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Anotace 

Projekt Hedvábné stezky byl v roce 2013 představen čínským prezidentem Xi Jinpingem 

jako reakce na hospodářskou krizi a následnou snahu o nalezení nových trhů a obchodních 

partnerů. Iniciativa obnovuje myšlenku starověké Hedvábné cesty a má dvě části, námořní 

a pozemní. Tato bakalářská práce pojednává o Nové hedvábné cestě a specificky se 

zaměřuje na Námořní hedvábnou cestu 21. století, a to na oblast Indického oceánu. Na 

začátku práce věnuji také krátkou kapitolu postojům hlavních aktérů v Indickém oceánu 

k iniciativě Pásmo a Stezka. V rámci analýzy byly vybrány čtyři přístavní zařízení. Jedná 

se o přístav Gwadar na jihozápadě Pákistánu, přístav Hambantota na jižním cípu Srí 

Lanky, přístav Kyaukpyu na severozápadě Myanmaru a vojenská námořní základna 

v Džibutsku. V práci se využívají dva teoretické koncepty. Prvním jsou geopolitické teorie 

v podání Mahana, Mackindera a Spykmana. Jako druhý koncept jsem využila analytického 

rámce pro oblast bezpečnosti od Barryho Buzana, Ole Wævera a Jaapa de Wilde, 

představitelů Kodaňské školy. Jejich sektorové dělení jsem upravila pro účely mého 

výzkumu. Každý ze zkoumaných případů byl analyzován na základě následujících 

kategorií: Vojenský sektor, Politický sektor, Ekonomický sektor a Environmentální sektor.  

 

Annotation 

The Silk road project has been announced in 2013 by Chinese president Xi Jinping as a 

reaction to economic crisis and following efforts to find new business partners and 

opportunities. Initiative restores the idea of the ancient Silk road and has two parts, 

maritime and overland. This bachelor thesis focuses on the New Silk Road and specifically 

its Maritime Silk Road Initiative of the 21st century, and area of the Indian ocean. At the 

beginning of this thesis I dedicate short chapter to the policies of the main actors in the 

Indian ocean to the initiative Belt and Road. For the purposes of my work I have chosen 

four port facilities. It is a port of Gwadar in the southwest of Pakistan, Hambantota port in 

the south region of Sri Lanka, Kyaukpyu port in the northwest of Myanmar and the 

Chinese naval base in Djibouti. I use two theoretical concepts in my thesis. The first 

concept is the geopolitical theory of Mahan, Mackinder and Spykman. As the second 

concept I have used the theoretical framework for the security by Barry Buzan, Ole Wæver 

and Jaap de Wilde, the representatives of the Copenhagen school. I have adjusted their 

sectoral division for the purposes of my research. Each of the cases was analysed based on 



 

 

 

four categories: Military sector, Political sector, Economic sector and Environmental 

sector. 
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1 Úvod 

Projekt Nové Hedvábné cesty je významná iniciativa čínské vlády s téměř 

celosvětovým dosahem. Tato iniciativa reagovala na světovou finanční krizi z roku 

2008 a prezident Xi Jinping tak v roce 2013 v Kazachstánu a Indonésii představil svou 

vizi tohoto hospodářského projektu za účelem nalezení nových obchodních tras, které 

často prochází i přes nestabilní regiony jako je Pákistán a východní Afrika. Myšlenka na 

vytvoření této iniciativy má svůj původ ve starověké Hedvábné cestě, po které se 

dopravovalo koření, hedvábí a jiné zboží z Asie do Středomoří. Stejně jako ve 

starověku, má i Nová hedvábná cesta dvě části, a to námořní a pozemní. 

V rámci své bakalářské práce jsem se rozhodla věnovat Námořní hedvábné cestě 21. 

století (MSRI)1 a čínským přístavům, které jsou její součástí. Pro svůj výzkum jsem si 

konkrétně vybrala oblast Indického oceánu, v němž se střetávají mocenské síly Číny, 

Indie a Spojených států amerických a také zde prochází hlavní námořní trasy, po 

kterých proudí zboží a suroviny mezi kontinenty. V tomto regionu si Čína buduje 

přístavní zařízení na strategicky významných místech, jež jsou s ní často propojena 

pozemní infrastrukturou. 

V této práci se budu blíže zabývat čtyřmi přístavy, prvním z nich bude pákistánský 

Gwadar, druhým v pořadí bude srílanský přístav Hambantota, třetím bude myanmarský 

Kyaukpyu a poslední bude námořní základna v Džibutsku. Stanovila jsem si 

výzkumnou otázku, která zní následovně: „Jak existence čínských námořních 

přístavních zařízení ovlivní bezpečnostně-geopolitickou situaci v regionu?“ Tato 

výzkumná otázka se lehce odlišuje od výzkumné otázky uvedené v Tezi bakalářské 

práce. K této odchylce došlo po konzultaci s vedoucím práce, a to kvůli vyšší 

relevantnosti. Práci jsem rozdělila do několika částí, nejprve budou pro uvedení do 

problematiky Nové hedvábné cesty představeny postoje hlavních aktérů k iniciativě. 

Dále představím teoretický rámec práce, který stojí na dvou konceptech, a to geopolitice 

a analytickém rámci pro bezpečnost v pojetí Kodaňské školy. Poté přistoupím k analýze 

jednotlivých přístavů a budu je zkoumat v rámci sektorového dělení. Na závěr bych 

chtěla podotknout, že se jedná o poměrně nové a aktuální téma, s čímž souvisí i limitace 

práce. Jde zejména o menší množství primárních zdrojů a někdy i nedostatek informací 

o plánovaných projektech, protože jsou teprve v procesu výstavby a čínská vláda o nich 

                                                           
1 Maritime Silk Road Initiative 
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neposkytuje mnoho informací. Především v českém jazyce se na toto téma nevyskytuje 

mnoho publikací, které by shrnovaly problematiku Námořní hedvábné cesty, takže si 

myslím, že by moje práce mohla být přínosná a využita jako vhled do současného dění 

v Indickém oceánu. 
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2 Současné pohledy na Novou hedvábnou cestu 

Pro lepší uchopení této práce věnované zejména MSRI a vybraným přístavům, jsem se 

rozhodla zařadit také kapitolu, která se bude stručně zabývat hlavními pohledy a názory 

na celou iniciativu Pásmo a stezka, a to jak ze strany Číny, tak i názory Indie a USA 

jako hlavních hráčů v regionu. To mi umožní moji práci zasadit do kontextu celého 

projektu. 

V roce 2013 byla ohlášena iniciativa Nové hedvábné stezky prezidentem Xi Jinpingem 

jako reakce na světovou ekonomickou krizi v roce 2008 s cílem najít nové obchodní 

příležitosti. Tento projekt tak obnovuje myšlenku starověké Hedvábné cesty a měl by se 

skládat ze dvou částí, a to z té pozemní, která propojí Čínu, Střední Asii a Evropu 

v rámci obchodního koridoru a té námořní, vedoucí přes Jihočínské moře do Indického 

oceánu a dále do Evropy. Hlavním cílem iniciativy má být napojení nových regionů na 

Čínu a otevřít nové obchodní trhy, a to především díky výstavbě nové dopravní 

infrastruktury. I když se Čína snaží prezentovat projekt Nové hedvábné stezky jako ryze 

ekonomickou a obchodní záležitost, má tato iniciativa i politické a bezpečnostní 

dopady. (Chatzky a McBride, 2019) V rámci budování vzájemných vztahů dochází 

v partnerských státech i k výstavbě námořních objektů, převážně komerčních přístavů. 

Toto počínání se nezamlouvá některým vlivným regionálním hráčům, kteří i přes to, že 

Čína klade důraz na ekonomický rozměr projektu, nahlíží na čínské aktivity jako na 

ohrožení vlastních zájmů, eventuálně bezpečnosti. A to především z toho důvodu, že by 

dnešní obchodní přístavy mohly být v budoucnu přestavěny na námořní základny. 

2.1 Čínské zájmy 

Čínská komunistická strana si již téměř třicet let snaží stavět svou legitimitu vládnutí na 

základě rostoucí ekonomické prosperity země a zvyšování životní úrovně obyvatel, 

spíše než na komunistické ideologii. Z čehož vyplývá, že čínské vedení musí zajistit 

stabilní hospodářský růst a vytvářet pro něj příznivé podmínky. Jednou z důležitých 

částí napomáhajících ke zvýšení prosperity je námořní obchod – zejména co se týká 

importu energie a energetických surovin. Drtivá většina těchto surovin putuje do Číny 

přes Indický oceán a činí z něj významnou oblast čínského zájmu. (Erickson et al., 

2010) 

Na rozdíl od Atlantského a Tichého oceánu, námořní doprava v Indickém oceánu je 
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omezována několika úžinami, které jsou označovány jako choke pointy, jmenovitě pak 

úžinou Hormuz v Perském zálivu, průlivem Bab-al-Mandeb mezi Rudým mořem a 

Adenským zálivem a Malackým průlivem mezi Malajským poloostrovem a Sumatrou. 

Především Malacký průliv je pro Čínu důležitým dopravním koridorem, jehož blokáda 

by měla nedozírné následky. K tomuto by mohlo dojít ze strany Indie, které patří 

ostrovy Andamany a Nikobary, které mají geostrategicky velmi výhodnou polohu pro 

případné založení základny. (Yoshihara, 2012) 

Aby se Čína vyhnula Malackému průlivu, snaží se aktivně financovat výstavbu přístavů 

a infrastruktury v různých pobřežních státech Indického oceánu. Z těchto projektů je 

nutné zmínit zejména přístav Gwadar v Pákistánu, Hambantota na Srí Lance, Sittwe v 

Barmě a Chittagong v Bangladéši, které mají sloužit jako transportní koridory pro 

přepravu ropy do Číny a také jako obchodní uzly. Například z Gwadaru by podle plánu 

měla být transportována ropa z Blízkého východu navrhovanou 2000 kilometrů dlouhou 

cestou a železnicí až do čínského města Kashgar v provincii Xinjiang. Výstavba 

podobného koridoru je navrhovaná i z Myanmarského přístavu Sittwe. Čínská politika 

výstavby přístavních zařízeních je označována jako „String of Pearls“ a panují obavy, 

že by jednoho dne mohly být využity jako základny pro Námořnictvo Čínské lidové 

republiky a případné obklíčení a blokádu v rámci Indického oceánu. (Lou, 2012) Na 

druhou stranu je nutné podotknout, že nejsou známy žádné přímé důkazy o úmyslech 

Číny, využít tyto přístavy jako námořní základny a tyto skutečnosti můžeme jen 

domýšlet.  

Vzhledem k širokému spektru strategických zájmů v tomto pásmu, musí Peking politiku 

týkající se oblasti Indického oceánu provádět velmi obezřetně a bez větších chyb. Jeho 

primární cíle v Indickém oceánu se však zdají být poměrně jasné – Čína musí chránit 

především své námořní a obchodní trasy, které jsou pro hospodářství země životně 

důležité. Schopnosti Námořnictva Čínské lidové republiky se stále nedají srovnat se 

sílou námořnictva amerického, ale i přesto můžeme sledovat, že Čína postupně přechází 

od tradiční obrany pobřežních oblastí k nasazení námořnictva v různých částech 

Indického oceánu. Námořnictvo by do budoucna mělo mít kapacity k ochraně svých 

námořních tras (SLOC)2, již bez pomoci ostatních sil (např. USA). Nicméně zůstává 

otázkou, jak na tyto snahy o rozšíření vlivu zareagují ostatní mocnosti. (Hornat, 2015) 

                                                           
2 Sea lines of communication 
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2.2 Indické snahy o rozšíření vlivu 

Indie se díky své velikosti a poloze přirozeně dostává mezi hlavní hráče mocenského 

soupeření v Indickém oceánu. I přes svou velikost je však závislá na námořním dovozu 

strategických surovin, a má tak velký zájem na tom, aby měla pod kontrolou hlavní 

námořní trasy. (Erickson, Walter a Mikolay, 2010) V současné době je právě Čína pro 

Indii největším ohrožením, které v prostoru Indického oceánu působí. Čína buduje 

okolo námořních tras řadu základen a Indie je tak v podstatě obklíčena.  Indie si je toho 

vědoma a snaží se na nastalou situaci reagovat, ať už posilováním námořních sil, 

aktivnější spoluprací s menšími partnery v regionu, či přímo s regionálními rivaly Číny, 

jako je Japonsko. Indie taktéž vypustila na oběžnou dráhu Země několik satelitů 

monitorujících dění v Indickém oceánu. (Mohan, 2010) 

 Navzdory tomu všemu se zdá, že je Indie v porovnání s Čínou relativně pozadu a je 

otázkou, zda svou šanci na citelné omezení čínského vlivu již nepropásla. Čína již nyní 

má námořní základnu v Pákistánu a západní strana pobřeží je tak pokryta. Námořní 

základny Číny můžeme najít i v Barmě, Bangladéši a také na Srí Lance, kde Čína 

využila ne příliš dobrých vztahů Indie a jejích sousedů. Zároveň Peking usiluje o 

vytvoření základny i na Maledivách. Tím by tak Indii zcela obklíčil. Čínské základny 

rovněž umožní Číně kontrolovat i námořní trasy a v případě potřeby zasáhnout. Indické 

základny se naproti tomu nachází již relativně daleko a nelze předvídat, jak spolehliví 

jsou partneři Indie. Pokud by Indie měla usilovat o vyrovnání moci s Čínou, musela by 

mnohem více spolupracovat se západními mocnostmi v Indickém oceánu, a zároveň se 

pokusit mnohem více pronikat do Jihočínského moře a Západního Pacifiku. 

(Mukherjee, 2018) 

2.3 Zavedená role USA 

Spojené státy jsou již od dob Studené války dominantním hráčem v Indickém oceánu. 

Pro Washington je hlavním předmětem zájmu ochrana životně důležitých ropných 

tankerů směřujících z Perského zálivu k americkému pobřeží. K tomu využívají 

leteckou základnu vybudovanou na atolu Diego García, ležící uprostřed Indického 

oceánu, nebo víceúčelovou základu v Džibutsku. Z americké přítomnosti těží i Indie a 

Čína, neboť jsou jejich obchodní trasy zabezpečovány právě jednotkami Spojených 

států, které ochranu financují. V posledních letech je tu však i tlak na škrty v americkém 

rozpočtu, a tak jsou i ostatní mocnosti vyzývány, aby převzaly část odpovědnosti. To 
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ještě zesílilo po nástupu Donalda Trumpa do úřadu. (MEE, 2019) Spojené státy 

nicméně neskrývají obavy nad rostoucím vlivem Číny, proto se snaží sázet především 

na Indii, jako hlavního partnera, pro zajištění bezpečnosti regionu. Vzájemné partnerství 

mezi USA a Indií se posílilo například i díky spolupráci na Indickém jaderném 

programu. Spojenectví je ovšem limitováno jinými zájmy Spojených států v regionu. 

(Hornat, 2015) Jedním ze sousedů Indie je Pákistán. Vzhledem k pokračujícímu 

působení amerických jednotek v Afghánistánu je pro Washington nutné udržet si s 

Pákistánem přívětivé vztahy, jinak by americké jednotky přišly o velkou část zásob. 

Dillí a Islámábád mají mezi sebou územní spory ohledně území v Kašmíru, a tak je 

potenciál spolupráce mezi USA a Indií limitován. Čína se navíc v Pákistánu významně 

angažuje, dokonce se podílela na Pákistánském jaderném programu. 

Role USA je tak velmi specifická, sice si drží dominantní pozici v regionu, ta je ale 

oslabována vlivem úspor a zároveň díky aktivitám Číny. Oblast Indického oceánu je pro 

Washington nepochybně důležitá, zejména její severozápadní část, ale nejedná se o 

nejvýznamnější oblast. Pro USA jsou pak spíše klíčové regiony jako Západní Pacifik 

nebo Euroatlantický prostor. Je však možné, že tato oblast opět nabyde na významu 

vzhledem k rostoucímu vlivu Číny a snahám Spojených států této expanzi čelit, ať už 

ekonomicky, politicky či vojensky. (Blanchard a Flint, 2017) 

Jak tedy můžeme vidět, v oblasti Indického oceánu se střetávají zájmy více mocností. 

Zároveň se Čína při výstavbě projektů potýká v každém státě s odlišnými podmínkami, 

např. politickou kulturou, historií a ekonomickým zázemím. Dá se tedy říci, že 

úspěšnost celého projektu MSRI bude závislá na geopolitickém soupeření států 

v Indickém oceánu, ale také na vnitřních charakteristikách jednotlivých přístavů. 
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3 Teoretický rámec 

Pro potřeby této práce jsem se rozhodla použít dva teoretické rámce, ze kterých budu 

vycházet v analýze přístavních zařízení. Jedná se o principy geopolitiky, které poslouží 

spíše jako úvod kontextu daného tématu v rámci námořního prostoru a jako druhé pak 

pojetí bezpečnosti z pohledu Kodaňské školy. Propojit tyto dva teoretické rámce jsem se 

rozhodla především z důvodu, že samotná geopolitika jako taková se převážně zabývá 

prostorem v globálním měřítku a náplní této práce je zejména námořní prostor 

Indického oceánu. Ale pouze geopolitika by pro charakteristiku přístavů v rámci MSRI 

byla nedostačující, jelikož její teorie nám nenabízí proměnné, podle kterých bychom 

mohli hodnotit bezpečností kritéria daných přístavů a zároveň nám čistě geopolitická 

perspektiva neumožní nahlédnout do bilaterální roviny vztahů Číny a jednotlivých 

partnerských států. Zde tedy využiji sektorové dělení podle Kodaňské školy, které mi 

umožní zkoumat udržitelnost a potenciál rozvoje námořních objektů a jejich specifik. 

Díky tomu tak budu moci dané přístavní zařízení posuzovat z více perspektiv.  

3.1 Geopolitické teorie 

Geopolitika je poměrně nová disciplína, která datuje své počátky ke konci 19. století, i 

když její principy byly využívány již ve starověkém Řecku. Její definice se různí, ale dá 

se považovat za integraci geografie a mezinárodní politiky. Hlavním přínosem 

geopolitiky je rozdělení světa do určitých prostorů, které dále zkoumá. Zároveň bychom 

ji neměli vymezovat jako myšlenkovou školu, ale jako způsob analýzy, vztahující se 

k různorodosti obsahu a rozsahu geografického prostředí k výkonu politické moci a 

identifikaci prostorových rámců, kterými moc proudí. Cohen (2015) pak geopolitiku 

dále definuje jako analýzu vztahů mezi geografickým uspořádáním a politickými 

procesy a zdůrazňuje, že oba faktory jsou dynamické a navzájem se ovlivňují. 

V prostoru Indického oceánu si Čína relativně nenápadně začala budovat celou řadu 

přístavních zařízení, často pod záštitou projektu OBOR, díky kterým si může udržovat 

vliv nad pro ni životně důležitými námořními cestami. Je zde ale několik mocností, 

které na toto počínaní hledí s obavami, takovým případem je zejména Indie a Spojené 

státy.  

3.1.1 Historický vývoj moderní geopolitiky 

Vývoj moderní geopolitiky můžeme rozdělit do 5 fází: závod o imperiální hegemonii, 

období německé geopolitiky, období americké geopolitiky, studená válka a období po 
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konci studené války.  Její prameny můžeme najít třeba už u Aristotela, Montesquieuho, 

Kanta nebo Hegela, ale za zakladatele jejího moderního pojetí jsou považováni až 

pozdější myslitelé – Ratzel, Mackinder, Kjellén, Mahan a Spykman. Jejich spisy pak 

odrážely éru, ve které žili, tedy principy nacionalismu, expanzionismu a budování 

zámořských kolonií. (Cohen, 2015) 

3.1.2 Mahan 

Alfred Thayer Mahan (1840-1914) je považován za jednoho z hlavních představitelů 

anglosaské geopolitiky. Svět byl podle něj rozdělen do dvou dimenzí, a to mořské a 

pozemní, přičemž námořní síla má výhodu díky schopnosti flexibilní reakce a kontrole 

klíčových bodů v prostoru. Mezi hlavní mocenské nástroje řadil námořní blokádu, která 

může být rozhodujícím faktorem v případě konfliktu a zároveň je důležitá kontrola 

„škrtících bodů“ tzv. choke points, kde je výhodné mít svoji základnu. Kontrola nad 

těmito klíčovými body je pak důležitá pro ovládání námořního prostoru. Analogicky, 

pokud máme pod dohledem průlivy či průplavy na námořních trasách, můžeme 

zkomplikovat snahy našich oponentů na moři a také jim znesnadnit přístup do regionu. 

Projekt MSRI a přístavy, které jsou v rámci něho budované, se nachází v blízkosti 

několika důležitých úžin (choke pointů) a rovněž také obchází ambiciózní Indii, čímž 

dochází ke střetu zájmů aktérů v oblasti Indického oceánu. Indickým oceánem rovněž 

proudí zboží a suroviny do různých koutů světa, a je tedy zřejmé, že se celá řada aktérů 

snaží v této oblasti figurovat. Mezi nimi je samozřejmě i Čína se svým projektem 

MSRI. (Malinek a Dohnal, 2012) 

3.1.3 Mackinder 

Sir Harold J. Mackinder (1861-1947) jako první založil geografii jako univerzitní 

disciplínu v Británii. Pro Mackindera spočívala geografická realita ve výhodách 

centrality místa a efektivního pohybu zboží a lidí. Mackinder své teorie během čtyřiceti 

let, ve kterých je publikoval, vždy lehce měnil a přesouval například hranice jím 

určených území vzhledem k historickým událostem – viz. první a druhá světová válka. 

Ale základní princip, který si z jeho geopolitické teorie můžeme převzít, zůstává stejný. 

V zásadě vychází z toho, že pro vývoj světových dějin byl podstatný rozvoj dopravních 

prostředků, jejichž využívání mělo vliv na dynamiku změn. Jako důležitý se ukázal 

rozvoj železniční dopravy, který tak ve 20. století končí éru nadvlády námořních 

velmocí a který umožnil vnitrozemským státům lepší a rychlejší operativnost na 
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poměrně rozsáhlém území. Z pohledu geografie pak dělí Zemi na tři regiony: Světový 

ostrov, skládající se z Evropy, Asie a Afriky – tato oblast je největší, nejbohatší a 

nejvíce zalidněná. Dále Světový oceán – soubor všech oceánů a moří na Zemi a 

v neposlední řadě ostrovy Světového oceánu, mezi které řadil Ameriku, Austrálii, 

Británii, Japonsko a další. Dalším podobným dělením, které využíval, bylo taktéž 

rozčlenění Země na tři oblasti, přičemž první tvořila pivotní oblast, která pokrývala 

centrální Asii. Druhou oblastí byl vnitřní okruh, který zabíral zbytek Eurasie a třetí byl 

vnější okruh, do kterého patřila Amerika, Afrika, Australasie, Británie a Japonsko. 

S tímto dělením souvisí termín Heartland (původně pivotní oblast), který později 

převzali i ostatní geopolitikové a který se nyní ustáleně používá, označuje oblast 

uprostřed Světového ostrova, která je přirozenou „pevností“ a pokud by nad ní nějaká 

země získala moc, mohlo by se to pro ni stát základem světové nadvlády a zcela by 

překonala námořní svět. (Hnízdo, 1995) Toto se pak stalo základem jeho filozofie, tedy 

že - "Kdo ovládá Východní Evropu, ovládá Heartland: Kdo ovládá Heartland, ovládá 

Světový ostrov: Kdo ovládá Světový ostrov, ovládá svět." (Mackinder, 1919, s. 106) 

Z hlediska kritiky bychom tomuto modelu mohli vytknout, že je ovlivněn geografickým 

determinismem a teorie trpí zjednodušováním faktů. Naopak jako přínos Mackinderovy 

teorie lze bezpochyby označit to, že popsal svět jako uzavřený politický systém, ve 

kterém nemůže být nic změněno, aniž bychom narušili jeho rovnováhu.  

3.1.4 Spykman 

Nicholas J. Spykman (1893-1943) byl jeden ze zakladatelů klasické realistické školy 

v rámci zahraniční politiky ve Spojených státech. Spykman ve své teorii navázal na 

Mackindera a jeho pojetí politického systému jako celku, ale oponuje mu v názoru na 

převahu vnitrozemských států nad námořními velmocemi. Ve svém výkladu využívá 

tvrzení, že kontrola oblasti Heartlandu není nejdůležitější v rámci světové nadvlády, 

protože je možné tuto oblast zablokovat ovládnutím vnitřního okruhu, který Spykman 

ve své práci přejmenovává na Rimland. Podle něj je právě toto území zásadní a jeho 

ovládnutí by pro námořní velmoci znamenalo značnou geopolitickou výhodu nad 

kontinentálními mocnostmi. (Hnízdo, 1995) 

3.1.5 Impakt 

Z dnešního pohledu se může Mackinderova teorie jevit jako zastaralá, ale i v současném 

světě se ukazuje zásadní význam dopravních prostředků pro budování moci. 
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Z perspektivy 21. století se nicméně zdá, že železniční doprava stále hraje důležitou roli 

v rámci dopravy, ale námořní doprava získává opět na svém významu, jak již ve své 

práci upozorňoval Spykman. Jednou z hlavních podmínek moci je dostupnost 

základních surovin, které se dnes většinou nachází v oblasti třetího světa, daleko od 

teritoria dané mocnosti. Roste tudíž význam námořní přepravy, námořních tras a 

přístavů, skrze které suroviny proudí a státy usilují o větší dohled nad námořními 

trasami, aby byly v případě potřeby schopny chránit své zájmy. Je tedy zřejmé, že 

námořní trasy a přístavy, kterými proudí nezbytné suroviny a zboží, mají významný 

podíl na geopolitickém postavení velmoci. S tím souvisí i problematika choke pointů, 

kterými se zabývá Mahan a které jsou klíčovými body na námořních obchodních 

trasách, například Hormuzským průlivem proudí až 20% vytěžené ropy. (World atlas, 

2019) 

Pokud se zaměříme přímo na Čínu a její MSRI jako na geopolitický projekt, dá se říci, 

že se soustředí na vytvoření vhodných podmínek pro tok obchodu a investic, kde se 

budou angažovat různí geopolitičtí aktéři, zejména pak ti ekonomičtí a političtí 

v podobě států. MSRI tak vytváří síť vztahů v rámci celého světa pomocí propojení 

různých oblastí s jejich ekonomickými a politickými specifiky, díky čemuž může 

docházet k obchodní výměně mezi oběma regiony. To se děje s pomocí čínských 

investic do infrastrukturních projektů, které pomáhají budovat například přístavní 

zařízení včetně potřebného zázemí. I když hlavní čínští představitelé veřejně odmítají 

označit projekt Hedvábné stezky za mocenský nástroj Číny, zejména ve Spojených 

státech převládá názor, že tato iniciativa by mohla napomoci Číně stát se hegemonem, a 

to hlavně díky výhodnému postavení v rámci obchodu a investic.   (Blanchard a Flint, 

2017) 

3.2 Pojetí bezpečnosti dle Kodaňské školy 

Mimo geopolitických aspektů budu v této práci hodnotit přístavní zařízení i na základě 

sektorů, které mi umožní přehlednější kategorizaci a komparaci. Díky tomu budu moci 

v závěru práce zhodnotit jejich budoucí potenciál z několika hledisek. Mé sektorové 

dělení bude z části vycházet z analytického rámce pro oblast bezpečnosti od Barryho 

Buzana, Ole Wævera a Jaapa de Wilde, představitelů Kodaňské školy, upraveného pro 

účely výzkumu. Nejdůležitější pro mě bude vojenský, ekonomický a politický sektor, 

ale vzhledem k dění ve světě a nastoleným trendům ochrany životního prostředí se 
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krátce zaměřím i na sektor environmentální. Je třeba také dodat, že vymezení 

vojenského a politického sektoru není jednoduché, jelikož se v mnoha aspektech jejich 

funkce překrývají a doplňují, jak rovněž v publikaci zmiňuje i Buzan a kolektiv. 

3.2.1 Vojenský sektor 

V rámci tohoto sektoru budu zkoumat, jaký typ zařízení byl v daném přístavu 

vybudován a k jakým účelům má sloužit, například jestli bude využíván k překladu 

zboží, jako zásobovací stanice pro námořní plavidla nebo zda tam bude rozmístěna 

nějaká vojenská technika, třeba radary. Pokud se nejedná o vojenskou základnu, budu se 

zajímat o to, zda je možné přístav v případě potřeby využít pro vojenské účely a jakým 

způsobem. Pro vojenský sektor je důležitá strategická poloha přístavu, která z něj činí 

významný bod v případě válečného konfliktu. Zde je třeba brát v potaz i sousedící státy, 

které by mohly být katalyzátorem ozbrojeného střetu. Případná existence námořních 

základen v zámoří pak posiluje geopolitické postavení velmoci v daném regionu.  

3.2.2 Politický sektor 

Politický sektor bude věnován především geografické poloze přístavního zařízení, tzn. 

zda se nachází v blízkosti klíčových námořních tras, úžin a rizikových oblastí a jaké 

mají tyto skutečnosti implikace pro jeho využití. Dalším zkoumaným faktorem bude 

strategický význam přístavu v rámci geopolitického soupeření v oblasti Indického 

oceánu, kde se Čína snaží posilovat svůj vliv. V této oblasti se Čína střetává především 

se zájmy Indie, která se snaží vybudovat si dominantní postavení a také Spojených 

států, které usilují o udržení výsadního postavení v mezinárodní politice a zároveň mají 

v oblasti Indického oceánu své dlouhodobé zájmy. V neposlední řadě mě bude také 

zajímat, jak existence přístavu a naplňování rozvojových iniciativ posiluje vliv Číny na 

politické dění uvnitř daného státu a jestli zde Čína prezentuje svojí národní ideologii a 

kulturní zvyklosti. 

3.2.3 Ekonomický sektor 

V ekonomickém sektoru bude pozornost upřena na tržní stránku přístavu, tedy jaké 

zboží a produkty přístavem proudí, v jakém objemu a odkud, případně jestli přístav 

napomáhá zvýšení vzájemného obchodu mezi Čínou a partnerskou zemí. Nabízí se také 

otázka, zda byla výstavba přístavu ekonomicky smysluplná nebo šlo pouze o politický 

tah, popřípadě jestli je přístav vůbec využíván k ekonomickým účelům. Stěžejním 
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bodem je, zdali má přístavní zařízení a rozvojové iniciativy pozitivní efekt na 

ekonomický růst a rozvoj dané lokality, respektive jestli je přínos jen krátkodobý a 

dlouhodobě neudržitelný nebo zda budou přístavní projekty přispívat k hospodářskému 

růstu trvale. Pozornost bude věnována i ekonomické spolupráci, která se odehrávala 

během budování přístavu a jestli došlo k zadlužení státu vůči Číně, či jinému druhu 

závazku.  

3.2.4 Environmentální sektor 

V neposlední řadě jsem se rozhodla okrajově zařadit také environmentální sektor, který 

bývá opomíjen zejména vládami chudých zemí, ale to nemění nic na jeho významu. 

Výstavba přístavního zařízení bezesporu znamená značnou zátěž a zásah do životního 

prostředí v oblasti, a to jak na souši, tak i na moři. V tomto sektoru se proto budu 

zajímat, jaký má tato výstavba dopad na narušení ekosystémů, které zahrnuje například 

výskyt endemických druhů flóry a fauny, úbytek biodiverzity, odlesňování a další formy 

eroze, případně jestli můžeme určit negativní vliv výstavby na místní obyvatelstvo a 

zdroj jejich obživy.  

(Buzan, Wæver a Wilde, 2005) 
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4 Praktická část 

4.1 Gwadar 

V současné době Pákistán disponuje dvěma přístavními zařízeními, a to přístavem 

Karachi a přístavem Qasim, které nyní zajišťují zhruba 90 % námořní přepravy v zemi. 

Předpokládá se však, že vzhledem k zvyšujícím se nárokům a rostoucí míře dopravy 

nebudou tyto přístavy již schopny udržet krok s růstem poptávky, a proto bylo 

přistoupeno k vybudování třetího přístavu, který by převzal část zvyšující se námořní 

přepravy a do budoucna se stal nejvýznamnějším přístavem v zemi a možná i v oblasti 

Perského zálivu. Důvodem, proč jsou současné přístavy nedostačující, je v případě 

Karachi jeho poloha v přímé blízkosti města, která má za následek, že přístav již nemá 

prostor pro svůj růst a expanzi, která by byla žádoucí pro další vývoj a má tak 

omezenou kapacitu. Oproti tomu přístav Qasim se nachází v místě, které by další rozvoj 

a rozšíření umožňovalo, je ale vzdálený více jak 40 kilometrů od otevřeného moře, což 

není problém pro nákladní lodě, které cílí přímo na průmysl v dané oblasti, ale je 

z hlediska finančních nákladů nevýhodný pro lodě, které mají v přístavu jen zastávku a 

plují dál. Cesta do vnitrozemí přidává časovou zátěž a tato poloha není vhodná ani 

vzhledem k následné manipulaci a otáčení plavidel v omezeném prostoru. Je nutné 

dodat, že oba tyto přístavy se potýkají také s environmentálními problémy, a to zejména 

kvůli jejich blízkosti u mangrovových lesů, které značně ohrožuje znečištění pocházející 

z přístavů. 

Třetím přístavním zařízením v zemi by měl být nově budovaný Gwadar. Jedná se o 

hlubokovodní přístav nacházející se v západní části provincie Balúčistán v Pákistánu na 

pobřeží Arabského moře a je vzdálený necelých 120 kilometrů od sousedního Íránu.  

Jeho poloha v blízkosti klíčových dopravních cest a Hormuzského průlivu v Perském 

zálivu by do budoucna mohla být určujícím faktorem pro jeho využití. (Gwadar port, 

[b.r.])  

4.1.1 Historie  

Potenciál Gwadaru jako přístavního zařízení a jeho využití v námořní dopravě byl 

zjištěn již roku 1954 během průzkumu pobřeží. Tehdy bylo území ještě ve vlastnictví 

Ománu, ale po několikaletém vyjednávání se Pákistánu podařilo Gwadar odkoupit za 

částku tři miliony dolarů a v roce 1958 ho připojit ke svému území. Od té doby se po 
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několik desítek let v oblasti nedělo nic významného, jelikož Pákistán nedisponoval 

dostatkem financí na zaplacení projektu a vybudování přístavu a čekalo se na investora 

zvenčí, který by s budováním pomohl a poskytl nezbytné peněžní prostředky. Mírný 

pokrok byl zaznamenán na začátku 90. let, kdy došlo k vybudování malého přístaviště, 

které mělo ovšem zanedbatelný význam pro námořní dopravu a nebylo schopné 

pojmout žádné větší lodě. K dalšímu postupu poté došlo až začátkem nového tisíciletí, 

když se pákistánský prezident Pervez Musharraf dohodl s čínskou vládou na finanční a 

technické podpoře při výstavbě hlubokovodního přístavu. (Dawn, 2008) 

Samotná výstavba byla rozdělena do dvou etap, přičemž první započala v roce 2002 a 

zahrnovala vybudování tří kotvišť, související infrastruktury a manipulačních zařízení. 

Oproti původním plánům se výstavba zdržela o více jak dva roky, protože aby byl 

přístav plně funkční, vyžadoval prohloubení navigačního kanálu do velikosti 

odpovídající nákladním lodí a vybudování vhodného vybavení pro manipulaci s loděmi 

jako jsou například remorkéry. Díky tomu se navýšil i rozpočet zhruba o padesát 

milionů dolarů a práce byly nakonec dokončeny v prosinci 2006. K slavnostnímu 

otevření poté došlo v březnu 2007. Druhá etapa konstrukce přístavu Gwadar právě 

probíhá a měla by být dokončena do roku 2029, kdy by měla začít třetí a nejspíše 

poslední etapa, která by měla být hotova do roku 2045. V průběhu druhé etapy je 

například v plánu vybudování dalších čtyř kotvišť pro nákladní lodě, speciální terminály 

pro různé účely (například k manipulaci se zkapalněným zemním plynem), šestiproudá 

dálnice, která přístav propojí s již existující infrastrukturou v regionu, nové mezinárodní 

letiště a odsolovací zařízení. (Dawn, 2007) 

4.1.2 Vojenský sektor 

Dle veřejně dostupných informací je Gwadar budován jako přístav pro přepravu zboží, 

který by měl odlehčit vytížení dvou stávajících přístavů v zemi a čínská vláda spekulace 

o možném vojenském využití zatím odmítá. Nemůžeme ale přehlížet mocenskou situaci 

v oblasti Indického oceánu, kde mezi sebou o vliv soupeří právě Čína, Indie a USA. Pro 

Čínu je pak hlavním a dlouholetým rivalem Indie, neboť pro obě země je klíčový 

přístup k Perskému zálivu, odkud dovážejí značnou část energetických surovin. Jako 

protiváhu Gwadarského přístavu vyjednala indická strana výstavbu přístavu 

v Chabaharu, nacházejícího se v jihovýchodním Íránu, asi 170 kilometrů vzdušnou 

čarou od Gwadaru. Pokud by přístav nakonec byl přestavěn na čínskou námořní 

základnu, čínské námořnictvo by v případě konfliktu s Indií mohlo velmi snadno 
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přerušit zásobovací linii indického státu, který by tak přišel o životně důležité 

energetické suroviny. Zároveň by byla Čína schopna díky rozvinuté infrastruktuře 

v případě konfliktu s Dillí válčit na více frontách, protože Čína má rovněž své přístav na 

Srí Lance, v Bangladéši a Barmě, čímž značně narušuje rovnováhu moci v regionu. 

(Conrad, 2017) Indie tak reaguje na rostoucí čínskou aktivitu bilaterálními dohodami 

s různými státy regionu, týkající se využití námořních základen a přístavů v případě 

potřeby především pro logistické a vojenské účely. Mimo již zmiňovaného Íránu, se 

například jedná o dohodu s Ománem, Mauriciem nebo budování indické základny na 

Seychelách. 

4.1.3 Politický sektor 

Díky svému strategickému umístění na křižovatce mezinárodní námořní přepravy a tras 

obchodu s ropou je Gwadar skvělým pojítkem tří regionů – střední, jižní a západní Asie. 

A právě jeho poloha byla pro Čínu jako investora rozhodujícím faktorem, ze kterého 

budou v budoucnu nepochybně těžit a využijí Gwadar jako skvělou výchozí základnu 

v oblasti Arabského moře i Indického oceánu a k monitoringu SLOC. Další výhodou je, 

že skrze propojení s Čínsko-pákistánským ekonomickým koridorem (CPEC)3 se 

znatelně zkrátí přístup k moři pro západní provincie Číny, jako je například Xinjiang a 

v něm ležící město Kashgar. Pro srovnání – vzdálenost z Kashgaru do Šanghajského 

přístavu činí 4500 kilometrů, oproti tomu k přístavu v Gwadaru pouhých 2800 

kilometrů, což je z hlediska dopravy surovin znatelný rozdíl. Pokud by byla využita 

cesta přes Gwadar a pevninu, zboží z Číny by nemuselo plout přes Malacký průliv a 

Jihočínské moře, kde má vlivnou roli i USA. Zároveň je v Malackém průlivu riziko 

napadení piráty a vzhledem k velkému množství plavidel a velikosti úžiny dochází 

k srážkám lodí, na kterých pak mají vinu i mlhy vznikající kvůli požárům na Sumatře. 

(The Atlantic, 2017) 

Na druhou stranu, přístav se nachází v nestabilní oblasti Balúčistánu, kde operuje 

povstalecké hnutí snažící se o dosažení samostatnosti Balúčistánu na Islámábádu. Z 

politického hlediska proto může být umístění přístavu do Balúčistánu problematické.  

Balúčistán je jednou z nejzaostalejších částí Pákistánu a přísun investic by tak měl 

prospět ekonomice provincie. Na území se nacházejí bohatá ložiska ropy a zemního 

plynu, ale centrální vláda si uzurpuje veškeré zisky z nerostného bohatství pro sebe a 

                                                           
3 CPEC – China-Pakistan Economic Corridor 
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tím dále podporuje separatistické tendence regionu a přispívá k jeho nestabilitě.  

Několik čínských dělníků již přišlo kvůli špatné bezpečnostní situaci o život. Peking na 

to reagoval zvýšeným tlakem na pákistánskou vládu, která zvedla míru represe vůči 

obyvatelstvu a také vytvořením speciálních jednotek, které mají dohlížet na bezpečnost 

čínských pracovníků v Pákistánu. Navzdory tomu, výstavba Gwadaru a jeho zapojení 

do CPEC znamenalo další vlnu posilování vztahů mezi oběma zeměmi, které jsou 

dlouhodobými obchodními i strategickými partnery. (Kanwal, 2018) Peking využívá 

nepřátelských vztahů mezi Pákistánem a Indií, a jejich sporů o Kašmír, k balancování 

vlivu Indie v regionu. Mimo jiné Čína pomohla v minulosti s pořízením jaderného 

arzenálu, dodávkami zbraní a dlouhodobě usiluje a vlídné vztahy s Islámábádem. 

Rovněž trasování pozemní části CPEC prochází přes oblast Kašmíru. Vzrůstající 

přítomnost čínských ekonomických zájmů a investic v Pákistánu posílí geopolitické 

krytí Islámábádu ve strategickém zápasení s Indií a může tak napomoct k mírovému 

řešení krizí. (Malik, 2012) 

4.1.4 Ekonomický sektor 

Vybudování přístavu s sebou nese i přínos pro rozvoj dané lokality, a to jak 

z průmyslového a obchodního hlediska, tak i ze stránky možného rozvoje turismu, což 

povede k posílení hospodářství země. Dalším pozitivním faktorem je i příslib 

spolupráce s vnitrozemskými státy střední Asie, které mají velké zásoby zemního plynu 

a ropy, ale které mají díky nevýhodné poloze horší přístup na mezinárodní trh. Jedná se 

zejména o Turkmenistán a Kazachstán, kde je v plánu výstavba ropovodu, který by 

země propojil s Gwadarským přístavem a umožnil tak distribuci ropy do celého světa. 

Peking rovněž dlouhodobě usiluje o zapojení Ruska, Afghánistánu a Íránu do projektu 

CPEC. Předpokládá se, že by Gwadarský přístav měl výrazně ulehčit dvěma hlavním 

přístavům – Karachi a Qasim. Stranou Gwadaru má být v rámci CPEC vystavěna síť 

produktovodů, elektrárna a různé průmyslové zóny a celkové investice by měly 

dosáhnout 60 miliard dolarů. Finance na všechny stavby jsou poskytovány z prostředků 

Asijské infrastrukturní investiční banky (AIIB) a mezivládními úvěry. Přístav by měl po 

svém dokončení zvládnout asi 1 milion tun nákladu ročně, a většina jeho zisků by měla 

putovat za čínskou stranou. Pákistánští politici tedy mají vcelku oprávněný strach, že 

úvěry, které na financování projektu nabírají, nebudou schopni splácet a dostanou se do 

podobné situace jako Srí Lanka. Dalším pozitivem pro Peking je nový trh pro čínské 

zboží, který si Čína prakticky vytváří díky rostoucí ekonomické spolupráci mezi oběma 
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zeměmi. To vše v době, kdy ekonomický růst čínské ekonomiky rok od roku zpomaluje. 

(iRozhlas, 2019) 

Rostoucího rivala však neradi vidí ve Spojených arabských emirátech a Íránu, neboť 

Gwadar by měl být primárně konkurencí pro přístav v Dubaji a íránském Chabaharu. 

Pokud by se v rámci rozvoje pákistánský přístav podařilo napojit na země střední Asie, 

tak by získaly nový a relativně krátký přístup k moři, což by jim umožnilo částečně 

redukovat svou závislost na Rusku, a to především v oblasti transportu ropy a zemního 

plynu. (Asif, 2018) Z fungujícího přístavu by mohl profitovat také Afghánistán, pro 

který je Gwadarský přístav nejbližší variantou pro přístup k moři, a již dnes přes 

Pákistán proudí značná část rozvojové pomoci pro Afghánistán. 

Gwadarský přístav má velký rozvojový potenciál, je ovšem otázkou, do jaké míry bude 

takový potenciál využit v praxi. Jeho ekonomická životaschopnost bude také závislá na 

doprovodné infrastruktuře, která musí být ještě vybudována. Především se jedná o 

produktovody, které jej propojí s ostatními zeměmi regionu, kapacitně odpovídající 

železnici napojenou na čínskou železniční síť a nové mezinárodní letiště.  

4.1.5 Environmentální sektor 

Oblast Gwadaru je převážně písečná nebo kamenitá část pobřeží, která není příliš hustě 

osídlena. Oproti zbylým dvěma přístavům v Pákistánu, které se nacházejí východněji a 

jsou blíže k Indii, se při výstavbě tohoto projektu nevyskytlo mnoho environmentálních 

problémů, které by bylo třeba řešit, jako je třeba již výše zmíněný výskyt endemických 

druhů mangrovů. Problém se však objevil při zahájení výstavby šestiproudé, devatenáct 

kilometrů dlouhé dálnice East Bay Expressway, která má přístav propojit s již existující 

dálnicí Makran Coastal Highway a tato stavba je tak životně důležitá pro provoz 

přístavu. (Herald, 2018) I přes nižší hustotu populace v oblasti leží na mořském pobřeží 

několik rybářských vesniček, jejichž obyvatelé si na své živobytí tradičně už po několik 

generací vydělávají rybolovem a jsou na tomto způsobu obživy závislí. Překážkou pro 

rybáře je zejména fakt, že dálnice bude blokovat více jak čtyři kilometry mořského 

pobřeží, u kterého leží rybářské vesnice a zamezí jim tak přístup k rybářským lodím a 

klidné části moře. Dálnice je navíc budována odvodňováním pobřeží a budováním 

jímek, což bude mít za následek přesměrování mořských proudů a bude zvyšovat erozi 

půdy. (The Diplomat, 2019) Rybáři na protest proti výstavbě vedli několik stávek a 

vznesli požadavky jak k vládě, tak k organizaci zastupující přístav, oboje ovšem 
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s minimálními výsledky a ústupky, které jim byly nabídnuty, nepovažují za dostačující. 

Výsledek těchto protestů je tak zatím nejistý, ale je možné, že protesty rybářů by mohly 

narušit průběh další části výstavby přístavu a přilehlé infrastruktury.  
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4.2 Hambantota 

Přístav Hambantota též známý jako přístav Magampura Mahinda Rajapaksa, 

pojmenovaný po bývalém prezidentovi země, se nachází v části Jižní provincie na Srí 

Lance. Jedná se o méně rozvinutou oblast, jelikož byla zasažena vlnou tsunami během 

zemětřesení v Indickém oceánu v roce 2004 a od této doby prochází řadou rozvojových 

projektů. Důležitou podmínkou pro budoucí využití přístavu je to, že nedaleko této 

oblasti prochází jedna z nejvytíženějších námořních tras spojující Dálný i Blízký 

východ, tuto trasu ročně využije okolo 36,000 lodí včetně 4,500 ropných tankerů. (ICE, 

2010) Kromě budovaného přístavu Hambantota má Srí Lanka ještě šest dalších, z nichž 

za zmínění stojí přístav Colombo, který je největší v zemi a zároveň se řadí 

k nejvytíženějším přístavům světa. Podstatnou roli hraje pak hlavně v rámci regionu při 

přepravě kontejnerů, a to zejména pro Indii. Více než 70 % kontejnerů, které projdou 

skrz přístav v Colombu, míří právě tam a pro Indii je tak tento přístav druhý 

nejvyužívanější. Pro Čínu je tedy v rámci geopolitického soupeření s Indií výhodné mít 

pod svou správou přístav, který by v budoucnu mohl být schopný částečně konkurovat 

Colombu a zároveň tak kontrolovat svůj vliv v zemi. (Attanayake, 2019) 

4.2.1 Historie 

Nedaleko města Hambantota byla již ve starověku využívána přírodní zátoka u ústí řeky 

Walawe jako přístav pro lodě arabských a čínských obchodníků, kteří tudy převáželi 

zboží na trase původní Hedvábné stezky. I z historického pohledu je tedy možné 

konstatovat, že vzhledem ke geografickým podmínkám se jedná o výhodné místo 

k přepravě zboží v rámci námořní dopravy. (Sunday Observer, 2010) Pokud se 

přesuneme do současnosti, nápad postavit zde přístav existoval již přes tři dekády, ale 

plány pro jeho vybudování byly iniciovány až v roce 2002 srílanským premiérem. 

Samotná výstavba pak započala v roce 2008, kdy se do projektu vložily čínské 

společnosti. Vznikl tak přístav Hambantota, který zahájil provoz prostřednictvím 

spolupráce veřejného a soukromého sektoru, tedy Sri Lanka Port Authority (který 

spravuje všechny přístavy v zemi) a China Merchant Port Holdings. (Attanayake, 2019) 

Přístav Hambantota byl postavený se záměrem, aby oproti Colombu, který se zaměřuje 

hlavně na kontejnerové lodi, poskytoval i jiné služby v rámci mezinárodní dopravy, 

jako je například dotankování pohonných hmot, servis lodí a zázemí pro výměnu 

posádek. V oblasti podobné zázemí chybí a lodě si musí kvůli těmto službám zajíždět 
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mimo svoji trasu, což způsobuje zdržení. (ICE, 2010) Konstrukce přístavního zařízení je 

zatím rozdělena do dvou fází, přičemž první byla dokončena v roce 2010 a zahrnovala 

vybudování dvou vlnolamů, čtyř přístavních mol, přístupového kanálu a prohloubení 

dna – přístav je schopný pojmout lodě s tonáží až 100,000 tun. Druhá fáze byla zahájena 

v roce 2012 a stále probíhá, v rámci výstavby by měla vzniknout další mola, nový ropný 

terminál a zásobníky na ropu a zemní plyn. (Sri Lanka Ports Authority, [b.r.]) 

4.2.2 Vojenský sektor 

Přístav Hambantota byl budován hlavně s ekonomickým záměrem, nicméně charakter a 

vybavení přístavu by v případě vojenského využití poskytovalo ideální podmínky pro 

založení námořní základny. A to zejména díky možnosti dotankování lodí, jejich opravy 

a také využití nově postaveného letiště v blízkosti přístavu. Obavy o možném využití 

přístavu pro čínskou námořní základnu akcentuje především Indie, Spojené státy a 

Japonsko, ale Srílanská vláda to kategoricky odmítá a zdůrazňuje, že přístav je pro 

čínskou stranu určený pouze pro civilní účely. (Panda, 2017) Aby srílanská vláda tento 

fakt podpořila, přesouvá svou námořní základnu ze 125 kilometrů vzdáleného Galle 

právě do přístavu Hambantota. Tento krok by měl zároveň posílit jeho zabezpečení a 

rozptýlit obavy ostatních států. (Voa News, 2018) Ačkoliv se tomuto přístavu nedá upřít 

jeho vojenský potenciál, zatím nebyly jasně prokázány žádné snahy o vytvoření čínské 

vojenské základny a srílanský ministr zahraničních věcí dodává, že Čína o využití 

Hambantoty jako své základny doposud nepožádala, a kdyby tento zájem měla, už by o 

něm jednala. (Samanarayake, 2011) 

4.2.3 Politický sektor 

Z geografického hlediska se přístav nachází na výhodném místě v těsné blízkosti hlavní 

námořní trasy z východu na západ. I přes tento fakt však přístav zatím neprosperuje a 

většina kontejnerových lodí a tankerů stále využívá přístav v Colombu. Ale správci 

přístavu a čínští analytici se stále nevzdali vize, že by Hambantota mohla prosperovat a 

že by mohla posílit čínskou obchodní výměnu v regionu. Také trvají na tom, že 

z hlediska mezinárodního obchodu se přístav nachází na ideálním místě a studie, které 

tvrdí, že vybudování přístavu nedává ekonomický smysl, byly vypracovány ještě když 

byla Hambantota malou rybářskou vesničkou. (Abi-Habib, 2018) Spolu s tím, jak se 

ukazuje, že přístav je zatím ekonomicky nefunkční, rostou i obavy o jeho možném 

zneužití čínskou stranou pro vlastní zájmy, které by mohly mít i vojenský charakter. 
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Tento záměr nelze potvrdit ani vyloučit, i když není pochyb o tom, že přístav 

Hambantota je součástí čínské strategie String od Pearls, tedy budování strategicky 

umístěných objektů v Indickém oceánu, které by mohly položit základy pro potenciální 

přístup čínských námořních plavidel a také aby Čína mohla ukazovat svoji sílu 

v Indickém oceánu a dokázala zabezpečit rostoucí objemy dodávek energie a obchodu 

procházejícími poblíž Srí Lanky. Čínský ministr obrany tyto spekulace ale odmítá a 

označuje je za „fake news“ a hrubé zkreslování faktů lidmi s postranními motivy a 

záměrem poškodit čínskou stranu. (Ship Technology, 2018) Z politického hlediska je 

projekt přístavu spojen s obviněním na korupční jednání, existují podezření, že část 

investic byla zneužita na prezidentskou kampaň Mahindy Rajapaksy, který se zasadil o 

přímý výběr čínské společnosti bez výběrového řízení. Po prezidentských volbách 2015 

se ale změnila vláda, jež se snaží balancovat vliv Číny v zemi. (Lim a Mukherjee, 2017) 

4.2.4 Ekonomický sektor 

Výstavba první fáze projektu přístavu Hambantota byla umožněna díky půjčce 

v hodnotě 307 milionů dolarů od čínské banky Export-Import Bank s úrokem 6,3 %, 

který se dá považovat za poměrně vysoký. (Ship Technology, 2018) Kromě půjčky na 

výstavbu přístavu, navyšující se i v druhé fázi projektu, se Srí lanka zadlužila i kvůli 

souvisejícím projektům, jako bylo vybudování nového letiště a infrastruktury, která by 

toto území propojila se zbytkem země. Celková výše dluhu se tak dostala až na částku 

1,35 miliardy dolarů. Přičemž podle Sri Lanka Ports Authority přístav ve stavu po 

dokončené první fázi vývoje v roce 2016 vydělal jen pouhých 1,81 milionu dolarů, což 

ani zdaleka nepokrývá částku, kterou se zavázali ročně čínským investorům splácet a 

vláda byla nucena používat peníze daňových poplatníků k pokrytí úvěru. Jako nadějný 

se nejevil ani rozvoj přístavu do budoucna, kde se podle provedených studií počítalo 

s ročním růstem profitu 20 % - i tak by přístav ani po roce 2030 nebyl soběstačný a 

vydělával by jen na polovinu částky ročních splátek. (Sakalasooriya, 2017) Dá se tedy 

říci, že se Srí Lanka dostala do dluhové pasti a potřebovala najít nějaké řešení.  To vláda 

představila v říjnu 2016 – bylo rozhodnuto, že přístav bude pronajat státní firmě China 

Merchants Port Holdings na 99 let s podílem 80 %, včetně 15 000 akrů půdy okolo, 

která bude využita jako průmyslová zóna pro čínské investory. Na oplátku Čína 

souhlasila nejen s tím, že Srí Lance odpustí dluh za vybudování přístavu, ale že jí také 

zaplatí 1,2 miliardy dolarů za jeho provoz. (Behuria, 2018) Na pozadí těchto událostí 

tak lze spatřit několik pochybných akcí, kterými vláda řešila problém s financováním 
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přístavu. Nabízí se hlavně otázka, proč neproběhlo výběrové řízení na mezinárodní 

úrovni, ve kterém by se v rámci konkurenční soutěže vybral nejvýhodnější kandidát pro 

správu přístavu a proč místo toho byla dohoda podepsána rovnou s čínskou společností, 

která znamená pro závazek pro několik dalších generací. (Sakalasooriya, 2017) 

4.2.5 Environmentální sektor 

Mimo zemětřesení, které vyústilo v ničivou vlnu tsunami v roce 2004, jež měla za 

následek poničení ekosystémů v oblasti a snížení biodiverzity, jejichž obnovení se pak 

počítá v řádu let, se přístavní zóna potýká i s dalšími environmentálními výzvami. Mezi 

ně patří například zábor půdy a džungle (ke stavbě infrastruktury nutné k propojení 

přístavu a letiště se zbytkem země) která je v lepším případě vykupována od jejich 

vlastníků, jež jsou pak často nuceni se přestěhovat na jiné místo. (Rivera, 2014) Kromě 

toho, že se část místního obyvatelstva musí přestěhovat, znamená zásah do porostů 

kvůli výstavbě dálnice také ohrožení pro slony a další volně žijící živočichy, kteří mají 

v těchto místech svoji hlavní stezku, po které se přesouvají mezi parky. Dostupnost 

informací o dopadu na životní prostředí v rámci výstavby přístavu Hambantota je do 

značné míry limitovaná, ale za jeden z podstatných zdrojů můžeme označit posudky 

EIA, jejichž výsledky ale vzbuzují vážné obavy. Bylo zjištěno, že v úseku dlouhém 

téměř 150 kilometrů, ve kterém má být vedena dálnice propojující přístav s dalšími 

městy, se nachází riziková oblast ohrožená možnými sesuvy půdy. To se děje zejména 

kvůli monzunovým dešťům, které přicházejí několikrát za rok. Místní obyvatelé se také 

obávají eroze pobřeží, poškození populace ryb a znečištění ovzduší. Jako hlavní 

problém ale vidí nedostatek spolehlivých informací o probíhajícím projektu a impaktu 

na jejich životy, kdy jsou často odkázáni na rozhodnutí vlády a kde nemají žádnou 

rozhodovací moc. (Perera, 2018) 

 



 

 

34 

4.3 Kyaukpyu 

Přístav Kyaukpyu se nachází ve stejnojmenné rybářské vesnici s necelými 50,000 

obyvateli, v oblasti západního Myanmaru. Právě toto místo si Čína vybrala pro další 

projekt v rámci její iniciativy MSRI. Jejich plánem je zde postavit hlubokovodní přístav 

a volnou obchodní zónu, které navážou, na již dokončený projekt potrubí vedoucího 

z Kyaukpyu do města Kunming v čínské provincii Yunnan. Ropovod by měl být 

schopen přepravit až 400,000 barelů ropy denně. To by mělo umožnit Číně získávat 

ropu a plyn ze Středního východu a vyhnout se tak přepravě surovin přes Malackou 

úžinu. (Geopolitical monitor, 2019) Za zmínění stojí i přístav Sittwe, který se nachází 

nedaleko Kyaukpyu a jedná se o projekt indické vlády, která ho i financuje a provoz by 

mohl být zahájen pravděpodobně v roce 2019 po dostavení související infrastruktury a 

mohl by být pro Kyaukpyu konkurenční i vzhledem k ne moc dobrým Čínsko-Indickým 

vztahům. (Chaudhury, 2019) 

4.3.1 Historie 

Přístav zatím nemá žádné oficiální internetové stránky, kde bychom mohli dohledat 

bližší informace týkající se projektu a plánu, kde by se dalo zjistit něco o vybavení 

přístavu, jeho specifikacích a v jaké fázi se tento projekt nachází. Jediné, co víme je, že 

projekt je vedený čínskou státní firmou CITIC group a myanmarská vláda se rozhodla 

provést revizi tohoto projektu a snížila původní náklady z 7,5 milardy na 1,3 miliardy 

dolarů. Původní cena projektu byla ekonomický poradcem Turnellem kritizována a 

označena za přehnaně vysokou, ten zároveň varoval před možností uvrhnutí Myanmaru 

do dluhové pasti, stejně jako se to stalo při výstavbě přístavu Hambantota na Srí Lance. 

(Thompson, 2019) 

4.3.2 Vojenský sektor 

Vzhledem k omezenému množství informací, které o přístavu máme, je těžké určit jeho 

vojenský potenciál a k jakým účelům bude sloužit. Nicméně z dostupných informací lze 

konstatovat, že přístav ještě není dostavěný a není známo, kdy bude uveden do provozu. 

Uvážíme-li ale vybudovaný ropovod spojující Myanmar s čínskou provincií Yunnan, je 

pravděpodobné, že bude třeba vybudovat dostatečně hluboký přístav, který by byl 

schopen pojmout velké ropné tankery, aby mohlo docházet k transportu ropy 

produktovodem a přístav tak bude sloužit zejména k tomuto účelu. Žádné záměry 
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k využití přístavu pro vojenské účely Číny nejsou zatím známy a vzhledem k historii 

Myanmaru je nepravděpodobné, že by došlo k rozmístění vojenských jednotek cizího 

státu na jeho území. A to z toho důvodu, že v zemi má velký vliv armáda a bylo by to 

považováno za vměšování do národní bezpečnosti. Kvůli tlaku armády již bylo 

pozastaveno několik společných projektů např. výstavba vodní přehrady Myitsone na 

výrobu elektřiny. (Chenyang a Shaojun, 2019) 

4.3.3 Politický sektor 

Kyaukpyu se nachází v Bengálském zálivu, mimo hlavní námořní trasu, ale stále 

v důležitém regionu v relativní blízkosti východního pobřeží Indie. Z geografického 

hlediska je přístav pro Peking důležitý, protože trasy Kyaukpyu-Kunming a také 

Gwadar-Xinjiang by částečmě umožnily Číně vyhnout se strategické zranitelnosti 

Malackého průlivu. (Mohan Malik, 2017) Z geopolitického hlediska jde o významnou 

oblast, kde se snaží prosadit množství regionálních hráčů, zejména po vlně 

demokratizace. Své zájmy se v Myanmaru snaží rozvíjet například Indie, Japonsko nebo 

Singapur, takže Čína zde čelí značné konkurenci, přesto si však udržuje s Myanmarem 

vřelé vztahy a jsou obchodními partnery. Je nutné také podotknout, že země je stále více 

závislá na diplomatické podpoře z Pekingu, a to z důvodu kritiky, které čelí ze strany 

západních států kvůli špatnému zacházení s muslimskou menšinou Rohingyů v oblasti 

Rakhine. Právě zde využívá pomoc Pekingu k ukončení etnických konfliktů na 

hranicích. (The Guardian, 2018) 

4.3.4 Ekonomický sektor 

Opět je nutné zopakovat, že přístav ještě není dokončený, takže nelze plně zhodnotit 

jeho ekonomický přínos. Ale obecně lze říci, že Čína je jedním z nejdůležitějších 

obchodních partnerů Myanmaru a zdrojem přímých zahraničních investic. Tyto dvě 

země se navzájem doplňují v rámci ekonomiky a obchodu. Čína vyváží mechanické 

výrobky, autodíly a další zpracované zboží, a naopak z Myanmaru dováží minerální a 

zemědělské produkty. Obchod mezi Čínou a Myanmarem během posledních let roste a 

v roce 2015 dosáhl částky 15,27 miliardy dolarů. (Chenyang a Shaojun, 2019) Kromě 

přístavu Kyaukpyu se staví nebo vyjednávají i další projekty, jmenovitě ropovod do 

Kunmingu, 1 215 kilometrů dlouhá železnice na stejné trase a vodní přehrada na výrobu 

elektřiny. Část z nich ale zřejmě nebude nikdy realizována, a to hlavně z důvodu obav o 

přílišné zadlužení a čínského vlivu v zemi. 
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4.3.5 Environmentální sektor 

Jako hlavní problém se v rámci budování přístavu Kyaukpyu jeví obzvláště výstavba 

přidružené speciální ekonomické zóny. Odhaduje se, že kvůli ní by mohlo být 

vystaveno riziku ztráty svých domovů až dvacet tisíc lidí, a to především kvůli rozsáhlé 

akvizici půdy. Jedná se zde hlavně o obyvatelstvo závislé na zemědělství a rybaření a 

přesídlení pro ně bude znamenat změnu celého životního stylu, povolání a ztrátu 

komunity. Podle výsledků průzkumu zpracovaného Myanmarským environmentálním 

institutem panují obavy také ohledně negativních vlivů na biodiverzitu oblasti, 

jmenovitě pak porušení mangrovových porostů přílivových řek v chráněném území, 

narušování přirozené krajiny a písečných pláží a s tím související ztráta hnízdišť a líhní 

mořských želv. Dále také kontaminace mořské vody z důvodu hromadění odpadů ze 

stavby, které by mohlo mít negativní dopady na korálový útes, který je citlivý na míru 

znečištění. (Myanmar Environment Institute, 2017) 
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4.4 Džibutsko 

Základna Čínské lidově osvobozenecké armády v Džibutsku je první čínskou vojenskou 

základnou v zámoří a nachází se na strategickém místě u průlivu Bab-al-Mandeb, který 

odděluje Adenský záliv od Rudého moře, ze kterého se dá přes Suezský průplav dostat 

do Evropy. K vybudování základny vedl podpis dohody v lednu 2016 mezi Čínou a 

Džibutskou vládou, o výstavbě podpůrného námořního zařízení na dobu deseti let 

s možností o prodloužení o dalších deset. (Krupakar, 2017) Samotná základna se 

nachází nedaleko přístavu Doraleh, který byl částečně vlastněn čínskou společností 

China Merchant Holdings, na západě od hlavního města Džibuti. Specifikem je, že 

v těsné blízkosti se v této oblasti Džibutska nachází hned několik vojenských námořních 

základen, ty patří Spojeným státům, Francii, Japonsku a Itálii. 

 

4.4.1 Historie 

Počátky budování vřelých vztahů mezi Čínou a Džibutskem můžeme najít již v roce 

1979, kdy došlo k první návštěvě džibutského prezidenta Aptidona v Pekingu. Na to 

navázal i jeho následovník Ismail Omar Guelleh, který také podnikl několik návštěv 

Pekingu, týkající se v počátcích zejména možnosti dotankování a servisu čínských 

obchodních lodí proplouvajících Adenským zálivem. (Styan, 2019) V rámci 

bilaterálních vztahů se Čína podílí i na spolupráci v oblasti investic do rozvoje 

infrastruktury v zemi. Čína například zaplatila výstavbu železnice z Džibuti do Addis 

Abeby. Na tuto stavbu jsou velmi pyšní, jelikož se jedná o první zámořskou železnici 

vybudovanou a spravovanou výhradně Číňany. Zároveň doufají, že se díky tomuto 

projektu zvedne poptávka v ostatních afrických zemích po železnicích vybudovaných 

čínskými společnostmi. (Braude a Jiang, 2017)  

K prvním vyjednáváním s džibutským prezidentem Guellehem o vybudování čínské 

strategické základny došlo již v roce 2015. Projekt se (oproti jiným projektům čínských 

obchodních přístavů v Indickém oceánu) podařilo vcelku rychle realizovat – už 1. srpna 

2017 došlo k slavnostnímu otevření, tedy přesně v den 90. výročí vzniku Čínské lidově 

osvobozenecké armády. (Blanchard, 2017) Džibutská základna by měla Číně sloužit 

jako klíčové logistické centrum pro její operace v západní části Indického oceánu. Měla 

by především poskytnout místo pro odpočinek a výměnu posádky, doplnění zásob jídla 

a paliva a v neposlední řadě bude sloužit i jako základna pro peacekeepingové mise 
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v Africe. Do zřízení základny, která se rozkládá na ploše o výměře zhruba 4,000 

hektarů, a jež bude využita jako trvalé kotviště pro její válečné lodě, Čína investovala 

částku 590 milionů dolarů. (Krupakar, 2017) 

4.4.2 Vojenský sektor  

I přes skutečnost, že se Čína vyhýbala použití zjevné vojenské terminologie k popisu 

základny (používala termíny jako „podpůrné zařízení“ nebo „logistické zařízení“), 

můžeme u tohoto projektu s jistotou říci, že základna slouží k vojenským účelům. 

(Headley, 2018) Její kapacita dosahuje až 400 námořníků a je vybavená přistávací 

dráhou a rozsáhlými sklady munice. Přístav je dostatečně velký, aby se do něj vešlo 

prakticky jakékoliv plavidlo a od roku 2018 je ve výstavbě ještě další třísetmetrové 

molo. Strategicky se jedná o významnou lokalitu, což už pochopily i ostatní mocnosti, 

které v Džibutsku již mají své základny. Oblastí Adenského zálivu prochází 

frekventovaná námořní cesta spojující Evropu s Indickým oceánem, kde se nachází 

jedny z nejrušnějších námořních tras na světě. (Braude a Jiang, 2017) 

Toto území je ale také velmi nestabilní, a to i díky působení somálských pirátů. Právě 

proti nim vedlo čínské námořnictvo několik operací a pomoc v boji proti pirátům byl i 

jedním z důvodů založení základny v oblasti Afrického rohu. Existence námořní 

základny v Džibutsku tak zvětšuje akční rádius a operační možnosti Číny v západní 

části Indického oceánu, ale také v Africe, kde se Čína účastní peacekeepingových misí. 

(Krupakar, 2017) Zároveň je to efektivní demonstrace síly čínského námořnictva. Čína 

se snaží výstavbou základny vyslat signál ostatním soupeřům, že její síla roste a je 

schopna provozovat podobnou základnu kdekoliv na světě. Od oficiálního otevření 

základny zde bylo provedeno několik cvičení ostré střelby, které byly zmíněny i v 

čínských médiích. Probíhají zde i rozšiřovací práce, aby byla základna schopna pojmout 

větší množství námořních lodí. Přítomnost vojenských základen jiných mocností, jako 

USA, Japonska nebo Francie, umožňuje Číně i případné sbírání zpravodajských 

informací o konkurentech. V neposlední řadě může Čína poskytnout lepší pomoc svým 

občanům v regionu, kteří se ocitnou v nesnázích, například kvůli ozbrojenému 

konfliktu. (Styan, 2019) 

4.4.3 Politický sektor 

Jak už bylo výše zmíněno, v Džibutsku má svou základnu mnoho zahraničních států. 

Mnohé z nich Džibutsko vnímají jako bránu do Afriky a stejně tak k němu přistupuje i 
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Čína. S obavami a podezřením se na Čínské působení koukají Spojené státy, protože 

Čínská námořní základna je jen nedaleko od té Americké, kde navíc sídlí velitelství 

operací v Africe. Navíc jsou Spojené státy zásobovány přes přístav v Djibuti, který by 

mohl padnout do rukou čínské společnosti, která v něm již nyní drží menší podíl. Čína 

samotná je v Africe dlouhodobě zapojena do výcviku tamních armád a také je předním 

dodavatelem zbraní. USA tak cítí, že vyklízejí pozice na Africkém kontinentu. I přesto, 

že se snaží provádět různá vojenská cvičení, Čína je schopna poskytovat velmi žádané 

investice a tím si kupuje vliv. Pro Džibutsko je pak existence základen cizích armád 

vítaným příjmem do rozpočtu. Čína například platí zhruba 20 milionů dolarů ročně. 

Výstavba základny samotné také znamenala jen další krok ve vzájemných vztazích, 

které se datují až do začátku tisíciletí. (Damon a Swails, 2019) 

4.4.4 Ekonomický sektor  

Většina vztahů mezi Čínou a Džibutskem se odehrává především v ekonomické rovině. 

Čína kupříkladu vlastní takřka 80 % džibutského státního dluhu a řadí se tím mezi jedny 

z předních investorů v této zemi. Bez její pomoci by byl jen stěží realizovatelný projekt 

železniční tratě z Etiopie k břehům Džibutska, ten však zatím nepřináší slibované 

výnosy, a to z důvodu nižších objemů přepravy. (Yingqun, 2019) Zamýšlený byl také 

projekt vybudování vodovodního potrubí, ten ale zkrachoval kvůli nedostatku elektřiny 

a Čína také podpořila vznik zóny volného obchodu. Na druhou stranu i přes značné 

investice žije velká část obyvatelstva v chudobě a Džibutsko také musí většinu potravin 

dovážet. Pomineme-li poplatky odváděné do státní kasy za využití půdy, má čínská 

námořní základna prakticky nulový ekonomický přínos. Funkce přístavu je samozřejmě 

především politicko-strategická, nikoliv tržní. (Manek, 2019) 

4.4.5 Environmentální sektor 

Vzhledem ke geografické poloze Džibutska a přírodním podmínkám, které tam panují, 

nelze určit žádné zásadní dopady na životní prostředí. Základna se nachází v pouštní 

oblasti a jediným možným negativním vlivem by mohla být eroze pobřeží a znečištění 

moře, které by mohlo mít vliv na mořské živočichy.  
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5 Závěr 

Není pochyb o tom, že Nová hedvábná cesta má silnou ekonomickou agendu, ale 

zahrnuje ve své podstatě i bezpečnostní a politický rozměr. Čína se skrz tento projekt 

snaží uskutečňovat své pozemní i námořní ambice a do iniciativy a projektů s ní 

spojených investovala již miliony dolarů. Těmito kroky se snaží vylepšit pozici svého 

námořnictva i posílit svůj vliv na pevnině v duchu myšlenek teoretiků geopolitiky 

Mackindera a Mahana. 

V této práci jsem se zabývala analýzou čtyř přístavních zařízení vybudovaných Čínou 

v rámci projektu Námořní hedvábné cesty 21. století a neoficiálně spadajících také pod 

čínskou geopolitickou iniciativu „String of Pearls“. Výzkumná otázka, kterou jsem si na 

začátku položila, zněla: „Jak existence čínských námořních přístavních zařízení ovlivní 

bezpečnostně-geopolitickou situaci v regionu?“ 

Sektorová analýza daných přístavních zařízení mi umožnila podívat se na jejich 

potenciál z několika hledisek a snáze identifikovat společné trendy, které se vyskytly 

napříč pozorovanými příklady a také zjistit vliv těchto projektů na celý region Indického 

oceánu. Výstavba přístavních zařízení mění rovnováhu moci v rámci Indického oceánu, 

primárně tím, že si Čína poměrně nenápadně vytváří potenciální vojenské základny, i 

když teď je prezentuje jako ekonomické a obchodní projekty. I přes to, že jsou přístavy 

stavěny jako civilní, nelze ignorovat jejich vojenský potenciál, který zvětšují i 

doprovodné realizované projekty rozvíjející infrastrukturu v místě přístavu a někdy i 

v celé zemi, viz. výstavba dálnic, železnic, letišť a produktovodů. Dá se říci, že takto 

vybavený přístav s okolní zónou by byl ideálním místem pro vojenskou námořní 

základnu. Z umístění přístavů Gwadar, Hambantota a Kyaukpyu se navíc zdá, že se 

Čína snaží „obklíčit“ Indii. Z environmentálního hlediska se zdá, že přístavy sdílí 

podobné problémy, jako největší se jeví výkup půdy a následné přesídlování 

obyvatelstva, eroze pobřeží a jeho znečištění, které má vliv na flóru a faunu zde žijící. 

Dalším společným faktorem je skutečnost, že se všechny zkoumané přístavní zařízení 

nacházejí v rozvojových státech, tyto státy většinou nutně potřebují příliv zahraničních 

investic pro svůj rozvoj. To nahrává strategii Číny, která těmto státům nabízí zdánlivě 

výhodné úvěry na rozvojové projekty, či se na nich případně přímo podílí. Projekty 

postavené Pekingem však často nejsou schopny generovat dostatečný zisk, což vede 

k tomu, že státy pak nejsou schopny splácet své dluhy a v podstatě se dostávají do 
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dluhové pasti a stávají se tak závislými na udržování pozitivních vztahů s Čínou. Peking 

tak může v dané zemi do jisté míry manipulovat s vládou dle svých potřeb. 

Výstavba přístavů spolu s doprovodnou infrastrukturou, která přístav dále propojuje 

s provinciemi Číny, napomáhá Pekingu vytvořit alternativu k námořní trase vedoucí 

skrz Malackou úžinu, která je v současnosti klíčovým choke pointem, přes který proudí 

zboží a suroviny. Díky těmto alternativním trasám s možností přepravy zboží a surovin 

po pevnině díky železničním tratím, silnicím a produktovodům, by se mohla snížit 

závislost na lodní přepravě skrz Malackou úžinu. Závěrem bych chtěla dodat, že většina 

zkoumaných přístavních zařízení ještě není zcela dostavěná a plně funkční, s výjimkou 

vojenské základny v Džibutsku, jež byla alespoň částečně uvedena do provozu. Zůstává 

tedy otázkou, jak budou přístavy vypadat po úplném dokončení, resp. jestli vůbec 

dokončeny budou.  
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1. Teze bakalářské práce  

Zdůvodnění výběru práce (max 2000 znaků): 

V rámci tzv. Hedvábné stezky můžeme nalézt celou řadu regionů, ve kterých roste 

vlivem tohoto projektu, respektive díky aktivitám jeho hlavního aktéra, napětí. Čína si 

prostřednictvím budování Hedvábné stezky snaží rozšířit základnu svého 

ekonomického a také politického vlivu, často na úkor jiných regionálních nebo 

globálních mocností. Významnou oblastí v rámci námořní trasy Nové hedvábné stezky 

je Indický oceán. Čína si zde relativně potichu vytvořila celou řadu námořních základen 

a přístavů, díky kterým si může udržovat dohled nad pro ni životně důležitými 

námořními cestami. Tyto přístavy mohou do budoucna sloužit jako mocenská centra 

Číny. Je zde ale několik mocností, které se s tímto status quo nechtějí smířit, takovým 

případem je Indie a v regionu jsou přítomny i Spojené státy. Strategickým 

rozmísťováním základen se Číně kupříkladu podařilo v podstatě obklíčit svého 

regionálního rivala, Indii. V této práci se tak podrobněji zaměřím na působení tří 

hlavních hráčů v regionu Indického oceánu-Číny, Indie a USA, a také se budu 

podrobněji věnovat přístavním objektům a jejich budoucímu potenciálu. Tento 

fenomén nám spolu s výše zmíněnými angažovanými aktéry vytváří unikátní případ, 

který si z hlediska budoucího významu zaslouží hlubší analýzu. 

 
  

Předpokládaný cíl (max 1500 znaků): 

V roce 2013 byla čínským prezidentem Si Ťin-pching představena nová hospodářská 

iniciativa pod názvem Nová hedvábná stezka, která za účelem nalezení nových obchodních 

tras revitalizovala myšlenku starověké Hedvábné stezky. Za tímto účelem měla být 

vybudována námořní infrastruktura zlepšující obchodní výměnu mezi Čínou a jejími 

obchodními partnery. Od té doby se Peking snaží budovat kladné vztahy se státy, které se 

kolem námořní trasy vyskytují. V rámci budování vztahů dochází v partnerských státech i 

k výstavbě námořních objektů, převážně základen nebo přístavů. Toto počínání se 

nezamlouvá některým vlivným regionálním hráčům, kteří na čínské aktivity nahlíží jako na 

ohrožení vlastních zájmů, eventuálně bezpečnosti. A to především z toho důvodu, že by 

dnešní obchodní přístavy mohly být v budoucnu přestavěny na námořní základny. 
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Kupříkladu Indie bere tuto hrozbu velmi vážně, a to zejména proto, že je její území 

prakticky obklíčeno čínskými přístavy. Cílem této práce je tedy analyzovat jednotlivé 

přístavy a základny v oblasti Indického oceánu, též známé jako čínská geopolitická iniciativa 

„String of Pearls“. V analýze těchto námořních objektů bych se ráda zaměřila například na 

typy jejich kapitálů – vojenský, ekonomický, strategický, symbolický (například legitimita a 

prestiž). Za tímto účelem jsem si stanovila výzkumnou otázku: „Jakým způsobem se 

vzájemně ovlivňují strategie mocností v dané oblasti?“ 

 
Metodologie práce (max 1500 znaků): 

Pro účely bakalářské práce jsem si vybrala kvalitativní výzkumný přístup a práce tak 

bude mít analyticko-deskriptivní charakter. Na začátku budou vybrány čínské přístavy 

v oblasti Indického oceánu a budu je hodnotit na základě stanovených kritérií, zároveň 

budu analyzovat kroky čínské vlády a zprávy z internetových médií. Budu zkoumat i 

vývoj vztahů mezi mocenským trojúhelníkem v regionu – Čínou, USA a Indií. Proběhne 

tedy analýza geopolitických a bezpečnostních aspektů z různých oblastí/sektorů, kde se 

budu snažit nalézt průniky mezi nimi. V této analýze budu čerpat z teoretických 

přístupů k mezinárodní bezpečnosti a k postihnutí různých bezpečnostních dimenzí 

daných přístavů využiji tyto typy sektorů: vojenský, politický, ekonomický, 

enviromentální a společenský. Pozornost bude věnována i analýze strategií 

jednotlivých regionálních aktérů, které v oblasti realizují. 

Pro potřeby práce budu využívat akademickou literaturu, policy papery zabývající se 

problematikou Nové hedvábné stezky a také budu sledovat kroky čínské vlády v oblasti 

Indického oceánu v souvislosti s budováním nových přístavních objektů. 

 
Základní charakteristika tématu (max 1500 znaků): 

Iniciativa Nové hedvábné stezky je pragmatický projekt čínské vlády, který reagoval na 

světovou krizi z roku 2008, kdy Čína potřebovala najít nové obchodní trasy. Nejedná se 

ovšem jen o ekonomický projekt, nedá se mu upřít ani politický, bezpečnostní a kulturní 

přesah, který bude mít vliv na budoucí dění ve světě. Hedvábná stezka se dotýká více jak 

60 zemí a prochází i přes nestabilní regiony jako je Pákistán a východní Afrika. Stezka bude 

mít jak pozemní část, která bude kopírovat starověkou obchodní trasu, tak námořní část, 

která povede přes Jihočínské moře, skrz Malacký průliv, do Bengálského zálivu, a poté přes 

Indický oceán k východním břehům Afriky a dále skrz Suezský průplav do Evropy. 
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V současné době má Čína vybudovanou celou řadu přístavů se strategickou polohou 

v blízkosti důležitých námořních tras. Za zmínku stojí například pákistánský přístav Gwadar, 

srí lanský přístav Hambantota, nebo vojenská základna v Džibutsku. Na to se snaží reagovat 

Indie zvýšenou diplomatickou aktivitou a navazováním partnerských vztahů s menšími 

regionálními státy, aby Číně mohla konkurovat. Zde nesmíme opomenout ani Spojené 

státy, jako dalšího mocenského soupeře v regionu, který zde má své zájmy, ale snaží se 

udržet si svou současnou pozici, a nevyvolávat zbytečné konflikty. 

 
Předpokládaná struktura práce (max 1400 znaků): 

1. Úvod  

2. Teoretická část 

3. Metodologická část  

4. Analytická část 

5. Shrnutí 

6. Závěr 
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