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Abstrakt 

Tato bakalářská práce se zabývá čínskými investicemi v rámci Nové Hedvábné 

stezky a detailní analýzou průběhu realizace této čínské iniciativy v regionu Indického 

oceánu (IOR). V první části je objasněna metodologie, jež byla využita k zodpovězení 

výzkumné otázky. Práce byla zpracována jako instrumentální případová studie, která 

analyzovala čínské zahraniční investice v konkrétním regionu, konkrétním časovém 

horizontu a v určitém zahraničně-politickém kontextu. Ve druhé části byl stručně popsán 

vývoj čínské zahraniční politiky od nástupu Teng Siao-pchinga, jelikož je velice důležité 

vnímat Novou Hedvábnou stezku v širším kontextu. Ve třetí části byly definovány 

koncepty „rozvojové spolupráce“ a „neokolonialismu“, jejíchž porozumění bylo klíčové 

pro zodpovězení následující výzkumné otázky: Lze čínské investice v rámci Nové 

Hedvábné stezky, konkrétně Námořní Hedvábné cesty 21. století, v regionu Indického 

oceánu, považovat spíše za rozvojovou spolupráci či neokolonialismus? Následně pak byly 

analyzovány země, ve kterých Čínská lidová republika (ČLR) v rámci své Iniciativy 

investovala, konkrétně: Srí Lanka, Pákistán, Maledivy a Malajsie. Porozuměním těchto 

konceptů a jejich následným zasazením do kontextu čínských investic v IOR, bylo možné 

dojít k závěru, čím jsou tyto investice převážně motivovány. Ačkoliv byly z čínské strany 

deklarovány výhradně rozvojové úmysly a vzájemný ekonomický růst, k rozvoji jako 

takovému v mnoha případech vůbec nedošlo, ba naopak byly země ještě více zadluženy, 

a v postupech, jež byly k dosažení takovýchto výsledků použity, lze spatřit řadu 

neokoloniálních znaků. 

Abstract 

This bachelor’s thesis deals with Chinese investment within the New Silk Road 

Initiative and detailed analysis of its implementation in the Indian Ocean region (IOR). The 

first part of the thesis clarifies the methodology that was implemented to answer the 

research question. The work was processed as an instrumental case study, which analyzed 

Chinese investment in a particular region, a specific time horizon and in particular foreign 

policy context. The second part briefly describes the development of Chinese foreign 

policy since Deng Xiaoping, as it is very important to see the New Silk Road Initiative in 

a broader context. The third part defines the concepts of „development“ and 

„neocolonialism“, the understanding of which, was key to answering the following 



 

 

 

research question: Should Chinese investment within the New Silk Road Initiative, 

specifically the 21st Century Maritime Silk Road, be considered more like development or 

neocolonialism? Subsequently, the countries in which China invested under its initiative 

were analyzed, in particular: Sri Lanka, Pakistan, Maldives and Malaysia. By 

understanding these concepts and then placing them in the context of Chinese investment 

in the IOR, we have been able to determine what predominantly motivates these 

investments. Although the Chinese side declared exclusively development intentions and 

mutual economic growth, in many cases development as such did not occur at all, but those 

countries were even more indebted, and the procedures that were used to achieve such 

results show a neocolonial character. 
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Úvod 

Původním cílem této práce bylo analyzovat čínské investice v rámci Nové 

Hedvábné stezky z pohledu liberálních teorií mezinárodních vztahů. Po pečlivém zvážení, 

a pobytu na Maastrichtské univerzitě, kde jsem studoval obor Globalizace a rozvoj 

(Globalisation & Development), jsme spolu s vedoucím práce dospěli k závěru, že by 

současné zaměření dávalo větší smysl. Na čínské investice v této práci tedy nebylo 

nahlíženo z pohledu liberálních teorií mezinárodních vztahů, ale z pohledu konceptů 

„rozvojové spolupráce“ a „neokolonialismu“, jež byly následně zasazeny do kontextu 

čínských investic v rámci Námořní Hedvábné cesty 21. století v oblasti Indického oceánu. 

Analýzou konkrétních investic a porozuměním těchto konceptů bylo možné určit, zda jsou 

tyto investice motivovány převážně rozvojovými úmysly či těmi neokoloniálními. Zároveň 

došlo k chybě v překladu, jelikož byl termín „neocolonialism“ v první fázi výzkumu 

přeložen do „novodobého kolonialismu“. Správným překladem je však 

„neokolonialismus“, který se od původního překladu liší hned v několika aspektech (rozdíl 

mezi pojmy je vysvětlen v podkapitole 3.2). V rámci výzkumu byly analyzovány výhradně 

anglické texty, jež pracovaly s pojmem „neocolonialism“ a tudíž jsem si chybu uvědomil 

až v pozdní fázi vypracování této práce. 

Čínská lidová republika (ČLR) zaznamenala od konce 70. let, kdy v zemi proběhly 

liberální reformy, nebývalý ekonomický a mocenský vzestup. Země, která po desetiletí 

udržovala nízkoprofilovou (low-profile) strategii, což znamenalo, že na sebe příliš 

neupozorňovala a soustředila se zejména na svůj rozvoj, se najednou otevřela světu, aby 

uspokojila své obrovské domácí výrobní kapacity a udržela tak dosavadní tempo růstu. 

Tento nevídaný ekonomický růst učinil z Číny druhou největší světovou ekonomiku 

s potenciálem předstihnout i Spojené státy americké (USA). V mezinárodním systému, ve 

kterém od konce Druhé světové války určovaly směr právě USA se tak objevuje další 

země, která touží po tom stát se globální supervelmocí s ambicí ovlivňovat světové 

dění, maximalizovat ekonomický zisk a rozšiřovat svou geopolitickou sféru vlivu.   
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Po nástupu Si Ťin-pchinga do úřadu čínského prezidenta však došlo ještě ke větší 

změně zahraniční politiky země a sám prezident představil roku 2013 iniciativu Pásu 

a stezky (One Belt One Road Initiative, OBOR), kterou lze rovněž dohledat pod 

označením Nová Hedvábná stezka (New Silk Road Initiative). Tato iniciativa opouští od 

pasivní zahraniční politiky bývalého prezidenta Chu Ťin-tchao a jeho předchůdců, která 

kladla důraz na mírový rozvoj a harmonickou společnost, a přichází s proaktivním 

a asertivním přístupem, který má Číně pomoci rozšířit její sféru vlivu a snáze tak 

prosazovat své zájmy v mezinárodním společenství. Nová Hedvábná stezka navazuje na 

historické obchodní koridory mezi Asií a Evropou a je tvořena jednak pozemní iniciativou, 

tzv. Ekonomickým pásem Hedvábné cesty (Silk Road Economic Belt), tak i Námořní 

Hedvábnou cestou 21. století (21st Century Maritime Silk Road). Tento ambiciózní záměr 

Číny vzbudil velkou pozornost v mezinárodním společenství a obrátil tak zraky světových 

velmocí směrem k miliardovým investicím nejen podél pozemní Nové hedvábné stezky, 

ale rovněž i podél té mořské, jež spojuje Čínu s nerostným bohatstvím na Blízkém východě 

a v západní Africe. 

Nová Hedvábná stezka má za cíl propojit země s Čínou pomocí investic do 

infrastruktury, do které spadá budování železnic a silnic, výstavba přepravních tras pro 

ropu a zemní plyn nebo například typické investice do přístavů a letišť, skrze které má být 

usnadněn export a import surovin. Čína se rovněž snaží tyto regiony propojit na politické 

rovině a eliminovat tak případné bariéry pro budoucí ekonomické vztahy. Iniciativa však 

vzbuzuje podezření, že se nejedná o rozvojovou spolupráci, nýbrž o strategii, která má za 

cíl propojit Čínu se zeměmi bohatými na nerostné suroviny, nebo se zeměmi, které se 

vyznačují významnou strategickou polohou, a jednostranně na nich profitovat.  

Samotní představitelé ČLR však termín „strategie“ odmítají, jelikož má tento pojem 

v mezinárodním prostředí výhradně negativní konotaci, znamenající nepřátelské záměry 

vůči sousedním zemím. Zdůrazňují tedy slovo „Iniciativa“ ve snaze představit své záměry 

v pozitivním světle s čistě rozvojovými úmysly. Že se nejedná o rozvojovou spolupráci 

však přináší analýzy z regionů, v nichž Čína investovala, hovořící o realitě neslučující se se 

slibovanými záměry. Řada akademiků odkazuje dokonce i na neokolonialismus, jež 

znamená, že se Čína snaží získat nerostné bohatství sousedních zemí za pomocí 

ekonomických a politických prostředků.   
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Řada investic v rámci Nové Hedvábné stezky dostala dané země do ekonomické 

závislosti na Číně, jelikož nebyly s to je řádně splatit a byly tedy donuceny pronajmout svá 

území či strategickou infrastrukturu Číně na desítky let dopředu. 

Hlavní výzkumná otázka tedy zní: Lze považovat čínské investice v zahraničí spíše 

za rozvojovou spolupráci či neokolonialismus? 

První část práce bude věnována metodologii, jež byla využita ke zpracování celé 

práce, a k představení výzkumné otázky. Práce je zpracována jako případová studie 

čínských investic v Indickém oceánu a následně analyzována z pohledu rozvojové 

spolupráce a novodobého kolonialismu. 

 Ve druhé části bude stručně představena čínská zahraniční politika a její proměna 

od nástupu Si Ťin-pchinga (Xi Jimpinga) do funkce prezidenta. Následovat bude 

představení samotné Nové Hedvábné stezky spolu s jejími slibovanými záměry a otázkami, 

které tyto akvizice ve světě vzbuzují. Shrnutí čínské zahraniční politiky spolu s její 

přeměnou za vlády Si Ťin-pchinga je klíčové pro porozumění kontextu a následného 

určení, zdali se Iniciativa blíží rozvojové spolupráci či neokolonialismu. 

Ve třetí části budou vysvětleny pojmy „rozvojová spolupráce“ 

a „neokolonialismus“, jejíchž porozumění a následné porovnání v kontextu Nové 

Hedvábné stezky nám pomůže zodpovědět výzkumnou otázku, a zdali jsou čínské 

investice prospěšné i pro zemi, ve které Čína investuje či nikoliv.  

Ve čtvrté části práce bude provedena analýza čínských investic, konkrétně investic 

v regionu Indického oceánu (IOR), jež nesou označení „Šňůra perel“ (String of Pearls). 

Každá takováto perla na šňůře značí čínskou přítomnost podél námořního koridoru Nové 

Hedvábné stezky, a bývá označována jako příklad čínského posilování geopolitického 

vlivu ve snaze získat přístup k nerostným surovinám na Blízkém východě a v Západní 

Africe.  

V poslední části práce budou tyto investice v IOR podrobeny analýze, zdali se 

jejich slibovaný záměr shoduje s realitou a následně bude tento výsledek zasazen do 

kontextu rozvojové spolupráce a neokolonialismu. Porovnání slibovaných investic v tomto 

regionu s jejich reálným výsledkem nám pomůže určit, kterým z těchto dvou konceptů jsou 

převážně motivovány.  
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1 Metodologie, cíl práce a výzkumná otázka 

1.1 Cíl práce a výzkumné otázky 

Cílem této práce je detailní analýza čínských zahraničních investic v rámci 

iniciativy Nové Hedvábné stezky, konkrétně Námořní Hedvábné stezky 21. století 

v regionu Indického oceánu, známé pod označením „Šňůra perel“ (String of Pearls). Tato 

bakalářská práce je zpracována jako případová studie mořské trasy Nové Hedvábné stezky 

za účelem zodpovězení obecnější výzkumné otázky, která byla formulována následovně: 

• Je Nová Hedvábná stezka spíše rozvojovou spolupráci či 

neokolonialismem? 

K zodpovězení této výzkumné otázky byly formulovány sekundární a pomocné 

výzkumné otázky: 

• Jaké investice Čína slíbila, a co bylo jejich oficiálním záměrem? 

• Jaká je realita slibovaných investic, včetně dopadu na zemi, ve které 

Čína investovala? 

• Jak zapadají čínské investice v Indickém oceánu do konceptů 

„rozvojové spolupráce“ a „neokolonialismu“? 

1.2 Metodologie 

Případové studie mohou být dvojího typu. Prvním typem je jedinečná případová 

studie, která v kontrastu s instrumentální případovou studií nemá za cíl zobecnit vybrané 

fenomény, avšak do detailu jim porozumět a vysvětlit je. Tento typ případové studie 

nemohl být pro zodpovězení výzkumné otázky použit, jelikož se práce snaží na konkrétním 

případu čínských zahraničních investic v rámci Nové Hedvábné stezky vyvodit teoretické 

poznání, které může, ale nemusí být bráno jako platné pro širší koncept. Pro účely této 

práce byla tedy zvolena instrumentální případová studie, která analyzuje čínské zahraniční 

investice ve specifickém regionu, konkrétním časovém horizontu a v určitém zahraničně-

politickém kontextu. Kořan ve svém článku rovněž poukázal na to, jak důležité je najít 

kompromis mezi bohatostí a úsporností teoretického vymezení. Tato bakalářská práce je 

sice kvalitativním interpretativním výzkumem, jež popisuje menší množství empirických 

příkladů, jejich analýza je však dostatečně hluboká pro následné teoretické zobecnění 

daného fenoménu (Kořan, 2008, s. 38).  
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Data potřebná pro zodpovězení výzkumné otázky budou získána především 

analýzou sekundárních zdrojů, které shrnují mimo jiné i oficiální prohlášení čínských 

představitelů. V této části sběru dat bude kladen důraz na zdroje a literaturu, která se 

vztahuje k čínské zahraničně-politické investiční strategii. Takováto analýza sekundární 

literatury českých i zahraničních autorů, věnujících se čínské zahraniční politice a Nové 

Hedvábné stezce, pak bude následně porovnána se slibovanými investicemi. Zvláštní 

význam bude kladen i na analýzu článků čínských autorů, jejichž názory na čínskou 

zahraniční politiku a Novou Hedvábnou stezku se mohou rozcházet hned v několika 

rovinách. Cílem práce bude analyzovat tyto získané zdroje a vytvořit z nich racionální 

analýzu s cílem porozumět danému fenoménu a vyvodit z ní objektivní závěr. 

1.3 Limity výzkumu 

Vzhledem k povaze komunistického režimu v ČLR je zapotřebí přistupovat 

k datům zprostředkovaným jejími institucemi se značnou rezervou. Čínský režim, jež se 

vyznačuje značnou propagandou či cenzurou médií, bude mít tendenci poskytovat neúplná 

či zkreslená data. Proto nelze a priori brát takováto data za dostačující a je nutné je doplnit, 

pro eliminování nepravdivých či zkreslených informací, o velké množství sekundární 

literatury autorů, kteří nepocházejí či nemají vazby na Čínu. Dále se tento režim vyznačuje 

netransparentností, která rovněž přispívá ke zkreslení informací týkajících se 

investovaných částek. Velkým problémem při analýze investic v rámci Nové Hedvábné 

stezky je jejich časové ohraničení. Mnoho projektů bylo zahájeno ještě před oficiálním 

představením Iniciativy, na druhou stranu řada z nich není zhotovena ve stanoveném 

termínu dokončení. Dochází tak k situacím, kdy nelze jednoznačně určit oficiální 

investovanou sumu, natož reálný přinos daných investic. Mohlo by se tak zdát, že čínské 

investice v Indickém oceánu nejsou zastřešeny Novou Hedvábnou stezkou, avšak jejich 

objemem a zacílením jsou již běžně označovány za Námořní Hedvábnou stezku 21. století.  

Ačkoliv ČLR investuje v rámci Nové Hedvábné stezky intenzivně od přelomu 

tisíciletí a rozvojovou spolupráci v rámci Iniciativy deklaruje od roku 2013, je příliš brzy 

přicházet se závěry o jejím dlouhodobém přínosu či negativním dopadu. Současný trend 

a alarmující analýzy nejrůznějších vládních či nevládních organizací však vzbuzují obavu 

a vybízí k jejímu důkladnému zkoumání.  



 

 

7 

2 Čínská zahraniční politika a Nová Hedvábná stezka 

Jak již bylo zmíněno v úvodu, Čínská lidová republika prošla od 70. let markantní 

proměnou, ať už se bavíme o ekonomické či politické sféře. V roce 2021 je tak v těsném 

závěsu za USA v závodě o to, kdo bude globální supervelmocí číslo jedna, a kdo bude 

určovat směr globálního uspořádání ve 21. století (Weissmann, 2015, s. 151). 

V této části práce budou definovány motivy a povaha čínské zahraniční politiky po 

smrti Mao Ce-tunga (Mao Zedong), jelikož právě po smrti tohoto lídra ČLR změnila své 

dosavadní zvyklosti, upozadila ideologii a otevřela se světu. Stručné nastínění vývoje 

čínské zahraniční politiky od konce 70. let až po nástup současného prezidenta Si Ťin-

pchinga je klíčové k porozumění Nové Hedvábné stezky a jejích motivů. Důraz bude 

kladen na čínskou percepci okolního světa, jak okolní státy vnímaly Čínu a co stálo za 

změnou čínské zahraniční politiky. Důraz bude rovněž kladen na domácí faktory 

ovlivňující zahraniční politiku Číny, zejména na domácí politickou situaci, jejíž stabilita je 

klíčová pro udržení vlády jedné strany, ale také na nacionalistické tendence, které vyvíjejí 

tlak na čínské vysoké představitele.  

Následně bude představena samotná Nové Hedvábná stezka a jak tato iniciativa 

reflektuje čínské ambice na regionální a mezinárodní scéně. Dále budou identifikovány 

důvody jejího vzniku a její hlavní cíle. Důležité bude rovněž přiblížit, jak tuto Iniciativu 

vnímají světové velmoci. Některé totiž tuto hospodářskou politiku Číny schvalují, další ji 

však vnímají jako hrozbu pro současné uspořádání světa. 

2.1 Vývoj čínské zahraniční politiky a jejích motivů 

Klíčovým rokem v proměně čínské zahraniční politiky po smrti Mao Ce-Tunga byl 

rok 1978, kdy byla podepsána mírová dohoda s Japonskem a rovněž došlo k urovnání 

vratkých vztahů s USA. Obě tyto události inicioval tehdejší neformální vůdce Teng Siao-

pching (Deng Xiaoping), který pootevřel Čínu světu a zapojil jí tak do mezinárodního 

společenství, jehož technologií a vědomostí chtěla využít pro nastartování svého 

ekonomického růstu. Ačkoliv se v otázce politického systému moc nezměnilo, vládnoucí 

elita došla k závěru, že navázání diplomatických vztahů se Západem napomůže při 

budování základů nového čínského hospodářství a uklidní tak politickou situaci v zemi. 

Čína se pod Teng Siao-pchingem nevzdala svých starých zásad, uvědomila si však, že je 
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nutné provést řadu ekonomických a sociálních reforem a zapojit se do mezinárodního 

společenství a jejího stabilního ekonomického prostředí ve snaze nastartovat své 

hospodářství (Baijia, 2009, s. 15-16). To se po reformě vyznačovalo jistými prvky tržního 

hospodářství, které daly vzniknout určité formě soukromého podnikání, kdy byly ceny 

určovány na základě nabídky a poptávky. Příkladem Číně šli regionální sousedé, jako 

například Singapur či Japonsko (Fürst, s. 11). Jejich úroveň ekonomické svobody 

a hospodářství zaměřené na export otevřely bránu přímým zahraničním investicím (PZI), 

které velice rychle nastartovaly jejich ekonomiku a dodnes bývají tyto země uváděny jako 

příklad toho, že přechod z plánovaného hospodářství na tržní přináší zlepšení ekonomické 

situace dané země (Paldam, 2003, s. 475). Tengovy reformy posunuly Čínu o 19 příček 

v žebříčku největších exportérů a to na 13. místo, ale i přes značnou liberalizaci čínského 

trhu během 80. let byl dopad na ekonomiku omezen povahou komunistického režimu 

a neefektivním rozdělením přínosů nově vzniklých obchodních vazeb (Fürst, 2002, s. 11). 

Dalším rokem, který znamenal výraznou změnu v čínské zahraniční politice byl rok 

1982, kdy se Číně povedlo obnovit diplomatické vztahy se Sovětským svazem, jež byly 

poznamenány spory mezi Rusko-Čínskou hranicí a řadou násilných konfliktů v roce 1969, 

a rovněž prohloubit ty s USA (Robinson, 1972, s. 1175). Prioritou Číny ve vztazích s USA 

bylo snížení dodávky zbraní na Tchaj-wan, a ačkoliv ke snížení dodávky ze strany USA 

nedošlo, znamenalo to výrazný pokrok v čínské zahraniční politice a jejího navazování 

diplomatických vztahů s okolním světem.  

Čína ve stejném roce rovněž poprvé veřejně odkryla světu své úmysly, a jakými 

principy se bude řídit při navazování vzájemných vztahů s ostatními zeměmi. Odkazovala 

na „Pět principů mírové koexistence“ (Five Principles of Peaceful Coexistence) (Baijia, 

2009, s. 17). Těmito principy byly:  

1 – Vzájemné respektování teritoriální integrity ostatních zemí 

2 – Neagresivita  

3 – Nezasahování do mezinárodních záležitostí ostatních zemí  

4 – Vzájemný prospěch  

5 – Vzájemná koexistence (Jiali, 2004, s. 32).  
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Tyto principy byly pro Čínu na začátku 80. let velice důležité, neboť jak Teng Siao-

pching od nástupu do vedení země několikrát avizoval, jejím cílem bylo zapojit se do 

mezinárodního společenství, využít jejího trhu a technologií pro svůj ekonomický růst 

a rozvoj, a v neposlední řadě na sebe příliš neupozornit. Toto chování velice trefně 

vystihuje úryvek z jeho proslovu: „hide your brightness, bide your time, and do some 

things“, který v překladu znamená, že má Čína skrýt svůj ekonomický růst a jeho 

potenciál, vyčkat na svou pravou chvíli a zapojit se do mezinárodního dění. Pro Čínu by 

v této rané fázi socio-ekonomické přeměny nebylo výhodné převzít vedoucí roli 

v mezinárodním společenství, neboť by mohlo dojít na velice jednostranný mocenský střet 

se Spojenými státy, které byly mnohem vyspělejší velmocí (Callahan, 2016, s. 230). Čína 

tedy i v průběhu 80. let neodkrývala své karty, soustředila se na rozvoj domácí ekonomiky, 

navazování vzájemně výhodných diplomatických vztahů a nadále zdůrazňovala, že nemá 

v úmyslu soupeřit se Spojenými státy americkými o to, kdo bude globální supervelmocí.  

Číně velice záleželo na tom, aby byla v mezinárodním společenství vnímána jako 

přátelská země s rozvojovými úmysly. Proto roku 1986 přišla s deseti zásadami „Nezávislé 

zahraniční politiky pro mír“, které jasně hovořily o tom, jakou pozici Čína zastává (Baijia, 

s. 17-18). Hlavním přínosem Teng Siao-pchinga tedy bylo otevření Číny světu. Nově 

navázané diplomatické styky s USA, Západem a regionálními sousedy spolu s řadou 

ekonomických a sociálních reforem umožnily Číně nastartovat svou ekonomiku s velkým 

potenciálem do budoucna.  

Neoddiskutovatelnou zásluhou jeho vlády bylo rovněž zřízení tzv. zvláštních 

ekonomických zón, které vymezovaly oblasti, jež budou benevolentní vůči přímým 

zahraničním investicím (PZI) a kudy bude Čína primárně exportovat. Jednalo se zejména 

o přímořské provincie, obchodní zóny však zasahovaly i do vnitrozemí podél proudů 

velkých řek. Z této Tengovy iniciativy a jeho rétoriky bylo zřejmé, že jako první vůdce po 

smrti Mao Ce-tunga výrazně upozadil ideologii ve prospěch ekonomického rozvoje země 

(Fürst, 2002, s. 12).  
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Na začátku 90. let prošlo mezinárodní společenství několika výraznými změnami. 

Jednou z nich byl rozpad Sovětského svazu (SSSR), který znamenal i ukončení tzv. 

Studené války, dlouhotrvajícího napětí mezi Spojenými státy a Východním blokem. Nové 

uspořádání světa a zapojení zemí bývalého Sovětského svazu do mezinárodního 

společenství bylo pro Čínu rizikem i příležitostí.  

Rozpad Sovětského svazu dostal pod tlak Komunistickou stranu Číny, jelikož 

nechtěla dopustit, aby podobná „Mírová evoluce“ ze strany USA, která de facto vedla 

k rozpadu Sovětského svazu, nastala i v Číně. Demokratické tendence, jež se v Číně 

ozývaly, byly razantně umlčeny 3. června 1989 na Náměstí Nebeského klidu, kde se 

vydaly na protest proti tehdejšímu komunistickému režimu tisíce studentů, kteří bojovali za 

svobodu slova a volební práva. Čínský režim však tuto demonstraci násilně potlačil a došlo 

i k velkým ztrátám na životech. Skutečný počet lidí, kteří při násilném zásahu čínské 

armády zemřeli, není znám. Čínská vláda přichází s velice malými čísly, kolem 200, 

Severoatlantická aliance (NATO) či Červený kříž však hovoří až o 7000 ztrátách na 

životech. Vzhledem k okolnostem bývá tato událost označována jako Masakr na náměstí 

Nebeského klidu (Langley, 2009, s. 15-16). 

 Teng Siao-pching si velice rychle uvědomil, že prioritou Číny musí být nadále 

rozvoj domácí ekonomiky, který má pozitivní vliv na domácí záležitosti (Baijia, s. 21). 

Pehrson (2006) dodává, že role domácí politické situace a její vliv na zahraniční politiku 

země výrazně nabývá na důležitosti. Ačkoliv se Číně ekonomicky dařilo a její obyvatelé se 

těšili výrazně lepší životní úrovni, než tomu bylo před nástupem Teng Siao-pchinga, náhlá 

stagnace či dokonce recese čínského hospodářství by mohla vést k ohrožení legitimity 

vládnoucí Komunistické strany Číny (KSČ) a režimu jako takového. Pro takovýto 

autoritativní režim jedné strany je tedy nesmírně důležité udržet stabilní ekonomický růst 

do nadcházejících let, aby uspokojil čínské obyvatelstvo a de facto legitimizoval své 

jednání na domácí, ale i mezinárodní scéně (Pehrson, 2006, s. 4). Weissmann dodává, že 

ekonomický růst má vliv i na čínský nacionalismus, který by v případě recese domácí 

ekonomiky vyvíjel tlak na vládnoucí elitu a nutil jí například k anexi některých ostrovů 

v Jihočínském moři (Weissmann, 2015, s. 156).   
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Po konci Studené války došlo k výraznému oslabení jedné ze supervelmocí, a to 

Ruské federace, která vznikla rozpadem Sovětského svazu roku 1991. Čína, která se 

vymanila z pomyslného sevření ze strany USA a SSSR, trvajícího od počátku Studené 

války, si tak začala hledat nové místo v mezinárodním společenství (Qingguo, 2005, 

s. 396). 

V roce 1992 vyvrcholila Tengova snaha o otevření Číny, když při své cestě na jih 

země představil vytvoření tzv. socialistické tržní ekonomiky, která se na rozdíl od 

kapitalistického trhu vyznačuje významným vládním intervencionismem (Sigley, 2006, 

s. 498). Během své cesty pronesl mimo jiné tato slova: „… jestli chceme, aby socialismus 

porazil kapitalismus, nesmíme tedy váhat při čerpání z úspěchů všech kultur a učit se od 

jiných zemí, včetně rozvinutých kapitalistických zemí, …“ (Deng Xiaoping 1994: s. 361-

62).  

Těmito slovy a jejich prvním oficiálním zaznamenáním v dokumentech 

komunistické strany tak definitivně odstartoval čínský ekonomický rozvoj, který Čínu 

dostal mezi regionální velmoci. 

Ťiang Ce-min (Jiang Zemin) plynule navázal na reformní politiku Teng Siao-

pchinga, upustil od izolacionistické politiky Mao Ce-tunga, kdy rovněž upozadil 

marxisticko-leninsko-maoistickou ideologii, a nadále usiloval o ekonomický rozvoj Číny 

a její nízkoprofilovou politiku v mezinárodním společenství. Čínská ekonomika se však 

díky těmto reformám stala do značné míry závislou na světovém trhu a přílivu PZI, které 

stimulovaly její hrubý domácí produkt (HDP). Před nástupem Teng Siao-pchinga byl příliv 

PZI do Číny, vzhledem k její velikosti, zanedbatelné. Uběhlo však necelých dvacet let, 

a Čína byla za vlády Ťian Ce-mina devátým největším exportérem na světě, v těsném 

závěsu za USA, Japonskem či Velkou Británií. Takto obrovská obchodní výměna logicky 

vedla k čím dál větší závislosti čínského hospodářství na světovém trhu a jeho 

technologiích, kvalitě a cenách (Fürst, 2002, s. 16).  

Od konce 80. let Čína přehodnocovala svůj postoj vůči západním organizacím, 

které měly na starost dodržování pravidel volného globálního trhu. Zatímco za vlády Mao 

Ce-tunga bylo nemyslitelné stát se součástí těchto institucí, po téměř dvacetiletém 

ekonomickém růstu Číny a výrazném zlepšení životní úrovně způsobeného implementací 

prvků tržní ekonomiky se však ČLR za vlády Ťiang Ce-mina rozhodla k takovým 

organizacím přidat. 
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Nejvýznamnějším milníkem byl vstup Číny do Světové obchodní organizace 

(WTO) v roce 1991, kterému napomohla zejména revitalizace čínsko-amerických vztahů. 

Na začátku 90. let udržovala Čína velice dobré diplomatické styky jak s regionálními 

partnery, tak se USA a Západem. Vstupu do WTO tak nezabránilo ani násilné potlačení 

protestů proti režimu na Náměstí Nebeského klidu v roce 1989, které ho jenom oddálilo 

(Fürst, 2002, s. 20). Pro Čínu bylo klíčové stát se členem Světové obchodní organizace, 

jelikož její export v rámci globálního trhu činil již od poloviny 90. let přes 20 % HDP 

(Fürst, 2002, s. 16). 

Na počátku 90. let tak byla Čína plně začleněna do mezinárodního společenství 

a po strmém ekonomickém růstu, který započal reformami Teng Siao-pchinga a Ťiang Ce-

mina, měla všechny předpoklady k tomu stát se globální supervelmocí.  

V roce 2003 nastoupil do prezidentského úřadu Ču Ťin-tchao (Hu Jintao), který 

rovněž neměl důvod odklánět se od zahraniční politiky Teng Siao-pchinga, neboť si byl 

vědom, že s tímto přístupem může Čína těžit z mezinárodního společenství ještě řadu let. 

Čelil však řadě výzev, které s sebou přinesl nevídaný ekonomický růst posledních 

pětadvaceti let. Ze začátku svého funkčního období kladl po vzoru Teng Siao-pchinga 

a Ťiang Ce-mina důraz na ekonomický rozvoj a nízkoprofilovou politiku. Musel se však 

potýkat s novými problémy, které ho donutily přehodnotit zahraniční politiku Číny. 

S rapidním ekonomickým růstem by se dalo předpokládat, že poroste i životní úroveň 

obyvatel Číny. Nerovnoměrné rozdělení zisků tohoto ekonomického růstu však vedlo 

k ještě širšímu rozevření nůžek mezi bohatými a chudými. Ču Ťin-tchao si tak uvědomil, 

že nemůže obdobně jako jeho předchůdci soustředit veškerou pozornost na udržení 

ekonomického růstu, ale musí začít hledat udržitelnější strategii, která nezhorší politickou 

situaci na domácí scéně a neohrozí tak vládu jedné strany. Pod Ču Ťin-tchaem se rovněž 

změnil základní rámec zahraniční politiky Číny. Ta už neusilovala o „mírový rozvoj“, ale 

nahradila jej „harmonickou společností“. Ačkoliv Ču pochopil, že nemůže za každou cenu 

stimulovat ekonomický růst, i nadále zůstal prioritou číslo jedna. Bylo pro něj tedy i nadále 

důležité, aby byla Čína stabilním členem zdravého a prosperujícího mezinárodního 

společenství (Yongnian, 2007).  
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V polovině 90. let zaujala Čína poměrně odlišný postoj na mezinárodní scéně, když 

se rozhodla převzít určitou míru zodpovědnosti a aktivně se podílet na řešení 

mezinárodních záležitostí. Nově se začala podílet na udržování světového míru či poprvé 

uznala potřebu ochrany životního prostředí na úkor neudržitelného ekonomického rozvoje 

(Baijia, 2009, s. 31). 

Razantní obrat v čínské zahraniční politice však přinesl rok 2008. Zatím co zbytek 

světa byl zasažen finanční krizí, která znamenala recesi největších ekonomik včetně USA 

či zemí Západu, Číny se tato krize v podstatě nedotkla, ba naopak, její ekonomika stále 

rostla. Čína, která na místo ekonomických problémů řešila spíše politickou situaci na 

domácí scéně, rozdělenou společnost a její tlaky na komunistickou stranu, se tak rozhodla 

využít svého postavení a zaujmout asertivnější postoj vůči mezinárodnímu společenství. 

Do jisté míry byl upozaděn trend zahraniční politiky, který zavedl Teng Siao-pching, a do 

popředí se dostala potřeba odvážnějšího vystupování v diplomatických vztazích. Čína se 

oprostila od nízkoprofilové politiky a otevřeně začala oslavovat svůj mocenský vzestup. 

Spolu s tím začala mnohem agresivněji reagovat na ohrožování jejích zájmů v regionu, 

zejména pak na přítomnost USA v Jihočínském moři. To vedlo k razantnímu zhoršení 

vzájemných vztahů a k postupné změně vnímaní Číny ze strany mezinárodního 

společenství. Země „mírové“ a posléze „harmonické“ společnosti se tak proměnila ve 

velice asertivní a agresivní supervelmoc, která demonstrovala svou sílu při vzdušných, 

námořních i pevninských cvičeních (Freidberg, 2015, s. 133). 

S nástupem Si Ťin-pchinga v roce 2013 došlo k výraznému předefinování celého 

rozhodovacího procesu uvnitř Číny, který má klíčový vliv na její zahraniční politiku. 

V relativně krátkém čase byl Si schopen centralizovat veškerou moc, včetně ozbrojených 

sil, do úřadu prezidenta, a stal se tak bezkonkurenčně nejmocnějším vůdcem od dob Teng 

Siao-pchinga. Tím dal zapomenout na kolektivní rozhodovací procesy, které byly pro 

komunistickou Čínu typické. V nejvyšším rozhodovacím orgánu zvaném Politbyro 

disponuje Si Ťin-pchingova strana šesti ze sedmi křesel a jeho spolustraníci jej 

bezvýhradně podporují (Weissmann, 2015, s. 158). Takto centralizovaná moc však 

vystavuje Si Ťin-pchinga značné míře rizika, neboť mu můžou být případné neúspěchy 

dávány za vinu (Blackwill & Campbell, 2016, s. 3).  
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S touto změnou rozhodovacích procesů a de facto neomezenou mocí v rukou 

jednoho člověka logicky přišla i změna v zahraniční politice Číny. Ta v současnosti 

reflektuje prezidentovu vojenskou minulost. V politice Si Ťin-pchinga lze jednoznačně 

spatřit výrazné posílení vlivu Čínské lidové osvobozenecké armády (ČLOA) a zejména 

jejích ambicí. Viditelná je zejména její sílící přítomnost v Jihočínském moři, kde se Čína 

zmocnila řady ostrovů, které si nárokovala, a rozšířila zde své vojenské základny. Toto 

chování potvrzuje odklon od nízkoprofilové politiky Teng Siao-pchinga (Weissmann, 

2015, s. 158).  

Si Ťin-pching umí velice obratně balancovat mezi výhružným stylem jednání, 

kterým asertivně hájí klíčové zájmy Číny a otevřenou diplomacií, jež je nakloněna 

spolupráci a společné prosperitě. Jak již bylo zmíněno, velice nekompromisní je v otázce 

teritoriální integrity, zejména pak v oblasti Jihočínského moře, kde vede Čína dlouhodobý 

spor s Tchajwanem, Filipínami a Vietnamem o oblast bohatou na nerostné suroviny. Od 

roku 2014 zde rovněž buduje umělé ostrovy, které poté využívá jako námořní a letecké 

základy. Vytváří si tak velice propracovanou a hustou síť základen, které vzbuzují obavy 

u regionálních a světových velmocí (Thim, 2016). Na druhou stranu založila Čína Asijskou 

infrastrukturní investiční banku (AIIB), která stojí v jakémsi protipólu Světové banky 

a slouží pro rozvoj asijsko-pacifického regionu. (Blackwill & Campbell, 2016, s. 4). 

Rapidní ekonomický růst Číny, který odstartoval na přelomu 70. a 80. let 

a pokračoval až do nástupu Si-Ťin-pchinga, však pominul. Toto dlouho obávané období 

poklesu čínského hospodářství dostává KSČ pod tlak, neboť hrozí narušením domácí 

politické stability, která může ohrozit vládu jedné strany. Tyto socio-ekonomické nepokoje 

budou tedy formovat zahraniční politiku Číny a její agendu mnohem výrazněji, než 

doposud (Weissmann, 2015, s. 162).   
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2.2  Nová Hedvábná stezka 

Nová Hedvábná stezka je národní hospodářskou iniciativou ČLR, navazující na 

historické obchodní koridory mezi Asií a Evropou. Je tvořena pozemní iniciativou, tzv. 

Ekonomickým pásem Hedvábné cesty (Silk Road Economic Belt) a mořskou iniciativou, 

tzv. Námořní Hedvábnou cestou 21. století (21st Century Maritime Silk Road). Nová 

Hedvábná stezka byla představena prezidentem Si Ťin-pchingem v roce 2013. Již od 

samého počátku reflektuje jeho ambice a odklání se od zahraniční politiky jeho 

předchůdců, zejména Teng Siao-pchinga (Kopecký a spol., 2016, s. 2). Jak již bylo 

zmíněno v předchozí kapitole, do nástupu Si Ťin-pchinga udržovala Čína nízkoprofilovou 

zahraniční politiku, tzn. neupozorňovala na sebe, skrývala své kapacity a rapidní 

ekonomický růst, a snažila se přispívat ke stabilnímu mezinárodnímu prostředí, z něhož 

profitovala. Po třech dekádách velice vysokého tempa růstu však začala čínská ekonomika 

zpomalovat, a to se jevilo jako destabilizující prvek domácí politické situace. KSČ tedy 

musela přijít s novou strategií do budoucna, která by opět nastartovala čínské hospodářství 

a uklidnila tak situaci v zemi. 

Obrázek č.1: Mapa pozemního a námořního koridoru Nové Hedvábné stezky. Červená přerušovaná čára 

značí Ekonomický pás Hedvábné stezky (Silk Road Economic Belt), zatím co modrá přerušovaná čára značí 

Námořní Hedvábnou cestu 21. století (21st Century Maritime Silk Road). Zdroj: (Liu & Zhang 2018)  
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První otevírání Číny světu započal Teng Siao-pching, který otevřel dveře 

zahraničním investorům a zejména jejich technologiím a know-how. Tímto stimuloval PZI 

do Číny, které se staly hnacím motorem nově zreformovaného hospodářství. „Druhé 

otevírání“, jak bývá rovněž označována Nová Hedvábná stezka, má naopak za cíl dostat 

čínské investice, technologie a výrobní kapacity do zahraničí (Cohen & Kratz, 2015, 

s.3/s.9). Právě uplatnění čínských výrobních kapacit v zahraničí při výstavbě 

infrastrukturních či energetických projektů může napomoci stabilnějšímu ekonomickému 

růstu a uspokojení domácího přebytku výrobních kapacit (Kopecký a spol., 2016, s.3). 

Kanega dodává, že za 30 let rapidního růstu se smazaly rozdíly mezi Čínou a rozvinutým 

světem, a logicky se tak zpomalil i její rozvoj. Zároveň se v Číně od roku 2012 začala 

výrazně zužovat populace v pracujícím věku, což vedlo ke snížení produktivity 

v hospodářství.  

Číňané tak museli přehodnotit dosavadní strategii, která směřovala veškerou 

pozornost k ekonomickému růstu a museli zvolit udržitelnější a stabilnější rozvoj 

hospodářství s důrazem na vzájemně prospěšné vztahy s regionálními a světovými partnery 

(Kanega, 2016, s. 10). 

Nová Hedvábná stezka je velice ambiciózní iniciativou, která zahrnuje stovky 

projektů v oblastech mezi Asií, Evropou a Afrikou. Dle prvotních odhadů by měla být 

Novou Hedvábnou stezkou propojena oblast, jež by se na světovém HDP podílela 55 %, 

zahrnovala by 70 % světové populace a disponovala by 75 % všech dostupných světových 

energetických rezerv. Takto propojená oblast by se stala do značné míry závislou na Číně, 

která v první fázi do projektu uvolnila téměř 300 miliard amerických dolarů (Godement, 

2015, s. 1). Tyto finanční prostředky uvolnila ČLR prostřednictvím hned několika institucí, 

z nichž některé byly zřízeny přímo za účelem financování Nové Hedvábné stezky. 

Největším podílem přispěje Investiční fond Hedvábné stezky (Silk Road Fund), Čínská 

rozvojová banka (China Development Bank), Exportní a importní banka Číny (Export-

Import Bank of China) či Asijská infrastrukturní a investiční banka (Asian Infrastructure 

Investment Bank) (Kanega, 2016, s. 12). Zároveň Čína zdůrazňuje, že rozsáhlé 

infrastrukturní investice v regionech podél Hedvábné cesty povedou k jejich 

ekonomickému rozvoji a ráda by tak podnítila zúčastněné země ke spolufinancování 

některých projektů (Kopecký a spol., 2016, s. 7).  
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Jako hlavní důvody vzniku bývá uváděna nutnost propojit Eurasii skrze velice 

moderní pozemní a námořní obchodní koridory, které budou díky nové infrastruktuře 

efektivnější a povedou ke vzájemnému ekonomickému růstu (Kanega, 2016, s. 10-11). 

Callahan však dodává, že ČLR neusiluje pouze o vzájemně prosperující bilaterální 

a multilaterální partnerství, jež by daly nový impuls zpomalující domácí ekonomice, ale 

tvrdí, že hlavním cílem čínské zahraniční politiky pod Si Ťin-pchingem je nahradit 

současný mezinárodní řád s centrem ve Washingtonu, a vytvořit ekonomickou, kulturní 

a politickou oblast s centrem v Pekingu. Ta by pak určovala nová pravidla obchodu 

a vzájemných vztahů ve světě. Si Ťin-pching hovoří o „Komunitě sdíleného osudu“ 

(Community of shared destiny), která má znamenat, že se Asie stane opět ekonomickým 

centrem, které bude pouze doplňovat současný globální ekonomický řád a jeho zaběhlé 

struktury (Callahan, 2016, s. 226). Callahan tvrdí, že existují pouze dvě cesty, kterými se 

může Čína vydat. Může usilovat o postavení globálního hegemona a určovat nová pravidla 

světového řádu, či pokračovat v roli zodpovědné supervelmoci, která nemá v úmyslu měnit 

pravidla hry a záleží ji na rozvoji a stabilitě mezinárodního společenství (Callahan, 2016, 

s. 228).  Samotný Si Ťin-pching několikrát prohlásil, že cílem čínské zahraniční politiky 

a Nové Hedvábné stezky je doplnit stávající mezinárodní řád, nikoliv jej nahradit 

(Godement, 2015, s. 2). Vysocí čínští představitelé, včetně Si Ťin-pchinga zdůrazňují, že se 

Čína poučila z historie a nehodlá proto spadnout do tzv. „Thukydidovy pasti“ (Callahan, 

2016, s. 227). Tou se v teorii mezinárodních vztahů rozumí situace, kdy rostoucí velmoc 

získá dostatečné mocenské kapacity potřebné k tomu, aby konfrontovala současného 

hegemona a ucházela se o jeho místo. Dochází tak ke zvyšování napětí mezi dvěma státy, 

které velice pravděpodobně vyvrcholí ve válečný střet. Thukydides to uvedl na příkladu 

mocenského vzestupu Athén, které předčily Spartu ve vědeckém poznání, kultuře 

a námořní síle a tento mocenský vzestup Athén a její snaha nastolit nový řád na 

Peloponéském ostrově vyvrcholila ve válečný konflikt (Allison 2017). Ačkoliv si je Čína 

vědoma důležitosti současného světového řádu a jeho ekonomických struktur a vazeb, řada 

autorů tvrdí, že rostoucí vliv Pekingu bude na současný řád vyvíjet tlak a bude jej měnit ve 

svůj prospěch (Callahan, 2016, s. 227).   
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Takovéto tendence logicky vzbuzují řadu obav nejen u regionálních sousedů, ale 

i u dalších světových mocností. Nová Hedvábná stezka totiž může reálně ohrozit jejich 

vlastní zájmy, a tak vůči ní musí zaujmout určitou pozici.  

Velice výrazně se Nová Hedvábná stezka dotýká zájmů Ruské federace ve střední 

Asii, ale rovněž vztahů vůči Evropské unii. Rusko, stejně jako Čína, představilo na začátku 

21. století svou vizi o vzájemné spolupráci v rámci Eurasie a nového geopolitického 

uspořádání tohoto regionu, a tuto myšlenku převedlo ve skutečnost založením Eurasijské 

ekonomické unie (EEU) v roce 2015. Rusko dlouhodobě usiluje o posílení svého vlivu 

v Asii, ale rovněž vylepšení své pozice vůči evropským státům. Nová Hedvábná stezka je 

však pro asijské a evropské státy mnohem atraktivnější iniciativou pro spolupráci, protože 

si jsou vědomy úspěchu čínské ekonomiky a jejího dalšího potenciálu do nadcházejících 

let. Rusko rovněž podstoupilo na mezinárodní scéně kroky, kterými ztratilo na 

důvěryhodnosti, a které ho zdiskreditovaly pro případnou spolupráci v rámci jeho 

integračního konceptu. Řeč je zejména o anexi Krymu v roce 2014, po níž následovala 

řada sankcí, které Rusko de facto vyřadily z mezinárodního systému. Útěchu však Rusko 

našlo u Číny, která tuto vojenskou invazi sice nepodpořila, ale ani nijak výrazně ji 

neodsoudila, a postupně tak byla nalezena společná řeč i ohledně Nové Hedvábné stezky. 

Dalším faktorem, který hrál roli ve sblížení Ruska a Číny byla světová finanční krize 

v roce 2008, po které si Rusko uvědomilo, že bude lepší obrátit svou pozornost na Východ 

směrem k prosperující Číně, které se finanční krize v podstatě nedotkla (Kopecký a spol., 

2016, s. 11). 

Od samotného počátku Nové Hedvábné stezky byly Spojené státy americké vůči 

této iniciativě velice zdrženlivé, neboť si jsou vědomy toho, že ČLR může tímto způsobem 

výrazně ovlivnit podobu současného mezinárodního systému. Byly mimo jiné proti 

založení AIIB, jelikož je v přímé konkurenci se Světovou bankou (WB) či Mezinárodním 

měnovým fondem (IMF) (Kopecký a spol., 2016, s. 16). Zároveň byla tato iniciativa 

jakousi odezvou a rovněž konkurencí Trans-pacifického partnerství (TPP), které mělo 

propojit americký trh s asijským, a vytvořit tak největší zónu volného obchodu na světě. 

Donald Trump však z tohoto partnerství, iniciovaného administrativou Baracka Obamy, 

krátce po nástupu do úřadu vystoupil. Právě tento krok Číně velice usnadnil upevnit svou 

pozici v regionu prostřednictvím Nové Hedvábné stezky, která nyní určuje pravidla 

obchodu v regionu (Chow a spol., 2018, s. 37). Číňané rovněž velice hlasitě zdůrazňují, že 
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právě USA mohou za nerovnosti v současném systému, který eventuálně selhal a uvrhl 

svět do ekonomické krize v roce 2008. Tento argument podporuje i fakt, že se Číny tato 

krize de facto nedotkla a nabízí tedy potenciálním partnerům stabilnější trh a systém, který 

jim slibuje rychlejší rozvoj než ten liberální. Zde můžeme vidět ono přesouvání těžiště 

světového obchodu směrem do Pekingu, neboť jsme svědky tendencí evropských států 

zapojovat se do čínský institucí, které jsou konkurencí pro ty západní, např. vstup Velké 

Británie či Nizozemska do AIIB (Bondaz, 2015, s. 7).  

Velice viditelné jsou však zejména vztahy USA a Číny v oblasti Tichého oceánu, 

Jihočínského moře či Indického oceánu. USA zde po Druhé světové válce navázaly 

spojenectví s řadou států a vytvořily tak strategickou bezpečnostní infrastrukturu, která má 

za cíl udržet rovnováhu sil a zamezit vzestupu případného hegemona. Ten by mohl zamezit 

přístupu USA do regionu a rovněž ohrozit oblasti volného obchodu. Pro Čínu je přítomnost 

USA v regionu nebezpečná v mnoha dalších aspektech, zejména v podpoře 

demokratických stran, např. těch na Tchajwanu, Filipínách či v Hongkongu (Przystup, 

2009, s. 1-2).  

Vztahy mezi USA a Čínou jsou dle mnoha analytiků nejhorší od konce 70. let, kdy 

je Teng Siao-pching revitalizoval. Velký podíl na tomto zhoršení mají například sankce ze 

strany USA, které souvisí například s nedodržováním lidských práv v Číně 

a převýchovnými tábory pro ujgurské muslimy či stále větší přítomností Čínské 

osvobozenecké armády podél koridorů Nové Hedvábné stezky. Ačkoliv je Joe Biden ve 

funkci prezidenta teprve krátce, můžeme z jeho rétoriky a prvních kroků vycítit, jaký 

postoj jeho administrativa vůči Číně zaujala. Biden na bezpečnostní konferenci 

v Mnichově prohlásil tato slova: „Nacházíme se uprostřed zásadní debaty ohledně 

budoucnosti a směřování našeho světa“. Současná administrativa USA si je tedy vědoma 

čínských snah o redefinování světového řádu, a prostřednictvím pevnějších vztahů 

s asijskými partnery tak bude usilovat o zachování a posílení toho současného 

(Sevastopulo 2021).  

Další zemí, které se Nová Hedvábná stezka přímo týká, je Japonsko. To je hlavním 

spojencem USA v oblasti jižní Asie, a z tohoto důvodu přistupuje k Nové Hedvábné stezce 

stejně pragmaticky a obezřetně. Japonský premiér Šinzó Abe dokonce přišel s konkrétní 

reakcí a oznámil, že bude Japonsko rovněž financovat infrastrukturní projekty v asijském 

regionu. Vyčlenilo na ně až 110 miliard amerických dolarů. Japonci se rovněž snaží asijské 
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země zaujmout větší transparentností a nabízí účast ve své rozvojové spolupráci JICA. 

Vztahy Japonska a Spojených států jsou v oblasti Jihočínského moře velice důležité, 

jelikož by Čína, bez přítomnosti USA, pravděpodobně již obsadila ostrovy, jež jsou 

předmětem teritoriálních sporů mezi Japonskem, Tchajwanem a Čínou. Takováto 

spolupráce může rovněž vytvářet bezpečnostní infrastrukturu, která bude alternativou pro 

infrastrukturu čínskou (Kopecký a spol., 2016, s. 15). 

Ačkoliv patří Indie mezi zakládající členy AIIB, v otázce Nové Hedvábné stezky je 

převážně skeptická (Kopecký a spol., 2016, s. 17). Indie je největším asijským 

konkurentem Číny co se týče populace, spotřeby energií či velikosti ekonomiky. Spory 

mezi těmito dvěma zeměmi tedy budí řadu obav, jelikož můžou výrazně ovlivnit globální 

ekonomiku, a to zejména v oblasti Indického oceánu. Na severu je Indie sužována řadou 

teritoriálních sporů, zejména sporem o oblast zvanou Doklam. Tu si nárokuje Čína a Indie, 

formálně však patří Bhutánu (Qaddos, 2018, s. 57). Dále jsou pak vedeny další přímé či 

nepřímé potyčky o oblast zvanou Aksai Chin, ležící mezi Kašmírem, čínskou autonomní 

oblastí Sin-ťiang a Tibetem. Velice palčivou je rovněž otázka McMahonovy linie, jež byla 

v období Britské Indie zakreslena Henrym McMahonem, zasutpujícím Britské Impérium 

v Indii, a která vyznačila hranice mezi Indií a Tibetem, tudíž Čínou. Ta s tímto zakreslením 

hranic nesouhlasí a velkou část indického území, v němž žije na milion obyvatel, zvanou 

Arunachal Pradesh, si nárokuje (Zhang, Li, 2013, s. 2-3). Čína na začátku 60. let postupně 

zvyšovala svou přítomnost právě v oblasti McMahonovy linie a zároveň posilovala své 

pozice v oblasti Aksai Chin. Tento růst napětí vyvrcholil v roce 1962 ve vojenský konflikt, 

který vyhrála Čína, nicméně podoba hranic zůstala téměř nezměněna a obě země si nadále 

navzájem nárokují části svých území (Zhang, Li, 2013, s. 6).  

Z povahy teritoriálních sporů mezi Indií a Čínou je zřejmé, že vzájemná 

nevraživost těchto dvou velmocí je zakořeněna velice hluboko. Kromě neutichajících sporů 

na severu země však začala Indie soupeřit s Čínou i na jihu, kde Čína výrazně posílila svůj 

vliv v Indickém oceánu. Jelikož je Indie ze severu de facto obklíčena zeměmi, se kterými 

nemá dobré politické a ekonomické vztahy, soustřeďuje svou pozornost na námořní 

dopravu a obchod v Indickém oceánu. Čínské investice podél Námořní Hedvábné cesty 21. 

století proto představují pro Indii geopolitické riziko a musí tedy přijít s adekvátní 

odpovědí, jak posílit svůj vliv v regionu (Khurana, 2019, s. 1). Touto odpovědí může být 

navázání těsnější spolupráce s USA, které s Indií sdílí tuto obavu z rostoucího čínského 
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vlivu v Eurasii. Přítomnost USA v regionu dává Indii větší klid v otázce bezpečnosti 

a může být adekvátní odpovědí na rostoucí přítomnost ČLOA v regionu (Hornát 2018).  

Ačkoliv Čína zdůrazňuje, že je Indie pro Novou Hedvábnou stezku důležitá a bude 

rovnocenným partnerem při její realizaci v regionu, Indové zůstávají převážně skeptičtí. 

Důvodem může být velká netransparentnost ze strany Číny, která jen prohlubuje obavy 

z toho, že je primárním cílem Číny nikoliv rozvojová spolupráce, ale snaha posílit svou 

geopolitickou sféru vlivu (Jacob, 2017, s. 94).  

Jelikož byla Iniciativa představena teprve v roce 2013 a první projekty byly 

oficiálně zahájeny až rok poté, je příliš brzo na její hodnocení, bereme-li v potaz velikost 

a horizont předpokládaného dokončení. To by mělo nastat v roce 2049, ke 100. výročí 

vzniku ČLR (Cohen, 2015, s. 3). Velice obtížné je rovněž vyvodit závěry, zda jsou tyto 

investice podél pozemního a námořního koridoru Nové Hedvábné stezky motivovány 

geopolitickými zájmy. Není pochyb o tom, že řada projektů v rámci Nové Hedvábné 

stezky přispěje k rozvoji zemí, ve kterých investice proběhnou. Chybí v nich totiž beze 

sporu potřebná infrastruktura, která by pomohla k rozvoji daných regionů. Takováto 

infrastruktura by nemohla být vybudována bez podobně zacílené a ambiciózní hospodářské 

iniciativy, jakou je Hedvábná stezka, a tudíž lze očekávat, že přispěje ke zvýšení 

konkurenceschopnosti daných regionů. Ta dále povede k ekonomickému růstu, ze kterého 

bude těžit celá infrastrukturně sjednocená a propojená Asie (Ghiasy & Zhou, 2017, s. 30). 

Můžeme však nicméně pozorovat i čínské investice, které nelze považovat za 

vzájemně prospěšné, jelikož dostaly dané země do dluhových pastí. Řeč je zejména 

o zvýšené čínské přítomnosti v Jihočínském moři a Indickém oceánu, kde Čína investovala 

do přístavů či letišť, které však dané země nebyly schopny splatit a musely je tak Číně na 

desítky let dopředu pronajmout. Dalším indikátorem, který značí, že by mohlo Číně jít 

spíše o posílení svého geopolitického vlivu, než čistě nastartovat vzájemný ekonomický 

růst je fakt, že investuje ve vysoce rizikových regionech, kde projekty vykazují velice 

nízkou návratnost (Godement, 2015, s. 2).  
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Řada autorů ze Západu tak hovoří o motivech, které jsou naprosto odlišné od těch, 

které představuje samotná Čína a konstatují, že se může jednat dokonce i o formu 

neokolonialismu. Čína se podle nich má snažit rozšířit sféru svého geopolitického vlivu 

prostřednictvím rozsáhlých investic s cílem jednostranně těžit na takto vzniklých 

ekonomických a politických vazbách. Pro zodpovězení této otázky je však nutné si 

nejdříve definovat koncepty „rozvojové spolupráce“ a „novodobého kolonialismu“, 

s jejíchž porozuměním budeme moci kriticky zhodnotit čínské investice v Indickém 

oceánu.  
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3 Rozvojová spolupráce a neokolonialismus 

V této části práce budou vysvětleny koncepty rozvojová spolupráce 

a neokolonialismus. Jde o dva koncepty, zmiňované v souvislosti s čínskými zahraničními 

investicemi v rámci Nové Hedvábné stezky. Vrchní čínští představitelé zdůrazňují, že Čína 

usiluje o vzájemně výhodné vztahy, které povedou k oboustrannému ekonomickému růstu. 

Na druhou stranu řada autorů poukazuje na způsob, jakým Čína investuje a tvrdí, že řada 

zemí neměla z takových investic slibovaný prospěch. Porozumění těchto dvou konceptů 

nám tedy umožní rozlišit, jsou-li čínské investice v Indickém oceánu rozvojového či 

neokoloniálního charakteru. 

3.1  Rozvojová spolupráce 

Definovat koncept rozvojové spolupráce je velice komplikované, jelikož na něj 

může být nahlíženo z mnoha různých úhlů a každý si pod pojmem rozvoje může představit 

něco jiného. Jak již název napovídá, rozvojem je myšlena jakási změna, která bývá dále 

obohacena o přívlastek pozitivní. Velice důležité je si uvědomit, že rozvoj by měl být 

definován a hodnocen na základě jeho úmyslů. Stojí-li za rozvojem úmysly, jež nepřináší 

kýžený efekt a mají pouze tendenci zvýhodnit jednu stranu na úkor té druhé, o rozvojové 

spolupráci tedy nemůže být řeč. Na konci 80. let přišla Organizace spojených národů 

(OSN) s myšlenkou, která dále rozvinula koncept rozvoje. Ten podle ní znamená, že by 

lidé měli mít více možností, jak vést důstojný život, tzn. snadnější přístup ke vzdělání, 

zdravotní péči a spravedlivě ohodnocené práci. Do té doby byly pod pojmem rozvojové 

spolupráce brány všechny úmysly, jež směřovaly k ekonomickému růstu. Ten však nemusí 

automaticky znamenat zlepšení kvality života v rozvojové zemi. 

Ekonomický růst je i nadále považován za známku rozvoje. Nově je však kladen 

důraz i na efektivní alokaci finančních prostředků v rámci rozvojové spolupráce (Hopper, 

2018, s. 9-10). Tyto poznatky přinesla OSN (2005) ve svém reportu o sociální situaci ve 

světě: 

„Ignorování nerovnosti v honbě za rozvojem je nebezpečné. Zaměřit se výlučně na 

ekonomický růst a stimulování příjmů v rozvojové strategii je neúčinné, jelikož to vede 

k hromadění bohatství u několika málo jedinců a prohlubuje chudobu u většiny.“  
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„Selhání v řešení problémů nerovnosti bude znamenat, že se lidem nedostane 

spravedlnosti a lepších životních podmínek, a nadále zůstanou zranitelní vůči sociálním, 

politickým a ekonomickým otřesům.“ 

„Nerovnosti v rozdělení příjmů a v přístupu ke zdrojům, základním sociálním 

službám, příležitostem, trhům a informacím můžou způsobit chudobu či ji dokonce 

zhoršit.“ (UN, 2005, s. 12). 

Ač se to tedy může zdát, ekonomický růst automaticky neznamená, že dochází 

k rozvoji dané země, jelikož může nespravedlivé rozdělení těchto příjmů směřovat 

k dalšímu prohloubení chudoby (Hopper, 2018, s. 12).  

Podobně se ke konceptu rozvojové spolupráce staví i nositel Nobelovy ceny za 

ekonomiku Amartya K. Sen. Podle něj je základním měřítkem rozvoje svoboda. Ať už se 

bavíme o svobodě politické, tržní či sociální, všechny by měly být jak primárním cílem, 

tak rovněž hlavním prostředkem k dosažení tohoto rozvoje (Sen, 2000, s. 506). Zároveň 

podporuje Hopperovu myšlenku, že zaměření na ekonomický růst či industrializaci nemusí 

nutně vést k rozvoji dané země. Značný ekonomický růst může jenom zvětšit nerovnost 

a rozdíly mezi bohatými a chudými (Sen, 2000, s. 512). 

Rozvojová spolupráce by tedy měla klást důraz nejen na ekonomický růst 

v rozvíjeném regionu, ale současně i na snižování nerovností. Pakliže je výhradně zacílená 

na ekonomický růst a opomíjí ostatní faktory přispívající k celkovému rozvoji dané země, 

je na pováženou, zdali se jedná o rozvojovou spolupráci v pravém smyslu slova. Abychom 

mohli rozlišit, co je rozvojovou spolupráci a co již není, musíme brát v potaz i motivy 

a historii země, která takovýto rozvoj nabízí. Bude-li se jednat o zemi, jež nedodržuje 

základní lidská práva, pak bude otázka vzájemného rozvoje velice sporadická.   
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3.2  Neokolonialismus  

Definovat koncept neokolonialismu je rovněž velice komplikované, jelikož je 

ovlivňován širokou škálou různých faktorů a spojován s řadou obdobných konceptů.  

Kolonialismus značí určitou formu nadvlády, zejména kontrolu teritoria či 

obyvatelstva méně vyspělé země zemí vyspělou za účelem rozšíření její sféry vlivu. 

Nejčastěji k tomu dochází z ekonomických důvodů a ve snaze získat přístup k nerostnému 

bohatství této země. Pro kolonialismus je typické trvalé osídlení anektovaných oblastí 

velkými počty obyvatel z kolonizačních mocností. Jakmile má takováto mocnost vliv na 

rozhodovací procesy určité země, spravuje její teritorium, ale trvale ji neosídluje, hovoříme 

o imperialismu. Ten se stejně jako kolonialismus vyznačuje oficiální strukturou institucí, 

prostřednictvím kterých v daných oblastech vládne a hájí kolonizační či imperialistické 

zájmy (Horvath, 1972, s. 46). Gotteland dodává, že cílem imperialismu je snaha vytvořit 

impérium prostřednictvím postupného získávání rozhodujícího vlivu v daných zemích 

(Gotteland, 2017, s. 1). Hlavním záměrem imperialistické velmoci je nutnost expanze, jež 

by vedla k ekonomickému zisku a uklidnění nestabilní domácí politické situace (Gotteland, 

2017, s. 12). Dokud v těchto zemích imperiální velmoc nezřizuje oficiální strukturu 

institucí pro udržení svého vlivu, hovoříme o neformálním imperialismu. Právě zde nastává 

hlavní problém v rozlišení těchto konceptů, protože neformální imperialismus je 

synonymem neokolialismu. Ten se vyznačuje právě absencí trvalého osídlení ze strany 

kolonizační mocnosti a rovněž absencí oficiálních administrativních institucí. Svou sílu 

tudíž demonstruje skrze místní politiky či politické strany, které jsou na těchto mocnostech 

z řady důvodu závislé (Horvath, p. 50). 

Obecně jsou tyto závislosti označovány jako ekonomický, politický, vojenský 

a kulturní imperialismus, a velice úzce spolu souvisí. Ekonomický imperialismus bývá tím 

nejčastějším způsobem, jakým lze získat rozhodující vliv na určitou zemi, protože dochází 

k finanční závislosti dané země na imperiální mocnosti. Ta může v krajních případech 

vyústit i v dluhovou past (Gotteland, 2017, s. 13). Dluhovou pastí se rozumí situace, kdy se 

daná země ocitne v situaci, při které není schopná splatit půjčené finanční prostředky 

věřiteli. Ten navíc použil řadu technik, kterými danou zemi do pasti nalákal a zadlužil jí 

(Bajo & Roelants, 2011, s. 55). Z této pasti není v krátkodobém horizontu de facto úniku, 

neboť zadlužené státy musí věřitelskému státu vyjít vstříc a kompenzují ztráty například 

propůjčením vlastního teritoria. Politický imperialismus úzce souvisí právě 
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s ekonomickým. Takováto závislost vzniká zejména v politické rovině, například vznikem 

politických aliancí. Poněkud viditelnou závislostí je pak vojenský imperialismus, který 

značí přítomnost imperiálních vojenských základen a vojáků v určité zemi. Může se jednat 

právě o propůjčená teritoria, jež musely zadlužené země imperiálním mocnostem 

podstoupit, a která bývají využívána k vybudování strategické infrastruktury a posílení 

geopolitického vlivu. Poměrně viditelným, avšak hůře identifikovatelným, je rovněž 

kulturní imperialismus. Ten slouží jako velice šetrný nástroj pro šíření imperiální ideologie 

skrze různé kulturní centra či instituce (Gotteland, 2017, s. 13).  

Neformální imperialismus (neokolonialismus), který nevytváří oficiální 

administrativní instituce, je tak velice nenápadnou a poměrně efektivní cestou, jak vytvořit 

impérium. Ekonomickou, politickou či kulturní aktivitu lze totiž velice snadno skrýt za 

rozvojové úmysly a vzhledem k absenci pevných důkazů nelze označit neformální 

imperialismus za imperialismus jako takový, a tudíž jej náležitě odsoudit. Jedinou 

nevýhodou je relativní křehkost takovéhoto vztahu, jež může v konečném důsledku vyústit 

ve zformalizování, a tudíž vytvoření formálního impéria (Gotteland, 2017, s. 6). Takovéto 

chování by však bylo v mezinárodním společenství vnímáno převážně negativně, je tudíž 

v zájmu imperiální mocnosti tento vztah držet v neformální rovině.  
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4 Čínské investice v Indickém oceánu 

Pro zodpovězení výzkumné otázky bylo zapotřebí zúžit region, ve kterém ČLR 

v rámci Nové Hedvábné stezky investuje. Velice patrná je čínská aktivita v Indickém 

oceánu, kde jsou její investice dokonce označovány jako „Šňůra perel“ (String of Pearls). 

Každá perla na tomto pomyslném provázku, korespondující s námořní trasou Nové 

Hedvábné stezky, značí přítomnost ČLR. Těmito perlami jsou zejména Srí Lanka, 

Pákistán, Bangladéš, Maledivy či Somálsko. Tato pomyslná trasa rovněž protíná řadu 

významných průlivů, přes které prochází značné procento přepravovaného zboží a ropy. 

Jsou jimi Malacký průliv, Hormuzský průliv či průliv Bab-al-Mandab. Právě přítomnost 

Číny v  IOR dělá starosti řadě zemí, jelikož její vliv může dospět do stádia, kdy bude moci 

ovlivnit, nebo dokonce ohrozit tuto nesmírně důležitou obchodní zónu. 

Obrázek č.2: Strategické body ČLR podél Námořní Hedvábné cesty 21. století v oblasti Indického 

oceánu (Ghiasy, Su & Saalman, 2018). 

Zdroj: Vlastní úprava na základě originálu ze Stockholm International Peace Research Institute 

(SIPRI). www.sipri.org. 

 

 

 

 



 

 

28 

Strategické body ČLR podél Námořní Hedvábné cesty 21. století v oblasti Indického 

oceánu (viz. Obrázek č.2). 

[1] Srí Lanka 

[2] Pákistán 

[3] Bangladeš 

[4] Maledivy 

[5] Somálsko 

[6] Malacký průliv 

[7] Průliv Bab-al-Mandab 

[8] Hormuzský průliv 

[9] Keňa a Tanzánie 

[10] Malajsie 

Na obrázku č.2 jsou zvýrazněny nejdůležitějších body ČLR podél námořního 

koridoru Nové Hedvábné stezky, které zdánlivě posilují její vliv na významné obchodní 

trasy v Indickém oceánu. Můžeme zde pozorovat řadu čínských přístavů a dalších 

infrastrukturních investic ve strategických bodech v této oblasti. Podrobnější analýza 

nejvýraznějších investic v zemích zapojených do iniciativy Nové Hedvábné stezky nám 

umožní určit, zda lze za chováním ČLR vidět spíše rozvojové či neokoloniální úmysly. 

Z výčtu strategických bodů bude analyzována Srí Lanka, Pákistán, Maledivy a Malajsie. 

Právě zde jsou totiž velice dobře rozlišitelné tendence zahraniční politiky ČLR. 

Pořadí analyzovaných zemí je čistě náhodné, a není seřazeno podle míry vlivu ČLR 

či úrovně ekonomického rozvoje v rámci Nové Hedvábné stezky. 

4.1 Srí Lanka 

Velice diskutovanými a sporadickými investicemi v rámci Nové Hedvábné stezky 

jsou investice na Srí Lance, která není schopna je splatit, a dostala se tak do dluhové pasti. 

Moramudali ze srílanského ministerstva financí vypozoroval, že velice výrazný podíl 

státního dluhu je dlužen právě Číně. Rovněž dodává, že toto čínské chování je součástí 

většího ekonomického plánu Nové Hedvábné stezky, který má pomocí miliardových 

investic do infrastrukturních projektů rozšířit čínskou sféru vlivu podél pevninského 

a námořního obchodního koridoru (Muramudali & Samaranayake, 2017, s .1).  
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Největší čínskou infrastrukturní investicí na Srí Lance je přístav Hambantota, který 

zde z důvodu strategické polohy ostrova vybudovala. Jak lze vidět na obrázku č.1 ze strany 

9, a na obrázku č.2 ze strany 15, Srí Lanka byla plánovanou zastávkou podél Námořní 

Hedvábné cesty 21. století. Ostrov se nachází ve velice strategicky výhodné pozici, na 

hlavní trase zboží a energetických surovin z Perského zálivu, putujících skrze Hormuzský 

průliv (Carrai, 2019, s. 1068). Během relativně krátkého období se čínský podíl na 

pomyslném koláči zahraničních půjček zvětšil na 59 %. Muramadali rovněž přichází 

s poznatkem, který nám může napovědět, s jakými motivy zde ČLR investuje. Velký podíl 

těchto půjček byl rovněž zatížen vysokými úroky a jednalo se převážně o investice do 

strategických odvětví, jako například do přístavu Hambantota (Muramudali & 

Samaranayake, 2017, s. 2).  

Na případu Srí Lanky můžeme vidět prvky ekonomického a politického 

imperialismu. Země byla zadlužená bývalým prezidentem a současným premiérem 

Rajapaksou, který si od Číny půjčil přes 300 milionů amerických dolarů s velice vysokou 

úrokovou mírou přesahující 6 %. Zároveň nebyla provedena analýza, která by ověřila 

schopnost Srí Lanky tento projekt splatit. Vysoká míra korupce tak vedla k tomu, že byla 

vybudována řada infrastrukturních projektů, bez dalšího smysluplného využití. Příkladem 

může být právě přístav Hambantota. Jeho provoz je velice nákladný a obchodní spojení 

negenerují dostatečné zisky, které by tyto výdaje mohly pokrýt. K vysokému úroku tak 

přibyly Srí Lance další výdaje, které jí donutily přístav Číně pronajmout (Patrick, 2017, 

s. 3-5). K pronájmu došlo v roce 2017 a jeho délka byla stanovena na 99 let. Právě tento 

příklad bývá nejčastěji uváděn jako ukázka dluhové diplomacie ČLR, která dostává menší 

země do dluhových pastí (Ferchen & Perera 2019). Ačkoliv by přístav neměl být využit 

k vojenským účelům či případnému vybudování vojenské základny a faktického rozšíření 

geopolitického vlivu, těžko předpokládat, jak se během 99 let změní mezinárodní prostředí 

a čínská zahraniční politika. Příkladem této změny může být například i porušení dohody 

v případě Hongkongu. 

Na případu čínských investic lze najít jen málo rozvojových úmyslů. Ačkoliv je 

přístav Hambantota ve velice chudé části ostrova, jeho výstavba měla vytvořit pracovní 

příležitosti pro místní obyvatele a generovat tak jejich příjmy. ČLR však na výstavbu 

poslala své pracovníky, kteří tento pracovní potenciál pro místní obyvatelstvo de facto 

vymazali (Patrick, 2017, s. 6).  
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Moramudali dodává, že jsou čínské investice na Srí Lance motivovány čistě snahou 

získat přístup do regionu, rozšířit čínskou sféru vlivu a ekonomickými a politickými 

prostředky získat rozhodovací páku na Srí Lanku (Muramudali & Samaranayake, 2017, 

s. 6). 

Ačkoliv dluží Srí Lanka Číně pouze 13 % celkového státního dluhu, způsob, jakým 

zde Čína investovala nahrává spíše podezření, že jednala s imperiálními úmysly, nikoliv 

úmysly rozvojovými. 

4.2 Pákistán 

Řada autorů píše o vzájemně výhodných čínsko-pákistánských vztazích a o velice 

vřelém partnerství stojícím na pevných základech. Ani zde však nelze přehlídnout 

geopolitické motivy Nové Hedvábné stezky. Ejaz dodává, že obdobně jako u dalších 

projektů v rámci čínské zahraničně-politické a hospodářské iniciativy, lze i tady pozorovat 

znaky imperialismu. ČLR v Pákistánu investovala do projektu Čínsko-pákistánského 

ekonomického koridoru (China-Pakistan Economic Corridor, CPEC), který je jedním 

z největších projektů v rámci Nové Hedvábné stezky, konkrétně jejího námořního koridoru 

(Ejaz & Masood, 2019, s. 85). 

Na CPEC bylo v první fázi vyhrazeno něco přes 62 miliard amerických dolarů a dá 

se očekávat, že se částka na tomto čísle nezastaví. Investice šly zejména do výstavby 

přístavu Gwadar, dále pak do výstavby silnic, železnic či ropovodů a plynovodů (Ejaz & 

Masood, 2019, s. 88). Vybudování alternativní obchodní trasy pro energetické suroviny se 

jeví hlavním strategickým a geopolitickým motivem Číny, momentálně závislé na dodávce 

ropy a plynu skrze Malacký průliv (Sinopsis 2017). Buckley dodává, že téměř ¾ veškerých 

ropných a plynových dodávek do Číny putují skrze Malacký průliv. To je pro ČLR velice 

riskantní, jeho blokace by totiž mohla razantně omezit dodávky energie. Jediným 

východiskem se tak jeví posílení vlivu v daném regionu a vybudování alternativního 

koridoru (Buckley, 2012, s. 15).   
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Pákistánci čínský zájem investovat velice vřele přijali. Viděli v tom naději vylepšit 

svou strategickou pozici v regionu. Faktem je, že infrastrukturní projekty, zejména ty 

v chudých oblastech Pákistánu, napomohly mírnému rozvoji země (Ejaz & Masood, 2019, 

s. 92). Ale i na investicích v Pákistánu lze obdobně jako na Srí Lance pozorovat znaky 

imperialismu, ze kterého profituje převážně ČLR. 

Velice výrazným a velice snadno identifikovatelným je v Pákistánu kulturní 

imperialismus. S investicemi zde totiž přinesli číňané i svůj jazyk. Od počátku investiční 

iniciativy je kladen stále větší důraz na výuku čínského jazyka na základních školách, 

a jeho výuku řada škol již dokonce zavedla (Ejaz & Masood, 2019, s. 90). Ačkoliv tato 

skutečnost nenese znaky nepřátelských úmyslů, dochází k budování jakéhosi čínského 

satelitního státu, v němž mimo jiné v rámci CPEC transakcím dominuje čínský Yuan (Ejaz 

& Masood, 2019, s. 92). 

Na tom, že je primárním cílem ČLR posílit svůj vliv ve velice strategickém 

regionu, v němž se Pákistán nachází, se však shodne celá řada autorů. Důkazem můžou být 

například znaky ekonomického imperialismu, který zvýhodňuje výhradně čínskou stranu 

a naopak velice škodí té pákistánské. Obdovně jako na Srí Lance, i zde je výstavba těchto 

infrastrukturních projektů uskutečňována zejména čínskými firmami, které tak berou 

pracovní příležitosti místním podnikům. Pákistánská vláda, zřejmě vlivem korupce, ulevila 

čínským podnikům na daních a ty tak čelily mnohem menším překážkám v budování 

infrastrukturních projektů, než ty pákistánské. To vedlo k jejich postupné likvidaci 

a ustavení čínské dominance v průmyslovém odvětví Pákistánu. Ejaz navíc dodává, že 

podél CPEC mají výhradní právo operovat pouze čínské firmy, což vede k vytváření 

pákistánské závislosti a rozhodovací páky na její vládu ze strany ČLR (Ejaz & Masood, 

2019, s. 91). 

Obdobně jako u Srí Lanky tudíž můžeme pozorovat investice, které mají budit 

dojem, že přispívají k rozvoji daného regionu. Jeví však spíše znaky šíření geopolitického 

vlivu ve snaze zajistit stabilní cestu pro energetické suroviny. Odborníci ze Sinopsis 

přicházejí rovněž s řadou alarmujících poznatků potvrzujících velice invazivní úmysly 

ČLR v rámci deklarované rozvojové spolupráce.  
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4.3 Maledivy 

Velice významnou strategickou polohou, obdobně jako Srí Lanka či Pákistán, 

disponuje rovněž souostroví Maledivy. To leží na spojnici mezi obchodními trasami 

z Hozmuzského průlivu, Malackého průlivu a průlivu Bab-al-Mandab. Není tedy divu, že 

se ČLR v rámci Námořní Hedvábné cesty 21. století pokusila rozšířit svůj vliv i na tomto 

souostroví.  

Po tom, co zemi opustila řada velkých zahraničních investorů byla maledivská 

ekonomika ve velmi složité situaci. Obdobně jako Srí Lanka či Pákistán tak otevřely bránu 

čínským investicím, pro něž to byla příležitost, jak na tomto strategickém námořním bodě 

rozšířit svou sféru vlivu. Stejně tak jako na Srí Lance či v Pákistánu se však čínské 

investice, jež měly přispět ke vzájemnému rozvoji, neobešly bez velice vysokých 

úrokových sazeb. Ty raketově zrychlily nárůst státního dluhu Malediv. Ačkoliv ČLR 

deklaruje, že nehodlá zasahovat do politických záležitostí Malediv, teorie „String of 

Pearls“ v této oblasti velice silně rezonuje a současná asymetrická podoba vzájemných 

vztahů, zejména finančního zadlužení ostrovního státu, budí přinejmenším obavy 

o maledivskou suverenitu (Sinopsis 2018).  

Velice výrazně se změnila politická situace po sesazení bývalého prezidenta 

Yameena Abdula Gayooma, který byl čínské spolupráci velice nakloněn. Před tím de facto 

neexistovala opozice, která by mohla těmto vysoce úročeným půjčkám zabránit (Kumar, 

2012, s. 276). Nově zvolená vláda je však daleko více nakloněna vzájemné spolupráci 

s Indií, která má v tomto regionu historický vliv (Kumar, p.285).  

Kumar rovněž dodává, že čínské investice jsou převážně geopolitického rázu se 

snahou rozšířit čínskou sféru vlivu napříč Indickým oceánem. Současná vláda je však 

daleko asertivnější vůči čínským ambicím a deklaruje tak užší a důvěrnější spolupráci 

s Indií v otázce bezpečnosti tohoto regionu (Kumar, 2012, s. 286). 

V posledních letech však s rostoucím čínským turismem na Maledivy, generujícím 

velké procento příjmů z turistického ruchu, pomalu ale jistě směruje ostrovní stát k těsnější 

spolupráci s ČLR. Zahir dokonce přichází s myšlenkou, že se Maledivy od roku 2018 snaží 

vystoupit z indické sféry vlivu a znovu otevřít dveře čínským investorům. Zároveň dodává, 

že vzhledem ke strategické poloze souostroví Maledivy, je země centrem sporů mezi Indií 

a Čínou o to, kdo bude mít na tuto zemi rozhodující vliv, a z této rozepře Maledivy 
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finančně prosperují. Jsou však těmito mocenskými spory fakticky odsouzeny vybrat si 

jednu či druhou stranu. A to bez větší rozhodovací volnosti (Zahir, 2021, s. 91). Roku 2016 

byl Číně pronajat neosídlený ostrov Feydhoo Finolhu za velice nízkou částku 4 milionů 

amerických dolarů na dobu 50 let. Ostrov se potýkal s úbytkem pevniny v důsledku 

zvyšování hladiny moře, a tudíž bylo nutné jej zrevitalizovat. ČLR zvětšila celkovou 

rozlohu ostrova, vybudovala malý přístav a zázemí pro desítky obyvatel. Pro následujících 

50 let tak má k dispozici velice malou, avšak nesmírně strategicky důležitou část 

maledivského teritoria (AMTI 2020). 

Obdobně jako u předchozích příkladů lze na Maledivách pozorovat motivy čínské 

zahraniční politiky, snažící se posílit svůj vliv v regionu a prosazovat tak své zájmy, 

týkající se přepravy energetických surovin z Perského zálivu a Rudého moře. 

4.4 Malajsie 

Ve všech výše popsaných případech byla zmíněna důležitost a strategická poloha 

Malackého průlivu, který je v podstatě jedinou efektivní cestou pro transport zboží 

a energetických surovin mezi Čínou, Západní Asií, Východní Afrikou a Evropou. Tímto 

průlivem ročně projde až 25 % veškerého zboží a 25 % objemu ropy. Není proto divu, že 

se tento průliv stal klíčovým zájmem čínské zahraniční politiky a stěžejním bodem Nové 

Hedvábné stezky (The Maritime Executive 2018). 

Pro posílení svého vlivu v oblasti Malackého průlivu a zajištění bezpečnějšího 

průchodu zboží a energetických surovin mezi Čínou a výše zmíněnými regiony se ČLR 

rozhodla vybudovat v Malajsii Melacký přístav. Na jeho výstavbu si malajsijská vláda 

půjčila něco přes 7 miliard amerických dolarů, které byly také, jako v případě Srí Lanky, 

Pákistánu a Malediv, zatíženy vysokou úrokovou mírou. Tento přístav a přidružené 

infrastrukturní projekty byly nakonec také pronajaty Číně na dobu 99 let, jelikož byla 

jejich údržba a provozní cena pro Malajsii příliš vysoká. To vytváří velice silný tlak na 

malajsijskou vládu. Pozastavení financování tohoto přístavu ze strany Číny by totiž vedlo 

k téměř jistému zbankrotování celého projektu (Patrick, 2017, s. 2/ s. 8). 

Investice v Malackém přístavu nesou rovněž známky ekonomického imperialismu. 

Obdobně jako v dalších regionech, kde ČLR investuje, i zde je výstavba uskutečňována 

čínskými firmami, které mají vůči méně rozvinutým malajským společnostem takřka 
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absolutní výhodu (Todd & Slattery, 2018, s. 20). Spolu s neudržitelnými půjčkami, jež 

donutily Malajsii přístav pronajmout, tak můžeme pozorovat opět stejný vzorec, podle 

kterého podél Námořní Hedvábné cesty 21. století ČLR investuje.  

Sinopsis přináší článek o důkazech korupce bývalé vlády Najiba Razaka. Ten 

vytuneloval téměř 700 milionů amerických dolarů z rozvojového fondu, který vznikl na 

základě jeho iniciativy. Bývalý předseda vlády Najib Razak tak otevřel dveře čínským 

investicím v rámci Nové Hedvábné stezky výměnou za jeho podporu z Pekingu. ČLR, 

která si byla vědoma své lepší vyjednávací pozice tyto projekty velice nadhodnotila 

a jejich udržitelnost mnohdy nebyla ani předmětem odborných schůzek. Ve výsledku tak 

korupce bývalého předsedy vlády Najiba Razaka dostala Malajsii do obrovské dluhové 

pasti, která dává Číně opět rozhodující páku na Malajsii a její budoucí vlády (Sinopsis 

2019). ČLR tak pomocí investic v rámci Námořní Hedvábné cesty 21. století v oblasti 

Malackého průlivu várazně posílila svou přítomnost a geopolitiký vliv v IOR. 
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5 Závěr 

Nová Hedvábná stezka je největší zahraničněpolitickou iniciativou, která může 

výrazně ovlivnit podobu mezinárodního systému. Čínská lidová republika se díky ní stává 

regionálním hegemonem, který by v době dokončení Iniciativy v roce 2049 mohl být 

dokonce hegemonem globálním. Takováto snaha Číny přesunout těžiště světové 

ekonomiky do Pekingu, který by měl de facto vliv na téměř 55 % světové produkce HDP, 

vzbuzuje v mezinárodním společenství řadu obav, zejména pak u Spojených států 

amerických či Evropské unie. Největším problémem se jeví šíření vlivu tohoto 

autoritářského režimu. ČLR je v rámci deklarované rozvojové spolupráce 

netransparentní. Investicemi do infrastrukturních projektů, jež mají sjednotit Eurasii 

a propojit její trhy s Evropou a Afrikou, de facto pouze rozšiřuje svůj vliv na úkor 

slibovaného rozvoje v zemích podél trasy Nové Hedvábné stezky.  

Tato práce si proto položila za cíl analyzovat investice v rámci Námořní Hedvábné 

cesty 21. století, konkrétně v regionu Indického oceánu a odpovědět na otázku, zdali jsou 

poháněny geopolitickými či rozvojovými úmysly. 

Primárním cílem této bakalářské práce a její hlavní výzkumnou otázkou bylo, zdali 

je možné považovat čínské investice v rámci Nové Hedvábné stezky za rozvojovou 

spolupráci či neokolonialismus. Pro zodpovězení této hlavní výzkumné otázky byly 

stanoveny pomocné výzkumné otázky. První pomocná otázka se zaměřila na analýzu 

slibovaných investic a jejích oficiálních záměrů. Druhá pomocná otázka měla za cíl 

identifikovat realitu slibovaných investic a jaké jsou jejich dopady na země, ve kterých 

Čína investovala. Třetí výzkumná otázka pak pomohla zasadit tyto investice do konceptů 

rozvojové spolupráce a neokolonialismu a určit, kterému konceptu vyhovují. 

Investice ČLR v rámci Nové Hedvábné stezky nesplňují řadu okolností, jež byly 

definovány v konceptu rozvojové spolupráce. Rozvojovou spoluprací je v nejzákladnější 

podobě myšlena pozitivní změna, kterou u většiny zemí v nichž Čína investovala, nelze 

pozorovat. Největší důraz, v rámci Čínou deklarované rozvojové spolupráce, je kladen na 

ekonomický růst, přičemž řada dalších aspektů rozvojové spolupráce je zcela opomenuta. 

Jak můžeme vidět v definici Hoppera (2018), ekonomický růst nemusí nutně vést 

k rozvoji, jestliže není kladen zvláštní důraz na snižování nerovností a efektivní alokaci 

finančních prostředků. Vysoká míra korupce v zemích, kde Čína investuje, vede 
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k rozevírání nůžek mezi bohatými a chudými a tudíž logicky odporuje podstatě rozvojové 

spolupráce. Dalším podstatným faktorem, který je potřeba brát v potaz je aspekt svobody 

a příležitostí, který byl definován nositelem Nobelovy ceny Amartyou K. Senem, jako klíč 

k úspěšnému a spravedlivému rozvoji. Čínská lidová republika je mezinárodním 

společenstvím dlouhodobě odsuzována za nedodržování lidských práv a svobod. Důkazem 

tohoto chování je genocida téměř milionu ujgurských muslimů a dalších minoritních 

skupin v čínské provincii Sin-ťiang, jejíchž kulturu se ČLR snaží úplně vymazat (Sinopsis 

2021). Když tedy země, která deklaruje rozvojovou spolupráci, nedodržuje základní lidská 

práva, svobody a příležitosti na vlastním území, dá se těžko předpokládat, že by tyto 

hodnoty podporovala jinde. 

Na druhou stranu splňují čínské investice v zahraničí řadu aspektů neformálního 

imperialismu neboli neokolonialismu. Ten bývá poháněn nutností ekonomické expanze 

s cílem uspokojit nestabilní domácí politickou situaci. V případě ČLR to znamená 

uspokojit politickou situaci a nacionalisty, kteří vyvíjí tlak na Komunistickou stranu Číny 

a ohrožují autoritativní systém a vládu jedné strany. Investice jeví znaky ekonomického, 

kulturního, politického i vojenského imperialismu. Jsou zatíženy vysokými úroky, které 

mnohonásobně prohlubují dluh již zadlužených rozvojových zemí. Projekty v rámci Nové 

Hedvábné stezky jsou rovněž budovány čínskými společnostmi, což ulevuje domácímu 

přebytku výrobních kapacit. Zároveň to však bere pracovní příležitosti místních firem, 

které jsou mnohdy čínskou konkurencí dohnány až k bankrotu. ČLR tak tímto způsobem 

získává vliv na země, ve kterých investuje. Ty jí musí velice často pronajmout část svého 

teritoria jako kompenzaci za dluhy, jež nejsou schopné splatit. Výsledkem je držení 

přístavů, letišť a dalších infrastrukturních projektů v rukou Číny, která si tímto způsobem 

upevňuje svou geopolitickou sféru vlivu a přístup ke zboží a energetickým surovinám 

v IOR. 

 Z analýzy vybraných zdrojů lze tedy říci, že čínské invetice v rámci Nové 

Hedvábné stezky jeví spíše znaky neokolonialismu, než rozvojové spolupráce.  
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Summary 

This bachelor’s thesis deals with Chinese investment within the New Silk Road 

Initiative and detailed analysis of its implementation in the Indian Ocean region (IOR). The 

first part of the thesis outlines the development of Chinese foreign policy, as it is important 

to see this initiative in a broader context. In the next part, the concepts of „development“ 

and „neocolonialism“ were explained. Subsequent analysis of investments in the IOR and 

their placement in the context of these two concepts allowed us to determine which of 

these two concepts are predominantly present. 

The aim of my thesis is to find out whether Chinese investments in the New Silk 

Road Initiative are more of a developmental or neo-colonial nature.  

Based on the analysis of the secondary literature focused on Chinese investments in 

this region, I came to the conclusion that neo-colonial intentions prevail over those of 

development.  
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Seznam použitých zkratek 

AIIB        Asian Infrastructure Investment Bank 

CPEC      China-Pakistan Economic Corridor 

ČLOA     Čínská lidová osvobozenecká armáda 

ČLR        Čínská lidová republika 

EEU        Eurasijská ekonomická unie 

HDP        Hrubý domácí produkt 

IMF         International Monetary Fund 

IOR         Indian Ocean region 

JICA       Japan International Cooperation Agency 

KSČ        Komunistická strana Číny 

NATO     North Atlantic Treaty Organization 

OBOR     One Belt, One Road Initiative 

OSN        Organizace spojených národů 

PZI          Přímé zahraniční investice 

SSSR       Svaz sovětských socialistických republik 

TPP         Trans-pacifické partnerství 

USA        United States of America 

WB         World Bank 

WTO      World Trade Organization  
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