nigeru, což je patrné při porovnání s armádami dalších zemí, 
kdy Niger má ozbrojené síly o 5 300 vojácích, Mali 7 350 vojácích a Benin 4 750 vojácích. 
Nigérie má také nejsilnější ekonomiku ze států v povodí a  její hrubý národní produkt 
dosahuje 2 800 USD na osobu (CIA, 2015).

Velmi důležitým faktorem je také charakter politického režimu a politická stabilita 
jednotlivých zemí v povodí. Nedostatek vody se může stát přímou či nepřímou příči-
nou vzniku konfl iktu mezinárodního, ale také vnitrostátního. Stejně tak může vnitřní 
nestabilita států ovlivnit jejich vnější vztahy. V Nigérii, největší zemi v povodí Nigeru, je 
nestabilní politické prostředí dlouhodobě znatelné. Křehká federální struktura, oslabo-
vaná vzájemným antagonismem etnických skupin, dlouhodobě ohrožuje stabilitu země. 
Dalším problematickým prvkem je existence nestátních ozbrojených skupin vystupují-
cích proti federální vládě z politických, náboženských, ale i environmentálních důvodů. 
Nestabilní politické prostředí je možno nalézt také v Guineji, kde v posledním desetiletí 
proběhlo několik převratů a situace v zemi je značně nevyrovnaná. Problematické jsou 
také politické poměry v Mali, kde od roku 2007 získalo na síle povstání Tuaregů, které 
vyvrcholilo vyhlášením nového státu Avazad na severu země.25 Konfl iktní prostředí je 
přítomno i v Nigeru, kde nepokoje v souvislosti s Tuaregy nadále hrozí propuknout v ob-
čanskou válku. Politické komplikace se dotkly také Beninu, nicméně politické prostředí 
je zde přes citelnou chudobu relativně stabilní (Klíma, 2012: 512).

Rozvojem procházejí také státy, které se nacházejí v povodí řeky Senegal. Početnost 
populace v  jednotlivých státech je značně rozdílná. V  Senegalu žije 13  635  927, 
v Mauretánii 3 516 806, v Mali 16 455 903 a v Guineji 11 474 383 obyvatel. Pro všechny 
státy je zemědělství důležitou složkou hospodářství. V Senegalu toto odvětví generuje 
16 % HDP a zaměstnává 60 % obyvatelstva, v Mauretánii vytváří 17 % HDP a poskytuje 
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práci více než polovině populace, v Mali tvoří 40 % HDP a pracuje v něm 75 % obyvatel-
stva a v Guineji to je 20 % HDP a zemědělství poskytuje práci 80 % obyvatelstva. Co se 
týče kapacit ozbrojených sil, nejpočetnější je armáda Mauretánie, která čítá 15 870 mužů, 
následují ozbrojené síly Senegalu s 13 620 vojáky, Guineje s 12 300 muži a Mali se 7 350 
vojáky (CIA, 2015). Státy v povodí řeky Senegal se taktéž vyznačují nestabilním vnitřním 
politickým prostředím. Senegal si udržuje relativní stabilitu i přes problémy v podobě 
komplikované etnické skladby obyvatelstva. Složitá skladba populace je přítomna také 
v Mauretánii, která v nedávné minulosti prožila několik pučů, přičemž poslední proběhl 
v roce 2008 (Klíma, 2012: 497). V úvahu je potřeba brát také neuspokojivou situaci v již 
zmíněném Mali, kterým protéká nejen řeka Niger, ale i Senegal.

V souvislosti s napětím v povodí řeky Volty, kde se díky vodě problematizují vztahy 
Ghany a Burkina Faso, je potřeba také zmínit charakteristiky těchto států. Ghana má 
populaci 25 758 108 a Burkina Faso 18 365 123 obyvatel. Zemědělství je velmi důležitým 
odvětvím hospodářství v  obou zemích, kdy v  Ghaně se podílí 35 % a  v  Burkině Faso 
33,6 % na  HDP, přičemž v  obou zemích se práci v  zemědělské oblasti věnují více než 
dvě třetiny ekonomicky aktivního obyvatelstva. Armády obou zemí jsou také početně 
srovnatelné. V ozbrojených silách Ghany slouží 15 500 vojáků a v armádě Burkina Faso 
je 11 200 vojáků (CIA, 2015). V Burkina Faso je zřetelná politická nestabilita a navíc se 
jedná o  jeden z nejchudších států. Zemi sužuje nejen chudoba, ale komplikace přináší 
také náboženská a etnická rozrůzněnost. Ghana je naopak relativně stabilní stát, který se 
rychle rozvíjí, což je vidět na ekonomickém růstu, kdy například v roce 2012 vzrostl HDP 
o 12,2 % (Businessinfo, 2015).

Mezi jednotlivými státy v povodí Nigeru, Senegalu a Volty je možno nalézt mnohé 
rozdíly, což je patrné i  z  charakteristik států uvedených v Tabulce 6. Nejvíce znatelné 
jsou diference mezi zeměmi v  povodí řeky Niger, kde se výrazný konfl iktní potenciál 
nachází především v postavení Nigérie. Jako problematické se zde jeví nejen geografi cké 
umístění Nigérie na  dolním toku, ale také její požadavky na  zachování průtoku řeky 
Niger, jejíž vody jsou důležité pro rozvoj země a kvalitu života populace. Rozdíly je však 
možno nalézt také mezi zeměmi v povodí řeky Senegal. V této lokalitě je nejzřetelnější 
spor o přístup k vodě mezi státy Senegalem a Mauretánií, který už v minulosti prokázal 
svůj vysoký konfl iktní potenciál. Napětí je přítomno také mezi státy v povodí Volty, kde 
je možné pozorovat kontrast mezi vyspělejší Ghanou a rozvíjející se Burkina Faso.



58 | STATI / ARTICLES

Tabulka 6: Přehled charakteristik států, kterými protékají řeky Niger, Senegal 
a Volta
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Niger

Benin
10 160 556

2,81
16,7
5,0

1 600 3,7
1,03

(2012)
—

37,4
(2007)

Niger
17 466 172

3,28
14,0
6,2

800 5,7 1,06 
(2010) — 63,0 

(1993)

Nigérie
177 155 754

2,47
478,5

6,2
2 800 0,7

0,89
(2012)

23,9
(2011)

70,0
(2010)

Senegal

Guinea
11 474 383

2,63
12,6

2,9
1 100 4,6 — —

47,0
(2006)

Mali
16 454 903

3,00
18,9
4,8

1 100 7,0 —
30,0

(2004)
36,1

(2005)

Senegal
13 635 297

2,48
27,7
4,0

2 100 3,0 —
48,0

(2007)
54,0

(2001)

Mauretánie
3 516 806

2,26
8,2
6,4

2 200 8,0 —
30,0

(2008)
40,0

(2004)

Volta

Burkina 
Faso

18 365 123
3,05

26,5
6,5

1 500 6,5
1,39

(2012)
77,0

(2004)
46,7

(2009)

Ghana
25 758 108

2,19
90,4

7,9
3 500 10,5

0,27
(2012)

11,0
(2000)

28,5
(2007)

Zdroj: Vlastní zpracování na základě dat CIA, 2015.

Základním problémem, který se dotýká celého regionu, jsou zvyšující se požadavky 
na využití sladké vody, které korespondují s rozvojem jednotlivých států. Ty se dostávají 
do rozporu nejen s obdobnými požadavky ostatních států, ale také s menší dostupností 
vody v důsledku změn klimatu. Celkově lze západoafrické prostředí z hlediska možnosti 
vypuknutí ozbrojeného konfl iktu zhodnotit jako problematické. Slabé státy a  existen-
ce nevládních skupin mohou v případě sporů omezit možnosti kooperativního řešení 
na vnitrostátní, ale i mezistátní úrovni. Dalším problémem je přítomnost slabých soused-
ních států, jako například Sierry Leone, Libye a Čadu. V souladu s výše uvedeným je také 
nutné upozornit na to, že v západoafrickém prostředí je napětí přítomno dlouhodobě, 
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což je možné doložit několika zničujícími občanskými válkami, které zasáhly například 
Nigérii, Sierru Leone a Libérii.

Voda jako zdroj spolupráce

Mezinárodní smlouvy a organizace pro správu sdílených vodních zdrojů

Mezinárodní právo je velmi důležitou součástí problematiky konfl iktů o  vodu. 
Existence bilaterálních či multilaterálních smluv, které ošetřují sdílení vodních zdrojů 
v povodí, je jedním z účinných mechanismů pro předcházení či řešení možných sporů.26 
Vytváření principů a pravidel v mezinárodním prostředí je velmi složitý proces, který 
zahrnuje jejich vytvoření, konzultaci, schválení a následnou ratifi kaci, což skýtá mnohá 
úskalí. V  minulosti bylo dojednáno několik zásadních smluv,27 které upravovaly vyu-
žívání mezinárodních vodních zdrojů. Přítomnost mezinárodních smluv v povodí má 
zásadní vliv na režim sdílení vodních zdrojů, ovšem je nutné přihlížet k jejich charakteru 
a signatářům.28 Databáze IFTD29 eviduje mezi lety 1820–2007 přes 400 mezinárodních 
dohod týkajících se sladké vody (IFTD, 2015). Jsou zde zahrnuty dokumenty týkající se 
vodního práva, sdílení vody, kvality vody, zásad spravedlivého řešení vodních potřeb, 
rozvoje hydroenergetiky, výstavby vodních děl a ochrany proti povodním, ochrany ži-
votního prostředí a říčních ekosystémů. 

Databáze IFTD eviduje více než tři desítky záznamů, které se týkají sdílení vodních 
zdrojů v souvislosti s řekami Niger, Senegal a Volta. Přímo s povodím Nigeru je od roku 
1948 spojeno 14 záznamů. Prvním z  nich je Act Regarding Navigation and Economic 
Cooperation Between the States of the Niger Basin z roku 1963,30 který byl sjednán kvůli 
potřebě koordinovat společné využití vod Nigeru. Posledním smluvním aktem uvede-
ným v IFTD, který se týká přímo řeky Nigeru, je „Memorandum o porozumění mezi 
Republikou Mali a  Republikou Niger o  výstavbě přehrad Taoussa v  Mali a  Kandadji 
v Nigeru“ z roku 2004 (IFTD, 2015). Ve smlouvách ošetřujících povodí Nigeru převažují 
zejména smlouvy týkající se ekonomického rozvoje (4) a společné správy (3).

V souvislosti s povodím řeky Senegal je v databázi IFTD uvedeno 14 záznamů. První 
uzavřenou smlouvou je dohoda o spolupráci na ekonomickém rozvoji z roku 1963 mezi 
Guineou, Mali, Mauretánií a Senegalem, tzv. Úmluva z Bamaka, která měla posílit spo-
lupráci jednotlivých států při využití řeky Senegal. Dalšími významnými smluvními akty 
v  oblasti ekonomického rozvoje a  společného řízení řeky mezi státy Mali, Mauretánie 
a  Senegal jsou úmluva z  roku 1972, která se týkala vytvoření již zmiňované SRBA,31 
a  Convention Relating to Th e Statute of Th e Senegal River. Posledním smluvním ak-
tem, který je v databázi uveden, je Senegal River Water Charter z roku 2002, podepsaný 
Senegalem, Mali a Mauretánií, jenž stanovuje základní principy a metody distribuce vody 
(IFTD, 2015).
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Povodí řeky Volty je také ošetřeno několika smluvními akty. Pokud odhlédneme 
od smluv mezi Velkou Británií a Francií z koloniálního období, prvním mezinárodním 
smluvním aktem byla dohoda z roku 1972 upravující působení programu na kontrolu 
nemoci tzv. říční slepoty (onchocerciasis).32 Další a zásadní dohoda mezi státy v povodí 
Volty byla podepsána až v roce 2007. Jedná se o ujednání v oblasti ekonomického rozvoje 
mezi Burkina Faso, Mali, Pobřežím slonoviny, Togem, Beninem a Ghanou o vytvoře-
ní tzv. Úřadu povodí Volty (Volta Basin Authority, VBA). VBA mezi hlavními výzvami 
a současně hrozbami v povodí, které je potřeba řešit, uvádí: 1) změny klimatu, 2) erozi, 
3) znečištění, 4) demografi cký tlak a hrozbu silných povodní (VBA, 2011).

Databáze IFTD obsahuje celkem 36 záznamů v souvislosti se sdílením vodních zdrojů 
z mezinárodních řek Nigeru, Senegalu a Volty. Z výčtu uvedeném v Tabulce 7 je možné 
vysledovat, že nejvíce záznamů z celkového počtu se týká společné správy (osm, 22 %) 
a současně ekonomického rozvoje (taktéž osm), což naznačuje pozitivní vývoj odkazující 
na existenci spolupráce v těchto oblastech. Možné komplikace však může přinést absence 
smluvních závazků v oblasti kvantity vody a hydroenergetiky, které jsou určitým způso-
bem ošetřeny pouze u řeky Senegal a Niger. 

Tabulka 7: Přehled mezinárodních smluv týkajících se sdílení vod z toků řek 
Niger, Senegal a Volta

Řeka Předmět úpravy Počet záznamů v databázi

Niger

Kvantita vody 1
Infrastruktura a rozvoj 1
Kvalita vody 0
Společná správa 3
Hydroenergetika 0
Ekonomický rozvoj 4
Ostatní 6

Senegal

Kvantita vody 0
Infrastruktura a rozvoj 1
Kvalita vody 0
Společná správa 4
Hydroenergetika 1
Ekonomický rozvoj 3
Ostatní 5
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Řeka Předmět úpravy Počet záznamů v databázi

Volta

Kvantita vody 0
Infrastruktura a rozvoj 0
Kvalita vody 1
Společná správa 1
Hydroenergetika 0
Ekonomický rozvoj 1
Ostatní 4

Zdroj: Vlastní zpracování na základě dat IFTD, 2015.

Existence bilaterálních a multilaterálních smluv a dohod33 je velmi přínosná a umož-
ňuje koordinovat vzájemnou spolupráci a předcházet sporům o vodní zdroje.34 Sdílení 
vodních zdrojů je v povodí řek Nigeru, Senegalu a Volty ošetřeno celkem 36 úmluvami, 
které pokrývají různé oblasti. Jedná se nejenom o vymezení, jakým způsobem budou 
vodní zdroje sdíleny, ale i o další oblasti, kdy je potřeba kooperativní jednání, jako např. 
vytvoření organizace pro správu říčního toku nebo vzájemnou spolupráci v boji proti ne-
mocem v povodí. Smluvní závazky mají svou váhu, nicméně velmi problematicky se jeví 
jejich schvalování a zejména následná ratifi kace, která trvá často i několik let.35 Další pro-
blém souvisí s vymahatelností závazků či uvalením sankcí, které jsou nejen neúčinné, ale 
ve většině případů vzhledem k situaci v mnoha afrických státech také kontraproduktivní. 

Regionální organizace

Jednou z možností jak předejít konfl iktům o vodní zdroje je integrace jednotlivých 
afrických států do  kontinentálních a  regionálních společenství. Vzájemná kooperace 
v rámci těchto uskupení a centrální nadnárodní autorita vytvářejí další prvek prevence 
možného vzniku sporů. Africká integrace dostala silný impuls v období po roce 1960, 
kdy nově nezávislé státy vstupovaly do integračních uskupení ve snaze omezit svou zá-
vislost na bývalých koloniálních velmocích, zlepšit své mezinárodní postavení a podpořit 
další socioekonomický rozvoj. Důležitým okamžikem byl vznik Organizace africké jed-
noty v  roce 1963 coby celokontinentální organizace. Kromě celoafrické dimenze však 
integrace dále probíhala také na  regionální a  subregionální úrovni prostřednictvím 
integračních uskupení v  jednotlivých regionech a  na  místní úrovni. Právě poslední 
dva stupně integrace jsou důležité pro rozvoj spolupráce a  současně prevenci konfl ik-
tů vzhledem k bližší znalosti prostředí a schopnosti zasáhnout rychleji než celoafrické 
společenství. 

Regionální stupeň africké integrace v  západní Africe představuje organiza-
ce Hospodářské společenství západoafrických států (Economic Community of West 
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African States, ECOWAS),36 která je jedním z pilířů Afrického ekonomického společen-
ství (African Economic Community, AEC).37 Společenství se prostřednictvím integrace 
a rozvoje snaží předejít nejenom vojenským, ale i nevojenským hrozbám. Velmi důle-
žitou institucí ve struktuře ECOWAS, která se dotýká přímo správy vodních zdrojů, je 
Komisariát pro zemědělství, životní prostředí a vodní zdroje. Dalším důležitým prvkem 
je také speciální agentura nazvaná Water Resources Coordination Unit, která byla zalo-
žena v roce 1998 a jejímž úkolem je starost o vodní zdroje a nakládání s nimi. Existence 
těchto institucí dokládá povědomí o důležitosti vodních zdrojů a snah o jejich společné 
udržování a ochranu. Regionální spolupráce38 v oblasti vodních zdrojů se jeví jako slib-
ná prevence vzniku sporů či konfl iktů o ně. Přítomnost zastřešující regionální autority 
přináší další důležitý prvek kooperace ve správě a využití vody a případného řešení me-
zinárodních sporů, kdy se dostávají do popředí především subjektivní národní zájmy.

Existence organizace ECOWAS umožňuje západoafrickým státům rozvíjet vzájem-
nou součinnost a mezi její cíle patří i podpora míru a stability. Značného pokroku bylo 
dosaženo na poli ekonomické spolupráce a budování infrastruktury. Problematická je 
však oblast bezpečnostní spolupráce. Velmi často je kritizováno silné postavení Nigérie. 
Například během nasazení jednotek ECOMOG v 90. letech se Nigérie většinově podílela 
na personálním obsazení kontingentu, což vzbudilo diskuze o  silném vlivu nigerijské 
zahraniční politiky na působení těchto jednotek (Pitts, 1999: 102). Linda Piknerová do-
konce považuje dominanci Nigérie v rámci ECOWAS za překážku regionální integrace, 
přičemž poznamenává, že ostatním státům se nedostává mnoha možností této dominan-
ci čelit (Piknerová, 2013: 40). Problémy se nacházejí také v jiných oblastech. Například 
Petr Jelínek vidí komplikace v  pluralitě západoafrických integračních uskupení, tedy 
nesoulad mezi ECOWAS a Hospodářskou a měnovou unií západní Afriky (UEMOA), 
a také poukazuje na neochotu jednotlivých států ratifi kovat dohodnuté protokoly a velmi 
nízké a neúčinné sankce při porušení dohod (Jelínek, 2003: 61).

Integrační uskupení jsou velmi důležitými prvky v  rozvoji spolupráce a  prevence 
konfl iktů v západní Africe. Velmi účinná je především regionální integrace umožňující 
kooperaci a současně řešení sporů na úrovni západní Afriky, což poskytuje bližší vhled 
do problémů a jejich snadnější řešení. Nicméně je nutno upozornit také na problémy, kte-
rým integrační společenství čelí. Patří mezi ně velké ekonomické a politické rozdíly mezi 
státy, problémy s fi nancováním projektů a nerozhodnost v zásadních věcech, což se v ko-
nečném důsledku projevuje slabostí institucí a nízkou akceschopností těchto organizací. 
Často lze také v rámci integračních uskupení spatřit dominantní vliv jednoho ze států. 
Tento problém je mimo jiné viditelný právě u ECOWAS, kde si významnou roli a vliv 
na rozhodování udržuje Nigérie, která byla již několikrát kritizována za  to, že se pro-
střednictvím ECOWAS snaží prosazovat své vlastní zájmy. Pozitiva i negativa fungování 
integračních uskupení dokazují, že se spolupráce mezi jednotlivými státy stále rozvíjí, ale 
nadále je postavena na slabých základech, které nemusí unést tíhu rozhodování v případě 
komplikovaných sporů o využití vodních zdrojů.
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Závěr

Článek se věnoval problematice sdílení vody ze západoafrických řek Nigeru, Senegalu 
a Volty a jeho základním cílem bylo prověřit, zda se vztahy ohledně sdílení vody mezi jed-
notlivými státy v jejich povodích mohou do budoucna stát zdrojem konfl iktů, nebo bude 
spíše docházet ke spolupráci v této oblasti. Je nasnadě, že jednotlivé země v povodí zkouma-
ných řek se rozvíjejí a k tomu je zapotřebí stále většího množství sladké vody. Zvětšující se 
populace, průmyslový a zemědělský rozvoj, ale také výroba elektrické energie kladou stále 
vyšší nároky na přísun dostatečného množství sladké vody. Současně jsou tu také klima-
tické změny a proměnlivost srážek, v důsledku kterých se do koryt řek dostává stále méně 
vody. Přestože se v mnoha západoafrických zemích zlepšuje kvalita vodní infrastruktury 
(voda je využívána efektivněji a v některých státech, jako například v Ghaně, se začína-
jí prosazovat odsolovací zařízení), nejsou tyto kroky k zabezpečení potřebného množství 
vody stále dostatečné. Do popředí se proto dostávají obavy ze vzniku sporů o využití vod-
ních zdrojů, které plynou z nedostatku vody v  lokalitě, sdílení vodních zdrojů více státy 
a jejich zvyšujících se potřeb a omezených možností získat vodu z alternativních zdrojů. 

Text vychází ze dvou základních přístupů k problematice sdílení vodních zdrojů. První 
z nich prezentuje především konfl iktní přístup a přistupuje ke  sdílení vodních zdrojů 
jako k původci sporů, druhý uvažuje o sdílení vodních zdrojů jako o podnětu ke spo-
lupráci. Tento článek při rozboru problematiky sdílení vody z přeshraničních vodních 
toků v západní Africe spojuje oba přístupy. V textu byly nejprve v souladu s konfl iktním 
přístupem představeny a následně analyzovány důvody, kvůli kterým se mohou vodní 
zdroje stát zdrojem konfl iktu, a poté v  souladu s kooperativním přístupem rozebrány 
hlavní faktory, které podporují a rozvíjejí spolupráci v této oblasti. Podle závěrů analýzy 
sdílení vody z mezinárodních řek Niger, Senegal a Volta v západní Africe je možné říci, 
že důvodů pro vznik konfl iktů je hned několik. 

Základním důvodem je stále se snižující množství a  současně nerovnoměrné 
rozložení vody v regionu, což je dáno klimatickými změnami a hydrografi ckými dife-
rencemi. Následuje zvyšující se spotřeba vody ze strany jednotlivých zemí v povodí, která 
koresponduje s rostoucí populací a rozvojem průmyslu a zemědělství. Právě rozvoj jed-
notlivých zemí v  povodí klade zvýšené požadavky na  dostatečné množství vody, a  to 
i ve státech, které dříve takové množství vody nepotřebovaly. Nerovnoměrnost rozvoje 
států v povodí jednotlivých řek je také velmi důležitá, jelikož indikuje rozdílnost poža-
davků na množství vodních zdrojů a případný konfl iktní potenciál. Dalším problémem 
je geografi cké umístění a charakter států v povodí zkoumaných řek. V této souvislosti 
panují obavy ze vzniku napětí mezi zeměmi na horním a dolním toku, ve kterých hrají 
roli také silové možnosti a charakter těchto zemí. V neposlední řadě má na situaci vliv 
velmi malé rozšíření alternativních způsobů zisku sladké vody.

Důvodů, které poukazují na  skutečnost, že sdílení vody z  přeshraničních říčních 
toků Nigeru, Senegalu a Volty se může do budoucna stát zdrojem konfl iktů, je mnoho, 
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nicméně je nutné přihlédnout také k faktorům, které situují vodní zdroje spíše do role 
prvku umožňujícího rozvoj spolupráce mezi jednotlivými státy v jejich povodích. Z toho-
to pohledu se ukazuje významnou nejen existence bilaterálních a multilaterálních smluv 
týkajících se vodních zdrojů, organizací pro správu vodních toků, ale také integrace 
jednotlivých západoafrických států do kontinentálního, regionálních a subregionálních 
integračních uskupení, které umožňují nejen rozvoj spolupráce, ale jsou také důležitými 
mechanismy pro prevenci a případné řešení sporů, jež mohou v souvislosti se sdílením 
vodních zdrojů vznikat. Bylo zjištěno, že povodí zkoumaných říčních toků jsou ošetřena 
celkem 36 mezinárodními smlouvami, v každém z povodí existuje organizace pro správu 
řeky a v regionu západní Afriky funguje společenství ECOWAS, což skýtá široké mož-
nosti spolupráce. 

Je pravdou, že většina doposud zdokumentovaných konfl iktů, v nichž hrála roli voda, 
skončila dohodou a  následnou spoluprací, což potvrzuje i  rozbor událostí uvedených 
v databázi IWED. Nicméně při současném rozvoji, neustále se zvyšujících nárocích jed-
notlivých států a vlivu klimatickým změn je nasnadě, že stále více lokalit bude vykazovat 
nedostatek zdrojů pitné vody. Vzhledem k výše uvedenému je nutné říci, že problematika 
sdílení vody z mezinárodních říčních toků Nigeru, Senegalu a Volty skýtá značný kon-
fl iktní potenciál a přes existenci kooperativních prvků v podobě mezinárodních smluv, 
organizací pro správu řeky a  působení integračních společenství hrozí vztahy v  sou-
vislosti se sdílením vodních zdrojů do budoucna přerůst ve spory a následně konfl ikty 
o vodu mezi jednotlivými státy v povodí. 

Z  těchto důvodů je žádoucí se intenzivně zabývat především otázkami spojený-
mi s  efektivním využitím vody a  možnostmi jejího nahrazení v  oblastech s  akutním 
nedostatkem. Současně je třeba dále vytvářet mezinárodní prostředí podporující dia-
log mezi státy v povodí a umožňující jejich vzájemnou kooperaci. Velmi důležité je také 
monitorování situace a  indikátorů poukazujících na  vznik sporů či konfl iktů a  jejich 
okamžité zachycení a  řešení. Na  závěr je nutné poznamenat, že zásadním faktorem, 
který umožňuje nejen předcházet konfl iktům, ale také rozvíjet součinnost v oblasti sdí-
lení vody z mezinárodních říčních toků, je především úsilí a ochota jednotlivých států 
spolupracovat.

Poznámky /

1  Mezinárodní vodní zdroj je možné defi novat jako podzemní zásobárnu, jezero či řeku, které 
jsou sdíleny více než dvěma zeměmi (Landovský, 2009: 17).

2  Region západní Afriky zahrnuje množství států, které se vyznačují rozdílnými geografi cký-
mi, environmentálními, politickými i  ekonomickými podmínkami. Západní Afrika je dle 
metodiky Organizace spojených národů vymezena těmito zeměmi: Benin, Burkina Faso, 
Pobřeží Slonoviny, Gambie, Ghana, Guinea, Guinea-Bissau, Kapverdy, Svatá Helena, Libérie, 
Mali, Mauretánie, Niger, Nigérie, Senegal, Sierra Leone, Togo (UNSD, 2015).
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3  Niger protéká pěti státy, z nichž každý je na jejích vodách určitým způsobem závislý. Pramení 
v oblasti Guinejské vrchoviny a jeho prameny zasahují až na území Sierry Leone. Postupně 
překračuje hranice jednotlivých zemí a  do  Atlantského oceánu ústí v  Guinejském zálivu 
na území Nigérie.

4  Délka toku Nigeru je 4 180 km. Povodí řeky má rozlohu kolem 1 500 000 km2 a žije v něm 
téměř 100 miliónů lidí (Subramanian, Brown & Wolf, 2012: 24). Vlivem mnoha faktorů se ob-
jem průtoku Nigeru snížil od 80. let o 55 %, přičemž mezi lety 1977–1992 řeka málem vyschla. 
Na  snížení průtoku se významně podepsaly především klimatické změny, které způsobují 
výkyvy počasí a nedostatek srážek. Fakt, že objem průtoku Nigeru zásadně koreluje s množ-
stvím srážek v oblasti, potvrzuje i Madiodio Niasse (Niasse et al., 2004).

5  Termín „povodí“ označuje oblast, ze které odtéká povrchová i podzemní voda do  jednoho 
zdroje (Landovský, 2009: 18).

6  Peter Gleick je americký vědec, který se ve své práci zaměřuje na globální záležitosti týkající se 
klimatu, vodních zdrojů, bezpečnosti a rozvoje a jejich vzájemných souvislostí. Spoluzaložil 
a vede Pacifi c Institute v Oaklandu, jenž se zabývá otázkami souvisejícími s životním prostře-
dím a jeho ochranou, ekonomickým rozvojem a sociální spravedlností.

7  Peter Gleick stojí také za databází Water Confl ict Chronology, která je součástí projektu Th e 
World’s Water. Information on the World’s Freshwater Resources zastřešovaného Pacifi c 
Institute, jež eviduje vznik sporů spojených s  vodními zdroji (viz Pacifi c Institute, 2015) 
Vztahem mezi vodními zdroji a  vznikem konfl iktu se Peter Gleick zabývá také v  článku 
Water and Confl ict: Fresh Water Resources and International Security (Gleick, 1993).

8  Zajímavou kvalifi kaci intenzity konfl iktů o  vodní zdroje na  stupnici od  harmonie k  válce 
vytvořili Paul Samson a Bertrand Charrier, kteří dělí tyto konfl ikty do dvou kategorií: 1) po-
tenciální, ve které se nachází konfl ikty, pro něž je vhodný preventivní přístup, a 2) formální, 
jež je potřeba řešit (Samson & Charrier, 1997: 11).

9  Homer-Dixon uvádí několik typů environmentálních změn, které identifi kuje jako možné 
příčiny násilných konfl iktů mezi skupinami. Těmito environmentálními změnami jsou: 1) skle-
níkový efekt vyvolaný klimatickými změnami, 2) úbytek stratosférického ozónu, 3) degradace 
a  ztráta kvalitní zemědělské půdy, 4) degradace a odstranění lesů, 5) vyčerpání a  znečištění 
zásob čerstvé vody a 6) vyčerpání rybolovu (Homer-Dixon, 1994: 6). Degradaci a vyčerpání 
environmentálních zdrojů považuje pouze za jeden ze zdrojů environmentálního nedostatku, 
přičemž jako další dvě důležité příčiny uvádí počet obyvatel a nerovné rozdělení zdrojů.

10 Oli Brown a Alec Crawford uvádejí pět faktorů, které odkazují na vztah mezi změnami kli-
matu a  konfl ikty. Jsou jimi: 1) proměnlivé počasí, změna množství srážek a  změny teplot, 
2) časté a intenzivnější přírodní katastrofy a nemoci, 3) migrace osob v důsledku počasí, tzv. 
„klimatičtí uprchlíci“, 4) postupný ústup moří a  ledu umožní odhalit dosud skryté vzácné 
zdroje, o  jejichž vlastnictví a kontrolu budou vedeny spory, 5) zasolovaní, zvýšení hladiny 
moří a sucha učiní mnohé oblasti neobyvatelnými (Brown & Crawford, 2008: 41).

11 Databáze IWED obsahuje více než 6  400 událostí z  let 1948–2008 souvisejících s  meziná-
rodními vztahy ohledně vodních zdrojů. Události v  databázi jsou spojeny s  vodou jako 
s nedostatkovým či spotřebním zdrojem, nebo se zaměřují na její kvantitu a oblast správy. 
Databáze IWED ve spojení se stupnicí intenzity událostí BAR je nástrojem pro kvantitativní 
analýzu událostí spojených se spory o vodní zdroje (IWED, 2015). Stupnice BAR vychází ze 
stupnice intenzity událostí vytvořené Edwardem Azarem pro stupnici COPDAB (Confl ict and 
Peace Data Bank) (Landovský, 2009: 57).
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12 Aaron Wolf, Shira Yoff e a Mark Giordano zkoumají vzorek 1831 událostí v souvislosti s vod-
ními zdroji a docházejí ke zjištění, že jich je 507 (28 %) konfl iktních, 1228 (67 %) je možné 
označit jako spolupráci a zbylých 96 událostí (5 %) lze ohodnotit jako neutrálního charakteru. 
V souladu s tím je možné říci, že ve zkoumaném období se vztahy ohledně mezinárodních 
zdrojů sladké vody vyznačovaly spíše spoluprací než konfl iktem (Wolf, Yoff e & Giordano, 
2003: 39–40).

13 Indikátorům vzniku konfl iktů a možnostem spolupráce v oblasti sdílení mezinárodních vod-
ních zdrojů se věnují Yoff e, Wolf & Giordano (2003) a také Wolf (2007).

14 Jakub Landovský mezi mechanismy, které mají pozitivní vliv na vztahy mezi státy v souvislosti 
se sdílením vodních zdrojů, uvádí mezinárodní smlouvy, mezinárodní komise a regionál-
ní organizace, které představují fórum pro setkávání států při řešení sporů o mezinárodní 
vodní zdroje (Landovský, 2009: 80–81). Madiodio Niasse, který se věnuje problematice 
sdílených vodních zdrojů v  západní Africe, jako přínosné prvky v  souvislosti s  rozvojem 
spolupráce uvádí organizace správy povodí řek, bilaterální smlouvy, ale také podporu a do-
držování mezinárodních právních norem ze strany jednotlivých západoafrických zemí 
(Niasse, 2005: 13). 

15 Milovan Vukovič uvádí, že hodnota vodního stresu stanovená na úrovni 1 700 m3 na osobu 
a na rok je většinou hydrologů přijímána jako hranice mezi stavem, kdy je stát ve vodním stre-
su či má vodních zdrojů relativní dostatek (Vukovič, 2008: 85). Falkenmarkův index, jehož 
hodnoty jsou stanoveny podílem dostupných vodních zdrojů země početností její populace, 
defi nuje hladiny „vodního napětí“ takto: nad 10 tisíc m3 na osobu = omezené problémy s říze-
ním, 10 tisíc až 1 600 m3 na osobu = celkové problémy s řízením, 1 600 až 1 000 m3 na osobu 
= vodní napětí, 1 000 až 500 m3 na osobu = chronický nedostatek a méně než 500 m3 na osobu 
= pod rámec řízení „vodní bariéra“ (Falkenmark, 1989: 114).

16 Databáze AQUASTAT je globální systém informací o vodě organizace Food and Agriculture 
Organization of the United Nations (FAO). Hlavním záměrem je shromažďovat, analyzovat 
a šířit informace o vodních zdrojích a využívání vody (FAO, 2015).

17 Podle Mezivládního panelu pro změny klimatu (Intergovernmental Panel on Climate Change, 
IPCC) je Afrika jedním z  nejzranitelnějších kontinentů vůči klimatickým změnám a  pro-
měnlivosti klimatu a navíc se vyznačuje nízkou schopností adaptace (IPCC, 2007: 65). 

18 Aaron Wolf na základě statistické a empirické analýzy uvádí několik indikátorů, které predi-
kují možný vznik konfl iktu v povodí. Mezi tyto indikátory podle něj patří povodí s vysokou 
hustotou obyvatelstva (nad 100 osob/km2), nízký hrubý domácí produkt na obyvatele (pod 
765 USD/obyv.), celkově nepřátelské vztahy (hodnoty na  stupnici BAR pod -1), politicky 
aktivní menšiny, návrhy velkých přehrad nebo jiné rozvojové projekty související s  vodou 
a omezené nebo žádné smlouvy ohledně sladké vody (Yoff e, Wolf & Giordano, 2003: 1121).

19 Při zaměření se na konfl iktní interakce z  let 1948–2000 uvedených v databázi IWED mezi 
hodnotami BAR -1 a -6 a jejich rozdělení do skupin podle příčiny je možné zjistit, že v data-
bázi se vyskytují z 61 % události týkající se kvantity vody, z 25 % výstavby vodních děl, z 5 % 
kvality vody a ze 3 % hospodaření s vodními zdroji (Wolf, Yoff e & Giordano, 2003: 42).

20 Madiodio Niasse upozorňuje, že v souvislosti se zhoršováním klimatických podmínek se bude 
riziko vzniku konfl iktů o vodní zdroje v západní Africe, ve které je možné nalézt velké množ-
ství na  vodě vzájemné závislých zemí, zvyšovat. V  této souvislosti uvádí několik příkladů 
potencionálních lokalit, kde je přítomno napětí ohledně sdílených mezinárodních vodních 
zdrojů. Jde o spor mezi Senegalem a Mauretánií ohledně řeky Senegal, napětí mezi Ghanou 
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a Burkina Faso v souvislosti s výrobou energie z řeky Volta a rozepře mezi Nigerií a Nigerem 
o velikost průtoku Nigeru (Niasse, 2005: 5–12).

21 Mezi pokročilé projekty na přehradní nádrže patří např. Fomi a Kamarato v Guineji, Kennie, 
Tossaye a Labezanga v Mali, Mekrou pro Benin a Niger, Kandadji pro Niger, Lakoja, Makurki 
a Onistha pro Nigérii (Niasse, 2005: 5). 

22 Výstavba vodních děl na  horním toku může významně ovlivňovat průtok vody v  celém 
povodí. Niasse uvádí: „Výstavba vodních děl významným způsobem globalizuje politiku hos-
podaření s vodou na úrovni povodí, která by jinak zůstala řešena na úrovni místní.“ (Niasse, 
2005: 5).

23 Vlivu klimatických změn na stabilitu v západní Africe se na příkladu Ghany a Burkina Faso 
věnují Oli Brown a Alec Crawford. Dochází k závěru, že klimatické změny jsou jedním z fak-
torů, které ohrožují rozvoj v regionu (Brown & Crawford, 2008: 52).

24  Na  úzkou souvislost mezi nedostatkem vody a  ekonomickým rozvojem upozorňuje 
Christopher Tatlock, který uvádí, že tento vztah je poznamenán paradoxem, kdy na  jednu 
stranu se chudé ekonomiky nejsou schopny rozvinout kvůli nedostatku vody, na  druhou 
stranu ekonomická nestabilita neumožňuje rozvoj programů ke  snížení tohoto nedostatku 
(Tatlock, 2006).

25  Jan Klíma uvádí, že v patnáctimilionovém Mali jsou největším problémem obecná bída a ne-
dostatek vodních, ale i dalších zdrojů (Klíma, 2012: 501).

26  Aaron Wolf uvádí omezené nebo neexistující smlouvy týkající se sladké vody jako jeden z in-
dikátorů možného budoucího konfl iktu v povodí (Yoff e, Wolf & Giordano, 2003: 1121).

27  Je nutné zmínit především Helsinská pravidla pro využívání vod z mezinárodních řek z roku 
1966, ve  kterých se nachází nejen defi nice mezinárodního povodí, ale také obsahují prin-
cip „přiměřenosti a spravedlivosti“. Dalším velmi důležitým dokumentem se stala Úmluva 
Organizace spojených národů o  neplavebním využívání mezinárodních vodních toků, která 
byla vypracována Komisí OSN pro mezinárodní právo (International Law Commision, ILC) 
a  schválena OSN v  roce 1997. Tato dohoda přidává princip „nezpůsobit závažnou újmu“. 
Přestože je tento dokument a  jeho přijetí důležitým krokem ke  kodifi kaci mezinárodního 
práva v souvislosti se sdílením vodních zdrojů, není možné od něj očekávat, že poskytne uni-
verzální řešení pro konfl ikty o vodní zdroje. Úmluva však obsahuje všeobecné principy, které 
posloužily dojednání dalších mezinárodních dohod (Landovský, 2009: 25).

28  Jakub Landovský zkoumá vzorek 145 mezinárodních smluv týkajících se vodních zdrojů, 
přičemž dospěl k závěru, že tyto smlouvy „vykazují nedostatky v oblasti monitorování, mechani-
smu pro řešení mezinárodních sporů a z hlediska vynutitelnosti dodržování smluvních závazků“ 
(Landovský, 2009: 93). Při bližší analýze zjišťuje, že z celkového počtu 145 se 53 (37 %) věnuje 
kvantitě vody a 57 (39 %) výrobě elektrické energie z vody. Velmi zajímavé je také zjištění, že 124 
(86 %) smluv je bilaterálních a pouze 21 (16 %) je multilaterálních (Landovský, 2009: 82–84).

29  Databáze IFTD (International Freshwater Treaties Database) je součástí projektu Oregonské 
univerzity na podporu prevence a řešení konfl iktů PWCMT (Th e Program in Water Confl ict 
Management and Transformation).

30  Jednotlivé země se zavazují spolupracovat, poskytovat si informace a především neprovádět 
aktivity, které by poskytovaly jednostranné výhody. V souladu s tím byl vytvořen i mezivlád-
ní orgán, který měl dohlížet nad činnostmi jednotlivých států v  povodí Nigeru, tzv. Úřad 
povodí Nigeru (Niger Basin Autority).
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31 Organizace, jejíž název ve  francouzštině zní Organisation pour la mise en valeur du fl euve 
Sénégal (OMVS) má dosáhnout několika cílů: 1) rozvoj potravinové bezpečnosti pro státy 
v povodí, 2) snížení ekonomické zranitelnosti signatářských států na vnějších faktorech, jako 
jsou například změny klimatu, 3) zrychlení hospodářského rozvoje při zachování rovnováhy 
ekosystémů nejen v povodí, ale také v subregionu, a 4) bezpečný a vyšší přínos pro místní 
populaci (Newton, 2007).

32 Onchocerciasis je nemoc známá jako „říční slepota". Vzniká po infekci parazitárním červem 
Onchocerca volvulus (WHO, 2015).

33 Mark Giordano upozorňuje, že počet dohod ohledně sdílení vodních zdrojů se neustále zvy-
šuje, což dokládá fakt, že každou dekádu posledních padesáti let bylo podepsáno více než 30 
mezinárodních smluv týkajících se sladké vody. Tento trend je podpořen také skutečností, že 
většina světového přeshraničního území a obyvatelstva žijící v mezinárodních povodích je 
formálně spravována alespoň jednou smlouvou (Giordano et al., 2013: 262). 

34 Jakub Landovský, který vychází z databáze IWED, uvádí, že od roku 1948 bylo uzavřeno 295 
smluv týkajících se vodních zdrojů, přičemž ozbrojených konfl iktů vzniklo pouze 37 (30 z 37 
těchto konfl iktů se do roku 1970 odehrálo mezi Izraelem a jeho sousedy) (Landovský, 2009: 
79).

35  Asit Biswas upozorňuje, že státy mají do budoucna dvě možnosti, pokud jde o řízení přes-
hraničních vodních zdrojů. První z nich je pokračovat jako dříve formou postupných změn 
a vybavit budoucí generace neefektivními postupy hospodaření s vodou, které mohou přerůst 
v ozbrojené konfl ikty, nebo rychleji pokračovat ve vážném úsilí plánovat, řídit a využívat přes-
hraniční vodní zdroje a nadále spolupracovat konstruktivně a spravedlivě. Zkušenosti podle 
Biswase ukazují, že pozitivní a konstruktivní přístup je základem oboustranné spokojenosti 
(Biswas, 2008: 17).

36  Vznik společenství se datuje do roku 1975 a dominantní úlohu v něm hraje Nigérie, pro kte-
rou se tato organizace stala jedním z mantinelů omezujících vliv Francie v západní Africe. 
Počet obyvatel, přírodní bohatství a geografi cká poloha jsou atributy, které se promítly do sil-
ného regionálního postavení Nigérie a  zvýhodňují ji vůči dalším západoafrickým zemím  
(Piknerová, 2013: 99). Hlavní pozornost ECOWAS věnuje ekonomické integraci a rozvoji spo-
lupráce mezi západoafrickými zeměmi. Jedním z důležitých bodů agendy ECOWAS je také 
bezpečnostní spolupráce, kterou dokládá vznik jednotek ECOMOG, které již byly nasazeny 
při řešení občanských válek v Libérii a Sierra Leone.

37  AEC bylo založeno v roce 1991 podepsáním smlouvy v Abuji. Jeho dotváření má proběhnout 
v šesti etapách a dokončeno má být v roce 2025. Základem AEC jsou integrační společenství 
v jednotlivých subregionech Afriky (Piknerová, 2013: 57).

38  Na  pomezí subregionálního a  mikroregionálního uskupení v  západní Africe je Unie řeky 
Mano (Mano River Union, MRU), která byla založena v roce 1973 jako výsledek spolupráce 
mezi Libérií a Sierra Leone. Hlavní cílem unie byla především socioekonomická spolupráce 
za účelem rozvoje a zlepšení součinnosti v ekonomické, sociální a obchodní oblasti. Unie se 
následně rozšířila o dva členy, Guineu v roce 1980 a Pobřeží slonoviny v roce 2008. Členské 
státy usilují nejen o zavedení celní unie, ale také spolupracují na projektech, které mají zlepšit 
životní prostředí na jejich území. Jedním z úspěšných projektů unie je vystavění mostu přes 
řeku Mano, která představuje strategický vodní zdroj v subregionu a jejíž potenciál je vyu-
žitelný nejen v zemědělství, ale také v energetice (Piknerová, 2013: 98). Povodí řeky Mano 
je rozděleno mezi tři ze čtyř států unie – Guineu, Libérii a Sierru Leone. Vodních zdrojů je 
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v oblasti dostatek, doposud jsou však nedostatečně využité a jejich správa není plně rozvinutá. 
Právě oblast správy vodních zdrojů je do budoucna viděna jako možný zdroj konfl iktů v pří-
hraničních oblastech.
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