
ABSTRAKT 

Ruský obrat zájmu směrem k Asii se stal jedním z často diskutovaných témat mezi 

teoretiky světové politiky a mezinárodních vztahů. Avšak existují rozdílné názory na to, jak 

vymezit tento proces časově a jaká je míra úspěšnosti nové politiky ruského obratu na východ. 

Převážně se má za to, že zintenzivnění vztahů mezi Ruskem a zeměmi Asijsko-Pacifického 

regionu koreluje s uvalením Západních sankcí na Rusko po Ukrajinské krizi v roce 2014. 

Akademické diskuse se také zaobírají příležitostmi a výzvami Ruska v regionu. Narůstající 

spolupráce, předně s Čínou, je zmiňována především v souvislosti s rostoucím světovým 

významem Asijských zemí: rapidní růst čínské ekonomické a vojenské síly proměnily Čínu 

v jasného kandidáta na významnou světovou mocnost. Na druhou stranu, pokud mají vztahy 

s Asijskými státy nadále růst, Rusko by se mělo zaměřit na rozvoj a modernizaci regionů Sibiře 

a Dálného východu. Rusko by mělo zlepšit svou infrastrukturu v těchto regionech, aby bylo 

schopné spojit se a spolupracovat s Čínou a dalšími zeměmi v oblasti Asie a Tichomoří. 

 

Mezi všemi případnými kandidáty se Čína jeví v rámci regionu jako 

nejpravděpodobnější a nejvhodnější ekonomický a politický partner pro Rusko. Avšak mnoho 

autorů se shoduje na tom, že se Rusku nedaří aktivně se zapojovat do projektů na Středním 

Východě a v dalších regionech, kde se vedení chopila právě Čína. Zaostávaje za Čínou 

v mezinárodních vztazích a budoucích projektech se Rusko jeví být spíše na cestě k tomu stát 

se mladším partnerem Číny, což je situace, které se Rusko snaží zabránit. Nadto se Čína 

opakovaně dostává do konfliktních situací s ostatními Asijskými zeměmi, kupříkladu s Indií, 

Japonskem nebo Vietnamem, především pak kvůli vzájemným územním sporům v oblasti 

Východočínského a Jihočínského moře. V mnoha těchto sporech Rusko podporuje Čínské 

protivníky dodávkami vojenského vybavení. Rusko by se tak mohlo dostat do situace, kdy se 



Kreml bude muset rozhodnout, na kterou stranu se v těchto konfliktech přidá. Z těchto důvodů 

se v budoucnu neočekává žádné posílení spolupráce mezi Ruskem a Čínou. Do budoucna by se 

Rusko mělo snažit aktivněji zapojit v projektech v Asii, aby si zajistilo místo mezi rostoucími 

mocnostmi oblasti Asie a Tichomoří, jinak zůstane v pozici mladšího partnera a přívěsku Číny 

a ostatních. 

 


