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Èeská zemìdìlská univerzita, Praha, Èeská republika
Svìtový potravinový problém je obecnì povaován za
jeden z nejvýznamnìjích problémù souèasného svìta.
Ve své podstatì pøedstavuje velmi iroký komplex ekonomických, sociálních, demografických, technologických a politických aspektù výroby, rozdìlování, smìny
a spotøeby potravin. Potravinový problém je zdrojem napìtí a pøedstavuje vánou hrozbu dalímu rozvoji spoleènosti.
Ji v polovinì 70. let, kdy na svìtì ily 4 miliardy obyvatel, se pøedpokládalo, e je moné uivit dvacetimiliardovou svìtovou populaci. Pøestoe dnes v globálním
mìøítku lze vyrobit dostatek potravin pro celou estimiliardovou populaci, existují rozsáhlé oblasti hladu a podvýivy. Lze tedy usoudit, e výskyt hladu zdaleka
nesouvisí pouze s hojností potravin ve svìtì. Napøíklad
Indie, pùvodnì zemì závislá na dovozech potravin, se
díky zelené revoluci stala èistým exportérem potravin.
V této zemi tedy existuje relativní pøebytek potravin. To
vak jetì neznamená konec hladu. Lidé trpící hladem
jsou toti chudí a nemohou si dovolit koupit potraviny,
které jsou k dispozici. Hlad je tedy základním projevem
chudoby.
U potravinového problému lze pozorovat dva základní
a protichùdné projevy. Jedním z nich je obecný nedostatek potravin, který postihuje velkou èást obyvatelstva.
Tito lidé trpí hladomorem, podvýivou a s tím spojenými
nemocemi. Tento jev je charakteristický pøedevím pro
rozvojové zemì. Na druhé stranì existuje nadmìrný pøíjem potravin a nevhodné sloení potravy, které se projevuje otylostí a má za následek mnohé civilizaèní choroby.
Tyto projevy jsou typické zejména pro rozvinuté zemì.
Na rozdíl od prvního projevu, nelze o tomto øíci, e se jedná o globální problém a e je tøeba jej øeit na celosvìtové úrovni.
Úsilí o øeení potravinového problému, tj. dosaení biologicky pøimìøené úrovnì výivy, musí vycházet ze souèasné svìtové potravinové situace:
Rozvinuté zemì vyrábìjí kolem 50 % celosvìtové produkce potravin. V tìchto zemích vak ije necelých 20 %
celkové populace.
Zatímco v rozvinutých zemích rùst poètu obyvatel stagnuje, v rozvojových zemích pokraèuje populaèní rùst.
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V rozvinutých ekonomikách je produkce potravin na
obyvatele asi 3,5krát vyí ne v rozvojových zemích.
CHARAKTERISTIKA POTRAVINOVÉHO
PROBLÉMU
Spotøební úroveò potravin
FAO rozliuje podle dosaené ekonomické úrovnì ètyøi stupnì spotøební úrovnì potravin.
První stupeò spotøební úrovnì
Tento stupeò spotøební úrovnì pøedstavuje stravu
nevyhovující jak z hlediska kvantity, tak i kvality. Jedná
se tedy o stravu celkovì nedostateènou. Hlavní podíl na
spotøebì potravin zaujímají potraviny rostlinného pùvodu z domácí produkce.
Tato úroveò spotøeby je typická pøedevím pro zemì
subsaharské Afriky (napø. Rwanda, Etiopie), pro nìkteré
oblasti jihovýchodní Asie (napø. KLDR, Afghánistán)
a pro rozvojové zemì, které nemají dost prostøedkù na to,
aby si potraviny mohly nakoupit v zahranièí. Tento první stupeò zahrnuje i nìkteré sociální skupiny obyvatelstva.
Druhý stupeò spotøební úrovnì
Tato spotøební úroveò pøedstavuje stravu sice dostateènou v mnoství, v jakosti se ale vyskytují nedostatky. Potraviny vyhovují z hlediska energetické hodnoty,
biologická hodnota vak nedostaèuje (pøedevím tomu
tak je u potravy ivoèiného pùvodu).
Do první fáze této úrovnì FAO øadí rozvojové zemì, ve
kterých pøevládají potraviny rostlinného pùvodu, pøevánì obiloviny.
Ve druhé fázi roste spotøeba tukù, ovoce a zeleniny se
spotøebovává velmi mírnì. Z potravin ivoèiného pùvodu je na prvním místì spotøeba mléka a masa.
Tato spotøební úroveò je charakteristická pro rozvojové zemì, které dosáhly (zejména díky svému pøírodnímu
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bohatství, pøedevím ropì) vyí hospodáøské úrovnì,
nebo rozvojové zemì, které mají výjimeènì dobré pøírodní podmínky. Do této skupiny se øadí i støednì vyspìlé
zemì (zemìdìlsko-prùmyslové), kde zpravidla existují
obì fáze najednou (první fáze se vyskytuje ve venkovských oblastech a druhá v mìstských a prùmyslových
aglomeracích).
Tøetí stupeò spotøební úrovnì
Tato úroveò je charakteristická tím, e se zemìdìlská
výroba více pøizpùsobuje poadavkùm potravinového
prùmyslu a spotøebitelské poptávce. Nastává prudký rùst
spotøeby masa, masných výrobkù a spotøeby cukru, sniuje se spotøeba mléka a obilovin. Hlavní pozornost se
soustøeïuje na chuové vlastnosti potravin, jejich vzhled
a rozmanitost.
Do této kategorie patøí rozvinuté zemì, a to zejména
skupina obyvatel s vyími pøíjmy.
Ètvrtý stupeò spotøební úrovnì
Tato úroveò spotøeby se vyznaèuje tím, e se snaí
odstranit negativní dùsledky vývoje spotøebitelské poptávky (napø. pomocí zdravotní osvìty, pøijímání zákonù).
Dùraz pøitom klade na racionální výivu obyvatelstva (tj.
výiva, která se opírá o vìdecké poznatky o vyrovnané
výivì).
Rozdíl mezi tøetí a ètvrtou kategorií spotøební úrovnì
spoèívá v tom, e ve ètvrté skupinì se více zdùrazòují
zdravotní poadavky pøi respektování úèelnì zamìøené
spotøebitelské poptávky (výiva zamìøená na poadavky a monosti jednotlivých skupin obyvatelstva, potraviny etøící pøi úpravì èas).
Pøi zkoumání potravinového problému nelze brát
v úvahu pouze údaje z ekonomické analýzy. Tento problém je dùleité chápat v irích souvislostech. Proto se
pøi tìchto analýzách pouívají nìkteré specifické velièiny charakterizující výivu obyvatelstva.

Od této velièiny jsou odvozovány výivové potøeby
obyvatelstva. Pùvodnì BMR slouil k mìøení obezity
v rozvinutých zemích, postupnì se ale jeho pouití rozíøilo na mìøení nadváhy a podvýivy obyvatel svìta.
Velièina BMR poskytuje jednoduchý a relativnì levný
zpùsob jak zjistit, jestli urèitá osoba pøijímá málo, nebo
naopak pøíli energie. Urèení optimální hodnoty BMR
urèitého jedince je závislé na vìku, pohlaví, tìlesné
hmotnosti a klimatických podmínkách. Samotný výpoèet
hodnoty BMR je dán vztahem:
BMR = tìlesná hmotnost v kg/výka 2 v metrech

FAO a Svìtová zdravotní organizace (WHO  World
Health Organization) doporuèuje hodnotu BMR pro zdravého dospìlého jedince v rozmezí od 18,5 do 25, pøièem
hodnota 16 a nií je povaována za kritickou podvýivu
a 40 a vyí za kritickou obezitu (obr. 1).
Zásoba potravin na obyvatele
Tato velièina pøedstavuje celkové mnoství potravin
(pøepoètené na obsah energie v tìchto potravinách)
v urèité zemi pøipadající na jednoho obyvatele. Zásoba
potravin na obyvatele zahrnuje vedle vlastní produkce
potravin urèené k domácí spotøebì i dovozy potravin.
Konkrétní hodnota této velièiny ukazuje prùmìrnou dosaitelnost potravin v rámci zemì, nedají se ale vyèíst
informace o distribuci potravin mezi jednotlivé obyvatele nebo skupiny obyvatel.
Potravinová bezpeènost
Pùvodnì se potravinová bezpeènost definovala jako
situace, kdy vichni lidé mají po celou urèitou dobu pøístup k bezpeèným a výivným potravinám, aby mohli
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Obr.1. Spektrum hodnot BMR
Pramen: The State of Food Insecurity in the World, FAO 2000

AGRIC. ECON. – CZECH, 49, 2003 (1): 40–50

41

vést zdravý a aktivní ivot. Organizace FAO tento koncept upravila a chápe jej jako dosaitelnost a stabilitu
potravinových zásob na národní úrovni domácností
a jednotlivcù. Potravinová bezpeènost domácnosti je
chápána jako fyzický a ekonomický pøístup
k odpovídajícím potravinám pro vechny èlena domácností, bez náhlých rizik ztráty tohoto pøístupu.
Pro popis a mìøení potravinové bezpeènosti FAO pouívá vedle zmínìné zásoby potravin na obyvatele také
agregátní index potravinové bezpeènosti domácnosti
(nebo podíl podvyivených na celkovém poètu obyvatel). Mezi tìmito velièinami (zásobou potravin na obyvatele a indexem potravinové bezpeènosti domácnosti) byl
prokázán úzký vztah, proto se pro potravinovou bezpeènost obyèejnì uívá velièina popisující mnoství energie
obsaené v potravinách pøipadající na obyvatele.
VÝIVA OBYVATELSTVA SVÌTA
Základy výivové situace
Úroveò výivy obyvatelstva svìta je dána jeho poètem,
jeho ekonomickou úrovní a úrovní výroby potravin.
Vývoj poètu obyvatel svìta
Svìtová populace roste exponenciálním tempem. Obr. 2
ilustruje vývoj poètu obyvatel za posledních 2 000 let.
Poèátkem naeho letopoètu na svìtì ilo kolem 250 milionù obyvatel. Do 16. století se poèet obyvatel zdvojnásobil na 500 milionù a po dalích dvou a pùl stoletích se
znovu zdvojnásobil a dosáhl tak v roce 1850 úrovnì 1 miliardy. Dalí zdvojnásobení poètu obyvatel svìta trvalo
100 let (v roce 1950). Dnes je ke zdvojnásobení populace
tøeba 40 let.
Kadým rokem na svìtì pøibývá zhruba 86 milionù lidí,
do roku 2025 se oèekává témìø 40% pøírùstek svìtové
populace (ze souèasných 6 miliard na 8,3 miliard  tab. 1).

Tab. 1. Vývoj poètu obyvatelstva svìta (v milionech)
1950

1990

1995

2025

Afrika

223 967

632 669

728 074 1 495 772

Evropa

548 711

721 734

726 999

718 203

Severní a Støední
Amerika
219 633

423 658

454 229

615 549

Jiní Amerika

293 131

319 791

462 664

Asie
Oceánie
Svìt

111 690

1 402 725 3 186 446 3 457 957 4 959 664
12 612

26 428

28 549

41 027

2 519 748 5 284 832 5 716 426 8 294 341

Pramen: FAO, www.fao.org

V roce 2050 bude na Zemi ít asi 10 miliard obyvatel *.
Naprostá vìtina pøírùstku se bude týkat rozvojových
zemí  pouze 1/5 z celkového poètu obyvatel bude
z rozvinutých zemí. V posledním období se vak projevuje tendence postupného sniování dynamiky rùstu populace (viz tab. 2), co je pozitivní trend. Jetì vak bude
dlouho trvat, ne se rùst obyvatelstva výraznì zpomalí
nebo zastaví.
Z tab. 2 je patrné, e aèkoli se tempa rùstu poètu obyvatelstva v celosvìtovém mìøítku i v jednotlivých regionech neustále zmenují, absolutní pøírùstky se globálnì
zvyují.
Podíl obyvatel rozvojových regionù (Afrika, Jiní Amerika, Asie) na svìtové populaci se zvýil ze 72 % v roce
1960 na 82 % v roce 1997. Pøírùstek poètu obyvatel v Asii
je pøitom nií ne ve dvou zbývajících rozvojových regionech.
Mezi asijské zemì s nejvìtím pøírùstkem obyvatel patøí Bangladé, Indie a Pákistán. Naopak Èínì, zemi
s nejvìtím poètem obyvatel svìta, se podaøilo díky státní politice pøírùstek obyvatelstva sníit.
Kritickou oblastí je Afrika, kde se v období 19901997
zvýil poèet obyvatel o 20 %. Napøíklad roèní pøírùstek
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Obr. 2. Vývoj poètu obyvatel svìta
Pramen: FAO, www.fao.org

Odhady kolísají mezi 7,911,9 miliard v závislosti na tom, jak se projeví zmìna míry plodnosti, úmrtnosti, efektivita a íøení
programù pro plánování rodiny, trendy v postavení eny a dopad ekonomického rùstu na chudobu a populaèní vývoj.
*
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Tab. 2. Vývoj prùmìrných temp rùstu svìtové populace
Prùmìrné roèní tempo rùstu populace (v %)
198085

199095

Prùmìrný roèní pøírùstek populace (v tisících)

200005

198085

199095

200005
22 960

Afrika

2,9

2,8

2,6

14 627

19 081

Evropa

0,4

0,2

0,0

2 676

1 053

17

Severní a Støední Amerika

1,3

1,4

1,1

5 097

6 114

5 492

Jiní Amerika

2,1

1,7

1,4

5 301

5 332

5 172

Asie

1,9

1,6

1,4

52 331

54 302

53 473

Oceánie

1,5

1,5

1,3

354

424

415

Svìt

1,7

1,6

1,4

80 319

86 319

87 270

Pramen: FAO, www.fao.org

Tab. 3. HDP na obyvatele rozvojových regionù a rok v USD
Jiní Asie
HDP/ob.v USD

380

Subsaharská
Afrika
510

Východní Asie Blízký východ Latinská Amerika Zemì s vysokými
a Oceánie
a severní Afrika
a Karibik
pøíjmy
970

2 070

3 940

25 890

Pramen: World Bank Atlas 1999

obyvatel Keòi èiní 3 %. Tímto tempem (jedno
z nejvyích na svìtì) se tak poèet obyvatel této zemì
bìhem pøítích 25 let zdvojnásobí. Keòa si bude muset
vytvoøit kapacity k tomu, aby se mohla vypoøádat
s dvojnásobnou poptávkou po potravinách. Nicménì
zdvojnásobení výroby potravin staèit nebude. Za 25 let
bude muset tato zemì disponovat dvojnásobným poètem
kol, nemocnic, domù a dalích slueb. Jedinì tak si udrí souèasnou socioekonomickou úroveò.
Prùmìrný roèní pøírùstek obyvatel v Jiní Americe mezi
lety 1990 a 1995 èinil 1,7 % a odpovídá tak celosvìtovému vývoji (1,6 % ve stejném období).
Ekonomická úroveò
Mezi rozvojovými a rozvinutými zemìmi existují
v ekonomické úrovni obrovské rozdíly. Velká diference
úrovnì HDP na obyvatele je rovnì charakteristická pro
jednotlivé rozvojové oblasti (viz tab. 3). Nejnií ekonomickou úroveò vykazuje jiní Asie, vyspìlost východní
Asie a Oceánie je oproti jiní Asii více ne dvojnásobná
a úroveò HDP/ob. Latinské Ameriky a Karibiku je
v porovnání s jiní Asií dokonce desetinásobná.
Výroba potravin
Tøetím rozhodujícím faktorem výivové situace obyvatelstva je výroba potravin. Index této výroby, jak je pro
jednotlivé dekády sestavuje FAO (tab. 4), ukazuje trvalý
rùst svìtové výroby potravin.
Z tab. 4 vyplývá, e od roku 1980 je kromì Afriky tempo rùstu výroby potravin vyí ne je tomu u vývoje
poètu obyvatelstva. Jiní Amerika zaznamenala v období
1990 a 1998 nejvyí tempo rùstu výroby potravin a zá-
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roveò nejnií pøírùstek poètu obyvatel, èím v tomto
období dosáhla nejvìtího pokroku ve výrobì potravin
na obyvatele ze vech rozvojových regionù. Naopak
v Africe v téme období nedolo ve výrobì potravin na
osobu k ádné zmìnì.
Závìry k výivové situaci
Pro vyí potravinové zabezpeèení svìtového obyvatelstva je dùleitá existence pøedstihu rùstu výroby potravin pøed pøírùstkem poètu obyvatel. Celkovì tak na
svìtì (i v jednotlivých rozvojových oblastech kromì
Afriky) dochází k rùstu produkce potravin na obyvatele.
Ukazatel rùstu výroby potravin na osobu vak nebere
v úvahu distribuci potravin mezi jednotlivé zemì nebo
skupiny obyvatel. Na svìtì tak i nadále dochází k nerovTab. 4. Øetìový index výroby potravin (a) a odpovídající index vývoje obyvatelstva (b)
196165
(b 1960)

1970

1980

1990

1998
(b 1997)

Svìt

a
b

100
100

120
123

126
120

124
119

117
111

Afrika

a
b

100
100

117
131

120
131

127
132

121
121

Jiní
Amerika

a
b

100
100

125
133

144
126

127
122

128
103

Asie

a
b

100
100

123
129

132
123

144
121

117
103

Pramen:
FAO Yearbook Production 1970, 1980, 1986, 1998
Demographic Yearbook 1965, 1999
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nomìrnému zabezpeèení potravinami. Zatímco v chudých ekonomikách panuje obecný nedostatek potravin
pro iroké masy obyvatelstva projevující se podvýivou,
hladomory a s tím spojenými nemocemi (jev, který je typický pøedevím pro rozvojové zemì), rozvinuté zemì
jsou naopak charakteristické pøebytkem potravin.
Ekonomický rùst vytváøí základ pro rùst ivotní úrovnì obyvatelstva. Obecnì platí, e èím vyí je ekonomická úroveò (mìøená HDP/ob. èi HNP/ob.), tím více svých
potøeb mohou lidé uspokojit. Jednou ze základních ivotních potøeb jsou fyzické potøeby, mezi které patøí dostateèná kvalita a kvantita výivy. Rùst HDP je tedy
nezbytným pøedpokladem k potravinovému zabezpeèení
irích mas obyvatelstva.
Problém výivy
V úrovni a struktuøe výivy rozvinutých a rozvojových
zemí existují markantní rozdíly. V rozvinutých zemích lidé
obecnì více jedí a jejich strava je pestøejí. V tab. 5 je
uveden podíl jednotlivých komodit ve výivì z hlediska
pøíjmu energie a bílkovin. Údaje sice zachycují stav
v období let 1983 a 1985, od té doby vak k výrazným
zmìnám nedolo.
Tab. 5 naznaèuje, e v zemích s nízkými pøíjmy ve sloení potravy pøevládají obilniny, a to jak v pøíjmu energie, tak i bílkovin. V rozvinutých zemích v pøíjmech
bílkovin dominují ivoèiné produkty, v pøíjmech energie
pak ostatní rostlinné produkty (hlavnì brambory). Ve
stravì nejchudích rozvojových zemí zaujímají z hlediska
jak bílkovin, tak energie velmi nízký podíl ivoèiné produkty.
Podle jiných statistik v rozvojových zemích pøedstavují obilniny 60 % celkového pøíjmu energie, pøièem
v subsaharské Africe je tato hodnota nií  45 %,
v Latinské Americe a Karibiku jen 38 %. Ostatní rostlinné produkty zaujímají zhruba 30 % celkového energetického pøíjmu rozvojových zemí, v subsaharské Africe 48 %
(21 % z koøenù a hlíz), v Latinské Americe a Karibiku
44 %. Potrava ivoèiného pùvodu se na pøíjmu energie

rozvojových zemí podílí pouze 10 %, nejvíce v Latinské
Americe  17 %.
Pøíjem bílkovin z obilnin èiní v rozvojových zemích
56 %, z ostatních rostlinných produktù 20 % a z ivoèiných produktù 24 %. Ryby se na pøíjmu ivoèiných bílkovin v jiní Asii podílejí jednou ètvrtinou, v Africe
dosahuje tento podíl jedné pìtiny (Food Security Assessment 1996: 1 516).
Rozdìlení zemí mezi rozvinuté a rozvojové z hlediska
ekonomické vyspìlosti vdy nekoresponduje se strukturou spotøeby potravin v jednotlivých zemích. Øada rozvojových zemí má napøíklad vyí spotøebu masa a ryb
na obyvatele ne zemì rozvinuté. Jiné rozvojové zemì
mají zase vyí spotøebu ovoce, co mùe být napø. dùsledkem pøíznivých klimatických podmínek, vysokým
podílem rostlinné stravy ve výivì nebo výsledkem spotøebních návykù.
Hlad a nedostateèná výiva
Problém hladu mùeme obecnì rozdìlit na dvì skupiny, a to na hladomory a endemické deprivace. Hladomor
pøedstavuje akutní nedostatek potravin doprovázený
epidemiemi, v jeho dùsledku zemøou øádovì miliony lidí.
Endemická deprivace zasahuje a stamiliony lidí nemocemi, zvýenou mírou úmrtnosti a zkracováním délky ivota. Na rozdíl od hladomoru je více skrytá, postihuje vak
daleko více lidí.
Hlad mùe rovnì mít následující podoby:
 Hladovìní: ivot ohroující skuteènost zpùsobená nedostateènou potravou z hlediska kvality i kvantity.
 Chronický hlad nebo podvýiva: dlouhodobý nedostatek energie z potravin, který zhoruje anci vést zdravý
a aktivní ivot.
 Jiné formy podvýivy: stav plynoucí z nedostatku pøíjmu energie, bílkovin, minerálù nebo stopových prvkù,
doprovázený èasto nemocemi, parazity.
Hlad navíc zpùsobuje i velké zmìny v chování èlovìka, nerespektování civilizaèních a kulturních norem, sociální rozklad apod.

Tab. 5. Relativní podíl skupin komodit ve výivì obyvatel (v %)
Skupina zemí

Obilniny

Ostatní rostlinné produkty

ivoèiné produkty

26
36
49
67,6

42
35
38
25,6

31
27
12
6,8

24,9
36,8
48,6
64,1

14,5
12,4
19,4
20,5

60,6
51,7
32,0
15,4

Pøíjem energie z jednotlivých skupin komodit
Rozvinuté trní ekonomiky
Centrálnì plánované ekonomiky
Rozvojové zemì se støedními pøíjmy
Rozvojové zemì s nízkými pøíjmy*
Pøíjem bílkovin z jednotlivých skupin komodit
Rozvinuté trní ekonomiky
Centrálnì plánované ekonomiky
Rozvojové zemì se støedními pøíjmy
Rozvojové zemì s nízkými pøíjmy

*Rozvojové zemì s pøíjmem niím ne 500 USD na obyvatele v roce 1985
Pramen: The State of Food Insecurity in the World. FAO, 2000
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Hloubka hladu
Smysluplné úsilí smìøující k vyøeení problému hladu
vyaduje informace nejen o mnoství podílu lidí trpících
hladem, ale také o hloubce jejich hladu. Pod oznaèením
hloubka hladu FAO rozumí prùmìrné mnoství kilokalorií, které podvyiveným v urèité zemi chybí k tomu, aby si
pøi mírném fyzickém zatíení mohli zachovat svoji tìlesnou
hmotnost. Tento ukazatel se mìøí v kcal na osobu a den.
Informace o mnoství kilokalorií chybìjících k nasycení
podvyivených obyvatel pomáhají utvoøit si pøedstavu
o tom, jak dostupné jsou potraviny pro podvyivené
obyvatele v jednotlivých zemích. Publikace The State of
Food Insecurity in the World, kterou FAO v roce 2000
vydalo, uvádí jako hranici kritické potravinové situace
deficit 300 kcal na obyvatele a den. V potravì vìtiny
z 800 milionù chronicky hladových lidí chybí 100400 kilokalorií na osobu a den.
Pøítomnost chronického hladu se vdy neprojevuje
pouze vyzáblostí. Lidské tìlo toti na nedostatek energie
reaguje tím, e sniuje psychickou a fyzickou aktivitu.
Chronický hlad se podílí hlavní mírou na pomalejím vývinu dìtí. U tìhotných en se zvyuje riziko potratù nebo
narození podvyivených dìtí.
Hlad je významnou brzdou ekonomického rozvoje: èím
vìtí je deficit energie, tím vyí je náchylnost postieného jedince k rùzným nemocím. Slabý a nemocný èlovìk nemùe vyuít svùj potenciál a zemì plná slabých
a nemocných obyvatel se nemùe dále rozvíjet.
Absolutnì nejvíce lidí postiených chronickým hladem
je v Asii. Nejhlubí hlad se vak nachází v subsaharské
Africe, kde 46 % zemí má deficit energie vyí ne 300 kilokalorií na osobu a den. V Asii a Oceánii tento podíl èiní
16 %.
Optimální energetická potøeba
Energetické potøeby jedince závisí na váze, výce, pohlaví, vìku a stupni aktivity. Starí lidé a dìti obyèejnì

potøebují ménì energie ne dospìlí. Tab. 6 ukazuje optimální prùmìrnou denní potøebu energie dospìlých muù
a en s rùznou výkou a váhou pøi rùzném zatíení.
Rozsah hladu
V publikaci The State of Food Insecurity in the World,
kterou FAO v roce 2000 vydalo, se nachází komplexní analýza problému hladu ve svìtì. Analýza bere v úvahu následující faktory: výskyt hladu (podíl podvyivených na
celkové populaci) a hloubku hladu v jednotlivých zemích. Kombinací tìchto parametrù vzniklo celkem 6 skupin rozsahu hladu (skupina A a E), do kterých FAO
zaøadila jednotlivé zemì. Skupiny jsou seøazeny vzestupnì podle rozsahu hladu: ve skupinì A se nachází zemì
s nejniím rozsahem hladu, ve skupinì E zemì
s nejvyím rozsahem. Pod oznaèením rozsah hladu
FAO rozumí kombinaci podílu podvyivených obyvatel
a hloubky hladu v urèité zemi. Rozsah hladu ve svìtì
dokumentuje tab. 7. Charakteristika jednotlivých skupin
je následující:
 Skupina A: zemì, ve kterých existuje nízký podíl podvyivených a zároveò malá hloubka hladu (hladoví lidé
mají relativnì malý hlad). Sem patøí vechny rozvinuté
zemì, vìtina tranzitivních ekonomik a nìkolik málo rozvojových zemí (zejména ropné státy).
 Skupina B: zemì se støedním výskytem podílu podvyivených a zároveò s malou hloubkou hladu, nebo zemì
s nízkým podílem podvyivených a zároveò se støední
hloubkou hladu. (Do této kategorie patøí Rusko, èást bývalých sovìtských republik a nìkteré rozvojové zemì.)
 Skupina C: zemì se støedním výskytem podílu podvyivených a støední hloubkou hladu (vìtina zemí Latinské Ameriky, Èína a nìkteré dalí rozvojové zemì).
 Skupina D: zemì s vysokým podílem podvyivených
a støední hloubkou hladu, nebo zemì se støedním podílem podvyivených a velkou hloubkou hladu (Indie, Pákistán a dalí rozvojové zemì).

Tab. 6. Optimální prùmìrná denní potøeba energie dospìlých pøi rùzném stupni zatíení
Normy fyzické aktivity dospìlých jedincù
Lehké zatíení:

velmi nízká aktivita (napø. práce spojená se sezením u stolu nebo u pøepáky)

Støední zatíení:

lehká fyzická aktivita (napø. práce v lehkém prùmyslu, zemìdìlské práce mimo sezónu)

Vysoké zatíení:

tìká a stresující práce (napø. zemìdìlská, tìební nebo práce v hutnictví)

Prùmìrná denní potøeba pro dospìlé

Lehké zatíení (kcal)

Støední zatíení (kcal)

Vysoké zatíení (kcal)

Mui (výka 171 cm)*
Nejnií akceptovatelná váha (54 kg)

2 335

2 682

3 164

Nejvyí akceptovatelná váha (73 kg)

2 786

3 199

3 775

eny (výka 159 cm)*
Nejnií akceptovatelná váha (47 kg)

1 846

1 941

2 154

Nejvyí akceptovatelná váha (63 kg)

2 223

2 337

2 594

*s rostoucí výkou jedince se energetické potøeby zvyují a naopak
Normy zaloeny na Report of the Joint FAO/WHO/UNU Expert Consultation on Energy and Protein Requirements, 1985
Pramen: The State of Food Insecurity in the World, FAO, 2000
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Tab. 7. Rozsah hladu (19961998)
Hloubka hladu (v kcal/osoba/den)
Podíl podvyivených

<200 (nízká)

200300 (støední)

>300 (velká)

Poèet zemí

poèet zemí/oznaèení skupiny
<5 % (nízký)

25/A

0

0

519 % (støední)

20/B

30/C

0

50

0

32/D

24/E

56

62

24

Více ne 20 % (vysoký)
Poèet zemí

72

25

158

Pramen: The State of Food Insecurity in the World, FAO, 2000

 Skupina E: zemì s vysokým podílem podvyivených
a zároveò s velkou hloubkou hladu (vìtina zemí subsaharské Afriky, Haiti, Afghánistán, Mongolsko, KLDR
a Bangladé).
Z tab. 7 je patrné, e 24 zemí ze skupiny E èelí nejvìtímu tlaku a problému týkajícího se obivy jejich obyvatel
(velkou hloubkou hladu zde strádá více ne 20 % populace). Naprostou vìtinu tìchto zemí charakterizuje politická nestabilita, civilní nebo váleèné konflikty, velká
chudoba, nízká zemìdìlská výroba, populaèní tlaky
a chronický hlad. Patøí sem mimo jiné i 18 subsaharských
zemí, co je témìø polovina ze vech Afrièanù.
V opaèném extrému se nachází 52 zemí ze skupiny A.
V tìchto zemích trpí relativnì malým hladem (potravinový deficit podvyivených èiní ménì ne 200 kcal na osobu a den) ménì ne 5 % populace. Jedná se o vechny
rozvinuté zemì, 11 tranzitivních ekonomik a 15 relativnì
vyspìlých rozvojových zemí. Spoleèným znakem napro-

sté vìtiny tìchto zemí je demokracie a ekonomická prosperita.
V roce 1996 se v Øímì za úèasti 186 zemí konal Svìtový
potravinový summit (World Food Summit). Jeho hlavním
cílem je sníení celkového poètu podvyivených obyvatel svìta  z 800 milionù v roce 1996 na 400 milionù v roce
2015.
Výraznému sníení poètu podvyivených nicménì musí
pøedcházet snaha o sníení hloubky hladu  tzn. nejprve
sníit existující potravinový deficit hladovìjících lidí a poté
se soustøedit na pokles poètu podvyivených. V zemi, kde
se hloubka hladu pohybuje nad 300 kcal/os./den, musí být
proto priorita kadé vlády zamìøena na sníení hloubky
hladu. Tato strategie na jedné stranì povede k pomalejímu
úbytku poètu podvyivených lidí na svìtì. Na druhou stranu ale tím, e výraznì podvyivení lidé budou ménì hladovìt, poklesne riziko nemocí spjatých s podvýivou. To dále
umoní úèinnìjí boj proti podvýivì (obr. 3).

% zemí
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ménì ne 200

40
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200300
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300 a více

10
Rozvinuté Tranzitivní Blízký východ Latinská
zemì
zemì
a Severní Afrika Amerika

Asie
Subsaharská
a Pacifik
Afrika

Obr. 3. Prùmìrný potravinový deficit podvyivených (kcal/ob./den)
Pramen: The State of Food Insecurity in the World, FAO 200

46

AGRIC. ECON. – CZECH, 49, 2003 (1): 40–50

Hlad v historii, souèasnosti a pøedpovìï výskytu
hladu v budoucnosti
Hlad se u èlovìka vyskytuje bìhem celého vývoje lidstva. Historické záznamy se zmiòují celkem o 462 velkých
hladomorech. První zachovaný písemný dùkaz o hladu
pochází z Egypta z doby po zániku Staré øíe (po roce 2263
pø. n. l.). Hlad byl ve starém Egyptì ji pøed 3 000 lety prostøedkem, kterým velkostatkáøi získávali pùdu od chudých
rolníkù tím, e zvýili cenu obilí. Rolníci tak, pokud nechtìli zahynout hlady, byli nuceni jít do otroctví.
Hladomory postihovaly a stále postihují rozsáhlé oblasti
svìta. Hladomory v Èínì a Indii pøipravily o ivot desítky
milionù lidí. V Irsku v letech 18461849 zahynuly na následky hladomoru 23 miliony z celkových 8 milionù obyvatel. Èást obyvatel se odstìhovalo do USA, take v Irsku
klesl poèet obyvatel na 4 miliony. K velkým hladomorùm
dolo i na Ukrajinì a v Rusku zvlátì v období násilné
kolektivizace v 30. letech minulého století..

Tab. 8. Vývoj poètu a podílu podvyivených v rozvojových
zemích

Hlad v souèasnosti a pøedpovìdi pro budoucnost
Odhady poètu hladovìjících lidí ve svìtì se rùzní. Postieny jsou zejména rozvojové zemì, ale i bývalé centrálnì plánované ekonomiky (nìkteré oblasti bývalého
SSSR, KLDR, Bulharsko, Jugoslávie). Poslední odhady
FAO ukazují, e na svìtì v letech 19961998 hladovìlo
AGRIC. ECON. – CZECH, 49, 2003 (1): 40–50

Podíl
Poèet
podvyivených
(%)
(mil.)

Období

Subsaharská
Afrika

196971
197981
199092
199698

270
359
501
553*

38
38
35
34

103
136
175
186

Blízký
východ
a severní
Afrika

196971
197981
199092
199698

180
236
323
368*

27
9
8
10

49
21
26
37

Východní a
jihovýchodní
Asie

196971
197981
199092
199698

1 166
1 417
1 694
1 813*

41
27
16
12

476
379
269
220

Jiní Asie

196971
197981
199092
199698

711
892
1 138
1 273*

33
38
27
23

238
339
307
294

Latinská
Amerika

196971
197981
199092
199698

279
354
443
489*

19
13
13
11

53
46
58
55

Rozvojové
zemì

196971
197981
199092
1996-98

2 608
3 260
4 104
4 501*

35
29
21
18

918
945
841
792

Vývoj hladu po 2. svìtové válce
Na konci války si svìt uvìdomil dimenzi hladu a byla
pøijata Veobecná deklarace lidských práv, ve které je
zahrnuto i právo èlovìka na potraviny. Toto základní lidské právo vak není vude naplòováno. Na svìtì existují
statisíce chronicky podvyivených lidí. V 19. století zemøelo v dùsledku hladu nejménì 150 mil. lidí, ve 20. století se pohybují odhady OSN mezi 100120 miliony. Kadý
den umírá hladem v prùmìru 35 000 lidí.
Od pøelomu 60. a 70. let dolo v rozvojových zemích
k poklesu podílu i poètu podvyivených. Tento vývoj
popisuje tab. 8.
V rozvojovém svìtì se v období 70. a 90. let sníil
podíl i poèet podvyivených na celkové populaci. Nejúspìnìjí oblastí byla východní a jihovýchodní Asie:
poèet hladovìjících se od let 19691971 sníil ze 476 na
220 milionù v letech 19961998, v relativním vyjádøení ze
41 % na 12 % obyvatelstva. V Latinské Americe dolo
k poklesu podílu podvyivených z 19 % v letech 1969
1971 na 11 % v letech 19961998, poèet podvyivených
vak mírnì vzrostl. V subsaharské Africe se sice ve stejném období podaøilo podíl hladovìjících obyvatel sníit
o 4 %, tento region se vak i nadále vyznaèuje nejvyím podílem podvyivených obyvatel na celkové populaci (34 %) ze vech rozvojových oblastí. V severní Africe
a na Blízkém východì dolo ve stejném období k poklesu
podílu i poètu podvyivených. V jiní Asii se sice ve sledovaném období podaøilo sníit poèet podvyivených,
vlivem vysokého pøírùstku obyvatel vak dolo k absolutnímu rùstu poètu podvyivených.

Poèet
obyvatel
(mil.)

Region

*rok 1997
Pramen: The Sixth World Food Survey, FAO, 1996, The State of
Food Insecurity in the world, 2000

celkem 826 milionu lidí: 792 milionù obyvatel rozvojových
zemí a 34 milionù v rozvinutých zemích. Hodnota 792
chronicky podvyivených v rozvojových zemích pøedstavuje 18 % této populace. Vìtina tìchto obyvatel ije
v Asii (514 mil.) a v subsaharské Africe (186 mil.). Dvacet
devìt ze 40 zemí subsaharské Afriky má v souèasnosti
podle odhadù podvyivených více ne 20 % obyvatel, 14
zemí dokonce více ne 40 % (obr. 4 a 5).
V horizontu let 2015 a 2030 FAO oèekává dalí sníení
výskytu hladu ve svìtì. Odhaduje se, e v roce 2015 se
v rozvojových zemích podaøí sníit poèet hladovìjících
na 580 milionù. Je to ale stále mnohem více, ne si pro
tento rok stanovil cíl Svìtového potravinového summitu
 ten poèítal se sníením poètu podvyivených na 400
milionù. Nejnovìjí odhady navíc pøipoutìjí, e tento cíl
se nepodaøí splnit ani do roku 2030.
FAO dále pøedpokládá, e bìhem období 1990 a 2015
se v rozvojových zemích podaøí sníit podíl podvyivených lidí o polovinu. Poèet podvyivených se má ve stejném období sníit o 30 %.
Vzhledem k podílu obyvatelstva Asie na svìtové populaci je celkový pokles poètu podvyivených obyvatel
na svìtì do znaèné míry závislý na vývoji v tomto regionu. V Asii toti pokraèuje trvalý pokles poètu podvyi47
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Obr. 4. Podíl podvyivených
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Obr 5. Podíl podvyivených podle regionù
Pramen: The State of Food Insecurity in the World, FAO 200

vených lidí. Tento obrat nastal v letech 19691971 ve
východní Asii a o dekádu pozdìji v jiní Asii. Ve dvou
nejlidnatìjích zemích svìta (Èínì a Indii) se oèekává, e
se podíl podvyivených lidí sníí ze 16 % v letech 1996
1998 na 7 % v roce 2015. Poèet obyvatel obou zemí reprezentuje tøetinu svìtové populace a jakákoliv zmìna
v Èínì nebo Indii má výrazný dopad na svìtový prùmìr.
Subsaharská Afrika je nejzaostalejí rozvojový region
a existují zde velké problémy s podvýivou (podíl podvyivených na celkové populaci v roce 1998 èinil 34 %).
Jeliko se zde nepøedpokládá zlepení ekonomické situace, prostor pro boj s podvýivou je omezený. Mezi nejvíce postiené oblasti regionu patøí centrální, jiní
a východní èásti. Pøestoe se oèekává, e mezi lety 1996
a 2015 poklesne podíl podvyivených z 34 % na 22 %,
vysoký pøírùstek zdejího obyvatelstva mùe zpùsobit,
e se poèet podvyivených obyvatel v subsaharské Africe bìhem tohoto období mùe i krátkodobì zvýit (oèekává se spíe stagnace a po roce 2015 pokles).
Z výe uvedeného plyne, e problém podvýivy bude
i nadále trvat pøedevím v Africe.

Tab. 9. Pøedpokládaný vývoj poètu a podílu podvyivených
Podíl podvyivených (v %)

Poèet podvyivených (v mil.)

199698

2015

2030

199698

2015

2030

Subsaharská Afrika

34

22

15

186

184

165

Blízký východ a severní Afrika

10

8

6

36

38

35

Latinská Amerika a Karibik

11

7

5

55

45

32

Èína a Indie

16

7

3

348

195

98

Zbytek Asie

19

10

5

166

114

70

Rozvojové zemì

18

10

6

791

576

400

Pramen: Agriculture: Towards 2015/30, Technical Interim Report, FAO, April 2000
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Pøedpovìdi vývoje poètu a podílu podvyivených pro
jednotlivé regiony, jak je uvádí FAO, ukazuje tab. 9.
Skrytý hlad
Výe uvedené údaje se týkají hladovìní zpùsobeného
nedostateèným pøísunem energie. Miliony obyvatel svìta vak v dùsledku nevyváené stravy trpí chronickým
deficitem nìkterých dùleitých látek, vitamínù a stopových prvkù (vápníku, eleza). V nìkterých oblastech lidé
jedí jeden druh potraviny po celý ivot. Tato potravina
sice mùe být energeticky bohatá a èlovìka nasytí, chybí jí ale nìkteré pro organismus dùleité látky. Nepøítomnost dùleitých látek v potravì mùe mít i horí následky
ne nedostatek energie. V tomto smyslu se o tomto typu
hladovìní hovoøí jako o skrytém hladu.
Kolem 200 milionù obyvatel svìta trpí chronickým nedostatkem vitamínu A (z toho 40 milionù dìtí pøedkolního vìku). Deficit eleza zpùsobuje chudokrevnost u 1,5
miliardy lidí, hlavnì matek a dìtí. Mezi 200 a 300 milionù
lidí je postieno endemickou strumou z nedostatku jódu.
Nedostatek tìchto látek zpùsobuje koní nemoci, pøi
dlouhodobém deficitu minerálních látek patný vývoj
kostí, pøi hypo- a avitaminózách dochází k chorobným
stavùm jako jsou kurdìje, beri beri, køivice a pelagra s nevratnými zmìnami na organismu. Deficit vápníku v tìle
eny v dobì tìhotenství a kojení ovlivòuje dalí vývoj
dítìte, u kterého mùe zpùsobit osteoporózu.
Problém skrytého hladovìní je jednodueji øeitelný
ne nedostatek energie. Øeení skrytého hladu spoèívá
v osvìtì a v dodání potøebných látek postieným (napø.
ve formì tablet).
Rozdíly v potravinových potøebách mezi mui
a enami
eny jsou v porovnání s mui drobnìjí, mají pomalejí metabolismus a ménì svalù, z èeho plyne, e v prù-

mìru potøebují asi o 25 % ménì energie. Na druhou stranu eny potøebují relativnì více nìkterých dùleitých látek. Poslední výzkumy týkající se rozdílných potøeb muù
a en v pøíjmu nìkterých látek ukazuje tab. 10.
Z tab. 10 je patrné, e ve vìtinì pøípadù mu potøebuje vìtí nebo stejný pøísun vitamínù a minerálù ne ena.
Toto srovnání ovem nemá úplnou vypovídající hodnotu, nebo hodnoty pøíjmu minerálù a vitamínù jsou spoèítány na základì rozdílného denního pøíjmu energie
u mue a eny. Pro lepí porovnatelnost (bereme v úvahu
nií denní kalorický pøíjem u eny) je nutné pøevést hodnoty na stejný energetický základ (poslední dva sloupce
tab. 10).
Z výe uvedeného plyne, e napøíklad potøeba eleza
je u en 2,2krát vyí ne u muù. Pøevedením hodnot na
stejný kalorický základ mají eny 3krát vyí potøebu eleza ne mui. Mui a eny potøebují sice stejné denní
mnoství vápníku a vitamínu C, eny vak ve stejnì kaloricky hodnotné potravì musí pøijmout o 40 % tìchto látek více.
V dobì tìhotenství vzrùstají potøeby eny z hlediska
kalorií, minerálù i vitamínù. Bìhem prvních tøí mìsícù tìhotenství ena potøebuje dalích 300 kcal na den, v dobì
kojení pak dalích 500 kcal na den. Bílkovinné potøeby
vzrostou na témìø stejnou úroveò jako u mue (60 g oproti
63 g). Tìhotná ena potøebuje oproti bìnému stavu témìø ètyønásobnou dávku eleza, o 50 % vyí mnoství
soli kyseliny listové (folátu) a o 20 % více vápníku.
Nemonost uspokojení vyích nárokù v dobì tìhotenství zvyuje rizika pøi porodech. Smrt mnoha novorozencù a malých dìtí v rozvojových zemích nastává právì
v dùsledku nedostateèné výivy jejich matek. Zejména
mladistvé matky a jejich dìti jsou náchylné k podvýivì,
nebo dospívající matky potøebují energii pro svùj vlastní fyzický vývoj. Podvyivené matky proto èasto rodí
podvyivené dìti. Studie FAO uvádìjí, e 41 % narozených dìtí v Indii, které se narodily støednì podvyiveným matkám (16<BMR<17), bylo podvyiveno (váha
novorozenìte nií ne 2 500 g). V pøípadech vysoké pod-

Tab. 10. Rozdíly v potøebì dùleitých látek mezi mui a enami
Dospìlá ena
na den

Dospìlý mu
na den

Dospìlá ena
na 1 000 kcal1

Dospìlý mu
na 1 000 kcal2

Vápník (mg)

1 000

1 000

500

350

elezo (mg)3

24

11

12

4

Vitamín A (µg)

500

600

250

210

Vitamín C (mg)

45

45

23

16

Vitamín E (mg)

7,5

10

3,6

3,6

Niacin (mg)

14

16

7

6

Bílkoviny (g)

50

63

25

22,5

1 Kalkulace na základì celkového pøíjmu energie 2 000 kcal na den
2 Kalkulace na základì celkového pøíjmu energie 2 800 kcal na den
3 Na základì 12 % biologické dostupnosti
*eny v dobì tìhotenství nejsou brány v úvahu
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výivy matek (BMR<16) se narodilo 53 % podvyivených
dìtí.
ZÁVÌR
Na potravinový problém mùe být nahlíeno dvìma
rùznými pohledy. V první øadì jde o nedostatek potravin,
který se projevuje hladem. Na druhé stranì lze tento problém rovnì chápat jako nadmìrný pøíjem a nevhodné
sloení potravy, co má za následek otylost a vznik civilizaèních chorob. Tyto projevy vak na rozdíl od nedostatku potravin v souèasnosti nejsou povaovány za
problém globálního charakteru.
Ve 2. polovinì 20. století dolo celkovì v rozvojových
zemích k poklesu podílu i poètu podvyivených. Vlivem
populaèní exploze vak v nìkterých oblastech (subsaharská Afrika a jiní Asie) poèet podvyivených vzrostl.
V subsaharské Africe rovnì pøevládá nejvyí podíl

podvyivených ze vech rozvojových regionù. Ve vìtinì zemí tohoto regionu ije více ne 20 % obyvatel, jejich energetický deficit povauje organizace FAO za
kritický. Subsaharská Afrika je tak z hlediska zabezpeèení potravinami nejkritiètìjím regionem.
Vedle nedostateèného energetického pøíjmu mùe dalí problém výivy spoèívat v absenci nìkterých dùleitých látek v potravinách. V tomto smyslu se o tomto jevu
hovoøí jako o skrytém hladovìní. Skryté hladovìní je
vak snáze øeitelné ne deficit energie.
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