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Anotácia
Táto diplomová práca sa zaoberá vzostupom Číny v kontexte jej správania sa v Juhočínskom
mori za poslednú dekádu. Ekonomický vzostup Čínskej ľudovej republiky za obdobie
posledných desaťročí dáva predpoklad na to, aby tento vzostup ovplyvnil rovnováhu síl
nielen v regióne, ale aj v rámci medzinárodného systému. V akademickom prostredí
prebieha široká diskusia o tom, akým spôsobom bude Čína rásť a aké to bude mať dôsledky
na medzinárodnú komunitu. Čína za účelom obhajoby svojho rastu predstavila koncept
“mierového rozvoja“, podľa ktorého má byť jej rast vnímaný ako príležitosť a nie ako hrozba
pre medzinárodnú komunitu. V práci pracujem s koncepciou ofenzívneho realizmu, pričom
myšlienky jeho hlavného predstaviteľa Johna Mearsheimera aplikujem na konkrétne
správanie Číny v danom regióne. Diskutovaná je aj rola Spojených štátov amerických, ktoré
majú vplyv na správanie Číny. Diplomová práca sa ďalej zaoberá zvýšenou čínskou
asertivitou v oblasti Juhočínskeho mora a prostriedkami, ktoré v ňom používa na
presadzovanie svojich nárokov. Základným cieľom tejto práce je poukázať na kontrast
medzi deklarovanou oficiálnou politikou Číny a jej skutočným správaním. Rozdiely
v deklarovanej politike a praxi budú demonštrované na chovaní Číny v Juhočínskom mori.

Annotation
This diploma thesis deals with the rise of China in the context of its behavior in the South
China Sea over the past decade. The significant economic growth of the People's Republic
of China over the last few decades is expected to affect not only the regional balance of
powers, but also its position within the international system. There is a wide-ranging debate
in academia about how China will grow and how it will affect the international community.
As a reaction, in order to explain its growth, China has introduced the concept of "peaceful
development", according to which its growth should be seen as an opportunity rather than a
threat to the international community. An offensive realism approach was chosen for this
work and the ideas of its main advocate John Mearsheimer will be applied to the specific
behavior of China in the region. The role of the United States, which influences China's
behavior, will also be discussed. The diploma thesis will further deal with the increased
Chinese assertiveness in the area of South China Sea and the means it uses in it to enforce
its claims. The basic aim of this work is to underscore the contrast between the declared
official policy of China and its actual behavior.
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Zoznam skratiek
ASEAN

Združenie národov juhovýchodnej Ázie

Čína

Čínska ľudová republika

COC

Kódex správania

DOC

Prehlásenia správania strán v Juhočínskom mori

EEZ

Výlučná ekonomická zóna

FONOP

Operácie slobody plavby

OSN

Organizácie spojených národov

PLA

Čínska ľudová oslobodenecká armáda

UNCLOS

Dohovor OSN o morskom práve

USA

Spojené štáty americké

Úvod
Od konca 70. rokov Čína začala podstupovať zásadnú zmenu. Reforma
hospodárskeho systému a otvorenie sa svetovej ekonomike znamenali pre Čínu ročný
ekonomický rast približne desať percent HDP po obdobie troch dekád, čo je vo svetovej
histórii hospodárskeho rozvoja najrýchlejší a bezprecedentný nárast. Pojem „vzostup Číny“
je často používaný v akademických a politických kruhoch a je spájaný nie len s
ekonomickým, ale aj s vojenským hľadiskom. Názory na to, kedy a či vôbec Čína predbehne
Spojené štáty ako najväčšiu superveľmoc na svete, sa rôznia. V prípade, že by sa tak stalo,
nadobudla by opodstatnenie akademická debata, akým spôsobom Čína pristúpi k svojej
novej pozícii. Touto otázkou sa bude zaoberať aj moja diplomová práca. Súťaž medzi
Spojeným štátmi a Čínou prebieha vo viacerých oblastiach – v technológiách, hospodárstve,
vojenských kapacitách ale aj vo vesmírnom výskume. Výsledok tohto súperenia medzi
Spojenými štátmi a Čínou bude zrejme znamenať mimoriadne dôležitý geopolitický vývoj
pre 21. storočie. Vynára sa preto otázka, ktorá sa bude týkať všetkých tvorcov zahraničných
politík a aj tých, ktorí ju učia a študujú: môže Čína rásť mierovo? Odpovede na ňu bude
možné nájsť až časom, na základe jednotlivých udalostí a čínskych rozhodnutí. Zámerom
diplomovej práce je pokúsiť sa poukázať na kontrast medzi deklarovanou oficiálnou
politikou Číny a jej skutočným správaním. Na základe týchto poznatkov síce nebude možné
zovšeobecniť, aká bude čínska zahraničná politika, ale bude možné určiť dôveryhodnosť
čínskych oficiálnych vyhlásení a deklarovaných politík a aplikovať to aj v iných sporoch, v
ktorých je Čína zúčastnená.
Rapídny rast Číny priniesol do medzinárodného spoločenstva obavy, ako Čína naloží
so svojim potenciálom a či sa nestane hrozbou pre svetový mier a stabilitu. Čína si veľmi
dobre uvedomovala, že musí na podobné obavy zareagovať, a preto v roku 2003 predstavila
koncept „čínskeho mierového vzostupu“, neskôr nahradený slovným spojením koncept
„mierového rozvoja“. Zámerom tohto konceptu bolo demonštrovať vonkajšiemu svetu, že
Čína nie je hrozbou pre svetový mier a bezpečnosť, ale naopak, že čínsky rast je príležitosťou
ich upevnenie. Peking tento zámer pravidelne deklaruje vo svojich oficiálnych dokumentoch
a vyhláseniach. Túto rétoriku prezentujú lídri vrátane súčasného prezidenta Si Ťin-pchinga,
ktorý vo svojich prejavoch na rôznych medzinárodných konferenciách či fórach hovorí o
dôležitosti prehlbovania ekonomickej kooperácie a o budovaní bezpečnostných partnerstiev
so susednými štátmi, ktoré sú založené na vzájomnej dôvere, benefitoch, rovnosti a
9

spolupráci. Juhočínske more je jedinečný región a špecifický prípad nielen pre politológov,
ale najmä pre právnikov. Prekrývajúce sa teritoriálne nároky, nerastné suroviny
nachádzajúce sa na dne mora, námorné trasy, ale aj strategická poloha vytvárajú mimoriadne
atraktívny priestor nie len pre regionálne štáty, ale aj pre externých hráčov. Hoci sú Spojené
štáty v regióne práve takýmto subjektom, majú v spore o Juhočínske more zásadnú rolu a to
aj vďaka svojim spojenectvám a partnerom v regióne. Čína je najsilnejším interným aktérom
a nárokuje si takmer celé územie Juhočínskeho mora, a to na základe tzv. línie deviatich čiar,
pričom tento nárok odôvodňuje historickým právom. Peking začal využívať na
presadzovanie svojich nárokov na suverenitu v Juhočínskom mori plavidlá pobrežnej stráže,
hospodárske hrozby konkurenčným nárokujúcim krajinám a v niektorých prípadoch obsadil
územie, na ktoré presunul svoju vojenskú techniku. Tieto aktivity pritiahli pozornosť
medzinárodného spoločenstva a vyvolali množstvo otázok. Oblasť Juhočínskeho mora bola
na skúmanie vybraná, pretože je zrejme najlepším teritóriom, na ktorom je možné skúmať
spôsob, akým Čína komunikovala a argumentovala svoje kroky v danom regióne, a porovnať
ich s jej skutočným správaním. Spor o Juhočínske more je možné istým spôsobom
považovať za test čínskeho konceptu mierového rastu.
Diplomová práca je rozdelená do troch kapitol, úvod prvej kapitoly bude venovaný
teórii Číny ako hrozby, ktorá sa sformulovala spolu s jej rastom a budem v nej opisovať
argumenty najvýznamnejšieho predstaviteľa tejto teórie Johna Mearsheimera spoločne s
názormi iných autorov. Prvá časť práce sa ďalej zaoberá skúmaním konceptu mierového
rozvoja a jeho definícii vo vybraných oficiálnych dokumentoch - bielych knihách - a ich
kritickému zhodnoteniu a porovnaniu s realitou. Vychádzam pri tom zo štrukturálneho
realizmu (neorealizmu) a jeho dvoch pohľadov – ofenzívneho a defenzívneho – pričom sa
pri analýze zameriam viac na ofenzívny realizmus, ktorého známky Čína vo svojom chovaní
v rámci daného konfliktu vykazuje. Tento prístup bude uvedený taktiež v prvej kapitole,
pričom na pôvodnú otázku, či môže Čína rásť mierovo, odpovedá aj jeho hlavný predstaviteľ
John Mearsheimer, ktorého prístup bude prezentovaný v tejto práci.
Druhá kapitola sa venuje samotnému Juhočínskemu moru, kde sa stretáva
geopolitika s ekonomikou. Dôležitosť Juhočínskeho mora pre Čínu zrejme najlepšie
vyjadrujú slová vojenského veliteľa Čínskej ľudovej oslobodeneckej armády Wu Šeng-lia,
ktorý sa na adresu Juhočínskeho mora vyjadril: „Ako by ste sa cítili, keby vám odrezali nohy
aj ruky? Takto Čína vníma Juhočínske more.“ (Till, 2013, s. 323) Druhá kapitola tejto práce
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bude venovaná práve dôvodom, prečo je táto oblasť významná nielen pre Čínu, ale aj pre
ostatné zainteresované strany konfliktu. Následne bude stručne uvedená aj právna stránka
konfliktu, ktorá je podstatná pre doplnenie celkového obrazu danej problematiky. V tomto
spore hrajú dôležitú rolu aj Spojené štáty a ich pozícia bude tiež súčasťou tejto kapitoly. V
spore majú bezpochyby záujmy aj iní externí aktéri, ako napríklad Japonsko (z
ekonomických dôvodov – v roku 2016 takmer 42 percent japonského námorného obchodu
prechádzalo Juhočínskym morom [ChinaPower]), ale pre potreby tejto záverečnej práce sa
z rozsahových dôvodov nemôžem venovať každému hráčovi samostatne. Pre Spojené štáty
som sa rozhodla, pretože majú významný vplyv na správanie Číny. Americké záujmy v
Juhočínskom mori sú v dôsledku hospodárskeho a vojenského vzostupu Číny stále viac
ohrozené. Spojené štáty ako aj ostatné štáty v regióne majú trvalý záujem na dodržiavaní
existujúcich právnych noriem a funkčnosti existujúcich námorných trás, ktoré zostávajú
otvorené všetkým, ako pre obchod, tak aj pre mierové aktivity za účasti armády, akými sú
humanitárne zásahy a pobrežná obrana. Čína však aj naďalej pokračuje v skúšaní tejto
otvorenosti spochybňovaním námorných noriem a vytváraním vojenských spôsobilostí,
ktoré jej umožnia ohroziť prístup do tohto regiónu ostatným štátom. Podľa teórie
ofenzívneho realizmu sa Čína bude snažiť vytlačiť Spojené štáty z regiónu a dosiahnuť tak
regionálnu hegemóniu v juhovýchodnej Ázii. V tejto diplomovej práci sa pokúsim túto teóriu
verifikovať na konkrétnom prípade čínskeho správania v oblasti Juhočínskeho mora a
dokázať tak, že sa Čína usiluje dosiahnuť regionálnu hegemóniu.
V tretej kapitole využijem prípadovú štúdiu, konkrétne sa zameriam na
najvýznamnejšie incidenty, ktoré sa odohrali v Juhočínskom mori od roku 2010 (hoci pôvod
konfliktu v Juhočínskom mori siaha hlboko do histórie), keďže približne po finančnej kríze
2008-2009 začala asertivita Číny v danom regióne narastať. Prezentácia týchto incidentov
je zásadná pri hľadaní odpovedí na stanovené výskumné otázky. V závere tejto časti sa
pokúsim aplikovať teóriu ofenzívneho realizmu a overiť tak povahu čínskych aktivít. Spor
o Juhočínske more sa teda stal akousi skúškou pre čínsky koncept mierového rastu.
V diplomovej práci používam pre označenie Čínskej ľudovej republiky
zjednodušený výraz Čína, pre Čínsku republiku označenie Taiwan a pre Spojené štáty
americké používam Spojené štáty. Čínske názvy a mená prepisujem z pinyin do slovenčiny.
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Metodológia
Metodologicky treba diplomovú prácu chápať ako prípadovú štúdiu, ktorá sa snaží
vysvetliť správanie Číny v Juhočínskom mori, pričom dochádza k overeniu, či teória, ktorá
je v práci použitá, dokáže vysvetliť výsledky skúmanej prípadovej štúdie. V prípade tejto
diplomovej práce teda dochádza k overeniu, či autori, ktorí zastávajú myšlienky ofenzívneho
realizmu o tom, že Čína nemôže rásť mierovo, majú pravdu. Zároveň sa táto práca pokúsi
zvýrazniť kontrast medzi deklarovanou čínskou politikou a jej reálnym správaním, a to
prostredníctvom aplikovania teórie na konkrétny príklad. Práca sleduje jednotlivé kroky
Číny a na základe toho vyhodnotí, či majú zástancovia ofenzívneho realizmu pravdu.
Teória teda najskôr slúži ako rámec na vytvorenie určitých očakávaní, ktoré analýza
buď potvrdí, alebo vyvráti. Premenné, ktoré ovplyvňujú správanie Číny, boli vzhľadom na
výskumné otázky určené a) správanie štátu – či jeho správanie ovplyvňuje napätie v regióne,
b) závislosť na obchode a energiách – akú váhu majú ekonomické faktory pre Čínu, c)
politická situácia – či sú v rámci štátu nejaké faktory, ktoré ovplyvňujú jeho prístup v spore
o Juhočínske more.
Hlavným cieľom práce je na základe správania sa Číny v Juhočínskom mori overiť
čínsky koncept mierového rastu a verifikovať názory zástancov teórie ofenzívneho realizmu
a to na konkrétnom prípade čínskeho správania v oblasti Juhočínskeho mora.
S ohľadom na tento cieľ budem klásť nasledovné výskumné otázky:


Sú čínske biele knihy a oficiálne vyhlásenia lídrov dôveryhodným zdrojom čínskeho
konceptu mierového rastu? Správa sa Čína v danom regióne ofenzívne?



Usiluje sa Čína stať regionálnym hegemónom? Akým spôsobom obhajuje svoje
správanie a aké prostriedky využíva na presadzovanie svojich nárokov v
Juhočínskom mori?
Čína sa považuje za rastúcu mocnosť, ktorá má právo presadzovať svoje záujmy vo

svojom susedstve, rovnako ako to robia západné mocnosti už po stáročia. Peking považuje
Juhočínske more za oblasť tradičného čínskeho vplyvu a svoju kontrolu považuje za spôsob,
ako nad týmto regiónom nadobudne väčšiu moc. Juhočínske more je testom, či sa Čína stáva
druhom mocnosti, ktorá funguje v rámci systému, ktorý politológovia nazývajú ako liberálny
poriadok - povojnový systém medzinárodných zákonov a inštitúcií, alebo či sa ho bude
snažiť zvrátiť. A aj keď tento liberálny poriadok - podľa jeho zástancov - podporuje mier a
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prosperitu na celom svete, nesporným faktom je, že slúži aj americkým záujmom.
Juhočínske more je samo o sebe mimoriadne dôležité, ale pravdepodobne je najdôležitejšie
pri určovaní toho, akú úlohu Čína zohrá vo svete. Hypotézou tejto diplomovej práce na
základe prezentovaného je, že Čína sa usiluje stať regionálnym hegemónom v
juhovýchodnej Ázii a chce z regiónu vytlačiť Spojené štáty, pričom na dosiahnutie tohto
cieľa využíva expanziu a agresiu a to v rozpore s jej rétorikou.

Prehľad literatúry a dát
Z dôvodu nedostatočného spracovania tejto problematiky v slovenskom aj českom
jazyku sa stali primárnymi zdrojmi tejto diplomovej práce zdroje v anglickom jazyku.
Teoretická časť, ktorá sa venuje neorealizmu a jeho deleniu využíva monografie a odborné
články týkajúce sa tejto problematiky. Ako primárnu literatúru využívam dielo
najvýznamnejšieho neorealistu Kennetha Waltza, Theory of International Politics (1979),
ďalej aj predstaviteľa ofenzívneho realizmu Johna Mearsheimera, The Tragedy of Great
Power Politics (2001). Mearsheimerovi je venovaná podstatná časť práce a využívam v nej
napríklad aj jeho článok z roku 2014, ktorý vyšiel v The National Interest. Ďalším autorom,
ktorého myšlienky v práci využívam, a to najmä v časti o raste Číny, je David Shambaugh,
China Goes Global: The Partial Power (2013).
Na skúmanie konceptu čínskeho mierového rastu a jeho aplikácie v praxi som
použila dostupné oficiálne dokumenty – biele knihy a prevažne dokumenty z čínskych
ministerstiev, najmä z ministerstva zahraničných vecí. Podobne boli použité aj rôzne
oficiálne príhovory vedúcich predstaviteľov Číny (preložené a prepísané do angličtiny),
najčastejšie ide o rétoriku aktuálneho prezidenta Si Ťin-pchinga.
V uvedení problematiky Juhočínskeho mora používam rôzne sekundárne zdroje,
pričom mimoriadne nápomocné mi boli stránky Asia Maritime Transparency Initiative a
Center for Strategic&International Studies, ktoré podrobne analyzujú a spracovávajú
aktuálne dianie v regióne. Dôležitým zdrojom informácií boli aj články a analýzy od
renomovaných autorov, ktorí sa venujú regiónu juhovýchodnej Ázie a skúmanej
problematike. Patria medzi nich M. Taylor Fravel, Robert D. Kaplan, Bonnie S. Glaser,
Shannon Tiezzi, Carl Thayer a ďalší. Zaujímavý a podnetný pohľad priniesol aj Richard
Turcsányi, ktorý pôsobí aj v českých a slovenských akademických sférach. V tejto práci bolo
zohľadnených jeho niekoľko štúdií zameraných na výskum ázijských štátov, najviac však
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bola použitá knižná publikácia s názvom Chinese Assertiveness in the South China Sea
Power Sources, Domestic Politics, and Reactive Foreign Policy (2018), ktorá ponúka
historický prehľad sporu a poskytuje prehľad záujmov a významu tejto spornej oblasti.
Agentúra Energy Information Administration aj napriek tomu, že pripravuje analýzy
predovšetkým pre vládu Spojených štátov, predstavuje nestranný a hodnoverný zdroj
informácií pre účely tejto práce. Z informácií, ktoré prezentuje, som využila najmä číselné
odhady energetických zdrojov nachádzajúcich sa na dne Juhočínskeho mora, ale aj objem
obchodu, ktorý je cez neho prepravovaný. Pre ďalšie číselné údaje o objeme obchodu
prechádzajúcého Juhočínskym morom boli použité dáta poskytované China Power a dáta
týkajúce sa čínskeho zbrojenia boli získané zo stránok Štokholmského medzinárodného
inštitútu pre výskum mieru.
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1 Teoretické východiská čínskeho mierového rozvoja
1.1 Čína ako hrozba?
Čína je svetovo najdôležitejšou rastúcou mocnosťou. V priebehu dvoch desaťročí sa
dokázala presunúť z periférie do centra medzinárodného systému. Získala si popredné
miesto v globálnej pozornosti, a to kamkoľvek sa pozrieme. Čína nasáva investície, rozširuje
svoje zahraničné záujmy, presadzuje sa vo svojom ázijskom susedstve, svoje námorníctvo
vysiela do nových vôd, globálne rozširuje svoju mediálnu a kultúrnu prítomnosť a riadi svoje
mega-hospodárstvo, ktoré je hnacím motorom globálneho rastu. Vplyv Číny je čoraz viac
cítiť na každom kontinente, vo väčšine medzinárodných inštitúcií a v mnohých globálnych
otázkach. Na základe rôznych meraní je Čína druhou vedúcou silou – po Spojených štátoch.
Podľa odhadov by mala čínska agregátna ekonomika predbehnúť Spojené štáty niekedy
okolo roku 2025. (Shambaugh, 2013)
Počas posledných troch dekád sme mohli pozorovať, ako svet ovplyvnil Čínu, dnes
sa karta obracia a je nevyhnutné porozumieť tomu, ako Čína ovplyvňuje svet. Jej prítomnosť
dramaticky zrýchľuje tempo a rozsah – a je dôležité uvedomiť si a porozumieť rozdielnemu
interpretovaniu tohto rastu. Každá analýza Číny v medzinárodných vzťahoch zahŕňa aj jej
mocenské kapacity a možnosti, z ktorých vyplýva jej pozícia v rámci existujúceho
medzinárodného poriadku. Existujú dva rôzne pohľady týkajúce sa tejto pozície, realistickej,
ktorá ju vníma ako ohrozenie medzinárodného poriadku a liberálneho pohľadu, ktorý vidí
rolu Číny v rámci širšieho medzinárodného spoločenstva.
Čínska

globálna

expanzia

nenastala

odrazu,

je

to

dlhodobý

proces,

uvedený Komunistickou stranou a jej vládnymi politikami zahájenými na známom Treťom
Plenárnom zasadnutí Jedenásteho ústredného výboru v decembri 1978 s cieľom uviesť
politiku „reforiem a otvárania sa“. Počas 80. rokov sa Čína otvorila svetu a pomaly začala
podnikať svoje prvé kroky na svetovej scéne a to najmä pri výmenách v oblasti vzdelávania,
vedy a techniky. Začiatkom 90. rokov sa začala vládna politika zameraná na podporu
expanzie čínskych komerčných firiem na zahraničné trhy s heslom „go out“ a zároveň na
čínske organizácie s heslom „go global“. (Shambaugh, 2013) V roku 2008 Čína zahájila svoj
globálny „kultúrny úder“1 za účelom vybudovať svoju soft power. Počas tej istej dekády
1

Čína od roku 2008 zahájila stratégiu „Culture Going Global“, tá suplementuje dve ďalšie stratégie a to The
Belt and Road Iniative a the Community of Mnakid´s Shared Future. Peking mobilizuje celý národ, pričom
vláda zohráva dôležitú úlohu pri jej implementácii. Táto stratégia zahŕňa: vytváranie politík, poskytovanie
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Čínska ľudová oslobodenecká armáda (PLA) zintenzívnila svoje zahraničné výmeny,
prekračujúc viac ako štyristo výmen ročne. Napriek dnešnej čínskej manifestácii jej „going
global“, pôvod tohto javu je možné pozorovať už niekoľko dekád späť. Čína sa naučila
kľúčovú lekciu, ktorú si vzala zo skúseností iných predchádzajúcich mocností a to, že
ozajstné globálne sily disponujú multidimenzionálnym vplyvom. Mocnosti, ktoré mali silu
len v jednom rozmere alebo v len niekoľkých, zvyčajne zlyhali a stratili svoju moc úplne.
Čínski stratégovia preto došli k záveru, že je dôležité vybudovať a kulminovať silu a vplyv
celkovo naprieč rôznymi sférami, ako napríklad naprieč hospodárstvom, vedou,
technológiami, vzdelávaním, kultúrou, vojenstvom, diplomaciou, vládou a inými.
Disponovať silou znamená dnes niečo iné, ako v 19. alebo 20. storočí, kedy prevládala
industriálna revolúcia a vojenská sila. Moc je reflektovaná, aj napríklad v schopnosti
disponovať silnou soft power. Preto súčasná snaha Číny opätovne získať status globálnej
mocnosti vedome zahrňuje expanziu vo viacerých sektoroch. (Shambaugh, 2013)
David Shambaugh sa vo svojej knihe China Goes Global: the Partial Power pýta na
otázku, ako rast Číny ako globálnej mocnosti ovplyvňuje svet. Jeho prístup je motivovaný
štúdiom horizontálneho rozptylu čínskeho vplyvu po celom svete, prostredníctvom
skúmania piatich oblastí čínskej prítomnosti – globálnej správy, diplomatickej,
hospodárskej, kultúrnej a bezpečnostnej oblasti. Z jeho záverov vyplýva, že prítomnosť Číny
na celom svete rastie, no napriek tomu Čína nie je reálnou globálnou mocnosťou a označuje
ju ako partial power (čiastková mocnosť). (Shambaugh, 2013) V tejto súvislosti David
Shambaugh poznamenáva, že skutočná globálna mocnosť disponuje vplyvom na udalosti
v iných štátoch a národoch. Autori ako sú Joseph Nye alebo Robert Dahl navrhujú definíciu
moci, ako schopnosť hráča A prinútiť hráča B k tomu, čo by inak neurobil. Profesor Nye
ďalej hovorí o tom, že podstata moci leží v schopnosti konvertovať zdroje do vplyvu – čo je
demonštrácia moci. Pretože iba samotné zdroje nepredstavujú moc, pokiaľ nie sú využité na
ovplyvňovanie iných. (Nye, 2011, s. 6) Podľa tejto definície moci Čína presadzuje svoj
vplyv len v niektorých sektoroch: v svetovom obchode, energetike a komoditných trhoch,
svetovom turizme a kyberhackovaní. Nemožno však poprieť, že Čína spĺňa mnohé vlastnosti
globálnej mocnosti: najväčšia svetová populácia, svetovo druhá najväčšia ekonomika,
finančnej podpory a dotácií, vytváranie rôznych medzivládnych kultúrnych výmen, vysiela štátne médiá do
zahraničia, vytváranie čínskych kultúrnych centier v zahraničí (napríklad Konfúciove Inštitúty známe aj
v Českej republike) alebo podporu čínskych kultúrnych podnikov, aby investovali alebo získavali si
zahraničných partnerov. V zásade je to propagácia čínskej kultúry v zahraničí. (China Scope, Shambaugh,
2013)
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najväčšia aktívna vojenská armáda2, najvyššia ročná miera rastu za posledné tri desaťročia,
najväčší svetový exportér a mnoho ďalších. Práve preto priťahuje jej rast pozornosť celej
medzinárodnej komunity.
Čína je vystavovaná kritike z rôznych sfér. Napríklad Freedom House v roku 2019
dal Číne 11 bodov zo 100 v tzv. celkovom skóre slobody (Freedom House 2019). Podľa
World Bank a dostupných údajov od roku 1996 do roku 2017 sa Čína v miere kontroly
korupcie pohybovala len v záporných hodnotách (za rok 2017 hodnota predstavovala -0,27)
(World Bank 2019a). Hodnoty vymožiteľnosti práva sa pohybujú v záporných hodnotách (0,26 v roku 2017). (World Bank, 2019b) Podľa týchto ale aj mnohých ďalších meraní je
zrejmé, že Čína má naprieč štátmi, organizáciami a inštitúciami zmiešanú reputáciu. Aby sa
stala globálnou superveľmocou, ako sú Spojené štáty, ktoré majú rozsiahlu moc
a celosvetový vplyv naprieč ekonomikou, kultúrou, bezpečnosťou, diplomaciou a v iných
oblastiach, má pred sebou ešte dlhú a zložitú cestu.
Podľa prieskumu Pew Research Center Global Attitudes Project verejnosť očakáva,
že Čína predbehne Spojené štáty a prevezme jej pozíciu vedúcej svetovej mocnosti
v najbližšom štvrťstoročí. Tento trend je možné sledovať podľa prieskumov z rokoch 2011,
2014 a 2017 vykonaných na vzorke niekoľkých štátov z Európy, Stredného Východu,
Latinskej Ameriky, Afriky a Ázie. (Pew Research Center) Podľa tohto prieskumu z roku
2014 na otázku, či sa Čína stane vedúcou superveľmocou alebo nikdy nenahradí Spojené
štáty, v štátoch ako sú Egypt, Turecko, Japonsko, Vietnam, Filipíny alebo Brazília prevážil
názor, že Čína nikdy Spojené štáty nepredbehne, avšak vo všetkých ostatných štátoch
naprieč kontinentmi prevládal názor, že sa tak naopak stane. (Pew Research Center, 2014)
Jedna z najstarších civilizácií na svete sa snaží znova nadobudnúť svoje kedysi
významné postavenie vo svete. Existuje niekoľko interpretácií a pohľadov na to, akým
spôsobom, akými prostriedkami a či vôbec sa k tomu cieľu Čína dopracuje. Čína počas
takmer dvoch desaťročí prostredníctvom bielych kníh deklaruje, že jej rast bude mierový, že
sa bude rozvíjať cez podporu svetového mieru, že nebude používať prostriedky agresie či
expanzie alebo aj to, že bude zohrávať konštruktívnu úlohu pri riešení medzinárodných
2

Čínske výdavky na armádu tvoria len tretinu sumy, ktorú vkladajú Spojené štáty do svojej armády. Za rok
2017 vojenské výdavky predstavovali len 13% svetových vojenských výdavkov, v porovnaní s 35% Spojených
štátov. (SIPRI 2018) Vláda Si Ťin-pchinga si je vedomá nízkej kvality PLA armády rovnako ako zastaraných
systémov, čínsky prezident preto v roku 2015 oznámil významnú reformu s cieľom radikálne zmenšiť pozemný
sily PLA za účelom jej skvalitnenia. (Chen, 2015) Pre porovnanie, výdavky Číny v roku 2018 boli takmer 10
krát vyššie ako v roku 1994, predstavujúc 14% svetových vojenských výdavkov. (SIPRI, 2019)
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a regionálnych problémov a jej politika bude mať defenzívny charakter. (Information Office
of the State Council)
Medzi faktory, ktoré prispievajú k naratívu čínskej hrozby patria okrem
ekonomického rastu aj čínsky autoritatívny politický režim, rastúce vojenské kapacity alebo
strach z politického a ekonomického kolapsu, ktorý by mohol skončiť teritoriálnou
fragmentáciou alebo občianskou vojnou. V neposlednom rade je to aj čínsky nacionalizmus,
ktorý hrá rolu v každej sfére čínskeho diania a má v spoločnosti silnú pozíciu.
Medzi najčastejších kritikov koncepcie čínskeho mierového rozvoja patria
zástancovia teórie Číny ako hrozby. Podľa tejto teórie totalitná diktatúra Čínskej
Komunistickej strany s jej expanzívnymi cieľmi nemôže existovať v mieri so Spojenými
štátmi a jeho ideálmi slobody a sebaurčenia. Niektorí akademici interpretujú tento nárast ako
vážnu hrozbu namierenú konkrétne proti Spojeným štátom a jej priateľom so západným
spôsobom života. Teória Čína ako hrozba tvrdí, že Čína využije svoju rastúcu silu na
destabilizáciu regionálnej bezpečnosti. (Broomfield, 2010) Hľadanie regionálnej
dominancie bude nevyhnutne v rozpore so záujmami Ameriky a bezpečnosťou jej spojencov
v budúcnosti.

1.2 Mierový rozvoj Číny
Vrcholní čínski predstavitelia si sú už dlho vedomí možného odporu zahraničného
spoločenstva, ktorý môže zapríčiniť čínsky ekonomický a vojenský rast. Sú si vedomí, že
bez efektívneho adresovania otázky „čínskej hrozby“ jej rast nebude priaznivo prijatý
medzinárodným spoločenstvom a veľmi rýchlo by to mohlo poškodiť imidž Pekingu a znížiť
kredit čínskej diplomacie. Čínske elity vedeli, že najmä Američania potrebovali nový
konceptuálny rámec, cez ktorý by sa pozerali na rast Číny ako svetovej mocnosti. Preto
približne od roku 2002 vyvinuli koncept a myšlienku „mierového rastu“, tú začal vo svojich
prejavoch prezentovať najmä Čeng Pi-ťien (Zheng Bijan), vplyvný zahranično-politický
poradca vtedajšieho prezidenta Chu Ťin-tchaoa, a to najmä počas svojich rôznych
pracovných ciest po Spojených štátoch. Koncept „mierového rastu“ Čeng Pi-ťien predstavil
na Boao Forum for Asia v novembri 2003. Čeng Pi-ťien opísal túto „novú strategickú cestu“
čínskeho rastu prostredníctvom nezávislého budovania socializmu s charakteristickými
čínskymi prvkami a zároveň prehlásil, že Čína sa bude podieľať na hospodárskej globalizácii
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a nie sa od nej vzďaľovať. Vyhlásil, že Čína podnikne úplne inú cestu mierového vzostupu,
ktorá bude odlišná od Nemecka, Japonska a bývalého Sovietskeho zväzu. (Zheng, 2005a)
Poukázal na to, že už koncom 70. rokov Čína uprednostnila inú cestu ako vtedajší Sovietsky
zväz, ktorý v roku 1979 napadol Afganistan, zatiaľ čo Komunistická strana Číny učinila
svoje historické rozhodnutie o reforme a otvorení sa svetu. Úspech tejto novej cesty spočíva
v čínskom sebarozvoji – v jej trhovej otvorenosti, inštitucionálnom sebazlepšení a budovaní
vzájomne výhodných vzťahov s ostatnými krajinami. Čeng Pi-ťien definuje mierový rast
Číny ako ekvivalent jej modernizácie, tvrdí, že za posledných 25 rokov Čína dokázala, že
historicky na rozdiel od iných rastúcich mocností, ktoré na svoj vzostup použili agresivitu
a prostriedky vojny, Čína by naopak mohla zabezpečiť potrebný kapitál, technológie a zdroje
využitím mierových prostriedkov. Čínsky rast si vyžaduje mierové medzinárodné prostredie
a jeho rozvoj. Mierový vzostup Číny by tak mal vo finále priniesť skôr nové príležitosti,
než by mal ohroziť medzinárodnú komunitu. (Zheng, 2005a)
Podpora tohto prístupu v Spojených štátoch dosiahla svoj vrchol keď článok Čeng
Pi-ťiena o tejto teórii publikovali v najvplyvnejšom zahranično-politickom žurnály
v Amerike – the Foreign Affairs. (Zheng, 2005b) Čeng Pi-ťien v tomto článku ďalej tvrdí,
že trvalé zlepšenie vzťahov medzi Spojenými štátmi a Čínou si vyžaduje chápanie
Komunistickej strany Číny a jej smerovaniu pre 21. storočie. Podčiarkol, že Čína nemá
žiadne dôvody spochybniť existujúci medzinárodný poriadok a nikdy nebude presadzovať
silové prostriedky na jeho zničenie a sabotáž. Podobne zdôraznil, že Čína prijala
hospodársku globalizáciu, pretože tá jej umožnila zostať mierovou vďaka získaniu
dostatočných medzinárodných zdrojov na podporu modernizácie Číny. Inak povedané, tieto
slová mieria k poukázaniu na to, že kvôli ekonomickej globalizácii Čína nemá potrebu
obsadiť zdroje iných krajín prostredníctvom teritoriálnej expanzie a súťaženia o kolónie.
Čeng Pi-ťien predstavil tiež vtedajšie kľúčové koncepcie vnútornej a zahraničnej čínskej
politiky, ktorými boli medzinárodný mier, vnútorná harmónia a zmierenie sa s Taiwanom.
(Zheng, 2005b)
Slogan mierového vzostupu bol kvôli negatívnej odozve z medzinárodnej komunity
v roku 2004 nahradený formulou „mierového rozvoja“ (peaceful development), ktorá bola
oficiálne potvrdená vydaním bielej knihy Komunistickej Strany Číny (KSČ) v decembri
2005 s názvom „Čínska cesta mierového rozvoja“. Strmý ekonomicko-politický rast Číny
vzbudil v ostatných štátoch obavy z možného čínskeho imperializmu. Preto sa Čína neustále
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snaží tieto obavy rozptyľovať prostredníctvom oficiálnych stanovísk a snaží sa dokazovať
medzinárodnému spoločenstvu, že jej veľmocenským vzostupom nikoho neohrozí, ale
naopak napomôže svetovej ekonomike a mieru. Čína neustále argumentuje, že jej stratégia
je jasne formulovaná a je založená na myšlienke mierového rozvoja. Toto slovné spojenie
sa stalo akousi mantrou vyhlásení čínskej zahraničnej politiky už viac ako po dekádu. Podľa
A. Goldsteina, profesora globálnej politiky so zameraním na medzinárodné vzťahy a čínsku
politiku, Čína od roku 1996 vyvinula celkom jasnú stratégiu, navrhnutú za účelom dosiahnuť
ich vlastný rozvoj a mierový rast počas dominancie Spojených štátov. Podľa neho bude toto
„tranzitné“ obdobie trvať niekoľko dekád, ak nedôjde k väčším prerušeniam v rámci
prerozdeľovania zdrojov. (Goldstein, 2005)

1.2.1 Indikátory mierového rastu Číny a ich kritické zhodnotenie
Takzvané čínske biele knihy sú zvyčajne politickými monológmi, v ktorých vedúci
predstavitelia štátu ponúkajú vysvetlenie svojich zámerov a praktík. Pre potreby tejto
diplomovej práce sa budem venovať častiam bielych kníh, ktoré sa týkajú priamo konceptu
mierového rastu a tomu ako Čína prezentuje jeho aplikáciu. V roku 2011 zverejnila
Information Office of the State Council bielu knihu, v ktorej popisuje hlavný cieľ Číny a to:
rozvíjať sa prostredníctvom podpory svetového mieru. Dokument ďalej hovorí, že Čína
nikdy nepoužíva prostriedky agresie alebo expanzie, štát vždy zohráva konštruktívnu úlohu
pri riešení medzinárodných a regionálnych problémov a nasleduje obrannú politiku, ktorá
má defenzívny charakter. (Information Office of the State Council, 2011)
Medzi najzaujímavejšie body dokumentu patria napríklad: „Čína sa nikdy nezapája
do agresie alebo expanzie, nesnaží sa o hegemóniu a zotrváva pevnou silou, ktorá udržiava
regionálny a svetový mier a stabilitu“. (Information Office of the State Council, 2011) Ďalej
sa uvádza napríklad, že Čína nepredstavuje vojenskú hrozbu pre žiadnu inú krajinu a bude
sa usilovať o rozvoj dlhodobých priateľských vzťahov, presadzovať rovnosť a vzájomne
výhodnú spoluprácu s ostatnými krajinami. Vyhlasuje, že všetky tieto úmysly sa stali
národným záväzkom, ktorý sa prejavuje v stratégiách národného rozvoja a pokroku
dosiahnutom v čínskom rozvoji. Čína bude hľadať spôsoby, ako nadviazať a rozvíjať nový
typ vzťahov s hlavnými krajinami a bude vynakladať podporu, aby bol tento vzťah dlhodobý
a stabilný. Čína bude so svojimi susedmi zaobchádzať ako s partnermi a bude posilňovať
priateľstvo a spoluprácu aj s ďalšími ázijskými krajinami. Regionálnej spolupráci je v tejto
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bielej knihe venovaná samostatná časť, hovorí sa v nej o vytvorení regionálneho mieru,
stability a rovnosti, vzájomnej dôvery, spolupráce a vzájomného prospechu a to aj
v spolupráci v oblasti bezpečnosti. Medzi priority patrí aj presadzovanie legitímnych práv
a spoločných záujmov, či plnenie medzinárodných záväzkov a nevmiešavanie sa do
vnútorných záležitostí iných krajín. (Information Office of the State Council, 2011)
Čína v tomto dokumente považuje za nevyhnutné a opodstatnené modernizovať
svoje obranné schopnosti, aby si udržala bezpečnosť a chránila jej mierový rozvoj. Ďalej
chce byť zodpovedným členom („responsible stakeholder“) medzinárodnej komunity,
rešpektujúci medzinárodné právo a všeobecne uznané princípy medzinárodných vzťahov,
uvedomujúci si svoje záväzky vyplývajúce z tohto členstva. Čína tiež vyhlasuje že,
medzinárodné spory a konflikty by mali byť urovnávané mierovou cestou, nie vojenskou,
a zároveň by sa mal uskutočňovať dialóg s cieľom posilnenia vzájomnej dôvery a urovnania
sporov. (Information Office of the State Council, 2011)
Keď v roku 2005 vtedajší americký námestník ministra Robert Zoellick po prvý krát
použil spojenie „responsible stakeholder“ v reakcii na to, ako by mala Čína využiť svoju
rastúcu moc a vplyv, vyjadril svoju nádej a povzbudenie do toho, aby sa Čína po 30-ročnej
integrácii do medzinárodného systému stala zodpovednou zainteresovanou stranou
v medzinárodnom systéme. (príhovor Zoellick, 2005) V roku 2019 Rober Zoellick vo svojej
reči v reakcii na svoj príhovor z roku 2005 vyjadril sklamanie a odmietol fakt, žeby Čína
mohla hrať konštruktívnu rolu v dnešnom systéme medzinárodných vzťahov. Podľa
Zoellicka ale aj iných, napríklad podľa Evana Feigenbauma z Carnegie Endowement, Čína
využíva takzvaný dvojitý prístup k zmene medzinárodného poriadku (alebo aj „two-track
approach“). Ako člen medzinárodných organizácií sa Čína snaží posúvať režimy smerom
k čínsky preferenciám a normám. Avšak uberá sa aj druhou, alternatívnou cestou. Čínsky
projekt Belt and Road Iniative predstavuje ďalší medzinárodný model, ktorý je moderným
prispôsobením dlhodobej preferencie čínskych väzieb. Toto úsilie ponúka ekonomické
výhody tým, ktorí sa pripoja k Číne, a zároveň varuje štáty, ktoré sa nedokážu prispôsobiť
Pekingu pričom Spojené štáty z tohto projektu vynecháva. (Zoellick, 2019) Otázka Číny ako
zodpovedného člena medzinárodnej komunity je podobne ako mnoho ďalších bodov vec
pohľadu. Totiž z pohľadu Číny je pojem „responsible stakeholder“ preložený ako
„responsible great power“ (alebo zodpovedná veľmoc). Číňania využívajú tento koncept na
rozšírenie svojej medzinárodnej moci a často ju používajú na poukázanie na to, ako vzostup
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Číny prispel k medzinárodnému poriadku alebo ako prispieva k mierovým snahám OSN.
(Bowie, 2016) Koncept zodpovednosti často používajú, aby podsúvali mienku, že sú
zodpovednejší ako Spojené štáty, pričom často dodávajú, že Spojené štáty militarizujú
a spôsobujú nestabilitu napríklad aj na Kórejskom polostrove. (napríklad prejav premiéra Li
Kche-Čchiang, 2015)
Čínske priority sú v spomínanej bielej knihe z roku 2011 definované ako: suverenita
štátu, národná bezpečnosť, územná celistvosť, čínsky politický systém založený ústavou
a celková sociálna stabilita a základné záruky na zabezpečenie trvalo udržateľného
hospodárskeho a sociálneho rozvoja. Zaujímavou časťou je odstavec, kde je podčiarknuté
čínske rešpektovanie legitímneho práva ostatných štátov na ochranu svojich záujmov.
Poznamenáva, že popri svojom vlastnom rozvoji plne vyhovuje legitímnym záujmom
a záujmom iných krajín a nikdy neprodukuje zisk na úkor iných a ani nepresúva svoje vlastné
problémy na ostatných. (Information Office of the State Council, 2011)
Posledná časť bielej knihy je písaná formou výzvy vonkajšiemu svetu, zdôrazňuje,
že Čína sa nemôže rozvíjať v izolácii od zvyšku sveta a naopak, globálna prosperita
a stabilita je bez Číny neudržateľná. Úspech Číny je preto neoddeliteľný od priateľskej
spolupráce s vonkajším svetom a pri uskutočňovaní svojho rozvoja vyzýva k porozumeniu
a podpore od zvyšku sveta. Zároveň vyjadruje prianie, aby medzinárodné spoločenstvo viac
oceňovalo čínske kultúrne tradície, rešpekt k jej suverenite, územnej celistvosti
a bezpečnosti, ktorú čínski občania považujú za mimoriadne dôležité. Táto biela kniha je
zakončená povzbudením medzinárodného spoločenstva k dôvere v úprimnosti a odhodlaniu
čínskeho ľudu dosiahnuť mierový rozvoj a bude ho podporovať a nie brzdiť. (Information
Office of the State Council, 2011)
Biela kniha z roku 2011 o mierovom rozvoji Číny poskytuje tradičný čínsky pohľad
na jej postavenie a rolu, ktorú predstavuje pre medzinárodnú komunitu. Nepripúšťa si
akékoľvek zlyhania alebo nedostatky a predstiera, že napätie s inými štátmi neexistuje alebo
aspoň nie je iniciované Čínou. Tento prístup tak podkopáva jej dôveryhodnosť rovnako ako
ju znižujú aj pozitívne správy, ktoré tvoria 99 percent tejto bielej knihy. Z pohľadu tejto
diplomovej práce je problematická najmä pasáž, v ktorej Čína vyhlasuje, že sa nikdy
nezaoberá agresiou alebo expanziou a udržuje regionálny a svetový mier a stabilitu. Reálne
konanie Číny nám však ukazuje niečo iné. Konkrétne dôkazy a prípady, kedy tento výrok
neplatí alebo je prinajmenšom sporný – a to ani v čase keď sa táto biela kniha vydala a už
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vôbec nie potom, budú analyzované v druhej časti práce. Ak chce byť Čína vnímaná
medzinárodnou komunitou ako dôveryhodný a spoľahlivý partner mala by sa začať zaoberať
aj obvineniami najmä zo strany okolitých štátov, ako napríklad Filipíny a Vietnam, ktoré
považujú kroky Číny v Juhočínskom mori za agresívne. Podobne aj India považuje údajné
čínske vpády pozdĺž ich spornej hranice za agresívne. To nevyhnutne neznamená, že tieto
štáty majú pravdu, ale Čína by sa nimi mala začať zaoberať a nie vykresľovať svoju politiku
ako defenzívnu a mierovú.
S týmto súvisí aj ďalší problematický výrok v tejto bielej knihe, a to o čínskom
charaktere obrannej a defenzívnej politiky. Táto formula nie je dostačujúca, pretože
projekcia moci čínskej armády, napríklad v podobe konštruovania lietadlových lodí, nemá
defenzívny charakter. (Moss, 2011) Vojenské základne budované Čínou približne od roku
2013 na sporných územiach v Juhočínskom mori, dokazujú taktiež opak, táto problematika
bude opísaná v ďalšej časti práce.
Výrok o tom, že Čína nezasahuje do vnútorných záležitostí iných štátov, je tiež
sporný. Rovnako ako to robia všetky silné štáty s vplyvom, aj Čína zasahuje do politík iných
krajín. V čase, kedy bola biela kniha vydaná, teda v roku 2011, prebehla médiami informácia
o tom, že Čína ponúka zbrane neúspešnému režimu Kaddáfiho. (Anderlini, 2011) Táto
informácia vzbudila v medzinárodnej komunite podobne negatívne ohlasy ako kontroverzia
z roku 2008, kedy sa zistilo, že Čína zasiela zbrane zbankrotovanému Robertovi Mugabemu.
(Beresford, 2008) Inými slovami povedané, Čína mala v dobe vydania bielej knihy politický
vplyv na africké alebo aj latinskoamerické štáty.
Peking od roku 1998 každé dva roky vydáva aj takzvané obranné biele knihy, ktoré
sa venujú bezpečnostnej politike Číny. Tieto dokumenty vzbudzujú čoraz viac záujmu
medzinárodnej komunity a to najmä pre rapídnu vojenskú modernizáciu. Tieto obranné biele
knihy by mali verejnosť oboznámiť s oficiálnymi vyhláseniami predstaviteľov čínskej
obrany o jej strategických vyhliadkach, národnej obrannej politike a vojenských
spôsobilostiach, podobne ako to robia mnohé iné štáty o svojich vojenských zámeroch,
štruktúrach, budovaní kapacít a vojenského financovania. Externí komentátori zväčša
kritizujú nedostatočnú transparentnosť a nedostačujúce, čiastkové vyjadrenia. Napríklad
v roku 2009 vo Výročnej správe Kongresu Spojených štátov amerických o čínskej vojenskej
sile Pentagon vyhlásil, že tieto obranné biele knihy ponúkajú len obmedzené informácie
o motiváciách Číny zameraných na národné strategické ciele a obranné plánovanie. (Office
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Of The Secretary Of Defense USA, 2009) Ďalší komentátor pre the Economist označil
čínsku obrannú bielu knihu z januára 2009 ako „biele lži“, pretože v dokumente absentujú
akékoľvek informácie o expandujúcej čínskej vojenskej sile. (The Economist, 2009)
Podobne sa vyjadrili v komentári londýnskeho International Institute for Strategic Studies,
kde označili čínsku bielu knihu z roku 2010 ako „nepriehľadnú“, argumentujúc, že dokument
nezvýšil transparentnosť Číny v otázkach obrany. (Strategic Comments, 2011)
Mercator Institute for China Studies vo svojej analýze obrannej bielej knihy z roku
2019 uvádza, že zámer tohto dokumentu je jasný – signalizovať vonkajšiemu svetu, že Čína
a jej ozbrojené sily sú zodpovedné a sú angažovaní členovia medzinárodného spoločenstva,
na rozdiel od Spojených štátov pod prezidentom Donaldom Trumpom. Biela kniha má za
úlohu poskytnúť medzinárodnému spoločenstvu dojem transparentnosti. V obrannej bielej
knihe z roku 2019 sa napríklad podrobne opisujú nedávne vojenské reformy Číny a aj ďalšie
informácie o jej rozpočtoch na obranu, hlavné spoločné armádne cvičenia a podobne, zatiaľ
čo iniciatíva „Jeden pás, jedna cesta“ ako kľúčová koncepcia zahraničnej politiky Si ŤinPchinga sa tam vôbec nespomína. Celkovo majú podľa inštitútu tieto dokumenty
signalizovať kde sú čínske hranice za, ktoré už nie je ochotná zájsť v mnohých otázkach od
Taiwanu po Juhočínske more. Ciele Si Ťin-Pchinga v otázke dokončenia modernizácie PLA
na úroveň svetovej triedy sú nemenné, a preto je podľa inštitútu možné očakávať stále
aktívnejšiu a asertívnejšiu zahraničnú politiku. V dôsledku čoho sa dá predpokladať nárast
rozporov so Spojenými štátmi a štátmi ázijsko-tichomorského regiónu. (Lagerda, 2019)
Napriek postupnej, mierne zvyšujúcej sa transparentnosti čínskych bielych kníh
štúdie usudzujú, že v porovnaní s podobnými dokumentmi vydanými inými štátmi v Ázii
alebo Tichomorí, ako je Japonsko, Južná Kórea a Austrália, Čína v transparentnosti stále
výrazne zaostáva. (Kiselycznyk, Saunders, 2012)
Podľa profesora Ťien Čanga (Jian Zhang ) z University of New South Wales majú
tieto biele knihy niekoľko zámerov. Tieto materiály nie sú písané ako strategické
dokumenty, určené na informovanie o štruktúre ozbrojených síl, o vojenskej stratégii
a budovaní kapacít štátu. Nemajú slúžiť ani ako transparentné opatrenie, ktorého cieľom je
poskytovať často vyhľadávané informácie o obrannej politike Číny a jej vojenských
spôsobilostiach. Podľa Ťien Čanga sú tieto dokumenty využívané ako nástroj na šírenie
úmyselne dopredu vybraných informácií, ktoré by pomohli čeliť obavám z čínskej hrozby
a pomôcť tak vybudovať imidž Číny ako zodpovednej mocnosti. (Zhang, 2012; 886)
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Prakticky sa teda jedná o propagandu zo strany čínskej vlády. Podľa Ťien Čanga by sa čínske
obranné biele mali považovať za neoddeliteľnú súčasť stratégie mediálnej vojny (media
warfare) PLA, určenej na prezentáciu vlastného hlasu Číny, ktorý má vplyv na
medzinárodný diškurz o vzrastajúcej vojenskej sile a budúcej politickej trajektórii Číny.
PLA našla ďalšie dôležité funkcie, ktorými môžu biele knihy slúžiť čínskemu vedeniu a to
posilňovanie povedomia domácej verejnosti a podpory obrannej politiky Číny. Biele knihy
sa používajú ako dôležitý prostriedok PLA na zdôraznenie kritickej úlohy armády v čínskom
národnom rozvoji, v rastúcich bezpečnostných výzvach, ktorým Čína čelí a v neposlednom
rade potrebám rýchlej vojenskej modernizácie. (Zhang, 2012, s.887,888) K tomuto prispel
fakt, že v posledných rokoch vzrástol domáci záujem verejnosti o vojenské záležitosti.
V Číne existuje stále silný nacionalistický sentiment a pre mnohých Číňanov predstavuje
vojenská moc dôležitý symbol obnovy Číny na jej historickom význame v regióne. Obranné
biele knihy sa preto stali dôležitým nástrojom propagácie obrannej politiky vlády a jej
pohľadu na medzinárodnú bezpečnosť s cieľom formovať a ovplyvňovať domácu verejnú
mienku. (Boswell, 2009, s.119)
V januári 2017 Čína vydala svoju vôbec prvú bielu knihu venovanú ázijskotichomorskej bezpečnostnej spolupráci. Tento dokument vymedzuje koncepcie spoločnej,
komplexnej, kooperatívnej a udržateľnej bezpečnosti. Zároveň ponúka odporúčania na
vytvorenie regionálneho bezpečnostného rámca, ktorý by bol založený na podpore
spoločného rozvoja a položení kvalitného hospodárskeho základu; budovaní partnerstiev
a posilnení regionálnej politickej základne; posilnení existujúcich regionálnych
mnohostranných mechanizmov a ochote prevziať zodpovednosť za regionálnu a globálnu
bezpečnosť; podpore stanovovania pravidiel a zlepšovania inštitucionálnych záruk pre mier
a stabilitu; zintenzívnení vojenských výmen a spoluprác; riešení rozdielov a sporov cez
udržiavanie priaznivého prostredia pre mier a stabilitu. (Ministry of Foreign Affairs of the
People’s Republic of China, 2017)
V bielej knihe venovanej ázijsko-tichomorskej spolupráci sa ďalej uvádza, že objem
hospodárstva a obchodu v ázijsko-tichomorskom regióne predstavuje skoro 60 percent z
celosvetového objemu. V tomto zmysle sa uvádza, že zbližovanie obchodných
a bezpečnostných záujmov môže fungovať v prospech všetkých strán. Napriek dôrazu na
námornú konektivitu a spoluprácu, dokument konkrétne v súvislosti s Juhočínskym morom
vyhlasuje, že hoci sa Čína zaviazala k presadzovaniu slobody plavby, v prípade porušenia
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jej územnej celistvosti „bude jej reakcia nevyhnutná“. (Ministry of Foreign Affairs of the
People’s Republic of China, 2017) Podľa Číny citlivé otázky a „hotspoty“ nachádzajúce sa
v regióne majú pôvod v histórii. Námorné spory v priebehu storočí bránili krajinám v hľadaní
spoločného konsenzu pri riešení vzájomných rozdielov a neumožňovali „mierové
spolužitie“ štátov. V dokumente sa uvádza, že regionálny rozvoj a spolupráca nemôžu byť
rukojemníkmi starých problémov, a preto sa ako prostriedok riešenia odporúča dodržiavať
tradíciu vzájomného rešpektu. Strany námorných sporov by mali rešpektovať historické
fakty a zúčastňovať sa priamych konzultácií a rokovaní. Takéto záväzky musia byť ďalej
v súlade s medzinárodným právom, predovšetkým v súlade s Dohovorom OSN o morskom
práve (United Nations Convention on the Law of the Sea, UNCLOS). (Ministry of Foreign
Affairs of the People’s Republic of China, 2017)
Ďalej sa uvádza, že Čína a štáty ASEANu ostávajú v blízkej komunikácii a dialógu
v otázke Juhočínskeho mora. Obe strany posilnili pragmatickú námornú spoluprácu v
daných vodách a neustále rozvíjajú konzultácie o Kódexe správania3 (COC), pričom dosiahli
pozitívny pokrok. Príslušné strany konfliktu by sa až do uspokojivého riešenia sporov mali
zapojiť do dialógu na podporu spolupráce a zabrániť ďalšej eskalácii s cieľom spoločne
zabezpečiť mier a stabilitu v regióne. Avšak o niekoľko odsekov neskôr, Čína deklaruje
hrozbou použitia sily pri akomkoľvek možnom zásahu do svojich suverénnych záujmov.
(Ministry of Foreign Affairs of the People’s Republic of China, 2017)
Bezpečnostná politika Číny sa dodnes riadila ochranou svojich základných
národných záujmov, ktoré zahŕňajú stabilitu režimu a zachovanie územnej integrity. Za
základné záujmy sa považovali Taiwan, Tibet a Sin-ťiang – špecifické otázky suverenity,
ktoré Čína vždy považovala za svoje vnútorné záležitosti. Podľa spomínaného dokumentu
o bezpečnosti v ázijsko-tichomorskom regióne sa k týmto záujmom pridalo aj Juhočínske
more a ostrovy Diaoyu/Senkaku.

3

Členovia Asociácie národov juhovýchodnej Ázie (ASEAN) a Čína sa už viac ako dve desaťročia zaoberajú
diskusiami o potenciálnom kódexe správania (Code of Conduct, COC) s cieľom nezvyšovať napätie a riadiť
morské a územné spory v Juhočínskom mori. Po neúspešných rokovaniach sa ASEAN a Čína dohodli na
nezáväznom vyhlásení o správaní sa strán v Juhočínskom mori (Declaration on the Conduct of Parties in the
South China Sea, DOC) v roku 2002. odvtedy prebehlo niekoľko neúspešných pokusov o oficiálne schválenie
dokumentu a dohodnutí sa na podmienkach. Napriek týmto snahám napätie v Juhočínskom mori neustále stúpa,
predovšetkým od roku 2009/2010. (AMTI, 2018a) Podľa najnovších informácii je Čína pripravená COC
podpísať a dohodnúť sa s ASEANOM, pričom predpokladá, žeby k podpisu mohlo dôjsť v roku 2021. (Zeisl,
2019)
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V rovnakom čase, ako bol Čínou vydaný tento dokument, sa Čína znova pokúsila
o umiestnenie (podľa jej slov) defenzívnych zariadení na ostrovy v Juhočínskom mori,
konkrétne šlo o čínske protilietadlové a protilodné systémy. V tom istom roku pokračovali
aj ďalšie čínske aktivity, ktoré možno označiť za provokatívne, napríklad blokácia
filipínskych lodí na ich vlastnom území alebo obsadzovanie ďalšieho filipínskeho ostrova.
(Center for Strategic and International Studies, 2017) Tieto prípady budú podrobnejšie
rozvinuté v ďalšej časti tejto práce, v tejto chvíli však poskytnú ďalší obraz toho, ako
relevantné sú čínske biele knihy. Je potrebné dodať aj to, že v roku 2019 sa po vyše dvoch
desaťročiach neúspešných vyjednávaní medzi Čínou a ASEAN o dohodnutí sa na Kódexe
správania (Code of Conduct, COC) v Juhočínskom mori podarilo dosiahnuť progres. Obe
strany sa dohodli, že dokument bude prijatý v najbližších rokoch. (Zeisl, 2019) Hoci, je to
len prísľub, je to určitý posun smerom k upokojeniu situácie.
Politika hrozby a využívanie odraďovacích signálov sa odráža neskôr v spomínanej
bielej knihe, kde Čína dôrazne uvádza, že je nútená podniknúť potrebné reakcie na
provokatívne akcie, ktoré porušujú čínsku územnú suverenitu, jej námorné práva a záujmy,
a ktoré oslabujú mier a stabilitu v Juhočínskom mori. (Ministry of Foreign Affairs of the
People’s Republic of China, 2017) Toto vyhlásenie ďalej potvrdzujú dva kľúčové články
obsiahnuté v čínskom zákone o národnej bezpečnosti. Článok 2 definuje národnú
bezpečnosť ako relatívnu absenciu medzinárodných alebo domácich hrozieb pre štátnu
vládnu moc, suverenitu, jednotu a územnú celistvosť, ďalších významných národných
záujmov a schopnosť zabezpečiť nepretržitý bezpečnostný stav. V článku 33 sa uvádza, že
suverenitu a územnú celistvosť Číny nemožno narušiť alebo rozdeliť. (China Law Translate,
2015) Politiku hrozby použitia vojenskej sily využíva Čína najzreteľnejšie smerom
k Taiwanu, alebo aj Tibetu a najnovšie aj smerom k Juhočínskemu moru. Čína však využíva
rétoriku hrozby aj v iných sférach. Napríklad v roku 2019 bolo v rámci OSN vydané
vyhlásenie iniciované Veľkou Britániou, pod ktoré sa podpísalo ďalších 22 štátov vrátane
Spojených štátov o výzve smerom k Číne, aby umožnila lepšie podmienky a dodržiavanie
ľudských práv Uigurov v juhozápadnej čínskej oblasti Sin-ťiang. Nasledovalo vyvíjanie
tlaku z čínskej strany, aby štáty tento dokument odmietli. V prípade Rakúska sa Čína
vyhrážala neotvorením rakúskeho veľvyslanectva v Pekingu a v prípade Albánska, ktoré
dokument tiež podpísalo, Čína zrušila niekoľko bilaterálnych udalostí, ktoré sa mali v blízkej
dobe konať. (The Economist, 2019)
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Pozornosť priťahujú aj osobné vyhlásenia čínskych vedúcich predstaviteľov pri
rôznych príležitostiach. Napríklad v roku 2014 čínsky prezident Si Ťin-pching sľúbil, vo
svojom prejave pri príležitosti šesťdesiateho výročia Čínskej ľudovej asociácie priateľstva
s cudzími krajinami, že Čína striktne udrží svoju cestu mierového rozvoja. (China Daily,
2014) Prezidentove slová opakovali obvyklý čínsky argument, že história je dôkazom
mierumilovných zámerov Pekingu. V tom istom čase čínsky generál Fang Feng-chuej na
tlačovej konferencii vyhlásil, že Čína si nesmie dovoliť stratiť ani centimeter zo svojho
historického územia, a zároveň sľúbil, že Čína bude pokračovať v umiestňovaní svojich
ropných plošín v Juhočínskom mori, aj napriek intenzívnym protestom vo Vietname.
(Tiezzi, 2014) The New York Times vtedy uviedol, že Si Ťin-pching a Fang Feng-chuej
predstavili úplne odlišné pohľady na zahraničnú politiku svojej krajiny. (Forsythe, 2014)
Bolo by však chybou dospieť k záveru, že v skutočnosti ide o odlišné vízie zahraničnej
politiky. Vyhlásenia Si Ťin-pchinga a Fanga Feng-chuej sú v skutočnosti iba dve strany tej
istej mince – vzostup Číny je mierový, Čína však nebude váhať použiť aj prostriedky
nevyhnutné k udržaniu svojej obrany. Alebo slovami Fanga Feng-chuej: „Nerobíme
problémy. Nevyvolávame problémy. Ale nebojíme sa problémov.“ (Tiezzi, 2014)
Z oficiálnych čínskych dokumentov, ako sú napríklad aj biele knihy je zrejmé, že Peking
nevidí žiadny rozpor medzi svojimi aktivitami v Juhočínskom mori a medzi čínskym
konceptom mierového rastu. Peking sa na všetky námorné spory, či už vo Východnom ale
Juhočínskom mori, pozerá prostredníctvom optiky, že čínske teritoriálne nároky sú
nepopierateľné a absolútne a ďalšie krajiny spôsobujú problémy tým, že sa pokúšajú
zasahovať do čínskeho územia. Čína nikdy nevylúčila použitie sily alebo nátlaku, ak ide
o záležitosti týkajúce sa jej územnej celistvosti. Najzreteľnejším príkladom je Taiwan 4, ale
do tejto kategórie spadajú aj námorné územia vo Východnom a Juhočínskom mori, ktoré si
Čína nárokuje. Podľa čínskeho zmýšľania nie je rozpor medzi mierovými sklonmi a silnou
obrannou politikou jeho vlastného územia. S týmto by pravdepodobne väčšina čínskych
susedov vrátane Vietnamu, Filipín a Japonska nesúhlasilo. Pre Peking je najužitočnejšie
hovoriť o čínskom mierovom raste, keď to akcentujú zahraničné publiká. Čína prisľúbením

4

ČĽR prijala v marci 2005 Zákon proti secesii (Anti-Seccession Law) za účelom posilnenia prístupu Pekingu
k tzv. „mierovému znovu zjednoteniu národa“, tento dokument hovorí o situácii, kde by sa secesné sily na
Taiwane usilovali o nadobudnutie nezávislosti. V takom prípade by bol Peking nútený použiť „nemierové
prostriedky“, ktoré by ochránili čínsku národnú suverenitu. (Full Text of Anti-Seccession Law, 2005)
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svojho mierového vzostupu v skutočnosti sľubuje, že nebude využívať silu na rozširovanie
svojho územia, ale tento sľub nemá žiadny vplyv na oblasti, ktoré si už Čína nárokuje.

1.3 Štrukturálny realizmus v medzinárodných vzťahoch
Nakoľko nie je možné skúmať všetky relevantné prístupy, pre potreby tejto
diplomovej práce bude aplikovaný tzv. štrukturálny realizmus (tiež neorealizmus), ktorý
naväzuje na klasický realizmus ako jedna z teórií medzinárodných vzťahov, ktorá sa používa
na opis a predikciu dynamiky vývoja medzinárodných vzťahov v regióne východnej Ázie.
Neorealizmus vychádza z myšlienok amerického politológa Kennetha Waltza, ktorý sa
zameral na defenzívne chovanie štátov v medzinárodnej politike a popísal ho vo svojej knihe
Theory of International Politics v roku 1979. V štrukturálnom realizme sa neskôr objavil aj
druhý prúd, tzv. ofenzívny realizmus, ktorého zástupcom je predovšetkým John
Mearsheimer.
Oba smery sa zhodujú v tom, že medzinárodný systém je anarchický a neexistuje
žiadna zvrchovaná moc, ktorá by ovplyvňovala správanie štátu (Waltz, 1979, s. 62;
Mearsheimer, 2001, s. 17). Štáty sú pre oba prístupy hlavnými aktérmi v medzinárodnom
systéme a ako jediní disponujú mocou, zároveň štáty nepoznajú záujmy ostatných štátov,
takže si nemôžu byť istí, ako svoju silu použijú. (Waltz, 1979, s. 93, 102; Mearsheimer,
2001, s. 17, 31) Podľa neorealizmu sú štáty racionálne a pri vytváraní svojich politík zvažujú
bezprostredné aj dlhodobé dopady svojich akcií. (Waltz, 1979; Mearsheimer, 2001, s. 31)
Štrukturálny realizmus sa líši od klasického realizmu tým, že podľa Waltza majú
štáty v záujme maximalizáciu svojej bezpečnosti a moc môže byť iba užitočným nástrojom
k tomuto cieľu. (Wlatz, 1979, s. 103, 199) Mearsheimer a jeho ofenzívny realizmus tvrdí, že
maximalizácia moci zaistí štátu prežitie. (Mearsheimer, 2001, s. 138)

1.3.1 Defenzívny realizmus
Podľa Kennetha Waltza je v záujme štátov udržiavať v medzinárodnom systéme
mocenskú rovnováhu a teda zabrániť mocenskému vzostupu iných štátov, čím sa snažia
udržať vlastnú mocenskú pozíciu prostredníctvom buď zbrojenia, naväzovaním spojenectiev
alebo vnútorným vyvažovaním. (Waltz, 1979, s. 168, 204) V defenzívnom realizme sa
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očakáva, že štáty sú vo svojom chovaní umiernené a ich cieľom je prežiť. V prípade, že štát
disponuje dostatočnou silou, už sa neusiluje o nadobudnutie väčšej moci. V tomto prístupe
sa agresívne chovanie, expanzia a súťaženie s cieľom získať viac moci považuje za
neproduktívne a neracionálne. (Waltz, 1979, s. 150-190) Podľa teórie defenzívneho realizmu
štát bráni v prvom rade svoje teritórium a bezpečnosť a snaží sa spolupracovať s ostatnými
štátmi za účelom zaistenia sa proti hrozbe a prípadnej konfrontácii iného štátu. Ak by došlo
ku konfliktu, snažil by sa ho riešiť cestou dialógu a vyjednávanie, nie cestou vojny.

1.3.2 Mearsheimerov ofenzívny realizmus
Známa teória „Čína ako hrozba“ je založená na koncepte ofenzívneho realizmu a jej
hlavného predstaviteľa, Johna Mearsheimera, autora niekoľkých článkov a kníh
analyzujúcich rast Číny a dôsledkov na globálny politický systém z toho vyplývajúcich.
Hlavný predpoklad ofenzívneho realizmu je, že každý štát v medzinárodnom systéme sa
usiluje o prežitie, a preto sa snaží získať toľko moci, koľko je to možné. Tento predpoklad
je založený na niekoľkých východiskách. Po prvé, systém, v ktorom štáty existujú, je vo
svojej podstate anarchický, neexistuje tu autorita, ktorá by presadzovala pravidlá
a ochraňovala štáty v prípade nebezpečenstva alebo útoku. Po druhé, vzťahy medzi štátmi
sú založené na nedôvere, pretože žiaden štát nemôže vedieť plány a stratégie ostatných,
najmä jeho súčasné a budúce zámery. Po tretie, aktéri so systému primeraným vplyvom
predstavujú mocnosti so silovým potenciálom. (Mearsheimer, 2001, 30-36) Každý štát za
účelom garancie svojej bezpečnosti a existencie sa snaží maximalizovať svoje mocenské
kapacity, a to nielen vo vojenskej oblasti, ale aj v ekonomickej a sociálnej sfére. Ofenzívni
realisti tvrdia, že je nevyhnutné dosiahnuť absolútnu moc vedúcu k hegemónii, za účelom
garantovať pozíciu štátu a jeho bezpečnosť. Každý štát vnímajú ako revizionistický a taký,
ktorý sa usiluje o zmenu existujúceho poriadku v jeho prospech, vždy keď sa objaví
príležitosť. Preto by sa štát mal usilovať o hegemóniu v rámci konkrétneho regiónu.
(Mearsheimer, 2001, s. 34,35)
Podľa Mearsheimera sú hlavnými aktérmi medzinárodného systému štáty, ktoré
operujú v a anarchii, čo znamená, že nad nimi neexistuje žiadna vyššia autorita. Všetky
veľmoci majú určité ofenzívne vojenské kapacity, čo znamená, že môžu jeden druhému
ublížiť. A nakoniec, žiaden štát nemôže s istotou poznať budúce zámery iných štátov.
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A preto je najlepším spôsobom, ako prežiť v takomto systéme, nadobudnúť čo najväčšiu
moc vo vzťahu k potenciálnym súperom. Čím je štát silnejší, tým menej je pravdepodobné,
že naň zaútočí iný štát. (Mearsheimer, 2005)
Akademici vnímajú globálnu hegemóniu ako nemožnú, pretože žiaden štát nie je
schopný ovládať planétu, keďže kontinenty sú rozdelené rozsiahlymi vodnými plochami, čo
komplikuje ich schopnosť okamžite zasiahnuť. Dokonca aj Spojené štáty sú regionálnym (v
rámci západnej pologuli), ale nie globálnym hegemónom. Najlepším výsledkom, v ktorý
môže štát dúfať, je dominovať vo svojom vlastnom regióne. Regionálny hegemón, by však
mal zabrániť tomu, aby ho akýkoľvek potenciálny vyzývateľ nasledoval, a to
prostredníctvom využitia svojho vplyvu v konkrétnej oblasti. Súťaž môže viesť až k vojne
o hegemóniu, ktorá zmení existujúci svetový poriadok. Na podporu tohto argumentu
používajú akademici niekoľko príkladov z histórie, kedy sa existujúci svetový poriadok
vytvorený hegemónom zmenil. Od Peloponézskej vojny bol každý hegemón napadnutý
rastúcou mocou (Sparta a Atény, Británia/USA a Nemecko) a vojna, ktorá nasledovala
zmenila existujúci poriadok v systéme. Podľa teoretika medzinárodných vzťahov Roberta
Gilpina je vyzývateľ štát, ktorý má vyšší počet obyvateľov, hospodársky rast, technologické
prvenstvo a určitý vplyv v globálnej kultúre sprevádzaný vojenským potenciálom a nie je
spokojný s pozíciou, ktorá mu bola pridelená v rámci existujúceho poriadku a jej cieľom je
zmeniť ju. (Gilpin, 1988)
Mearsheimer už v roku 2005 predpokladal to, čo sa dnes už deje, a to, že sa Čína
pokúsi ovládnuť Áziu spôsobom, akým Spojené štáty dominujú západnej hemisfére.
Konkrétne sa Čína bude snažiť maximalizovať priepasť moci medzi sebou a svojimi
susedmi, najmä Japonskom a Ruskom a pokúsi sa zabezpečiť, aby ju žiaden ázijský štát
nemohol ohroziť. Je nepravdepodobné, že Čína bude chcieť dobiť ázijské krajiny, namiesto
toho bude chcieť susedným štátom diktovať hranice prijateľného správania sa, podobne ako
to robia Spojené štáty v Amerike. Čoraz silnejšia Čína sa bude snažiť vytlačiť Spojené štáty
z Ázie, podobne ako Spojené štáty vytlačili veľké európske mocnosti zo západnej pologule.
(Mearsheimer, 2005)
Aplikáciou týchto teoretických konceptov na súčasnú Čínu je možné vytvoriť
niekoľko spojení. Od druhej polovice 20. storočia Čína zaznamenala významný ekonomický
rast a stala sa dôležitým hráčom v medzinárodnom systéme. Čína je najľudnatejšou krajinou
sveta, s obrovskou vnútornou a aj vonkajšou silou a potenciálom. Okrem toho sa Čína začala
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aktívne zapájať do globálnych udalostí a zintenzívnila svoje aktivity, ako sú napríklad
investície do afrických krajín či účasť v niekoľkých bezpečnostných krízach v susedných
regiónoch. Čína získala dostatok spôsobilosti na to, aby sa stala dostatočne silným
vyzývateľom existujúceho medzinárodného poriadku, v ktorom majú dominantné
postavenie Spojené štáty. Ak sa na budúcnosť Číny pozrieme prostredníctvom ofenzívneho
realizmu, tak jeho zástancovia očakávajú, že vojenský konflikt proti hegemónovi bude
záverom súčasnej situácie. Čínska vojenská sila rastie, krajina zaviedla niekoľko reforiem
s cieľom profesionalizovať svoju armádu, rozvíja zbrojársky priemysel a začala používať
svoju prvú lietadlovú loď, toho času na výcvikové účely. Externe sa Čína čoraz viac angažuje
v medzinárodných vzťahoch s cieľom chrániť svoje vlastné záujmy. Jedným z príkladov je
aj situácia vo Východnom čínskom mori rovnako ako vzťahy s Taiwanom.
Všetky tieto vlastnosti sú zohľadnené v tvrdení realistov, že Čína v budúcnosti
zaujme agresívne postavenie a bude sa snažiť spochybniť existujúci poriadok, v ktorom má
postavenie rozvojovej krajiny. Avšak, analýza realistov je založená iba na vonkajších
vplyvoch a faktoroch a nezohľadňuje vnútornú situáciu v Číne a podobne nezohľadňuje ani
čínsku závislosť od existujúceho globálneho systému.
Mearsheimer v roku 2005 pre časopis the Foreign Affairs napísal článok, v ktorom
argumentoval, že Čína nemôže rásť mierovo a ak bude pokračovať vo svojom dramatickom
hospodárskom raste v nasledujúcich dekádach, tak Spojené štáty a Čína sa pravdepodobne
zapoja do intenzívnej bezpečnostnej súťaže so značným potenciálom vojny. V takom
prípade by sa dalo očakávať, že väčšina susedov Číny vrátane Indie, Japonska, Singapuru,
Južnej Kórey, Ruska a Vietnamu sa pravdepodobne spoja so Spojenými štátmi, aby
obmedzili moc Číny. Konečný cieľ každej mocnosti (to platí i pre Čínu) je maximalizácia
svojho podielu na svetovej moci a nakoniec dominancii systému. (Mearsheimer, 2005)
V roku 2014 Mearsheimer uverejnil rozširujúcu verziu jeho známej knihy vydanej
v roku 2001 The Tragedy of the Great Power Politics. Tvrdí v nej, že Čína bude hľadať
ekvivalent Monroevej doktríny v Ázii, čo znamená byť nespochybniteľným hegemónom
v regióne. To bude predstavovať problém bezpečnostnej dilemy, ktorý pravdepodobne
povedie k ázijským pretekom v zbrojení. Pravdepodobne vznikne takzvaná vyvažujúca
koalícia na odolanie nadvláde Pekingu, ktorú by viedli Spojené štáty. Mearsheimer sa
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nezameriava na to, ako sa bude Čína správať v najbližšej budúcnosti, ale ako bude konať
v dlhodobejšom horizonte, keď bude oveľa silnejšia ako je dnes.5 (Mearsheimer, 2014)
Podľa Mearsheimera je možné predpokladať, že čínski vedúci predstavitelia majú
v záujme posunúť americké námorníctvo za „prvý ostrovný reťazec“, za ktorý sa zvyčajne
považuje ostrovy Veľkého Sunda, Japonsko, Filipíny a Taiwan. V takom prípade by bola
Čína schopná zapečatiť Východočínske more, Juhočínske more a Žlté more a pre americké
námorníctvo by bol ich prístup značne sťažený ak nie nemožný. (Mearsheimer, 2014)
Čína má niekoľko územných sporov, ten najdôležitejší je podľa Mearsheimera spor
o Taiwan, ktorý je podľa vlády v Pekingu integrálnou časťou Číny. Ďalej uvádza
prebiehajúce spory s Vietnamom o kontrolu nad ostrovmi Paracely v Juhočínskom mori
a s Brunejom, Malajziou, Filipínami, Taiwanom a Vietnamom o ostrovy Spratly, ktoré sa
nachádzajú tiež v Juhočínskom mori. Čína si nárokuje na suverenitu nad takmer celým
Juhočínskym morom. Nárok je sporný nielen pre susedné štáty, ale aj pre Spojené štáty. Na
záver Mearsheimer spomína spor s Japonskom o kontrolu nad malými ostrovmi Senkaku
(podľa Číny ostrovy Diaoyu) a spory na hranici s Bhutánom a Indiou. (Mearsheimer, 2014)
Potom Mearsheimer uvádza, že vzhľadom na dôležitosť, ktorú Čína prikladá
teritoriálnym sporom, a ťažkosťami riešiť ich diplomatickou cestou, je pravdepodobne
najlepšou cestou použiť donucovacie prostriedky a nátlak. Čína, ktorá bude oveľa silnejšia
ako ktorýkoľvek z jej susedov, bude mať pozíciu na to, aby využila vojenské hrozby
a prinútila druhú stranu, aby prijala dohodu do značnej miery za čínskych podmienok.
V prípade, že to nebude fungovať, Mearsheimer uvádza, že Čína bude môcť využiť vojenský
konflikt, z ktorého získa čo chce. Pre Čínu je teda najlepšou možnosťou stať sa regionálnym
hegemónom, aby vyriešila svoje územné spory za pre ňu výhodných podmienok.
(Mearsheimer, 2014)
Mearsheimer ale pripúšťa, že za aktuálnych podmienok ešte Čína nie je pripravená
ísť do otvoreného konfliktu, a tvrdí, že je výhodnejšie počkať, pokým sa jej sila dostatočne
vyvinie a kým bude v lepšej vojenskej pozícii. Momentálne by konflikt zničil, alebo značne
poškodil jej ekonomickú situáciu, navyše len ťažko by s jej súčasnými vojenským
vybavením mohla konkurovať Spojeným štátom a ich spojencom. V praxi to teda podľa
Mearsheimera nateraz pre Čínu znamená, že by mala robiť čokoľvek, čo by mohlo

5

Tento článok vyšiel v apríli 2014.
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vonkajšiemu svetu signalizovať, že jej úmysly sú priateľské a že nebuduje impozantnú
armádu s ohrozujúcimi vojenskými jednotkami. Pokiaľ ide o rétoriku, čínski vedúci
predstavitelia by mali neustále zdôrazňovať svoje mierové úmysly a pripomínať, že Čína
môže rásť mierovo vďaka svojej bohatej konfuciánskej kultúre. Zároveň by čínski úradníci
a politickí predstavitelia mali používať umiernenú rétoriku a to najmä smerom k Spojeným
štátom a ďalších ázijských krajín. (Mearsheimer, 2014) Taktika, ktorú navrhuje
Mearsheimer sa podobá stratégii Teng Siao-pchinga z 90. tych rokov minulého storočia
s názvom „24 Character Strategy“. Princíp tejto stratégie je pokojne pozorovať situáciu,
zaistiť si pozíciu, pokojne sa vyrovnávať so spormi, skryť kapacity a nikdy nedeklarovať
vodcovstvo. Táto stratégia má slúžiť ako maskovanie úspešnej expanzie moci. (Thayer,
2017)
Podľa Mearsheimera by Čína nemala iniciovať žiadne krízy so svojimi susedmi alebo
Spojenými štátmi, nemala by sa do žiadnej krízy ani zapájať. Mala by zmierniť svoj naratív
voči otázke suverenity nad Juhočínskym morom a ostrovov Senkaku/Diaoyu. V rámci
možností by mala obmedziť výdavky na obranu a zároveň by sa mala usilovať o zvýšenie
hospodárskeho styku so svojimi susedmi ako aj so Spojenými štátmi. Čínski lídri by mali
zdôrazňovať, že je v poriadku, že sa Čína stáva bohatšou a jej svetový ekonomický význam
rastie, pretože tento vývoj bude slúžiť ako ťažná sila mieru. Nakoniec by Čína mala zohrávať
aktívnu a kooperatívnu úlohu, v čo najväčšom počte medzinárodných inštitúcií
a spolupracovať so Spojenými štátmi na udržaní kontroly nad severokórejským problémom.
(Mearsheimer, 2014) Prezentácia Číny ako svetového prispievateľa mieru postavená na jej
raste je rétorika aktuálneho lídra Si Ťin-pchinga, ktorý Čínu vo svojich prejavoch na rôznych
medzinárodných fórach prezentuje ako zodpovednú, ochotnú hľadať konsenzus
prostredníctvom dialógu, usilujúcu sa o partnerstvá a odsudzujúcu agresiu. Podobne, ako je
to uvedené v bielych knihách, aj vo svojich príhovoroch a vyhláseniach čínsky prezident
zdôrazňuje, že Čína nikdy neohrozí cestu mierového rozvoja a nebude sa snažiť nadobudnúť
status hegemóna ani rozširovať sféru svojho vplyvu. Napríklad príhovor Si Ťin-pchinga
(Jinping) v roku 2017 na United Nations Office v Ženeve.
Prax nám ale ukazuje, že tento prístup nebude fungovať. Z dlhodobého hľadiska
čínske aktivity nasvedčujú tomu, že Čína nie je schopná uplatňovať umiernenú politiku Teng
Siao-pchinga. Od roku 2009 sa Čína aktívne zapojila do niekoľkých teritoriálnych sporov
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a ostatné krajiny v Ázii považujú Čínu stále viac za vážnu hrozbu. Susedné štáty sa
zameriavajú hlavne na rastúce kapacity vojenských síl a rýchlo rastúce hospodárstvo.
Mearsheimer tvrdí, že proti jeho tvrdeniu, že Čína nemôže rásť mierovo, sú rôzne
protiargumenty, najčastejšie hovoria o budúcom vzťahu medzi Čínou a Spojenými štátmi.
Podľa kultúrnej teórie, čínsky konfucianizmus dovolí rapídne rastúcej Číne vyhnúť sa
intenzívnej bezpečnostnej súťaži s jej susedmi a rovnako aj so Spojenými štátmi. Medzi
Číňanmi je populárny názor, že konfucianizmus nielen propaguje morálne hodnoty
a harmóniu, ale tiež vyslovene vylučuje agresívne správanie voči susedným krajinám
a kladie dôraz na sebaobranu. Ich argument ďalej pokračuje v opise historického správania
Číny, ktorá konala v súlade s pravidlami konfucianizmu a nesprávala sa ako európske
veľmoci, Japonsko alebo Spojené štáty americké, ktoré začali ofenzívne vojny v snahe
o dosiahnutie hegemónie v súlade s realizmom medzinárodných vzťahov. (Mearsheimer,
2014) Čínsky profesor Jen Süe-tchung (Yan Xuetong), známy teoretik medzinárodných
vzťahov z Tsinghua University, v jednej zo svojich štúdií skúma, ako vnímajú Číňania
vzostup Číny. V tejto štúdii prezentuje, že podľa čínskej spoločnosti vzostup Číny spôsobí,
že konfucianizmus ovplyvní medzinárodné normy a urobí medzinárodnú spoločnosť viac
civilizovanú. Autor ďalej tvrdí, že čínska spoločnosť verí, že zo vzostupu Číny budú
benefitovať nie len Číňania ale aj zvyšok sveta. Pre Číňanov je rast Číny vnímaný ako
znovunadobudnutie strateného medzinárodného statusu a nie ako dosiahnutie niečoho
nového. Navyše, rast považujú za obnovenie spravodlivosti a nie ako získanie výhod oproti
iným. Bežní obyvatelia sa nezaoberajú otázkou prečo by Čína mala byť vyspelejšia ako iné
národy, ale skôr si kladú otázku, prečo Čína nie je národom číslo jeden na svete. (Yen
Xuetong, 2001, s. 34, 37, 38) Postoj a vnímanie čínskeho národa je mimoriadne zaujímavá
a špecifická téma na skúmanie, pre potreby mojej diplomovej práce je potrebné uviesť aj
tento pohľad, ktorý je zásadný pre formulovanie čínskych politík a ich prezentovanie
smerom dovnútra. Podobne, ako aj inde vo svete, aj pre Čínu platí, že politici hovoria
veci spôsobom, ktorý je pre jej spoločnosť atraktívnym a „ľúbivým“. Napríklad bývalý
premiér Wen Ťia-pao v roku 2003 na Harvardskej univerzite prezentoval, že záľuba v mieri
je časom ocenená kvalita čínskeho národa. (príhovor Wen Jiabao, 2003) O rok neskôr
prezident Chu Ťin-tchao vyhlásil, že Čína má už od staroveku dobrú tradíciu úprimnosti,
dobročinnosti, láskavosti a dôvery voči svojim susedom. (príhovor Hu Jintao, 2004)
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Mearsheimer s týmito vyhláseniami politikov nesúhlasí, a tvrdí, že existuje len málo
dôkazov o tom, že Čína konala v súlade s myšlienkami konfucianizmu. Naopak, podľa neho
sa Čína správa rovnako ako iné veľmoci a teda má bohatú históriu agresívneho a brutálneho
konania voči svojim susedom. Konfucianizmus podľa jeho niektorých prekladateľov avšak
nevylučuje použitie vojny ako nástroj štátnej moci a myšlienky Konfúcia prekladajú, ako
keby mali byť prostriedky vojny použité na potrestanie tých, ktorí sú proti spravodlivosti
a benevolencii. Podľa Mearsheimera to teda v skutočnosti znamená, že Čína je ochotná
viesť vojnu, ak sa iná krajina správa spôsobom, ktorý čínski vodcovia považujú za
nemorálny. (Mearsheimer, 2014)
Toto odôvodnenie vojny je samozrejme sporné a ako všetci politickí lídri a vodcovia
všetkých presvedčení aj čínski lídri vedia, ako definovať správanie konkurenčnej krajiny za
nespravodlivé alebo nemorálne. Preto je možné so správnou rétorikou využiť
konfucianizmus

ako

ospravedlnenie

za

agresívne

a

aj

defenzívne

správanie.

Konfucianizmus, podobne ako liberalizmus v Spojených štátoch, uľahčuje čínskym vodcom
hovoriť ako idealisti a správať sa ako realisti. Podľa Yuan-Kang Wanga profesora z Western
Michigan University, konfuciánska kultúra neobmedzovala Čínu pred použitím sily a Čína
po stáročia praktizovala realpolitiky, správajúc sa podobne ako iné veľmoci v celej histórii.
Čínski vodcovia uprednostňujú použitie sily na vyriešenie vonkajšej hrozby pre svoju
vlastnú bezpečnosť. (Smith, 2013) Stručne povedané, existuje len málo dôkazov na to, že
Čína je výnimočnou mocnosťou, ktorá sa vyhýba realistickej logike a správa sa v súlade so
zásadami konfuciánskeho pacifizmu. Naopak, takmer všetky dostupné dôkazy naznačujú, že
Čína má bohatú históriu, kedy sa snaží maximalizovať svoju moc a nie je dôvod myslieť si,
že sa bude v budúcnosti chovať inak. (Mearsheimer, 2014)
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2 Spor o Juhočínske more
Prvá časť tejto diplomovej práce sa venovala aj čínskemu proklamovanému záujmu
rozvíjať sa mierovou cestou, napriek tomu jej aktuálne aktivity v oblasti zahraničnej politiky
nie vždy potvrdzujú tento úmysel. Nasledujúca časť práce je preto venovaná čínskemu
asertívnemu správaniu v Juhočínskom mori, ktoré do značnej mieri spochybňuje
deklarovaný úmysel čínskeho mierového rastu. Peking bol vždy mimoriadne citlivý na
otázky týkajúce sa čínskej teritoriálnej integrity a s tým súvisiacimi územnými spormi6. Za
poslednú dekádu môžeme pozorovať nárast sebavedomia Číny v spore o Juhočínske more,
ktorý trvá už desaťročia, avšak intenzita konfliktu sa mení spolu s geopolitickou situáciou.
V tejto súvislosti rast Číny nadobúda v týchto konfliktoch nový rozmer pre zúčastnené
strany. To platí obzvlášť pre štáty juhovýchodnej Ázie, ktoré v prípade budúcej potenciálnej
hegemónie Číny majú dôvod na obavy, a to najmä, ak sa ekonomická moc bude čím ďalej
viac demonštrovať aj v jej vojenských kapacitách.
Podľa viacerých autorov sa tak juhovýchodná Ázia, ktorej štáty sú zoskupené do
spoločenstva ASEAN, stala regiónom, ktorý môže slúžiť ako test pre čínsky koncept
mierového rastu a potvrdiť, alebo vyvrátiť, nakoľko je jej úmysel skutočný. (Zheng, Tok,
2008) Koncept mierového rastu Číny sa dostáva do konfliktu s čínskymi teritoriálnymi
a morskými spormi v Juhočínskom mori, kde Čína v posledných rokoch preukazuje rastúcu
asertívnu politiku. Nasledujúca časť sa podrobne venuje konfliktu v Juhočínskom mori,
jednotlivým zainteresovaným aktérom a ich postojom, aby bolo následne možné určiť
predpoklad kredibility čínskeho dôrazu na koncept mierového rozvoja.

2.1 Význam Juhočínskeho mora
Hovorí sa, že 21. storočie je „Ázijským storočím“, týmto slovným spojení, ho
označujú akademici, odborníci na danú oblasť, politici či žurnalisti. Toto označenie má
viacero dôvodov, Ázia je domovom viac ako polovice svetovej populácie, v priebehu
niekoľkých desaťročí pravdepodobne vytvorí viac ako 50 percent svetového HDP a očakáva
sa, že vytvorí aj najväčší spotrebiteľský trh na svete. (Woetzel, Seong, 2019) Juhočínske
more nespochybniteľne pridáva na hodnote ázijského kontinentu z viacerých dôvodov, ktoré

6

Napríklad hraničné spory s Indiou, spor o ostrovy Senkaku s Japonskom alebo spor s Taiwanom.
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budú uvedené v nasledujúcej časti práce. Juhočínske more je polouzavreté more ohraničené
štátmi Brunej, Kambodža, Čína, Indonézia, Malajzia, Filipíny, Singapur, Taiwan, Thajsko
a Vietnam (viď mapa č. 1). Nakoľko hranice nie sú presne určené, jeho vymedzenie je
problematické. Rozloha predstavuje približne 2,7 až 3 milióny km2. (Lowy Institute, 2020)

Mapa č. 1. Juhočínske more7

2.1.1 Geopolitika
V Juhočínskom mori sa nachádzajú dve hlavné súostrovia, Paracelské ostrovy na
severozápade a Spratlyho ostrovy na juhu. Existuje tu aj niekoľko formácií, ktoré sú/miznú
pod vodou v dobe prílivu, na ktoré si kladú rovnaký nárok len Čína a Taiwan. Celkový počet
pevninských útvarov v Juhočínskom mori sa líši v závislosti od definície, tieto odhady sa
pohybujú v rozmedzí medzi 150 až 500 pevninských útvarov. (Shofield, 2009, s. 8-10)

7

Zdroj: Navy Times, (online) Navy to train with Vietnam amid rising tensions with China. Dostupné z:
https://www.navytimes.com/news/your-navy/2017/07/06/navy-to-train-with-vietnam-amid-rising-tensionswith-china/
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Rozdiely týchto definícií o tom, čo definuje ostrov, vyvýšeninu, skalu, atol alebo ponorené
územie, sú rozhodujúce pre aplikáciu námorného práva pre jednotlivé štáty, ktoré si na ne
robia územné nároky. Podľa Dohovoru OSN o morskom práve (United Nations Convention
on the Law of the Sea, UNCLOS) iba ostrovy podliehajú pod tú istú právnu úpravu ako iné
pozemné územia a teda vytvárajú teritoriálne vody (do 12 námorných míľ) a exkluzívnu
ekonomickú zónu (EEZ) (do 200 námorných míľ). Podľa článku 121 UNCLOS by väčšina
útvarov v Juhočínskom mori nespĺňala normy definície ostrova, podľa tejto definície je
ostrov prirodzene tvorená oblasť pevniny, obklopená vodou, ktorá je nad vodou počas
vysokej hladiny (prílivu). Ten istý článok 121 zahŕňa ďalší paragraf, ktorý hovorí o pod
kategórii skaly alebo útesy, ktoré nie sú schopné vytvárať podmienky na ľudské osídlenie
alebo ekonomickú činnosť a z tohto dôvodu nemajú nárok na EEZ alebo teritoriálne vody.
(United Nations, 1982)
V Juhočínskom mori sú sporné štyri skupiny pozemných útvarov: ostrovy Paracely
(nárokované Čínou, Taiwanom a Vietnamom), ostrovy Pratas (nárokované Čínou
a Taiwanom), Scarborough Shoal (nárokované Čínou, Taiwanom a Filipínami) a ostrovy
Spratly (nárokované Čínou, Taiwanom, Filipínami, Vietnamom, Malajziou a Brunejom).
(Davenport, 2018)
Sporné súostrovie Spratly zahŕňa väčšinu pozemných útvarov tvorených malými
ostrovčekmi a skalami. Celková plocha súostrovia sa odhaduje na menej ako osem
štvorcových kilometrov, ktoré sú rozptýlené na obrovskej ploche približne 240 tisíc
štvorcových kilometrov (Schofield, 2009), pričom iba o 48 z pozemných prvkov je známe,
že zostávajú nad hladinou i v dobe prílivu a vytvárajú malé ostrovčeky alebo skaly.
Najväčším ostrovom v súostroví Spratly, ktorý je pod kontrolou Taiwanu, je ostrov Itu Aba
s rozlohou približne 50 hektárov a dosahujúci 2,4 metra nad výškou odlivu. (Schofield, 2009,
s. 8-10) Ostrovy Spratly sú v spore nárokované Čínou, Taiwanom, Malajziou, Brunejom
a Vietnamom.
Oproti tomu druhou najväčšou skupinou ostrovov v Juhočínskom mori sú Paracelské
ostrovy pozostávajúce z viac ako 130 ostrovov a skál s celkovou rozlohou približne 7,75
štvorcových kilometrov. Tieto ostrovy sú nárokované Čínou, Vietnamom a Taiwanom. Od
roku 1974 sú ale pod čínskou jurisdikciou. Čína si na najväčšom z ostrovov, Woody Island,
vybudovala leteckú základňu a prístav. Peking v roku 2016 zaviedol na Woody Island
pravidelnú leteckú linku, čím sa snaží podporiť svoj nárok na danú oblasť. (Friedman, 2017)
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V roku 2012 Čína založila prefektúru Sansha, mesto na juhu ostrova Hainan. V roku 2020
Čína oznámila, že túto prefektúru rozširuje o dva dištrikty – o ostrovy Paracely a Spratly
(čínsky Xisha a Nansha) so sídlom na Woody Island a Fiery Cross Reef. (Lo, 2020)
Pre južné provincie Číny vytvára Juhočínske more takzvanú „nárazníkovú zónu“
a v prípade vojenského konfliktu medzi Čínou a Spojenými štátmi o Taiwan by bolo
hlavným miestom stretu. (Fravel, 2011) Vojenský význam majú aj sporné ostrovy, ktoré sa
nachádzajú vo vodách Juhočínskeho mora. Na daných ostrovoch môžu byť a dnes už aj sú
vybudované vojenské základne a iné vojenské zariadenia. Napriek tomu podľa autorov C.
Rahmana a M. Tsamenyiho majú tieto ostrovy významnú hodnotu najmä v čase mieru, kedy
sú užitočné na sledovanie pohybu vo vzduchu aj na mori a zároveň slúžia ako základňa pre
operácie pobrežnej stráže. Zvyšovanie zjavnej vojenskej kapacity na ostrovoch však
nezvyšuje praktickú civilnú kontrolu Číny nad vodami preplnenými konkurenčnými rybármi
a plavidlami. Nezabraňuje ani prítomnosti amerických a iných zahraničných vojnových
lietadiel a lodí. Počas vojny nemusí ďalšia militarizácia znamenať rozhodujúcu výhodu
v porovnaní so Spojenými štátmi.

(Rahman, Tsamenyi, 2010) Vzdialenosť základní

a izolácia od čínskej pevniny je v čase konfliktu strategická nevýhoda a ich vojenské využitie
sa bude postupne znižovať, čím dlhšie bude konflikt pokračovať. Ostrovy Spratly sú
vzdialené viac ako 500 námorných míľ od čínskeho najbližšieho zásobovacieho bodu –
čínskej námornej a leteckej základne na ostrove Hainan. Spratly sú oveľa bližšie k Filipínam,
ktoré sú spojencom Spojených štátov a voči čínskym zámerom sú opatrné a skeptické. Stále
tiež platí, že zbrane vyvíjané Spojenými štátmi sú zatiaľ v porovnaní s Čínou účinnejšie
a modernejšie. Spojené štáty majú v kontexte Juhočínskeho mora spojencov akými sú
Japonsko, Austrália či Spojené kráľovstvo, ktorí by sa v prípade konfliktu pravdepodobne
pridali na stranu Spojených štátov. (Shicun, 2019)
Strategický význam Juhočínskeho mora presahuje význam dopravných trás a zdrojov
na dne mora. Toto more vytvára prirodzenú prekážku pre pevninské štáty pred dosiahnutím
otvoreného oceánu. Z pohľadu Číny sa východný a južný breh formuje takzvaným prvým
ostrovným reťazcom. Tento ostrovný reťazec sa tiahne na severe od Kurilských ostrovoch,
Japonského súostrovia, Ryukyuských ostrovov, Taiwanu, severnej časti Filipínskeho
súostrovia a Malajského polostrova. Tento reťazec bráni čínskemu námorníctvu dostať sa
do Tichého alebo Indického oceánu bez toho, aby prechádzalo v blízkosti pobrežných štátov,
ktoré by mohli ich aktivity sledovať. (Yoshihara, 2012) Pretože sú Žlté a Východné more
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extrémne plytké, s ich priemernou hĺbkou 44 metrov, nie sú vôbec vhodné na podmorské
operácie, zatiaľ čo Juhočínske more predstavuje pre Čínu jediné ľahko dostupné more
s vodami dostatočne hlbokými pre ponorkové operácie. Vzhľadom k (polo)uzavretosti
Juhočínskeho mora je prechod Melackým prielivom najmä pre Čínu ale aj Vietnam jedným
z mála spôsobov, ako sa dostať z a do Indického oceánu a tým aj k brehom Afriky alebo
Európy. Všetky štáty v regióne si dobre uvedomujú tieto fakty a obávajú sa prípadného
odrezania od spojenia so svetom, pokiaľ by sa niektorý zo štátov rozhodol brániť v ostatným
štátom v prieplave. Týmto je kontrola mora jedným z predpokladov preto, aby Čína mohla
naplno využívať svoj vojenský potenciál aj na otvorenom oceáne. (Turcsányi, 2018) Čína
pod vedením Si Ťin-pchinga prechádza tzv. „námornou renesanciou“, aby zabezpečila svoj
osud ako veľkého námorného národa. (Morton, 2016, s. 910) Tieto ambície možno sledovať
aj v každoročnom raste výdajov na armádu a navyšovaniu rozpočtu rádovo o niekoľko
percent. Trend navyšovania rozpočtu sa po dobu niekoľkých rokov pohybuje medzi 7-8%
a výsledkom je, že PLA je dnes jednou z najsilnejších ozbrojených zložiek na svete. (Panda,
2019)

2.1.2 Obchod a strategické trasy
Existuje niekoľko dôvodov, prečo Juhočínske more vzbudzuje enormný záujem,
a jedným z nich sú námorné trasy, ktoré ním prechádzajú. Tieto strategické námorné cesty
sú niekedy považované za dôležitejšie ako prírodné zdroje nachádzajúce sa v ňom.
Konferencia Spojených národov pre obchod a rozvoj (UNCTAD) odhaduje, že približne 80
percent objemu svetového obchodu a 70 percent podľa jeho hodnoty sa prepravuje po mori.
Z tohto objemu je 60 percent námorného obchodu prepravovaný cez Áziu, pričom
Juhočínskym morom prechádza približne jedna tretina celosvetovej lodnej dopravy.
(UNCTAD, 2015) Vody Juhočínskeho mora sú obzvlášť dôležité pre námorné obchody
Číny, Taiwanu, Japonska a Južnej Kórei kvôli Melackému prielivu, do ktorého sa Juhočínske
more vlieva a ktorý je hlavným prepravným kanálom medzi Indickým a Tichým oceánom.
Melacký prieliv vytvára najkratšiu námornú cestu spájajúcu Blízky východ s východnou
Áziou. Veľká časť obchodu je tvorená prepravou strategických surovín, a to ropy a zemného
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plynu. Import ropy je životne dôležitý pre regionálne ekonomiky východnej Ázie8, pričom
sa predpokladá, že import bude narastať. (Rahman, Tsamenyi, 2010)
Pre mnohé najväčšie ekonomiky sveta je Juhočínske more nevyhnutnou námornou
križovatkou pre obchod. Juhočínskym morom ročne prechádza tovar v hodnote 5,3 bilióna
dolárov. (IMF, Direction of Trade Statistics, 2020) Podľa analýzy China Power prešiel cez
Juhočínske more v roku 2016 objem obchodu v hodnote 3,4 bilióna dolárov. Tieto odhady
predstavujú značnú časť medzinárodného obchodu a to približne 21 percent. (China Power,
2016) Viac ako 64 percent z čínskeho a 42 percent z japonského námorného obchodu prešlo
v roku 2016 touto námornou trasou. Spojené štáty americké sa spoliehajú na trasy
Juhočínskeho mora menej, a to s podielom niečo vyše 14 percent z ich námorného obchodu.
(International Monetary Fund) Dôležitosť námorných trás znamená, že ktokoľvek, kto
kontroluje námorné trasy prechádzajúce Juhočínskym morom, bude mať v rukách enormnú
moc. (Kaplan, 2015) Tieto fakty spôsobujú časté znepokojenie medzi vládami, médiami či
vedcami o tom, že prípadné narušenie obchodu prechádzajúcim Juhočínskym morom by
vyvolalo globálnu hospodársku krízu. Tieto obavy sú často spájané s podozrením, že rastúci
regionálny vplyv Číny môže povzbudiť vládu v Pekingu k narušeniu komerčnej lodnej
dopravy. A hoci môžu nastať nepredvídané situácie z dôvodu, že Čína považuje väčšinu
územia Juhočínskeho mora za vlastné a vyzvať tak čínskych vodcov k podniknutiu
donucovacích opatrení, táto možnosť je v čase mieru nepravdepodobná. Navyše vzhľadom
na význam Juhočínskeho mora pre čínsky obchod je viac pravdepodobné, že Čína bude
naklonená podniknúť kroky, ktoré zachovajú voľný tok obchodu a nie tie, ktoré by ho
narušili. Zasahovanie do lodnej dopravy by mohlo pre prepravcov znamenať zvyšovanie
poistného na komerčných plavidlách a prinútilo by ich zvážiť iné – drahšie alternatívy
(keďže táto námorná trasa je najkratším spojením medzi Blízkym východom a Pacifikom)
obchodných trás. Pre Čínu by to malo jednoznačné negatívne následky, napríklad v podobe
zhoršenia postavenia medzi ostatnými krajinami či prípadné asertívne reakcie externých
mocností. Narušenie plynulého prechodu by malo následky na obchod v hodnote biliónov
dolárov, ktorý ročne prechádza Juhočínskym morom. (China Power, 2016)

8

Štáty ako sú Taiwan, Južná Kórea a Japonsko importujú asi 80 percent dovezenej ropy práve cez Juhočínske
more. Čína importuje cez Juhočínske more 80 až 90 percent z jej celkového dovozu ropy. (U.S. Energy
Information Administration, 2018)
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2.1.3 Prírodné zdroje
Prírodné zdroje s vysokou ekonomickou hodnotou nachádzajúce sa v Juhočínskom
mori sú ďalším z kľúčových dôvodov, prečo sa o túto oblasť zaujímajú rôzni aktéri. Keďže
v dôsledku sporov v danej oblasti a aj nedostupnosti technológii výskyt nerastných surovín
nebol dostatočne preskúmaný, je možné stretnúť sa s rôznymi odhadmi ich objemu.
Americká energetická informačná agentúra odhaduje, že zásoby zemného plynu sú asi 190
biliónov kubických stôp a asi 11 miliárd barelov ropy, z ktorých väčšina leží v okrajových
častiach Juhočínskeho mora. (CSIS) The U.S. Geological Survey v roku 2012 odhadoval, že
v Juhočínskom mori sa môže nachádzať ďalších neobjavených 160 biliónov kubických stôp
zemného plynu a 12 miliárd barelov ropy. (EIA, 2013) Je zaujímavé, že odhady Číny sú
výrazne vyššie. Niektorí čínski autori dokonca označujú Juhočínske more za „druhý Perzský
záliv“, hoci vo vzťahu k celkovému čínskemu dopytu je to stále relatívne málo9. (Kaplan,
2015)
Hoci väčšina deklarovaných možných kapacít ropy a zemného plynu nie je
potvrdená, ich potenciálna existencia zapríčiňuje rastúci záujem o tento región. Tento
záujem súvisí predovšetkým s faktom, že spolu s ekonomickým rastom štátov
nachádzajúcich sa v tomto regióne, bude rásť aj dopyt po energetických surovinách, ktorých
dovoz bude hrať kľúčovú rolu v pokračovaní ekonomického rastu. V súčasnosti neexistuje
štát, ktorý by sa vedel zaobísť bez zdroja energie ako je ropa a Čína nie je výnimkou. Až 90
percent globálneho transportu je pokrytý ropou, vďaka čomu je ropa nevyhnutnou surovinou
potrebnou pre každé vyspelé hospodárstvo. Hoci vedci pracujú na vývoji niektorých
alternatív, ako sú napríklad elektrina alebo bio palivá, bude trvať niekoľko desaťročí, kým
budú jednotlivé ekonomiky schopné úplne nahradiť ropu. (Montgomery, 2016) Odhadované
zásoby ropy a zemného plynu v Juhočínskom mori sú významné pre krajiny ako Malajzia
alebo Filipíny a pre národ, akým je Čína, by takéto kapacity predstavovali obrovskú hodnotu.
Čína denne dovezie 11,13 milióna barelov ropy a je číslo jeden v celosvetovom importe,
pričom vyše 80 percent z tohto importu prechádza práve cez Juhočínske more. (National
Bureau of Statistics of China, 2019)

9

V roku 2012 boli odhady Čínskej národnej ropnej spoločnosti pre more (CNOOC) približne 125 miliárd
barelov ropy a 500 biliónov kubických stôp zemného plynu nachádzajúcich sa v neobjavených zdrojoch
Juhočínskeho mora, hoci nezávislé štúdie tieto čísla nepotvrdili. (U.S. Energy Information Administration,
2013) Skutočná spotreba ropy v Číne v roku 2018 dosiahla vyše 13,5 milióna barelov denne. (CEIC, 2018)
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Významnú ekonomickú hodnotu Juhočínskeho mora vytvára aj bohatý rezervoár rýb
a iných morských živočíchov, ktoré majú pre daný región nenahraditeľnú funkciu.
Juhočínske more je jedným z najbohatších oblastí morského života na svete a poskytuje asi
10 percent zo svetového úlovku rýb. Rybolov vytvára dôležitý zdroj príjmov a tiež obživy
obyvateľov priľahlých krajín, je teda nenahraditeľným faktorom ekonomiky daných štátov,
pre ktoré tento zdroj zabezpečuje ich ekonomický rast. Prímorské štáty závisia od morských
zdrojov viac ako akékoľvek iní štáty. ) Oficiálne rybolov v priľahlých štátoch zamestnáva
približne 3,7 milióna ľudí. (Poling, 2019) Napríklad Vietnam prijal v roku 2007 uznesenie,
ktorým nariaďuje rozvinutie národnej stratégie, v ktorej sa predpokladá, že námorné
priemyselné odvetvia, najmä rybolov a ropa, by v roku 2020 tvorili 55 percent HDP oproti
48 percent v roku 2005. (Cronin, 2012) Degenerácia prirodzených morských ekosystémov
spôsobuje výrazné prečerpanie primeraného úlovku rýb, čo súvisí so zvýšeným záujmom
o morské zdroje Juhočínskeho mora. (Poling, 2019) Pre nezastupiteľný význam rybárskeho
priemyslu pre ekonomiky regiónu je teda aj rybolov jedným z faktorov, ktorý prispieva
k stupňovaniu napätia v juhovýchodnej Ázii. Rastúca spotreba morských živočíchov, ktorá
súvisí s ekonomickým rastom štátov, a zároveň ich postupný úbytok, môže mať za následok
agresívnejšie presadzovanie územných a morských nárokov daných štátov v Juhočínskom
mori.

2.1.4 Nacionalizmus
Juhočínske more má okrem ekonomickej a strategickej aj inú hodnotu, ktorá je
spojená s určitou prestížou a dôrazom na historické práva, územnú celistvosť a suverenitu
štátov. Rast nacionalizmu v štátoch daného regiónu má vplyv aj na vnútornú politiku a jej
rozhodnutia, čo sa často považuje za jeden z možných faktorov, ktoré spôsobujú
a prispievajú k súčasnému zvyšovaniu napätia. (Schofield, 2009) V regióne juhovýchodnej
Ázie je otázka nacionalizmu, na rozdiel napríklad od Európy, stále dominantnou témou
a nedá sa vylúčiť možnosť, že vlády týchto štátov budú profitovať z nacionálneho pocitu
svojich obyvateľov a budú ho využívať na obranu svojho asertívneho správania. Podľa
niektorých autorov verejná mienka, ovplyvňovaná silným nacionalizmom, poháňa konflikt
Juhočínskeho mora viac, ako prítomnosť morských živočíchov a nerastných zdrojov. (napr.
Nehru, 2012 a Kai, 2016) Rovnako ako pre Čínu, tak aj pre ostatné štáty Juhovýchodnej
Ázie, ktoré majú svoje záujmy v Juhočínskom mori, je udržať politickú stabilitu vládnou
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prioritou. Vlády si preto v rámci týchto sporov nemôžu dovoliť dať najavo akúkoľvek
slabosť.
Rétorika Číny o opísaniu nároku na suverenitu sa od polovice 70. rokov 20. storočia
v oficiálnych vládnych vyhláseniach nezmenila. Jej tvrdenie je obvykle formulované
v zmysle, že Čína má nespornú suverenitu nad ostrovmi Spratly (alebo ostrovmi
Juhočínskeho mora) a priľahlými vodami. V roku 2016 Čína vydala bielu knihu o jej pozícii
v rámci Juhočínskeho mora, kde okrem iného hovorí aj o svojej suverenite nad týmto
územím. Dokument obsahuje rozsiahlu časť o jej historickom práve, ktoré siaha až do 2.
storočia pred našim letopočtom, kedy sa čínski obyvatelia plavili v Juhočínskom mori
a objavili jeho ostrovy. Čína tvrdí, že bola prvou, ktorá objavila, pomenovala, preskúmala
a využila ostrovy Juhočínskeho mora (v dokumente používajú čínske označenie Nanhai
Zhudao) a ich priľahlé vody. Ďalej je podľa dokumentu Čína prvá, ktorá nad nimi
nepretržite, mierovo a efektívne uplatňovala suverenitu a jurisdikciu. Čínska suverenita nad
daným územím a jej príslušné práva a záujmy v Juhočínskom mori boli zakorenené v jej
dlhej histórii. (Information Office of the State Council, 2016) Peking oto tvrdenie podkladá
literárnymi dielami mapujúce tieto aktivity, ktoré v tomto období (ale aj neskôr) vznikli na
území Číny. Takáto vágna argumentácia avšak nedokazuje žiadny čínsky nárok na
konkrétny ostrov a žiadne z čínskych tvrdení neobsahuje overiteľné dôkazy. Určite existujú
staré čínske texty, ktoré hovoria o „ostrovoch“ ale sú extrémne nejasné, nesúvisia
s konkrétnymi územiami a neposkytujú žiaden dôkaz o ich objavení alebo nárokovaní.
(Hayton, 2014a) Pôvodne takzvaná Eleven Dash Line, ktorá je odvodená od „historickom
práve Číny“, sa objavuje na oficiálnych čínskych mapách regiónu až v 20. storočí. Pôvodne
bola nakreslená v 30. rokoch 20. storočia. Potom sa na mape Čínskej republiky (ROC) v roku
1947 a neskôr už ako Nine Dash Line – „Línia deviatich čiar“ aj na mapách novovzniknutej
Čínskej ľudovej republiky (ČĽR) od roku 1949. Ani ROC, ani ČĽR nikdy nedefinovali, aký
typ medzinárodného nároku táto línia znázorňuje. Do dnešného dňa zostáva táto línia
nedefinovaná. (Fravel, 2011) Mapa neznázorňuje vždy presne deväť čiar, prvé verzie mapy
obsahovali až 11 čiar a mapa uverejnená čínskou vládou v júny 2014 obsahuje 10 čiar. (The
Maritime Executive, 2014; Reuters, 2014) Presné polohy čiar sa časom menili tiež. Čína si
zachováva nejednoznačnosť v otázke, či používa mapu deviatich čiar ako požiadavku na
zisk úplnej suverenity nad celou morskou oblasťou ohraničenou deviatimi čiarami.
Zachovanie tejto nejednoznačnosti možno vnímať ako prístup, ktorý zachováva flexibilitu
pre Čínu pri uplatňovaní jej námorných nárokov v Juhočínskom mori a sťažuje ostatným
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stranám definovať konkrétne právne námietky proti čínskym nárokom. (Browne, 2014;
Dutton, 2011; Nong, 2012) Otázkou teda zostáva, či línia vymedzuje nároky na pôdu, je to
línia historických nárokov alebo si ňou Čína definuje hranice štátu. Línia deviatich čiar (viď.
mapa č. 2) zahrňuje až 90 percent sporných vôd a presahuje 2000 kilometrov od čínskej
pevniny.

Mapa č.2: línia deviatich čiar10

2.2 Právna situácia
Spor sa dá vo všeobecnosti rozdeliť do dvoch samostatných otázok a to, kto vlastní
tieto vodné prvky a kto má právo na ich priľahlé vody. Nároky si robí 6 štátov (viď. mapa č.
3): Čínska ľudová republika (ČĽR), Čínska republika (ROC, Taiwan), Vietnam, Filipíny,
Malajzia a Brunej. Prvé tri zo štátov si nárokujú všetky pozemné útvary na ostrovoch
Paracely a Spratly. Ďalšie tri štáty si nárokujú iba niektoré z útvarov v súostroví Spratly.
Plytčina Scarborough je nárokovaná Čínou, Taiwanom a Filipínami. Ďalšie ostrovy ako
napríklad ostrovy Pratas sú nárokované Čínou a Taiwanom, preto ich môžeme považovať

10

Zdroj: Radio Free Asia, (online) How The Eleven-Dash Line Became a Nine-Dash Line, And Other Stories.
Dostupné z: https://www.rfa.org/english/commentaries/line-07162015121333.html
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skôr za súčasť „problému Taiwan“ než za spor v Juhočínskom mori. Výsledkom je zložitá
sieť prekrývajúcich sa nárokov jednotlivých štátov.

Mapa č. 3 Nároky jednotlivých štátov v Juhočínskom mori11

Otázka suverénnych práv jednotlivých štátov v Juhočínskom mori je dôležitá z dvoch
dôvodov. V kontexte rastúceho nacionalizmu v danom regióne má dôležitý symbolický
význam pre občanov, ako aj vládu a môže slúžiť ako nástroj na mobilizáciu v domácej
politike. Po druhé, suverenita pozemných útvarov v mori by vytvorila základ pre námorné
práva na teritoriálne vody a EEZ. To by umožnilo štátu so suverénnym vlastníctvom týchto
útvarov podstatne zvýšiť kontrolu štátu nad morom a profitovať aj z jeho zdrojov, vrátane
nerastných surovín, rybolovu a prípadne aj ďalších. (Hayton, 2014a)
Je relevantné zohľadniť nároky a ich silu. Čínske nároky priťahujú najväčšiu
pozornosť kvôli nejednoznačnosti, rozsahu, rastúcej moci a ochote Číny za každú cenu

11

Zdroj: The Maritime Executive, (2017) Historical Support for China's South China Sea Territorial Stance.
Dostupné z: https://www.maritime-executive.com/editorials/historical-support-for-china-s-south-china-seaterritorial-stance-1
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brániť tieto nároky. Navyše správy, ktoré Peking vysiela, si niekedy protirečia. Čínski
predstavitelia na jednej strane opakovane tvrdia, že nároky Číny v Juhočínskom mori sú
v súlade s UNCLOS. Podľa týchto vyjadrení by to znamenalo, že línia deviatich čiar
vymedzuje rozsah, v ktorom si Čína nárokuje všetky pozemné prvky. V tejto súvislosti by
si Čína uplatňovala aj námorné práva súvisiace so suverenitou daných prvkov. Na druhej
strane Čína naďalej operuje s pojmom „historického práva“ na priľahlé vody, ktoré ako tvrdí,
predchádzajú UNCLOS a preto nie je touto zmluvou viazaná. (Crisis Group, 2012)
Operovanie s takouto terminológiou zapríčiňuje mnoho obáv. (Buszynski, 2012)
Zatiaľ čo Čína (a aj Taiwan) zakladá svoje nároky na námorné práva v Juhočínskom
mori na základe historického práva, Filipíny, Vietnam, Malajzia a Brunej zakladajú svoje
nároky na pozemné útvary a im priľahlým vodám prevažne na základe princípu blízkosti –
ako súčasť svojej EEZ s kontinentálnymi šelfmi vytvorenými z pevniny. Vietnam a Filipíny
využívajú historické dôvody a argumenty týkajúce sa objavov, aby podporili svoju
zvrchovanosť nad pozemnými útvarmi v Juhočínskom mori. Indonézia sa nepovažuje za
jednu zo strán sporu, pretože si nenárokuje žiaden zo sporných prvkov. Avšak v závislosti
od presného vymedzenia línie deviatich čiar a jej charakteristík by čínske nároky na námorné
práva mohli zasahovať aj do EEZ vyplývajúcej z indonézskych ostrovov Natuna. (Lee, 2014)
V tejto diplomovej práci nie je možné venovať dostatočný priestor právnym
aspektom, no aj bez toho sa zdá pravdepodobné, že aj keby Čína právne zabezpečila svoju
suverenitu nad všetkými pozemnými súčasťami Juhočínskeho mora (ktorá nie je možné ani
zďaleka garantovať), jej námorné práva by neboli uznané v rozsahu línie deviatich čiar. Aj
v prípade, že by sa niektoré útvary klasifikovali ako ostrovy a teda teoreticky schopné
generovať EEZ, na vymedzení EEZ by sa muselo dohodnúť kompromisom, keďže rôzne
pozemné útvary by boli v konflikte medzi sebou navzájom a rovnako aj s pevninou a jej
generovanou EEZ12. Preto je veľmi nepravdepodobné, že by Čína niekedy vyhrala
v prípadnom súdnom spore a bola jej uznaná suverenita a námorné práva plne
zodpovedajúcim línii deviatich čiar. Čínski predstavitelia to pravdepodobne vedia, a preto
odmietajú objasniť ich nároky a vyriešiť ich súdnou cestou. Dôkazom toho je aj fakt, že Čína
odmietla rozhodnutie arbitrážneho súdu z roku 2016 o tom, že línia deviatich čiar, na ktorú

12

Napríklad v prípade precedensu z rozhodnutia Medzinárodného súdneho dvora v prípade Columbia vs.
Nikaragua, v ktorom ani pravé ostrovy nie sú schopné generovať EEZ a vymedzenie z pevniny má precedens.
(Rothwell, 2013)
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sa Čína odvoláva pri presadzovaní svojich nárokov je v rozpore s UNCLOS. Tomuto
súdnemu rozhodnutiu sa budeme venovať ďalej v samostatnej časti práce.
Juhočínske more sa stalo podľa mnohých akademikov a politikov jedným
z najproblematickejších miest medzinárodnej politiky a je prezentované ako možný spúšťač
rozsiahleho svetového konfliktu, kritický bod v geopolitike ázijsko-pacifického regiónu, ako
miesto, kde sa stretáva globálna ekonomika s geopolitikou. (Huntington, 2007; Beukel,
2010) Tieto označenia sú priamym dôsledkom vysokej dôležitosti tohto regiónu pre globálnu
ekonomiku, v kombinácii so zložitou situáciou prekrývajúcich sa územných nárokov medzi
šiestimi priamo zapojenými aktérmi. Pri pohľade na spor a jeho dynamiku z dlhodobého
hľadiska je možné zaznamenať obdobia napätia a relatívnej stability, pričom súčasná vlna
napätia sa začala stupňovať približne od roku 2010.

2.3 Pozícia Spojených štátov amerických v Juhočínskom mori
Súčasný vývoj pozície Spojených štátov v Juhočínskom mori je potrebné chápať na
pozadí histórie od konca druhej svetovej vojny, kedy sa Spojené štáty stali dominantnou
mocnosťou vo východnej Ázii. Spojené štáty mali významnú vojenskú posádku v Japonsku
a úzke vzťahy s Južnou Kóreou a Filipínami. Kórejská vojna priniesla formálne zmluvy
o obrane s každou z týchto krajín a navyše stálu vojenskú prítomnosť v Južnej Kórei. Po
vojne vo Vietname (1963-1975) sa Spojené štáty ocitli vo strategicky výhodnej pozícii
v regióne juhovýchodnej Ázie so spojencami Thajskom a Filipínami a priateľskými väzbami
so Singapurom, Malajziou a Indonéziou. Od polovice 90. rokov sa vzťahy s Vietnamom
začali rýchlo zlepšovať. Siedma flotila Spojených štátov má dohľad nad námornými cestami
tohto regiónu – vrátane Juhočínskeho mora a umožneným prístupom do prístavov vo väčšine
regiónu od konca 2. svetovej vojny. (Ott, 2019)
Pozornosť medzinárodnej komunity a najmä Spojených štátov vzbudila Čína v roku
2009. V dokumente Čína uviedla, že má nespornú suverenitu nad ostrovmi v Juhočínskom
mori a priľahlými vodami, má výsostné práva a jurisdikciu nad príslušnými vodami ako aj
nad morským dnom. (Oceans&Law of the Sea United Nations, 2009) Americká ministerka
zahraničných vecí Hillary Clinton v roku 2010 na stretnutí regionálneho fóra ASEAN
v Hanoji uviedla, že Juhočínske more je predmetom viacerých teritoriálnych nárokov
a vytvorenie nadnárodného mechanizmu na nájdenie mierového diplomatického riešenia je
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americkým národným záujmom. Tiež poznamenala, že námorné koridory v Juhočínskom
mori tvoria „global commons“, ktoré nepodliehajú zvrchovaným nárokom žiadneho štátu.
(Clinton, 2010) Peking zareagoval promptne a minister zahraničných vecí charakterizoval
Clintonovej komentár ako útokom na Čínu a čínsky minister obrany vyhlásil „nespornú
suverenitu Číny“ nad Juhočínskym morom. (Ott, 2019) V roku 2012 americký minister
obrany Leon Panetta uviedol, že Spojené štáty plánujú do roku 2020 presunúť 60 percent zo
svojej námornej flotily do ázijsko-pacifického regiónu. (Panetta, 2012)
Obamova administratíva iniciovala Trans-tichomorské partnerstvo (The TransPacific Partnership, TPP), obchodnou dohodou medzi Austráliou, Novým Zélandom,
Brunejom, Malajziou, Singapurom, Vietnamom, Kanadou, Čile, Mexikom, Peru
a Spojenými štátmi. Jednotlivé štáty túto dohodu podpísali avšak novozvolený prezident
Donald Trump stiahol podpis Spojených štátov a dohoda tak nenadobudla platnosť. (Riley,
2017) Kritizovaný bol aj fakt, že Čína bola z vyjednávaní o tejto obchodnej dohode
s ázijskými štátmi vynechaná, čo podľa kritikov iba zvyšuje napätie v regióne juhovýchodnej
Ázie. Americké budovanie aliancií s ostatnými štátmi regiónu vynechávajúc Čínu ako
hlavného aktéra je niektorými kritikmi vnímané ako nevhodný prístup k regionálnym
udalostiam. (Teixeira, 2018, s. 28)
Počas vlády prezidenta Obamu sa Spojené štáty priblížili Vietnamu a to ekonomicky,
diplomaticky aj vojensky, pričom tento rozmer podpory zahŕňa zvýšenie finančnej podpory
námorného rozvoja Hanoja, čo poukazuje na význam Vietnamu pre Spojené štáty. (Albert,
2019) Ďalším dôležitým bodom, ktorý je potrebné uviesť, sú vzťahy Spojených štátov
s Taiwanom. Spojené štáty mali s Taiwanom uzatvorenú oficiálnu vzájomnú obrannú
zmluvu, ktorá bola reakciou na tzv. prvú taiwanskú krízu v roku 1954, kedy pevninská Čína
obsadila ostrovy Quemoy a Matsu patriace Taiwanu na, ktorý sa bola Čínska republika
nútená presunúť.13 Vtedajší americký prezident D. Eisenhower opísal dôvody obrannej
zmluvy s Taiwanom, ako nevyhnutné na zachovanie stability a mieru v regióne, ktorá bola
narušená. Zdôraznil možné pokračovanie v zasahovaní do ostrovného reťazca
nachádzajúceho sa v západnom Pacifiku, ktorý pre Spojené štáty znamená geografickú
chrbticu bezpečnostnej štruktúry v oceáne. Ak by sa Taiwan ocitol pod nadvládou

13

Spojené štáty, podobne ako väčšina medzinárodného spoločenstva uznávali vládu Kuomintangu sídliacu na
Taiwane ako jedinú legitímnu vládu celej Číny. Až v roku 1979 Spojené štáty oficiálne nadviazali
diplomatické styky s pevninskou Čínou – Čínskou ľudovou republikou a ukončili diplomatické vzťahy
s Taiwanom. (Lijun 2002)
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nepriateľskej koalície voči Spojeným štátom, predstavoval by nepriateľa priamo v strede
amerického obranného obvodu. (Mulvenon, 2003) Z pohľadu Spojených štátov je teda
Taiwan primárne strategický bod, ktorý si nemôžu dovoliť stratiť v prospech Číny, pretože
by im mohol slúžiť na ofenzívne akcie voči pevninskej Číne alebo proti iným hrozbám
v danom regióne. Pôvodná obranná zmluva bola neskôr nahradená vo forme Zákona
o vzťahu s Taiwanom, podľa ktorého sú Spojené štáty povinné pomáhať pri obrane Taiwanu
poskytovaním zbraní obranného charakteru. (Taiwan Relations Act, 1979) Spojené štáty od
roku 1979 predávajú svoje vojenské vybavenie na Taiwan, pričom Taiwan bol v posledných
rokoch jedným z popredných dovozcov zbraní z USA. (Wezeman, 2018) Americký Pivot to
Asia umiestnil Taiwan a jeho demokratickú budúcnosť ku strategickým prioritám
politických záväzkov regiónu.
Spojené štáty vyjadrovali svoje znepokojenie nad incidentmi, ktoré sa odohrali
v Juhočínskom mori, avšak nikdy nedošlo k priamym krokom za účelom riešiť tento
konflikt. Pred obdobím, kedy Čína začala budovať umelé ostrovy na pozemných súčastiach
súostrovia Spratly, Spojené štáty tento spor považovali za lokálny, ktorý by mal byť
vyriešený medzi jednotlivými účastníkmi sporu. Spojené štáty nemajú žiadne teritoriálne
nároky v konflikte o Juhočínske more a na základe oficiálnych vyjadrení sa nezastávajú
žiadneho zo štátov v rámci nárokovania si na jednotlivé prvky nachádzajúce sa v
Juhočínskom mori. Dá sa však predpokladať, že Spojené štáty nemajú záujem na tom, aby
Čína získala kontrolu nad územím, ktoré si nárokuje podľa línii deviatich čiar. (Kurlantzick,
2011) V prípade, že by sa Čína stala dominantnou mocnosťou v tejto oblasti, bola by schopná
zadržať alebo manipulovať s prechodom jednej z najdôležitejších obchodných ciest na svete.
Peking by tak mal v rukách nástroj na ovplyvňovanie správania ostatných štátov z regiónu,
ktoré sú na týchto zdrojoch závislé.
Z vojenského hľadiska ako už bolo spomenuté, čínske základne na ostrovoch Spratly
značne rozširujú vojenský dosah a projekciu moci Číny v Juhočínskom mori. A hoci počas
vojnového konfliktu tieto čínske základne nemajú výraznejšiu hodnotu, jednoznačne by
komplikovali americké operácie podporujúce Filipíny alebo iných spojencov a partnerov.
(Shugart, 2016) Z geopolitického hľadiska sa Spojené štáty snažia zabrániť akémukoľvek
štátu aby sa stal dominantnou mocnosťou vo východnej Ázii alebo jej časti. Postavenie
Spojených štátov v ázijsko-pacifickom priestore je do značnej miery závislé od ich
schopnosti presadzovať existujúce pravidlá, akými sú sloboda plavby, mierové riešenie
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sporov, udržanie stability a zároveň otvorenosť regiónu. Ak by Čína vytlačila Spojené štáty
z regiónu, pre Spojené štáty by to znamenalo zásadný strategický neúspech. V neposlednom
rade by to štátom v regióne signalizovalo, že Washington už nie je schopný hrať svoju
tradičnú úlohu v ázijsko-tichomorskom regióne a mohlo by to povzbudiť regionálnych
aktérov, aby sa radšej prispôsobili Pekingu než Spojeným štátom. (Groves, Cheng, 2014)
Cieľom Spojených štátov je predísť prechodu moci Číny do regiónu. Mearsheimer tvrdí, že
Spojené štáty majú kritický záujem v uisťovaní spojencov a partnerov v regióne o tom, že
ich bezpečnostná prítomnosť v regióne zostane dostatočne silná, aby zabránila mocenskému
vákuu z vzrastajúcej Číny. Pozícia Spojených štátov ako námornej veľmoci od konca druhej
svetovej vojny nebola nikdy spochybnená. Prípadná zmena geopolitickej situácie
v Juhočínskom mori by mohla pozíciu Spojených štátov ohroziť a to minimálne v oblasti
západného Pacifiku.
Dôležitosť Juhočínskeho mora je známa skutočnosť a Spojené štáty si to dobre
uvedomujú. Odkedy sa napätie v Juhočínskom mori začalo zvyšovať, Spojené štáty vyjadrili
presvedčenie, žeby sa tento spor mal vyriešiť v súlade s Dohovorom OSN (UNCLOS). Pre
Spojené štáty je významný princíp slobody plavby, na ktorý sa vo svojich argumentoch
najčastejšie odvoláva. Hoci tento Dohovor z roku 1982 senát nikdy neratifikoval, podpísal
ho prezident a Spojené štáty ho uplatňujú v praxi. Sloboda plavby znamená, že všetky štáty
sveta majú možnosť navigovať obchodnými a aj vojenskými plavidlami voľné more aj
v rámci EEZ. Na tomto mieste sa dostávame k problému, ktorý Spojené štáty komunikujú
smerom k Číne v rámci problematiky Juhočínskeho mora. Čína si totiž v rámci svojej línie
deviatich čiar nárokuje okrem ostrovov aj oblasť, ktorá je považovaná za voľné more a teda
nemala by byť považovaná za súčasť EEZ. Problém je, že prístup do slobodného mora vedie
len cez nároky z EEZ iných štátov. Platí, že žiaden štát by nemal zakazovať alebo akokoľvek
brániť ostatným štátom týmto morom preplávať. Hoci je takmer nepravdepodobné, že by
k takej situácii došlo, vytvára to ďalší dôvod, prečo Spojené štáty chcú zabrániť takejto
situácii. Podobný precedens by mohol ohroziť nielen aktivity Spojených štátov
v Juhočínskom mori, ale aj inde na svete. (Power, 2020)
Kongres Spojených štátov pravidelne s príchodom novej administratívy pripravuje
dokument s názvom Národná bezpečnostná stratégia (National Security Strategy, NSS),
ktorý načrtáva hlavné obavy Spojených štátov týkajúce sa národnej bezpečnosti a stratégiu
ako ich vláda plánuje riešiť. Administratíva Donalda Trumpa v roku 2017 v dokumente NSS
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uvádza, že zmeny regionálnej rovnováhy moci môžu mať globálne následky a môžu ohroziť
záujmy Spojených štátov. Najmä je však vyslovená obava z ohrozenia bezpečnosti
Spojených štátov v prípade, žeby sa regionálne rovnováhy naklonili proti Spojeným štátom.
(National Security Strategy, 2017) Pre túto diplomovú prácu je dôležitá pasáž, ktorá v tomto
dokumente nasleduje, tá hovorí o tom, že Spojené štáty musia zosobniť vôľu a schopnosti
súťažiť a predchádzať nepriaznivým zmenám, mimo iných regiónov aj v Indo-Pacifiku.
Tento úmysel chcú dosiahnuť cez udržanie priaznivej rovnováhy síl, ktoré bude vyžadovať
pevné záväzky a úzku spoluprácu so spojencami a partnermi. Dokument označuje práve
spojencov a partnerov za tých, ktorí rozširujú sféru vplyvu Spojených štátov, zdieľajú ich
záujmy a zodpovednosť za odolanie autoritárskym trendom, radikálnym ideológiám
a odsúdenie agresie. Priestor Indo-Pacifiku je označený ako najľudnatejšia a ekonomicky
najdynamickejšia časť sveta a za región, kde prebieha geopolitická súťaž medzi slobodnými
a represívnymi víziami svetového poriadku. Čína je vykreslená ako štát, ktorý využíva
ekonomické stimuly, ovplyvňuje operácie a vyslovuje vojenské hrozby, aby presvedčila
ostatné štáty, aby nasledovali čínsku politickú a bezpečnostnú agendu. Čína využíva svoje
rozsiahle infraštruktúrne investície a obchodné stratégie, aby posilnila svoje geostrategické
ambície. Americká administratíva upozorňuje na čínske snahy o vybudovanie a militarizáciu
základní v Juhočínskom mori, ktoré ohrozujú voľný tok obchodu, suverenitu iných štátov v
oblasti a podkopávajú regionálnu stabilitu. Spojené štáty vidia v čínskej vojenskej
modernizácii kampaň, ktorej cieľom je obmedziť prístup Spojených štátov do regiónu
a poskytnúť tak Číne voľnú ruku v jej aktivitách. Spojené štáty poukazujú na výzvu štátoch
v regióne k trvalému vedeniu USA v kolektívnej reakcii, ktorá podporuje regionálny
poriadok rešpektujúci suverenitu a nezávislosť. (National Security Strategy, 2017)
V kontexte Juhočínskeho mora sú priority Spojených štátov definované ako rozvoj
spojenectiev a partnerstiev, posilnenie záväzku k slobode morí a mierovému riešeniu
námorných sporov v súlade s medzinárodným právom. Ďalej je to aj podpora spolupráce
s cieľom zachovať slobodné a otvorené námorné trasy, nerušený obchod a transparentné
postupy financovania infraštruktúry. Z vojenského hľadiska Spojené štáty deklarujú
udržanie svojej vojenskej prítomnosti, ktorá je v prípade potreby schopná odradiť
akéhokoľvek protivníka. (National Security Strategy, 2017)
Z deklarovanej stratégie je možné usúdiť, že čínske aktivity v Juhočínskom mori
zvýšili obavy Spojených štátov, že Čína nadobúda účinnú kontrolu nad Juhočínskym
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morom, ktoré je oblasťou strategického, politického a hospodárskeho významu pre Spojené
štáty a ich spojencov a partnerov. Navyše v prípade, žeby si Čína získala na svoju stranu
podporu regionálnych štátov, zabezpečila by si definitívny vplyv v regióne a za určitých
okolností by sa tak mohla stať regionálnym hegemónom, čo by bolo pre Spojené štáty
vysoko neprijateľné. (Ott, 2019) NSS teda deklaruje, že pre Spojené štáty je dôležité udržať
rovnováhu síl v Pacifiku v ich prospech a to prostredníctvom posilňovania aliancií
a partnerstiev v regióne, aby si zachovali svoju dominanciu nad svetovými oceánmi, pretože
práve to im umožňuje zasahovať kdekoľvek na svete.
Spojené štáty odmietajú neprijateľné nároky Číny v podobe línie deviatich čiar a
podnikli v Juhočínskom mori radu operácií s názvom „Freedom of Navigation Operations“
(FONOPs). Americké sily sa zapájajú do operácií slobody plavby14, aby presadzovali zásady
medzinárodného práva a voľného pohybu v regiónoch s nezákonnými nárokmi na námornú
zvrchovanosť. Tieto operácie FON zahŕňajú námorné plavidla, ktoré preplávajú cez sporné
územia, čo demonštruje, že medzinárodné spoločenstvo neakceptuje tieto nezákonné nároky.
FON je zásadou medzinárodného práva, kodifikovanou v roku 1982 Dohovorom o morskom
práce (UNCLOS).
Prvá z FONOP operácií v Juhočínskom mori prebehla v októbri 2015 za účasti
amerického torpédoborca. Od roku 2017 vykonáva americké námorníctvo operácie FONOP
rutinne približne každé dva mesiace. V reakcii na každú operáciu Čína vysiela svoje
námorníctvo v podobe leteckých a povrchových jednotiek, aby vykonali overenie
a identifikáciu plavidiel a zároveň varovali americké vojnové lode, aby opustili toto územie.
Napriek tomu, že sú tieto cvičenia v súčasnosti rutinné, stále vyvolávajú ostrú debatu najmä
v politických kruhoch ale aj v akademickej sfére a v médiách oboch štátov. Čínski štátni
predstavitelia opakujú oficiálne diplomatické vyhlásenia, popierajú zákonnosť operácií
a drvivou väčšinou odmietajú americké akcie, zatiaľ čo zriedkavo dávajú návrhy na spôsoby
riešenia sporu. (AMTI, 2019a) Spojené štáty dlhodobo argumentujú, že uznávajú princíp
slobody plavby a operácie FONOPS sú vykonávané mierovo a bez predsudkov voči
akejkoľvek krajine alebo proti nej. Misie sú podľa hovorkyne tichomorskej flotily Rachel
McMarr založené na právnom poriadku a preukazujú záväzok Spojených štátov dodržiavať

14

V súčasnosti prebiehajú FONOP operácie namierené nie len proti Číne. Podľa výročnej správy amerického
ministerstva obrany americké námorníctvo uskutočnilo v roku 2017 takéto operácie v rámci 22 štátov ako
napríklad Slovinsko, Omán, Taiwan alebo Vietnam. (Goldrick, 2019)
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práva, slobody a zákonné využívanie mora a vzdušného priestoru pre všetky štáty. (Power,
2020)
Po každom americkom FONOP zvyčajne nasledujú protesty z čínskej strany, čínski
hovorcovia opakovane zdôrazňujú čínsku politiku prijímania potrebných opatrení na
ochranu národnej suverenity a bezpečnosti. Tieto vyhlásenia však nijako nezabránia
ďalšiemu pokračovaniu vo FONOP akciách. Vyslané čínske vojnové lode iba sledujú
a monitorujú situáciu z bezpečnej vzdialenosti, občas volajú rádiom, aby ich bez
akýchkoľvek účinkov varovali. Čína sa do značnej miery držala tohto postupu viac ako tri
roky avšak takáto reakcia zlyhala pri zastavení amerických FONOPS. (AMTI, 2019a)
V porovnaní s predošlou americkou administratívou Baracka Obamu je terajší
prezident Donald Trump od nástupu do funkcie v januári 2017 naklonený viac za
prevádzanie FONOP akcií. Trump označil svojho predchodcu Obamu za impotentného
a neschopného zastaviť Čínu od budovania expanzie vplyvu v Juhočínskom mori s tým, že
americké námorníctvo teraz čelí konfrontačnej výzve v spornom regióne. (The Economic
Times, 2018) Podľa výročnej správy the South China Sea Strategic Situation Probing
Initiative v roku 2019 Spojené štáty previedli osem FONOPS operácií, čo je v porovnaní
s rokom 2018 o tri viac. Americké jednotky sa tiež zapojili do najmenej 50 spoločných
cvičení so štátmi juhovýchodnej Ázie. Spojené štáty tiež rozšírili nasadenie svojich
pobrežných strážnych lodí v regióne. (SCSPI, 2020)
Americký program FONOPS v Juhočínskom mori sa zmenil na politické bojisko
s právnou fasádou medzi oboma štátmi. Každopádne sa vynára otázka, či tieto operácie majú
nejaký dopad na situáciu v Juhočínskom mori, keďže napriek ich častému prevádzaniu sa
nezdá, žeby sa niečo zmenilo. (Lan, 2018) Nie je realistické, aby Čína žiadala Spojené štáty,
aby sa vzdali svojich FONOPS akcií, rovnako ako nie je reálne, aby Spojené štáty žiadali
Čínu, aby jednoducho upustila od nadmerných námorných nárokov. Zdá sa tak, že oba štáty
sa nachádzajú v slepej uličke. (AMTI, 2019a) V prípade, že by Spojené štáty mali skutočne
záujem na tom, aby zastavili čínsku expanziu v Juhočínskom mori, museli by sa zapojiť do
pomerne nákladných akcií. Jedným zo spôsobov, ako to urobiť, je potrestať čínske
spoločnosti a jednotlivcov, ktorí sú priamo alebo nepriamo zapojení do úsilia o rekultiváciu
pôdy. Ak by Čína pokračovala aj ďalej v svojom postupe v Juhočínskom mori, Spojené štáty
by podľa AMTI mali okamžite reagovať a vyhlásiť, že dodajú susedným štátom vojenské
kapacity, aby účinne odmietli snahu Číny ovládnuť Juhočínske more alebo sa udržať na
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akomkoľvek ostrove, ktorý sa v budúcnosti rozhodne využiť. Takéto akcie budú veľmi
nákladné a znamenali by významnú zmenu politiky Spojených štátov voči sporu
v Juhočínskom mori. (Lan, 2018) Takáto významná zmena sa však v aktuálnej situácii nejaví
ako reálna, preto je pravdepodobné, že slepá ulička, v ktorej sa oba štáty nachádzajú bude
pretrvávať aj v nasledujúcich rokoch.
Akademici majú aj iné návrhy pre stratégiu Spojených Štátov v Juhočínskom mori.
Podľa analýzy U.S. Naval War College majú Spojené štáty štyri možnosti, ako postupovať
ďalej. Autori Hal Brands a Zack Cooper hovoria o tzv. „rollback“ stratégii, ktorá znamená
útok na čínske základne v Juhočínskom mori, blokácia čínskych námorných jednotiek, kým
sa nestiahnu a uplatnenie ekonomických sankcií za rovnakým účelom. Ďalšia stratégia
navrhuje tzv. zadržiavanie, podľa ktorého by mali americké zložky obsadiť všetky súčasti
kontrolované čínskymi susedmi a poskytnúť vojenskú podporu ostatným zainteresovaným
stranám konfliktu. Spojené štáty by mali udržiavať širokú vojenskú prítomnosť v regióne,
špeciálne v okolí Scarborough Shoal a mali by uznať čínskych susedov ako oprávnených
nárokovateľoch sporných súčastí Juhočínskeho mora. Treťou možnou stratégiou je podľa
tejto analýzy tzv. „offset“, ktorý zahŕňa posilnenie politicko-vojenskej angažovanosti
Spojených štátov v juhovýchodnej Ázii a zavedenie ekonomicko/diplomatických sankcií
v reakcii na čínske kroky. Poslednou možnosťou je tzy. „accommodation“ podľa, ktorého
by Spojené štáty mali akceptovať čínsku rekultiváciu pôdy, výstavbu a militarizáciu
a zastaviť FONOPS operácie v Juhočínskom mori. Autori v závere analýzy konštatujú, že
pravdepodobne najlepšou možnosťou pre Spojené štáty by bola kombinácia stratégií
containmentu a offsetu. Tie sa navzájom nevylučujú pričom kľúčové by bolo odsúdiť najviac
destabilizujúce aktivity Číny v danej oblasti a zároveň penalizovať menej ohrozujúce
správanie. Možnosť tzv. „rollbacku“ by znamenala otvorený konflikt, čo sa v súčasnosti
nejaví ako možnosť, ktorá by bola v záujme ktoréhokoľvek z aktérov. (Brands, Cooper,
2018) Iní autori tvrdia, že Spojené štáty by sa nemali v konflikte angažovať jednostrannými
pokusmi obmedziť rast Číny alebo obmedziť jej vplyv. Spojené štáty by mali hľadať
alternatívne prostriedky na zapojenie sa do sporu a to napríklad prostredníctvom zapojenia
Číny do mierových vyjednávaní so susednými štátmi. (Texeira, 2018)
V júny 2019 americké ministerstvo obrany vydalo ich prvú oficiálnu správu o IndoPacifickom regióne. V tomto dokumente je taktika Číny v Juhočínskom mori opísaná ako
už skôr spomínaná taktika „šedej zóny“ – stabilný postup malých, postupných krokov
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v šedých zónach medzi mierom a vojnou. Čína si tak pomaly zabezpečuje svoje ciele, pričom
zostáva pod hranicou ozbrojeného konfliktu. Ministerstvo menuje činnosti, ktoré táto taktika
zahŕňa a sú to politický nátlak, dezinformácie, či ekonomické páky. Modernizácia PLA má
svoju úlohu tiež a to posilňovať schopnosti Číny pôsobiť ďalej od jej hraníc. Správa kritizuje
prezidenta Si Ťin-pchinga za porušenie verejného prísľubu z roku 2015, v ktorom vyhlásil,
že Čína nemá v úmysle usilovať sa o militarizáciu ostrovov Spratly. Akcie, ktoré Čína
vykonáva v oblasti Juhočínskeho mora, sú podľa americkej správy ohrozujúce voľný tok
obchodu, ohrozujúce suverenitu iných štátov a podkopávajúce regionálnu stabilitu. Navyše
takéto činnosti nie sú v súlade so zásadami slobodného a otvoreného Indo-Pacifiku. Smerom
k Filipínam dokument podčiarkuje opätovné potvrdenie z marca 2019, kedy Spojené štáty
uistili Filipíny o záväzku vyplývajúceho zo vzájomnej obrannej zmluvy, a keďže Juhočínske
more je súčasťou Tichého oceánu, akýkoľvek ozbrojený útok na filipínske jednotky, lietadlá
alebo plavidlá v Juhočínskom mori budú viesť k vzájomnej obrane vyplývajúcej zo zmluvy
o vzájomnej obrane. Správa vo svojom závere hovorí o návrate súťaže veľmocí, v ktorej
deklarujú investície, akcie a orientáciu, aby zaistili, že medzinárodný poriadok, z ktorého
všetky krajiny v regióne benefitujú zotrvá aj naďalej. Spojené štáty budú dodržiavať svoje
záväzky k regiónu a budú konať v záujme ochrany svojich záujmov a záujmov svojich
spojencov a partnerov. Zároveň dodávajú, že majú očakávania aj smerom k spojencom
a partnerom, aby aj oni dodržiavali svoje záväzky a prispievali k spoločnému cieľu, ktorým
je stabilný a mierový región. (Department of Defense US, 2019a)
Z tejto správy amerického ministerstva obrany vyplýva, že Spojené štáty si dobre
uvedomujú ambície Číny a svojej pozície sa nchcú vzdať. Juhočínske more sa teda stalo
ďalšou oblasťou, kde sa mocensky predbiehajú Čína so Spojenými štátmi. Podľa autora
Roberta D. Kaplana je táto čínska stratégia inšpirovaná čínskym stratégom žijúcim v období
544-496 pr.n.l., Sun Tzu, podľa ktorého sa vojna vyhrá bez toho, aby sa v nej muselo
bojovať. Číňania teda postupujú v mikroúrovňach – kultivujú pôdu na ostrovoch, stavajú
pristávacie dráhy, inštalujú raketové batérie, rozmiestňujú dočasné ropné prieskumné
plošiny v sporných vodách a podobne. Každý krok je navrhnutý tak, aby vytvorili malý fakt,
ale bez vyvolania vojenskej reakcie z druhej strany, pretože Číňania sú si dobre vedomí, že
zatiaľ nemajú také kapacity, aby mohli konkurovať americkému námorníctvu a vzdušným
silám. (Kaplan, 2018) Takáto taktika je dnes známa ako „salámová taktika“, riziko je, že
z dlhodobého hľadiska by takáto stratégia mohla znamenať, že Čína bude účinne kontrolovať
celé územie v rámci línie deviatich čiar. (Lundy, 2016) Účinná kontrola Juhočínskeho mora
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umožní Číne neobmedzený prístup do širšieho Tichého oceánu, čo znamená, že sa z nej stane
námorná mocnosť s prístupom do dvoch oceánov.
Jedným z možných postupov voči tejto čínskej „salámovej taktike“ je vyvinúť radu
čiastkových reakcií. Tie by zahŕňali výraznejšie vyjadrenia ohľadom záujmov aj štátov,
ktoré si na územie Juhočínskeho mora nenárokujú a jednoznačne artikulovať obavy, ktoré
vyplývajú z eskalovania napätia v regióne rovnako ako kritiku správania, ktoré je rizikové
pre bezpečnosť a plynulé fungovanie regiónu. Podľa autora Dereka Lundyho je nevyhnutné
zvýšiť komunikáciu s médiami a častejšie zverejňovať informácie o udalostiach v regióne,
pričom kľúčové by malo byť stigmatizovanie nevhodného správania porušovaním
medzinárodného práva. Stigmatizácia zlého správania by mohla zahŕňať stiahnutie svojho
personálu z čínskeho veľvyslanectva, symbolické blokovanie lodí pri vstupe do prístavov,
prejavovanie nevôle voči obchodujúcim spoločnostiam na spornom území alebo zmeny
existujúcich stretnutí a programov. Lundy doporučuje posilnenie bezpečnostných vzťahov
Spojených štátov s regionálnymi partnermi, ktorí zdieľajú rovnaký prístup a vykonávanie
spoločných námorných a vzdušných cvičení. Konečným cieľom vytvorenia tejto pružnej
reakcie by podľa autora mala byť možnosť priamo reagovať na rastúce obavy skôr ako sa
stanú krízami, s myšlienkou potlačenia konfliktu smerom k znižovaniu napätia. (Lundy,
2016) Tento Lundyho návrh zároveň korešponduje aj s vyššie uvedeným návrhom z analýzy
U.S. Naval War College, podľa ktorého je pravdepodobne najlepšou možnosťou pre Spojené
štáty odsudzovať destabilizujúce aktivity Číny v regióne a zároveň posilňovať spoluprácu
s regionálnymi partnermi.
Dnešná realita je, že Čína vybudovala 20 základní na Paracelských ostrovoch
a sedem na ostrovoch Spratly pričom prostredníctvom nepretržitej prítomnosti pobrežnej
stráže vykonáva kontrolu nad Scarborough Shoal. Toto sú fakty, ktorým čelia Spojené štáty.
Západný Pacifik už nie je unipolárnym americkým námorným jazerom, ako tomu bolo
desaťročia po druhej svetovej vojne. Hlavní spojenci Spojených štátov hraničiaci
s Juhočínskym morom, Filipíny a Vietnam, nemajú na výber a musia vychádzať s oveľa
väčšou, ekonomicky dominantnou Čínou. Od Spojených štátov vyžadujú, aby boli
protipólom Číne a vyvažovali tak vplyv v regióne a nie, aby boli jej priamym nepriateľom.
Komunikácia prezidenta Trumpa vniesla do jeho ázijských spojencov neistotu a to vytvára
priestor na risk, že tieto štáty začnú uzatvárať s Čínou samostatné bilaterálne dohody, čo je
niečo, po čom Čína dlhodobo volá. Podľa Roberta D. Kaplana by bol takýto proces zradný
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a len zriedka priznaný a znamenal by, že sa jedného dňa zobudíme do Ázie, akú sme predtým
nepoznali. (Kaplan, 2018)
Je dôležité spomenúť vývoj politickej situácie na Filipínach, ktoré sú pre Spojené
štáty kľúčovým spojencom v regióne. V roku 2016 novozvolený filipínsky prezident
Rodrigo Duterte zmenil dovtedajšie smerovanie a postavenie Filipín k Číne. Filipínsky
prezident prejavil opačný názor, aký zastávali predchádzajúce vlády, uviedol, že chce, aby
sa Filipíny oddelili od Spojených štátov a to po ekonomickej aj vojenskej stránke. Niektorí
politickí komentátori označili tento obrat ako „obrat k Číne“ (Pivot to China) ako prirovnanie
k americkému „obratu k Ázii“ (Pivot to Asia), ktorý presadzoval od roku 2010 vtedajší
americký prezident Barack Obama spolu s vtedajšou ministerkou zahraničných vecí Hilary
Clinton. (Heydarian, 2016, 2019) Medzi oboma štátmi došlo k podpísaniu niekoľkých
vzájomných zmlúv týkajúcich sa ekonomickej a námornej oblasti. Filipíny súhlasili so
svojou účasťou na čínskej iniciatíve Novej hodvábnej cesty. (Cruz De Catro, 2019)
Filipínskym rybárom bolo dokonca povolené vstúpiť do vôd okolo atolu Scarborough Shoal
obsadeného Čínou od roku 2012. (Heydarian, 2018) V roku 2017 došlo k incidentu, keď
filipínska rybárska loď operovala v blízkosti ostrovov Spratly. Čínsky motorový čln
niekoľkokrát vystreli po filipínskej lodi, počas paľby sa nikto nezranil. Prezident Duterte
v reakcii na incident vyhlásil, že filipínske rybárske lode vzhľadom na prítomnosť Číny
v tejto oblasti podstúpili značné riziko keď vstúpili do týchto vôd. (CSIS, 2017)
Podľa analytikov si Filipíny a Čína udržia napriek sporom v Juhočínskom mori
priateľský vzťah, keďže každá zo strán si váži druhú stranu z politických alebo
ekonomických dôvodov. Filipíny dostávajú od Pekingu investície na obnovu infraštruktúr,
zatiaľ čo Čína vidí v priaznivých vzťahoch s Filipínami spôsob, ako zabrániť Manile
a silnejším spojencom, ako sú Spojené štáty, aby sa pokúsili zastaviť čínsku námornú
expanziu. Aktuálny filipínsky prezident Duterte bude pokračovať v udržiavaní relatívne
stabilného vzťahu s Čínou a Číne budú vzťahy s Filipínami pomáhať potlačiť vplyv
Spojených štátov v Juhočínskom mori. Ďalší vývoj vzájomných vzťahov bude do veľkej
mieri ovplyvňovať prípadné znovuzvolenie aktuálnej vlády na Filipínach. (Jennings, 2019)
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3 Čínska asertívna politika v Juhočínskom mori
„Čínska asertivita“ sa stala frázou, ktorú pravidelne používajú médiá, odborníci a aj
politici. Asertívna reakcia (v tomto prípade) Číny je aktívne sledovanie svojich záujmov
a odvážneho konania smerom k dosiahnutiu jej cieľov a to aj, ak je toto konanie v rozpore
so záujmami ostatných aktérov. Asertívne správanie sa musí výrazne líšiť od opatrení iných
krajín a predchádzajúcich noriem. Preto ak hovoríme o čínskej asertivite, hovoríme o novom
a jedinečnom správaní Číny, ktoré je kvalitatívne a/alebo kvantitatívne odlišné od správania
iných štátov. (Turcsanyi, 2017)

3.1 Stručný vývoj udalostí pred rokom 2010
História konfliktu siaha niekoľko desaťročí späť, pre ucelený obraz bude na tomto
mieste uvedený stručný vývoj udalostí spred roka 2010. Od 70. rokov minulého storočia sa
na území Juhočínskeho mora došlo k niekoľkým menších stretom, ktoré si vyžiadali
niekoľko desiatok mŕtvych. Zásadný konflikt sa uskutočnil v roku 1974 medzi Čínou
a Vietnamom o súostrovie Paracely. Čína vtedy využila vietnamskú vojnu a oslabenie
juhovietnamského námorníctva a získala kontrolu nad ostrovmi. Za pravdepodobne
najvyhrotenejšiu situáciu sa považuje stret medzi čínskymi námornými jednotkami
a vietnamskými loďami v blízkosti Johnsonovho útesu, v ktorom boli potopené vietnamské
lode a bolo zabitých 74 vietnamských námorníkov. Vtedajší čínsky predseda Ústredného
vojenského výboru Teng Siao-pching vyslovil čínskemu námorníctvu pochvalu za úspešné
bránenie čínskeho územia. (Benson, 2012) Ďalší závažnejší incident sa udial v roku 1995 na
území Mischiefského útesu, ktorý sa nachádza vo výlučnej ekonomickej zóne Filipín. Počas
monzúnového obdobia Čína využila neprítomnosť filipínskych jednotiek a obsadila ostrovy
s cieľom postaviť tam základňu. Ani po niekoľkých stretoch a diplomatickému nátlaku sa
Filipínam nepodarilo získať kontrolu nad útesom späť.
Od začiatku roka 2000 do približne roka 2009/2010 bola situácia v Juhočínskom mori
prevažne pokojná, napriek tomu však došlo k niekoľkým menším incidentom. Napríklad
v roku 2001 medzi Čínou a Spojenými štátmi, kedy sa americké špionážne lietadlo stretlo
s čínskou stíhačkou. Americký letúň bol nútený núdzovo pristáť, pričom celá posádka bola
zatknutá Čínou a zadržiavaná po dobu 11 dní. (Kan, 2001) Počas ďalších rokov dochádzalo
k niekoľkým občasným stretom, predovšetkým medzi vietnamskými rybármi a čínskymi
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pobrežnými hliadkami. Mnohé čínske kroky boli prijaté ako reakcia na niektoré aktivity
iných štátov alebo aspoň v rovnakom čase ako ich činy. Rastúci počet čínskych hliadok
v sporných vodách je možné považovať za reakciu na kroky Filipín a Vietnamu, ktoré prijali
právne opatrenia na posilnenie ich nárokov a správu sporných pozemných útvarov v mori.
(Swaine, Fravel, 2011, s. 6-7)

3.2 Čínske asertívne správanie 2010-2019
Podľa zhodnotenej literatúry sa podstatná zmena čínskej politiky smerom
k asertívnejšiemu správaniu začala od konca roka 2009. Americký Pivot to Asia, ktorý prišiel
v roku 2010/11, a ďalšie aktivity jednotlivých strán sporu vytvárajú špirálu udalostí, pri
ktorých je ťažké rozlišovať medzi akciami a reakciami Číny a ostatných štátov. Obdobie po
roku 2011 prinieslo niekoľko významných incidentov, pri ktorých Čína zohrávala vedúcu
úlohu. V tejto časti bude hlavná pozornosť venovaná štúdiu vybraných incidentov.

Odrezanie káblov 2011-2012
V roku 2011 a neskôr aj v roku 2012 Čína opakovane prerušila káble na
vietnamských seizmických prieskumných plavidlách pátrajúcich po ložiskách ropy
a zemnom plyne v rámci vietnamskej výlučnej ekonomickej zóny. Zjavným čínskym cieľom
bolo prerušiť ich činnosti súvisiace s ropou, ktoré naďalej pokračovali, aj napriek čínskemu
diplomatickému tlaku od roku 2007. (Hayton, 2014b)
Prvý prípad nastal 26. mája 2011, keď sa trom čínskym polovojenským lodiam
podarilo preťať a prerušiť kábel, hoci bol chránený pomocou niekoľkých rybárskych
trawlerov. Boli najmenej dva ďalšie prípady, keď čínske námorné agentúry prerušili káble
vietnamských sledovacích lodí v roku 2011 a ďalšie prípady snahy o zablokovanie
seizmického výskumu vykonávaného Filipínami a Malajziou. K ďalším incidentom
s káblami došlo aj v roku 2012 a znova zahrnuli vietnamské plavidlá. (Page, 2012)
Čína pochopiteľne odmietla akékoľvek tvrdenia o priestupku a tvrdí, že Vietnam je
ten, kto eskaluje spor. Tvrdí, že tak robí jeho aktivitami v oblasti, ktorá patrí Číne. Navyše
podľa vyhlásenia čínskeho ministerstva zahraničných vecí sa Vietnam dopustil závažného
porušenia suverenity Číny a jej námorného práva, pričom dodáva, že verí, že ostatné štáty
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rešpektujú pozíciu Číny a jej práva. (Ministry of Foreign Affairs, 2011) Zároveň ani
v samotnej Číne nedošlo k zhode v súvislosti s týmito incidentmi, niektoré hlasy považovali
rezanie káblov za konanie, ktoré zašlo priďaleko. Profesor Ču Feng z Pekinskej univerzity
označil túto čínsku aktivitu za neprijateľnú. (Perlez, 2012)
Z čínskeho hľadiska bolo prerušovanie káblov v súlade s jej predchádzajúcou
pozíciou, aby sa zabránilo ďalším zahraničným aktivitám vo využívaní oblastí, ktoré Čína
považuje za jej vlastné. Táto čínska aktivita pritiahla aj veľkú zahraničnú pozornosť. Žiadna
iná krajina zapojená do sporu v Juhočínskom mori nereagovala podobným spôsobom na
činnosti inej krajiny, neexistujú ani podobné prípady iných fyzických sabotáží prieskumných
činností. Aktivity Číny a jej následné vyhlásenia vyvolali vo Vietname vlnu nepokojov,
ktoré mali za následok hackerské útoky na čínske webové stránky a vietnamské protesty,
ktoré boli potlačené vietnamskými štátnymi orgánmi. (Page, 2012) Incident rezania káblov
môže byť považovaný ako prípad reaktívnej asertivity Číny, keďže táto aktivita mala byť
reakciou na nový externý vývoj.

Scarborough Shoal 2012
Filipíny a Čína sa v období od apríla do júna 2012 nachádzali v samostatnom spore
o plytčinu Scarborough. Štáty sa ocitli v slepej uličke v čase, kedy sa Filipíny pripravovali
na spoločné námorné cvičenia so Spojenými štátmi v období od 16. až 27. apríla v blízkosti
spornej oblasti. (BBC, 2012) Scarborough Shoal, ktorý sa nachádza vo výlučnej
ekonomickej zóne Filipín, si nárokujú Filipíny, Čína a Taiwan, pričom v danom čase
vykonávali de facto kontrolu iba Filipíny. (Green, 2017) Incident začal, keď filipínske
prieskumné lietadlá spozorovali čínske rybárske lode. Filipínske námorníctvo zadržalo osem
čínskych rybárskych lodí v blízkosti skál Scarborough. Nasledovalo obvinenie z nelegálneho
vplavenia do výsostných teritoriálnych vôd Filipínskej republiky, avšak Filipíny museli
nakoniec ustúpiť, pretože proti nim stáli dve ozbrojené plavidlá čínskej armády. Peking
okamžite reagoval tým, že do tejto oblasti poslal ďalšie vojenské lode a vyhlásil, že tieto
skaly sú súčasťou čínskeho územia a filipínske námorníctvo toto teritórium narúša. Čína
tvrdí, že čínski rybári sa počas zlého počasia pokúsili ukryť v tejto oblasti a filipínsky
námorný čln im blokoval vstup do lagúny a obťažoval ich. Čínske dozorné plavidlá boli
vyslané na ochranu ich rybárov. (Green, 2012)
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Po niekoľkých dňoch Filipíny nahradili svoje námorníctvo pobrežnou strážou, ktorá
zostala na mieste proti čínskym náprotivkom až do júna, kedy sa obe strany stiahli z dôvodov
tajfúnov. Mesiac na to Čína však svoje nároky na plytčinu Scarborough opätovne potvrdila
a čínske lode sa vrátili do tejto oblasti a prevzali kontrolu.
Čína na dosiahnutie svojich politických cieľov vyvíjala na Filipíny enormný tlak,
zaviedla ekonomické opatrenia a rozhodla sa znížiť svoj dovoz banánov z Filipín, pričom
oficiálne argumentovala problémom s ich kvalitou. Namiesto toho rástol dovoz banánov
z Ekvádoru. Ďalej Čína vydala aj bezpečnostné varovanie čínskym turistom, ktoré vyústilo
vo výrazný pokles čínskych turistov na Filipíny, najmä v organizovaných skupinách.
(Turcsányi, 2018, s. 47) Čína vyslala do oblasti svoje najmodernejšie ozbrojené lode
a údajne bolo na mieste 90 čínskych plavidiel oproti dvom filipínskym lodiam. (Green, 2012)
Potom, čo Filipíny stiahli z oblasti svoje lode (kvôli tajfúnu), Čína obnovila obchod
s banánmi a odvolala svoje odporúčanie pre turistov nejazdiť na Filipíny. (Turcsányi, 2018,
s. 47)
Čínsky tlak na Filipíny možno považovať za asertívny, odzrkadľoval sa v počte
vyslaných plavidiel oproti neporovnateľne menšiemu počtu filipínskych lodí (Turcsányi,
2018), v úrovni diplomatického tlaku a v uplatňovaní hospodárskych sankcií. Keď Filipíny
reagovali na čínsku prítomnosť, bez ohľadu na to, či to bola provokácia, ilegálna aktivita
alebo legitímne správanie, Čína to využila ako zámienku na zvýšenie svojej prítomnosti a
tlaku v danej oblasti. Nakoniec sa obe strany za pomoci Spojených štátov dohodli na
provizórnom riešení a to, že Čína dočasne zastaví lov rýb v oblasti, zatiaľ čo Filipíny stiahnu
svoje vojnové loďstvo. (Lieberthal, 2012) Začiatkom júna 2012 Filipíny tejto dohode
vyhoveli, Číňania sa jej však vzdali (Čína sa bránila, že nikdy nesúhlasila so žiadnou
dohodou) a jej vládne plavidlá zostali na mieste. (Glaser, Szalwinski, 2013)
Čínska pobrežná stráž si tak odvtedy vynútila jurisdikčnú kontrolu nad spornou
oblasťou. V reakcii v januári 2013 filipínska vláda podala podnet na medzinárodné
arbitrážne konanie proti čínskym nárokom v Juhočínskom mori na stálom rozhodcovskom
súde v Haagu, Čína pritom deklarovala, že sa na arbitráži nebude zúčastňovať. Bol to vôbec
prvý prípad, kedy štát žaloval Čínu kvôli nárokom v rámci UNCLOS. V júli 2016 stály
Arbitrážny súd v Haagu rozhodol v prospech Filipín, prehlásil, že Čína nemá na dané územie
žiadne historické práva založené na línii deviatich čiar a Čína tak narušila filipínsku
suverenitu vmiešavaním sa do jej rybárskych a výskumných aktivít a rovnako aj budovaním
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umelých ostrovov (na pozemných prvkoch nachádzajúcich sa v súostroví Spratly). Čína na
toto rozhodnutie reagovala, že ho nebude akceptovať, ani uznávať. Podľa nej je predmetom
konania územná zvrchovanosť nad príslušnými útvarmi v Juhočínskom mori a tá nie je
v kompetencii arbitrážneho súdu. (Phillips, 2016)
Dohovor UNCLOS, ktorého signatármi sú obe strany sporu, sa však nezaoberá
zvrchovanosťou štátov nad konkrétnym územím a jeho cieľom nebolo rozhodnúť o tom,
ktorý štát má zvrchované právo nad akým územím v Juhočínskom mori. Tribunál dodáva,
že napriek neúčasti Číny na procese je Čína zmluvnou stranou konania, a je tak viazaná
akýmkoľvek rozhodnutím súdu. Problém je, že neexistuje mechanizmus, ktorý by toto
rozhodnutie vynútil. Tento problém sa vo všeobecnosti považuje za hlavné úskalie
medzinárodného práva.

Second Thomas Shoal od roku 2013
Podobný incident sa stal medzi Čínou a Filipínami v máji 2013, kedy Čína zvýšila
svoju prítomnosť neďaleko filipínskej základne v Juhočínskom mori. Čínska pobrežná stráž
a ďalšie plavidlá boli spozorované len pár kilometrov od Second Thomas Shoal, koralového
útesu ležiaceho v EEZ Filipín, ktorý si nárokuje Čína, a ktorý je súčasťou Spratlyho
ostrovov. Od roku 1999 obsadila filipínska námorná pechota chátrajúcu vojnovú loď Sierra
Madre nachádzajúcej sa na vrchole koralového atolu na sporných ostrovoch Spratly.
Manilské ministerstvo zahraničných vecí protestovalo proti nástupu nepretržitého pobytu
čínskych hliadok a označila ich za provokatívne a ilegálne. (Agence France-Presse, 2013)
Iní vedúci predstavitelia uznali, že Pekingu sa nedá uprieť legálna sloboda plavby okolo
útesu, no stále vyjadrujú svoje obavy o bezpečnosť filipínskych vojakov. Prítomnosť Sierra
Madre a vojakov na palube je súčasťou väčšej stratégie Manily v Juhočínskom mori za
účelom ochrany jej námorných území. (Baruah, 2014)
V máji 2013 čínske plavidlá blokovali filipínske zásobovacie lode, aby sa dostali
k útesu a odovzdali zásoby ich jednotkám. Od roku 1999 Čína do obnovy zásob filipínskej
posádky na Second Thomas Shoal nikdy nezasahovala, teraz však tvrdí, že lode tentokrát
vozili stavebný materiál na výstavbu ďalšej infraštruktúry na plytčine. (Glaser, Szalwinski,
2013) Filipínske ministerstvo zahraničných vecí prehlásilo, že Second Thomas Shoal
považuje za integrálnu súčasť Filipín a Čína by mala opustiť tieto vody, pretože podľa
medzinárodného práva nemá právo tam byť. Reakcia Číny bola, že Čína má nesporné právo
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suverenity nad útesom a akékoľvek filipínske snahy vysielať zásobovacie lode na nimi
okupované územie je porušenie DOC (Declaration on the Conduct of Parties in the South
China Sea) z roku 2002, ktorý zakazuje osídľovanie a obývanie (vtedajších neobsadených)
súčastí. Podľa čínskeho ministerstva zahraničných vecí, má Čína právo chrániť jej národnú
suverenitu vykonávaním hliadok. (Green, 2017)
Čínskymi médiami prebehla informácia, že by Číňania mali použiť rovnakú taktiku,
akú použili pri Scarborough Shoal, to znamená obkľúčiť útesy čínskymi loďami vo vrstvách,
s rybárskymi plavidlami vo vnútorných vrstvách, obklopenými civilnými námornými
plavidlami a námornými loďami vo vonkajších vrstvách. (Glaser, Szalwinski, 2013) Cieľom
tejto stratégie by bolo vyvinúť tlak na Filipíny a prítomné jednotky námornej pechoty, aby
sa stiahli a to buď kvôli nedostatku zásob, zhoršeniu životnej situácie na zhrdzavenej lodi
alebo jednoducho by podľahli tlaku. Prípadne akýkoľvek incident medzi rybármi a armádou
by poskytol zámienku na zapojenie čínskych plavidiel alebo dokonca armády. (Glaser,
Szalwinski, 2013)
Udalosti na Second Thomas Shoal sú do určitej miery porovnateľné s incidentom
Scarborough Shoal z roku 2012. Incident začal so zvyšujúcou sa prítomnosťou čínskych
plavidiel pod zámienkou filipínskeho budovania infraštruktúry avšak Filipínci informovali,
že stavebné materiály sa snažili dodať za účelom rekonštrukcie chátrajúcej lode, ktorej hrozil
rozpad. Zatiaľ čo Čína považuje filipínske aktivity za porušenie DOC z roku 2002, Filipíny
sa bránia tým, že ich úmyslom bolo zabrániť úplnému rozpadu vojnovej lode. Rovnako ako
v prípade Scarborough Shoal majú obe strany rozdielne interpretácie dôvodov, prečo
k incidentu došlo. Čína používa stavebné práce na lodi Sierra Madre ako zámienku na
blokádu, ale nezúčastnila sa žiadneho priameho pokusu dostať ju pod kontrolu, hoci by to
technicky pre Čínu nebolo problémom. Dôvod, prečo sa Čína nepokúsila násilne obsadiť
filipínsku loď Sierra Madre, je pravdepodobne ten, žeby to bolo považované za otvorený
útok na Filipíny, čo by malo za následok okamžité participovanie Spojných štátov, ktoré
majú s Filipínami uzavretú vzájomnú dohodu o obrane. Filipíny kvôli čínskej blokáde
doručujú zásobovanie svojim námorným hliadkam letecky, pričom táto patová situácia
pokračuje dodnes.
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Rekultivácia pôdy a stavebné práce od roku 2013
Od konca roka 2013 sa Čína zapojila do rozsiahlych rekultivačných projektov
a výstavby umelých ostrovov najmenej na siedmich miestach na ostrovoch Spratly
a najmenej na troch miestach na ostrovoch Paracely. (Lee, 2015) Zakladajúc väčšinou na
satelitných snímkach a snímkach sledovacích lietadiel je možné získať pomerne presný opis
čínskych aktivít. Na ostrovoch Spratly a Paracely ich činnosť spočíva v rozširovaní
vysušovania pôdy a to rekultivačnými prácami, stavbou morských múrov a výstavbou
rôznych štruktúr na nich, vrátane letísk, viacpodlažných budov, radarových veží,
rozmiestňovania zbraní, dokov lodí, základní vrtuľníkov a podobne. Niektoré konštrukcie
boli navrhnuté tak, aby slúžili ako letecké, aj námorné základne Číny. To znamená, aby
dokázali uskladniť všetky typy lietadiel a zároveň ukotviť najväčšie čínske námorné lode.
Tieto práce sú v súlade s možnou prípravou na vytvorenie identifikačnej zóny vzduchu nad
Juhočínskym morom. (AMTI, 2020a)
Špecificky najmä Fiery Cross (viď. príloha č. 1), útes patriaci pod súostrovie Spratly,
sa zjavne stáva novou základňou pre čínsku vojenskú silu v Juhočínskom mori. Po
rekultivačných a stavebných prácach sa na útese nachádza letisko a prístav ponúka lepší
prístup k hlbokým vodám pre ponorky - lepší prístup, ako ponúka ich základňa v Hainane.
Spolu s ich strategickým umiestnením v centrálnej oblasti Juhočínskeho mora, hneď vedľa
jednej z najväčších obchodných tepien sveta a zhruba v rovnakej vzdialenosti medzi
pevninskou Čínou a Melackým prielivom, to pre Čínu vytvára skutočne strategické miesto.
Je to tiež druhým najjužnejším miestnym stanovišťom kontrolovaným Čínou v Juhočínskom
mori. Hangáre pre štyri bojové lietadlá, hangárový priestor pre ďalších dvadsať bojových
lietadiel a štyri ďalšie hangáre, kde sú schopní umiestniť bombardéry, tankery na tankovanie
paliva a veľké dopravné lietadlá. Všetky hangáre boli dokončené začiatkom roka 2017.
Koncom roka 2016 bola dokončená vysoká veža, v ktorej je umiestnené senzorové
a komunikačné zariadenie. Podľa snímok vykonaných AMTI v roku 2017 pole
vzpriamených stožiarov, pôvodne predpokladaných za komunikačné zariadenia, sa napokon
javí ako vysokofrekvenčné radarové pole, aké bolo postavené na Cuateronovom útese pred
dvoma rokmi. Na Fiery Cross bolo v roku 2016 okolo základne postavené jedno zo
štvorbodových obranných zariadení, pričom podobné zariadenia sú umiestnené na všetkých
čínskych umelých ostrovoch, tie (podľa identifikovaných snímok AMTI) kombinujú veľké
zbrane a pravdepodobne zbrane blízkeho dostrelu. Veľké komunikačné/senzorové pole
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nemá zatiaľ žiaden z ostatných ostrovov, hoci menšie boli postavené na Subi a Mischief, čo
naznačuje, že Fiery Cross by mohol slúžiť ako spravodajský/komunikačný uzol pre Čínu.
(AMTI, 2018b)
Podľa satelitných snímok Asia Maritime Transparency Initiative zo začiatku roku
2016 začala Čína výstavbu druhého letiskového pásma na ostrovoch Paracely na severnom
a strednom z ostrovov. Napriek čínskym vyjadreniam o tom, že sa na týchto ostrovoch nič
podobné nedeje, satelitné snímky potvrdzujú opak. Na ostrovoch bolo umiestnených
niekoľko nových zariadení, vrátane toho, čo sa javí ako veľká administratívna budova.
Zároveň Čína začala s vysušovaním a rekultiváciou pôdy za účelom spojiť oba ostrovy. Asia
Maritime Transparency Initiative označila tieto a aj ďalšie podobné aktivity Číny za
ekologicky deštruktívne a destabilizujúce región. (AMTI, 2017)
V súčte to znamená, že Čína má k dispozícii celkom päť letiskových pruhov
v sporných oblastiach Juhočínskeho mora: dva na Paraceloch (Woody Island a na Severnom
a Strednom ostrove) a tri na ostrovoch Spratly (Subi Reef, Fiery Cross a Mischief Reef).
(AMTI, 2020b)
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Mapa č.4: čínske základne v Juhočínskom mori15

Je nutné povedať, že Čína nie je jediná, kto vykonáva rekultivačné a stavebné práce
v Juhočínskom mori, Vietnam a Taiwan vykonávajú túto činnosť tiež, avšak nedá sa
porovnať s rozsahom aktivít Číny. Podľa správy Pentagonu z roku 2016 (tieto údaje sú
aktuálne aj dnes) Čína získala 2 900 akrov pôdy, Vietnam 80 akrov, Malajzia 70 akrov,
Filipíny 14 akrov a Taiwan 8 akrov. (Lubold, 2015) Filipíny vykonali rekultiváciu pôdy na
Palawane. Palawan je prirodzená pozemná súčasť a podľa medzinárodného práva sa
kvalifikuje ako ostrov. Filipíny majú suverenitu nad Palawanom a preto môžu legálne
získavať pôdu z akéhokoľvek dôvodu. Vietnamská rekultivácia predstavuje asi 1,9 percenta
z toho, čo buduje Čína. Je potrebné doplniť aj to, že Vietnam začal s rekultivačnými prácami
15

Zdroj: South China Morning Post, (online) What’s behind Beijing’s South China Sea moves – and why US
patrols
are
making
things
worse.
Dostupné
na:
https://www.scmp.com/weekasia/geopolitics/article/2139073/whats-behind-beijings-south-china-sea-moves-and-why-us-patrols
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o niečo skôr ako Čína, už v roku 2011. Čína preto často zneužíva tento fakt a obhajuje svoju
rekultivačnú a stavebnú činnosť v Juhočínskom mori tým, že poukazuje na skutočnosť, že
iné štáty už mali v tejto oblasti pristávacie dráhy a robili tieto činnosti tiež. (AMTI, 2016)
Čína tvrdí, že nerobí nič iné než dobiehanie iných, pričom tiež vyhlasuje, že svoje nové
zariadenia môžu potenciálne poskytovať rôzne služby pre verejné statky v tejto oblasti.
V neposlednom rade nezabúda tvrdiť, že má právo robiť si čo chce, pretože má suverenitu
nad pevninskými útvarmi a príslušnými vodami. (Glaser, 2015) Podľa ministra zahraničných
vecí Číny je cieľom rekultivačných prác zlepšenie životných a pracovných podmienok
personálu umiestneného na mieste, lepšej ochrany územnej suverenity a námorných práv
a záujmov, ako aj lepšieho dodržiavania medzinárodnej zodpovednosti a záväzkov Číny
v námornej doprave, ďalej pátracie a záchranné práce, prevencia a zmierňovanie následkov
katastrof, námorná veda a výskum, meteorologické pozorovanie, ochrana životného
prostredia, bezpečnosť plavby, služba výroby v rybárskom priemysle a v ďalších oblastiach.
Podľa Pekingu bude po úspešnej výstavbe ostrovov a útesov, možné poskytnúť tu
komplexné služby na uspokojenie rôznych civilných požiadaviek, okrem potreby
nevyhnutnej vojenskej obrany. (Glaser, Thayer, 2015)
V priebehu približne jedného roka sa Číne podarilo zlepšiť svoju pozíciu
z geograficky vzdialenej znevýhodnenej krajiny bez vhodných a stálych pozícii v spornom
území do štátu s najmodernejšou infraštruktúrou schopnou podporovať vojenské projekcie
priamo v strede sporného územia, z rôznych značne posilnených postov. Činnosť Číny
nebola priamo vyprovokovaná inými nárokujúcimi štátmi, ale keďže rekultivačná činnosť
Vietnamu začala už v roku 2011, môže byť považovaná za prispievajúci faktor. Za ďalší
prispievajúci faktor môže byť aj súdny spor s Filipínami, aj preto je možné čínske
rekultivačné a stavebné činnosti považovať za reaktívnu asertivitu.

Ropná plošina Haiyang Shiyou 981 incident 2014 a ďalšie
V máji 2014 Čína umiestnila ropnú plošinu Haiyang Shiyou 981 v sporných vodách
v blízkosti ostrovov Paracely (viď. mapa č. 5), konkrétne na vietnamskej strane strednej
čiary medzi čínskym a vietnamským pobrežím, kde si Čína nárokuje svoju EEZ generovanú
ostrovmi Paracely. Tieto vody sú tiež nárokované Vietnamom ako súčasť jeho EEZ,
približne 30 vietnamských lodí sa preto pokúsilo zasiahnuť, ale neúspešne, keďže na mieste
bolo umiestnených viac ako 80 čínskych plavidiel pobrežnej stráže. Počas tejto operácie bolo
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niekoľko vietnamských osôb zranených a zadržaných. (Bower, Poling, 2014) Umiestnenie
ropnej plošiny v sporných vodách neďaleko ostrovov Paracely bolo po prvýkrát, kedy Čína
začala ťažiť ropu zo sporných vôd použitím ropnej plošiny, aj keď stále nie komerčne a len
na dočasnej báze. (Thayer, 2014)

Mapa č. 5 umiestnenie čínskej ropnej plošiny Haiyang Shiyou 981 vo vietnamskej
EEZ16

Ropná plošina zostala na mieste v prevádzke do júla 2014, hoci pôvodne mala zostať
až do 15. augusta 2014. Čína uviedla, že jej misia bola úspešne splnená skôr, ako pôvodne
predpokladala. Alternatívnym vysvetlením bolo, že sa tak stalo kvôli hroziacemu tajfúnu.
(Thayer, 2014) Analytička Bonnie Glaser sa vo svojej štúdii vyjadrila, že Čína svoju plošinu
stiahla, pretože si chcela zachovať tvár a zmierniť napätie s Vietnamom. (Glaser, 2014) Iní
16

Zdroj: Business Insider, (online) Vietnam Mobs Set Fire to Foreign Factories over China´s new Oil in the
South China Sea. Dostupné z: https://www.businessinsider.com/vietnam-mobs-protest-chinese-oil-rig-2014-5
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analytici hovoria o tlaku zo strany Spojených štátov, ktoré vyzvali Čínu, aby odstránila svoju
ropnú súpravu a jej sprievodné lode, zároveň Čínu vyzvala k zmrazeniu svoje ďalšie
provokatívne kroky. Prezident Barack Obama v telefonickom rozhovore so Si Ťin-pchingom
upozorňoval na konštruktívne riešenie rozdielov medzi štátmi. (Obama, 2015) Na podobné
reakcie hovorca ministerstva zahraničných vecí Číny Hong Lei reagoval vyhlásením, že
plošina bola odstránená, pretože splnila svoj cieľ skôr, ako sa predpokladalo, a nemá to nič
spoločné s akýmikoľvek externými faktormi. (Thayer, 2014) V roku 2015 Čína znovu
presunula ropnú plošinu neďaleko Paracelských ostrovov, tentokrát do čínskych nesporných
vôd a bližšie k čínskemu pobrežiu. Plošina bola umiestnená v blízkosti dvoch
uhľovodíkových blokov, ktoré boli už skôr vytvorené Hanojom, avšak ešte neboli ponúkané
na ťažbu zahraničným ropným a plynárenským spoločnostiam17.
Hlavní predstavitelia Vietnamu prijali zmierovacie diplomatické postoje a vynaložili
úsilie vytvoriť horúcu linku medzi vedúcimi predstaviteľmi a aj následne vyslali osobitného
vyslanca. Avšak Peking nemal záujem o žiadnu z týchto aktivít vyvinutých Vietnamom.
(Thayer, 2014) Jeden z priamych dôsledkov incidentu boli masívne protesty vo Vietname
namierené proti Číne. Niektoré z týchto protestov vyvrcholili až smrťou niekoľkých
čínskych občanov a k poškodeniu majetku. (Do, 2014) Ďalej tento incident prispel k
ďalšiemu prehlbovaniu vzťahov Vietnamu so Spojenými štátmi a inými aktérmi.
Tento prípad sa líši od incidentov v Scarborough a Second Thomas Shoals. Pri tejto
udalosti je jasné, že ju iniciovala Čína, pričom jej konanie je podľa nej legitímne z dôvodu
suverenity nad Paracelmi a nimi generovanou EEZ. Vietnamské reakcie Čína označila za
provokácie. Po protestoch Peking kritizoval Hanoj za to, že nezabezpečil bezpečnosť
čínskeho ľudu a majetku vo Vietname. Ďalej Čína opakovane kritizovala Vietnam za
„internacionalizáciu“ sporu tým, že sa ho snažila vyriešiť multilaterálne alebo zapojením
externých aktérov, ako napríklad USA alebo Indie.
Autori ako Carl Thayer alebo aj M. Taylor Fravel uvádzajú, že rozhodnutie Čínskej
národnej ropnej spoločnosti (CNOOC) presunúť ropnú plošinu HD-981 bolo premysleným
krokom teritoriálnej asertivity. CNOOC je štátnym podnikom, ale rozhodnutie presunúť toto
zariadenie v hodnote jedného bilióna dolárov do oblasti s neistými zásobami uhľovodíkov
a zároveň vyvolať diplomatickú krízu hovorí o plánovanej politickej povahe tohto kroku.

17

Nachádza sa tiež v blízkosti blokov 118 a 119, kde v rokoch 2011 a 2012 americká spoločnosť ExxonMobil
objavila významné zásoby ropy a zemného plynu. (Bower, Poling, 2014)
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Skutočnosť, že vrtná sústava bola sprevádzaná približne 80 loďami PLA a čínskej pobrežnej
stráže, umocňuje predstavu, že Čína sa rozhodla cielene vyvíjať strategický tlak na
presadzovanie svojich územných nárokov v regióne. (Fravel, Thayer, 2014)
V júli 2017 Peking údajne hrozil Vietnamu vojenskou akciou v prípade, že by Hanoj
nezastavil vykonávanie vrtov vo vietnamskej EEZ. (Hayton, 2017) V marci a máji 2018 sa
Vietnam znovu pokúsil o ropné vrty a zemného plynu v jeho EEZ, Peking vydal podobné
varovanie znova. Hlavní hráči v regióne Spojené štáty a ASEAN nedokázali odsúdiť tieto
čínske hrozby. (Hayton, 2018) Spojené štáty reagovali v podobe vyhlásenia podľa, ktorého
je chovanie Číny „provokatívne“ a tým, že sa Čína vyhýba otvorenému konfliktu s priamym
spojencom Spojených štátov (ktorými sú v danom regióne Filipíny), Čína vykresľuje
Spojené štáty ako neschopné presadzovať svoje záujmy v regióne. ASEAN nemá jednotný
prístup k čínskemu nátlaku a navyše Čína odmieta multilaterálne vyjednávania, ktoré
presadzuje ASEAN. Keďže Washington nepreukazuje žiadne odhodlanie zastaviť Čínu
v pokračovaní v jej nezákonnom správaní v Juhočínskom mori, znižuje dôveryhodnosť
svojho záväzku voči stabilite v Ázii a Tichomorí. Niektorí túto reakciu Spojených štátov
pripisujú váhavosti prejaviť silnú reakciu zo strachu z prerušenia bilaterálnych vzťahov
s Čínou (najmä ekonomických väzieb v rámci obchodnej vojny). (Panda, 2014) Ďalšie
názory hovoria, že Spojené štáty sa nemôžu staviať do pozície „policajta“, ktorý chráni
medzinárodné právo v spore Juhočínskeho mora jednoducho preto, že nie sú zmluvnou
stranou dohovoru UNCLOS. (Tong, 2016) Hoci administratíva Donalda Trumpa zvýšila
počet operácii FONOPs v Juhočínskom mori, zdá sa, že ani to neodradilo Čínu od
vykonávania ďalších operácií, ktoré sú v rozpore s UNCLOS.
V júni 2019 loď pobrežnej stráže Číny začala ohrozovať vo vietnamskej EEZ ropnú
plošinu Hakuryu 5 a zásobovacie plavidlá na mori, ktoré jej asistovali. Podľa identifikačného
systému bolo rozpoznaných niekoľko lodí čínskej pobrežnej stráže nasadených za sebou,
aby udržali svoje pozície aj počas pohotovostného stavu. Táto blokáda sa skončila v októbri
2019, kedy čínske plavidlá opustili vietnamskú výlučnú ekonomickú zónu. Deeskalácia bola
zrejme reakciou na odchod vrtnej súpravy Hakuryu 5 z vietnamského bloku ropy a plynu
06-01. (AMTI, 2019b)
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Militarizácia čínskych základní od roku 2015
Otázka možného vojenského využitia nových umelo vybudovaných území a na nich
vybudovaných zariadení je priamo spojená s rekultivačnými a stavebnými prácami, ktoré
Čína od roku 2014 realizuje. Čína a Spojené štáty sa navzájom obviňujú za militarizáciu
tejto oblasti, pričom Čína neprestáva tvrdiť, že jej vojenské zariadenia nie sú také rozsiahle,
aby mohla byť obviňovaná z militarizácie. (Valencia, 2019)
V novembri 2014 čínske ministerstvo zahraničných vecí

dodalo, že

novovybudované základne môžu pomôcť pri plnení medzinárodných záväzkov Číny.
(Glaser, 2015) V marci 2015 hovorkyňa ministerstva zahraničných vecí Hua Chunying na
tlačovej konferencii vyhlásila, že Čína si drží jasný a konzistentný prístup k otázke
Juhočínskeho mora. Čínske konštrukčné aktivity na ich vlastných ostrovoch a v ich
vlastných vodách sú podľa slov hovorkyne odôvodniteľné a zákonné. (Hua Chunying, 2015)
V apríli 2015 ministerstvo zahraničných vecí pripustilo, že novovybudované objekty sú
určené nie len na civilné účely, ale aj na nevyhnutné požiadavky čínskej vojenskej obrany.
(Glaser, 2015)
Inými slovami, Číňania sa snažili zmierniť obavy týkajúce sa ich umelej výstavby
tvrdením, že tieto činnosti sú zamerané na poskytovanie verejných statkov. Čínsky námorný
admirál PLA armády Jin Čuo argumentoval, že na komunikáciu a monitorovanie sú
v Juhočínskom mori potrebné veľké radarové stanice. V reakcii na zmiznutie lietadla
MH370 spoločnosti Malaysia Airlines argumentoval za vylepšenie pátracích a záchranných
kapacít kvôli možným námorným a leteckým nehodám. Generál uviedol, že Čína má
nespornú zodpovednosť za námorné pátracie a záchranné práce v Juhočínskom mori a to na
základe rozhodnutia Medzinárodnej námornej organizácie (IMO) z roku 1985 o tom, že Čína
a čínsky Hong Kong sú zodpovedné za región severne 10 stupňov severnej zemepisnej šírky
a západne od 124 stupňov východnej dĺžky. (Glaser, 2015) Čínske vyhlásenie obsahuje aj
pasáž o tom, že Juhočínske more je životne dôležitou oblasťou pre námornú lodnú dopravu
a rybolov, ale nachádza sa ďaleko od veľkých pevninských území. Čínska výstavba by teda
mala umožniť lodiam ukryť sa pred tajfúnmi a iným nepriaznivým počasím, ako aj
poskytovať inú navigačnú, pátraciu a záchrannú činnosť lodiam z Číny a jej susedom.
(Glaser, 2015) Hoci takéto vyhlásenia sú vítané smerom k zvýšeniu transparentnosti v otázke
Juhočínskeho mora, no Čína takto po prvýkrát oficiálne uznala, že jej stavebné činnosti sa
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budú využívať na vojenské účely, vrátane uplatňovania nárokov na zvrchovanosť v regióne.
(Tiezzi, 2015)
Rozmiestnenie raketových systémov je zrejme najpriamejším príkladom činnosti,
ktorú je možno len ťažko obhájiť ako nevojenskú. Vo februári 2016 taiwanské ministerstvo
oznámilo, že na ostrove Woody patriaci pod súostrovie Paracely boli umiestnené čínske
raketové batérie. Tieto informácie potvrdil aj predstaviteľ americkej obrany. (Forsythe,
2016) Čína označila túto informáciu za „klebetu“ a opätovne potvrdila svoje stanovisko, že
vybudované zariadenia zabezpečujú iba obmedzenú a nevyhnutnú sebaobranu v súlade
s medzinárodným právom. (Mohammed, 2016) Čína spätne obvinila Spojené štáty
z militarizácie Juhočínskeho mora prostredníctvom nasadenia lietadiel a vojnových lodí
a tiež kritizovala ich dlhodobý záujem mať 60 percent svojho námorníctva v ázijskotichomorskom regióne. (Beech, 2016)
Militarizácia Juhočínskeho mora eskalovala v apríli roku 2018, kedy Čína nasadila
protilietadlové a protilodné rakety a elektronické rušičky na ich vybudované základne
vo Fiery Cross Reef, Subi Reef a Mischief Reef patriace pod súostrovie Spratly. Následne
v máji pristáli bombardéry určené na veľké vzdialenosti na ostrove Woody Island na
Paracelách. V novembri toho istého roku postavili platformu na Bombay Reef, tiež na
Paracelách, ktorú neskôr vybavili radarom a zariadením so schopnosťou zachytávať
komunikácie. (Kuok, 2019)
Dokopy vzaté, od roku 2014 Čína značne rozšírila svoju schopnosť monitorovať
a projektovať svoju moc v Juhočínskom mori prostredníctvom výstavby duálnych civilnovojenských základní na sporných ostrovoch Spratly a Paracely. Patrí medzi ne nové radarové
a komunikačné polia, letiskové dráhy a hangáre na umiestnenie bojových lietadiel
a nasadenie mobilných raketových systémov zem-vzduch a protiraketové systémy. PLA
vyslala širokú škálu moderného vojenského zariadenia, ako sú elektronické systémy, ale aj
podporné zariadenia, ako sú kasárne, športové ihriská, sklady dodávok a zásobníky munícii.
(AMTI, 2020b) Podľa najnovšej správy o čínskej armáde z Pentagonu z roku 2019 kapacity
čínskych novovybudovaných zariadení v Juhočínskom mori majú možnosti nad rámec
nevyhnutnej sebaobrany a teda umožňujú vonkajšiu projekciu čínskej moci v regióne.
(Department of Defense USA, 2019b) Medzitým Čína tvrdí, že povaha jej činnosti sa nijako
nelíši od činností ostatných nárokujúcich štátov a obviňuje Spojené štáty z militarizácie
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regiónu. Tvrdí, že čínske kroky sú vyprovokované inými alebo priamou reakciou na aktivity
ostatných aktérov.

3.3 Zhrnutie
Okrem diskutovaných incidentov sa v Juhočínskom mori vyskytli aj ďalšie udalosti.
Podobne ako v období pred rokom 2011 sa vyskytli incidenty súvisiace s rybolovom, boli
nasadené pozorovacie plavidlá a umiestnená armáda. Jednotlivé štáty tiež podnikli kroky na
posilnenie svojich súdnych sporov týkajúcich sa pozemných prvkov a priľahlých vôd
v sporných územiach. Pre nedostatok kapacity boli v tejto diplomovej práci definované
závažnejšie incidenty, ktoré možno považovať za najdôležitejšie vo vývoji situácie
v Juhočínskom mori.
Záver z predložených incidentov je jednoznačný. Čína sa stáva čoraz viac
asertívnejšou vo svojom správaní, pričom prvé tri udalosti v rokoch 2011-2013 môžu byť
klasifikované ako reakcia na nejakú predchádzajúcu udalosť a incidenty v nasledujúcich
rokoch sú príkladom asertivity Číny, bez akejkoľvek zámienky od ostatných aktérov.
Z väčšiny prípadov možno chovanie Číny zhodnotiť ako ofenzívne a teda v súlade
s ofenzívnym realizmom, ktorého znakmi sú útočné správanie, využívanie sily a usilovanie
o moc, taktiež aj slabá alebo žiadna spolupráca a vôľa viesť dialóg. Čína sa snažila svoje
konania obhájiť rôznymi argumentmi, tie sú však často len jednostrannými vyhláseniami
opierajúcimi sa o historické právo. Za ofenzívne konanie možno jednoznačne považovať
incident s prerušovaním káblov - Čína bola jediným štátom, ktorý sa týmto agresívnym
spôsobom snažil zabrániť ostatným štátom vykonávať výskum v oblasti ropy a zemného
plynu. Incident v atole Second Thomas Shoal je ďalším príkladom čínskeho agresívneho
konania, kedy sa čínske lode snažili zablokovať filipínskym lodiam prístup k tomuto atolu.
Čína sa odvolávala na to, že filipínske lode mali prevážať stavebné materiály na výstavbu
nových infraštruktúr, čo je v rozpore s Deklaráciou o pravidlách správania sa z roku 2002.
Pritom samotná Čína budovala svoje základne na niekoľkých ostrovoch a nikto jej
v prieplave nebránil. Za hegemónne správanie môže byť považované aj spomínané bránenie
iným štátom v prevádzaní výskumu nerastných surovín a jej snaha o výstavbu svojej vlastnej
ropnej plošiny na území vietnamskej EEZ. Počet lodí sprevádzajúcich čínsku ropnú plošinu
viedol k ďalšiemu eskalovaniu sporu a malo za následok rozsiahle proti-čínske protesty vo
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Vietname. Čína svoju ropnú plošinu stiahla skôr, ako pôvodne plánovala, a v nasledujúcich
rokoch sa o podobnú akciu nepokúsila.
Dôležitou udalosťou bolo rozhodnutie Filipín z roku 2013 obrátiť sa na Stály
arbitrážny tribunál v Haagu s cieľom objasniť súlad nárokov Číny s UNCLOS. To sa stretlo
s opakovaným odmietnutím zo strany Číny, ktorá deklarovala, že rozhodnutie18 súdu
neakceptuje, ten v roku 2016 rozhodol v jej neprospech a uznal právo Filipín. Toto
odmietnutie Číny riešiť spor multilaterálne je opäť súčasťou ofenzívneho chovania. Súd
posudzoval legalitu čínskych historických práv v rámci línie deviatich čiar, povahu
morských útvarov a prípadnú schopnosť generovať nároky na priľahlé vody, legalitu
čínskeho konania v súvislosti s filipínskymi teritoriálnymi nárokmi a právom využívať
morské zdroje. V každom z bodov dal súd za pravdu Filipínam. (UN Permanent Court of
Arbitration, 2016) Filipíny vo svojom súdnom spore s Čínou argumentujú, že podľa
UNCLOS, ktorého sú obe strany signatármi, sú útesy Mischief, McKennan, Gaven a Subi
ponorené prvky, pričom útesy Mischief a McKennan sú súčasťou kontinentálneho šelfu
Filipín. Filipíny ďalej tvrdia, že Scarborough Shoal, útesy Johnson, Fiery Cross a Cuarteron
sú skaly spadajúce pod UNCLOS, čo znamená, že negenerujú svoju vlastnú EEZ ani
kontinentálny šelf. Všetky tieto oblasti sa nachádzajú v EEZ Filipín alebo v území jej
kontinentálneho šelfu. Tvrdenia Číny o suverénnych právach za týchto okolností predstavujú
formu čínskych obštrukcií, kedy sa Čína pokúša transformovať ponorené prvky a skaly do
prirodzene sa formujúceho ostrova, čím by sa zmenila ich klasifikácia podľa UNCLOS a aj
práva z toho vyplývajúce.19 (Thayer, 2015) V reakcii na toto rozhodnutie Čína vydala bielu
knihu, v ktorej podrobne odôvodňuje svoje nároky. Poskytuje detailný súbor historických
prameňov potvrdzujúcich po stáročia trvajúcu kontinuálnu jurisdikciu nad spornými
ostrovmi. (The State Council Information Office of the PRC, 2016) Čína toto rozhodnutie
využila na propagandu mierenú najmä na domáce publikum, rozhodnutie prezentuje ako
jednu z mnohých snáh zahraničných mocností a najmä Spojených štátov ponížiť Čínu
a odobrať jej nárok na suverenitu nad územím, ktoré jej patrí po tisícročia. Toto rozhodnutie
tak v konečnom dôsledku môže znamenať aj posilnenie snáh v čínskom vedení usilujúcich
18

Čína dôrazne nesúhlasí s tým, čo nazýva „internacionalizácia“ sporu, odmieta mediáciu treťou stranou a trvá
na bilaterálnom princípe vyriešenia problému. (napríklad vyjadrenie hovorkyne ministerstva zahraničných vecí
Lu Kang na vyhlásenie Spojených štátov o spore na arbitrážnom súde (Kang, 2015))
19
Všetky umelé ostrovy, ktoré sa Čína snaží budovať sa nachádzajú blízko prvkov, ktoré okupuje Vietnam.
V prípade, žeby sa umelo budované ostrovy klasifikovali ako ostrovy, čínske a vietnamské nároky na 12
námorných míľ by sa prekrývali. Problém je, že všetky tieto sporné pozemné prvky sú súčasťou UNCLOS čo
znamená, že nie je možné prijať opatrenia, ktoré by zmenili status quo. (Thayer, 2015)
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po ešte asertívnejšom konaní. Čínska výstavba priamo podkopáva UNCLOS a predstavuje
preventívny krok proti akémukoľvek rozhodnutiu arbitrážneho tribunálu. Čína už
spochybňuje slobodu plavby a preletu námorných plavidiel a lietadiel, ako aj rybárov.
Napríklad tým, že na filipínskych rybárov neďaleko jedného z čínskych umelých ostrovov
vystrelila čínska vojnová loď. (ABC News, 2015) Profesor C. Thayer označuje toto čínske
správanie ako medzinárodné právo s čínskymi charakteristikami. A uvádza, že Čína
klamlivo tvrdí, že regeneruje pôdu na ostrovoch, nad ktorými má suverenitu. Podľa autora
Čína stavia umelé štruktúry na prvkoch a skalách ponorených pri prílive pod vodou, pričom
nemá žiadne právo na vymáhanie suverenity nad týmito prvkami. (Thayer, 2015)
Čínska militarizácia kľúčových umelo vybudovaných ostrovov v Juhočínskom mori
predstavuje vážne ohrozenie všetkých vojenských síl pôsobiacich v Juhočínskom mori a aj
pobrežných krajín. Najvýznamnejším nedávnym vývojom je výstavba obrovských nových
zariadení na siedmich prvkoch na súostroví Spratly. Pred niekoľkými rokmi to boli malé
základne s nulovou silou. Od roku 2013 ich Čína transformovala na gigantické základne,
ktoré sú schopné umiestniť armádu a bombardéry. V roku 2019 Čína nainštalovala rakety
schopné potopiť vojnové lode a zostreliť lietadlá stovky kilometrov ďalej. Všetky štáty,
ktoré vykonávajú rekultivačné práce na sporných ostrovoch tvrdia, že majú defenzívny
charakter, vyvstávajú však opodstatnené obavy z možného vojenského využitia (obzvlášť ak
na niektorých z ostrovov boli umiestnené rakety a iné vojenské vybavenia). Budovanie
infraštruktúr na sporných ostrovoch rozhodne nie je znakom umierneného chovania, naopak
je to skôr znakom snahy jednotlivých štátov o nadobudnutie moci, ktorú by im tieto
strategicky umiestené ostrovy mohli poskytnúť, a to nie len z vojenského ale aj
ekonomického hľadiska.
Profesor z Naval War College´s China Maritime Studies Institute (CMSI)
a Harvardskej univerzity Andrew S. Erickson a vedec z CMSI Ryan D. Martinson
analyzovali správanie Číny v Juhočínskom mori približne od roku 2010. Podľa nich je Čína
presvedčená, že má právo sa vojensky zúčastňovať na vojenských, vedeckých
a hospodárskych činnostiach kdekoľvek v rámci línii deviatich čiar a že môže obmedziť
niektoré podobné aktivity vykonávané inými štátmi. Približne od roku 2010 Peking tieto
tvrdenia dôrazne presadzoval. Namiesto použitia svojho námorníctva sa spoliehal na
pobrežnú stráž, operujúcu v „šedej zóne“ medzi vojnou a mierom, kedy sa štát usiluje
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dosiahnuť politické alebo územné zisky bez toho, aby sa uchýlil k skutočnému boju. (Weiss,
2019)
Roky 2018 a 2019 neboli poznačené vážnejšími incidentmi, preto im nebola
venovaná väčšia pozornosť. Nemožno však povedať, žeby sa situácia v Juhočínskom mori
úplne upokojila. Do týchto menších sporov sa zapájali z väčšej časti najmä Čína a Vietnam
ale aj Indonézia a Filipíny. Prevažne však išlo o spory medzi Čínou a Vietnamom, kedy
čínske plavidlá ohrozovali alebo prenasledovali vietnamské rybárske lode. (CSIS,
aktualizované 2020) K dojmu, že v spornej oblasti došlo k ukľudneniu, prispela aj zmena
prístupu novozvoleného filipínskeho prezidenta, ktorý sa odklonil od priateľstva so
Spojenými štátmi trvajúceho niekoľko dekád.
Vo všeobecnosti možno povedať, že štáty mimo Číny vykazovali vo svojom chovaní
známky defenzívneho realizmu, pretože sa snažili zabrániť ostatným štátom, aby narúšali
ich výlučnú ekonomickú zónu a udržali si tak kontrolu nad nárokovanými ostrovmi
a pozemnými útvarmi. Štáty ako Filipíny a Vietnam demonštrovali snahu o riešenie situácie
multilaterálne, tj. defenzívne, prostredníctvom medzinárodných inštitúcii alebo ASEANu.
To však nemožno povedať o Číne, ktorej chovanie vykazuje viac znakov ofenzívneho
realizmu. Čínske správanie v Juhočínskom mori bolo agresívne a neprimerane útočné,
pričom sa chovala akoby bola zvrchovaným vlastníkom tohto územia. Momentálne sa zdá
nepravdepodobné, žeby Čína mala v záujme vyvolať vojnu, ktorá by bola príliš nákladná
a pravdepodobne by sa proti nej okrem štátov z regiónu postavili aj štáty mimo Ázie.
Prejavený záujem Číny jednať o dohode so štátmi ASEANu nie je možné brať seriózne.
Podobné snahy o dohodu tu už boli, no kvôli ústupu zo strany Číny, k nej nikdy skutočne
nedošlo.
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Záver
Čínsky hospodársky, politický a vojenský vzostup je jedným z určujúcich prvkov 21.
storočia. Tento vzostup Číny ako mocnosti je dnes už akceptovaným faktom aj v
medzinárodnom spoločenstve. To však neznamená, že elity naprieč štátmi, akými sú Spojené
štáty, Japonsko alebo Južná Kórea, sú pripravené prijať Čínu ako neškodnú mocnosť, ktorá
nezasiahne ich záujmy a mohla by byť ich spoľahlivým partnerom a nie protivníkom. Vyššie
uvedená analýza obsahuje niekoľko dôvodov, prečo môže byť vzostup Číny vnímaný
medzinárodnou komunitou ako znepokojivý až hrozivý.
Čína je jedným zo štátov, ktoré enormne benefitovali zo slobodného a otvoreného
regionálneho a medzinárodného systému. Čína zaznamenala vzostup z chudoby do rastúcej
prosperity. Čínsky rast nie je otázkou pár rokov, ale vyše štyroch dekád. Súperenie
Spojených štátov a Číny sa stalo predmetom širokej diskusie o tom, kedy a či Čína zaujme
prvenstvo a nahradí Spojené štáty. Je preto legitímnou otázkou, akým spôsobom sa Čína k
tomuto výsledku dopracuje. Jeden z prístupov, ktorý vymedzil novú úlohu Číny v
medzinárodnom systéme, bol sformulovaný do obrazu Číny ako hrozby, ktorej vnímanie
významne nerozptýlil ani čínsky koncept o mierovom rozvoji. Tomuto konceptu som sa
venovala v prvej kapitole tejto diplomovej práce a to najmä z dôvodu, že Čína ho v rôznych
podobách kontinuálne deklaruje prakticky až dodnes. Vo svojich bielych knihách, ktorých
príklady som prezentovala v prvej kapitole, Čína hovorí o tom, že sa nikdy nezapája do
agresie či expanzie, nesnaží sa o hegemóniu a udržiava regionálny a svetový mier a stabilitu.
Podobných výrokov o tom, akým je Čína zodpovedným členom medzinárodnej komunity a
predstaviteľom defenzívnej politiky, je v čínskych bielych knihách mnoho. Na tomto mieste
sa dostávame k rozporu medzi deklarovanou politikou a tou skutočnou. Dobrým príkladom,
na ktorom je možné tento rozpor sledovať, je správanie sa Číny v Juhočínskom mori.
Juhočínske more má význam z niekoľkých dôvodov, ktoré boli podrobne uvedené v
druhej kapitole. Podľa odhadov sa na dne mora nachádza približne 11 miliárd barelov ropy
a 190 biliónov kubických stôp zemného plynu, čo je viac ako v rezervách najväčších
svetových vývozcov energie. Vody Juhočínskeho mora zahŕňajú lukratívny rybolov, ktorý
podľa niektorých odhadov predstavuje 10 percent z celkového globálneho množstva. Za
najväčšiu hodnotu tejto oblasti sa považujú námorné obchodné trasy, ktoré Juhočínskym
morom prechádzajú. Tovar, ktorý sa cez tieto námorné trasy každý rok prepravuje,
predstavuje hodnotu 5,3 bilióna dolárov, čo je asi 30 percent zo svetového námorného
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obchodu. Zahŕňa to obrovské množstvo ropy a ročný obchod so Spojenými štátmi v hodnote
1,2 bilióna dolárov.
Spor o Juhočínske more je na svojej najzákladnejšej úrovni sporom medzi Čínou a
niekoľkými štátmi juhovýchodnej Ázie o územnú kontrolu mora, ktoré zahŕňa niektoré zo
strategicky najdôležitejších morských území na svete. Za poslednú dekádu je možné na
tomto spore pozorovať aj jeho ďalší rozmer, a to súperenie Číny so Spojenými štátmi o vplyv
v regióne. Podľa ofenzívneho realizmu je ultimátnym cieľom každej mocnosti
maximalizovať jej podiel na svetovej moci, čo v praxi znamená, že sa mocné štáty snažia
dosiahnuť hegemóniu v ich vlastnom regióne, zatiaľ čo si musia byť isté, že žiadna iná
konkurenčná mocnosť nedominuje inému regiónu. Podľa predchádzajúceho skúmania danej
prípadovej štúdie

správania sa Číny v Juhočínskom mori sa zdá, že Peking sa usiluje stať

regionálny hegemónom v Juhovýchodnej Ázii, a preto musí z regiónu vytlačiť Spojené štáty.
Ako popisuje Mearsheimer vo svojom článku pre The Foreign Affairs z roku 2014, keďže
Čína zatiaľ nie je dostatočne silná na to, aby mohla priamo konfrontovať Spojené štáty, autor
predpokladá, že Čína bude používať tzv. salámovú metódu. Podľa čínskych krokov v
Juhočínskom mori sa tento predpoklad javí ako správny. Čína sa snaží postupne uhýbať zo
súčasného regionálneho statusu quo prostredníctvom provokácií na nízkej úrovni voči
svojim susedom. Opakovanými konfrontáciami svojich regionálnych konkurentov Peking
demonštruje svoju vojenskú nadradenosť a núti tak Washington robiť zložité rozhodnutia, a
to buď vždy pomáhať regionálnym krajinám, ktoré sú zároveň partneri alebo spojenci, keď
sa Čína pokúsi provokovať a riskovať tak eskaláciu napätia s dôležitým obchodným
partnerom, alebo zostať nezúčastnenými, čo legitimizuje nároky Číny na sporné oblasti a
zároveň oslabuje dôveru ostatných zainteresovaných strán v bezpečnostné záruky Spojených
štátov, ktorými im dnes ručia. Zároveň čínska taktika využíva tzv. šedé zóny - stabilný
postup malých, postupných krokov na hrane medzi mierom a vojnou. Ak Čína dokáže
nakloniť rovnováhu síl v jej prospech môže sa stať dominantnou silou v regióne a postupne
posúvať americké námorníctvo ďalej a ďalej za prvý ostrovný reťazec západného Pacifiku,
čím prakticky vytlačí Spojené štáty z ich doterajšej sféry vplyvu.
Tretia kapitola tejto práce analyzovala jednotlivé incidenty, ktoré sa odohrali v
Juhočínskom mori od roku 2010, pričom zo skúmania jednoznačne vyplýva, že Čína sa
správala ofenzívne. Čína začala čoraz intenzívnejšie presadzovať stále väčšiu kontrolu nad
vodami, ktoré boli predtým považované za medzinárodné alebo boli nárokované inými
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krajinami. Obsadila malé ostrovy alebo útesy a upravila ich do podoby, aby boli dostatočne
veľké na to, aby na nich umiestnila svoje vojenské vybavenie. Čínske námorné sily sa stali
tiež čoraz agresívnejšie, pri hliadkovaní týchto novoobsadených ostrovov a podobne aj pri
prenasledovaní nečínskych lodí plaviacich sa v ich blízkosti. Aktivity ako hliadkovanie
čínskych civilných a vojenských plavidiel v sporných vodách, obťažovanie alebo
ohrozovanie nečínskych obchodných spoločností zapojených do prieskumov miestnych
zdrojov, vykonávanie vlastných výskumov v teritoriálnych vodách iného štátu a
militarizácia umelo vybudovaných ostrovoch na sporných územiach sa dajú jednoznačne
považovať za ofenzívne.
Svoje aktivity Čína často obhajuje na základe svojho historického práva, podľa
ktorého jej patrí takmer celé Juhočínske more. Toto údajné historické právo nikdy
nepodložila žiadnymi relevantnými dôkazmi, žiaden štát (okrem Taiwanu, ktorý si nárokuje
rovnaké územie ako Čína) nikdy tieto nároky neuznal ani nepodporil. V roku 2016 arbitrážny
rozhodcovský tribunál v spore Filipíny verzus Čína o Scarborough Shoal rozhodol, že Čína
nemá žiadne historické práva na sporné územia v Juhočínskom mori. Čína toto rozhodnutie
súdu odmietla a kritiku zo strany iných štátov označuje ako útok na čínsku suverenitu a
ohrozovanie jej vlastných záujmov. Je teda nutné rozoznávať pohľad medzinárodnej
komunity, ktorý poukazuje na čínske asertívne a agresívne správanie, a na druhej strane
pohľad Číny, ktorý legitimizuje jej správanie a aj nárok na dané územie. Z toho teda vyplýva,
že Čína nie je ochotná dodržiavať medzinárodné zákony a normy, ktoré sú súčasťou
dnešného svetového poriadku, ktorý Peking niekedy považuje za sprisahanie, ktoré
obmedzuje vzostup jeho krajiny. Koncept mierového rastu a jeho prvky, ktoré Peking
tradične zakomponováva do svojich bielych kníh alebo oficiálnych vyhlásení, ktoré hovoria
o podpore mieru, stability a zodpovedného správania sa v medzinárodnej komunite, sa javia
ako zásterka čínskych skutočných úmyslov. Čínsky „mierový rozvoj“ by sa preto nemal
chápať ako prísľub robiť kompromisy v otázkach, ako je napríklad Juhočínske more.
Podobne ako časť bielej knihy, v ktorej Čína tvrdí, že nikdy neohrozí inú krajinu a nebude
sa snažiť rozšíriť svoju sféru vplyvu, sa v kontexte čínskeho správania v Juhočínskom mori
javia ako sporné a zavádzajúce tvrdenia.
Odpoveď na otázku, či sa vývoj Číny ako globálnej mocnosti bude vyvíjať mierovou
cestou alebo prostredníctvom agresie závisí od toho, akú cestu si zvolí Komunistická strana
Číny. Prípad Juhočínskeho mora nám zatiaľ ukazuje, že Čína je ochotná porušovať
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medzinárodne stanovené normy a prispôsobuje si ich podľa svojich vlastných záujmov. Ak
by na základe tohto jedného špecifického problému bolo možné stanoviť predpoklady pre
čínsky rast, potom by ofenzívni realisti mali pravdu a Čína by skutočne predstavovala hrozbu
pre bezpečnosť a medzinárodný poriadok. Do správania Číny však vstupuje množstvo
vonkajších aj vnútorných faktoroch, ktoré majú vplyv na formovanie jej politík, ktoré v tejto
práci neboli zohľadnené a preto nemožno vyvodiť jednoznačný záver o budúcom čínskom
správaní.
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Summary
Presented diploma thesis entitled „Can China rise peacefully? The South China Sea
Issue“ is aimed to analyze China´s assertive behavior in the South China Sea since 2010 and
applies ideas of the Chinese concept of „peaceful development“. The analysis was performed
on the theoretical basis of offensive realism and its main advocate John Mearsheimer.
As China´s economic, political and military rise during past few decades has become
generally accepted fact in the international community, the debate about which way of rise
China will choose emerged. One of the approaches that arose from Realists’ camp was the
theory of China as a threat that is disscused in the first chapter of the thesis. China reacted
by developing a concept of „peaceful rise/peaceful development“ which is used in its White
Papers, speeches of officials or governmental documents until today. Particular White Papers
were chosen for the analysis, while I tried to put it in confrontation with China’s actual
behavior, that as this thesis concludes has been often in contradiction with its proclaimed
official policy.
Second chapter discusses the region of South China Sea and its significance. The
dispute of the South China Sea over maritime features is caused by overlapping territorial
claims of regional states. People´s Republic of China claims almost entire area of the South
China Sea which is based on its Nine-Dash Line. The sea is crucial for several reasons – sea
is rich in natural resources such as gas and oil, waters contain also lucrative fisheries and
important trade routes.
The third chapter presents particular events that occured in the region of the South
China Sea during the last years. China for the past decade has made a great effort to achieve
control over the features and its surrounding waters located in the disputed area of the South
China Sea. China seized small land features, islands, or reefs, in some cases undertook a
reclamation works to make islands larger so it could place Chinese millitary installations
there. Also Chinese naval forces became more aggressive while patrolling its claims and
following non-Chinese boats. China refuses any criticism as it sees the area as its own
territory. China seems it will not comply with international laws and norms. Third chapter
concludes that China uses tactics of „salami slicing“ by slowly building its capacities in the
disputed area while avoiding direct confrontation and labelling between war and peace.
China obviously seeks regional hegemony and wants to push out its main rival – the United
States - out of the region and change the balance of power in its favour, which is the answer
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for one of my research questions. This specific case of the South China Sea shows that China
is willing to break settled rules and adapt them to its own interests and therefore the
proclaimed peaceful rise/development may only be used as part of its strategy.
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Úvod do problematiky
Vzostup Číny za posledné dve dekády zmenil prostredie globálnej politiky. Počnúc vstupom
do Svetovej obchodnej organizácie v roku 2001 sa Čína dokázala rýchlo transformovať na
svetového lídra v oblasti vyspelej technológie. Popri tom transformovala aj svoju
medzinárodnú diplomaciu a stala sa hlavným obchodným a rozvojovým partnerom
rozvíjajúcich sa ekonomík naprieč Áziou, Afrikou a Latinskou Amerikou. Táto rastúca
dynamika je predpokladom toho, že Čína bude mať vplyv na vývoj regiónu, v ktorom sa
nachádza a aj na samotný medzinárodný systém.
Peking deklaruje, že jeho rast bude „mierový“, napriek tomu je jeho výnimočný
hospodársky, vojenský a politický rozsah dnes vnímaný ako „hrozba“, pričom odborníci
považujú zahraničnú politiku Číny za „agresívnu“ a „hrozivú“.
V roku 2003 predstavil čínsky akademik Zheng Bijian pod vedením vtedajšieho prezidenta
Chu Ťin-tchaoa politiku „mierového vzostupu“, ktorej cieľom je demonštrovať to, že Čína
nie je hrozbou pre svetový mier a bezpečnosť. Pre takmer okamžitú kritiku použitia pojmu
„vzostup“ – najmä zo strany susedných krajín, bol tento termín v oficiálnych dokumentoch
a prejavoch nahradený slovným spojením „mierový rozvoj“. (Pathak, 2015)
V tejto diplomovej práci sa budem venovať zvyšujúcej sa asertivite čínskej zahraničnej
politiky a to najmä v oblasti Juhočínskeho mora. Peking začal využívať na presadzovanie
svojich nárokov na suverenitu v Juhočínskom mori plavidlá pobrežnej stráže, hospodárske
hrozby nárokujúcim krajinám a v niektorých prípadoch obsadilo územie, na ktoré presunuli
svoju vojenskú techniku.
Z praktického hľadiska použitie termínu „mierového rozvoja“, ktorý je často používaný
čínskymi lídrami, umožňuje Číne tvrdiť, že nemá agresívny úmysel a zároveň agresívne
presadzovať svoje strategické záujmy a to najmä v Juhočínskom mori. V tejto práci
aplikujem koncept neorealizmu na súčasné aktivity Číny v danej oblasti. Zameriam sa na
aktivity, ktoré vykonáva približne od roku 2008 s nástupom Obamovej administratívy.
História nám ukazuje, že rastúce mocnosti spôsobujú väčšiu neistotu, ktorá sa
pravdepodobne vyvinie do bezpečnostnej súťaže a vyvrcholí konfliktom. V prípade tejto
práce by to bol konflikt medzi Čínou a Spojenými štátmi, na ktorých stranu by sa
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pravdepodobne pridala väčšina čínskych susedov zahŕňajúc Indiu, Japonsko, Singapur,
Južnú Kóreu a Vietnam.
Podľa Mearsheimera – predstaviteľa ofenzívneho realizmu, teória medzinárodnej politiky
hovorí, že najmocnejšie štáty sa usilujú vytvoriť hegemóniu v ich regióne zatiaľ čo sa
uisťujú, že žiadna rivalská veľmoc nedominuje v inom regióne. Takýto štát s dostatočnou
kapacitou na dominanciu vo vlastnom regióne má predpoklady na to, aby nadobudol moc na
ohrozenie iného hegemóna a v konečnom dôsledku tak zaistiť svoju globálnu hegemóniu.
(Mearsheimer, 2006)
Výskumná otázka a téza
Je zrejmé, že Čína prešla z iba ekonomickej sily na vojenskú a zároveň vykonáva asertívnu
zahraničnú politiku, ktorá ohrozuje nielen záujmy USA ale aj regionálnu bezpečnosť. Naša
výskumná otázka vyplýva z názvu diplomovej práce a to, či môže Čína rásť mierovo.
Udalosti, ktoré sa odohrali v posledných rokoch na území Juhočínskeho mora slúžia zrejme
ako jeden z najlepších príkladov čínskej agresie, preto som si pre moju prácu zvolila práve
problematiku Juhočínskeho mora, na ktoré si okrem Číny robí svoje nároky aj ďalších šesť
okolitých štátov.
Ďalšie otázky, ktorými sa budeme zaoberať, sú do akej miery je čínsky koncept „mierového
rozvoja“ skutočný a do akej miery je otázka Juhočínskeho mora relevantná v kontexte
regionálnej bezpečnosti. Rovnako dôležité je vyzdvihnúť fakt, prečo je Juhočínske more
dôležité a prečo sa oňho štáty zaujímajú, napriek tomu, že subjektom sporu sú prevažne malé
ostrovy, ktoré sami o sebe majú minimálnu hodnotu.
Môžeme čínske aktivity považovať za skúšku konceptu „mierového rozvoja“ ? Alebo nám
tento príklad môže slúžiť ako jeden z indikátorov skutočného čínskeho záujmu – stať sa
globálnou veľmocou?
V prvej časti našej práce sa budeme venovať teoretickej časti, ktorá bude približovať, prečo
hovoríme o Číne ako o rastúcej mocnosti a do akej miery je jej rast skutočne reálny. Rovnako
priblížime teóriu neorealizmu, konkrétne teóriu ofenzívneho realizmu, vyvinutú v 90.
rokoch, ktorú sme zvolili pre náš výskum a to najmä z dôvodu, že jadrom tejto teórie je
snaha štátu dosiahnuť status hegemóna.
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Metodologicky využijeme prípadovú štúdiu, ktorá bude aplikovaná v druhej časti
diplomovej práce. Prejav asertívneho správania čínskej zahraničnej politiky môže byť jasne
preukázaný na prípade sporu o Juhočínske more, preto som si túto problematiku zvolila pre
túto prácu. Budem sa zaoberať otázkou prečo väčšina autorov podporuje tézu, že Čína nie je
schopná rásť mierovo a bez toho, aby sa okolité štáty cítili v nebezpečí.
Teoretický rámec
Pre realistov je medzinárodná politika synonymom pre politiku moci, v ktorej veľmoci
venujú zvýšenú pozornosť tomu, akou ekonomickou a vojenskou silou disponujú voči sebe
navzájom. Štáty sa snažia, aby mali dostatok moci, no zároveň aby žiaden iný štát nezískal
dostatočné množstvo zdrojov na to, aby zmenil rovnováhu síl v jeho prospech. Medzi
realistami existujú určité rozdiely vo vnímaní otázky, prečo sa štáty snažia získať moc.
Klasický realisti vidia odpoveď v ľudskej povahe, zatiaľ čo štrukturálni realisti tvrdia, že
ľudská povaha nemá nič spoločné s túžbou po moci, ale je to štruktúra medzinárodného
systému, ktorá núti štáty, aby ňou disponovali. Navyše veľmoci nemajú na výber a ak si chcú
udržať svoju pozíciu, musia medzi sebou súťažiť.
Štrukturálni realisti sa delia na dve skupiny, ktorých odlišnosť spočíva v odpovedi na otázku:
koľko moci potrebuje štát, aby si zabezpečil svoje prežitie. Defenzívni realisti zastávajú
pozíciu, že ak sa budú snažiť získať príliš veľa moci budú, potrestaní systémom. Naopak
opačný postoj zastávajú ofenzívni realisti, ktorí považujú maximalizáciu moci za výhodnú,
a ak to okolnosti dovolia nadobudnúť status hegemóna. V praxi je takmer nemožné, aby
akákoľvek krajina dosiahla globálnu hegemóniu, a najlepší výsledok, aký štát môže
dosiahnuť, je stať sa regionálnym hegemónom - čo znamená ovládnuť vlastnú geografickú
oblasť. USA sa stalo dominantnou mocnosťou v Západnej Hemisfére a dosiahlo regionálnu
hegemóniu v roku 1898. Spojené štáty sa odvtedy stali ešte silnejšími a sú dnes
najmocnejším štátom v systéme, avšak nie sú globálnym hegemónom.
Štáty, ktoré raz dosiahnu svoju regionálnu hegemóniu, majú nasledujúci cieľ: zabrániť tomu,
aby veľké mocnosti v iných geografických regiónoch duplikovali ich výkon. Regionálni
hegemóni sa usilujú o to, aby sa ostatné regióny prerozdelili medzi niekoľko hlavných
štátov, ktoré budú medzi sebou súťažiť o moc.
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Ofenzívny realizmus teda očakáva, že vzrastajúca Čína bude imitovať USA a bude sa snažiť
dosiahnuť regionálnu hegemóniu v Ázii. Čína sa pravdepodobne vynasnaží vytlačiť
americké vojenské sily z Ázie, rovnako ako sa bude snažiť uistiť, že v regióne nie je žiaden
iný štát, ktorý by mohol ohroziť jej záujmy. V tejto diplomovej práci predpokladám, že túto
teóriu potvrdíme na príklade čínskeho správania sa v oblasti Juhočínskeho mora ako dôkaz
toho, že sa Čína snaží dosiahnuť regionálnu hegemóniu.
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Prílohy
Príloha č.1: Fierry Cross Reef 20 (pred a po čínskom obsadení) (fotografia)
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