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Mgr. Tomáš Zborovský 

 

Západní Sahara: Maroko proti hnutí POLISARIO 

 

Anotace  

 

Stručné pojednání se věnuje polozapomenuté části světa, prostoru s  ne zcela vyřešenou 
suverenitou, kterou je právě Západní Sahara, chcete-li Saharská arabská demokratická 

republika. 
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Summary 

 

The brief essay is devoted to a half-forgotten part of the world, an area with not entirely 

resolved sovereignty, which is Western Sahara, if you will, the Sahrawi Arab Democratic 

Republic. 
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Obecné informace 

 

 Západní Sahara je území o rozloze 266 000 km čtverečních, nacházející se v západním 

cípu Afrického kontinentu osídlené zhruba půl milionem obyvatel. Hlavním městem je 
Laayoune. Západní Sahara sousedí s Alžírskem, Marokem a Mauretánií, s  níž má nejdelší 
společné hranice. Na západní straně je omývána Atlantickým oceánem. Území je navíc 
bohaté na fosfáty a ropu. 

 V současné době jde o konflikt mezi Marokem a Lidovou frontou za osvobození 

nazývanou POLISARIO. Cílem Maroka je připojit Saharu ke svému území, čímž by získali větší 
rozlohu a velké zásoby nerostného bohatství. Jako opozice zde vystupuje hnutí POLISARIO, 

které se snaží o uznání nezávislosti Západní Sahary. Západní Sahaře se přezdívá „Poslední 

africká kolonie“.1 

 

Období španělské kolonizace 

 

Do 80. let 19. století bylo toto území zcela svobodné a samostatné. Velký převrat 
znamenal vpád Španělských kolonistů v roce 1884, kterým vyhovovalo výhodné umístění 
Sahary. Cílem Španělů nebylo jen rozšiřovat kolonie, ale i dohlížet na nedaleké Kanárské 
ostrovy a v případě nouze je bránit. Zabrali oblast, kterou pojmenovali Rio de Oro. Ta 
pokrývala zhruba polovinu dnešní rozlohy Západní Sahary. Španělé se začali rychle rozpínat  
a vytvořili další kolonie, např. Seguia El Hamra, Cape Juby nebo kolonii Ifni, kterou 
obklopovalo Marocké území a které bylo jejich trnem v patě. 

V roce 1934 byly kolonie spojeny a pojmenovány jako Španělská Sahara. Okolní svět 
začal ostřeji vystupovat proti kolonizaci světa a tak byl statut kolonie v roce 1961 zaměněn za 
provincii. Následovala doba dekolonizace Afriky. Při aktu dekolonizace vyjádřily sousední 
Maroko a Mauretánie svůj zájem o španělské provincie, tedy o kompletní území složené ze 
Španělské Sahary a Ifni. Rozhodnutí ve věci bylo podstoupeno Organizaci spojených národů, 
která přistupovalo k oběma provinciím rozdílně. Ifni, hlavně díky nevhodné poloze, kdy leželo 
obklopené marockým územím, bylo přiznáno Maroku. Španělská Sahara však nebyla 
přidělena nikomu, jelikož nezasahovala do harmonie okolních států a zůstala tak majetkem 
Španělska. Roku 1966 OSN apelovalo na Španělsko, že obyvatelé Sahary mají právo na své 
sebeurčení. Maroko a Mauretánie s  tímto názorem nesouhlasily. Požadovali rozdělení území 
mezi sebe samotné, nikoliv osamostatnění. Maroku a Mauretánii však nešlo jen o to získat 
území, na Španělské Sahaře se nachází bohaté naleziště fosfátů a ropy, pobřeží je navíc 
ideálním místem na rybolov. Těžba fosfátů se každým rokem zvyšuje a pro Západní Saharu 
představuje velké zisky. Získání tohoto území by znamenalo obrovský ekonomický rozmach, 
který potřebovalo nejvíc Maroko pro udržení stability.  
            Maroko i Mauretánie podaly stížnost k Mezinárodnímu soudnímu dvoru. Mezinárodní 

soudní dvůr stížnost zamítl a přiznal obyvatelům Španělské Sahary možnost zvolit si svůj 
vlastní osud. Představitelé Španělska zároveň souhlasili o uspořádání referenda, které by 
vedlo k určení nového vlastníka. V reakci na odmítnutí Mezinárodního soudního dvora 

uspořádal marocký král tzv. Zelený pochod, kdy přibližně 300 000 marockých civilistů přešlo 
do Španělské Sahary s cílem toto území zalidnit, přebrat a ukázat, komu ve skutečnosti patří. 
                                                                 
1
 Status Západní Sahary. Pražský studentský summit, 2013. 

http://www.studentsummit.cz/data/1385044477857BGR_XIX_UNSC_III.pdf 

Západní Sahara. Mahalo. http://www.mahalo.cz/maroko/destinace-maroka/zapadni-sahara.html 
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Maroko však bylo vyzváno ke stažení civilistů, kteří nepovoleně vtrhli do Západní Sahary. 
Maroko své občany stáhlo. Byla sepsána tzv. Madridská dohoda, která měla tři účastníky  
– Španělsko, Maroko a Mauritánii. V této dohodě se Španělsko mělo dobrovolně vzdát 
nároku na Španělskou Saharu a přiznat její vlastnictví Maroku a Mauretánii.  Dohoda vešla 
v platnost a v roce 1976 se Španělé stáhli. 
 

Období po konci španělské kolonizace 

  

V tento okamžik přestalo platit označení Španělská Sahara a začalo se používat 
Západní Sahara. Hnutí POLISARIO ale s dohodou o rozdělení Sahary nesouhlasilo, a aby 
vyjádřilo svůj nesouhlas, vyhlásilo Saharskou arabskou demokratickou republiku. Začal 
ozbrojený konflikt mezi jednotkami POLISARIO, Marokem a Mauretánií.  Spojená arabská 

demokratická republika měla navíc mocného spojence – Alžírsko. To podporovalo Západní 
Saharu armádními jednotkami. Mauretánie se navíc roku 1979 díky změně režimu vzdala 
svého nároku na část území, to věnovala hnutí POLISARIO a uzavřela s  ním příměří. Důležité 
pro SADR bylo, že území, které jí Mauretánie poskytla, zabrali dříve než je stihlo přebrat 
Maroko. Konflikt o území tedy dále přetrvával jen mezi Marokem a hnutím POLISARIO, které 
mělo vojenskou podporu od Alžírska. 

V rozmezí konfliktu se pomalu snižoval počet obyvatel Sahary. Většina z nich odešla 
ve strachu o své životy do uprchlických táborů umístěných v Alžírsku. Po roce 1980 začalo 
Maroko stavět obranný val, který se táhl po hranicích území okupovaného Marokem a měl 
zabezpečit území pod jejich nadvládou před hnutím POLISARIO. Tento val našel využití 
hlavně v období ozbrojených konfliktů, dnes již moc využíván není. 

Snaha o zmírnění situace se projevila až v roce 1988, kdy se obě strany dohodly na 
uspořádání referenda a ukončení válečných sporů.  Konflikt byl avšak oficiálně  ukončen až 
v roce 1991, tedy po třech letech. V roce 1991 se uvažovalo o lidových volbách, které by měli 
definitivně a jednou pro vždy vyřešit spor o Západní Saharu. Hlavní otázkou zde bylo, kdo 
všechno by mohl volit. OSN navrhlo, aby se voleb mohl zúčastnit každý občan, který byl 
zaregistrován Španěly v roce 1974 při sčítání občanů, nezávisle na aktuálním místě pobytu. 
Maroko souhlasilo, POLISARIO nikoliv. Hnutí se obávalo, že by volby mohly být ovlivněny 
občany, kteří se v Západní Sahaře usídlili po Zeleném pochodu či těmi, kdo Saharu již opustili 
a mají jiné místo pobytu. Byla tedy zřízena komise pro identifikaci voličů, která určovala, kdo 
smí či nesmí volit. Toto řešení nebylo moc efektivní, proto se od něj málem upustilo. Znovu 
se toto téma začalo řešit až v roce 1997 po přezkoumání ze strany Organizace spojených 
národů. Uskutečňovala se jednání mezi stranami konfliktu, která se označují jako Houstonské 
smlouvy. Nové sčítání voličů, které mělo maximálně eliminovat ovlivněné jednotlivce, bylo 
dokončeno v roce 1999. K plánovanému referendu však kvůli konfliktům mezi Marokem  
a hnutím POLISARIO nedošlo. V rozmezí let 2001-2003 byly uvedeny tzv. Bakerovy plány, 

jakési návrhy řešení celé situace. První návrh Bakerova plánu byl oběma stranami odmítnut. 
Byl tedy sepsán druhý plán, ve kterém měli voliči tři možnosti volby – volit pro samostatnost 

Sahary, volit pro sloučení Sahary s  Marokem nebo autonomii pod marockou správou. 

Maroko tento plán odmítlo. Bálo se, že by volili samostatnost Sahary a Maroko by tak  
o území definitivně přišlo.  Hnutí POLISARIO s  druhým návrhem částečně souhlasilo.  
Bakerovy návrhy tedy ztroskotaly. Po této snaze rozumně se domluvit proběhlo ještě mnoho 
zasedání, ani jedna ze stran se ovšem nedohodla, Maroko ani hnutí nechtějí ustoupit a stojí 

si pevně za svým. Strana POLISARIO trvá na nezávislosti Západní Sahary, zatímco Maroko 
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požaduje sloučení území. V současné době je většina území Západní Sahary spravována 
Marokem. To svým způsobem Saharu bere jako své území a tak se k němu snaží také chovat. 

Buduje turistická centra, opravuje infrastruktury… Nejspíše je to ale jen strategický plán jak si 
zvýšit šanci na dosáhnutí svého a získání moci nad Západní Saharou. Strana POLISARIO 
ovládá necelých 20 % území, což není v porovnání s Marokem moc. Podle Organizace 

spojených národů Západní Sahara nepatří ani Maroku, ani hnutí POLISARIO. Tím se stává 
světovým unikátem.  
 

Zahraniční pohled na věc 

  

Většina států mimo africký kontinent souhlasí s  požadavky hnutí a je proti marocké 
nadvládě.  Například 82 členů Organizace spojených národů je pro uznání Saharské arabské 

demokratické republiky a 57 členů proti exilové vládě Maroka. Podporu Západní Sahara 
dostává i od Africké unie, která respektuje její boj za svobodu a osvobození.  Maroko se 

nicméně snaží vypadat lépe v očích ostatních zemí a tak s  nimi zlepšuje vztahy. Spolupracuje 
jak s Evropskou unií, tak se Spojenými státy americkými. S těmi má navíc uzavřenou 
obchodní smlouvu. Těžařské společnosti v Západní Sahaře jsou marocké a Maroko dokonce 
vyjednává o povolení rybařit při západním pobřeží Sahary. Je tedy jasné, že tohoto území, ze 
kterého má zisk, se jen tak nevzdá. 

 

Západní Sahara a turistika 

 

Ještě nedávno bylo cestovaní do Sahary možné jen se speciálním povolením od vlády, 
dnes sem však může každý, kdo si zamane. Turisté však nenavštěvují Saharu kvůli městům, 
kterých tu mnoho není a v kterých toho není moc k vidění, navštěvují Saharu kvůli přírodě  
a koupání v Atlantickém oceánu.  
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Západní Sahara a její poloha, pozice.2 

 

 
 

Střet zájmů v prostoru Západní Sahary.3 

                                                                 
2
 Google Maps. 

Google Map Removes Line Separating Western Sahara for Moroccan Users. Morocco World News, 

26. VII. 2018.  

https://www.moroccoworldnews.com/2018/07/251229/map-line-separating-western-sahara/ 
3
 Bezpráví na Západní Sahaře. České pohledy, 21. III. 2011.  

https://blog.vlastenci.cz/nase-doba/bezpravi -na-zapadni-sahare/ 
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Španělská území a kolonie v severozápadní Africe.4 

 

                                                                 
4
 EL ALLAOUI, Ali. The Pil lars of France Doctrine in Western Sahara.  Thucydides Foundation, 29. VI. 2017. 

https://geostrategicandgeopoliticalstudiesinstitute.wordpress.com/2017/06/29/the-pil lars-of-france-doctrine-

in-western-sahara/ 
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Území představuje i mezeru v ostraze hranic Evropské unie, respektive Španělska.5
 

 
                                                                 
5
 Western Sahara under Moroccan Occupation – An Explainer. The Left in the European Parliament, 12. II. 2019.  

https://www.guengl.eu/western-sahara-under-moroccan-occupation-an-explainer/ 
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