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Bc. Petr Taraba 
 

Spratlyho ostrovy 
 
Anotace  

 

Spratlyho a Paracelské ostrovy představují neuralgický bod nejenom v prostoru Jihovýchodní 

Asie, ale může se jednat o problém globální povahy, pokud by se do konfliktů zapojily  
i mocnosti teritoriálně vzdálenější. Příspěvek popisuje situaci z regionálního a globálního 

úhlu, včetně pozici nejvíce zainteresovaných aktérů. 
 

Klíčová slova  

 

Spratlyho ostrovy, námořní hranice, strategické suroviny, spory, mezinárodní napětí.  
 

Summary 
 
Spratly and Paracel Islands are a neuralgic point not only in Southeast Asia, but it can be  

a global problem if more territorially distant powers are involved in conflicts. The paper 

describes the situation from a regional and global perspective, including the position of the 

most interested actors. 
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ÚVOD 
 
Spratlyho ostrovy se v poslední době dostali do popředí mediálního zájmu, zejména pro 
chování Čínské lidové republiky, jejíž jednání je stále více asertivní a kromě diplomatických 
cest stále častěji podporuje své nároky vojenskou aktivitou. 
 

Pro pochopení sílícího politického napětí v oblasti zmiňovaných ostrovů budou v této 
seminární práci uvedeny určité skutečnosti ohledně územních nároků zúčastněných zemí. 
Cílem nebude rozhodnout zdali jednotlivé nároky jsou opodstatněné či nikoliv, ale 
primárním úkolem bude poukázat jak významný je tento region pro Peking a jeho 

ekonomiku. 

 

Spratlyho ostrovy se nacházejí v Jihočínském moři a jsou roztroušeny na rozhlehlé ploše  
o téměř 410 000 km2. Přírodních ostrovů je zde asi jedenáct a jen některé z nich mají 
sladkou vodu. Jejich celková ploch činí pouze 5 km2, z toho největší je Itu Aba také nazývá 
Spratlyho ostrov o jehož velikosti se jednotlivé zdroje rozcházejí, ale přibližně mluvíme  
o rozloze 0,5 km2. Ostatní území jsou útesy, atoly a písečné vyvýšeniny. 
 

V současné době vedou územní spory o tyto ostrovy Čínská lidová republika, Vietnam, 
Filipíny, Malajsie, Tchaj-wan. Také Brunei si nárokuje jeden útes, byť ne oficiálně. 
 

Pro Peking je tento region velice důležitý hned z několika důvodů, jako první můžeme uvést 
důvody ekonomické. Geologické průzkumy, které byly provedeny koncem šedesátých 

a počátkem sedmdesátých let prokázaly přítomnost zemního plynu a poslední analýzy 
potvrdily, že v oblasti se nalézá nejen zemní plyn, ale také velké zásoby ropy.  
 

Dalším důvodem je strategická poloha ostrovů. V jejich blízkosti vede jedna z nejvy-

tíženějších námořních obchodních cest. Pro Čínskou lidovou republiku, tedy jednu z nejdyna-

mičtějších ekonomik světa a je jedním z největších exportérů, má zájem na tom, aby měla 
tuto oblast pod svoji kontrolou. 

 

Také můžeme uvést důvody bezpečnostní. Čínská lidová republika, vnímá celou oblast 
Jihočínského moře jako vojenskou nárazníkovou zónu ještě z dob studené války.  
 

Z pohledu Pekingu musíme konstatovat, že tento region také hraje také  významnou roli  

v rybolovné politice. Spratlyho ostrovy a jejich mělké vody jsou bohaté na množství  
a rozmanitost živočišných druhů a jsou zde výborné podmínky pro lovení ryb.  
 

SPRATLYHO OSTROVY – ÚZEMNÍ SPORY 
 

Spor o suverenitě nad Spratlyho ostrovy je velmi složitý a nemá jednoduché řešení. Do 
tohoto sporu je zapojeno velké množství aktérů. Je zde mnoho faktorů, které stupňují 
politické napětí a mohou v této oblasti vést až k vojenskému konfliktu. 
Momentálně státy účastníci sporu si vzájemně předkládají  různé „důkazy“ a argumenty, na 

jejichž základě chtějí zvrátit spor ve svůj prospěch. 
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Čínská lidová republika, Vietnam, Filipíny, Malajsie, Tchaj-wan a Brunej kteří jsou dělají 
nároky buďto na celé souostroví nebo jen na jeho část.  
 

Argumenty jednotlivých zemí 
 
Čínská lidová republika 
 

Nároky Číny na Spratlyho ostrovy je založen především na objevení ostrovů a historického 
užívání. První zmínka o objevení ostrovů je přibližně 200 let před naším letopočtem. Za vlády 
dynastye Han zhruba před 2000 lety byly už podnikány pravidelné cesty. Dále to dokládá  
i spousty historických knih a dokumentů ve kterých jsou Spratlyho ostrovy uváděny jako 
součást Číny. Za doby vlády císaře Ming mezi roky 1405 a 1433 bylo zaznamenán sedm 
velkých plaveb při kterých byla zmapována poloha ostrovů.1 

 

Za druhé světové války když byly ostrovy okupovány japonskými a francouzskými 
jednotkami, čínská vláda protestovala a zdůrazňovala že okupace ostrovů nemůže změnit 
čínské vlastnictví ostrovů. Na konci druhé světové války se okupační jednotky stáhly a Čínská 
republika vyslala válečnou loď na ost rovy aby nad nimi mohli opět vykonávat správu. Čínská 
lidová republika deklaruje, že nikdy nebyla přerušena její suverenita nad ostrovy a to ani po 
občanské válce a v roce 1958 vyhlásila dekret, ve kterém potvrzuje svou suverenitu nad 

Spratlyho ostrovy.2 

 

Čínský nárok na ostrovy je také dokládá několik oficiálních map které byly vydané jak Čínou 
tak i mapy, které byly publikované v jiných státech. Tyto mapy jsou uvedené jako důkazy, že 
Spratlyho ostrovy jsou území Číny od roku 1949.3 

 

Dále Čínská lidová republika poukazuje na výsledek konference konané v roce 1955, kterou 
svolala Mezinárodní organizace pro civilní letectví které se účastnilo 16 zemí z cílem 
zmapování oblasti Pacifiku. Organizace přiřadila Číně úkol meteorologické pozorování v celé 
oblasti Spratlyho ostrovů. Peking to považuje za určité neformální uznání, že ostrovy náleží 
Čínské lidové republice.4 

 

V současné době Čínská lidová republika obsadila devět útesů a atolů. Nárokuje si ce lou 

oblast Spratlyho ostrovů. 

                                                                 
1
 NGUYEN, Cong Hung. Role Číny v Jihočínském a Východočínském moři. Praha, 2012. Bakalářská práce. Vysoká 

škola ekonomická, Fakulta mezinárodních vztahů, str. 32 -34. 
2
 Tamtéž. 

3
 Tamtéž. 

4
 Tamtéž. 
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Vietnam 
 

Vietnamský nárok se opírá především o objevení a okupaci ostrovů. V roce 1971 Vietnamská 
Republika vydala Deklaraci o svrchovanosti Vietnamské Republiky nad Paracelskými  

a Spratlyho soustrový, kde mimo jiné uvedla, že Spratlyho ostrovy byly zahrnuty do 
územního celku už v roce 1830. Dále byla nalezena mapa ze 17. století, na které jsou 
zaznamenány Spratlyho ostrovy jako součást Vietnamu. V roce 1950 a v roce 1975 sice 
Vietnam prohlásil, že ostrovy patří pod správu Čínské lidové republiky, ale po sjednocení 

celého Vietnamu postoj změnila a potvrdila svůj nárok na Spratlyho ostrovy.5 

 

V současné době Vietnam obsadil 27 ostrovů, útesů či atolů a vznáší požadavky na celé 
území stejně jako Čínská lidová republika. 
 

Filipíny 
 

Filipíny si Spratlyho ostrovy přivlastňují na základě blízkosti a také objevu. V roce 1950 
filipínský obchodník a průzkumník Tomas Cloma objevil tyto ostrovy a nechal je připojit  

k území soustroví Filipín. V roce 1971 filipínská vláda poslala diplomatickou nótu na Tchaj-

wan s žádostí, aby se tchajwanské vojenské jednotky stáhly z ostrova Itu Aba. Tato žádost 
ovšem nebyla vyslyšena. Dále Filipíny argumentují úmluvou o kontinentálním šelfu z roku 
1982. Filipíny momentálně obsadily 8 ostrovů, útesů či atolů a nárokují si jich přibližně asi 60 
a to hlavně v severní oblasti Spratlyho ostrovů, kde je mimochodem nejpravděpodobnější 
výskyt bohatých zásob ropy a zemního plynu.6 

 

Malajsie 
 

Malajsie začala uplatňovat své nároky na Spratlyho ostrovy od 60. let XX. s toletí s tím, že 
část ostrovů je tvořena výběžkem z jejího území. První geologické průzkumy nechala ale až  
v roce 1966, které trvaly do roku 1969 a výsledkem bylo, že jižní část Spratly ho ostrovů patří 
k pobřeží Malajsie. V roce 1984 Malajsie vyhlásila u těchto ostrovů svoji výlučnou 
ekonomickou zónu.  Malajsie obsadila 3 útesy nebo atoly a nárokuje si jich 12.7 

 

Brunej 
 

Brunej si nárokuje území na základě geografické blízkosti. V roce 1993 vydala prohlášení  

o své výlučné ekonomické zóně, které se táhne jižně o Spratlyho ostrovů. Konkrétně se 
jedná o útes Louise Reef. Brunej zatím přímo efektivně nevládá žádný ostrov, útes či atol  

a oficiálně v této souvislosti nevznesla žádné územní požadavky.8 

                                                                 
5
 Tamtéž. 

6
 Tamtéž. 

7
 Tamtéž. 

8
 Tamtéž. 
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Tchaj-wan 
 

Tchaj-wan (Čínská republika) si nárokuje území Spratlyho ostrovů ze stejných důvodů jako 
Čínská lidová republika, tedy na základě objevení a historického užívání. Tchaj -wan 

momentálně obsadil 1 ostrov, ale vznáší požadavky na celé souostroví. 
 
VYUŽITÍ REGIONU Z EKONOMICKÉHO HLEDISKA 
 

To jak ekonomicky jsou významné Spratlyho ostrovy pro Čínskou lidovou republiku můžeme 
sledovat jakým způsobem podporuje tento region velkými investicemi ať už se to týká 
podpory výzkumu v oblasti nerostného bohatství, výstavbou nových ostrovů nebo podpora 
rybářů. Asi největším ukazatelem důležitosti toho regionu můžeme spatřit jednání Pekingu 
na poli politickém, kdy je ochotna riskovat přímou vojenskou konfrontaci.  
 

Nerostné bohatství 

 

Asi největší pozornost si získaly v Jihočínském moři Spratlyho ostrovy díky analýze, která 

předpověděla pravděpodobný výskyt velkých zásob nerostného bohatství. V popředí zájmu 
je hlavně ropa a zemní plyn. Je velice obtížné zjistit, jak velké tyto zásoby jsou a to hlavně 
kvůli tomu, že geologickým výzkumům brání především územní spory jednotlivých zemí. 

Samozřejmě nejvíce jsou prozkoumaná mořská území pobřežních států, kde jsou 
nezpochybnitelné výlučné ekonomické zóny a na jejichž základě byly udělány odhady 
množství nerostného bohatství ve vodách o které se vedou spory. 
 

Americké výzkumné společnosti se povedla provést analýza neprobádaných míst  
s potenciálním výskytem ropy a zemního plynu uvnitř několika geologických provincií Jižní 
Asie v roce 2010 jako součást projektu „posouzení světových ropných zásob“. 

 

Studie, kterou předložili označila v Jihočínském moři několik oblastí s odhadem množstvím 
ropy někde mezi 5 až 22 biliónů barelů ropy a odhadem zemního plynu 70 až 290 trilionů 
kubických stop. Protože americký výzkum nezahrnul veškerou oblast Jihočínského moře, 
neobjevených zásob nerostného bohatství může být mnohem výce. V roce 2012 Čínská 
národní ropná společnost odhadla, že v celé oblasti může být okolo 125 biliónů barelů ropy  
a až 500 triliónů kubických stop zemního plynu.9 

 

Podle Mezinárodní agentury pro energii se v regionu okolí Spratlyho ostrovů nachází 
neověřené zásoby přírodních zdrojů. Odhady slibují nejméně 100 biliónu kubických metrů 
ekonomicky využitelných zásob přírodních plynů v okolí ostrovů, který může obsahovat 
významný podíl zemního plynu. Avizována je i možnost výskytu okolo 2.5 biliónu barelů ropy 
v tomto regionu.10 

                                                                 

 
9
 South China Sea. United States Energy Information Administration, 7. II. 2013. https://www.eia.gov/beta/ 

international/analysis_includes/regions_of_interest/South_China_Sea/south_china_s ea.pdf 
10

 South China Sea. United States Energy Information Administration, 7. II. 2013. https://www.eia.gov/beta/ 

international/analysis_includes/regions_of_interest/South_China_Sea/south_china_sea.pdf  
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Většina těchto analýz naznačuje, že tyto přírodní zdroje se nejpravděpodobněji vyskytují  
v oblasti nejsevernější části Spratlyho ostrovů nazývané Reed Bank. Jedná se o mělčinu, 
která je bodem sporu hlavně mezi Filipínami a Čínskou lidovou republikou. Filipíny 
argumentují že tato mělčina leží v její výlučné ekonomické zóně (200 námořních mil od 
pobřeží) a už počátkem sedmdesátých let začala provádět v této oblasti geologický výzkum 

a v roce 1976 byly potvrzeny zdroje přírodních plynů. Na protest Pekingu byly tyto výzkumy 
zastaveny. 

 

Čínská lidová republika se dožaduje uznání své výlučné ekonomické zóny z Mischief Reef, 
tedy útesu na Spratlyho ostrovech, který obsadila a považuje za své území na základě 
historických map a kde také začala budovat ostrov. Mimo jiné si Reed Bank nárokuje také 
Vietnam. 

 

Pokud by se uváděné odhady ukázaly jako pravdivé, do pomyslného žebříčku světových 
zásob by se Spratlyho ostrovy v Jihočínském moři umístily na předních místech.  
 

Jak důležitý je tento region pro Čínskou lidovou republiku lze také usuzovat z rozevírajících 
se nůžek mezi domácí spotřebou a produkcí ve spotřebě zemního plynu a ropy.11 

 

Ve světových žebříčcích je Čínská lidová republika ve spotřebě ropy na druhém místě a je na 

prvním místě jako největší importér této komodity. Peking považuje silnou závislost na 
dovozu ropy za svou strategickou slabost.12 

 

Námořní cesty 
 

Více než polovina roční světové tonáže obchodních flotil prochází přes úžiny Malacca, Sunda 
a Lombok. Primárně se zde přepravuje ropa, zkapalněný zemní plyn, dále uhlí a železná ruda. 
Lodní přeprava přes Malackou úžinu je třikrát více frekventovaná než v Suezským průplavu  
a víc než pětkrát frekventovaná než v průplavu Panamským. Ze dvou třetin tonáže které 
prochází Malackou úžinou, celá polovina objemu prochází námořní trasou právě přes 
Spratlyho ostrovy.13 

 

                                                                 
11

 China. United States Energy Information Administrati on, 30. IX. 2020. 

https://www.eia.gov/beta/international/analysis.cfm?iso=CHN  

The South China Sea is an Important World Energy Trade Route. United States Energy Information 

Administration, 4. IV. 2013. http://www.eia.gov/todayinenergy/detail.cfm?id=10671 
12

 Čína vystřídala USA na pozici největšího dovozce ropy. Investiční web, 10. X. 2013.  
http://www.investicniweb.cz/zpravy-z-trhu/2013/10/10/cina-vystridala-usa-na-pozici-nejvetsiho-dovozce-ropy 
13

 South China Sea Oil Shipping Lanes. Global Security. 

http://www.globalsecurity.org/military/world/war/spratly-ship.htm 
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Ilustrace: Námořní trasy v Jihočínském moři při přepravě ropy a zemního plynu.14 

 

 
 

Jak je patrné, že vzhledem k poloze Spratlyho ostrovů a vytíženosti námořních tras které 
vedou v jejich těsné blízkosti činní tyto ostrovy strategické místo pro jejich kontrolu. Čínská 
lidová republika jakožto největší importér ropy na světě má enormní zájem na tom, aby 
tento region byl právě pod její kontrolou. 
 

Jako další důvod proč je v zájmu Číny mít pod kontrolou tento region je její tradiční 
geopolitika. Čínská lidová republika je nevětším vojenským klíčovým hráčem v regionu, 

s největším námořnictvem i letectvem. Spratlyho ostrovy pro jejich polohu byly 
vyhodnoceny jako geostrategické místo pro vybudování zázemí pro čínské námořnictvo. Už 
dnes můžeme vidět budování, heliportů, přístavů ale také je už téměř dokončena přistávací 
dráha na Fiery Cross Reef, která měří přibližně 3 000 metrů a může sloužit pro přistávání i 
velkých bombardovacích letadel. Z těchto základen může mít Čínská lidová armáda velice 
rychle pod kontrolou jak Malackou úžinu tak i úžinu Sunda a Lombok čímž by se v podstatě 
zamezilo proniknutí kohokoli z Indického oceánu do Jihočínského moře. 
 

Také už jen samotná přítomnost Čínské armády na ostrovech působí preventivně proti 
případnému napadení z moře. 
 

Kvůli výstavbě nových ostrovů a zázemí které se na nich buduje stoupá napětí v regionu. 
Dále zde panuje podezření asijských i západních zemí, že by zde mohli být umístěny řízené 
střely a že by také mohli být napadeny ostrovy pod správou Filipín. Filipíny proto požádaly 
Spojené státy americké a Organizaci spojených národů o úsilí najít řešení týkající se 
územních sporů na Spratlyho ostrovech. 

 

                                                                 
14

 The South China Sea is an Important World Energy Trade Route. United States Energy Information 

Administration, 4. IV. 2013. http://www.eia.gov/todayinenergy/detail.cfm?id=10671 

South China Sea. United States Energy Information Administration, 7. II. 2013. https://www.eia.gov/beta/ 

international/analysis_includes/regions_of_interest/South_China_Sea/south_china_sea.pdf   

Studying the South China Sea: The Chinese Perspective, 9. I. 2012. 

https://www.stimson.org/2012/studying-south-china-sea-chinese-perspective/ 



Ochrana & Bezpečnost – 2020, ročník IX., č. 1 (jaro), ISSN 1805-5656. 

Bc. Petr Taraba, Spratlyho ostrovy (2020_A_05) 

 

Vydává: Ochrana a  bezpečnost o. s ., IČ: 22746986 

Lamačova 825/11, 152 00 Praha 5, http://ochab.ezin.cz, ochab@emai l .cz  

 

8 

Rybolov 
 

Již po celá staletí je pro čínské obyvatele rybolov velmi důležitým způsobem obživy. Rybolov 
hraje velmi důležitou součást živočišné výroby a pokud se podíváme do světových tabulek, 
Čínská lidová republika patří mezi největší exportéry ryb v tamním regionu a i na celém 
světě. 
 

V roce 2014 byla Čínská lidová republika ve světových tabulkách exportu ryb na prvním 
místě s objemem obchodu za 14,1 biliónu dolarů, což činilo 12,6 % z celého světového 
exportu ryb. Pro zajímavost na druhém místě se umístilo Norsko s objemem obchodu za 
10,8 biliónu dolarů a třetí v pořadí je z velkým odstupem Indie s obchodním objemem  
5,4 biliónu dolarů.15 

 

Jihočínské moře je velmi bohaté na množství i rozmanitost ryb a z ekonomického hlediska je 
velice důležité pro všechny přímořské státy. Aby nedocházelo ke sporům je víc než důležité 
aby byly ze strany jednotlivých států dodržovány mezinárodní smlouvy o mořských 
hranicích. 

 

Zvýšená asertivita Pekingu v Jihočínském moři se obvykle vysvětluje strategickým významem 
lodních tras nebo záměr získat nová území pro těžbu ropy a zemního plynu. Málo kdo by už 
spojoval zvýšenou aktivitu s významem mořské stravy pro čínské obyvatele. Světová 
organizace pro výživu uvedla, že s potřeba ryb v roce 2010 byla na obyvatele Číny 35.1 kg 
což je skoro dvojnásobek ve srovnání s průměrnou světovou spotřebou.16 

 

Rybáři jsou vládou vybavovány satelitním navigačním systémem, který je v přímém spojením 
s pobřežní stráží. Tento satelitní systém byl podle oficiálních medií instalován do více než  

50 000 čínských rybářských lodí. Tento systém upozorní rybáře před blížícím se špatným 
počasím, ale také před vietnamskými nebo filipínskými hlídkovými čluny když loví ve  

sporných vodách Jihočínského moře. Náklady na tento satelitní systém platí z 10 % kapitán 

lodi a zbytek platí vláda. 

 

Tomu kdo se rozhodne lovit ve sporných vodách jako jsou Spratlyho ostrovy, které jsou 

vzdáleny cca. 1 100 km, vláda prý poskytne dotaci na pohonné hmoty za každou jízdu. 
Například pro motor o výkonu 500 koní (přibližně 370kw) může dostat kapitán 320 až 480 
USD za den. Vláda zaplatí dotaci paliv v závislosti na velikosti motoru. 

 

Je víc než jasné, že čínská rybářská flotila je podporována vládou lovit ve sporných vodách  

a že důvody jsou jak geopolitické tak i ekonomické.17 

 

                                                                 
15

 Top Fish Exporters. World Richest Countries.  

http://www.worldsrichestcountries.com/top-fish-exporters.html 
16

 RUWITCH, John. Satell ites and Seafood: China Keeps Fishing Fleet Connected in Disputed Waters. Reuters,  

28. VII. 2014. http://mobile.reuters.com/article/idUSKBN0FW0QP20140728  
17

 RUWITCH, John. Satell ites and Seafood: China Keeps Fishing Fleet Connected in Disputed Waters. Reuters,  

28. VII. 2014. http://mobile.reuters.com/article/idUSKBN0FW0QP20140728 
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TOVÁRNA NA OSTROVY 
 
V současné době Čínská lidová republika nevlastní na Spratlyho ostrovech žádný 
plnohodnotný ostrov údajně má devět útesů, ale žádný pravdě podobně nedrží legálně. Na 
mapě agentury Reuters můžeme vidět červeně označené útesy, které jsou pod Čínskou 
kontrolou. 

 

Ilustrace: Mapa Spratlyho ostrovů, se zvýrazněním „upravovaných“ útesů.18 

 

 
                                                                 
18

 TORODE, Greg; Manuel MOGATO. One Thing People Don't Realize about the Disputed Islands on the South 

China Sea. Business Insider, 29. V. 2015.  

http://www.businessinsider.com/r-civilians-emerge-as-pawns-in-south-china-sea-legal-chess-game-2015-5 
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Na všech devíti útesech a atolech které Čínská lidová republika obsadila začala v tichosti 
budovat umělé ostrovy, stavět budovy i infrastrukturu. Jedním z hlavních důvodů je 
vybudování zázemí pro pobřežní stráž a námořnictvo, ale také v rámci úmluvy Organizace 
spojených národů o mořském právu, má zásadní význam pro určení, zdali je možné žádat 
o výlučnou ekonomickou zónu. Jednou z hlavních podmínek je vlastnit ostrov (nikoliv útes 
nebo atol) a být schopen na tomto ostrově udržet civilní obyvatelstvo a hospodářskou 
činnost.19 

 

Ilustrace: To jakým způsobem a jak rychle se útesy a atoly proměňují v ostrovy dokazují 
následující vybrané satelitní snímky.20 

 

Subi Reef: 27. červen 2012 a 17. březen 2015. 
 

 
 

Johnson Reef: 18. červenec 2012 4. listopad 2014. 
 

 

                                                                 
19

 TORODE, Greg; Manuel MOGATO. One Thing People Don't Realize about the Disputed Islands on the South 

China Sea. Business Insider, 29. V. 2015.  

http://www.businessinsider.com/r-civilians-emerge-as-pawns-in-south-china-sea-legal-chess-game-2015-5 
20

 Occupation And Island Building. Asia Maritime Transparency Initiative; Center for Strategic and International 

Studies. http://amti.csis.org/island-tracker 
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Na ostatních útesech a atolech probíhají stavební práce podobným způsobem a stejnou 

rychlostí jako na útesech z uvedených satelitních snímků. Milióny tun písku a skály je 
bagrováno a přepraveno na místo, kde vznikne nový ostrov. Například v roce 2014 Čínská 
lidová republika započala masivní bagrování a nafoukávání mořského písku na třech hlavních 
útesech Spratlyho ostrovů a to na Fiery Cross, Subi Reef a Mischiev Reef.  
 

V současné době probíhají asi největší spory o Mischief Reef, který je v držení Pekingu, ale 
nachází se ve výlučné ekonomické zóně Filipín. Počátek sporu začal v roce 1995 kdy Čínská 
lidová republika na atolu postavila na pilířích tři osmihranné konstrukce. Po tříleté přestávce 
v roce 1998 pokračovala ve výstavbě za pomocí nejméně čtyř vojenských zásobovacích lodi  
a odhadem asi sto dělníků bylo zapojeno do výstavby betonových základů. Na počátku roku 
1999, Čínská lidová republika dokončila stavbu. Na tomto útesu vedle osmihranných 
konstrukcí vyrostla pětipodlažní betonová budova, která je prezentována jako zázemí pro 
rybáře. Filipíny osmihranné konstrukce na pilířích vedle betonové budovy uvádějí jako důkaz 
čínských záměrů zde založit vojenskou základnu. Tyto konstrukce by mohli být využity  
k ukotvení komunikačních systémů, radarových systémů pro sledování lodí nebo 
protiletadlových kanónů.21 

 
ZÁVĚR 
 

Pro Čínskou lidovou republika je prostor okolo Spratlyho ostrovů významný z hlediska 
ekonomického pro bohatost přírodních zdrojů, ale i rybolovu, který je nedílnou součástí 
tradičního života. Také nelze opomenout fakt, že tento region nabízí pracovní příležitosti 
nejen pro rybáře ale i dělníky kteří se přímo účastní při výstavbě ostrovů, ale i pro domácí 
firmy nebo podniky, které se zabývají výrobou stavebních materiálů které se na těchto 
projektech používají. Dále je zde možnost v dlouhodobém horizontu vytvoření pracovních 

míst při těžbě nerostného bohatství. 
 

Tento region je pro Čínskou lidovou republika také důležitý z hlediska geopolitiky. Na základě 
historických faktů považuje skoro celé Jihočínské moře za své území a je velice těžké 
odhadnout zdali jsou prioritou číslo jedna zájmy ekonomické nebo geopolitické. Každopádně 
můžeme pozorovat, že Čínská lidová republika přikládá tomuto regionu stejnou váhu jako 
například Tibetu nebo Tchaj-wanu. 

 

Spratlyho ostrovy jsou položeny na velice strategickém místě a umožňují kontrolu většiny 
námořních tras vedoucí do východní Asie. Budováním ostrovů a vojenského zázemí  
v podobě přístavů a přistávacích ploch si také získává mocenskou převahu v regionu.  
 

Velkými investicemi do budování umělých ostrovů dává Čínská lidová republika jas ně najevo, 
že se nehodlá tohoto území v nejbližší době vzdát a to ani v případě, že by bylo rozhodnuto 
ve sporu o vlastnictví v její neprospěch. Lze si jen s těží představit, že by vybudovanou 
infrastrukturu na ostrovech přenechaly jinému státu, ale stálá přítomnost vojenských lodí 
naznačuje, že se nebude vyhýbat případné přímé konfrontaci. 
                                                                 
21
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