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Anotace  

 

Západní Sahara je částečně uznávané území na severozápadě Afriky, momentálně z větší 
části efektivně okupované Marokem. Tyto dvě africká teritoria sdílí vzájemnou, a velice 
složitou historii plnou referend a bojů. 
 

Klíčová slova  
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Summary 
 
Western Sahara is a partially recognized territory in northwestern Africa, currently largely 

effectively occupied by Morocco. These two African territories share a mutual, and very 

complex, history full of referendums and struggles. 
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Úvod 
 

Západní Sahara je částečně uznávané území na severozápadě Afriky, momentálně z větší 
části efektivně okupované Marokem. Tyto dvě africká teritoria sdílí vzájemnou, a velice 
složitou historii plnou referend a bojů. Marocké snahy o udržení Sahary se mohou pro 
leckoho zdát sobecké. Vždyť zvláště kvůli jeho okupaci je Západní Sahara zaostalým státem s  

převážně kočovným obyvatelstvem, věčně bojujícím za samostatnost svého území.  
 

I když maročtí obyvatelé převyšují počty původních obyvatel Západní Sahary, snahy  
o svrchovanost u „původních obyvatel“ neopadají. Dokazuje to i výrok jedné z nejvýzna-

mnějších ženských bojovnic za samostatnost saharského území, Aminaty Haidar: "I když já se 
dne, kdy Sahara bude nezávislá, nedočkám, jsem naprosto přesvědčena, že příští generace se 
nezávislosti dožije".1 

 

V této práci bych chtěla blíže přiblížit marocko-saharský konflikt a zejména území, které je 

pro malý potenciál takřka ve všech sférách na mezinárodním poli přehlížen.  
 

Historie 
 

Západní Sahara byla až do druhé poloviny 19. století neobsazeným, a tudíž zcela svobodným 
územím, o které se jako jediné začalo v 60. letech zajímat Španělsko. To mělo výhodu před 
ostatními zeměmi zejména kvůli těsné blízkosti s jedním z jeho autonomních společenství, 
Kanárskými ostrovy. Pouze 150 kilometrová vzdálenost mezi těmito státy, dělená pouze 
Atlantickým oceánem, znamenala totiž pro Španělsko mnohem lepší zajištění bezpečnosti 
Kanárských ostrovů. 
 

Roku 1884 byla vytvořena španělská kolonie, která nesla název Rio de Oro. Krátce na to, roku 
1887, následovala jižní část Maroka, pojmenovaná Španěly na Sakia al-Hamra. V roce 1924 

byly obě tyto kolonie, spolu s městem La Agüera v jižním cípu Sahary, spojeny do 
administrativního celku známého jako Španělská Sahara a následně roku 1946 vznikla 
oficiálně uznávaná Španělská Západní Afrika, sloučením území Rio de Oro, Sakia Al -Hamra, 

Ifni a Cabo Juby.2 

 

Cabo Juby však bylo roku 1958 navráceno zpět Maroku a o 18 let později i Ifni, což 
znamenalo rozpad tohoto španělského správního celku. Po odchodu Španělů získala země 
nezávislost, avšak zanedlouho poté Západní Saharu okupovalo Maroko spolu s Mauretánií. 

 

V 60. letech dokonce přišlo Maroko s vizí "Velkého Maroka", plánující připojení Mauretánie, 
části Alžírska a celé Západní Sahary. Avšak ani jedno z těchto území se mu nepodařilo získat.  

 

Již od počátku celého sporu nárokovalo svá práva na území také hnutí Polisario, které vzniklo 

po odchodu Španělů, ale zároveň ještě před marockou okupací. Název je odvozen ze zkratky 

                                                 
1
 Saharawi.net. http://www.saharawi.net/ 

2
 Western Sahara – Some History and an Appeal for Donations.  

Angry Sam Poetry. http://angrysampoetry.wordpress.com/2012/10/10/western-sahara-some-history/ 
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pro Lidovou frontu za osvobození oblasti Sakia al-Hamra a Rio de Oro, které "vyhlásilo 

nezávislou Saharskou arabskou demokratickou republiku (SADR) a střetlo se a marockými 
jednotkami. Vznikl tak tvrdý ozbrojený konflikt, který trval čtvrt století až do začátku 90. let".  

 

Boj o samostatnost 
 

Stejně jako spoustu ostatních zemí po celém světě bylo Španělsko v 60. letech vystaveno 
dekolonizačním nátlakům. Nároky na Západní Saharu vymáhalo zejména Maroko, které 
tvrdilo, že stejně jako na Ifni, má na toto území právo teritoriální i historické. Ifni tedy 
připadlo Maroku, ale podle Organizace spojených národů dekolonizace Západní Sahary 
"vyžadovala referendum o sebeurčení obyvatelstva". Maroko s tímto rozhodnutím nebylo 
spokojeno a snažilo se za každou cenu Západní Saharu získat a jakoukoliv cestou zrušit 
referendum, které se mělo konat v první polovině roku 1975. Jejich snahy byly pochopite lné, 

území Západní Sahary je velice bohaté na přírodní zdroje. "Západní Sahara je největším 
vývozcem a třetím největším producentem fosfátů na světě a nacházejí se zde značná ložiska 
ropy. Kromě toho jsou její pobřežní vody velmi bohaté na ryby. Dalším faktorem byla vnitřní 
situace Maroka. V polovině 70. let se alavitská monarchie potýkala s hlubokou sociální  

a ekonomickou krizí. Král Hassan II. Potřeboval k uklidnění rozkolísané společnosti výraznější 
úspěch, například v podobě územní expanze". 
 

Proto se Maroko s touto otázkou obrátilo na Mezinárodní soudní tribunál v Haagu. Dalším 
krokem ze strany Maroka bylo získání spojenců, které našlo na straně Mauretánie, Alžírska, 
Francie a Spojených států amerických. Pro všechny tyto zúčastněné strany měla podpora 
Maroka zejména strategický význam. 

 

Šestnáctého října 1975 se Maroko dočkalo výsledku jednání Haagského soudu, který říkal, že 
Maroko nedisponuje jakýmikoliv nároky na svrchovanost nad Západní Saharou. Dalším 
závěrem bylo potvrzení konání referenda, kterého se směli zúčastnit pouze původní 
obyvatelé Západní Sahary, Saharawinci. 

 

Reakcí ze strany Maroka byla okamžitá invaze Západní Sahary, na kterou Rada bezpečnosti 
OSN odpověděla rezolucemi 379 a 380, vyžadující stažení veškerých marockých jednotek  
z území Západní Sahary.3 

 

Necelý měsíc po vydání výsledku Haagským soudem byla podepsaná trojstranná smlouva, 
mezi Marokem, Mauretánií a Španělskem, které přenechávalo administrativní správu 
Západní Sahary, ale pouze do 26. února 1976 kdy byla definitivně ukončena Španělská 
nadvláda na tomto území. To však pro Západní Saharu neznamenalo trvalou nezávislost.  
I přes to, že byla ten samý den hnutím Polisario vyhlášena Saharská arabská demokratická 
republika (SADR), znovu se opakovaly marocké snahy o získání území, což vyústilo v dodnes 
trvající spor o svrchovanosti Západní Sahary. 

 

                                                 
3
 Western Sahara, Advisory Opinion of 16 October 1975. International Court of Justice.  

https://www.icj-cij.org/en/case/61 
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Roku 1991 bylo za pomoci OSN uzavřeno příměří mezi Marokem a povstalci vedenými 
frontou Polisario, bojujícími za samostatnou Západní Saharu. 

 

Již dvanáctkrát bylo odloženo referundum o sebeurčení obyvatelstva. Navíc se za posledních 
třicet let nenašla žádná mezinárodní organizace, která by tuto situaci byla schopná vyřešit. 
Mezinárodní organizace zaujímají pasivní postoj, kdy negují veškeré marocké snahy  
o svrchovanost, a pouze se snaží udržovat příměří. Nepomáhá tomu ani fakt, že některé 
země se veřejně staví na stranu Maroka a vznik samostatné Západní Sahary nepodporují.  
 

Vládu Západní Sahary uznává pouze méně než 40 států, mezi nimiž není žádný z členských 
států Evropské unie, ani jiná světová mocnost. Řada dalších zemí, mezi nimi třeba Indie, 
Kambodža, Albánie nebo Srbsko, své někdejší uznání „stáhlo“, pozastavilo či „zmrazilo“. 

 

Základní informace o teritoriu 
 

Oficiální znění tohoto částečně uznávaného státu je Saharská arabská demokratická 

republika. Hlavním městem je Al-´Ajún, známý také jako Laayoune. Počet obyvatel není 
přesně jistý, jelikož neexistují žádné oficiální statistické údaje. Odhaduje se tedy na počet 
okolo 500 000, žijících na ploše 266 000 km2. Přes 80 % obyvatel jsou Maročané a pouze 
zbytek jsou původní obyvatelé, Saharawinci. 
 

Již od roku 1976 je prezidentem Mohamed Abdelaziz. Sousedními státy jsou Maroko, 
Mauretánie a Alžírsko. 
 

V 80. letech 20. století postavilo Maroko napříč státem zeď, která měří okolo 2.700 km. 
Tento písečný val je často přirovnáván k Berlínské zdi. Je totiž střežen marockými vojsky  
a také zaminován. Tato zeď je postavena z kamenů, písku, ale objevuje se i ostnatý drát nebo 
příkopy. Jedna třetina tohoto rozděleného území je pod kontrolou hnutí Polisario a druhá, 

větší část země, je ovládána Marokem. 
 

[UNSC,Status Západní Sahary] 

 

 

Cestovní ruch 
 

Kvůli okupaci tohoto území Marokem, je zdejší politická a bezpečnostní situace poměrně 
složitá, a proto se pobyt turistům příliš nedoporučuje. Dokonce zde dochází i k teroristickým 

útokům, kvůli hnutí Polisario usilující o nezávislost na Maroku. 
 

Kvůli malému množství historických památek, pustému prostředí, ale i faktu, že se jedná o 
jednu z nejchudších zemí Afriky, je Západní Sahara neprobádanou zemí s malým turistickým 

potenciálem. 

 

I přes tato negativa je možné najít i atraktivní místa, ať už se jedná o hlavní město El -Aaiun, 

město Dakhla s katolickým kostelem ze 16. století, písečné pláže lemující Atlantický oceán, 
pouštní duny v okolí Er-Cheba nebo pouštní proláklinu Sebjet Tah v blízkosti hlavního města. 
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Závěr 
 

Situace v Západní Sahaře je natolik složitá, že se její řešení spíše odkládá. I když Maroko, 
hnutí Polisario i mezinárodní organizace připouštějí, že jsou ochotny diskutovat o budoucím 
vývoji, ani jedna ze stran nezačala rázně jednat. Na druhou stranu není nikdo ochoten 
vyjednávat o kompromisu nebo ústupku. Je však jasné, že je potřeba stabilizovat toto území, 
zejména kvůli obyvatelům, ale i dalšímu rozvoji státu. Ten je totiž kvůli špatné bezpečnosti, 

politické situaci a zejména obrovské 

 

chudobě značně zbržděný. Jakákoliv změna by tak znamenala i malý pokrok a vedla by tak 
dobrému začátku ke stabilizaci území. 
 

I přes to, že se zdá, že na Západní Sahaře nemůže být nic zajímavého, stojí alespoň podle 

mého názoru minimálně její historie a boj za sebeurčení za zamyšlení. Vlastně tak 
jednoduchý krok jako referendum, zde totiž není až tak jednoduchý. 
 

Myslím, že bude vývoj Západní Sahary do budoucna velice zajímavý, i když je bohužel velice 
těžké odhadovat, kdy a jestli vůbec, se tento vývoj uskuteční. 
 

 
Ilustrace: Velké Maroko.4 

 

   
 

                                                 
4
 Morocco Maps. Global Security.org. http://www.globalsecurity.org/military/world/morocco/maps.htm 

Make Morocco Great again! 9gag, 6. II. 2017. https://9gag.com/gag/aAdVzOL 
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Ilustrace: Dle Maroka je území Západní Sahary jeho součástí a proto, se tedy celé jeho 

teritorium dělí na 16 regionů, které obsahují 42 provincií a 26 městských prefektur. Avšak 
pouze tři z těchto regionů se nachází na sporném území Sahary:5 

 

 Region Rio De Oro-La Guera s největším městem Dakhla. 
 Region Laayoune-Boujdour-Sakia El Hamra, ve kterém se nachází hlavní město Západní 

Sahary El Aaiún (označováno také jako Laayoune).  
 Gulemim Smara s největším městem Smara. 
 

V roce 2019 byla avizována reforma, která v rámci Západní Sahary zřejmě operuje se čtyřmi 
regiony.6 

 

     

                                                 
5
 Western Sahara Map. Turkey Travel Guide. http://www.turkey-visit.com/western-sahara-map.asp 

6
 Morocco’s Regionalization Plan at Heart of King’s New Authority  Concept. North Africa Post, 22. VII. 2019. 

https://northafricapost.com/32691-moroccos-regionalization-plan-at-heart-of-kings-new-authority-

concept.html 


