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Anotácia 
 

 V mojej diplomovej práci analyzujem vplyv demokratizácie na Taiwane na čínsko-

taiwanské vzťahy. Z hľadiska štruktúry rozdeľujem prácu na obdobie pred demokratizáciou, 

obdobie demokratizácie a obdobie od prvej mocenskej alternácie na Taiwane. V prvej 

kapitole analyzujem vývoj vzniku čínsko-taiwanskej otázky, obdobie japonskej kolonizácie, 

obdobie po II. svetovej vojne, obdobie čínskej občianskej vojny a obdobie studenej vojny do 

druhej polovice 80-tych rokov. Poukazujem na zásadné externé a interné vplyvy, ktoré 

ovplyvnili vývoj čínsko-taiwanských vzťahov, ako aj interný vývoj oboch čínskych 

štátov. Druhá kapitola pojednáva o demokratizácii na Taiwane a analyzuje  jej  interné 

a externé pôsobenie. Na základe teórie hier A. Przeworského porovnávam demokratizáciu na 

Taiwane a incident na námestí Tiananmen. Na konci druhej kapitoly komparujerm politický 

režim a systém oboch čínskych štátov  a poukazujem na význam Taiwanu pre Čínu.  

V záverečnej kapitole sa venujem obdobiu prvej politickej alternácie na Taiwane a jej 

vplyvom na čínsko-taiwanské vzťahy. Analyzujem otázku taiwanskej identity a suverenity, 

kde poukazujem na tri najčastejšie interpretácie suverenity nad Taiwanom. Kapitola obsahuje 

aj analýzu súčasnej viac úrovňovej stratégie ČĽR voči Taiwanu. Keďže v roku 2008 sa na 

Taiwane konali parlamentné i prezidentské voľby, preto ich analýza je súčasťou diplomovej 

práce. Výsledky oboch volieb sú dôležitou súčasťou predikcie prospektov ďalšieho vývoja 

čínsko-taiwanských vzťahov, ktorými diplomovú prácu uzatváram. Význam čínsko-

taiwanských vzťahov je kľúčový z hľadiska regionálnej bezpečnosti Severo-východnej Ázie, 

jeho dimenzia sa však neobmedzuje len na tento región, ale má vplyv i na celý západný 

Pacifický región. Vplyv prechodu k demokracii ako aj vplyv demokracie na Taiwane je pre 

pochopenie súčasných čínsko-taiwanských vzťahov kľúčovým faktorom, preto je cieľom tejto 

práce ich bližšie skúmanie a je jej snahou prispieť k lepšiemu porozumeniu čínsko-

taiwanských vzťahov.                
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Abstract 

 

In my master thesis I analyze the influence of Taiwan’s democratization on Cross-

Strait relations. The thesis is structurally divided into three main periods: the pre-

democratization period, democratization period and the period since the first power 

alternation in Taiwan. The first chapter analyzes the emergence of the Cross-Strait issue, the 

period of the Japanese colonization, the Post-Second World War Period, the Chinese Civil 

War and Cold War period until second half 80s.  It points out the main external and internal 

factors, which influenced the Cross-Strait relations development and also the development of 

both Chinese states.  The subject of the second chapter is the Taiwan’s democratization and 

its internal and external leverage. Based on A. Przeworski’s Theory of Games I am comparing 

the Taiwan’s democratization to the Tiananmen incident. At the end of the second chapter I 

am comparing political system and regime of both Chinese states and I am pointing out 

salience of Taiwan for China.  The final chapter examines the period of the first power 

alternation in Taiwan and how it influenced the Cross-Strait relations.  It analyzes the issue of 

Taiwanese identity and sovereignty. It points out the three most common sovereignty 

interpretations over Taiwan.  This chapter also entails an analysis of the contemporary 

multilevel PRC strategy toward Taiwan. There were parliamentary and presidential elections 

held in Taiwan in year 2008. For this reason their analysis is a part of the master thesis as 

well. They are also an important part of the basis for a prediction of the future of the Cross-

Strait relations, by which I conclude my master thesis. The salience of the Cross-Strait 

relations is a key factor of the regional security in North-East Asia. Their importance does not 

affect this region only, but the entire Western Pacific region as well. The impact of the 

transition to democracy and of the democracy itself in Taiwan is a key factor for 

understanding of contemporary Cross-Strait relations. Therefore, the objective of this master 

thesis is its closer research. Its aim is to contribute to better understanding of the Cross-Strait 

relations.   

 



 

Key words: Taiwan, China, Cross-Strait relations, Japanese colonization, Chinese Civil War, 

Cold War, democratization, democracy, Theory of Games, Chinese strategy toward Taiwan, 

elections and Regional Security     
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1. Úvod 
 

Otázka čínsko-tchajwanských vzťahov je zaujímavá pre geopolitiku z viacerých rovín. 

Z vojenskej, kto ovláda Taiwan a ostrovy v Juhočínskom mori, ten získava oporný bod 

v regióne, pomocou ktorého môže kontrolovať dôležité námorné linky, a preto bol a je 

Taiwan v oblasti záujmu regionálnych aktérov ako Číny, Japonska a USA. Z ekonomickej, 

ostrovy vo Východočínskom mori sú potencionálne bohaté na zemný plyn a ropu. Vzhľadom 

na vyspelosť  taiwanských technológií je Taiwan zaujímavý pre Činu, rovnako ako je z 

hľadiska investícií a pre Taiwan je Čína lákavá ako „továreň“ s lacnou pracovnou silou, ako aj 

trh pre taiwanské výrobky. Cieľom mojej diplomovej práce je skúmanie, do akej miery 

zmenila demokratizácia na Taiwane súčasné čínsko-taiwanské vzťahy a kým spôsobom 

v tejto zmenenej situácii by mohlo prísť k zjednoteniu celej Číny, prípadne aké, ďalšie 

alternatívy je možné anticipovať?    Diplomová práca zahŕňa v prvej 

kapitole stručný prehľad vývoja čínsko-taiwanských vzťahov pred demokratizáciou na 

Taiwane. Tematicky jej prvú časť možno rozdeliť na obdobie pred japonskou kolonizáciou, 

obdobie japonskej kolonizácie a obdobie po japonskej kolonizácii do ukončenia čínskej 

občianskej vojny na pevnine. Obdobie po japonskej kolonizácii a jej vplyvu na Taiwan bude 

ďalej obsahovať: analýzu za akých podmienok a akým spôsob získala Čínska republika 

(ROC)1 Taiwan po II. svetovej vojne, pojednáva aj o čínskej občianskej vojne a o odsune 

Kuomintangu (KMT) na Taiwan. Toto obdobie v dejinách Taiwanu považujem za 

mimoriadne dôležité, pretože  skúsenosti s japonskou koloniálnou správou a okupáciou po II. 

svetovej vojne ovplyvnili aj neskôr taiwanskú politickú kultúru, problém vyrovnania sa 

s minulosťou sa naplno prejavil s konsolidáciou demokracie na Taiwane.    

   Tematicky druhá časť prvej kapitoly skúma obdobie vývoj čínsko-

taiwanských vzťahov počas studenej vojny, ako aj obe čínske republiky v systéme studenej 

vojny  do demokratizačných zmien na Taiwane. Toto obdobie druhá časť prvej kapitoly 

bližšie člení na počiatok Studenej vojny, kde pojednáva o vplyve Kórejskej vojne 

a o vytvorení určitého provizória statusu quo dvoch čínskych politických entít. Ďalej sa 

zaoberá vývojom čínsko-taiwanských vzťahov a čínskych republík počas Studenej vojny 

a zmene politiky USA, keď USA nadväzujú diplomatické styky s Čínskou ľudovou 

republikou (ČĽR), ktorá vstupuje v tomto období do OSN,  analyzuje vývoj po smrti Maa 

a nasledovné Tengove reformy rovnako, ako aj reformy na Taiwane, ktoré vyúsťujú do 

                                                 
1 Používam akronym ROC pred ČR, aby nedošlo k zámene s Českou republikou.  



 

demokratizačného procesu.      Druhá kapitola 

analyzuje transformačný proces a prechod k demokracii na Taiwane a jeho dopad na súčasné 

vzťahy v Taiwanskej úžine. Rovnako v nej skúmam incident na námestí Tiananmen 

a porovnávam ho s demokratizačným vývojom na Taiwane. Metodologicky vychádzam 

z teórie prechodu podľa S.P. Huntingtona a teórie hier  A. Przeworského. Analyzujem v nej 

prvé priame prezidentské voľby a ich dopad na čínsko-taiwanské vzťahy. Táto kapitola 

rovnako skúma prezidentské obdobie Lee Teng-huia a transformáciu taiwanského politického 

systému počas jeho pôsobenia v úrade prezidenta.  V tejto kapitole sa pokúsim o stručnú 

charakteristiku súčasného čínskeho a taiwanského režimu a politického systému a ich 

porovnanie. Pri analýze politického systému ČĽR budem analyzovať dôvody významnosti 

Taiwanu pre ČĽR.          

 Tretia kapitola hodnotí súčasný vývoj čínsko-taiwanskej otázky. Analyzuje prvú 

alternáciu a dve funkčné obdobia prezidenta Chen Shui-biana. V tejto kapitole otvorím aj 

otázku suverenity nad Taiwanom, ktorú z metodologického hľadiska delím na  čínsku, tú 

rozdeľujem na suverenitu ČĽR a ROC, a na taiwanskú. Bude obsahovať novú stratégiu Číny 

voči Taiwanu,  od zákonu o nedeliteľnosti Číny cez kultiváciu vzťahov medzi Kuomintangom 

a KS Číny, až po podrobnú analýzu viacúrovňovej stratégie ČĽR voči Taiwanu. Poukážem 

i na rozdiely v Hu Jinatovej a Jiang Zeminovej koncepcii.  Keďže rok 2008 je volebným 

rokom taiwanského parlamentu i prezidenta, v záverečnej kapitole sa detailne zaoberám 

jednotlivými faktormi, ktoré oboje voľby ovplyvnili a ich výsledky budem analyzovať 

v širšom kontexte čínsko-taiwanských vzťahov. Rovnako v tretej kapitole nadviažem na 

druhú kapitolu a poukážem na to, ako zmena volebného systému do taiwanského parlamentu 

ovplyvnila vývoj taiwanského straníckeho systému. Tretiu kapitolu ukončím  prospektami 

vývoja čínsko-taiwanských vzťahov zohľadňujúc  výsledky volieb na Taiwane. Tie budú 

obsahovať návrh Vincenta Siew o spoločnom trhu v Taiwanskej úžine, ktorý je určitým 

ideovým pokračovaním pôvodného návrhu Jamesa Soonga o vytvorení ekonomickej únie 

s Čínou, ako aj bezpečnostné prospekty vývoja v taiwanskej úžine a načrtnú možný vývoj 

vzťahov Taiwanu s relevantnými aktérmi v Taiwanskej úžine. 

Druhú a tretiu kapitolu považujem za ťažiskové, pretože cieľom práce je najmä 

analýza dopadu demokratizácie na súčasné  čínsko-taiwanské vzťahy a na potenciálne 

možnosti ukončenia procesu zjednotenia celej Činy. Tu zohľadňujem najmä politické, 

ekonomické a bezpečnostné faktory. Príčinu vzniku "čínsko-taiwanskej otázky" analyzujem 

stručne v úvodnej časti prace, kde vysvetľujem ako k danému problému prišlo.  Časové 

vymedzenie a problematiku, ktoré práca zahŕňa je možno metodologicky vnímať ako 



 

chronológiu vývoja najdôležitejších udalostí, ktoré ovplyvnili a ovplyvňujú prístup 

k zjednoteniu. Postoj k princípu jednej Číny na oboch stranách a ich vývoj je neodmysliteľný 

k pochopeniu formovania súčasnej situácie, postavenia a postojov aktérov čínsko-

taiwanských vzťahov. Sústreďujem sa hlavne na neskorú Tengovu a Post-Tengovu éru (80-

tých rokov až po dnes), pokiaľ hodnotíme postoj pevniny. Toto vymedzenie som zvolil preto, 

pretože vnímam prechod k demokracii na Taiwane ako kľúčový faktor, ktorý vo významnej 

miere prispel k súčasnému vývoju vzťahov v Taiwanskej úžine.  

Prechod od autoritatívneho režimu k demokracii na Taiwane otvoril radu zmien. 

Najmarkantnejšia zmena bola postupný prechod od systému hegemonickej strany 

k umiernenému multipartizmu a k vytvoreniu dvoch politických aliancií, ktoré dnes smerujú 

k bipartizmu, ktorých postoj k potencionálnemu zjednoteniu prešiel dramatickým vývojom. 

Prechod k demokracii otvoril aj dovtedy tabuizované témy, ako je vyrovnanie sa 

s minulosťou, otázku vlastnej kultúrnej a národnej identity, ako aj rast taiwanského 

nacionalizmu. Tieto, ako aj ďalšie aspekty spojené s demokratizáciou na Taiwane sú kľúčové 

k pochopeniu súčasných čínsko-taiwanských vzťahov, preto je cieľom tejto práce ich bližšie 

skúmanie a je jej snahou prispieť k lepšiemu porozumeniu čínsko-taiwanských vzťahov.       

     

Je rovnako zaujímavé analyzovať vývoj, akým spôsobom na demokratizáciu a na 

konsolidáciu demokracie  na Taiwane reaguje ČĽR . Od raketových testov v Taiwanskej 

úžine, cez zákon o nedeliteľnosti Číny, po najnovšiu viacúrovňovú stratégiu Číny, na 

postupné ekonomické integrovanie Taiwanu do Číny.  Prechod k demokracii otvoril aj 

spochybnenie konceptu jednej Číny, ktorý dodržiava ČĽR a dodržiaval aj kuomintangský 

režim. Otvorila sa aj otázka štátnosti, koho vlastne reprezentuje Taipeiská vláda? Prinesú 

prezidentské voľby na Taiwane v marci 2008 zmenu, ak áno, aký dopad to bude mať na 

vzťahy s Čínou? Demokracia prináša slobodu voľby - element, ktorý autoritatívny režim 

neraz potláča represiou. V autoritatívnom režime, je pomerne jednoduchšie rozhodovať 

o zahraničnej politike, keď mienka verejnosti nie až tak dôležitá, prípadne sa dá s ňou úspešne 

manipulovať. Prechod k demokracii priniesol otvorenie „Pandorinej schránky“ verejnej 

mienky, ktorá veľmi citlivo reaguje na zmeny v zvlášť v tejto citlivej otázke. Otázka vzťahu 

k Číne silno polarizuje taiwanskú spoločnosť. Je diskutabilné, čo by sa stalo, keby Taiwan 

neprešiel k demokracii. Na túto a ďalšie otázky sa pokúsim odpovedať v mojej diplomovej 

práci.   

  Pri vypracovaní diplomovej práce som sa stretol metodologickým problémom, keď 

viacero slovenských i českých autorov používa rôzne transkripcie čínskych mien 



 

a geografických názvov. Preto s výnimkou všeobecné zaužívaných mien a pojmov v česko-

slovenskom kultúrnom prostredí používam prepis Wade-Giles v podobe, ako ich e používa 

Denny Roy a ako sa štandardne používajú v The China Quarterly a Asian Survey. Preto som 

v snahe pre najväčšiu zrozumiteľnosť v prílohách vytvoril terminologickú  tabuľku,2 ktorá 

obsahuje najčastejšie  prepisy čínskych mien, pojmov a geografických názvov v česko-

slovenskom kultúrnom prostredí, v anglo-americkej literatúre a čínske originálne názvy. 

Podobný postup som zvolil i pri japonských menách, geografických názvoch a pojmoch. 

  

          V práci vychádzam z monografií venujúcim sa čínskej a taiwanskej problematike: ako 

Politické dejiny Taiwanu D. Roya a Dejiny Číny J. K. Fairbanka, ako aj odborným prácam 

venujúcim sa geostrategickým a iným partikulárnym otázkam súvisiacimi s problematikou 

čínsko-taiwanských vzťahov. Ďalej vychádzam aj z odborných časopisov najmä: The China 

Quarterly, Asian Survey, China Security, Jane’s Defence Weekly a  ďalších. Dôležitou 

súčasťou zdrojov diplomovej práce sú medzinárodné zmluvy, dohody, dohovory, komuniké, 

ako aj interné zákony USA a ČĽR ako Taiwan Relations Act a zákon o nedeliteľnosti Číny.  

Za neoceniteľný zdroj informácií považujem oficiálne internetové stránky 

jednotlivých aktérov spomenutých v diplomovej práci, kde citujem stránky ako Centrálnej 

volebnej komisie na Taiwane, Radu pre vzťahy s pevninou (taiwanskú), Radu pre vzťahy 

s Taiwanom (ČĽR), z ich dokumentov sa odvolávam napríklad, na správy kongresu USA 

o stave a stratégiách Čínskej ľudovo oslobodzovacej armády, prieskumy verejnej mienky, 

volebné výsledky a pod..    

Rovnako za veľmi dôležitý zdroj informácií považujem anglo-americké stránky BBC, 

CNN, New York Times a International Herald Tribune o aktuálnom dianí v Číne a na 

Taiwane. Z taiwanských elektronických denníkov citujem najmä China Post a Taipei Times. 

China Post zastáva všeobecne viac pro-Kuomintangske postoje a   Taipei Times má bližšie 

k Demokratickej progresívnej strane. Pri analýze zdrojov som si vedomí „ideologického 

zafarbenia“ týchto denníkov a snažím sa, aby neovplyvnili ideologickú neutrálnosť mojej 

práce. Na tieto denníky sa ako na zdroje odvolávajú i Dr. Denny Roy, Prof. Derek Mcdougall, 

Prof. Chong-Pin Lin a celá rada ďalších renomovaných odborníkov na čínsko-taiwanské 

vzťahy, preto považujem ich používanie za vhodné a prínosné.   

  Rozsahom moja diplomová práca presahuje zvyčajnú dĺžku diplomových prác, no 

vzhľadom na obsiahlosť témy, o ktorej pojednáva, poprosím o zhovievavosť, keďže som pri 

                                                 
2 Pozri prílohu č.18 



 

spracovaní a dodržaní metodologických postupov nechcel nič, čo som z tematického hľadiska 

považoval za esenciálne, alebo pre prácu prínosné vynechať a tým prácu kvalitatívne 

ochudobniť. 



 

2.   Taiwan – pred obdobím demokratizácie 
 

2.1 Vznik čínsko-taiwanskej otázky 
 

Počiatky prvých zdokumentovaných kontaktov medzi Čínou a Taiwanom sú z obdobia  

kráľovstva Wu z tretieho storočia nášho letopočtu.  Čínske  zdroje uvádzajú, že Čína vedela 

o Taiwane, ostrovoch Pescador už oveľa skôr a to už v treťom storočí p.n.l.. Je diskutabilné 

do akej miery sú tieto informácie spoľahlivé.3 Bližšiemu preskúmaniu ostrovov došlo neskôr 

v siedmom storočí za dynastie Suej. Systematickejšie čínske osídľovane Taiwanu a Pescador 

nastalo v 12. storočí. Dovtedy žilo na Taiwane pôvodné prevažne nečínske – austropolynézke 

obyvateľstvo, ktoré bolo podľa čínskych prameňov na pomerne nízkom stupni rozvoja.4 

   Toto osídľovanie malo aj ekonomický podtext. Dnes by sme to nazvali 

obchádzanie zákona. Centrálna cisárska byrokracia bránila formou licencií voľnému obchodu 

a koncentrácii bohatstva. Taiwan svojou vhodnou polohou v rámci obchodných námorných 

ciest sa stal základňou pre kupcov – pirátov mimo dosah cisárskych úradov. Dynastia Ming 

v prvej polovici 15. storočia spravovala najvyspelejšiu a najľudnatejšiu krajinu sveta.5 Čínsky 

admirál Zheng He sa dostal do Červeného mora a na východoafrické pobrežie6 a jeho lode 

boli technicky vyspelé natoľko, že mohol oboplávať Afriku a „objaviť“ Portugalsko niekoľko 

desaťročí pred začatím námorných výprav Henricha Moreplavca.7 Počas dynastie Ming sa 

Taiwan stal opätovne zaujímavým pre čínskych kupcov potom, ako cisár postavil v roku 1436  

cesty do cudziny mimo zákon, pretože podľa vtedajšej interpretácie Konfúcia  podrývali 

cisársku autoritu. Je diskutabilné, či boli ďalšie výpravy z Zhenga He zakázané z tohto 

dôvodu.  

                                                 
3 Chronology of Historic events, on:  
<http://203.192.15.114/web/webportal/W5026683/Uadmin/A5113526.html>(21.02.07) 

4 Hoci toto tvrdenie diskutabilné, do dnes nie je presne známe odkiaľ pôvodné taiwanské obyvateľstvo pochádza, 
niektoré zdroje uvádzajú pôvod aj z južnej Číny.  Chen, K.,H., Cann, H.,Chen,  T.C. et al., Genetic markers of an 
aboriginal Taiwanese population, American Journal of Physical Anthropology, Volume 66, Issue 3 , 1985 (s. 
327 - 337) 

5 
Paul Kennedy uvádza, že v tomto období vo výrobe železa dosahovala Čína objem výroby ako Británia na 

začiatku priemyselnej revolúcie o 700 rokov neskôr.
 
Kennedy, P., (1989): The Rise and Fall of the Great 

Powers, Lexington Books, New York, (s. 6)  
6 Fairbank, J.F., (1998): Dejiny Číny, NLN, Praha (s. 162-163)  
7 Čína za dynastie Ming disponovala strelným prachom, delami, magnetickým kompasom a džunkami s 
porovnateľným výtlakom ako neskoršie portugalské karavely v období admirála Chen Ho. Po zákaze námorných 
plavieb, sa lode vyššej tonáže prestali používať. Námorné výpravy admirála Ho sú síce z akademického hľadiska 
sporné, mojím argumentom je, že Čína mala v tej dobe technológiu rozvíjať talosokratickú dimenziu, no 
neučinila tak.  



 

Cisárske úrady nevybudovali znovu imperiálnu flotilu, ani keď na čínskom pobreží 

zvyšovali aktivitu domáci a japonskí piráti a ani Portugalci zásadne neznepokojovali Ríšu 

stredu, ktorá sa uspokojila s pozemnou obranou pobrežia. Portugalci v roku 15578 získali do 

prenájmu od dynastie Ming oblasti v ústí Perlovej rieky (dnes Macao). Prenájom však 

neplatili dlho a územie de facto za niekoľko rokov anektovali, čo ukazovalo na slabosť 

Mingov, ktorí len okolo neho postavili múr, aby Portugalci neodvážali obyvateľov okolitých 

dedín do Macaa.      Mingov začal Taiwan (vtedy známi pod menom Yingzhou) 

zaujímať až koncom 16. storočia, potom ako sa ho pokúsili niekoľkokrát anektovať 

juhojaponské  kniežatstvá. V roku 1544 Taiwan objavujú Portugalci a pomenujú ho Ilha 

Formosa (Krásny ostrov) v tomto období sa začnú zaujímať  o Taiwan aj Holanďania 

a Španieli.  

Do hry o Taiwan a Pescadory začali postupne vstupovať európske mocnosti. 

Portugalci vybudovali na severe Taiwanu osadu, ktorú prevzali v roku 1626 Španieli. 

Holanďania nezískali ako Portugalci právo zriadiť si obchodnú stanicu na pevnine a tak si 

zriadili stanicu na súostroví Penghu. Odtiaľ kontrolovali pohyb v Taiwanskej úžine. 

Holanďania nakoniec túto základňu opustili po dohode s Fujianskými úradmi ako náhradu si 

v roku 1624 postavili pri dnešnom meste Tainan na Taiwane základňu. Taiwan bol 

kolonizovaný Holanďanmi v 17. storočí. V tomto období imigrovali Hanovia (Číňania) z 

oblastí Fu-ťien a Kuang-tung z Číny na Taiwan. Holanďania tam dovážali Číňanov na 

poľnohospodárske práce. Pred príchodom Holanďanov na Taiwane žilo 25,000 na konci 

holandskej vlády ich bolo 100,000.9  Španieli vybudovali osadu na severe Taiwanu no boli 

vytlačení Holanďanmi v roku 1642. Li Tang kupec – pirát, ktorý vyjednal dohodu medzi 

Fujianskými úradmi a Holanďanmi slúžil aj ako spojka na verbovanie ďalších Číňanov na 

Taiwan a bol až do svojej smrti v roku 1625 považovaný za najdôležitejšieho čínskeho 

predstaviteľa na Taiwane. Po jeho smrti ho nahradil Zheng Zhilong otec Zheng Chen-gonga 

(Koxinga). Zheng Zhilong ovládal Taiwanskú úžinu z mesta Xiamen. Udržiaval dobré styky 

s holandskou Východoindickou spoločnosťou a chránil jej lode pred pirátmi. Taiwan sa stal 

počas holandskej nadvlády významným prekladiskom. Holanďania ťažili z jeho strategickej 

pozície ako sprostredkovatelia tovaru medzi Čínou, Japonskom a Európou.    

Na severozápade od Veľkého múru rástla dynastii Ming konkurencia. Mandžovia 

využili situáciu v Mingskej Číne, kde proti sebe stáli Mingskí generáli prevažne zo severu 

                                                 
8 Klíma, J. (1996): Dějiny Portugalska, NLN, Praha (s..66) 

9 Bakešová I., Fürst R., Heřmanová Z., (2004): Dějiny Taiwanu, NLN, Praha (s. 35) 



 

a majiteľmi pôdy zo stredo-východu, ktorí boli zastúpení Mandarínmi na Pekingskom dvore. 

Túto situáciu využili povstalci ako Li Zicheng. Ten v roku 1644 dobil Peking. Generál Wu 

Sangui spolu s ďalšími generálmi chcel potlačiť povstanie s pomocou Mandžov. Tí ale využili 

situáciu a v roku 1644 bola v Číne zvrhnutá posledná dynastia Ming a nastolená mandžuská 

dynastia Čching.  V roku 1644 sa síce zmocnili Pekingu, no trvalo im ešte jednu 

generáciu kým dobili a konsolidovali celú Čínu.10 Cisársky dvor sa presunul na juh a proti 

mandžuský odpor trval ďalších štyridsať rokov.       

Poslednou baštou odporu Mingov sa stal Taiwan. Táto situácia menila demografickú 

štruktúru Taiwanu. Kým dovtedy na Taiwan prichádzali väčšinou roľníci, rybári, kupci, piráti 

a dobrodruhovia, tak v dobe boja o hegemóniu v Číne utekala na Taiwan mingská elita. Tá 

nechcela žiť v područí Mandžov a  prinášala so sebou vysokú čínsku kultúru. Proces sinizácie  

ostrova sa dovŕšil imigráciou mingských učencov, ktorí rozširovali po ostrove vysokú čínsku 

kultúru.           

Princ Tang, potomok dynastie Ming získal moc v provnicii Fuzhou. Jeho spojencami 

boli  Huang Daozhou a Zheng Zhilong. Zheng Zhilong  bol popravený v bitke o  mesto 

Fuzhou jednotkami dynastie Čching. Nasledovne nato dobili Mandžovia Quanzhou. 

Smrť Koxingovej japonskej matky, je tiež podľa análov nejednoznačná, buď spáchala 

samovraždu, alebo bola znásilnená a zabitá čchingskími vojakmi.11 Keď sa Koxinga 

dozvedel, prisahal vernosť dynastii Ming a večný vzdor dynastii Čching.12 

  Koxinga podobne ako jeho otec zvolil ako svoju operačnú základňu Xiamen. Jeho 

jednotky táborili na ostrove Gulangyu, kde sa zachovali nápisy, ktorých autorstvo sa pripisuje 

Koxingovim vojakom. Dnes tam stojí socha Koxingu vzhliadajúceho k pevnine. Rovnako 

Kuomintang ako aj Komunistická strana Číny (KS Číny) pokladajú Koxingu za národného 

hrdinu, je spoločným národným symbolom pre Taiwan, ako aj pevninskú Čínu.  V roku 1655 

Koxinga dobil väčšinu provincie Fujian a Guangdong. Vydržiavanie armády o sile 100 000 

mužov a rovnako aj civilnej správy stáli nemalé čiastky. Pre nedostatok peňazí vrátiť k 

pirátskej činnosti svojho otca. Odtiaľ pojem pirát – vlastenec“.13 Koxinga zobral pod svoju  

ochranu mingských učencov, ktorí utekali na juh Mandžuami. Koxinga bránil  Zhangzhou 

a Quanzhou, zároveň viedol úspešnú kampaň proti Čchingom a prebojoval sa do  Nankingu, 

                                                 
10 Fairbank, J.F., Dějiny Číny, NLN, Praha 1998 (s. 172) 
11 Koxinga vlastným menom Zheng Chenggong rovnako ako jeho otec slúžil princovi Tangovi. Získal si jeho 
obľubu natoľko, že získal právo nosiť rodové prímenie  Mingských cisárov.  Chu od toho titul Kuo-hsing-yeh 
(Guo-xing-ye) – pán kráľovského priezviska, tento titul Holanďania romanizovali do podoby Koxinga.   

12On: <http://www.ibiblio.org/chinesehistory/contents/06dat/bio.1imp.html>(20.02.07) 



 

až kým v roku 1659 tam bol presilou na hlavu porazený a nezostalo nič iné ako ustúpiť. Vrátil 

sa späť do provincie Fujijan. Zablokoval Taiwanskú úžinu, to poškodilo holandskú 

Východoindicku spoločnosť. Tá sa rozhodla s ním vyjednať kompromis. Koxinga, ale nielen, 

že od holandského vyjednávač získal holandské mapy, ale sa aj dozvedel o holandských 

zámeroch a strategické informácie o holandských osadách na Taiwane.  

V roku 1661 Koxinga sa vylodil s armádou 25 000 mužov pri Lu'ermen za cieľom 

dobiť Taiwan. V roku 1662  Koxinga porazil  svojich pôvodných holandských spojencov a 1. 

februára sa mu holandský guvernér Taiwanu Frederik Coyett, vzdal v pevnosti Zeelandiai. 

Týmto sa skončilo 38 ročné obdobie holandskej nadvlády. Koxinga zasvätil  svoj život tomu, 

aby vybudoval z Taiwanu účinnú základňu pre anti-čchingských sympatizantov, ktorí chceli 

reštaurovať dynastiu Ming. Koxinga založil kráľovstvo, ktoré nazval Tungning.14 Koxinga 

zomrel toho roku vo veku 38 rokov pravdepodobne na maláriu15 a vlády na Taiwane sa po 

ňom po vnútorných bojoch za pomoci britskej Východoindickej spoločnosti16  ujal jeho starší 

syn Zeng Jing.    

Historická postava Koxingu slúžila ako hrdina v minulosti a slúži aj v súčasnosti 

rôznym neraz protichodným politickým agendám. Na jednej strane je čínsky národný hrdina 

čo vyhnal Holanďanov z Taiwanu a zriadil čínsku vládu na Taiwane. Počas japonskej vlády 

na Taiwane bol považovaný za hrdinu čo spojoval Japonsko a Taiwan svojou japonskou 

matkou. Pre Kuomintang (KMT) je Koxinga vlastenec, čo ustúpil na Taiwan, aby ho použil 

ako základňu na protiútok proti dynastii Čching vládnucej na pevnine, a preto bol aj často 

porovnávaný s generálom Čankajškom.17 Stúpenci Taiwanskej nezávislosti mali dlho 

zmiešané  pocity ku Koxingvi. Momentálne ho stúpenci Taiwanskej nezávislosti prezentujú 

ako domáceho taiwanského hrdinu snažiaceho sa o nezávislý Taiwan na pevninskej Číne.

  

Kráľovstvo Tungning existovalo niečo cez 20 rokov, ale jeho význam pre súčasný 

politický status Taiwanu neprestáva mať veľkú symbolickú hodnotu. Podobne ako historický 

hrdina pirát – vlastenec Koxinga môže slúžiť Kuomintangskej agende, ako aj zdroj legitimity 

pre zástancov nezávislosti Taiwanu. Odhliadnuc od súčasných politických agend možno 

                                                                                                                                                         
13 Bakešová I., Fürst R., Heřmanová Z., (2004): Dějiny Taiwanu, NLN, Praha (s. 40) 
14 Kráľmi kráľovstva Tungning  boli:  1662 Zheng Chenggong (Koxinga),  1662 - 1682 Zheng Jing  a  1682 - 
1683 Zheng Ke-Shuang. Podľahlo tlaku dynastie Čching a bolo do nej plne inkorporované v roku 1685.  
15Sú dohady aj o tom, že spáchal samovraždu.   
16 Britská Východoindická spoločnosť podporila Zeng Jing dodávkami zbraní, za právo kotviť v prístavoch pod 
jeho kontrolou. 
17 Porovnanie to nie je úplne nepresné, obidvaja boli vytlačení na Taiwan a po obidvoch sa ujali moci ich 
synovia. 



 

povedať, že prínos kráľov Tungningu bol pre Taiwan veľký. Budovanie školstva a s tým 

súvisiacou štátnou administratívou umožnilo rozvoj poľnohospodárstva a celkovo rozvoj 

západnej časti Taiwanu, čo bolo pre hanské obyvateľstvo na Taiwane určite benefitom. Útek 

čínskych vzdelancov pred Mandžuami na Taiwan urobilo Taiwan na istú dobu de facto viac 

čínsky ako samotnú Čínu, čo znie dnes trochu paradoxne. Kultúrna integrácia ostrova 

s pevninou a sinizácia ostrova ako aj vytlačenie Holanďanov možno tiež hodnotiť pozitívne. 

Prenesenie čínskych kultúrnych vzorcov na  Taiwan a najmä zavedenie čínskeho 

vzdelávacieho systému umožnilo prežiť čínskej kultúre na Taiwane 50 ročnú Japonskú 

okupáciu.18    

       Podobne ako dynastia Ming ani pôvodom vnútrozemský Mandžovia sa príliš nezaujímali 

o dimenziu námorného obchodu a rovnako sa neboli schopní vymaniť z telulokratického 

myslenia, no jej úspechy v strednej Ázií, výboje v Mongolsku, Tibete a Východnom 

Turkestane v 18. storočí nie sú zanedbateľné. Dynastia Čching podpisom Nerčinskej zmluvy 

v roku 1689 s Cárskym Ruskom uznali vzájomné hranice a Rusko získalo právo obchodovať 

s Čínou.   Čína v 18. storočí v otázke kultivovanosti a v objeme svojej 

ekonomickej produkcie bola v mnohých smeroch na porovnateľnej úrovni s Európou. 

Ekonomicky bola autarktná, čo znamenalo, že európske výrobky nezaplavovali čínsky trh. 

Ako uvádza John Fairbang: “Ani Adamovi Smithovi neuniklo, že čínsky domáci trh bol 

rovnako veľký ako všetkých európskych štátov dohromady.”19 Domáce, čínske výrobky boli 

pre miestnych obyvateľov lepšími a lacnejšími.20 S výnimkou ópia a petroleja nejavil čínsky 

trh o európske produkty záujem.  Na prelome 18. a 19. storočia sa dynastia Čching 

v stagnácií, začala postupne upadať a prepadala čoraz väčšej korupcií.21 Kontakt s Európanmi 

sa začal čínskemu štátnemu aparátu vymykať spod kontroly až okolo roku 1820, potom čo 

Európania do Číny začali dovážať najmä z Indie ópium.     

Dynastia Čching zle ohodnotila mocenské pozície Európanov, správala sa k nim 

rovnako ako k vazalským predstaviteľom okolitých vazalských štátov a nepovažovali 

európsky obchod za hrozbu. To sa dá vysvetliť predovšetkým tým, že dovtedy sa Číňania 

stretávali s len technicky menej vyspelými susedmi a kontakt s Európanmi  bol pre nich 

novou skúsenosťou. Ako Henry Kissinger uvádza, Číňania dovtedy nemali historickú 

                                                 
18 Bakešová I., Fürst R., Heřmanová Z., (2004): Dějiny Taiwanu, NLN, Praha (s. 42) 

19 Fairbank, J.F., Dějiny Číny, NLN, Praha 1998 (s. 196) 
20 Napríklad čínska ručne tkaná bavlna.  
21Pôvodne proti-korupčné inštitúcie ako Kanceláriu cisárskeho domu, sa sami stali skorumpované. Systém 
osobných kontaktov kuan-si, pomocou ktorých si jednotlivci budujú kariéru sa im rozložiť nepodarilo a ten 
systém zostava problémom do dnes Fairbank, J.F., Dejiny Číny, NLN, Praha 1998 (s. 178) 



 

skúsenosť jednať s rovnocenne postaveným partnerom.22 Pre vysoký dopyt po hodvábe,  čaji 

a porceláne v Británii a nízky dopyt po britskom tovare v Číne, mala Británia vysokú 

negatívnu obchodnú bilanciu s Čínou. Briti museli platiť za čínsky tovar striebrom, a preto sa 

pokúsili znížiť obchodný deficit a začali do Číny ilegálne vyvážať z Indie ópium. Táto 

činnosť spôsobila konfrontáciu s cisárskou byrokraciou a vyvrcholila v ópiové vojny. 

         

Prvá ópiová vojna (1839-1842) ukázala prevahu britskej technológie, keď čínske 

drevené džunky neboli pre britskú oceľovú parnú loď s príznačným menom Nemesis 

súperom. Rovnako bola viditeľná silová projekcia Britského impéria. „Nankingskou zmluvou  

čchingská Čína bola nútená uznať také záväzky, ktoré ju natrvalo poškodzovali 

a obmedzovali jej štátnu suverenitu na základe exteritoriality. Okrem toho sa Čína zaviazala 

vytvoriť  pre slobodný obchod zvláštne miesta – päť otvorených prístavov.“23  

Japonsko anektovalo v roku 1872 súostrovie Ryukyu (Nansei-shotō) a zriadilo 

konzulát v Fuzhou, čo bol úvodný krok na prípravu na ovládnutie Taiwanu.24 V roku 1885 sa 

Francúzi stiahli z Pescadoreských ostrovoch a z Taiwanu, potom čo dynastia Čching uznala 

ich protektorát nad Annamom.25      

Guvernérovi provincie Fujian Liu Mingchuanovi, ktorý riadil obranu ostrova Taiwan 

a dokázal vzdorovať Francúzom obdivuhodných sedem mesiacov, pekinský dvor vyhovel 

a vyčlenil Taiwan z provincie Fujian. Liu Mingchuan bol v roku  1885  menovaný ako 

guvernér novovytvorenej provincie Taiwan.26 Je opätovne zaujímavé, že podobne ako 

dynastia Ming sa dynastia Čching začína zaujímať o Taiwan potom, čo oň záujem prejavia 

okolité mocnosti. Liu až do svojej rezignácie v roku 1891 výrazne prispel k modernizácií 

ostrova.    Mandžuská dynastia Čching vládla na Taiwane dvesto 

rokov. Po prvej čínsko-japonskej vojne v roku 1895 na základe podmienok zmluvy zo 

Šimonoseki27 odstúpila Taiwan a Pescadory Japonskému cisárstvu. Strata Taiwanu sa stal 

symbolom čínskeho nacionalistického hnutia v nasledujúcich rokoch. V tomto období väčšina 

                                                 
22 Kissinger, H., (2001) Asia: World in Balance, The American Spectator, Summer Reading Issue, (s.43)   

23 Pre podrobnú analýzu Nankingskej zmluvy pozri: Čáky M., (2005): Politický vývoj v novodobej Číne, 
Univerzita sv. Cyrila a Metoda, Trnava (s. 26-27)  
24 K plánom Japonska a následnej japonskej koloniálnej správe pojednám bližšie v nasledujúcej podkapitole. 

25 Čínske meno pre dnešný severný Vietnam, historicky to bol protektorát dynastie Čching odkiaľ ich vytlačili 
Francúzi.  

26 Chu, Y.;  Lin, J., Political Development in 20th-Century Taiwan: State-Building, Regime Transformation and 
the Construction of National Identity,  The China Quarterly, No. 165, 20001, (s.104) 

27 Treaty of Shimonoseki, on: <http://www.taiwandocuments.org/shimonoseki01.htm>(09.12.2007) 



 

obyvateľstva Taiwanu malo čínsky pôvod, pestovalo čínsku kultúru a zvyky a považovali sa 

za Číňanov. 

 

2.2 Taiwan Japonska kolónia  

 
Čína (1839-42) aj Japonsko (1854) boli prinútení vystúpiť z izolácie za pomoci 

západných zbraní. Rozdielna reakcia Činy a Japonska na „politiku delových člnov“, mala za 

následok, že kým v Japonsku dokázali proreformné sily, reprezentované predstaviteľmi 

kniežatstiev Sacuma a Čóšu, sa presadiť, v Číne sa to dynastii Čching modernizačné úsilie 

nepodarilo. Hralo v tom niekoľko faktorov, Japonsko má síce fragmentované  územie, je ale 

podstatne menšie rozlohou a má aj podstatne menší počet obyvateľov ako Čína. Ďalším 

faktorom bolo, že v Japonsku existovali sily, ktoré boli schopné zdiskreditovaný šogunát 

zvrhnúť, ktorý nedokázal Japonsko modernizovať a nedokázal čeliť Američanom 

a Európanom,28 v Číne zostávala stále pri moci dynastia Čching. Moci sa v Japonsku v roku 

1867 v mene cisára chopila skupina ambicióznych politikov29 rád z nižšieho samurajstva 

z kniežatstiev Sacuma a Čóšu a začali reštauráciu Meidži.      

      Kým v Japonsku dával legitimitu tomuto hnutiu 

cisár, v Číne vládla dynastia Čching, ktorá bola nečínska (mala stále biľag votrelca) 

a legitimitu a podporu pre reformy hľadala len ťažko, najmä v konzervatívnych 

neokonfuciánskych kruhoch, musela bojovať s skostnatenou a neraz skorumpovanou 

byrokraciou. Japonci, ktorí v minulosti posielali do Číny posolstvá a ukázali, že sú pripravený 

sa učiť,30 kým Čína sa vždy považovala za Ríšu stredu – teda kultúrne vedecké centrum, ktoré 

okolie považovalo za menej vyspelé, čo mohlo do príchodu Európanov platiť, no koncentrácia 

na seba viedla ku stagnácií za dynastie Ming a dynastia Čching na tom nebola v sebareflexií 

o nič lepšie.   

V roku 1894 sa tak v súboji stretli dve krajiny na úplne inom stupni technického 

rozvoja ale i vojenského myslenia,31 podobnou analógiou môže byť vojna Pruska s Rakúsko-

                                                 
28 Tokugawovci síce v rokoch 1853 a 1867 opustili alebo lepšie povedané, boli nútený opustiť Sakoku (politika 
izolácie), no ich modernizačné úsilie bolo nedostatočne, nedokázali presvedčiť konzervatívnejších daimejov, aby 
súhlasili s rýchlejšou modernizáciou.    
29 Najznámejším z nich sa stal zrejme Hirobumi Ito.  

30 V Japonsku v rokoch 1867 – 1889 prebehla rada modernizačných civilných i vojenských reforiem. Rada 
reforiem bola zavŕšená prijatím ústavy.  

31 Túto analógiu uvádzam preto, lebo Japonská armáda bola vytvorená podľa nemeckého – pruského vzoru. 
Čínske ozbrojené sily prechádzali v 80-tych rokoch 19.storočia tiež čiastočnou modernizáciou (nejednalo sa 
o plošnú reformu), no neboli pre Japonsko v tej dobe súperom.  



 

Uhorskom. Tiež počtom mužov menšia no mobilnejšia i vyspelejšia pruská armáda dokázala 

poraziť väčšiu, no technologicky zaostalejšiu rakúsko-uhorskú armádu. Z geopolitického 

hľadiska sa začína Japonsko etablovať ako regionálna veľmoc a pre čchingskú Čínu je to 

ďalšie poníženie. Na žiadosť Ruska intervenujú mocnosti a Rusko zaberá pôvodne Japonsky 

zabor na základe zmluvy zo Šimonoseki polostrov Liao-tung na juhu Mandžuska.32 V roku 

1902 podpisuje Veľká Británia s Japonskom spojeneckú zmluvu, čím končí politiku 

„Splendid Isolation“. Táto situácia by sa dala aj interpretovať, že západ si uvedomuje, že 

Japonsko je po USA 33 druhá etablujúca sa mimoeurópska veľmoc.   

      

Pre Taiwan to znamená, že až do konca II. svetovej vojny je súčasťou Japonského 

impéria a až na krátku dobu 1945-194834 sa osud Taiwanu od roku 1895 a kontinentálnej 

Číny vyvíja oddelene.   

Japonsko sa usilovalo získať suverenitu nad  Taiwanom (japonsky Takasago Koku) od 

roku 1592, keď Tojotomi Hidejoši začal so zámorskou expanziou a rozširovaním japonského 

vplyvu na  juh. Japonské pokusy dobiť Taiwan boli až do porážky čínskej flotily v počas prvej 

Čínsko-japonskej vojny v rokoch 1894-95 neúspešné.   

Po získaní suverenity nad Taiwanom sa Japonci obávali vojenského odporu od 

taiwanských Číňanov ako aj od domorodcov. Vytvorením Taiwanskej Republiky pro-

čchingskými lojalistami35, taiwanská elita dúfala, že vyhlásením republiky mocnosti 

nedovolia, aby bol  suverénny štát napadnutý Japonskom. Tento plán nakoniec skrachoval 

a Japonské imperiálne sily ovládli ostrov priebehu mesiacov.  

Japonci narazili len na sporadický, no niekedy na zúrivý ozbrojený odpor. Ten bol 

z veľkej do roku 1902 zlomený.36  V nasledujúcich rokoch sa vyskytli menšie rebélie ako  Ta-

pa-ni incident v roku 1915 v Tainanskom okrese. Násilný odpor  začal nahradzovať nenásilný 

odpor. Jednou z najdôležitejších organizácií nenásilného odporu bola Taiwanská kultúrna 

                                                 
32 Japonsko na túto urážku nezabudlo a v Rusko-japonskej vojne (1904–1905) túto potupu Cárskému Rusku 
opláca.  
Lábus D., Sýkora. J.; (2006): Dějiny Japonska, NLN, Praha (s.185) 
33 USA v roku 1898 porazilo Španielsko v Americko-španielskej vojne. Američania novo etablujúca sa veľmoc 
konca 19. Storočia poráža starú upadajúcu európsku veľmoc.  
34 V tomto období je Taiwan de facto okupovaný a v Číne prebieha občianska vojna, takže o nejakých 
vzájomných kontaktoch mimo KMT okupačnú správu, by sa asi ťažko dalo hovoriť.  
35 Vyhlásili tento štát za tributárneho spojenca dynastie Čching.  

36 No ozbrojený odpor trval ešte ďalšie dve dekády. Chu, Y.;  Lin, J., Political Development in 20th-Century 
Taiwan: State-Building, Regime Transformation and the Construction of National Identity,  The China 
Quarterly, No. 165, 20001, (s.105) 



 

asociácia založená v roku 1921.37 Taiwanský odpor bol spôsobený viacerými rôznymi 

faktormi. Podľa názoru Yufa Zhang: „U niektorých to bol čínsky nacionalizmus, kým u iných 

sa prejavoval vznikajúci  pocit  taiwanského sebaurčenia“.38 Odpor domorodcov voči  prísnej 

politike prispôsobenie japonskej kultúre trvali do počiatku 30-tych rokov 20. storočia. 

Posledným veľkým povstaním domorodcov bolo povstanie Wuche.39    

           

Japonskú kolonizáciu Taiwanu väčšina autorov delí na tri periódy. Prvá fáza by sa 

dala charakterizovať ako  represívno-paternalistická perióda. Druhá perióda by sa dala 

datovať ako medzivojnová.40  V tej dobe prebiehali, aby boli zväčša ukončené veľké 

modernizačné projekty na Taiwane. Tretia perióda počas II. svetovej vojny, kedy bolo 

japonskou snahou premeniť obyvateľstvo Taiwanu na lojálnych poddaných japonského 

cisára.41 Podľa zákon 63 z roku 1896 bol Taiwan spravovaný guvernérom, ktorého príkazy 

boli nadradené tokijským zákonom,42 obyvatelia Taiwanu sa netešili z práv, ktoré občanom 

Japonska garantovala ústava Meidži.     

Reakcia Taiwancov japonskú nadvládu bola rôzna. Niektorí spolupracovali 

s japonskými koloniálnymi úradmi pre strach zo straty života a majetku. Ďalší sa chceli stať 

cisárovými poddanými čisto oportunisticky, aby získali rovnaké výhody ako rodili Japonci. 

Tretia skupina inšpirovaná ideou taiwanskej nezávislosti a sebaurčením národov Woodrowa 

Wilsona sa usilovala zbaviť japonskej koloniálnej nadvlády a chcela vytvoriť domácu 

Taiwanskú vládu. Ďalšia skupina odporcov proti japonskej nadvláde  bola ovplyvnená 

čínskym nacionalizmom a bojovala za zjednotenie Taiwanu s Čínou.  

Japonska koloniálna správa v rokoch 1899 – 1905 vykonala sériu modernizačných 

reforiem.  V roku 1905 bol Taiwan finančne sebestačný a prestal byť dotovaný japonskou 

                                                 
37 Chu, Y.;  Lin, J., Political Development in 20th-Century Taiwan: State-Building, Regime Transformation and 
the Construction of National Identity,  The China Quarterly, No. 165, 20001, (s. 108) 

38 Zhang, Y.,  Zhonghua Minguo shigao, Taipei, Lian jing 1998 (s. 514) 
39 Chu, Y.;  Lin, J., Political Development in 20th-Century Taiwan: State-Building, Regime Transformation and 
the Construction of National Identity,  The China Quarterly, No. 165, 20001, (s. 111) 

40 Je diskutabilné, či považujeme za začiatok II. svetovej vojny rok európsky začiatok v roku 1939, alebo či tam 
zahrnieme už začiatok druhej Čínsko-japonskej vojny v roku 1931.  

41 Chu, Y.;  Lin, J., Political Development in 20th-Century Taiwan: State-Building, Regime Transformation and 
the Construction of National Identity,  The China Quarterly, No. 165, 20001, (s. 124 - 125), Table 2 

Japonskú kolonizáciu delia na: uplatňovanie „biologických princípov“ Šimpeia Gota 1895 – 1921, Asimilačnú 
politiku 1921 -1936/7, obdobie japanizácie 1936/7 - 1945.  

42 Roy, D. (2003): Taiwan: A Political History, Cornell University Press (s. 36) 



 

centrálnou vládou. Taiwan bol v nasledujúcich rokoch považovaný po Japonsku za druhy 

najvyspelejší región Východnej Ázie.  

Taiwan sa stal hlavnou potravinou zásobárňou industriálneho Japonska. Systém 

zdravotnej starostlivosti bol do značnej miery rozšírený  a podarilo sa mu eliminovať takmer 

všetky infekčné choroby.          

 V októbri 1935 guvernér Taiwanu Nakagawa Kenzo usporiadal expozíciu pri 

príležitosti oslavy 40-teho výročia od začatia administrácie Taiwanu. Táto expozícia slúžila 

ako prezentácia úspechov taiwanskej modernizácie pod japonskou správou. Expozícia 

vzbudila celosvetový záujem. Dokonca aj Čínska Republika (ROC) vyslala zástupcu Chen 

Yiho. Ten vyslovil obdiv k efektívnosti japonskej administratívy v modernizovaní a správe 

Taiwanu. Dokonca vyslovil aj názor, že obyvatelia Taiwanu musia byť šťastný,  že žijú pod 

tak efektívnou  správou. Je iróniou osudu, že Chen Yi sa stal prvým ROC predsedom vlády na 

Taiwane a jeho vláda sa stala nechválne známou pre korupciu. 

V neskorom období nadvlády sa  Japonci rozhodli vzdelávať a organizovať miestnu 

elitu. V roku 1935 Taiwanci zvolili prvú skupinu miestnych poslancov. V marci 1945 sa 

japonský parlament unáhlene snažil modifikovať volebné zákony, aby sa umožnilo 

Taiwancom mať zastúpenie v Diete (Japonskom parlamente). 

Keď Japonsko v roku 1937 začalo viesť totálnu vojnu v Číne, rozšírilo industriálnu 

bázu Taiwanu o výrobu vojnového materiálu. V roku 1939 priemyselná produkcia 

prevyšovala poľnohospodársku produkciu Taiwanu. V tom istom čase začal projekt  

"imperializácie“ za účelom vštiepiť "japonskú morálku" do obyvateľov Taiwanu. Tento 

projekt mal z Taiwancov urobiť lojálnych poddaných japonského cisára, ktorí sú pripravení 

prinášať obete v čase vojny. Toto malo byť dosiahnuté: vyučovaním japončiny, možnosťou 

Taiwancov prijať japonské mená a inštitucionalizáciou šintoizmu.  

V roku 1943, 94% detí navštevovalo 6-ročnú povinnú výuku. Od roku 1937 do 1945, 

približne 127,000 Taiwancov vstúpilo a slúžilo v japonskej imperiálnej armády, ďalších vyše 

80,000 bolo povolaných v rokoch 1942 -1945. Odhaduje sa, že  15% z nich zomrelo. 

V roku 1942 potom čo USA vstúpili do vojny proti Japonsku na strane ROC, Čínska 

vláda pod vedením KMT vypovedala všetky zmluvy s Japonskom a dala si za úlohu získať 

späť Taiwan, ako aj  Mandžusko. Počas Káhirskej konferencie v roku  1943 spojenci súhlasili 



 

s návratom Taiwanu Číne ako jednu z požiadaviek spojencov. V roku 1945 sa Japonsko 

bezpodmienečne vzdalo a ukončilo svoju vládu nad Taiwanom.43 

Japonská okupácia zanechala na Taiwane ambivalentné dedičstvo, ktoré dodnes 

ovplyvňuje taiwanskú politickú scénu. Je evidentné, že počas okupácie Japonci na Taiwane 

uplatňovali takú politiku, ktorá z Taiwanu robila efektívnu súčasť impéria, teda väčšina 

ziskov z taiwanského rozvoja smerovala do Japonska. Je však tiež nesporné, že modernizácia 

pozdvihla životnú úroveň na Taiwane vyššie ako kdekoľvek inde v Číne a že japonská 

administratíva bola menej podstatne menej skorumpovaná ako čínska správa pred a po 

japonskej okupácií.44 Japonský guvernéri pôsobili na Taiwane de facto vojenskí diktátori,45 no 

ich režim bol podstene miernejší ako japonská okupácia Kórei a Mandžuska. Tým, že 

japonskí guvernéri a ich plánovači mali voľnu ruku a neboli viazaní reguláciami ako tomu 

bolo v Japonsku, mohli zavádzať podstatne liberálnejšie reformy. Preto nie je na Taiwane 

neobvyklé, že stúpenci taiwanskej nezávislosti vnímajú obdobie japonskej okupácie oveľa 

pozitívnejšie ako príchod kuomintangských „osloboditeľských“ vojsk.46  

 

 

 

 

 

2.3 Obdobie čínskej občianskej vojny  

 

Od porážky Taipingov a konsolidácie dynastie Čching v Číne prebehli Číne čiastočné 

reformy, zvyčajne z iniciatívy  jednotlivcov ako už spomenutí Liu Mingchuan. V období 1860 

až 1900 prevládala v Číne idea „sebaposilovania“ teda určitá forma opatrnej modernizácie. 

Ako som už spomenul, kým Japonci mali výhodu riadenia modernizácie centrálnou 

akcieschopnou vládou, v Číne bola centrálne riadená modernizácia len opatrná. Po odstúpení 

Taiwanu Japonsku si postupne od Číny odtŕhali územia aj Francúzi, Nemci, Rusy. 

                                                 
43 Dalo by sa povedať, že podobne ako Rakúsko - Uhorsko po Napoleonských vojnách, či Taliansko po I. 
Svetovej vojne, bolo pre ROC výhodné sa objaviť na víťaznej strane a ako sa i neskôr znovu ukázalo 
Čankajškova diplomacia bola úspešnejšia ako sila jeho zbraní.     
44 Roy, D. (2003): Taiwan: A Political History, Cornell University Press, (s. 54) 

45 Roy, D. (2003): Taiwan: A Political History, Cornell University Press, (s. 36) 

46 Buruma, I., Taiwan's New Nationalists: Democracy with Taiwanese Characteristics, From Foreign Affairs  
Volume 75, Number 4, July – August, 1996, (s. 81) 
 



 

Významným míľnikom bolo Boxerské povstanie 1898-1901 v severnej Číne. Na tomto 

povstaní je zaujímavé, že malo pro-čchingský a proti cudzinecký charakter. Cisársky dvor 

túto rebéliu podporil (dávala dynastii Čching legitimitu) a vyhlásil cudzím mocnostiam v Číne 

vojnu, no triezvo uvažujúci úradníci v strednej a južnej Číne toto vyhlásenie ignorovali 

a označili to ako Boxérske povstanie na severe Číny. Mocnosti ich postoj rešpektovali 

a obmedzili svoju činnosť na oblasť povstania a ich armády povstanie bez väčších ťažkostí 

potlačili.    

V Číne sa od 19. storočia začal zmáhať nacionalizmus a začali vznikať organizácie za 

zvrhnutie dynastie Čching a za nastolenie moderného republikánskeho zriadenia. Čínsky 

nacionalisti sa inšpirovali v Japonsku, kde sa tieto skupiny vznikali. Od júla v roku 1905 

pôsobil v Tokiu Dr. Sun Yat-sen, kde s pomocou japonských úradov  vytvoril Revolučnú ligu 

(predchodkyňa Kuomintangu), ktorá už mala charakter politickej strany, a vypracoval jej 

politický program. Za základ politického boja a čínskej revolúcie považoval Tri ľudové 

princípy (San-min zhu-i) :  

1. nacionalizmus  

2. demokraciu 

3. ľudový blahobyt 

Sun Yat-sen sa inšpiroval pre svoj politický program Lincolnovým Gettysburgským 
prejavom: “…vláda ľudu, tvorená ľudom, pre ľud." Tri princípy ľudu  boli súčasťou jeho  
programu na pretvorenie Číny na slobodný, prosperujúci a silný národ. V roku 1912 bola 
zvrhnutá dynastia Čching a bola nastolená Čínska Republika (ROC).     
 Dočasný prezidentom sa na krátko stáva Dr. Sun Yat-sen. Sun Yat-sen inicioval 
viaceré reformy, odstraňoval feudálne prežitky ako zväzovanie nôh ženám, zaviedol dočasný 
právny kódex inšpirovaný európskymi zákonmi upravenými pre čínsku potrebu. Zaviedol 
všeobecné volebné právo. A po prvýkrát mali byť v Číne usporiadané slobodné 
a demokratické voľby. Tento ojedinelý proces demokratizácie v kontinentálnej Číne nemal 
dlhé trvanie. Sun Yat-sen v roku 1912 odstúpil z funkcie prezidenta v prospech  Yuan 
Shikaia, zakladá politickú stranu Kuomintang (KMT).     

Yuan Shikai generál severočínskej armády sa v roku 1912 stal prvým prezidentom. 
Pôvodom čchingský hodnostár presunul hlavné mesto z Nankingu do Pekingu, rozpustil 
parlament a pokúsil sa o založenie vlastnej cisárskej dynastie, čo sa mu nepodarilo, lebo 
v roku 1916 zomrel. Od roku 1916 nastáva boj o charakter štátu. 

   V období 1916 – 1927 bol charakteristický, že každý politický režim v Číne sa usiloval 
o vytvorenie legitimity štátu, ktorý by bol založený na konfuciánskom mravnom základe, 
v súlade s čínskymi tradíciami. Vytváral určitý sinokonzervativizmus, ktorý sa odlišoval 
v dôraze na čínske tradície od politických systémov západnej civilizácie. Toto obdobie bolo 
obdobím nestability, chaosu a neustálim bojom frakcií militaristov. Táto situácia neustále 
zhoršovala situáciu roľníkov, čo neskôr len pomohlo v roku 1921 vzniknutej Komunistickej 
strane Číny.  

V r. 1921 Sun Yat-sen založil vojenskú vládu v Kantone, v južnej Číne. Nasledovné bol 
zvolený za prezidenta a generála. V r. 1923 predniesol prejav, v ktorom proklamoval vyššie 
spomenuté Tri princípy ľudu ako základ formovania Čínskej republiky, ako aj Päť Yuanovej 



 

ústavy47 ako smernice pre politický systém a byrokraciu. Časť jeho prejavu bola použitá 
v národnej hymne Čínskej republiky. Na výpravu na sever proti militaristom v Pekingu zriadil 
Sun Yat-sen vojenskú akadémiu Huangpu v blízkosti Guangzhou. Jej komandantom sa stal 
Čankajšek  s Wang Ching-weiom a Hu Han-minom ako politickými inštruktormi.48  
 Na začiatku 1920tych rokov Sun Yat-sen dostal pomoc od Kominterny.  ZSSR vyslal 
politických a vojenských poradcov. To malo niekoľko následkov. KMT sa tak pod ich 
vplyvom transformoval na kvazi-leninistickú stranu a túto štruktúru si ponechal de facto do 
druhej polovice 90-tych rokov 20 storočia.49 Sovietski vojenskí poradcovia pomohli 
pretransformovať žoldnierske armády južných militaristov na efektívnu modernú armádu, 
ktorá bola pomenovaná Národnú Revolučnú Armádu (NRA) a stala sa vojenským krídlom 
KMT.50 Nasledovne vznikol prvý  KSČ-KMT front. V r. 1924 pre rýchlejšie dobytie Číny, 
začal politiku aktívnej kooperácie s čínskymi komunistami. V tomto čase Sun Yat-sen videl 
ako jedinú možnosť zjednotenia Číny vojenskou cestou a vytvorením politického tlaku, ktorý 
by viedol k demokracií. Sun Yat-sen pripravoval útok z juhu s podporou Japonska a USA na 
ďalšiu expanziu na sever do jeho smrti.10. Novembra v r. 1924 Sun Yat-sen cestoval na sever  
a predniesol prejav  o návrhu na vytvorenie Kongresu čínskeho ľudu a návrh na zrušenie 
všetkých nerovných zmlúv so západnými veľmocami. O dva dni cestoval do Pekingu 
konzultovať ďalší vývoj krajiny ako hlava južnej vlády.  Sun Yat-sen zomrel na rakovinu 
pečene  12. marca 1925 na ceste do Pekingu. Po Sun Yat-senovej smrti vypukol rozkol o 
nástupníctvo medzi Čankajškom  a Wang Jingweiom. Toto spôsobilo chaos v štátnej 
administratíve a spomalilo výpravu na sever. Po puči v Šanghaji nakoniec prevážil vplyv 
Čankajška. Wang Jingwei, sa mu síce oficiálne podriadil, no zostal v Kantone, kde vládol de 
facto nezávisle na Čankajškovi, ktorý sídlil v Nankingu a kde sídlila oficiálna vláda. Medzi 
Wang Jingwei a  Čankajškom prebiehala skôr ad hoc spolupráca, než by Čankajšek bol 
schopný dianie  v Kantone priamo kontrolovať.51   

Odkaz Sun Yat-sena je stále viditeľný v oboch čínskych republikách. Sun Yat-sena 
vnímajú pozitívne obe čínske republiky dokazujú to i Sun Yat-senova pamätná hala v Taipei 
na Taiwane a  Sun Yat-senovo mauzóleum v Nanjingu. Republika Čína ma Sun Yat-sena i na 
svojich bankovkách a dostal in memoriál  meno Sun Chungshan – Sun otec vlasti.52 

Potom ako Čankajšek konsolidoval svoju moc v KMT, pokračoval v boji proti 
militaristom a začal sa aj jeho boj proti komunistom. Komunisti prešli do ilegality a pôsobili 
najmä na vidieku. Obdobie čínskej občianskej vojny niektorí historici vnímajú ako periódu od 
roku 1927 do roku 1950. Toto tvrdenie má svoje opodstatnenie, keďže v roku 1927 Čankajšek 
nariadil za pomoci Zelených triád Šanghajský masaker odborárov a komunistov a od tejto 
doby s prestávkami (ako bola spolupráca Kuomintangu a komunistov v boji proti Japoncom 

                                                 
47 Z tejto ústavy vychádzala aj ústava Čínskej republiky v r. 1947 a tá po niekoľkých novelizáciách stále  platí 
na Taiwane. 
48 Táto akadémia fungovala do konca vlády Čínskej republiky nad pevnou a dnes je hlavnou vojenskou 
akadémiou Čínskej Ľudovej Republiky.  
49 Buruma, I., Taiwan's New Nationalists: Democracy with Taiwanese Characteristics, From Foreign Affairs  
Volume 75, Number 4, July – August, 1996, ( s. 85) 

50Armáda bola až do demokratizácie na Taiwane úzko previazaná na KMT, ktorá ju kontrahovala podobne ako 
ju dnes kontroluje  KS Číny v ČĹR. Armáda teda bola predovšetkým pod kontrolou strany až potom štátu. 
Civilný minister obrany v tej dobe nemal nad ňou de facto reálnu žiadnu kontrolu a plnil skôr administratívnu 
činnosť.  

51 Bakešová I., (2001) Čína v 20. století, I.diel, Univerzita Palackého v Olomouci, (s.50) 

52 Síce súčasná taiwanská vláda sa snaží rolu Dr. Sun Yat-sena marginalizovať, pretože ho chápe symbol čínskej 
štátnosti. Je diskutabilné ako by „upravil“ učebnice histórie Koumintang, pokiaľ by sa dostal opäť k moci.    



 

a krátke obdobie koaličnej vlády po II. svetovej vojne) je de facto KMT s komunistami na 
pevnine do roku 1949 v permanentnom konflikte. V roku 1927 presunul Čankajšek svoje 
sídlo do Nankingu, ktoré sa stalo hlavným mestom ROC. Získal postupné uznanie západných 
veľmocí pre svoju vládu. V roku 1928 dobil Peking a získal uznanie vojenských vládcov 
v Mandžusku a tým de facto vládu od roku 1929 v celej Číne.53 

 Čankajšek  však čoskoro narazil na pri budovaní štátu vážnou prekážkou. Tou bola 
japonská agresia. Japonci v roku 1931 vtrhli do Mandžuska a vytvorili tam bábkový štát 
Manchukuo s detronizovaným čínskym cisárom Henrym Puyim z dynastie Čching. O rok 
neskôr zaútočili na Šanghaj, Peking a iné čínske mestá, aby v roku 1937 rozpútali po 
incidente na Moste Marca Pola druhú Čínsko-japonskú vojnu. Čankajšek mal dobré styky 
s nacistickým Nemeckom,54 no pre spojenectvo nacistov s Japonskom dal prednosť spolupráci 
s Britániou a USA, čo sa po vojne ukázalo ako správne rozhodnutie.  

V roku 1936  sa odohral takzvaný incident v Xian. Čankajšek bol zajatý a Zhang 
Xueliang, syn madžuského militaristu,  ho “presvedčil”, aby bojoval proti Japoncom. 
Čankajšek považoval Japoncov za menšiu hrozbu a nazýval ich chorobou kože, no 
komunistov označil ako chorobu srdca a považoval ich z dlhodobého hľadiska za 
nebezpečnejších. Je iróniou, že to boli Japonci a druhá Čínsko-japonská vojna (1937-45), 
ktorá zachránila komunistov od toho, aby ich Čankajšek definitívne eliminoval, čo sa mu 
v roku 1935 takmer podarilo. Čankajšek tak nedobrovoľne spolupracuje s komunistami v boji 
proti Japoncom.55    

Po porážke Japoncov v roku 1945 sa obnovuje konflikt Čankajška s komunistami, no 
tento krát sú komunisti v oveľa lepšej pozícií. Zostala im Ľudovo oslobodzovacia armáda 
(ČĽOA) z predchádzajúceho konfliktu s Japoncami a podstatne väčšie územie pod svojou 
kontrolou. Predsedom Komunistickej strany Číny (KS Číny) sa stal od roku 1943 Mao Ce-
tung, ktorý pochopil, že v Číne cieľovou skupinou pre komunistov nie robotníctvo, ale 
roľníctvo. Komunisti na ovládnutom území odoberali pôdu statkárom a dávali ju roľníkom, 
čím si zabezpečovali ich lojalitu. Takto získavali lojálnych bojovníkov pre ČĽOA.56  

Spojené štáty sa pokúsili o vytvorenie koaličnej vlády medzi KMT a KS Číny už počas II. 
svetovej vojny, ktorá sa mala realizovať po ukončení vojny no táto snaha vyšla na prázdno. 
Koaličná vláda nemala dlhého trvania. Jediným „produktom“ tohto obdobia bola ústava 
výtvarná koaličnou vládou v roku 1946 ako kompromis medzi KMT a KS Číny no prijatá 
bola počas čínskej občianskej vojny v roku 1947 a bola bojkotovaná komunistami.57 
                                                 
53 Samozrejme okrem teritórií, ktoré na základe nerovných zmlúv ovládali veľmoci. Bakešová I., (2001) Čína 
v 20. století, I.diel, Univerzita Palackého v Olomouci, (s.49) 

54 Potom ako nariadil masaker odborárov a  komunistov, sa vzťahy so ZSSR podstatne zhoršili. Čankajšek 
vyhostil sovietskych vojenských a politických poradcov a prijal nemeckých vojenských poradcov.  

55 Pomoc sa mu dostáva od útoku v roku 1941 na Pearl Harbor od USA, ktoré v spolupráci s Veľkej Británie 
zásobujú čínsky odpor. Američania si pôvodne mysleli, že porážka Japonska sa odohrá v Číne, kde malo 
Japonsko 2/3 svojich kapacít. Keďže v rokoch 1943/44 KMT s americkou pomocou nebol schopný Japoncov 
zásadným spôsobom poraziť, ukázalo sa, že je výhodnejšie Japonsko námorne odrezať a dobiť z mora.       

56 Vláda ROC sa vo svojich modernizačných zameriavala na budovanie infraštruktúry, budovanie priemyslu 
a miest. Agrárnu reformu a vidiek celkovo zanedbali, čo sa im vypomstilo. Bakešová I., (2001) Čína v 20. 
století, I.diel, Univerzita Palackého v Olomouci, (s.51) Komunisti prišli so sloganom: „ani jedno zrnko 
veľkostatkárom“, čím si získali podporu vidieka. Poučený, z tejto chyby, Čankajšek zaviedol agrárnu reformu po 
odsune Taiwan.  

Chu, Y.;  Lin, J., Political Development in 20th-Century Taiwan: State-Building, Regime Transformation and 
the Construction of National Identity,  The China Quarterly, No. 165, 20001, (s. 112) 

57 Táto ústava po novelizáciách dodnes platí v ROC na Taiwane. 



 

  Čankajšek disponoval americkou podporou58 a zbraňami a takmer dvojnásobnou 
prevahou ozbrojených síl. Profesor John Fairbank uvádza, že KMT ovládal väčšinu územia 
a veľkých miest a ironicky dodáva: „Za týchto podmienok je pozoruhodným výkonom, že 
Čankajšek dokázal občiansku vojnu prehrať.“ Ako dôvod uvádza zastaranú taktiku 
Kuomintangu.59 Profesor Chong-Pin Lin vo svojej práci o čínskej nukleárnej stratégií 
vysvetľuje zlyhanie KMT detailnejšie. Podľa jeho názoru hlavnou chybou bola imobilita 
KMT,60 keď  Čankajškove oddiely držali síce pod kontrolou veľké mestá, no Maova ČĽOA 
ich za pomoci „žabích skokov“ obišla a odrezala sily KMT a sústreďovali sa na hlavné 
komunikácie.61 Neraz sa ukázalo, že materiálna prevaha nedokáže zaistiť víťazstvo, pokiaľ 
chýba dostatočne schopné velenie. Čankajšek podobne ako Koxinga je na pevnine v roku 
1949 porazený a so svojimi stúpencami sa presúva na Taiwan. Komunisti v tej dobe 
nedisponovali dostatočne silným námorníctvom, aby Taiwan v roku 1949 dobili. V roku 1950 
vypukla Kórejská vojna a tá ako druhá Čínsko-japonská vojna zachránila komunistov, tento 
krát zachránila vládu KMT na Taiwane.       

 
2.4 Kórejská vojna a jej geopolitický dopad na oblasť Taiwanskej 

úžiny 
 

Vládu nad Taiwanom od Japoncov v roku 1945 prevzala okupačná správa Čínskej 
republiky (ROC), ktorá sa na to od roku 1944 pripravovala. Vláda ROC vyhlásila 25. október 
za  "Deň znovu získania Taiwanu." Podľa  dobových záznamov obyvatelia ostrova zdravili 
jednotky ROC ako osloboditeľov. Ich radosť netrvala však dlho. Vojenská správa ROC na 
Taiwane pod vyššie spomenutým Chen Yim, bola enormne skorumpovaná. Čo je dosť 
prekvapivé,  ako som spomenul, že vláda ROC spravovala Taiwan ako okupované, a nie ako 
oslobodené územie. Korupcia62 zároveň spojená s hyperinfláciou a nepokojom spôsobeným 

                                                 
58 USA v sa tej dobe obávali, že by ZSSR prevzal kontrolu nad severnou Čínou. Pre pochopenie amerického 
uvažovania pripomeniem prácu Nicola J. Spykmana Rimalnd z roku 1944 o povojnovom usporiadaní. 
Američania nemali informácie o vzťahoch medzi  Maom a Stalinom (Stalin nedôveroval „domácim“ 
komunistom, ktorí neboli pod kontrolou Moskvy. Stalin bol v roku 1935 proti zvoleniu Maa do čela CPC. 
Navyše ZSSR mal veľvyslanectvo až do porážky KMT na pevnine pri Čankajškovej vláde), a preto podporovali 
Čankajška. Sovieti mali aj alternatívu pre prípad víťazstva Kuomintangu a plánovali obsadiť Mandžusko 
a Xinjiang a pripojiť ich k sovietskemu impériu.     

59 Fairbank, J.F., Dejiny Číny, NLN, Praha 1998 (s. 374) 
60 Pozri aj: Sun Tzu, The Art of War, The Project Gutenberg eBook, [eBook #132], 2005, (s.38)  

61 Lin, C.,P., China’s Nuclear Strategy – Tradition within Evolution, American Enterprise Institute, Lexington 
Books, Toronto 1988, (s. 30) Jedna sa o učebnicový príklad aplikácie Umenia vojny, keď Sun Tzu odporúča 
vyhýbať sa zdĺhavým obliehaniam (zamedzí sa tým nákladom a vlastným stratám) a „snažiť preľstiť protivníka 
za využitím jeho slabín.“ Sun Tzu, The Art of War, The Project Gutenberg eBook, [eBook #132], 2005, (s.67). 
Všeobecne v čínskej charakteristike armády prevažuje prirovnanie k vode, teda prispôsobeniu sa podmienkam. 
Zo západného hľadiska by som spomenul amerického generála H. N. Schwarzkopfa a jeho aplikácie kritického 
nasadenia teórie masy v Operácií púštna búrka. Schwarzkopf odvádza svoju teóriu z bitky Hannibala Barcasa 
o Cannae. Podľa Schwarzkopfa je dôležitá mobilita a nie celková početnosť no sila, ktorú v strategickom 
momente dokáže pre rozhodujúci úder veliteľ využiť. Schwarzkopf uvádza i nemeckého maršala Erwina 
Rommela počas bojov vo Francúzku, ktorý dokázal s koncentrovanou silou poraziť početnejšie no 
imobilnejšieho a v menších skupinách rozostavaného francúzskeho protivníka. Teda taktika veľmi podobná tej, 
ktorú aplikovali Maovi velitelia v občianskej vojne.  

62 Vedenie kuomintangských vojsk bolo typické svojou korupciou, ako dokumentujú správy amerických 
pridelencov z obdobia Druhej Čínsko-japonskej vojny. Na Taiwane sa KMT oddiely zvyknuté, že vedenie sa 
o nich nepostará a teda boli odkázané na lúpenie a drancovanie, sa nesprávali nijak inač. Toto správanie pobúrilo 
miestnych obyvateľov, ktorí ich pôvodne vnímali ako osloboditeľov. Výrazom ich nespokojnosti môže byť 



 

občianskou vojnou rovnako ako aj vzájomná nedôvera medzi Taiwancami administratívou 
ROC pre politické a kultúrne rozdielnosti, ktoré sa vytvorili cez obdobie japonskej nadvlády  
sa čoskoro obrátili v neprospech novej administratívy a v dezilúziu Taiwancov. Ďalšie 
pobúrenie Taiwancov vyvolal spôsob, ako bude nakladať s majetkom, ktorý bol 
skonfiškovaný Japoncom na Taiwane.  Kým KMT tieto majetky vnímali ako vojnovú korisť 
Taiwanci to vnímali ako právoplatne ich majetky, ktoré Japonci nadobudli na ich úkor počas 
okupácie.63 Situácia kulminovala v sériu potýčiek medzi skorumpovanou správou ROC 
a domácimi Taiwancami. Incident s predavačkou cigariet Lin Jian-Mai, bol poslednou 
bodkou, ktorý vyvrcholil vo vlnu nepokojov, ktoré boli zvlášť v meste Kaohsiungu64 kruto 
potlačené. Do histórie tieto udalosti vošli ako incident 228 (28. Február v roku 1947).65 
Incident 228 je pre mnohých Taiwancov symbolom represie KMT režimu a do dnes je 
zdrojom napätia v Taiwanskej spoločnosti.66      Od 
roku 1949 až do odvolania v roku 1987 platilo na Taiwane výnimočný stav. V tom istom 
období prebiehala čínska občianska vojna. V roku 1949 Kuomintang (KMT), ktorý 
kontroloval vládu ROC,  utrpel sériu porážok od Komunistickej strany Číny (KS Číny). KMT 
pod vedením  Čankajška bol vytlačený z väčšiny kontinentálnej Číny a ustúpil na Taiwan. 
Približne 1.3 milióna utečencov utieklo z pevniny v tom období na  Taiwan. V roku 1949 sa 
Ľudovo oslobodzovacia Armáda (ČĽOA)  pokúsila dobiť jeden z pobrežných ostrovov 
obsadených jednotkami KMT, tým sa útok podaril odraziť, čo bolo ich prvé víťazstvo od roku 
1947.67 Situácia bola na prelome rokov 1949 a 1950 pre KMT veľmi vážna. Novovzniknutá 
Čínska ľudová republika (ČĽR) podpísala so ZSSR spojeneckú zmluvu. Sovieti boli 
pripravení poskytnúť plavidlá ČĽOA na dobitie Taiwanu.68 Vedenie KMT disponovalo 
podstatne slabšou demoralizovanou armádou, ktorá prehrala občiansku vojnu. Navyše na 
rozdiel od ČĽR nemali kapacity na regrutovanie nových vojsk. Keďže obyvatelia Taiwane za 
skorumpovanej vlády Chen Yima neboli práve nadšení, nemali práve moc chuť bojovať proti 
komunistom. Vedenie ROC bolo tak zúfalé, že povolali japonských vojnových zločincov ako 
poradcov a dokonca plánovali využiť služieb japonských žoldnierov.69    
     Američania rovnako vnímali hrozbu invázie ČĽOA 
a v roku 1950 evakuovali civilný personál z Taiwanu. Predpokladali, že komunisti dobijú 
Taiwan do konca roku 1950. Administratíva prezidenta Trumana sa pridŕžala až do 
vypuknutia Kórejskej vojny politiky nezasahovania. Ako spása z neba prišla pre 

                                                                                                                                                         
slogan po psoch (Japoncoch) prišli prasatá (administratíva KMT). Korupcia išla tak ďaleko, že polícia 
koordinovala činnosť s podsvetím. 62 Roy, D. (2003): Taiwan: A Political History, Cornell University Press ( s. 
63)  

63 Roy, D. (2003): Taiwan: A Political History, Cornell University Press ( s. 67)  

64 Kaohsiung je dodnes baštou stúpencou taiwanskej nezávislosti. 

65 Profesor Wen-yen Chen uvádza, že počet obetí sa vyšplhal na 28 000. Konferencia Taiwan a bezpečnosť vo 
východní Ázii, Občiansky inštitút,  26.10. 2007, 16:00 – 19:00 Všeobecne zdroje uvádzajú od 18 000 do 28 000 
mŕtvych. Gluck, C., Anniversary of deadly Taiwan riot, on: <http://news.bbc.co.uk/1/hi/world/asia-
pacific/6400879.stm>(27.02.2007),  

Pre bližšie informácie o incidente: Lai, T.; Myers, R., H.; Wou, W., (1991): A Tragic Beginning: The Taiwan 
Uprising of February 28, Stanford University Press, Stanford 

66 KMT to boycott 228 Incident law, 
<http://www.chinapost.com.tw/news/2007/12/03/133280/p2/KMT%2Dto.htm>(03.12.2007) 

67 Bakešová I., Fürst R., Heřmanová Z., (2004); Dejiny Taiwanu, NLN, Praha (s. 100) 

68 Neboli však ochotný na invázií ako takej sa podieľať. 
69 Bakešová I., Fürst R., Heřmanová Z., (2004); Dejiny Taiwanu, NLN, Praha (s. 101-102) 



 

kuomintangskú vládu na Taiwane Kórejská vojna.  Keď v roku 1950 Severná Kórea napadla 
Južnú Kóreu, prezident Truman opustil laxný postoj k Taiwanu v kontexte studenej vojny70 
intervenoval vyhlásil Taiwanskú úžinu neutrálnymi vodami a vyslal siedmu flotilu, aby 
„neutralizovala“ Taiwanskú úžinu.71       Uvedomujúc 
si rozširovanie komunizmu v regióne, vyslaním siedmej flotily znemožnil prezident Truman 
ČĽOA dobiť Taiwan. Pôvodne USA nemali v pláne brániť Kuomintang na Taiwane pred 
ČĽR, no pre zmenenú situáciu v regióne, bol tento krok logický, umožňujúc USA využívať 
periférnu stratégiu. Vzhľadom na neskoršie vyslanie „čínskych dobrovoľníkov“ na podporu 
Severnej Kórey, sa len potvrdilo, že ČĽR nezostane v konflikte neutrálna a že neutralizovanie 
Taiwanskej úžiny a získanie oporného bodu v blízkosti Číny a Kórey bolo strategicky správne 
rozhodnutie.  Taiwan sa tak z pôvodne strategicky nezaujímavého ostrova stal opäť pre svoju 
polohu v regióne zaujímavý. Podľa vyjadrenia generála Mac Arthura: sa stal „nepotopiteľnou 
lietadlovou loďou“ a ponorkovou základňou s možnosťou kontroly od Singapuru po 
Vladivostok.72 Mac Arthur obnovil dohodu a rozšíril o vojenskej pomoci ROC z roku 1948. 
V roku 1951 bojaschopnosť armády ROC zdvojnásobila. Američania neboli so spolupráce s 
Čankajškom nejako nadšený73 a príliš mu nedôverovali. Odmietli preto aj návrh, aby sa 
armáda ROC podieľala po fiasku na pevnine na vojne v Kórey.  

Ďalším aktérom, ktorý profitoval politicky i hospodársky z Kórejskej vojny bolo 
Japonsko. Američania svoju pozornosť z okupácie Japonska plne preniesli na Kórejský 
konflikt. Mierová zmluva bola prostriedok ako štandardizovať vzťahy s Japonskom a ukončiť 
jeho okupáciu.74 V mierovej zmluve podpísanej v San Franciscu75, ktorá vstúpila do platnosti 
v 28 apríla 1952 a zároveň v Zmluve z Taipei76 sa Japonsko formálne vzdáva Formosy 
(Taiwanu) a Pescador (Peng-hu) a ruší všetky zmluvy s Čínou z pred roku 1942. Obe zmluvy 
však neuvádzajú, kto tieto ostrovy ovláda, z dôvodu pokračujúcej čínskej občianskej vojny a 
pre nejednotnosť veľmocí vo vzťahu k čínskym štátom.77 Stúpenci Taiwanskej nezávislosti 
uvádzajú tento fakt  pre obhájenie práva na sebaurčenie, vychádzajúc z interpretácie, že 
Taiwanský ľud je prirodzeným držiteľom suverenity nad Taiwanom. Taiwan však nebol daný 
do zverenectva OSN, teda sa nedá považovať za mandátne územie. Táto interpretácia je iste 
sporná no ako predstavitelia KS Číny ako aj KMT sa zhodnú na tom, že podľa týchto zmlúv 
ako aj na základe Káhirskej deklarácie sa ostrovy vrátili Čine, iste že je možné diskutovať 

                                                 
70 Pripomeniem dobový kontext: Trumanova doktrína ako aj teória zadržiavania Georga Kennana.  
71 Lim, R.,(2003): The Geopolitics of East Asia: The Search for Equilibrium, Routledge, New York, (s.89) 

72 Bakešová I., Fürst R., Heřmanová Z., (2004); Dejiny Taiwanu, NLN, Praha (s. 102) 

73 Tým, že bol nútený sa stiahnuť z pevniny Američania už nemohli v Číne aplikovať politiku otvorených dverí. 

74 Američania si ponechali v Japonsku vojenské základne a ich vojenská prezencia sa teda v Japonsku 
neukončila, no Japonsko získalo znovu medzinárodnú subjektivitu. 
75 Na základe ktorej sa ukončil status Japonska ako okupovaného štátu. Pozri aj:   Lábus D., Sýkora. J.; 
(2006): Dějiny Japonska, NLN, Praha (s. 275) 
San Francisco Peace Treaty, on: 
 <http://www.uni-erfurt.de/ostasiatische_geschichte/texte/japan/dokumente/19/19510908_treaty.htm> 
(08.12.2007) 
76 Treaty of Peace between the Republic of China and Japan, on:  

<http://www.taiwandocuments.org/taipei01.htm>(29.02.08) 

77 V tejto dobe ČĽR uznali ZSSR a aj Veľká Británia (6. Januára 1950 - Foot, R., Swire, J., The Practice of 
Power: US Relations with China since 1949, Oxford University Press, 1997 (s. 25)) z praktických dôvodov, aby 
zabezpečila bezpečnosť Hongkongu. Spojné štáty stáli na strane ROC. Z toho dôvodu neboli reprezentanti ČĽR 
ani ROC k mierovej zmluve zo San Francisca prizvaný. Pripomína to našu mníchovskú skúsenosť o nás, bez nás.   



 

ktorému čínskemu štátu, no tieto dve zmluvy skôr vypovedajú v prospech čínskej suverenity 
nad Taiwanom ako v prospech Taiwanskej nezávislosti.   

2.5 Obdobie studenej vojny a jej vplyv na čínsko-taiwanské 
vzťahy a vnútorný vývoj obidvoch štátov (1950-76) 

2.5.1.  I. a II. Kríza v Taiwanskej úžine 

Krátko po prevzatí úradu v januári 1953, prezident Dwight Eisenhower, v reakcií na 
ukončenie Kórejskej vojny  ukončil americkú námornú blokádu Taiwanu.  S odsunom 
americkej vojenskej prezencie v Taiwanskej úžine, Čankajškovi sa tak rozviazali ruky na 
zintenzívnenie príprav na dobitie pevniny.  Počas  Augusta 1954 autorizoval presun vojsk na 
opevnené ostrovy Kinmen a Matsu. Napriek varovaniam Washingtonu Mao nariadil 
bombardovanie týchto ostrov v september 1954 za cieľom „oslobodenia“ Taiwanu. USA so 
znepokojením vnímali tento vývoj a zvažovali, ako danú situáciu vyriešiť.78 Na koniec sa 
Eisenhower rozhodol pre  diplomatickú cestu. V januári 1955  prijal  kongres Formozskú 
rezolúciu, ktorá zaväzovala USA brániť Taiwan pred komunistickou inváziou. Po prijatí 
rezolúcie nasledovala séria nepriamych rokovaní medzi  USA a ČĽR v ktorých ČĽR súhlasila 
s ukončením bombardovania ostrovov Kinmen a Matsu. Na základe týchto rokovaní bola 
v máji 1955 prvá kríza v Taiwanskej úžine zažehnaná.   Zlomovým bodom vývoja 
čínsko-taiwanských  vzťahov bol rok 1950. Na jednej strane Čínska ľudová republika (ČĽR) 
podpisuje spojeneckú zmluvu so ZSSR a Čínska republika na Taiwane (ROC) od obnovenia 
vzťahov s USA79 obnovuje a rozširuje dohodu s USA z roku 1948. Obidve čínske politické 
entity tak v prvej polovici 50-tych rokov minulého storočia plne integrujú do systému 
studenej vojny. Čo sa týka ROC tak tento štát zostal v zóne vplyvu USA od roku 1950 do 
súčasnosti. USA sú (boli minimálne do roku 1979)  jedinou reálnou garanciou bezpečnosti 
ROC.80 Podpísaním Čínsko-americkej zmluvy o vzájomnej obrane 2. decembra 1954 medzi 
ROC a USA, ktorá vstúpila do platnosti 3. marca 1955 oficiálne ukotvil postavenie ROC 
v systéme studenej vojny.81          
 Táto zmluva zahrňovala obranu Taiwanu a Pescadorských ostrovov, nezahrňovala  
pôvodne Kinmen a Matsu82, ale aj zároveň neumožňovala ROC začať vojenskú kampaň proti 
pevnine, pretože zmluva zahŕňala len obranu Taiwanu a Pescadorských a Spojené štáty sa 
v nej nezaväzovali vojensky podporiť ROC v jednostrannej vojenskej akcií ergo 
nevyjadrovala vojenskú podporu na útok proti pevnine a mala čisto obranný charakter. Dalo 
by sa povedať, že táto zmluva je počiatkom statusu quo medzi ROC a ČĽR. Teda počas 
trvania KMT režimu nemohla armáda KMT zaútočiť na Taiwan a ani Ľudovo oslobodzovacia 
Armáda (ČĽOA) nemohla dobiť Taiwan. Diplomaticky táto zmluva dávala ROC vonkajšiu 
legitimitu ako jediného zástupcu Číny v OSN83 až do počiatku 70-tých rokov.    

                                                 
78 Mimo iného zvažovali aj použitie nukleárnych zbraní na ukončenie konfliktu v regióne. V roku 1954 vzniká 
v rámci politiky zadržovania komunizmu vzniká SEATO.  

79 Tie sa po opustení ROC Nankingu prerušili. 

80 Toto tvrdenie širšie rozvediem v tejto a nasledujúcej podkapitole.  

81 Mutual Defense Treaty between the United States of America and the Republic of China, On: 
<http://usinfo.org/sino/dtreaty_e.htm >(18.8.2007) 

82 Opätovne sa prejavila sila Čankajškovej diplomacia a nakoniec si zahrnutie Kimmen a Matsu na Američanoch 
dodatočne vymohol. ROC podobne ako Japonsko k obrane USA nejako významne neprispeli, no tieto zmluvy 
jasne ukazovali zónu vplyvu USA.  

83 Na dôkaz toho, že to USA brali s uznaním ROC v tej dobe pre ideologické dôvody vážne, pripomeniem 
zrušenie pôžičky Egyptu Svetovou Bankou na budovanie Asuankej priehrady (Aswan Dam) na popud USA, 



 

Čankajšek sa snažil Američanov presvedčiť, aby podporili jeho plány na inváziu na 
pevninu. Tí to ale opakovane odmietli.84 CIA podporila akcie KMT agentov Tibete no KMT 
a Američania mali s Tibetom rozdielne zámery. KMT boli zato, aby Tibet zostal súčasťou 
Číny rovnako, ako komunisti, kým Američania uvažovali o jeho plnej nezávislosti. ČĽR 
nakoniec Tibet vojensky obsadila a činnosť KMT a Američanov skončila neúspešné. 
Rovnako neúspešne skončil pokus destabilizovať ČĽR útokmi jednotiek KMT z Bramy na 
provinciu Yunnan v rokoch 1951 - 1961.85     

Situácia sa začína meniť na pevnine,  keď po smrti Stalina sa vzťahy začnú medzi 
Sovietmi a Číňanmi postupne zhoršovať. V rokoch 1956 a 1957 Mao zmenil svoju stratégiu 
a vyjadril túžbu po dosiahnutí mierového  ukončenia konfliktu s KMT napriek Čankajškovej 
neochote odstrániť jednotky zo súostroví Kinmen a Matsu. V roku 1958, napätie  
v Taiwanskej úžine pokračovalo. Vedenie ČĽR bolo znepokojené so zvýšenou mierou 
zainteresovanosti USA v oblasti, rovnako bolo aj nespokojné z neúspechu zo zmierlivej 
politiky, preto sa rozhodlo pre tvrdší postoj. Ďalším faktorom, ktorý zrejme prispel 
k takémuto postoju, bola úvaha, že prípadne vojenské pripojenie Taiwanu by sa dalo využiť 
propagandisticky na zvýšenie morálky domáceho obyvateľstva pre Maovu politiku.  
        Mao nariadil v auguste 1958 
bombardovanie súostrovia Kinmen. USA odpovedali vyslaním flotily do Taiwanskej úžiny. 
Druhá kríza v Taiwanskej úžine sa skončila v októbri 1958, keď vláda ČĽR súhlasila, že 
ukončí bombardovanie súostrovia Kinmen. Druhá kríza v Taiwanskej úžine  opätovne 
potvrdila status quo. Pre ďalšie desaťročie síce pre obe strany platilo, že deklarovali v prípade 
ČĽR, že oslobodia Taiwan a KMT režim na Taiwane, že sa vráti na pevninu, no tieto 
vyjadrenia mali skôr propagandistický charakter, pretože od Druhej krízy v Taiwanskej úžine 
sa obidve strany nachádzali z vojenského hľadiska v patovej situácií.86   

 

2.5.2  Konsolidácia KS Číny na pevnie a Veľký skok vpred 

Politický a ekonomický vývoj v ČĽR od roku 1949 je možné rozdeliť do smrti 
predsedu Maa na tri obdobia: 
1. „Obdobie od októbra 1949 do konca roku 1957 bolo obdobím obnovy a rastu hospodárstva. 
Vytvorenie nového štátu a upevnenie čínskeho komunizmu.    
2. Obdobie „veľkého skoku“ : rok 1958 – 1960 . Náprava ekonomiky -  do  roku 1965. 
3. Obdobie Kultúrnej revolúcie: od 1966 až do Maovej smrti v roku 1976 ...“87   
          Prvé obdobie by sa dalo nazvať konsolidačným. V tomto období vznikla na území 
kontinentálnej Číny po období občianskej vojny a predchádzajúcich  dekádach nestability 
opätovne vytvára centralizovaná vláda. Komunisti začali budovať svoj štát pôvodne podľa 
sovietskeho vzoru. V roku 1951 majú pod kontrolou takmer celé územie kontinentálnej Číny88 

                                                                                                                                                         
pretože Egypt si „dovolil“ uznať ČĽR na Bandungskej konferencií. Že ČĽR uznávala aj Veľká Británia spojenec 
USA a zakladajúci člen NATO, to USA asi až tak neprekážalo.   
84Jednak sa do Čínsko-Sovietskej roztržky sa nechceli do oficiálneho spojenca ZSSR pustiť, potom vzhľadom na 
situáciu vo Vietname sa oplatilo mať s ČĽR dobré vzťahy a využívať Sovietsko-čínske napätie v regióne vo svoj 
prospech.  
85 Vláda ROC nakoniec rozhodla, že svoje jednotky z Barmy presunie na Taiwan. Na Taiwan sa ich v 
skutočnosti vrátila nepatrná časť, zvyšné jednotky sa presunuli do Zlatého trojuholníka, kde od 60-tych rokoch 
minulého storočia administrujú miestnu produkciu ópia a heroínu. Kaufman, V. S., Trouble in the Golden 
Triangle: The United States, Taiwan and the 93rd Nationalist Division, The China Quarterly, 166, Cambridge 
University Press, June, 2001 (s. 440-456) 
86 Bakešová I., Fürst R., Heřmanová Z., (2004); Dejiny Taiwanu, NLN, Praha (s. 144) 

87 Čáky M., Politický vývoj v novodobej Číne, Univerzita sv. Cyrila a Metoda, Trnava 2005 (s. 71) 
88 Zostávalo vyriešiť otázku Hongkongu a Macaa.  



 

vrátene Tibetu. Tibet v roku 1950 vojensky obsadili a prinútili podpísať zmluvu na základe 
ktorej, Tibet rešpektuje čínsku suverenitu nad svojim územím. Nový čínsky štát začali 
budovať na základe princípu „demokratického centralizmu“, ako zavŕšenie tohto snaženia 
bolo prijatie ústavy v roku 1954. Prvá ústava ČĽR  vychádzala zo  sovietskej ústavy z roku 
1936. Ústava definovala pojmy úrad prezidenta, Čínsky ľudový kongres89 (NPC), Štátnu radu 
(vláda ČĽR), súdy a prokuratúru a definovala národné symboly: ako vlajku, hlavné mesto 
a pod.    
            Výsledkom jej priatia bolo posilnenie Štátnej rady. Od tohto obdobia je typické pre 
ČĽR zdvojené – paralelné funkcie, teda prepojenie funkcií komunistickej strany a štátnej 
správy. Ako príklad môže slúžiť Centrálna vojenská komisia komunistickej strany a Centrálna 
vojenská komisia (vlády), ktorých zloženie je identické. Išlo teda o fúziu komunistickej strany 
a štátu.  Mao spojil vo svojej osobe všetky najvyššie posty: predsedu strany, predsedu vlády 
a aj už spomenutej centrálnej vojenskej komisie.                                 
             Komunisti v prvotnom období zaviedli viacero pozitívnych reforiem ako: 
skoncovanie s fajčením ópia, zákony o rovnoprávnosti mužov a ženy , umožnili rozvod 
a emancipáciu žien. Rozšírenie základnej vzdelanosti, odstránenie negramotnosti, realizovanie 
dôležitých opatrení na zlepšenie verejnej hygieny. V ekonomických otázkach na limity svojej 
vlastnej ideológie. „Snažili sa vytvoriť štátom kontrolovanú ekonomiku podľa sovietskeho 
vzoru. Komunistická Čína odmietla vytvoriť zmiešanú ekonomiku, ako to navrhovala  
Komisia pre národné zdroje.“90  
           V rokoch 1956-1957 prebehla kampaň 100 kvetov. Bola to prvá kampaň v histórií 
ČĽR, v ktorej vláda povolila ideologickú „konštruktívnu“ kritiku  verejnosti. Hoci historici sú 
prevažne skeptický o pravom dôvode kampane91, dalo by sa zovšeobecniť, že výsledok 
kampane znepokojil komunistické vedenie. Toto hnutie reprezentovalo vzorec správania sa 
ČĽR vedenia, ktoré sa otvorí slobode prejavu, a tým aj potencionálnej kritike  a nasledovne, 
keď sa im situácia začne vymykať z rúk, tak  takúto aktivitu potlačí represiou.92  
       Do vedúcich pozícií v štátnej administratíve komunisti postupne v druhej polovici 50-
tych rokov menovali nové stranícke kádre a sformovala nový vládny aparát.  
Mao a nová skupina straníckych funkcionárov okolo neho  dávali prednosť správnej 
straníckej príslušnosti pred zásadou potreby odborného vzdelania. Veľká časť intelektuálov sa 
tak dostala do nemilosti. Mao chcel vychovať novú vrstvu inteligencie so „správnym 
triednym pôvodom“. Tu je opätovne Maova predstava o náplni novej inteligencie limitovaná 
komunistickou ideológiou.  
       V rokoch 1958 - 1960 ČĽR realizovala ekonomický a spoločenský plán „Veľký skok 
vpred“. Tento program mal pôvodne trvať do roku 1963 a mal urýchliť transformáciu 
kontinentálnej Číny z primárne agrárnej spoločnosti na modernú industriálnu komunistickú 
spoločnosť.93  „Veľký skok v pred“ je všeobecne hodnotený ako neúspech v Číne 
i v zahraničí. Prečo bol „Veľký skok v pred“  neúspech, to možno vysvetliť z niekoľko 

                                                 
89 Parlament ČĽR. Je najvyšší orgán štátu no v skutočnosti je viac formálnym orgánom než reálnym držiteľom 
moci. K orgánom a mocenskému usporiadaniu v ČĽR sa budem bližšie venovať v druhej kapitole.   

90 Čáky M., Politický vývoj v novodobej Číne, Univerzita sv. Cyrila a Metoda, Trnava 2005 (s. 75) K myšlienke 
zmiešanej ekonomiky sa vrátili až v období reforiem Teng Siao-pchinga. 

91 Podľa niektorých autorov mala slúžiť Maovi ako spôsob identifikácie odporcov režimu.  

Spence, J., D.; The Search For Modern China. 2nd edition., W.W. Norton, New York,  1990. (s. 539–43) 

92 Podobný vzorec udalostí prebehol aj v roku 1989.  

93 Podobne pred ním Stalin sa pustil do industrializácie ZSSR v na prelome 20-tých a 30-tých rokoch 20. 
storočia.  Kennedy, P., The Rise and Fall of the Great Powers, Lexington Books, New York, 1989 (s. 321-322).  



 

dôvodov. Mao bol vždy silnejší v teórií ako v praxi a skôr sa pridŕžal ideologickej dogmy ako 
reálnych hospodárskych faktov. Navyše ako som už uviedol Maovu predstavu „novej 
inteligencie“, tá nebola v tej dobe schopná plniť kvalifikovane projekty „Veľkého skoku 
vpred“ a nemohla ich ani kritizovať, teda nejaká korektúra chybných záverov vedenia tým 
pádom pred ich vykonaním nebola a možná.                                         
       „Veľký skok vpred“ mal vnútorné i vonkajšie dôsledky. Vážne otriasol autoritou 
predsedu Maa a vedia strany. Skupina realistov okolo Liu Shaoqiho poukazovali na omyly 
predsedu Maa.“94 V tomto období sa skončila Druhá kríza v Taiwanskej úžine potvrdením 
statuse quo, teda žiaden úspech ani v zahraničnej politike, navyše Chruščev odmietol ČĽR v 
nej podporiť a odmietol Maovi poskytnúť atómové zbrane. 95  
           Počas jeho návštev  v Pekingu 1958 a 1959 sa jeho kritické vyjadrenia na „Veľký skok 
vpred“ rovnako negatívne odrazili na čínsko-sovietske vzťahy.  Od tohto obdobia sa 
vzájomne vzťahy zhoršovali a v roku 1963 ostré vzájomné rozpory sa prejavili i verejne 
a vznikla sovietsko-čínska roztržka.96  Sovietsky zväz odvolal z Číny všetkých technických 
a vojenských poradcov. Dôležitým medzníkom je vstup ČĽR do Atómového klubu v roku 
1964, čím Maovi podstatne stúplo sebavedomie. Napätie sa ďalej stupňovalo, a vyústilo až do 
sovietsko-čínskych pohraničných konfliktov, najmä na rieke Ussuri v roku 1969.        
         
 
2.5.3 Politický a ekonomický vývoj na Taiwane od 50-tych do Smrti prezidenta 

Čankajška 
 

           Politický a ekonomický vývoj na Taiwane po zjednotení začal meniť. Skorumpovaná 
okupačná správa Chen Yiho predávala skonfiškovanú pôdu Japoncov na Taiwane za 
podmienok výhodných pre pevninských Číňanov, čím opätovne pobúril Taiwancov. V období 
1949 – 1953 prebiehala na Taiwane rozsiahla pozemková reforma. KMT opozícia tvrdila, že 
sa diala v prospech novousadlíkov na Taiwane. Jej cieľom bolo predísť komunistickej agitácií 
na Taiwane. Komunisti práve prísľubom pozemkovej reformy počas II. Čínsko-japonskej 
vojny i počas občianskej vojny získavali roľníkov na svoju stranu. Poučený s tejto skúsenosti 
chcelo vedenie KMT podobným situáciám, prípadným roľníckym nepokojom predísť. Na 
Taiwan sa vzťahovala ústava ROC schválená v roku 1946 a prijatá v roku 1947. No už v roku 
1948 sa k nej prijal parlament  „dočasné dodatky“,97 ktoré mali platiť pôvodne dva roky. No 
ako poľský disident A. Michník v roku 1980 povedal „... ale nič nebýva tak trvalé ako 
provizória.“ Po dvoch rokoch boli dodatky predĺžené na neurčito po dobu „komunistickej 
rebélie“. Dodatky dávali prezidentovi rozsiahle takmer až diktátorské právomoci.          
            Pre Čankajška sa toho veľa z hľadiska riadenia štátu v roku 1948 nezmenilo. Keď 
uvážime, že až na krátke prestávky Čankajšek de facto stále s niekým bojuje: najskôr 
s militaristami a komunistami, nasledovne síce sľúbil demokratické reformy, no pre Druhú 
Čínsko-japonskú vojnu a nasledovne opätovne boje z komunistami, sa tieto reformy nikde 

                                                 
94 Čáky M., Politický vývoj v novodobej Číne, Univerzita sv. Cyrila a Metoda, Trnava 2005 (s. 77) 

95 Sovieti sa v tej dobe snažili s Američanmi o vytvorenie určitého vymedzenia zón vplyvu.  

96 Obe strany vnímali tento stav ako chybu opačnej strany a rozkol medzi komunistickými štátmi pôsobil 
z ideologických dôvodov ešte viac vypäté, keďže obe strany sa vzájomne považovali za zradcov.  

97 Tie boli ešte postupne v 50-tych  a 60-tych  rokoch rozšírené. Hu, F., The mutation and reconstruction of the 
constitutional structure, National Taiwan University Law Review, Vol. 16, No. 2, 1987, (s. 1-32) 



 

nerealizovali.98 Čankajšek teda na realizáciu kontinuálneho budovania civilných štátnych 
inštitúcií a na budovanie realizáciou liberálnej demokracie nemal veľa priestoru. V prípade 
vojnového stavu a počas občianskej vojny, nie je usporadúvanie volieb ani v liberálnych 
demokraciách typické.            
         Po ústup KMT z pevniny nastáva z politického hľadiska niekoľko ďalších paradoxov.  
Čankajška nasleduje na Taiwan aj časť parlamentu.99 Keďže ROC reprezentuje v OSN do 
roku 1971 celú Čínu100 a ďalšie voľby nie sú možné, keďže na pevnine vládnu komunisti tak 
je tým pádom je tento parlament zvolený v roku 1947 „odsúdený“ na základe dodatkov 
vládnuť permanentne až do demokratizačných reforiem.101 Dovtedy zasadali neustále tí istí 
členovia parlamentu zvolení na pevnine a časom začali niektorí členovia parlamentu vymierať 
a na Taiwane sa začínajú konať postupné doplňovacie voľby.  
         Druhým problémom bolo to, že KMT proklamovalo dočasnosť svojho pôsobenia na 
Taiwane. USA však na jednej stane chránili KMT režim na Taiwane a do začiatku 70-tých 
rokov ho uznávala ako jediného legitímneho reprezentanta Číny, čo malo v Rade bezpečnosti 
pre USA iste svoje výhody, no od Prvej krízy v Taiwanskej úžine znemožňovala Čankajškovi 
zaútočiť na pevninu. Teda legitimita KMT na základe „dočasnosti pôsobenia“, ktoré sa 
predlžovalo  začala  postupne upadať.   
           Vhodná doba pre útok na pevninu sa javil rok 1962 po zlej úrode a zlej hospodárskej 
situácie ČĽR ako dôsledku „Veľkého skoku v pred“, alebo o rok neskôr, keď vyšli najavo 
Čínsko-sovietske spory. Keď ČĽR získava  v roku 1964 atómovú bombu102 je útok na 
pevninu nemysliteľný a čo sa týka predchádzajúceho obdobia, tak komunistická Čína bola 
sovietsky spojenec a bolo veľmi pravdepodobné, že keby Američania podporili Čankajškov 
útok na pevninu, tak by sa Mao obrátil o pomoc na ZSSR. ZSSR by to propagandisticky 
využil a interpretoval ako „imperialistický“ útok a s ČĽR by sa veľmi   rýchlo opätovne 
zbratal. USA takúto konfrontáciu nechceli riskovať a púšťať sa Čankajšekom do 
dobrodružstva.103 Od druhej polovice bolo aj Čankajškovi jasné, že na Taiwane zostane 
„podstatne“  dlhšie ako plánoval. 
           Chiang, ktorý sa vzdal úradu prezidenta prišiel na Taiwan ako súkromná osoba. 
Čankajška zvolil Legislatívny Yuan prezidentom a stal sa ním na doživotie.104 S titulu 
prezidenta bol aj hlavným veliteľom armády a keďže bol aj predsedom Kuomintangu, ktorý 
pre neopakovanie volieb105 sa stal štátostranou,106 mal takmer absolútnu moc.  Čankajšek bol 

                                                 
98 Gold, T., B, Taiwan: Still Defying the Odds," in Diamond, L., J., ed., Consolidating the Third Wave 
Democracies, Johns Hopkins University Press, 1997 (s. 169) 
99 Približne 1/3, pozri: Bakešová I., Fürst R., Heřmanová Z., (2004); Dejiny Taiwanu, NLN, Praha (s. 107) 
100 Celkovo až do demokratizácie zástava princíp, že je jediný legitímny reprezentant celej Číny a dnes je 
diskutabilné aké územie ROC vlastne reprezentuje a na aké územie si činí nárok. 
101 O tom pojednám bližšie v druhej kapitole.  
102 Pozri aj: Foot, R., Swire, J., The Practice of Power : US Relations with China since 1949,  
Oxford University Press, 1997 (s. 178 - 181) 

103 Kennedyho administratíva vo Varšave naznačila, že neuvažujú podporiť útok KMT na pevninu. 

 Jun, N., 1962:The Eve of the Left Turn in China’s Foreign Policy (s. 30) On: 
<http://www.wilsoncenter.org/topics/pubs/NiuJunWP481.pdf>(07.09.2007)  

104 Ústava ROC síce zvolenie tej istej osoby tretí krát neumožňuje no v roku 1960 Legislatívny Yuan usúdil, že 
ani výslovne nezakazuje.  

Bakešová I., Fürst R., Heřmanová Z., (2004); Dejiny Taiwanu, NLN, Praha (s. 108) 

105 Keďže platilo, že na počas „komunistickej rebélie“ platia spomínané dodatky a voľby sa nemohli konať, 
keďže pevninu ovládali komunisti. Kuomintang mal v Legislatívnom Yuane väčšinu, bol pre „komunistickú 
rebéliu“ zakonzervovaný ako vládnuca strana. 



 

propagandou vykresľovaný ako nezištný človek, ktorý sa z pocitu povinnosti ujal úradu 
prezidenta a neodišiel do pohodlného exilu ako bývalý viceprezident  a zastupujúci prezident 
1949 – 1950 Li Zongren.107 Politický vývoj zostal v tejto podobe až do jeho smrti v roku 1975 
nezmenený.                  
           Hospodársky vývoj na Taiwane po odstránení Chen Yiho skorumpovanej okupačnej 
správy vyvíjal pozitívne za výdatnej pomoci odborníkov USA a finančnej podpore USA, 
ktoré až do roku 1964 kryli deficit štátneho rozpočtu ROC.108  V 50-tych rokoch sa 
Taiwanská plánovaná ekonomika zameriavala s podporou amerických poradcov na produkciu 
textilu a potravín na export. Počas 1960-tých109 a 1970-tých rokov došlo na, Taiwan k rastu 
a budovaniu prosperujúcej a dynamickej ekonomiky. V 60-tých rokoch vytvára vláda ROC 
model špeciálnych ekonomických zón pre export. Model ktorý Teng Siao-pching úspešne 
okopíroval o dekádu neskôr v ČĽR. Typickou takouto zónou bolo Kaoshiung, v tejto 
prístavnej zóne sa produkoval elektronika za podpory amerických a japonských investícií.  
             Taiwanská ekonomika bola v období 60-tých a 70-tých rokov zmiešanou 
ekonomikou, kde vláda vytvárala štvorročné strategické plány. K vyššie miere privatizácie 
došlo až v roku 1975, keď vládou vlastnený výrobne sektor poklesol na 22%.110 Taipeiská 
vláda si ponechala rozhodujúce postavenie v bankovom a komunikačnom sektore. Podobná 
situácia bola i v Južnej Kórei za vlády generála Parka i v Japonsku.111  
            Medziročný rast v rokoch 1963-1972 dosahoval 10,8%. Taiwan sa stal jedným 
z Ázijských tigrov. Zvlášť investície do počítačovej technológie v 80-tych rokoch sa ukázali 
ako správne nasmerovanie hospodárstva. Na prelome 21. storočia vyrábal Taiwan zhruba 30% 
z celkovej svetovej produkcie počítačových komponentov. K tomu prispela rada faktorov: 
jednak bol Taiwan modelovou kolóniou Japonska až na krátke obdobie Chen Yiho vlády, 
ktorá narušia priaznivý ekonomický vývoj, mala vláda ROC s americkými hospodárskymi 
poradcami dobrú základňu pre rozvoj. Ekonomická pomoc USA bola na začiatku kritická, 
pretože počet obyvateľov ostrova odsunom KMT z pevniny dramaticky stúpol. Jednalo sa 
totiž o ekonomicky neproduktívne obyvateľstvo ako vojaci, úradníci a pod. Podobne ako 
Kórejská republika aj Taiwanská ekonomika dostala  Vojnou vo Vietname hospodársku 
injekciu v podobe objednávok pre Americkú armádu.         
          KMT režim na rozdiel od režimu na pevnine nebol zviazaný v hospodárskych 
oblastiach ideológiou. Vláda racionálne investovala do infraštruktúry a poznatkovej 
ekonomiky.112 Orientácia na výpočtovú techniku bola teda vhodným zameraním. Taiwanská 
ekonomika je podobne ako Japonská ekonomika závislá ne exporte, keďže Taiwan 
nedisponuje veľkým prírodným bohatstvom a vnútorný trh nie je dostatočný veľký pre odbyt 
domácich firiem. Vláda ROC za kuomintangského režimu vynakladala obrovské čiastky 

                                                                                                                                                         
106 Vzhľadom na to, že sa štruktúry KMT od 20-tých rokov nezmenili, bola strana samotná nastavená od doby 
formovania Sovietskými politickými poradcami veľmi autoritársky.  

107 Ako ukážku propagandy chválospevu na Čankajška pozri prílohu č.1 

108 Bakešová I., Fürst R., Heřmanová Z., (2004); Dejiny Taiwanu, NLN, Praha (s. 122)  

109 Pozri aj: Gurtov, M., Recent Developments on Formosa, The China Quarterly, No. 31., Jul. - Sep., 1967, (s. 
59-95). 

110 Bakešová I., Fürst R., Heřmanová Z., (2004); Dejiny Taiwanu, NLN, Praha (s. 124)  

111 Všetkých troch krajinách existovali štátne plánovacie komisie, ktoré odporúčali aký typ priemyslu má byť 
budovaný.   

112 Pozri aj: McBeath, G., Taiwan in 1977: Holding the Reins, Asian Survey, Vol. 18, No. 1. (Jan., 1978), (s. 17-
28) 



 

štátneho na zbrojenie. Nebyť tohto faktoru, tak by sa pravdepodobne životnou úrovňou sa 
vyrovnala Japonsku. Zbrojenie však malo svoje opodstatnenie pre KMT propagandu, ktorá 
stále vytvárala pocit ohrozenia zo strany ČĽR, čo nebolo úplne neopodstatnené a na druhej 
strane jej proklamovaná snaha dobiť späť pevninu. Preto bol režim KMT úzko prepojený na 
armádu. Japonsko, ktoré vychádzalo z Jošidovej doktríny113 dávalo na zbrojenie v roku 1974 
minimálne výdavky, ktoré činili  1,9 miliardy USD114  a ich celkové náklady na zbrojenie 
v 70-tych rokoch neprekročilo 1%115 HNP. Výdavky ROC na zbrojenie v porovnaní rástli 
v perióde rokov 1966 – 1992 zo sumy 2,63 miliardy USD ročne do sumy  10,6 miliardy USD 
ročne.116      
 
 
 
 

2.5.4 Kultúrna revolúcia 
         
             „Veľký skok vpred“ spôsobil hladomor, ktorí si vyžiadal 38 miliónov mŕtvych. Liu 
Shaoqi sa rozhodol zrušiť mnoho programov „Veľký skoku“ a vrátil sa v hospodárskej 
politike do obdobia pred  „Veľký skokom“. Jeho ekonomická politika bola úspešná, čím 
získal prestíž v strane i v obyvateľstve.  V roku 1963 Mao začal otvorene útočiť proti Liu 
Shaoqimu, pretože idea „triedneho boja“ musí byť stále aplikovaná. V roku 1964 tieto útoky 
proti Liuovi  pokračovali v podobe hnutia štyroch očíst: politiky, ekonomiky, ideí 
a organizácie.   
            „Kultúrna revolúcia“ prebiehala v Číne od roku 1966  do  roku 1969, hoci vplyv 
kultúrnej revolúcie však pretrval až do smrti Maa v roku 1976. Išlo o vyvrcholenie procesov, 
ktoré začali v roku 1957 kampaňou proti „pravicovým živlom“ a proti tradičným morálnym 
a etickým hodnotám konficánskeho učenia, ktoré pretrvávali po stáročia v čínskej kultúre 
a civilizácii. Išlo teda o pretvorenie čínskej spoločnosti podľa predstavy Maa, ktorí pomocou 
tohto procesu mohol odstaviť pragmatikov v strane ako Liu Shaoqiho, Teng Siao-pchinga, 
prípadne autority z obdobia „Dlhého pochodu“ ako maršala Peng Dehuaia, ktorí mali 
dostatočnú autoritu, aby mohli narušiť kult osobnosti predsedu Maa.      
         
            „Kultúrna revolúcia“ bolo obdobie podobne ako „Veľký skok vpred“ hospodárskeho 
úpadku, perzekúcií, ničenia kultúrneho dedičstva Číny a utrpenie minimálne pre sto miliónov 
Číňanov, ako aj stratených desať rokov. Odhaduje sa, že počas „Kultúrnej revolúcie“ bolo 
zabitých 1,5 milióna117 ľudí Jon Halliday uvádza dokonca 3 milióny mŕtvych.118  
            V tomto období prebieha aj politická indoktrinácia armády pod vedením Lin Biaa, ten 
na rozdiel od línie budovania profesionálnej armády, ktorú zastával jeho predchodca vo 

                                                 
113 Premiér Šigeru Jošida tvrdil, že Japonsko sa má zamerať na ekonomický rast a jeho výdaje na zbrojenie boli 
len minimálne . Lim, R.,(2003): The Geopolitics of East Asia: The Search for Equilibrium, Routledge, New 
York, (s. 91-92) 
Lábus D., Sýkora. J.; (2006):  Dějiny Japonska, NLN, Praha (s. 277) 
114 Ibid. (s. 281) 

115 Ibid. (s. 312) 

116 Yu, T., M, The impact of US - China relations on Taiwan‘s military spending: An analytical model of error 
correction mechanism (1966-1992), (s..25), On: <http://www.la.utexas.edu/research/cgots/Papers/54.pdf> 
(24.08.2007)  

117 MacFarquhar, R., The Politics of China: The Eras of Mao and Deng, Cambridge University Press, New York,  
1997 (s. 242 – 244) 
118 Chang, J.; Halliday, J.; Mao: The Unknown Story, Jonathan Cape, London, 2005 (s. 569) 



 

funkcií minister obrany maršal Peng Dehuai, dával prednosť politizácií na úkor profesionality 
armády.119 Lin Biao do rozhodujúcich funkcií v armáde dosadil politických komisárov, Mao 
si tým plne ČĽOA podriadil. Lin Biao sa čoskoro nahradí Liu Shaoqiho na poste straníckej 
dvojky, ktorý sa tým dostal do pozície Maovho nástupcu. 
         Maoví blízki spolupracovníci na jeho pokyn v rokoch 1966 - 68 organizujú mládežnícku 
milíciu „Červených gardy“.120 Do ich rúk sa dostali Liu Shaoqi a Teng Siao-pching. Teror 
neobišiel ani ministra zahraničia Ch'en Yiho.121  
       V tretej fáze „Kultúrnej revolúcie“ sa mali „Maovi Jakobíni“ ujať moci v štáte a nahradiť 
kvalifikovaných odborníkov z vedúcich postov. Červené gardy spôsobovali čoraz viacej 
chaosu a začali sa vymykať kontrole. Uvedomujúc si toto nebezpečenstvo Mao nariadil ich 
rozpustenie a poslal ich pod dohľadom Lin Biaovej ČĽOA na vidiek, aby sa „učili“ od ľudu. 
Približne 10 miliónov gardistov tak zanechali politickej aktivity a vykonávali rôzne manuálne 
práce v pracovných táboroch. 
        V ďalšej fázy kultúrnej revolúcie Mao reorganizoval pomer síl vo vedení stranu 
v prospech armády čím dosiahol a faktickú neobmedzenú moc. Túto skutočnosť potvrdil i 9. 
zjazd komunistickej strany v apríli 1969 Mao na ňom označil Lin Biaa za svojho nástupcu. 
Zjazd potvrdil Maove idey o triednom boji.“122 Revolúcia ma tendenciu požierať svoje deti 
a do nemilosti sa dostal aj Lin Biao, potom čo Mao si myslel, že Lin obnovením úradu 
štátneho prezidenta usiluje o absolútnu moc.123 Lin Biao strácal moc v strane a pokúsil sa 
o vojenský puč, ten však nevyšiel, a preto sa s rodinou pokúsil o útek do ZSSR. Jeho lietadlo 
za mysterióznych okolností havarovalo v Mongolsku.   
           Mao Ce-tung sa snažil nájsť nového nástupcu. Ako nástupcu nakoniec menoval 
pomerne neznámeho Hua Guofenga. Mao Cetung zomrel v 9. septembra 1976. Predtým ako 
Mao zomrel napísal Hua Guofengovi odkaz, v ktorom vyjadril svoju spokojnosť, že ho 
poveril vedením štátu. Doslova mu napísal "S tebou v úrade (predsedu), som bez starostí." 
Gang štyroch nepokladal dovtedy Hua za hrozbu. Huovi vyslovili podporu Teng Siao-pching 
a generál Ye Jianying.124 Pod ich vplyvom Hua nariadil zatknutie Gangu štyroch. V októbri 

                                                 
119 Boj o charakter ČĽOA je aj dnes aktuálnou politickou témou. Aj v súčasnoti sa popri modernizácií ČĽOA 
ozívajú hlasy za väčšiu profesionalizáciu strany. Prezident Hu Jintao, ktorý je zároveň aj predseda Centrálnej 
vojenskej komisie, podobne ako Lin Biao zastáva názor, že ČĽOA by sa nemala depolitizovať. ČĽOA slúži 
v prvom rade na obranu komunistickej strany až potom na obranu Číny. China showcases transformed army, on: 
<http://news.bbc.co.uk/2/hi/asia-pacific/6924388.stm>(31.07.2007) a Beijing  
displays `peace' troops on 80th anniversary, on: 
<http://www.taipeitimes.com/News/front/archives/2007/08/02/2003372353> (02.08.2007)    
120 Mao používal Červené gárdy (skupiny 9-18 ročnej mládeže) ako „čínskych Jakobínov“, ktorí terorizovali 
svojich spoluobčanov, intelektuálov, prípadnú opozíciu Maa v strane. 

121 Gurtov, M., The Foreign Ministry and Foreign Affairs during the Cultural Revolution, The China Quarterly, 
No. 40., Oct. - Dec., 1969,, (s. 65-102) 

122 Čáky M., Politický vývoj v novodobej Číne, Univerzita sv. Cyrila a Metoda, Trnava 2005 (s. 86 ) 

123 Mal v úmysle, aby Mao sa stal štátnym prezidentom a on jeho viceprezidentom. Mao tieto zámery odmietol. 
Z funkcie viceprezidenta totiž vyplývalo, že po smrti prezidenta sa viceprezident ujíma úradu prezidenta. 

124 Spolupracoval počas dlhého pochodu s Liu Bochengom, priateľom Teng Siao-pchinga a držal počas kultúrnej 
revolúcie nad Tengom ochrannú ruku.  



 

1976 bol  Gang štyroch zbavený moci125 a tým sa definitívne ukončila „Kultúrna 
revolúcia.“126  
 Medzi ROC a ČĽR od začiatku prebiehal boj medzinárodné uznanie. Obidve politické 
entity si nárokovali, že reprezentujú celú Čínu. Kým ROC vsadila na antikomunizmus 
a založila v roku 1949 Antikomunistickú alianciu ďalekého východu. Tá sa rozšírila na v roku 
1966 na celosvetovú organizáciu. ČĽR zvolila inú stratégiu snažila sa stať vedúcim štátom 
tretieho sveta a stavať sa do pozície ochrancu utláčaných. Táto stratégia  Zhou Enlaia slávila 
v polovici 60-tych rokov úspech. Jedným z najväčších úspechoch bolo diplomatické uznanie 
Francúzskom v roku 1964.127 Prerušenie nastalo  „Kultúrnou revolúciou“. „Kultúrna 
revolúcia“ napáchala aj veľké škody na obraze ČĽR v zahraničí a na čínskej zahraničnej 
politike ako takej, keď Červené gardy v roku 1967 zničili všetky záznamy ministerstva 
zahraničia.       bol to opätovne Zhou Enlai a jeho protégé 
Teng Siao-pching, ktorý vyviedli čínsku zahraničnú politiku a vnímanie sveta Čínou z chaosu 
„Kultúrnej revolúcie“. Američania videli možnosť na začiatku 70-tych využiť čínsko-
sovietsku roztržku a tým marginalizovať  vietnamskú situáciu. K tomuto účelu potrebovali 
normalizovať vzťahy s ČĽR.  Potom ako Lin Biao128 upadol do nemilosti, javila sa táto 
možnosť ako reálna. Potom ako premiér Zhou Enlai dal signál, že rozhovory sú možné, 
nasledovala návšteva diplomatického poverenca prezidenta Nixona Kissingera v roku 1971 do 
Pekingu. V roku 1972 navštívil Peking prezident Nixon.129 

Počas jeho návštevy 28. februára 1972 bolo prijaté Šanghajské komuniké.130 
V communiqué sa USA aj ČĽR zhodli na troch zásadných bodoch:  na normalizácií 
vzájomných vzťahov. Po druhé sa na tom, že ani jedna strana nebude usilovať o hegemóniu 
v ázijsko-pacifickom regióne a budú brániť a ani akákoľvek iná mocnosť, alebo skupine 
štátov, ktorá by sa o hegemóniu snažila. Po tretie sa ku vzťahu k Taiwanu zhodli, že existuje 
len jedna Čína. V bode 11 sa hovorí, že Taiwan je žiaden iný štát právo zasahovať.    

Nasledovala postupná normalizácia čínsko-amerických vzťahov. Plná normalizácia 
nastala až v roku 1979. ČĽR v roku 1971 vstupuje do OSN v pomere 75 za 35 proti. 
Rezolúciu 2758 uznáva OSN ČĽR ako jediného zákonného  zástupcu Číny.131 Na jej základe 
ČĽR nahradila ROC aj v Bezpečnostnej rade. Ďalšou ranou pre ROC bolo, že Japonsko 
v roku 1972 nadväzuje diplomatické vzťahy s ČĽR.132  
                                                 
125 Posledný člen Gangu štyroch Yao Wenyuan zomrel 23 December 2005. Last 'Gang of Four' member dies, 
On: <http://news.bbc.co.uk/1/hi/world/asia-pacific/4586896.stm>(06.09.2007)   

126 Je diskutabilné, čo by sa stalo, keby Teng so starou gardou nezlikvidovali Gang štyroch. Keby sa moci 
chopila Jiang Čching, Maova vdova a bývala agentka Kuomintangu (Short, P., Mao,  BB-art, Praha  2001, s. 
468), nastala by tu možnosť zblíženia komunistickej Číny a KMT režimu na Taiwane. Táto úvaha je samozrejme 
čisto hypotetická. 
127 Francúzsko po Suezskej kríze nastupuje za prezidenta de Gaulla politiku štyroch azimutov. De Gaulle 
považoval vlastníctvo atómových zbraní ako garanciu plnej suverenity. Vstup ČĽR do atómového klubu ako 
nezávislého hráča mohlo mať na uznanie ČĽR tiež vplyv. Francúzsko má však na Taiwane Francúzsky inštitút, 
ktorý slúži ako neformálne veľvyslanectvo na Taiwane.   

128 Lin Biao bol proti akejkoľvek spolupráci s Američanmi.  

129 Je trochu ironické, že vzťahy s ČĽR normalizujú práve za Nixonovej administratívy, keďže Nixon bol známy 
svojím antikomunizmom. 
130 Joint Communique of the United States of America and the People's Republic of China 
On: <http://usinfo.state.gov/eap/Archive_Index/joint_communique_1972.html>(07.09.2007) 
131 United Nations General Assembly Resolution 2758, on: 
<http://daccessdds.un.org/doc/RESOLUTION/GEN/NR0/327/74/IMG/NR032774.pdf?OpenElement>(07. 
09.2007) 
132 Na obchodnú výmenu Japonska s ROC ukončenie oficiálnych diplomatických stykov to nemalo takmer 
žiaden vplyv. Keďže Američania normalizovali vzťahy s ČĽR, nič nebránilo Japonsku urobiť to isté.     



 

 Väčšina amerických spojencov v systéme studenej vojny uznávali KMT režim na 
Taiwane. Od 70-tych rokov však väčšina štátov postupne začala uznávať ČĽR nie ROC. 
Tento trend pokračuje do dnes. Jedným zásadným problémom je princíp jednej Číny, na 
ktorom sa pôvodne z iného pohľadu zhodla KS Číny aj KMT režim na Taiwane, pretože 
obidve vlády sa považovali za jediného reprezentanta celej Číny. Nebolo teda možné ako 
v prípade nemeckých alebo kórejských republík vzájomné uznanie. Tento problém pokračuje 
do súčasnosti, keďže vláda ČĽR sa považuje za jedinú legitímnu vládu celej Číny a Taiwan 
považuje za odpadlícku časť svojho územia.133  Tretie štáty nemôžu uznať ČĽR a ROC 
súčasne ako je to dnes možne u oboch kórejských republík.   

2.6  Tengove reformy v Číne a reformy na Taiwane 

    Nové vedenie strany definitívne zúčtovalo s Gangom štyroch a začalo naprávať chyby 
z doby „Kultúrnej revolúcie“.  Mali rozdielné  pohľady ako sa majú tieto korigovať. Hua 
Guofeng zastával názor, že je treba pokračovať v Maových programoch  a zaviesť sovietsky 
model plánovania zo skorých 50-tych rokov. Teng Siao-pching zastával oveľa pragmatickejší 
názor, chcel v Číne zavádzať také reformy, ktoré sa osvedčili v okolitých krajinách 
a pokračovať v pragmatickej ekonomickej politike Liu Shaoqiho. Pod vplyvom generála Ye 
Jianyinga Hua prijal Tenga späť do centrálnych orgánov štátu. Teng sa stal v roku 1977 de 
facto mužom číslo dva. V roku 1978 Hua Guofeng prijal sebakritiku a ustúpil od 
hospodárskeho Maoizmu.134 Počas tretieho pléna 11. Kongresu KS Číny Teng Siao-pching 
v tomto roku inicioval v rámci strany programy  „oslobodenie myšlienok" a "presné 
posúdenie vedie k presným výsledkom".  

     Piate plénum 11. Kongresu KS Číny v roku 1980 rehabilitovalo veľa obetí „Kultúrnej 
revolúcie“ ako Peng Zhen. Hu Yaobang bol menovaný generálnym tajomníkom KS Číny a 
Zhao Ziyang bol menovaný do centrálnej vlády. Potom Hua Guofeng rezignoval a Zhao 
Ziyang sa stal nový premiérom Teng Siao-pching sa stal predsedom Centrálnej vojenskej 
komisie.135  Tým bol Hua vytlačený a Teng a jeho chránenci stabilizovali svoju pozíciu v 
strane a tým mali rozviazané ruky pre svoje reformy.   

Teng a jeho tím sa pustili do konsolidácie a od tej doby predstavitelia KS Číny,  nazývajú 
svoj ekonomický systém ako socializmus s čínskymi špecifikami. Ináč povedané, dá sa 
hovoriť o návrate k zmiešanej ekonomike, ktorú som ako už vyššie spomenul navrhla 
aplikovať Komisia pre národné zdroje v 50-tych rokoch. Teng však nemohol Maa 
z politických dôvodov plne odmietnuť. Hodnotil ho rovnako, ako Mao Stalina: 70% jeho 
činnosti bolo pozitívne a 30% boli omyly, pričom vyzdvihol Maove zásluhy o zjednotení 
Číny.136 Otázka znela, ako vyriešiť situáciu, ktorá vznikla po období chaosu Kultúrnej 
revolúcie. V roku 1979 Teng vytvoril koncepciu „socialistickej modernizácie“.  
                                                 
133 Postoj taiwanskej vlády po demokratizácií a jednotlivých taiwanských predstaviteľov preberiem podrobnejšie 
v druhej a tretej kapitole.   

134 (Two whatever policies) Fontana, D.G., Background to the Fall of Hua Guofeng, Asian Survey, Vol. 22, No. 
3, Mar., 1982, (s. 237-260) 

135 Post predsedu Centrálnej vojenskej komisie je od doby Maa kľúčová pozícia, ktorá ukazuje na skutočného 
držiteľa moci v ČĽR. Tranzícia tejto prestížnej funkcie poukazuje na etapy výmen generácií v ČĽR z  Teng 
Siao-pchinga na Jiang Zemina a z Jiang Zemina na Hu Jintaa bola tranzícia ukončena práve odovzdaním funkcie 
predsedu Centrálnej vojenskej komisie. V súčasnosti drží Hu tri kľúčové pozície: predsedu Centrálnej vojenskej 
komisie, predsedu KS Číny a predsedu stáleho výboru Čínskeho všeľudového kongresu (NPSC).Bližšie 
k štruktúram ČĽR sa budem venovať v druhej kapitole. 

136
I súčasné vedenie na čele s Chu Ťin-tchaom naďalej zdôrazňujú Maové zásluhy o zjednotenie Číny 

a pokladajú ho za otca modernej Číny; McGivering, J.,  Mao still powerful in modern China 
  on: <http://news.bbc.co.uk/1/hi/world/asia-pacific/4587570.stm> (06.01.2006) 



 

Reforma sa zamerala na štyri cieľové oblasti: poľnohospodárstvo, priemysel, veda 
a výskum a armáda. Modernizáciu začal agrárnou reformou. Inšpiroval sa najmä reformami 
v okolitých štátoch – „krajinami ázijských tigrov“ a prispôsobil ich čínskym pomerom. Hlásal 
teóriu rovnosti a integroval do agrárnej reformy i bývalých veľkostatkárov, ktorí boli počas 
kultúrnej revolúcie perzekuovaní. Zaviedol „trhový socializmus“ (zmiešanú ekonomiku), 
ktorý umožnil zvýšiť životnú úroveň roľníkov a veľkých roľníckych oblastí. Zaviedol systém 
zodpovednosti rodín namiesto veľkých Ľudových komún – teda roľníci boli motivovaný 
pracovať pre seba. 

Po reforme vidieka nasledovala reforma miest. Významnou reformou je projekt 14 
pobrežných zvláštnych ekonomických zón, otvorených zahraničným investíciám. Táto 
stratégia mala tri roviny:  

1. Pozdvihnúť čínsku ekonomiku. 

2. Otvoriť sa viac svetu (v zmysle nadobudnúť nové technológie a nové výrobné 

postupy), získať väčší vplyv na lokálnych trhoch a stať sa exportérom produktov 

ľahkého priemyslu. 

3. Pôvodne vytvorenie 4 špeciálnych ekonomických zón v roku 1979,137 malo aj 

politickú dimenziu, tou bolo nasmerovanie zón: (Šen-čen)  na Hongkong, (Ču-chaj) na 

Macao a na Taiwan v rámci politiky „jednej Číny“ ako aj ako vytvorenie zóny v 

oblasti  Shantou, z ktorej emigranti žijú v oblasti juhovýchodnej Ázie a Chao-čou, 

z ktorej blízkosti odišli emigranti a stali sa ekonomicky aktívni v ďalších krajinách. 

Teng Siao-pching vnímal súkromný sektor ako doplnok socialistického hospodárstva 
a hovoril o využívaní plánovania i trhu v socialistickom hospodárstve. Vo svojich reformách 
vychádzal z overeného princípu z obdobia občianskej vojny, hľadanie pravdy z faktov. 
Kontinuálna reforma armády pretrváva i v súčasnosti a zvlášť jej netransparentné 
financovanie spôsobuje značnú nevôľu na strane Japonka a USA.138 Zaslúžil sa o zlepšenie 
vzťahov s USA, Veľkou Britániou a západom, no zostal v Maovej línií  vo vzťahu k  ZSSR. V 
roku 1979 sa stretol s prezidentom Carterom, krátko potom ako USA ukončili diplomatické 
styky s  Taiwanom.  
           Na projekt 14 pobrežných zvláštnych ekonomických zón nadväzovala ekonomicko-
politická stratégia Jedna krajina dva systémy,139 ako spôsob integrácie Hongkongu a Macaa 
s ČĽR. Spôsob aplikácie stratégie „Jedna krajina dva systémy“ bolo vytvorenie Špeciálnych 
administratívnych regiónov (SARs), ktorý zachováva trhový ekonomický systém, ktorý je 
garantovaný na 50 rokov od odstúpenia bývalých kolónií Hongkongu a Macaa ČĽR. Rovnako 
umožňuje zachovanie kontinuitu pôvodných právnych systémov SARs, v Hongkongu britské 
zvykové právo a portugalské pravo v Macau.140 Zahŕňa a určuje prostredníctvom 
                                                 
137 Ich počet sa zvýšil časom na 14. Detailnejšie o Teng Siao-pchingových reformách: 

Gittings, J., (2005): The Changing Face of China: From Mao to Market, Oxford University Press, Oxford  

138 Pozri aj: Shanker T.;China's Military Geared to Deterring Taiwan, Report Says; NY Times, 20.7.2005 
Pentagon seeks to curb China's military might, on: <http://www.chinadaily.com.cn/english/doc/2006-
02/02/content_516821.htm> (02.02.2006) Pozri aj prílohu č. 2 
139

Bližšie o aplikácií politickej stratégií a jej aplikácií  Jedna krajina dva systémy: 
Lenhart, E., Realizácia politickej stratégie Teng Siao-phinga: Jedna krajina dva systémy (Hongkong a Macao), 
Slovak Journal for Political Sciences, Vol. 6, No.3, 2006 (s. 6 - 28) 
140 To je zachované s úpravami vyplávajúcimi z prechodu suverenity ako je občianstvo, hlavné mesto, štátne 
symboly a pod. Nejedná sa pritom o zásah do charakteru právneho systému ako takého.  



 

regionálnych mini-ústav (the Basic Law) kompetencie a základné postupy štátnej 
správy SARs. Umožňuje SARs širokú autonómiu s výnimkou zahraničnej a obrannej politiky 
(majú však právo uzatvárať medzinárodné zmluvy „za asistencie“ centrálnej vlády141 pod 
menom Hongkong Čína, alebo Macao Čína, ktoré sa aplikujú na územie SARs). 
Z politologického hľadiska sú SARs polo–demokratické a čiastočne autonómne entity. 
Exekutíva je v nich volená nepriamo, volebným kolégiom.142 Legislatíva je volená 
v Hongkongu v súčasnosti polovica priamo a polovica nepriamo profesijnými skupinami.143 
V Macau je podobný spôsob legislatívy s tým rozdielom, že predseda SAR (guvernér) časť 
poslancov menuje.144   
          Koncepcia ekonomických zvláštnych pobrežných zón sa vytvorilo prostredie 
ekonomickej spolupráce s Hongkongom a Macaom. To viedlo k tomu, že „ ... v druhej 
polovici 80-tych rokov vďaka sprostredkovanej činnosti Hongkongu, sa výrazne rozšíril  
proces rozvoja obchodných kontaktov medzi Čínou a Taiwanom.“145 „Jedna krajina dva 
systémy“ ako model, so širšou mierou autonómie ako daný Hongkongu a Macau bol 
ponúknutý aj Taiwanu. Vlády ROC tento spôsob zjednotenia však odmietajú.  
        Kým vo východnej Európe k transformácií predovšetkým prispelo nevýkonné 
hospodárstvo. Pokiaľ tieto režimy neboli schopné sa ekonomicky liberalizovať ako 
východoázijské komunistické režimy v ČĽR a Vietname, boli odsúdené na zánik. Na Taiwane 
nebola liberalizácia naštartovaná primárne ekonomickými dôvodmi,146 no primárnym 
dôvodom tlaku spoločnosti na KMT režim bola zahraničná politika. Verejnosť kritizovala 
nereálnu zahraničnú politiku ROC a čoraz väčšiu izolovanosť, do ktorej sa KMT režim 
dostával. Neskôr v 80-tych rokoch keď ČĽR sa počas Teng Siao-pchingových reforiem 
ekonomický čoraz viac liberalizovala, mohol vzdialený zahraničný pozorovateľ prehlásiť, že 
ČĽR a ROC sa ekonomicky liberalizovali,147 no v oboch čínskych štátoch vládnu 
hegemonické strany.148 Pre KMT elity na prelome 80-tych a 90-tych rokov pre zisk vonkajšej 

                                                 
141 Pre prípad Hongkongu: pozri článok 153: Basic Law, on: <http://www.info.gov.hk/basic_law/fulltext/> 
(08.09.2007) 

142 To by nebolo samé o sebe nedemokratické, ale spôsob jeho kompozície je prinajmenšom diskutabilný, 
zloženie je nastavené tak, že pro-pekingksé skupiny majú vo volebnom kolégiu väčšinu. Pre prípad Hongkongu: 
pozri dodatok I, odsek 2. : Basic Law, on: <http://www.info.gov.hk/basic_law/fulltext/> (08.09.2007)  

Pozri aj:  Lenhart, E., Political regime and system of Hong Kong Special Administrative Region after ten years 
since the transition to PRC  under review, Slovak Journal for Political Sciences, Vol. 7, No.3, 2007 

 (s.85-86) 

143 Ich pro-pekingski naklonení predstavitelia slúžia ako nástroj nepriamej kontroly Pekingu. 

144 Pre bližšie informácie o politickom systéme SARs a ich postavení v rámci ČĽR. 

Lenhart, E., Political regime and system of Hong Kong Special Administrative Region after ten years since the 
transition to PRC  under review, Slovak Journal for Political Sciences, Vol. 7, No.3, 2007 (s.86-89) 
145Kozlov; A.; Hongkong na prahu návratu do Číny, Medzinarodnaja žizen, 4/1996 (s. 3) 
146 Opozícia kritizovala prílišne výdavky KMT režimu na zbrojenie a naopak nízke výdavky na sociálnu sféru. 
No výhrady opozície neboli primárne ekonomické. 

147 Samozrejme tento výrok myslím len veľmi simplifikovaný. 

148 Obe strany CPC a KMT strany tolerovali satelitné strany a tým vytvárali akúsi pseudopluralitu. V prípade 
CPC hegemonický stav pokračuje aj v súčasti.   



 

suverenity bolo potrebné sa odlíšiť a vytvárať image  inej „free China“  (slobodnej Číny) 
v porovnaní s ČĽR.149    
       Kým v ČĽR hľadanie nástupcu po predsedovi Maovi spôsobilo nemalé turbulencie, na 
Taiwane prebiehala postupná vo pred pripravená tranzícia moci z Čankajška na jeho 
najstaršieho syna Chiang Ching-kua. Osoba Chiang Ching-kua je veľmi zaujímavá, pripomína 
čiastočne do druhej polovice 80-tých sovietskeho politika Juriho Andropova. Obidvaja 
predstavovali tvrdú päsť svojho režimu, no zároveň boli aj pragmatikmi a realistami. Chiang 
Ching-kuo bol poverený vedením tajnej polície takzvaných „modrých košieľ“150 v rokoch 
1950 – 1965. Bol to ale aj Chiang Ching-kuo, ktorý v 70-tych rokoch zavádzal hospodárske 
reformy a v 80-tych rokoch dláždil cestu demokratizácií, ktorú zavŕšil jeho nástupca Lee 
Teng-hui.151      
          Chiang Ching-kuo zastával rôzne posty v rámci režimu KMT. V rokoch 1955 – 60 
zodpovedal za výstavbu diaľnic na Taiwane. V rokoch 1965-69 bol ministrom obrany. V tom 
období chcel využiť Vojnu vo Vietname prezident Čankajšek v rámci operácie „Veľká fakľa“ 
na inváziu do Číny.“152 Tieto plány ale Washington nepodporil.  V rokoch 1969 – 1972 
zastával post vicepremiéra a premiéra v rokoch 1972 - 1978. Počas 70-tych rokoch prebiehali 
v KMT procesy, ktoré vyvrcholili v postupnú taiwanizáciu strany. V KMT dochádzalo ku 
generačnej obmene a do strany na nižších pozíciách vstupovali mladí ambiciózny ľudia, ktorí 
do strany podobne ako v komunistických režimoch vstúpili, pre zaistenie si kariérneho 
postupu. Nastala situácia keď do KMT vstupovali mladí Taiwanci ale i deti prisťahovalcov 
z pevniny, ktorí k pevnine mali už podstatne iný vzťah ako staršia generácia prisťahovalcov 
z konca 40-tych rokov.153   
          V rokoch 1970-72 Chiang Ching-kuo vyzval mládež a akadémiu, aby sa vyslovila 
verejne svoju mienku. Bola to určitá obdoba Kampane sto kvetov v réžií Chiang Ching-kua. 
Ten v roku 1972 verejnú diskusiu ukončil a časť navrhovaných reforiem ako premiér 
realizoval. Dalo by sa povedať, že si Chiang Ching-kuo urobil určitý „audit“ súčasných nálad 
mládeže a v akademických kruhoch. Respondenti požadovali povolenie  vzniku opozičných 
strán, demokratizáciu a zmenu v zahraničnej politike, alokáciu zdrojov zo zbrojenia pre 
sociálny systém. Režim diskusiu uzavrel v roku 1972 s komentárom, že mienka študentov 
a akademickej oblasti nie reprezentatívna ako mienka celej spoločnosti. Potom ako sa stal 
premiérom a línia na ďalšieho smerovania KMT bola jasná, nebola ďalšia diskusia žiaduca.154 
          V jeho vláde zasadalo i šesť Taiwancov medzi nimi i budúci prezident Lee Teng-hui. 
Vláda sa rozhodla vypísať doplnkové voľby do Národného zhromaždenia i Legislatívneho 
                                                 
149 Detailnejšie o transformácií KMT režimu, ktorý porovnám s dianím v ČĽR v budem analyzovať  nasledujúcej 
kapitole.  

150 Táto organizácia bola pôvodne záložná na pevnine prevažne z polície a najfanatickejších členov KMT a mala 
semi-fašistické črty.  

151 Yury Andropov už nestihol zavádzať hospodárske reformy a obnoviť Stolipinov „suchý“ zákon. 

 Andropov bol síce reformista, no na demokratizáciu ako Chiang Ching-kuo, by pravdepodobne nepristúpil. 
Sakwa, R., Cleansing Storm: The August Coup and the Triumph of Perestroika, in Di Leo, R., White, S., 
Cappelli, O., The Soviet Transition: From Gorbachev to Yeltsin, Routledge, 1993 (s.141) 

152 Goldstein, S.,M., The United States and the Republic of China, 1949–1978: Suspicious Allies, 2000,  
 (s..30),on: <http://iis-db.stanford.edu/pubs/10125/Goldstein.pdf>(14.09.2007) 

153 Čím sú dva štáty dlhšie oddelené a prebehne generačná obmena, tým ťažšie sa hľadá cesta späť, pripomínam 
prípad zjednotenia Nemecka z roku 1991. V prípade Nemecka bol, pomer veľkostí oboch štátov iný (populačne i 
územne) ako je to v prípade čínskych republík, čo vyvolávalo na strane ROC obavy.  

154 Bakešová I., Fürst R., Heřmanová Z., (2004): Dejiny Taiwanu, NLN, Praha (s. 133) 



 

Yuanu, do ktorého mohli kandidovať i nestraníci155, tí ale nesmeli vytvárať kluby.156 V oblasti 
ekonomiky realizovala jeho vláda modernizáciu komunikácií, letísk, investícií do energetiky. 
Rast ekonomiky spomalila len prvá ropná kríza v roku 1973. V posledných rokoch svojho 
života Čankajšek postupne prenášal moc na svojho najstaršieho syna. Čankajšek zomrel v 
apríli 1975 jeho viceprezident Yen Chia-kan dokončil jeho prezidentské funkčné obdobie. 
Chiang Ching-kuo po otcovi prevzal predsedníctvo Kuomintangu. V roku 1978 ho Národné 
zhromaždenie zvolilo prezidentom. Podobne ako jeho otec ním ostal až do svojej smrti v roku 
1988. Chiang Ching-kuo pokračoval v reformnej ekonomickej politike aj ako prezident. 
      
        V lete roku 1979 začal na Taiwane vychádzať opozičný časopis Formosa.157 Okolo tohto 
časposiu sa začala vytvárať hnutie požadujúce demokratizáciu a dodržiavanie ľudských práv. 
10. Decembra 1979 demoštrovali aktivisiti za dodržiavanie ľudských práv v Kaohsiungu. 
Táto dsemoštrácia bola rozhnaná vojenskou políciou a nasledovala vlna zatýkania. Mnohí 
autori ako profesor Wen-yen Chen považujú tento moment za klúčový vo vývoji taiwanského 
demokratizačného hnutia a budúceho formovania Demokratickej Progresívnej Strany 
(DPP).158       
         V roku 1980 čelí Taiwan druhej ropnej kríze a v tomto roku sa dobuduje vedecko-
technologický komplex v Sin-ču. Taiwan  na prelome 80-tych rokov začína úspešne budovať 
poznatkovú ekonomiku. Chiang Ching-kuo, potom ako stal prezidentom pokračoval 
v počiatočnom období v otcovom autokratickom spôsobe riadení štátu. No i na začiatku jeho 
vlády je možné vidieť zmenu, keď už ako premiér ale i ako aj predseda KMT presadzoval 
viac rodených Taiwancov159 do postov, ktoré boli predtým určené pre prisťahovalcov 
z pevniny. Vývoj išiel postupne tak ďaleko, že rodený Taiwanec Lee Teng-hui sa  stáva 
viceprezidentom, Chiang Ching-kuovým nástupcom v úrade prezidenta i predsedu 
Kuomintagu. Chiang Ching-kuo naštartoval „štrnástich konštrukčných projektov“, „desať 
hlavných konštrukčných projektov“ a dvanásť vývojových projektov. Tieto projekty výrazne 
prispeli k "Taiwanskému zázraku." K jeho úspechom patrí aj  zrýchlenie procesu 
modernizácie, čo spôsobilo 13% hospodársky rast Taiwanu, čo znamenalo príjem 4,600 USD 
na jedného obyvateľa. Za jeho pôsobenia v prezidentskom úrade mala ROC druhý najvyšší 
počet devíz na svete.160    
         V roku 1977 k výročiu incidentu 228 sa organizovali protesty, kotné žiadali ďalšiu 
demokratizáciu režimu. Protesty sa opätovne opakovali potom čo USA nadviazali 
diplomatické styky ČĽR a prerušila diplomatické styky s ROC na prelome rokov 1978-79. 

                                                 
155 Zaužíval sa pre nich pojem tangwai – doslovne nečlenovia Kuomintangu 

156 Pre výnimočný stav nebolo možné zakladať nové politické strany, teda ani organizované skupiny nestraníkov. 

157 Pre viac informácii o časopise Formosa a literatúre za obodobia stanného práva: 

Chang, S., Y., (2004): Literary Culture in Taiwan: Martial Law to Market Law,Columbia University Press 

158 Advokáti ako Chen Shui-bian a Frank Hsieh si ich obhajobou zatknutých protestujúcich znepriatelili režim, 
no na druhej strane si týmto počínaním získali povesť bojovníkov za demokraciu. 

159 Pod pojmom rodený Taiwanec (čínsky bensheng ren, anglicky native Taiwanese) – chápem starousadlíkov, 
teda Číňanov (Hanov), ktorí prišli na Taiwan pred odstúpenia Taiwanu dynastiou Čching Japonsku, tento pojem 
nezahŕňa domorodých Taiwancov. Pojem novousadlíci používam pre Číňanov, ktorí prišli na Taiwan po 
zjednotení v roku 1945 (čínsky waisheng ren, anglicky mainlanders).   

160 Nezamestnanosť na Taiwane dosahovala len 1,4% v období 1975 -85  

Gold, T., B, Taiwan Society at the Fin de Siècle, The China Quarterly, No. 148, Special Issue: Contemporary 
Taiwan, Dec., 1996 (s. 1101) 



 

Taiwanci to vnímali ako zlyhanie vlády a vytvoril sa tlak na ďalšie demokratizačné reformy. 
Napriek výnimočný stavu nestranícki politici prijali v roku 1982 spoločné vyhlásenie, že 
demokratizácia by neprispela k nestabilite Taiwanskej spoločnosti. V 70-tych a 80-tych 
rokoch sa taiwanská spoločnosť výrazne zmenila, kým pre prisťahovalcov z pevniny bolo 
typické, že boli zamestnaní v štátnej správe, rodení Taiwanci sa angažovali v súkromnom 
sektore. „V 70tych rokoch bolo z 500 najbohatších súkromných podnikateľov rodení 
Taiwanci.161“ Nedá sa preto povedať, že rodili Taiwanci volili v doplňujúcich voľbách 
nestraníckych politikov.162 Taiwanskí podnikatelia nehľadiac na pôvod si neželali nestabilitu 
a nedôverovali mnohým nestraníckym kandidátom, ktorí vyslovovali za nezávislosť Taiwanu, 
alebo zastávali iné radikálne názory.163              
            V decembri 1978 prezident Jimmy Carter vyhlásil, že USA neuznávajú ROC ako 
legítímneho reprezentanta Číny a ukončuje diplomatické styky s ROC. Na základe Druhého 
čínsko-amerického spoločného vyhlásenia z januára 1979164 o nadviazaní diplomatických 
stykov nadväzujú USA diplomatické styky s ČĽR. V roku 1979 jednostranne USA vypovedal 
Zmluvu o vzájomnej obrane medzi USA a ROC, ktorá mala trvať 1. januára 1980. Paradoxne 
tieto udalosti vyvolali sympatie Taiwancov s vládou a vnímali americký postoj ako zradu. Na 
Taiwane konali, zbierky na nákup zbraní. „Tieto zdroje sa vláda rozhodla investovať na 
vybudovanie a výskum domáceho zbrojárskeho priemyslu.“165 Táto situácia neistoty trvala len 
krátkodobo, pretože  v roku 1979 nahradila Zmluvu o vzájomnej obrane Zmluva o vzťahu 
k Taiwanu (Taiwan Relations Act - TRA). Na základe TRA USA sa zaviazali dodávať zbrane 
obranného charakteru. V otázke bezpečnosti sa však TRA vyjadruje len veľmi vágne 
a nezaväzuje USA Taiwan brániť pred inváziou.166 Na základe 6.oddielu  TRA zriaďujú USA 
Americký inštitút na Taiwane, ktorý síce neoficiálne no de facto nahradzuje veľvyslanectvo 
USA na Taiwane, USA a ROC majú tým pádom semi-diplomatické vzťahy.  Z pohľadu ČĽR 
je TRA zasahovanie USA do jej interných záležitostí. Keďže podľa ČĽR v Šanghajskom 
communiqué sa USA zaväzujú rešpektovať, princíp jednej Číny, vníma ČĽR TRA ako 
porušovanie tohto princípu. ČĽR nepovažuje TRA za platnú medzinárodnú zmluvu. 
             V období 1968 – 79 ČĽR pozmenila svoju rétoriku k Taiwanu, teda neplatí už „určite 
oslobodíme Taiwan“, ale otázku Taiwanu budeme riešiť komplexne a postupne. V roku 1979 
dáva ČĽR tomuto sloganu konkrétnejšiu podobu s Novoročným posolstvom taiwanským 
krajanom. Toto posolstvo sa dá vnímať ako „.. prvý ucelený návrh riešenia taiwanskej 
otázky“.167 Teng Siao-pching dúfal, že ďalším krokom budú priame rokovania s Taiwanskými 
predstaviteľmi najmä s Chiang Ching-kuom. Teng dúfal, že výmena vo vedení na obidvoch 

                                                 
161 Bakešová I., Fürst R., Heřmanová Z., (2004); Dejiny Taiwanu, NLN, Praha (s. 136) 

162 Podobne ako neplatí v USA, že všetci latino-američania alebo afro-američania volia Demokratickú stranu. 
V USA neplatí rasový skôr majetkový kľuč.  

163 Všeobecne sa dá povedať, pokiaľ sa režim liberalizuje a ekonomické slobody sú zaručené, podnikatelia 
zvyčajne netlačia na demokratizáciu, neraz spolupracujú i s nedemokratickým režimom. 

164 Joint Communiqué on the Establishment of Diplomatic Relations, on: 
<http://www.taiwandocuments.org/communique02.htm>(16.09.2007)  
165 Bakešová I., Fürst R., Heřmanová Z., (2004); Dejiny Taiwanu, NLN, Praha (s. 135) 

Z tejto iniciatívy, vyvíjala ROC svoje vlastné stíhačky.  Ching-kuo Indigenous Defense Fighter, on: 
<http://www.globalsecurity.org/military/world/taiwan/idf.htm>(16.9.2007) 

166Pozri oddiel 2,  Taiwan Relations Act, on: 
<http://usinfo.state.gov/eap/Archive_Index/Taiwan_Relations_Act.html>(16.9.2007) 
167 Bakešová I., Fürst R., Heřmanová Z., (2004); Dejiny Taiwanu, NLN, Praha (s. 146) 
Hsiao; F.,S.,T.; Sullivan, L., R., The Politics of Reunification: Beijing's Initiative on Taiwan,  Asian Survey, Vol. 
20, No. 8., Aug., 1980, (s.789) 



 

stranách teda smrťou Mao Ce-tunga aj Čankajška, by mohol byť Chiang Ching-kuo  partner, 
s ktorým by sa dal začať dialóg. V roku 1981 nasledoval ďalší návrh ČĽR, ktorý už dostával 
konkrétnejšiu podobu a v hrubých rysoch pripomínal budúci princíp „Jedna krajina dva 
systémy.“  
        V auguste v roku 1982 prijali tretie Spoločné vyhlásenie, kde v prvom bode USA vníma 
ČĽR ako legálneho reprezentanta Číny a akceptuje postoj ČĽR, že Taiwan je súčasťou Číny. 
Vo štvrtom bode ČĽR deklaruje, že otázku Taiwanu vníma ako svoju internú záležitosť a že 
bude usilovať o mierové zjednotenie.168 Mesiac predtým však na žiadosť vlády ROC prijali 
USA  dokument „Šiestich uistení“. Tento dokument obsahuje šesť bodov - smerníc, USA  
nebudú meniť podmienky stanovené v TRA ohľadom dodávok zbraní Taiwanu a že nebudú 
konzultovať tieto dodávky vopred s ČĽR. V štvrtom bode sa USA zaväzujú, že nebudú robiť 
prostredníka medzi Čínou a Taiwanom. Zaujímavý je najmä body 5 a 6. Piaty bod stanovuje, 
že USA nebudú meniť svoju pozíciu k suverenite Taiwanu, ktorá subjekt mierového 
rokovania medzi Číňanmi a nebudú nútiť Taiwan do jednania s Čínou. Šiesty bod stanovuje, 
že USA nebudú oficiálne uznávať suverenitu Číny nad Taiwanom.169                  
        Z oboch dokumentov teda vyplývajú dva fakty: USA rešpektuje postoj ČĽR, ktorá vníma 
Taiwan ako svoju súčasť, no USA toto tvrdenie oficiálne nepotvrdzuje ani nevyvracia teda, 
ponecháva otázku Taiwanu otvorenú. Zaujímavé je, že v tomto období sa ČĽR a ROC zhodnú 
na fakte, že otázka zjednotenia ako aj otázka suverenity Taiwanu je interná čínska otázka 
a nechcú, aby do toho vstupovala tretia strana.      
          V roku 1983 v rozhovore s profesorom Winstonom L. Y. Yangom  z Seton Hall 
University, Teng Siao-pching vysvetlil svoj šesť bodový návrh o zjednotení s Taiwanom. 
Jeho koncept pripomína budúci princíp „Jedna krajina dva systémy“ z roku 1984 s rozdielom, 
že autonómia Taiwanu by zašla ešte ďalej a Taiwan by si mohol ponechať svoju vlastnú 
armádu. Teng ďalej navrhol, že by „taiwanský politici“ riadili domáce záležitosti. Vo svojom 
postoji zdôraznil, že nemôžu dať Taiwanu plnú autonómiu, čo by znamenalo v jeho 
interpretácií dvoch Čin. Dá sa teda predpokladať, Teng Siao-pching vychádzal z unitárneho 
charakteru Číny a bol pripravený dať postavenie približne autonómnej oblasti, alebo 
pravdepodobnejšie dnešného SAR s o niečo širšími právomocami. Zrejme by nepristúpil na 
federálny charakter usporiadanie a už vôbec nie na konfederáciu, keďže z jeho uvažovania 
vyplýva „jedna Čína“ = jedna nedeliteľná suverenita.  Teng Siao-pching sa ostro postavil proti 
akémukoľvek zasahovaniu externých aktérov do procesu zjednotenia.170 No žiadne priame 
rokovanie medzi Teng Siao-pchingom a  Chiang Ching-kuom nikdy nenastali.     
        Chiang reagoval zdržanlivo podľa princípu „troch nie“.171 KMT režim, považoval za 
dôležitý interný vývoj ČĽR, približovanie sa ROC a ČĽR a dodržiavanie Troch ľudových 
princípov Dr. Sun Yat-sena.172 Bola to skôr vyhýbavá reakcia. Je otázne, či bolo zjednotenie 
                                                 
168 Joint Communique of the United States of America and the People's Republic of China, August 17, 1982, on: 
<http://www.taiwandocuments.org/communique03.htm> (16.9.2007) 
169The "Six Assurances" to Taiwan, on: <http://www.taiwandocuments.org/assurances.htm> (16.9.2007) 
170 V roku 1983 síce Teng nemohol predpokladať demokratizačný proces na Taiwane. Celkovo je diskutabilné 
akým spôsobom by KS Číny garantovala politický režim na Taiwane a ako by sa ČĽR a ROC pod akým názvom 
spojili. An idea for the peaceful reunification of the Chinese mainland and Taiwan, June 26, 1983, on: 
<http://www.china.org.cn/english/features/dengxiaoping/103377.htm>(14.9.2007) 

Pozri aj: Chiou, C.L., Dilemmas in China's Reunification Policy toward Taiwan, Asian Survey, Vol. 26, No. 4, 
Apr., 1986, (s. 467-482) 

171 Žiaden kontakt, žiaden rozhovor, žiaden kompromis. Yang, J., The Bush Administration's Taiwan Policy: 
Evolution and Trends, American Foreign Policy Interests, Volume 24, Number 2, 1 April 2002 , (s. 147-151) 

172 S dodržiavaním druhého bodu ľudových princípov – demokracia mal v tej dobe „problémy“ i KMT režim na 
Taiwane. 



 

pod taktovkou komunistov, kdeby Kuomintang hral druhé husle neakceptovateľné. Je však 
zrejme, že po prechode k demokracií k Taiwane sa situácia skomplikovala, pretože už nebolo 
možné pre KMT prijať autonómne rozhodnutie ohľadom zjednotenia. Zjednať akýkoľvek 
kompromis medzi demokraticky zvolenou vládou v Tapei a KS Číny by bolo oveľa 
problematickejšie ako medzi KS Číny a KMT v období Teng Siao-pchinga a  Chiang Ching-
kua.173  V 80-tych rokoch však nastal určitý posun v praktickej roviny v taiwanskej úžine. 
V roku 1985 ROC zrušila embargo na obchod s ČĽR.174 V roku 1987 prišlo k umožneniu 
návštev príbuzných cez tretie štáty (zvyčajne cez Hongkong).175 V roku 1988 prišlo 
k zásadnému obratu v zahraničnej politike, keď ROC ustúpila od princípu hry s nulovým 
súčtom v diplomatickom uznaní , teda z pozície ROC už neplatí, že pokiaľ tretí štát uzná 
diplomaticky ČĽR, tak ROC preruší diplomatické styky, ČĽR však zostáva verná tomuto 
princípu naďalej. 
     

                                                 
173 Chaingov nástupca Lee Tung-hui bol medzi ortodoxnými členmi KMT považovaný za separatistu, založením 
Taiwanská únia solidarity (TSU), túto mienku potvrdil. O postojoch Lee Tung-huia sa podrobnejšie zmieniť 
v nasledujúcej kapitole.  

174 Van Vranken Hickey, D., America's Two-Point Policy and the Future of Taiwan, Asian Survey, Vol. 28, No. 
8, Aug., 1988,( s. 881-896) 

175 Chao, C., Will Economic Integration between Mainland China and Taiwan Lead to a Congenial Political 
Culture?, Asian Survey, Vol. 43, No. 2, Mar. - Apr., 2003, (s. 280-304) 
Pozri aj:  Lew, A.,A., Overseas Chinese and Compatriots in China's Tourism Development, on: 
<http://jan.ucc.nau.edu/~alew/personal/other/o-c-tourism.html>(28.09.2007) 



 

3. Demokratizácia na Taiwane a jej dopad na čínsko-taiwanské vzťahy 
 

3.1 Taiwanská demokratizácia a vzostup DPP 

 
3.1.1. Demokratizácia na Taiwane 

 
        Z metodologického hľadiska vychádzam pri prechode k demokracii na Taiwane a pri 
analýze vývoja v druhej polovici 80-tych rokov v ČĽR z Huntingtonovej teórie prechodu 
a z Teórie hier Adama Przeworského. Zvolil som tieto prístupy, pretože podľa mojej mienky 
najvýstižnejšie vysvetľujú tento proces. Teória modernizácie sa tu dá len ťažko uplatniť, 
pretože počas pôsobenia prezidenta Chiang Ching-kua, ako som už spomenul, príjem na hlavu 
obyvateľa v priemere dosahoval 4,600176 USD a kuomintangský režim čo sa týka 
ekonomickej politiky a celkovej modernizácie za liberálnymi ekonomikami nezaostával.  
Dôvody prechodu je treba hľadať preto inde.177 Keď uvážime, že pre vyspelé ekonomiky je 
typická široká stredná vrstva, dá sa tiež hľadať určitá korelácia s pokojným prechodom.178 
Ďalším faktorom pokojného prechodu bola paradoxne ČĽR, pretože ani režim ani opozícia na 
Taiwane nechcela dať zámienku, aby ČĽOA napochodovala na Taiwan pod zámienkou 
urovnania občianskych nepokojov.179                      
           Pokiaľ vychádzame z Huntingtonovej klasifikácie, patrí prechod k demokracii na 
Taiwane k tretej vlne.180 Z hľadiska jeho charakteru išlo podľa Huntingtonovej terminológie 
o transformáciu.181 Je to teda spôsob prechodu, kde proces tranzície začne režim – vláda, 
ktorý je aj hlavným aktérom prechodu182, v prípade Taiwanu Chiang Ching-kuo a Lee Teng-
hui.  Prechod na Taiwane bol plne v rukách režimu, ktorý bol schopný opozíciu 

                                                 
176 Stúpenci teórie modernizácie argumentujú, že pokiaľ je priemerná miera príjmu na hlavu 3000 USD a vyššie 
(najmä nad 6000 USD na hlavu) majú demokracie tendenciu byť, stabilné. Je otázne či však platí kauzálny 
vzťah, že pokiaľ spoločnosť dosiahne určitú mieru príjmu na hlavu obyvateľa nastáva prechod k demokracií. Na 
verifikáciu tejto tézy je potrebný ďalší výskum. Je pravdepodobné, že príjem na hlavu obyvateľa sa dá vnímať 
ako určitý indikátor, no k prechodu k demokracií je dôležité splniť i ďalšie neekonomické kritéria. Lipset, S., 
‘Some Social Prerequisites for Democracy: Economic Development and Political Legitimacy’, American 
Political Science Review, Vol. 53, 1959 (s. 69-105) 
177 Zdroj bohatstva Taiwanskej ekonomiky bol zaslúžený a nepochádzal z ropného, či iného prírodného 
bohatstva. Práve na dôležitosť pôvod bohatstva, upozorňuje Fareed Zakaria vo svojej knihe Budúcnosť Slobody, 
Zakaria, F., Budúcnosť slobody, Nakladateľstvo vied ČR, Český Tešín 2004,  (s. 90 – 95). Ako som už uviedol, 
USA kryli deficit Taiwanského rozpočtu do roku 1964. Minimálne však od 70-tych rokov sa hovoriť 
o sebestačnosti Taiwanskej ekonomiky.   
Pozri aj: Gold, T., B, Taiwan: Still Defying the Odds," in Diamond, L., J., ed., Consolidating the Third Wave 
Democracies, Johns Hopkins University Press, 1997 (s. 165-7) 
178 Podobne na Taiwane ako i v Španielsku, kde boli ekonomiky vyspelé v porovnaní s portugalským 
prechodom, kde bolo prechode oveľa viac spoločenského napätia. Zakaria, F., (2004): Budúcnosť 
slobody, Nakladateľstvo vied ČR, Český Tešín, (s. 60) 

179 Tien, H., (ed.) Taiwan’s Electoral Politics and Democratic Transition, Riding the Third Wave. M.E. 
Sharpe, New York, 1996 (s.127) 

180 Gold, T., B, Taiwan: Still Defying the Odds," in Diamond, L., J., ed., Consolidating the Third Wave 
Democracies, Johns Hopkins University Press, 1997 (s. 163) 
181 Originálny pojem: transformation, Juan Linz používa pre tento typ prechodu pojem reforma 
(reform). 

182 Cotton, J., East Asian Democracy: Progress and Limits, in Larry Diamond et al., ed., Consolidating the 
Third Wave Democracies, Johns Hopkins University Press, 1997, (s. 95) 



 

v preddemoktratizačnom období potlačiť represiou a pri vzniku organizovanej opozície v 
podobe opozičnej Demokratickej progresívnej strany, bol pomer síl jednoznačne v prospech 
režimu. Podobne ako v prípade Frankovho režimu išlo i na Taiwane o riadenú demontáž 
režimu. Na Taiwane nevznikli žiadne garančné ani hybridné orgány, ktoré sú typické pre 
zjednaný prechod. 
           Keďže sme identifikovali hlavného aktéra zmeny, druhou logickou otázkou je dôvod 
prečo sa režim rozhodol začať demokratizačný proces . Dajú sa rozpoznať dva hlavné motívy. 
Prvým, ktorý som už spomenul je oblasť zahraničnej politiky. Tá ma niekoľko rovín, jednou 
je obraz KMT režimu v zahraničí a snaha získať na svoju stranu čo najviac sympatií a posilniť 
medzinárodné uznanie183 imidžom slobodnej Číny („free China“ image). S tým spojená 
ideológia režimu, reprezentujúceho celú Čínu, ktorý sa snaží získať späť pevninu, je čoraz 
viac nereálny184, preto KMT sa snažil presvedčiť svetovú verejnosť, že predstavuje 
demokratickú Čínu, teda je to určitá zmena orientácie v rámci ideológie. Tá však stále 
zahrňovala a zahrňuje zjednotenie Číny, od druhej polovice 70-tych rokov mierovými 
prostriedkami. Ďalším dôležitým aspektom je zahraničnopolitická situácia -  zmena 
usporiadania v systéme studenej vojny, ako aj trend demokratizácie podobných režimov na 
strane USA185, ako Španielsko a Portugalsko, kde prebiehala v druhej polovici 80-tych rokoch 
konsolidácia demokracie, Chile a Kórejská Republike (ROK) kde v roku 1988 prebiehali 
demokratizačné procesy. Navyše USA boli patrónom, ktoré štátom v sfére svojho vplyvu 
demokratizácii nebránili, práve naopak ju podporovali.186 Z geopolitického hľadiska však 
USA vsadili na ČĽR, ktorú od 1979 diplomaticky uznávali, teda dôvod KMT k prechodu bol 
pravdepodobne viacej spojený so snahou o zvýšenie prestíže ROC ako demokratického štátu, 
prezentovať samých seba ako demokratov v porovnaní s komunistami na pevnine. Došlo 
k predefinovaniu ideológie, keď  „dočasné dodatky“ k ústave z roku 1948, ktoré mali byť 
platné po dobu „komunistickej rebélie“ boli brzdou demokratizácie a dosiahnutiu posilnia 
vonkajšej legitimity .                 
          Druhou rovinou je úvaha, že je výhodnejšie pre režim, keď on je pôvodcom 
demokratizácie. Zoberie tak opozícií agendu a bude to režim, ktorý stanovuje pravidlá hry. 
Taiwan nemal žiadne demokratické tradície ani skúsenosti187, režim tak mohol prezentovať 

                                                 
Chu, Y.;  Lin, J., Political Development in 20th-Century Taiwan: State-Building, Regime 
Transformation and the Construction of National Identity,  The China Quarterly, No. 165, 20001, (s. 
120) 

184 Chu, Y.;  Lin, J., Political Development in 20th-Century Taiwan: State-Building, Regime 
Transformation and the Construction of National Identity,  The China Quarterly, No. 165, 20001, 
(s.117)   

185 Buruma, I., Taiwan's New Nationalists: Democracy with Taiwanese Characteristics, From Foreign 
Affairs  Volume 75, Number 4, July – August, 1996 (s.78) 

186 Pozri aj: Przeworskeki, A., et al., What Makes Democracies Endure?, Journal of Democracy,  
Volume 7, Number 1, January, 1996, (s. 43) 

187 Pripomeniem, že do odstúpenia Taiwanu Číne v roku 1945, bol Taiwan súčasťou Japonského 
impéria, ktoré tam demokraciu nezavádzalo. ROC spravovala Taiwan pôvodne ako okupované 
územie. Krátko po ukončení II. svetovej vojny vypukla čínska občianska vojna a na Taiwane bolo od 
roku 1947 statné právo až do roku 1987, teda o demokratickej skúsenosti sa tam nedá hovoriť. 
Jedinou výnimkou môže byť krátka existencia Taiwanskej republiky: 24 máj - 23. október  1895. Chu, 
Y.;  Lin, J., Political Development in 20th-Century Taiwan: State-Building, Regime Transformation and 
the Construction of National Identity,  The China Quarterly, No. 165, 20001, (s. 105) 



 

svoju predstavu o demokracii. Režim teda mohol predísť strate moci a represie zo strany 
opozície. Kuomintang, ktorý ovládal štátne média188 mohol prezentovať graduálnu 
demokratizáciu ako svoju vlastnú iniciatívu v zmysle Troch ľudových princípov pri zachovaní 
stability. K tomuto mu napomáhal i charakter opozície.189 Mohol to byť ďalší predpoklad 
KMT, že dokáže obstať aj v slobodnej súťaži a že by bolo lepšie, keď KMT na slobodnú 
súťaž pristúpy z vlastnej iniciatívy, ako keby mala opozícia silnieť a k súťaži KMT 
prinútiť.190 V prvých slobodných priamych prezidentských voľbách vyhral Lee Teng-hui 
a nebyť roztržky medzi dvoma KMT kandidátmi, tak by veľmi pravdepodobne KMT vyhral 
i druhé priame prezidentské voľby.191    
           Väčšina analytikov sa zhodne, že prechod k demokracii na Taiwane začína založením 
Demokratickej progresívnej strany (DPP) v roku 1986.192 Spájajú ho so vznikom novej 
politickej strany počas výnimočného stavu, čo bol pomerne odvážny krok193, no ešte 
zaujímavejšia bola reakcia Chiang  Ching-kua, ktorý sa za DPP proti tvrdej línii v KMT 
postavil a nedovolil jej zákaz s vyjadrením, že v novej dobe sa strana potrebuje prispôsobiť 
dobe.194 Procesu demokratizácie pravdepodobne nepriamo  napomohla vražda Henryho Liu. 
V roku 1984 taiwanská tajná služba zabila žurnalistu Henriho Liu, kniha amerického autora 
obsahovala informácie rodine o Chiang, ktorá by mohla do značnej miere poškodiť ich 
reputáciu. Tento incident spôsobil značné napätie medzi USA a ROC. Je diskutabilné do akej 
miery  rozhodnutie Chiang  Ching-kua ovplyvnil tlak Ronalda Reagana na ukončenie 
výnimočného stavu, keď prezident Reagan v roku 1986 v Kongrese pohrozil, že pokiaľ, KMT 
režim neukončí výnimočný stav, tak tým vzťah s USA utrpí.195 DPP teda bola v postavení 
tolerovanej opozičnej strany, teda nebola ani povolená ani zakázaná. 

                                                 
188 Cotton, J., East Asian Democracy: Progress and Limits, in Larry Diamond et al., ed., Consolidating 
the Third Wave Democracies, Johns Hopkins University Press, 1997, (s. 100) 

189 DPP mala spočiatku štruktúru koalície rôznych skupín intelektuálov, nejednalo sa o klasickú 
politickú stranu. Fürst, R., Taiwan – A Maturing Chinese Democracy, Perspectives, No. 24, 2005, 
(s.53). 

DPP vo svojom programe z roku 1986 demokratizáciu podporovala a zaviazala, že nebude 
organizovať, žiadne násilné akcie. Teda KMT režim sa nemusel, že DPP podnikne nejaký násilný 
pokus o prevrat. Bakešová I., Fürst R., Heřmanová Z., (2004): Dějiny Taiwanu, NLN, Praha (s. 139 - 
140) 

190 Pripomeniem, že KMT mal už skúsenosti z doplnkových volieb, kde nie všetci ako som už 
spomenul volili nestraníckych politikov – teda určitú „opozíciu“. Teda mohol vychádzať z predstavy, že 
dokáže obstáť i v slobodných voľbách. 

191 K prezidentským aj parlamentným voľbám sa ešte bližšie v tejto kapitole vrátim. 

192 Cotton, J., East Asian Democracy: Progress and Limits, in Larry Diamond et al., ed., Consolidating 
the Third Wave Democracies, Johns Hopkins University Press, 1997, (s. 97) Tien, H., (ed.) Taiwan’s 
Electoral Politics and Democratic Transition, Riding the Third Wave. M.E. Sharpe, New York, 1996 
(s.123) 

193 Pretože pre výnimočný stav bolo zakladanie nových strán zakázané.  

194 Bakešová I., Fürst R., Heřmanová Z., (2004): Dějiny Taiwanu, NLN, Praha  (s. 139) 
195 Buruma, I., Taiwan's New Nationalists: Democracy with Taiwanese Characteristics, From Foreign 
Affairs  Volume 75, Number 4, July – August, 1996, (s. 88) 



 

            Ďalším dôležitým krokom bolo zrušenie výnimočného stavu v roku 1987. V roku 
1984 Národné zhromaždenie zvolilo na nomináciu Chiang Ching-kua  Lee Teng-huia 
viceprezidentom.196 Chiang Ching-kuo na rozdiel od svojho otca podporoval rodených 
Taiwancov a už ako premiér bol zástancom  väčšej participácie rodených Taiwancov v KMT 
režime. Tým, že sa stal Lee viceprezidentom, bol to dôležitý krok vo vývoji KMT režimu 
a predznamenal aj ďalšie zmeny. V roku 1986 Chiang Ching-kuov zdravotný stav nebol 
dobrý a hľadal vhodného nástupcu. Chiang Ching-kuo prerušil líniu rodiny Chiang, keď 
prehlásil, že nechce aby sa žiaden člen jeho rodiny stal prezidentom ROC.197 V roku 1988 sú 
na základe zákona povolené pôsobenie nových politických strán a v roku 1989 vstupuje tento 
zákon do platnosti.        
              V roku 1988 zomiera Chiang Ching-kuo a jeho viceprezident podobne ako v prípade 
jeho otca sa ujíma úradu prezidenta. Lee Teng-hui, rodený Taiwanec, sa stáva zastupujúcim 
prezidentom ROC a stáva sa aj predsedom Kuomintangu. Tvrdá línia, známa ako aj Palácová 
frakcia, bola proti jeho zvoleniu predsedom KMT,198 no Lee Teng-huia  podporil James 
Soong, ten sa nepriamo postavil aj proti Soong May-ling.199  V období po Chiang Ching-
kuovej smrti vdova po Čankajškovi Soong May-ling uvažovala, že by sa mohla vrátiť do 
taiwanskej politiky. Frakcia Lee Teng-huia, bola však silnejšia a Soong May-ling sa vrátila 
späť do USA, kde žila do svojej smrti v roku 2003.200 Konzervatívne krídlo pôvodne 
                                                 
196 Ling, T. ; Myers, R., H., Surviving the Rough-and-Tumble of Presidential Politics in an Emerging 
Democracy: The 1990 Elections in the Republic of China on Taiwan, 
The China Quarterly, No. 129., Mar., 1992, (s.128) 

Bernkopf, N., (1994): Taiwan, Hong Kong, and the United States, 1945-1992: Uncertain Friendships, 
Maxwell Macmillan International (s.166) 

197 Do úvahy pripadalo viacero kandidátov z rodiny Chiang medzi inými i jeho mladší brat Chiang Wei-
kuo, ktorého časť KMT preferovala na poste viceprezidenta pred Lee Teng-huiom . Ling, T. ; Myers, 
R., H., Surviving the Rough-and-Tumble of Presidential Politics in an Emerging Democracy: The 1990 
Elections in the Republic of China on Taiwan, 

The China Quarterly, No. 129., Mar., 1992, (s. 124) 

198 Lee sa stal úradujúcim predsedom KMT 27. januára 1988. Zhang, H., (2000): 

Lee Teng-hui: 1988 - 2000 12 Years in Power, Tianxia yuanjian (s. 42 - 45) Predsedom sa stáva až 8. 
júla 1988 na 13. zjazde KMT. Pre podrobnú analýzu 13. Zjazdu KMT: Domes, J., The 13th Party 
Congress of the Kuomintang: Towards Political Competition? , The China Quarterly, No. 118, Jun., 
1989, (s. 345-359) 

199 Soong je síce a novousadlík a patril k Palácovej frakcií, no ťažil z politického kapitálu odkazu 
Chiang Ching-kua a stal sa spojencom Lee Teng-hui. Neskôr sa pre nich zaužíval pojem „noví 
Taiwanci“. 

200 Vzťahy medzi Soong May-ling a Chiang Ching-kuom boli dlhú dobu napäté. Počiatok ich zlých 
vzťahov siahajú do obdobia, keď bol Chiang Ching-kuo poverený počas občianskej vojny správou 
Šanghaja. Snažil sa znížiť hyperinfláciu a korupciu. Vo svojej kampani proti korupcií bol úspešný a 
narazil i na ilegálne praktiky rodiny Soong.  Soong May-ling požiadala Čankajška, aby synove aktivity 
proti jej rodine zarazil. Čankajšek v tyej dobe potreboval podporu a konexie rodiny Soong. Brat 
a švagor Soong May-ling boli jeho významní spolupracovníkmi na postoch ministrov financií 
a zahraničia. Bakešová I., (2001) Čína v 20. století, I.diel, Univerzita Palackého v Olomouci, (s.52). 
Pravdepobne najmä z týchto dôvodov Chiang Kai-shek Soong May-ling vyhovel. Po jeho smrti v roku 
1975 sa stiahla Soong May-ling do úzadia a emigrovala do USA. 



 

uvažovalo, že postaví kandidáta proti Lee Teng-huiovi na úrad prezidenta201, no nakoniec sa 
dohodli na kompromise. V roku 1990 je Lee Teng-hui zvolený za prezidenta ROC 
a konzervatívec Hau Pei-tsun sa stal premiérom.                            
              Lee pokračoval v „taiwanizácii“ vlády, starých novousadlíkov nahrádzali mladí 
technokrati, ktorí podobne ako Lee získali Ph.D. v USA. Čoskoro po nástupe do úradu 
zredukoval počet ozbrojených síl o 30 000 mužov.202 Ako reakcia na udalosti v ČĽR v marci 
1990 mladí Taiwanci žiadali ukončenie dočasných dodatkov z roku 1948, priamu voľbu 
prezidenta a zákonodarného zboru a ďalšie demokratické zmeny.203 21. marca Lee prial 
zástupcov študentov a vyjadril sympatie s ich požiadavkami. V júni a júli sa ako reakcia na 
marcové udalosti zišla Konferencia pre národné záležitosti, kde sa zišli predstavitelia KMT 
a DPP, ako predstavitelia akademického a kultúrneho života.  Táto situácia, by sa dala nazvať 
„okrúhlym stolom“, kde sa diskutovalo o ďalšom smerovaní taiwanskej demokracie.  
Účastníci konferencie sa dohodli na nasledujúcich reformách: 

1. Úplne slobodné a otvorené voľby do Národného zhromaždenia 

a Legislatívneho Yuanu 

2. Zavedenie priamej voľby prezidenta, guvernéra provincie Taiwanu204 

a priamej voľby primátorov Taipeia a Kaohsiungu 

3. Dočasné dodatky platné počas komunistickej rebélie, budú zrušené 

4. Vláda sa má zaoberať viac potrebami ľudu Taiwanu ako potrebami 

pevniny 

Konferencia neurčila žiadny časový harmonogram do kedy sa tieto zmeny majú udiať. Lee 
Teng-hui tým, ale získal legitimitu pre svoju ďalšiu politiku demokratizácie.205   
          Aby mohol Lee uskutočniť tieto reformy, musel začať zrušením ustanovení, ktoré 
platili počas obdobia „komunistickej rebélie“, a tým spriechodniť voľby do Legislatívneho 
Yuanu. 30 apríla 1991 boli dočasné dodatky zrušené. Týmto aktom prestala byť ROC 
formálne s ČĽR vo vojnovom stave.206 Táto ústavná zmena dá interpretovať, že vláda ROC 
pristúpila na pozíciu, že v rámci jednej krajiny (Číny) existujú dve rovnoprávne politické 
entity.207     

                                                 
201 Uvažovalo sa o Chiang Wei-kuovi a o Lin Yang-Kangovi. 

202 ROC mala keď uvážime počet obyvateľov v súčasnosti aj tak po tejto redukcií veľkú armádu o sile 
400 000 mužov. Roy, D. (2003): Taiwan: A Political History, Cornell University Press ( s. 185) 

203 Roy, D. (2003): Taiwan: A Political History, Cornell University Press ( s. 190) 

204 Po odchode KMT režimu z pevniny na Taiwan v roku 1949, sa preniesla na Taiwan aj ústava, ktorá 
vznikla v Číne v roku 1946. Na základe tejto ústavy existuje provincia Taiwan ako súčasť ROC. Teda 
KMT režim na Taiwane vytvoril centrálnu vládu ROC dočasne sídliacu na Taiwane a popri nej aj 
paralelne úrad guvernéra provincie Taiwan, ktorý predsedá provinčnej vláde Taiwanu. Toto zdvojenie 
mala počas vlády KMT režimu poukazovať na dočasnosť jeho pobytu na Taiwane. 

205 Hood, J.,S., (1997): The Kuomintang and the Democratization of Taiwan, Westview Press, (s.101) 

206 Roy, D. (2003): Taiwan: A Political History, Cornell University Press ( s. 185) 

207 Jacobs, J.,B.;  Liu, I., B., Lee Teng-hui and the Idea of “Taiwan”, The China Quarterly  No. 190, 
2007, (s.382) 



 

             Problém bol s poslancami  Legislatívneho Yuanu, ktorí sa nechceli vzdať svojho 
mandátu z roku 1947-8 alebo z roku 1969. V júni 1990 Rada najvyšších sudcov najvyššieho 
súdu rozhodla, že mandáty poslancov Národného zhromaždenia, Legislatívneho 
a Kontrolného Yuanu vypršia  31. decembra 1991.208 V apríli 1991 prijalo Národné 
zhromaždenie ústavnú úpravu, na základe ktorej tieto mandáty vypršali v decembri 1991. 
Národné zhromaždenie rozhodlo, že voľby do Národného zhromaždenia sa budú konať v roku 
1991, v roku 1992209 do Legislatívneho a v roku 1993 Kontrolného Yuanu210.  
         Prvé slobodné voľby vyvolali zmenu i Exekutívnom Yuane (vo vláde), keď Hau Pei-
tsun odstúpil v roku 1992 z postu premiéra a vystriedal Lien Chan.211 Týmto sa prvýkrát 
v histórií ROC na post premiéra dostal rodený Taiwanec. Odstúpenie Hau Pei-tsuna sa 
pokladá za bod zlomu i z iného dôvodu. V Kuomintangu čelil Lee Teng-hui frakciám, ktoré 
nesúhlasili s jeho politikou. Hua, generál letectva, predstaviteľ konzervatívnej línie bol 
určitou „zárukou“ vyváženosti proti reformátorovi Leeovi. Hua ako aj Chiang Wei-kuo boli 
predstavitelia frakcie, ktorá sa nazvala Čínska Demokratická Aliancia Reformátorov (CDRA 
– čínsky: Tsin Tongmenghui, táto skupina prevzala pôvodný názov organizácie Dr. Sun Yat-
sena) v rámci KMT. Táto frakcia vnímala Lee Teng-hui ako skrytého separatistu. Druhá 
frakcia mladších členov KMT odporovala Lee Teng-huiovi, pretože ho považovala za 
skrytého diktátora, ktorý bráni demokratizácií Kuomintangu. V auguste 1993 časť 
Kuomintangu pod názvom Nová aliancia KMT, neskôr známa ako Nová Strana (NP, čínsky 
Hsintang) KMT opustila. KMT tým síce získal konkurenciu212, no druhej strane sa tým Lee 
zbavil v strane veľkej časti konzervatívnej opozície.       
          V roku 1992, vzhľadom na silnú požiadavku verejnosti, prezident Lee Teng-hui dal 
prešetriť Incident 228. Prezident Lee ako aj premiér Hau sa stretli s rodinami obetí incidentu 
a ponúkli im kompenzácie. V tom istom roku Národné zhromaždenie ústavnou úpravou 
zaviedlo od roku 1994 priamu voľbu guvernéra provincie Taiwanu, primátorov miest Taipei  
a Kaohsiung, ako aj priamu voľbu okresných predsedov exekutív.     
            Národné zhromaždenie zaviedlo v roku 1992 aj priamu voľbu prezidenta 
a viceprezidenta. Prialo formuláciu priama voľba občanmi celej slobodnej ROC, tým pádom 
ako keby naznačilo, že prezident ROC je prezidentom celej ROC i „neslobodnej“, teda táto 
formulácia sa dá interpretovať, že prezident ROC je zaviazaný k princípu jednej nedeliteľnej 
Číny, ako keby popierala Lee Teng-huiove tvrdenie z roku 1991, že ROC sa vzdáva 
jurisdikcie nad pevninou.213   
              Podľa tejto ústavnej zmeny sa funkčné obdobie prezidenta skrátilo na štyri roky a tá 
istá osoba nesmela zastávať funkciu prezidenta viac ako dve po sebe nadväzujúce funkčné 
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Survey of Asia in 1991: Part I., Jan., 1992  (s. 46) 

211 Tien, H.;  Chu, Y., Building Democracy in Taiwan, The China Quarterly, No. 148, Special Issue: 
Contemporary Taiwan, Dec., 1996, (s. 1103 - 1132) 

212 NP sa uchádzala hlavne o hlasy novousadlíkov. 

213 Republic of China Yearbook 1991 - 92 (1991): Kwang. Hua Publishing Company, Taipei, (s. 580 - 
581) 



 

obdobia. Okolo priamej voľby prezidenta prebiehala v KMT diskusia, skupina okolo 
prezidenta Lee súhlasila s priamou voľbou, časť konzervatívcov sa obávala, že DPP bude raz 
schopná postaviť dostatočne silného kandidáta, ktorý by dokázal vyhrať prezidentské voľby. 
Konzervatívne krídlo KMT vnímali priamu voľbu prezidenta ako príklon k nezávislosti 
Taiwanu. DPP žiadala priamu voľbu prezidenta v zmysle ich programu: „Buďme pánmi na 
Taiwane, zvoľme si vlastného prezidenta.“214 Prvé priame voľby prezidenta boli určené na rok 
1996.215      
            V roku 1993 prialo Národné zhromaždenie dôležitú ústavnú zmenu, na jej základe už 
nesmeli členovia armády počas aktívnej služby sa podieľať na politickej činnosti 
a zúčastňovať sa zasadaní KMT.216 Došlo tak depolitizácií armády.217 V roku 1994 sa 
prvýkrát volili v priamych voľbách primátori miest Taipei a Kaohsiung.218 Súboj NP a KMT 
spôsobil, že post primátora získal kandidát DPP Chen Shui-bian.219   
            Podľa ROC ústavy z roku 1946220 neboli jasne vymedzené kompetencie prezidenta 
a premiéra. Pokiaľ v ROC vládol autoritatívny KMT režim, nespôsobovala táto nejasnosť 
kompetencií výrazné problémy, keďže Čankajšek a neskôr i jeho syn boli prezidentmi, 
predsedami strany a využívali svoju autoritu na presadenie svojich politík. Lee Teng-hui 
nemal v strane takú silnú pozíciu a demokratizáciou systému, ani v Legislatívnom Yuane. 
Nastala otázka ako danú situáciu vyriešiť. Nakoniec postupne prevážil vplyv prezidenta nad 
premiérom. V roku 1994 ústavnou zmenou získal prezident právo bez kontrasigfnácie 
premiéra odvolávať štátnych úradníkov premiéra, ktorí podliehajú schváleniu Národného 
zhromaždenia, alebo Legislatívneho Yuanu.221     
            Rok pred prvými priamymi prezidentskými voľbami navštívil prezident Lee v júni 
1995 Cornellovu univerzitu, kde predniesol prejav a vyvolal Tretiu krízu v Taiwanskej úžine. 
No odpaľovanie ČĽOA rakiet v úžine napomohlo v marci 1996 Lee Teng-huiovi k víťazstvu. 

                                                 
214 Roy, D. (2003): Taiwan: A Political History, Cornell University Press ( s. 194) 
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Lee získal 54%222 a stal sa prvým priamo zvoleným prezidentom ROC223 za 95% volebnej 
účasti. Od roku 1996 prebieha na Taiwane konsolidácia demokracie. V roku 2000 prišlo 
k prvej alternácií, keď prezidenta Lee vystriedal už spomenutý kandidát DPP Chen Shui-bian. 
Taiwanská demokracia ustála aj alternáciu. V roku 2004 bol prezident Chen Shui-bian tesne 
znovuzvolený a v roku 2008 sa uskutočnili štvrté priame prezidentské voľby, v ktorých vyhral 
kandidát KMT Ma Ying-jeu, ktorý sa ma ujať úradu 20. mája, čím príde k druhej alternácií. 
Úradujúci prezident Chen víťazstvo opozičného kandidáta nespochybnil a prisľúbil hladký 
transfer moci.224  
         Z hľadiska podmienok konsolidácie demokracie podľa piatich bodov konsolidácie ako 
ich navrhujú Juan Linz a Alfred C. Stepan225 sa dá považovať demokracia na Taiwane za 
stabilizovanú.226 Jedným zásadným problémom pre demokraciu na Taiwane je problém 
medzinárodného uznania a vzťah k pevnine. Je to najmä táto otázka, ktorá sa v druhom 
volebnom období prezidenta Chen Shui-biana vyhrotila a je hlavnou štiepnou líniou 
taiwanskej politiky.227    

3.1.2. Vývoj v ČĽR a masaker na Námestí Tchien-an-men 
      
     Postupná liberalizácia Dengových reforiem vyvolala v komunistickej strane Číny (KS 
Číny) dvojitú odozvu. Na jednej strane skupina okolo Zhao Ziyanga generálneho tajomníka 
KS Číny, ktorá žiadala pokračovanie ekonomických reforiem k prechodu od zmiešanej 
ekonomiku k úplnému trhovému hospodárstvu a právo na súkromné vlastníctvo.228 
V politickej oblasti požadovali „piatu modernizáciu“ - demokratizáciu. Ich protipólom 
v strane boli zástupcovia tvrdej línie maoistov personalizovaná premiérom Li Pengom.  Táto 
skupina v nich videla návrat ku kapitalizmu. 
        Uprostred týchto dvoch skupín bola tretia frakcia umiernených liberalizátorov na čele 
s Teng Siao-pchingom. Určitou podobnou analógiou k postoju Teng Siao-pchinga by mohol 
byť postoj  Luisa Carrera Blanca, ktorý podobne ako Teng Siao-pchingbol v ekonomickej 
oblasti liberalizátor a protektorom technokratov, no v politickej oblasti bol stúpencom tvrdej 
línie.  Teng Siao-pchingsa snažil vo svojich ekonomických reformách zabezpečovať sociálnu 
stabilitu a predísť sociálnemu napätiu.229 V politickej oblasti sa zasadzoval o nižšiu mieru 

                                                 
222 Choi, J., (ed.) (1997): Elite Settlement and Democratic Consolidation in Korea and Taiwan, Dept. of 
Political Science, Duke University, (s.90) 

223 Od počiatku ROC volilo prezidentov Národné zhromaždenie do roku 1996. K prezidentským 
voľbám 1996 sa ešte vrátim v pokapitole Konsolidácia  demokracie na Taiwane 1996 – 2000. 

224 Shih, H., Hsu, J., W., Chen promises smooth transfer of power, 
on:<http://www.taipeitimes.com/News/taiwan/archives/2008/03/29/2003407509>(29.03.08) 

225 Linz, J.;  Stepan, A.,C., Toward Consolidated Democracies, Journal of Democracy - Volume 7, 
Number 2, April 1996, (s. 14-33) 

226 Hoci chápanie pojmu občianska spoločnosť vo Východnej Ázii a na Západe sa vo značnej miere 
odlišuje. 

227 K tejto otázke sa v tejto kapitole ešte podrobnejšie vrátim. Kým Lee Teng-hui sa snažil svojou 
koncepciou Nových Taiwancov staro a novo usadlíkov spájať do „novej“ taiwanskej identity, Chen túto 
štiepnu líniu vyhrotil.  Za to si vyslúžil  Lee Teng-huiovu kritiku. 

228 Bolo prijaté v ústavnej zmene v ČĽR v roku 2004. 

229 Veľmi podobné postoje zastáva i súčasný prezident Hu Jintao, ktorý sa usiluje zmenšovať sociálne rozdiely. 
China's Hu sets out policy goals, on: <http://news.bbc.co.uk/1/hi/world/asia-pacific/6241676.stm> (26.6.2007)  



 

centralizácie a o väčšiu mieru posilnenia rozhodovacích práv regiónov, no on ani jeho 
stúpenci rozhodne neplánovali politickú demokratizáciu západného typu a nespochybňovali 
vedúcu úlohu KS Číny. Svoju predstavu o politicko-ekonomickom usporiadaní čínskej 
spoločnosti nazývali „socializmus s čínskymi špecifikami“.230 Podobne i súčasne politické 
vedenie sa stavia k demokratickým reformám len veľmi opatrne.231   
       V druhej polovici 80-tych rokov rástla 
v ČĽR vo zvláštnych ekonomických zónach a veľkých mestách stredná vrstva a postupne 
vznikala občianska spoločnosť. Študenti z tejto strednej vrstvy študovali na univerzitách 
v zahraničí. Tí prinášali do Číny nové idey s ktorými boli konfrontovaní v zahraničí, no po 
štvrtom júni 1989 až 2/3 študentov, ktorí študovali v zahraničí sa už do Číny nevrátili. 
Intelektuáli, akademické prostredie a najmä študenti v Pekingu žiadali „piatu modernizáciu“.           
      Po študentských protestoch bol Hu Yaobang v roku 1987 odvolaný z postu generálneho 
tajomníka KS Číny, pretože podľa vedenia strany bol zodpovedný za „buržoázne“ protesty 
študentov. Po ňom bol do tejto pozície menovaný Zhao Ziyang. Avšak ekonomické 
a politické reformy, ktoré zastával, boli čoskoro ostro kritizované vedením KS Číny. Potom 
ako na jeho návrh sa urýchlila cenová reforma, zdvihla sa prudká inflácia a verejnosť žiadala 
väčšiu mieru centralizácie ekonomickej politiky. Ako následok tejto situácie prebiehali ostré 
výmeny názorov vo dedení KS Číny do jari 1989.        
          15 apríla  1989 zomiera Hu Yaobang  a stav ekonomiky sa naďalej zhoršoval.  Situácia 
sa vystupňovala a mnohí intelektuáli, študenti a nespokojní obyvatelia Pekingu   si prišli uctiť 
pamiatku Hu Yaobanga a protestovať proti zastaveniu reforiem na Námestie   Tchien-an-
men.232 Ich protesty pokračovali napriek snahám vlády ich  ukončiť. Tento protest nebol 
namierený v svojej podstate proti vláde, k hlavným požiadavkám protestujúcich patrilo: 
zamedziť korupcii v štátnej byrokracii233 a ústavne ukotviť ľudské práva. Protesty sa rozšírili 
i do ďalších miest ako: Šanghaj, Kuang-čou a Čcheng-tu. Teng Siao-pchinga centrálne 
vedenie sa 26. Apríla pokúsilo situáciu upokojiť a pohrozilo, že zakročí proti protestujúcim 
silou. 18. Mája Zhao Ziyang sa pokúsil neúspešne ukončiť hladovku študentov. 20. Mája bol 
odvolaný z funkcie a centrálne orgány vyhlásili stanné právo. Situáciu skomplikovala 
i návšteva Michaila Gorbačova. Poriadkové oddiely nedokázali situáciu upokojiť. Li Peng za 
podpory Teng Siao-pchinga, dáva ČLOA rozkaz protest na Námestí Tchien-an-men ukončiť. 
Štvrtého júna nad ránom jednotky ČĽOA silou rozohnali demonštrantov z Námestia Tchien-
an-men. 
       Problémom protestu na  Námestí Tchien-an-men bolo, že to bola živelná akcia, teda 
nejednalo sa o žiadne premyslené konanie politickej opozície, ktorá by dala centrálnej vláde 
konkrétne požiadavky. Protestujúci nesformulovali žiaden program, memorandum, ani žiadne 
konkrétne vyhlásenie, alebo predstavu o občianskych právach či demokracii, na ktoré by 
vláda mohla reagovať.234 Na jednej strane sa teda stretol silný režim so slabou 
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231Hu cautious over political reform ,on: 
<http://www.cnn.com/2006/WORLD/asiapcf/10/11/china.reforms.reut/index.html>(11.10.2006) 
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Korupcia v štátnej správe je v Číne dodnes veľký problém. Chinese officials admit to graft, on: 
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neorganizovanou formou síce masového, no nekoherentného protestu. Dovolil by som si 
odcitovať poľského disidenta Jaceka Kurońa: „Pričinila sa o pád komunizmu demokratická 
opozícia? V Číne vládne komunistická strana, vládne krvavo a strašne, ale už dávno nebuduje 
žiadny socializmus, ale taký kapitalizmus, že nás pred ním pán boh ochraňuj. Socializmus sa 
ako ekonomický systém sa zrútil pod svojou vlastnou váhou. K tomu nebola potrebná 
opozícia, ináč čínsky príklad to ukazuje veľmi názorne. Ale tomu, že by sa diktatúra 
pretvorila v demokraciu, pokiaľ by neexistovala opozícia - tomu neverím.“235  
         Teng Siao-pchingsa v roku 1989 podobne ako Chiang Ching-kuo v roku 1986 dostal do 
situácie, ktorú Adam Przeworski nazýva dilema liberalizátorov. V prípade Chiang Ching-kua 
to bola voľba medzi prechodom k demokracii a represiou. V prípade  Teng Siao-pchinga to 
bolo skôr rozhodnutie medzi kooptáciou študentskej reprezentácie a utvorení určitého 
hybridného režimu236 a represiou. V prípade ROC bola z politického i ekonomického 
hľadiska podstate iná situácia, keď na Taiwane mohli kandidovať nestranícki politici a ďalšou 
fázou demokratizácie bolo umožnenie politickej plurality. V ČĽR boli požiadavky študentov 
zamerané na garanciu ľudských práv, pokračovanie ekonomických reforiem a o snahu 
o určitú kooptáciu – teda by vznikla, ak by sa ich požiadavky presadili, určitá forma rozšírenej 
diktatúry. V prípade ROC nasledovala postupná demokratizácia a v ČĽR represia 
a presadenie sa tvrdej línie. 
              Rozhodnutie pre represiu možno vnímať z hľadiska medzinárodného vývoja – najmä 
v ZSSR a obavy KS Číny zo straty monopolu moci, ako aj zo skúsenosti z „Kultúrnej 
revolúcie“.237 Vedenie KS Číny sa usilovalo o udržanie stability navonok i do vnútra. Preto by 
bolo ustúpenie požiadavkám protestujúcich v očiach KS Číny znakom slabosti a zrejme 
predpokladali, že pokiaľ by vytvorili precedens ústupku, mohlo by to vyvolať ďalšie 
narastajúce požiadavky na KS Číny.238 I súčasné vedenie KS Číny ma eventuálne bližšie k 
„singapurskému poňatiu“239 demokracie, ako usporiadanej prosperujúcej spoločnosti, pred 
konceptom individuálnej slobody, teda ako je vnímaná demokracia v západnom ponímaní. 
           Dopad incidentu na Tchien-an-men mal niekoľko rovín: spôsobil zmeny vo vnútornej 
politike Číny, zapríčinil podstatné zhoršenie vzťahov s USA a európskymi štátmi, Čína 
stratila punc reformistického štátu v zahraničí. Po incidente odchádza do exilu veľká časť 
liberálne založených intelektuálov a študentov, ktorí študovali v zahraničí. Spôsobil napätie 
v procese tranzície Hongkongu pod čínsku suverenitu.240  Straty na životoch sa uvádzajú 
v intervale 3000 – 7000 mŕtvych a odhady čínskeho Červeného kríža hovoria o minimálne 
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ďalších 30 000 zranených.241 Okrem Pekingu a Čcheng-tu, hlavného mesta provincie S'-
čchuan, k násilnostiam v iných mestách nedošlo. Európske hospodárske spoločenstvo (EEC) a  
USA  uvalili embargo na vývoz zbraní do ČĽR.242       
            Z hľadiska vnútorného vývoja mali udalosti na Tchien-an-men nasledovnú dohru,
  politická zodpovednosť za politický vývoj bola zvalená na Zhao Ziyanga, 
ktorý bol v domácom väzení až do konca svojho života.243 K moci sa dostali konzervatívni 
maoisti, ktorých Teng Siao-pchingpredtým odsunul na druhú koľaj.244 Jiang Zemin245, 
pôvodne hlava KS Číny v Šanghaji nahradil na poste generálneho tajomníka Zhao Ziyanga. 
Vláda ľavicových dogmatikov vedených Li Pengom však netrvala dlho, ich hospodárska 
politika bola neúčinná, čo sa prejavilo nedostatkom spotrebného tovaru v roku 1991. 
Konzervatívne krídlo zo situácie obviňovalo Teng Siao-pchinga. Teng však začal „inšpekčné 
cesty“ po zvláštnych ekonomických zónach, začal kampaň za zachovanie ekonomických 
reforiem.  
            Na XIV. zjazde KS Číny v roku 1992 sa presadil Dengov pohľad a znamenalo to 
definitívne odstavenie konzervatívcov.246 Ukončilo sa tak určité prechodné obdobie od 
udalostí na Tchien-an-men. V roku 1992 nastala kompromisná situácia, keď pozíciu premiéra 
si zachoval nepopulárny Li Peng247, svoju pozíciu si podržal aj Jiang Zemin a do stáleho 
výboru KS Číny sa dostal i Dengov  protégé Hu Jintao. K moci sa postupne dostala nová 
elita248 zoskupená okolo Jiang Zemina, ktorá tvorila jadro tretej generácie komunistických 
čínskych politikov.249 Táto nová elita postupne prevzala moc od starnúceho patriarchu Teng 
Siao-pchinga v rokoch 1992 – 1997. Od roku 1992 sa dá hovoriť o stabilizácií a o druhej 
etape ekonomických reforiem v ČĽR. Kládla si tri hlavné ciele: 
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1. Všeobecný rast produkčných kapacít  krajiny 

2. Zvyšovanie ekonomickej a politickej moci ČĽR 

3. Zvýšenie životnej úrovne občanov ČĽR250  

 
3.1.3. Čínsko-taiwanské vzťahy v období 1990 - 2000 

 
        Inauguračný prejav Lee Teng-huia z mája 1990251 vyvolal značné znepokojenie 
u predstaviteľov kontinentálnej Číny. Jeho prejav medzi riadkami naznačoval, že požaduje 
samostatnú zahraničnú politiku pre ROC a presadzuje tým princíp „dve vlády, dve Číny“, 
hoci v inauguračnom prejave sa síce oficiálne pridŕža princípu „jednej Číny“.  Dekáda 
zahraničnej politike ROC pod vedením prezidenta Lee Teng-huia by sa dal rozdeliť na dve 
obdobia. Obdobie do roku 1995 a do vzniku tretej kríze v Taiwanskej úžine a na obdobie po 
kríze do roku 2000. V roku 1990 vzniká pri úrade prezidenta Rada národného zjednotenia 
(NUC), ktorej účelom bolo skúmať možnosti zjednotenia Taiwanu a ČĽR.252 Lee navrhol 
trojstupňovú stratégiu v ktorej prvým krokom malo byť umožnenie vzájomného kontaktu 
medzi bežnými ľuďmi, druhým vytvorenie kontaktu medzi vládami a nakoniec začatie 
dialógu o zjednotení.253 Lee sa snažil o rozšírenie uznania ROC za pomoci takzvanej 
„dolárovej diplomacie.“ Táto politika bola nasmerovaná najmä na krajiny v Afrike, strednej 
Amerike, v Karibiku a Južnom Pacifiku.254 Rovnako bola v tejto dobe nasmerovaná na 
východnú Európu, Balkán a Pobaltsko. 
        V roku 1993 stanovuje NUC základné tézy procesu zjednotenia.255 Zjednotenie  malo 
byť dosiahnuté v postupných fázach na princípe racionality, mieru, parity a reciprocity. NUC 
nestanovila žiadny časový harmonogram a deklarovala, že Taiwan je súčasťou Číny. Ako cieľ 
svoje politiky si stanovila, že načasovanie a spôsob zjednotenia  by malo zahŕňať ochranu 
práv , záujmov a bezpečnosti  obyvateľov Taiwanu.  Rovnako v decembri tohto roku príma 
vláda ROC stratégiu zameranú na juhovýchodnú Áziu (Go South Policy), v rokoch 1994 – 
1995 bol Taiwan najväčším zahraničným investorom v oblasti.256 V rámci tejto politiky 
podniká prezident Lee „dovolenkovú diplomaciu“, keď sa stretáva vo februári 1994 
s najvyššími predstaviteľmi Indonézie, Filipín a Thajska počas svojej „dovolenky“.257 
                V roku 1991 vzniká Asociácia  pre vzťahy v Taiwanskej úžine (ARATS). Je to 
nevládna no de facto vládna agentúra ČĽR, ktorá vznikla za účelom udržiavania               
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polooficiálnych stykov258 s ROC, kde jej obdobou je Nadácia pre  výmenu cez Taiwanskú 
úžinu (SEF). Prvým významným stretnutím reprezentantov týchto agentúr bolo v roku 1992 v 
Hongkongu, kde sa zhodli na princípe jednej Číny a rôznych interpretáciách. Dohodli sa 
doslova na nezhode interpretácie jednej Číny. Znamená to, že obe strany uznávajú, že existuje 
jedna Čína, no každá strana si vyhradzuje právo na vlastnú interpretáciu. Podľa Ma Ying-jeoa 
sa tým vytvoril priestor na rokovania o aktuálnych otázkach bezpečnosti, ekonomickej 
spolupráce, vzdelávania, kultúry atď., kým otázka zjednotenia sa posúva na dobu, keď budú 
obe strany na to pripravené.259  Ďalšie stretnutie sa konalo v roku 1993 v Singapure.  Tieto 
zasadnutia sa konali pravidelne do roku 1995, keď ich vláda ČĽR zastavila. V roku 1994 
nastalo ochladenie vzájomných sťahov po incidente na jazere Qiandao v provincií Zhejiang, 
kde boli unesení a zavraždení taiwanskí turisti.  
            Obdobie rokov 1995-96 bolo obdobím výrazného zhoršenia sa vzťahov v Taiwanskej 
úžine. V januári prezident Jang Zemin navrhol osem bodový návrh zjednotenia.260 Návrh 
obsahuje možnosť rokovania ČĽR s „viacerými“ stranami predstavujúce Taiwan o mierovom 
zjednotení. Možnosť otvorenia dialógu s viacerými stranami nie len s Kuomingaom možno 
vnímať, ako reakciu Pekingu na demokratizáciu na Taiwane, teda prestalo už platiť, že pre 
Peking je KMT jediným partnerom pre dialóg o zjednotení.261  Návrh je obsahovo veľmi 
podobný návrhu Teng Siao-pchinga z roku 1982. Zahŕňa návrh širokej autonómie pre Taiwan, 
na rozdiel od statusu budúcich špeciálnych administratívnych regiónoch (SARs), umožňoval 
ponechať si aj vlastné ozbrojené sily, ako aj vlastnú politickú štruktúru. Návrh presne 
nedefinuje, ako by mala byť armáda ROC včlenená do ČĽOA, nedefinuje ani mieru jej 
autonómie. Neuvádza, ako by mali byť politické štruktúry i ROC inkorporované do 
politického systému ČĽR. Dokument ma celkovo relatívny zmierlivý tón až na štvrtý bod, kde 
sa ČĽR nezrieka použitia sily, no tá ma byť namierená nie proti taiwanským krajanom, ale 
proti „cudzím“ silám brániacim zjednoteniu. Lee Teng-hui kontroval tento návrh svojimi 
Šiestimi princípmi262, v ktorých vyslovil názor, že je pripravený začať rokovania na najvyššej 
úrovni, pokiaľ ČĽR uzná, že existujú dve čínske vlády. Toto vyjadrenie sklamalo Peking, no 
prípravy na stretnutie ČĽR a ROC nevládnych - de facto vládnych organizácií v júli napriek 
tomu pokračovali, nakoniec sa ale neuskutočnili.263  
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            Prezident Lee Teng-hui navštívil v júni 1995 USA.264 Vo svojom prejave na 
Cornellovej Univerzite sedemnásťkrát zopakoval pojem Čínska republika na Taiwane.265 
Vláda Pekingu odpovedala ukončením dialógu v Taiwanskej úžine z prvej polovice 90-tych 
rokov. Tento prejav politické vedenie interpretovalo ako odklon politiky jednej Číny 
a vyprovokovalo Tretiu krízu v Taiwanskej úžine (21. júl 1995 – 23. marec 1996). V tomto 
období testovala ČĽR rakety vo vodách obklopujúcich Taiwan v rátane Taiwanskej úžiny. 
Napätie pokračovalo tesne pred konaním prvých priamych demokratických volieb prezidenta 
na Taiwane 23 marca 1996, keď v tretej sérii testov testovala ČĽR rakety od 8. do 15. 
Marca.266 USA odpovedali vyslaním lietadlovej lode Nimitz, ktorá v decembri 1995 
preplávala cez Taiwanskú úžinu. Podľa viacerých analytikov sa jednalo o psychologickú 
vojnu.267 Bolo nepravdepodobné, že ČĽR bola ochotná riskovať vojenskú konfrontáciu.268 
ČĽR si ale týmto zastrašovaním spravila skôr medvediu službu, pretože dopomohla Lee 
Teng-huiovi k víťazstvu.          
             Lee, ktorého KMT tvrdá línia nazvala ako skrytého separatistu, tak získal 54% hlasov 
a kandidát DPP Peng Ming-min otvorený separatista, získal 21,1% hlasov, ako tretí sa 
umiestnil Lin Yang-kang, ktorý mal k zjednoteniu s ČĽR najbližšie, získal 14,9% hlasov. Na 
štvrtom mieste sa umiestnil Chen Li-an so 9.98% hlasov.  Dalo by sa teda tvrdiť, že proti 
ČĽR zastrašovaniu hlasovalo vyše 75% taiwancov. Julian Baum uvažuje, či hlavným cieľom 
raketových testov ČĽR mohla byť snaha odkloniť voličov od radikálnejšieho Penga k Leeovi 
a pomôcť mu prekonať 50% psychologickú hranicu, ktorú si nasadil.269 S demokratizáciu a 
najmä priamou voľbou prezidenta na Taiwane nastala pre Čung-nan-chaj270 nová situácia, už 
nestačilo sa zamerať svoje stratégie len na exekutívu ROC a stranícku elitu KMT, ale bolo 
potrebné vnímať ďalšie premenné: DPP a voličov.271 
          Od roku 1996 sa čínsko-taiwanské vzťahy pohybovali po pomyselnej sínusoide, keď 
v roku 1997 navštívil Taiwan dalajláma, Peking vyjadril opätovne svoju nevôľu a vnímal túto 
návštevu ako provokáciu. V roku 1998 prišiel ústretový krok zo strany vlády ČĽR, keď 
obnovila polooficiálne styky na úrovni agentúr, potom čo ich v roku 1995 pozastavila. Počas 
svojej návštevy Šanghaja v roku 1998 prezident Clinton vyjadril v interview nasledujúci 
postoj USA k Taiwanu: "Nepodporujeme  nezávislosť Taiwanu, politiku dvoch Čin, alebo 
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jedného Taiwanu, jednej Číny. Podľa nášho názoru by Taiwan nemal byť členom žiadnej 
organizácie, ktorej predpokladom je štátnosť." Dodal, že Taiwan a Čína by sa mali usilovať 
dosiahnuť mierové riešenie prostredníctvom dialógu.272  Týmto vyjadrením nepriamo potvrdil 
tri spoločné vyhlásenia USA a ČĽR.  
          14. septembra 1996 prezident Lee Teng-hui vyhlásil stratégiu „zdržanlivosti pred 
náhlivosťou“ ("patience over haste strategy"273) . Táto stratégia mala vytvoriť rámec pre 
vzťahy v Taiwanskej úžine. Na jej základe v roku 1997 ministerstvo hospodárstva nariadilo, 
že všetky taiwanské investície v ČĽR nad  50 miliónov USD musia ním byť schválené. V 
roku 1998 prezident Lee vo svojom prejave pred NUC odmietol princíp jedna krajina dva 
systémy, pretože dáva Čínu a Taiwan do nerovnej pozície na princípe centrum – periféria.274 
           V roku 1999 prezident Lee Teng-hui v rozhovore pre Deutsche Welle vyslovil 
nasledovné: „.. Ústavné zmeny z roku 1991 definujú vzťahy v Taiwanskej úžine ako vzťah 
dvoch štátov ... “275 Týmto tvrdením a aj ďalšími tvrdeniami poprel legitímny nárok ČĽR na 
Taiwan, pretože podľa jeho názoru, tým že teritória, na ktorých po roku 1949 zostala vláda 
ROC teda, Taiwan, súostrovia Kimmen,  Matsu a Penghu a ďalšie teritória276, ČĽR nikdy 
nedobila. Článok ROC ústavy 11 uznáva vládu ČĽR na kontinentálnou Čínou, nie však nad 
Taiwanom, Kimmen,  Matsu a Penghu. Tieto vyjadrenia, vnímala ČĽR ako prejav 
separatizmu. ČĽR sa vníma ako nástupnicky štát po ROC a vníma Taiwan, Kimmen,  Matsu 
aPengu ako svoju súčasť, ako súčasť nedeliteľnej jednej Číny. Vyjadrenie Leeho 
o špeciálnom medzištátnom vzťahu medzi ROC a ČĽR spôsobilo, že ČĽR pozastavila dialóg 
v Taiwanskej úžine. 
 

3.1.4.  Konsolidácia  demokracie na Taiwane 1996 - 2000 
 
           Podľa Jamesa Cottona prebiehal demokratizačný proces na Taiwane v rokoch 1986 až 
1991.277 Podľa môjho názoru nastal úplný prechod k demokracii až prvými priamymi 
demokratickými voľbami prezidenta v roku 1996. V roku 1991 síce prebiehali prvé plne 
demokratické voľby do Národného zhromaždenia, no proces demokratizácie pokračoval 
ústavnými zmenami ďalej od roku 1991 ďalej do roku 1995.278 Vzhľadom na dôležitosť 
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postavenia prezidenta v politickom systéme ROC, považujem prechod k demokracii ukončený 
rokom 1996, a preto až od tohto roku nastáva konsolidácia demokracie na Taiwane.         
        Prvé priame voľby sa konali za napätej atmosféry raketových skúšok ČĽOA 
v Taiwanskej úžine. Podľa ústavných úprav kandidovali na jednom volebnom lístku kandidáti 
na prezidenta a viceprezidenta. Podobne ako v USA je postavenie  viceprezidenta slabé, je 
určitou „poistkou“, že v prípade smrti prezidenta prevezme jeho funkcie a dokončí jeho 
funkčné obdobie. Na Taiwane sa tak stalo dvakrát po smrti Čankajška a jeho syna Chiang 
Ching-kua. Vo voľbách podobne ako v USA „vyvažuje“ – dopĺňa viceprezident prezidentovu 
osobnosť.     
        Lee Teng-hui vedome posilňoval prezidentské právomoci a bolo viac než isté, že sa bude 
uchádzať o znovuzvolenie. Jeho spolu-kandidátom na post viceprezidenta sa stal premiér Lien 
Chan. Lee a Lien mali dve dvojice vážnych súperov. Prvou dvojicou boli kandidáti DPP na 
prezidenta Peng Ming-min a na viceprezidenta Frank Hsieh. Peng Ming-min bol taiwanskou 
verejnosťou vnímaný ako dlhoročný bojovník za demokraciu a taiwanskú nezávislosť.279 
Druhou dvojicou boli „nezávislí“ kandidáti Lin Yang-kang na post prezidenta a bývalý 
premiér Hau Pei-tsun na post viceprezidenta. Lin a Hau bola dosť netypická dvojica. Lin bol 
rovnako ako Lee rodený Taiwanec a počas volieb mal neraz problém vysvetliť, prečo 
kandiduje s novousadlíkom Hauom. Lin uvažoval o kandidatúre už v roku 1990, no nakoniec 
kandidatúru stiahol, no neprestal o kandidatúre na prezidenta uvažovať. Lin aj Hau 
kandidovali ako kvázi nezávislí, no v skutočnosti mali skrytú podporu NP.   
           
            Poslednú dvojicu kandidátov tvorili  Chen Li-an na úrad prezidenta a Wang Ching-
Feng na post viceprezidentky. Chen Li-an, syn bývalého generála a viceprezidenta Chen 
Chenga, pôvodom novousadlík, ktorý konvertoval na tibetský budhizmus, zameral svoju 
kampaň na morálne čistú a bezkorupčnú vládu. Počas svojej kampane sa modlil 
v budhistických kláštoroch, cestoval pešo k ním ako mních a cestou zbieral odpadky. 
Paradoxne síce ako kandidát jediný novousadlík na prezidenta, dokázal získať podporu 
naprieč etnickým spektrom najmä medzi budhistami.280 Chen vystúpil dobrovoľne KMT, 
potom ako ohlásil svoju kandidatúru. Kandidoval ako nezávislý kandidát. Lin Yang-kang 
o ňom uvažoval ako o kandidátovi na viceprezidenta, nakoniec dal prednosť Hau Pei-tsunovi.           
               Kým Lee a Lien predstavovali umiernených kandidátov a kandidáti DPP obhajcov 
nezávislosti Taiwanu, stáli Lin a Hau281 na opčnom strane spektra.282 Medzi týmito bývalými 
členmi KMT a Leeom sa očakával bratovražedný boj.283 Lin a Hau obviňovali Leea 
z korupcie,  zlého riadenia štátu a zo zbytočnej konfrontácie s ČĽR. Lee by sa dal označiť ako 
taiwanský Juan Carlos a Adolfo Suárez v jednej osobe,  mal obraz demokratizátora, čím si 
získal silnú verejnú podporu. Bol osobou, ktorá spájala. Bol zároveň predsedom KMT 
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(a nástupcom po Chiang Ching-kuovi284), ktorý bol považovaný za baštu novousadlíkov, 
pritom on bol sám bol starousadlík a k otázke zjednotenia bol umiernený, teda prijateľný pre 
všetkých.285 Faktor raketových testov zohral tiež svoju rolu, keď voliť v prezidentských 
voľbách DPP sa pre taiwancov mohlo zdať príliš nebezpečné a voliť Lina a Haua mohlo 
mnohým pripadať ako podľahnutie nátlaku pevniny. Teda aj tento faktor nahrával Lee Teng-
huiovi.     
          Po zvolení pokračoval Lee Teng-hui v posilňovaní prezidentských právomocí cestou 
ústavných zmien, ktoré začal v roku 1994. V roku 1995 po voľbách do Legislatívneho Yuanu 
bol síce KMT najsilnejšou stranou no nedisponoval nadpolovičnou väčšinou.286 Vláda v tej 
dobe potrebovala vyjadrenie dôvery v Legislatívnom Yuane. Keď prezident Lee chcel 
presadiť voľbu premiéra, musel sa dohodnúť s nezávislými poslancami287 na úkor koncesií, za 
čo bol kritizovaný.288 Aby tomuto stavu predišiel a posilnil svoju pozíciu i vládnu stabilitu, 
potreboval vykonať ďalšie ústavné zmeny.  Z tohto dôvodu musel Lee Teng-hui pri ústavných 
zmenách získať podporu DPP. Výsledkom dohôd s DPP bol kompromis, na základe ktorého 
bola prijatá zmena ústavy v roku 1997. Výsledný prijatý kompromis mal takúto podobu: 
prezident získal výlučné právo navrhovať premiéra a vláda nebola závislá na dôvere 
parlamentu. Parlament ale mohol vládu odvolať, ak by sa tak stalo, vláda by padla a prezident 
má právo vyhlásiť nové parlamentné voľby. Parlament získal právo prehlasovať vládny návrh 
alebo rezolúciu nadpolovičnou väčšinou všetkých členov.289 Je otázne, či politický systém 
ROC možno nazvať od roku 1997 ako poloprezidentský.290  
           Prezident sa dostal do postavenia, keď nemôže prehrať, pokiaľ odmyslíme možnosť 
impeachementu. Právomoc impeachmentu prešla síce z kompetencie Kontrolného na 
Legislatívny Yuan, na impeachment je ale potrebná 2/3 Legislatívneho Yuanu. Procedúru 
 impeachemntu nemožno začať bezdôvodne.291 Teda pokiaľ prezident nemá v parlamente 
väčšinu, je ich vzťah čisto konfrontačný. Taiwanský politický systém po roku 1997 rovnako 
ako ruský po roku 1993 sa stal de facto monokratický.292  Existuje i možnosť odvolať 
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prezidenta, v tomto príde nie sú dôvody až tak striktne definované ako pri impeachmente. 
Procedúra odvolania je však komplikovanejšia, pretože na začatie procesu iniciatívy 
odvolania je podľa 2. Dodatku potrebná ¼ všetkých členov LY a na schválenie 2/3 väčšina 
LY, nasledovne musí byť odvolanie schválené nadpolovičnou i v ľudovom hlasovaní, ktoré je 
platné vtedy, pokiaľ sa ho zúčastní nadpolovičná väčšina oprávnených voličov.  
           V klasifikácií systému je to posun buď k prezidentskému, prípadne pravdepodobnejšie 
k superprezidentskému systému.293 Kompromis, ktorý Lee a DPP prijali, má zásadnú slabinu  
za situácie, keď prezidentova strana nemá sama, alebo neodkáže vytvoriť parlamentnú 
väčšinu. Systém sa dostáva do patovej situácie zvlášť, pokiaľ je parlamentná väčšina silne 
voči prezidentovi a jeho vláde polarizovaná. To znamená, že buď prezidentovu vládu odvolá 
a prezident vyhlási nové voľby, čo ale nemusí nič vyriešiť, pokiaľ sa nezmení pomer síl 
elektorátu jednotlivých strán. Druhá možnosť je, že parlament bude prezidentovi vyhrážať, že 
odvolá vládu a prezident parlamentu rozpustením. Za tejto situácie môže parlament vládne 
návrhy zákonov blokovať a celý systém sa tým paralyzuje. Jedinou možnosťou by bolo spájať 
zákony ako vo Francúzsku, alebo ako v Spojenom kráľovstve s vyslovením dôvery vláde. 
Vláda by takto zákony mohla presadiť napriek menšinovému postaveniu. Takáto situácia by 
dlhodobo viedla tiež k nestabilite. Na základe ústavy ROC nie je jasné, či vláda môže prijatie 
zákona spájať s dôverou vláde.     
              Táto ústavná úprava síce stabilizovala politickú situáciu počas prezidentského 
obdobia Lee Teng-huia, no počas druhého prezidentského obdobia Chen Shui-biana sa plne 
preukázali jej slabiny. Nastala druhá situácia, ktorú som ilustroval, teda že parlamentná 
väčšina blokuje vládne návrhy.  Z dlhodobého hľadiska by bolo pre ROC vhodnejšie prejsť na 
buď na poloprezidenský systém francúzskeho typu, teda by mohla nastať kohabitácia, čím by 
sa predišlo zablokovaniu systému a nehrozil by „Allendeho syndróm“, alebo prechod smerom 
k premiérskemu režimu britského alebo nemeckého charakteru.294 
         Druhou významnou zmenou v taiwanskom politickom systéme bolo postupné oslabenie 
provinčnej vlády.  Provinčná vláda bola s výnimkou obrannej a zahraničnej politiky de facto 
duplikovala centrálnu vládu. Vytvárala dojem, že centrálna vláda ROC je na Taiwane len 
dočasne. Taiwanská vláda sa tak zbytočne predražovala. Profesor Roy uvádza, že rozpočet 
provinčnej vlády bol 13 miliárd USD ročne.295 Mimo neefektívnosti vládnutia  
a predražovania možno vidieť na postupnom okresávaní právomocí provinčnej vlády aj 
politické motívy. Na oslabenie provinčnej vlády mal záujem Lee Teng-hui, ako aj DPP. DPP 
pôvodne podporovala pôvodne priamu voľbu guvernéra provincie Taiwanu. Sľubovala si od 
toho zisk legitimity, ktorá by mohla konkurovať centrálnej vláde,  no keď v roku 1994 bol 
zvolený guvernérom kandidát KMT James Soong, ktorý porazil ich kandidáta Chen Ding-
nana, DPP upustila od tejto stratégie.   
            Soong nebol tŕňom v oku len DPP, ale aj Lee Teng-huiovi. Soong získal vo voľbách 
v roku 1994 57% hlasov, teda viac hlasov ako získal o dva roky neskôr Lee v prezidentských 
voľbách. Provinčná vláda dávala guvernérovi Soongovi pomerne širokú základňu politickej 
moci.  Soong mal vysokú popularitu pre svoju integritu, kým Leeova popularita, bola 
naštrbená neschopnosťou jeho vlády úspešne bojovať proti korupcii. V roku 1997 sa KMT 
a DPP dohodli na ústavných zmenách a postupnom oslabovaní provinčnej vlády. S týmto 

                                                 
293 Pre prezidentský systém nie je právo rozpúšťať legislatívny zbor obvyklé.  

294 K problému politického systému v kontexte so straníckym systémom sa ešte vrátim. Mojim 
návrhom, rozhodne nemyslím prechod k nemeckému volebnému systému, ale k nemeckému 
kancelárskemu vládnemu modelu.  

295 Roy, D. (2003): Taiwan: A Political History, Cornell University Press ( s. 207) 



 

postupom nesúhlasila NP, pre ktorú bola provinčná vláda symbolom legitimity pre národné 
zjednotenie,  naopak DPP ju vnímala ako prekážku nezávislosti a taiwanskej štátnosti. 
Redukcií právomocí sa logicky bránil aj James Soong, ktorý ako motív týchto zmien vnímal 
oslabenie jeho politickej pozície. Z pôvodného spojenca Lee Teng-huia296 sa stal politický 
protivník. Lee odmietal opätovne prijať v roku 1997 Soongovi rezignáciu. Nechcel ho pre 
jeho popularitu vylúčiť z KMT297, s ohľadom na blížiace sa voľby primátorov a šéfov 
okresných exekutív v roku 1998.298 Potom ako Lee odmietol Sonngovu rezignáciu priať, 
bojkotoval Soong päť mesiacov zasadanie ústrednej rady KMT.299 Rovnako odmietol „ceny 
útechy“ nomináciu na kandidáta KMT na post viceprezidenta v roku 2000 a miesto vysokého 
poradcu vlády (senior advisor). 
 

3.2 Charakteristika politického systému a režimu ČĽR a ROC 
3.2.1. Charakteristika politického systému a režimu ČĽR 

 
         Politický režim ČĽR všeobecne možno hodnoť ako republikánsky a nedemokratický 
pokiaľ ho hodnotíme z hľadiska kritérií liberálnej demokracie.300 Je diskutabilné z hľadiska 
klasifikácie nedemokratických režimov kam možno režim ČĽR zaradiť. Derek McDougal 
definuje režim ČĽR ako autoritársky (authoritarian).301 Pokiaľ vychádzame z definície 
autoritárskeho režimu ako ju definuje J. J. Linz,302 tak v prípade ČĽR, možno túto definíciu 
nie plne aplikovať. Režim ČĽR nie je však ani už totalitárny, ako ho definuje G. Sartori.303 
Dalo by sa povedať, že režim ČĽR sa počas Dengovej modernizácie posunul od svojej 
totalitárnej fázy smerom k autoritárskemu technokratickému režimu.304  

                                                 
296 Soong podporil Lee Teng-huia na Chiang Ching-kuovom pohrebe a pomohol mu presadiť sa proti 
palácovej frakcií. Lee vymenoval Soonga v roku 1993 do pozície guvernéra provincie Taiwan.   

297 Narušil by tým stranícku jednotu. 

298 Roy, D. (2003): Taiwan: A Political History, Cornell University Press (s. 211) 

299Cheng, T.;  Liao., Y., Taiwan in 1997: An Embattled Government in Search of New 
Opportunities,Asian Survey, Vol. 38, No. 1, A Survey of Asia in 1997: Part I, Jan., 1998, (s. 53-63) 

300 Vo svojom hodnotení vychádzam z kritérií demokracie ako ich definuje R.A. Dahl. Říchová, B., 
(2002): Pŕehled moderních politologických teórií, Portál, Praha, (s. 162 -163) 

301 McDougall, D., (2007): Asia Pacific in World Politics, Lynne Rienner Publishers, (s. 55) 

302 Linz, J.,J., (2000): Totalitarian and Authoritarian Regimes, Lynne Rienner Publishers, London, 
(s.159) 

303 Vo svojom hodnotení vychádzam z kritérií demokracie ako ich definuje R.A. Dahl. Říchová, B., 
(2002): Pŕehled moderních politologických teórií, Portál, Praha, (s. 233 -235) 

304 Pre alternatívnu analýzu pozri:  

Oksenberg, M., China’s Political System: Challenges of Twenty-First Century, The China Journal,  No. 
45, Jan. 2001, (s. 22 - 28), Podľa profesora Oksenberga nemožno čínsky režim jednoznačne označiť, 
podľa jeho názoru čínsky politický systém eklekticky  kombinuje v sebe prvky:  

1. Leninstických inštitúcií  

2. vlastných vytvorených inštitúcií najmä za posledných 20 rokov  



 

         Režim ČĽR nepovažujem za totalitárny z viacerých dôvodov. Rola komunistickej 
ideológie bola postupne od Dengových reforiem utlmená a postupne nahrádzaná čínskym 
nacionalizmom305 a hospodárskym rozvojom ako novými zdrojmi legitimity.306 V liberálnych 
demokraciách sú slobodné voľby zdrojom legitimity. Rovnako platí známe heslo  Americkej 
revolúcie: žiadne zdanenie bez zastúpenia (no taxation without representation), teda režim 
nedostane žiadne peniaze pokiaľ nezabezpečí daňovým poplatníkom účasť na moci. Zdroje 
legitimity KS Číny hospodársky rast a nacionalizmus boli politikmi štvrtej generácie rozšírené 
o ideu harmonickej spoločnosti307, teda o určitú väčšiu mieru redistribúciu bohatstva 
v spoločnosti, redukovania napätia v spoločnosti a zmierňovania rozdielov medzi vyspelými 
pobrežnými regiónmi a menej rozvinutým vnútrozemím. Toto nebýva ľahké.V západných 
demokraciách sa súžitie kapitalizmu a demokracie vzájomne dlhodobo dopĺňa a ovplyvňuje, 
pre Čínu je to za 30 rokov vývoja trhového hospodárstva v porovnaní so západom pomerne 
nová skúsenosť.  
           Podľa názoru Fareeda Zakariu elity CPP si myslia, že dokážu nájsť rovnováhu medzi 
hospodárskou liberalizáciou a politickou kontrolou. Ako vzor im slúži režim bývalého 
premiéra Singapuru Lee Kuan Yewa.308 Zakaria, McDougall, ako aj ďalší analytici sú však 
z dlhodobého hľadiská skeptickí.309 Pre Peking slúžia SARs a najmä Hongkong ako 
„laboratória“ ako pomer ekonomickej slobody a politickej kontroly vyvažovať.310 Za účelom 
väčšej spoločenskej súdržnosti súčasné čínske vedenie „oprášilo“ Konfúcia311 zatracovaného 
Kultúrnou revolúciou. Princíp podriadenia sa autorite je koncept, ktorý zapadá do súčasnej 
politickej doktríny KS Číny.  Komunistická strana ponechala duplikáciu svojich štruktúr 
a štruktúr štátu a stále si udržiava hegemonické postavenie v štáte.312   
                                                                                                                                                         

3. legálnych, polo-legálných a nelegálnych inštitúcií vytvorených transformáciou ekonomického 

systému 
305 Nacionalizmus podľa názoru profesora Saundersa môže umožňovať ČĽOA kritizovať civilné 
vedenie a tlačiť ich na navršovanie armádneho rozpočtu a na tvrdšie postoje v zahraničnej politike. 
Saunders, S.,C., Long-term Trends in China-Taiwan Relations: Implications for U.S. Taiwan Policy, 
November/December 2005, Vol. 45, No. 6, (s. 978)  

306 McDougall, D., (2007): Asia Pacific in World Politics, Lynne Rienner Publishers, (s. 56) 

307 Griffiths, D., Delegates gather for China's NPC,  

<http://news.bbc.co.uk/1/hi/world/asia-pacific/6417179.stm>(05.03.07) 

308Je diskutabilné ako je tento štýl vládnutia dlhodobo udržateľný, keďže i samotnom Singapure sa 
ozývajú hlasy, žiadajúce zmenu.   

Zakaria, F., (2004): Budúcnosť slobody, Nakladateľstvo vied ČR, Český Tešín, (s. 106 - 107)  

309 McDougall, D., (2007): Asia Pacific in World Politics, Lynne Rienner Publishers (s. 324) 

310 Dá sa namietať, že situácia v Hongkongu aj Macau sa vyvinula historicky a ich inštitúcie sa vyvinuli 
počas koloniálnej správy, no pre Čínu skúsenosti SARs môžu byť cenné i pre potencionálnu 
transformáciu politického systému na pevnne.   

311 Prevzali najmä princíp poslušnosti k vládcovi – k štátu, predtým platilo poslúchaj cisára – teraz 
prezidenta, predtým mandarínov teraz orgány KS Číny. Confucians say, women now welcome, on: 
<http://news.bbc.co.uk/1/hi/world/asia-pacific/5388064.stm> (28.09.06) 

312 V ČĽR existuje niekoľko impotentných politických strán, čím je vytvorený dojem určitej kvázi 
plurality. Je to však niečo ako existencia Národnej fronty v bývalom ČSSR. 



 

         Režim ČĽR možno nazvať ako post-totalitárny alebo prípadne stále silne autokratický 
režim, ktorý nie je ideologicky až tak fanaticky vyhranený ako v Maovom období, no mierou 
cenzúry313 nie len v politike ale i v iných oblastiach života je v ňom stále cítiť totalitárny 
pôvod. 
          Pri analýze politického systému Číny je z metodologického hľadiska užitočne začať 
analýzou straníckeho systému. Jedná sa o nesúťaživý politický systém. V ňom dominuje 
Čínska komunistická strana (KS Číny). KS Číny je v systéme hegemonickou stranou vo 
Wiatrovom pojmosloví314, toto postavenie jej zaručuje aj ústava z roku 1954, ktorá jej 
priznáva vedúcu úlohu v čínskej spoločnosti.315 Jedna sa o klasický model hegemonickej 
strany a satelitných strán, tento systém sa podobá straníckemu systému komunistického 
Poľska alebo ČSSR. Iné politické strany316 v Číne existujú, no počtom členov, alebo vplyvom 
na dianie v štáte sú marginálne. Nemôžu v systéme KS Číny konkurovať. Prezident Hu Jintao 
v roku 2007 síce naznačil, že konzultanti z iných politických strán by mohli byť poradcami vo 
vládnych agentúrach, no na celkovom charaktere ich postavenia sa tým nič nemení.  
                  
         V rámci KS Číny možno pozorovať dve hlavné frakcie: jednu reprezentovanú súčasným 
prezidentom  Hu Jintaom, takzvaných populistov a druhú frakciu nazývaných ako Šanghajská 
skupina alebo aj elitisti, reprezentovaná bývalým prezidentom Jiang Zeminom. Tieto dve 
skupiny majú rôzne postoje k ekonomickému vývoju v Číne prípadne k redistribúcií bohatstva 
v spoločnosti. Rozdiely medzi týmito skupinami sú primárne v sociálno-ekonomických 
otázkach. V otázke zahraničnej politiky a vzťahu k Taiwanu medzi nimi nie sú signifikantné 
rozdiely. Existujú určité rozdiely v krátkodobých stratégiách a prístupoch, no dlhodobý cieľ 
zjednotenia Číny s Taiwanom je pre obe frakcie identický.317   
           Elitisti majú zvyčajne zázemie buď priamo v Šanghaji, alebo pobrežných vyspelých 
provinciách, vzdelaním sú obvykle ekonómovia, prípadne pôsobia v akademickej oblasti, 
majú skúsenosti v oblasti zahraničnej politiky, finančníctva a obchodu. V svojej politike 
preferujú pobrežné provincie, majú blízko k čínskym podnikateľom  a nemajú záujem na 
vyššej miere prerozdeľovania v spoločnosti.318   

                                                 
313 Miera cenzúry je v čínskych médiách je taká vysoká, že aj Li Lien-chieh, známejší pod umeleckým 
menom  Jet Li, ktorý je zvyčajne povestný svojim silným čínskym patriotizmom zaútočil na čínskych 
filmových cenzorov. Jet Li attacks China film censors, on: 
<http://news.bbc.co.uk/2/hi/entertainment/6954500.stm>(20.08..07) 

314 Sartori, G. (2005): Strany a stranícke systémy – schéma pro analýzu, Centrum pro studium 
demokracie a kultúry, Brno  

315 Chang, Y. The Chinese Communist State System Under the Constitution of 1954, The Journal of 
Politics, Vol. 18, No. 3 ,Aug., 1956, (s. 520-546) 

316 Sú to: Čínska asociácia na podporu demokracie, Čínska demokratická liga,  Čínska asociácia za 
budovanie národnej demokracie,  Zhi Gong Dang,  Čínska ľudová robotnícka demokratická strana, 
Spoločnosť Jiu San, Revolučný výbor Kuomintangu, a Taiwanska demokratická samosprávna liga. 

317 Na rozdiely v zahraničnej politike počas prezidentského obdobia Jiang Zemina a súčasnej 
administratívy prezidenta Hu Jintaa poukážem detailnejšie v nasledujúcej kapitole.    

318 de Lisle, J., (2006): Party Politics and Foreign Policy in East Asia – An FPRI Conference Report, 
(s.1) 



 

         Populistickí vodcovia zvyčajne pochádzajú z lokálnych organizácií KS Číny, z menej 
rozvinutých provincií, Komunistickej ligy mládeže319, alebo z oblasti štátnej propagandy. 
Zvyčajne majú technické alebo právnické vzdelanie.  Preferujú väčšiu mieru solidarity 
s menej vyspelými regiónmi. Tu možno hľadať ideové východisku Hu Jintaovej koncepcie 
harmonickej spoločnosti, ako nástroja na vyrovnávania disparít a sociálneho napätia.320  
            Tejto koncepcii predchádzal koncept Jiang Zemina troch zástupcov. Už za jeho 
obdobia hľadala KS Číny spôsob ako sa adaptovať na novú situáciu spojenú so zmenou 
ekonomického systému. KS Číny vo svojej ideológii hľadala určité predefinovanie, vzorom 
jej v tomto smere mala byť i nová labouritsitcká strana  Tonyho Blaira.321 Podľa názoru Jiang 
Zemina komunistická strana ZSSR stratila kontrolu, pretože nedokázala reprezentovať 
potreby vývoja „najvyspelejších produkčných síl“, „vyspelej kultúry“ a širokých más. 322 
Politika troch zástupcov mala tomu predísť. Podľa názoru Li Junru, KS Číny nevypustí zo 
svojej ústavy „predvoj pracujúcej triedy“.323 Toto ustanovenie sa ale dá  možno podľa 
momentálnej potreby prispôsobiť. Podľa názoru Zheng Bijiana je potrebné predefinovať 
pojem „pracujúca trieda“. Zheng do nej zaraďuje širokú paletu profesií od farmárov, cez 
robotníkov po managerov.324 Pojem vyspelá kultúra zahŕňa v sebe čínsku kultúrnu tradíciu, 
priatie toho najlepšieho zo svetovej kultúry a pridržiavanie sa marxizmu.325                        
          Medzi reprezentantmi elitistov a populistov prebieha súperenie o posty v štátnej správe, 
no ich vzťah nie je čisto konkurenčný, ale skôr sú vzájomne závislí. Preto sa snažia svoje 
postavenie balansovať. Do Stáleho výboru KS Číny boli prijatí Li Keqiang, predstaviteľ 
populistov, ako i Xi Jinping, predstaviteľ Šanghajskej skupiny326. V marci 2008 ako sa 
predpokladalo, boli znovuzvolení Hu Jintao ako prezident (15.03.08) a aj Wen Jiabao si 

                                                 
319 Predsedami Komunistickej ligy mládeže boli Hu Jintao aj Li Keqiang, Huov protégé a súčasný 
najnovší člen Stáleho výboru CCS. Pozri aj: New head for China's Youth League, on: 
<http://www.cnn.com/2006/WORLD/asiapcf/12/05/china.youthleague.reut/index.html>(05.12.06) 

320Otázka stability je pre ČĽR kľúčová. Snaha vyvažovať hospodársky rast a pritom predchádzať 
sociálnemu napätiu je problém, ktorému Čína dnes čelí. Popri ekonomickej disparite, je to otázka 
budovania infraštruktúry a s ňou úzko súvisiaca otázka životného prostredia.  Ďalšou internou dilemou 
vyvažovanie demokratických (požiadaviek najmä v Hongkongu) udržania moci CCS. Olympijské hry 
Pekingu majú preto demonštrovať stabilitu a vyspelosť Číny a sú určitou výkladnou skriňou 
autoritárskeho režimu. ČĽR nenecháva v tomto ohľade nič na náhodu: od príkazu nosiť biele rukavičky 
pre taxikárov, cez zákazu pľutia na ulici, po kurzy anglických fráz obyvateľov Pekingu. Pre bližšiu 
informáciu o otázke stability ČĽR:  

Gallagher, M., E., Stability above all, Asian Survey, vol. XLV, 2005, (s. 21 - 32)    

321 Lawrence, S., V., Three Cheers for the Party, Far Eastern Economic Review, October 2000, (s.32) 

322 Ibid., (s.34) 

323 Ibid., (s.34) 

324 Ibid., (s.35) 

325 Silne to pripomína čínskych zástancov sebaposilovania z 19. storočia až na rozdiel, že ideológovia  
sa snažia v nej vdýchnuť život v ČĽR de facto mŕtvemu marxizmu. Lawrence, S., V., Three Cheers for 
the Party, Far Eastern Economic Review, October 2000, (s. 35) 

326 Bristow, M., China rules out West's democracy, on: 

 <http://news.bbc.co.uk/1/hi/world/asia-pacific/7043942.stm>(15.10.07) 



 

podržal post premiéra na ďalších päť rokov327. Xi Jinping bol zvolený na post viceprezidenta 
a bola mu zverená prestížna úloha prípravy olympijských hier. Je pravdepodobné, že Xi sa 
stane Huovým nástupcom v roku 2013 na poste predsedu KS Číny a prezidenta.328 Li Keqiang 
bol zvolený na post výkonného vicepremiéra pre financie a je pravdepodobné, že nahradí 
premiéra Wena v roku 2013. V súčasnosti, zvlášť po úmrtí vicepremiéra  Huang Jua, v júni 
minulého roku329 a po septembrovom zatknutí šanghajského predsedu KS Číny Chen Liangyu 
a kritika premiéra Wen Jiabaa za korupciu330 sa zdá, že v KS Číny prevažuje vplyv 
populistov, čím sa posilnila pozícia Hu Jintaa.331 No na rozdiel od Maa a Tenga nie dnes Hu 
v pozícií, že by si mohol vybrať nástupcu, ktorého by presadil bez širšej podpory v Stálom 
výbore KS Číny. Autor tejto práce sa zhoduje s väčšinovým názorom analytikov, že 
dualizmus frakcií v rámci KS Číny nepovedie v najbližších rokoch k rozdeleniu strany.332 
          Pri bližšej analýze vládnych inštitúcií ČĽR je viditeľný trend formalizácie od nástupu 
Jiang Zeminovej administratívy pozície “reálnej” hlavy štátu. Mao a Teng používali rôzne 
tituly v strane a štáte. Preto bolo ťažko identifikovať, kto je reálny držiteľ moci v štáte. 
Obidvaja boli predsedovia Centrálnej vojenskej komisie, čím získali politickú kontrolu nad  
ozbrojenými silami (ČĽOA).333  Jiang Zemin v roku 1989 prijal titul prezident, dovtedy skôr 
post formálnej hlavy štátu. Pozícia prezidenta z hľadiska právomocí je skôr formálna, preto 
Jiang Zemin rovnako, ako jeho predchodcovia Mao a Teng bol aj predsedom Centrálnej 
vojenskej komisie a ako Mao aj generálnym tajomníkom KS Číny. Pozície generálneho 
tajomníka a predsedu Centrálnej vojenskej komisie sú dve kľúčové pozície a ich držiteľa 
možno identifikovať ako skutočnú hlavu štátu. Práve postupná tranzícia postu a predsedu 
Centrálnej vojenskej komisie z Denga na Jiang Zemina a z  Jiang Zemina na Hu Jintaa možno 
považovať za ukončenie prechodu od pôvodnej hlavy štátu k svojmu nástupcovi.334               

                                                 
327 Wen gets second term as China's premier, 
<http://edition.cnn.com/2008/WORLD/asiapcf/03/16/china.politics.ap/index.html>(16.03.08) 

328 China leaders confirmed in office, on: 

  <http://news.bbc.co.uk/1/hi/world/asia-pacific/7299212.stm>(15.03.08) 

329Chinese Vice-Premier Huang dies, on: <http://news.bbc.co.uk/1/hi/world/asia-pacific/6714343.stm> 
(02.06.2007) Práve jeho pozíciu, ktorá bola od tej doby prázdna zaplnil Li. 

330 China's warning over graft probe, on: <http://news.bbc.co.uk/2/hi/asia-pacific/5380592.stm> 
(26.09.07) 

Sommerville, Q., Power play brings down Shanghai boss, on: 

<http://news.bbc.co.uk/2/hi/asia-pacific/5378532.stm> (25.09.07) 

331 Lin., C.S., Hu's steady march on power, International Herald Tribune, 23.10. 2007 

332 de Lisle, J., (2006): Party Politics and Foreign Policy in East Asia – An FPRI Conference Report, 
(s.3) 

333 McDougall, D., (2007): Asia Pacific in World Politics, Lynne Rienner Publishers, (s. 58 - 59) 

334 Pre bližšiu informáciu o prechode medzi treťou a štvrtou generáciou čínskych politikov: Cheng, L., 
Jiang Zemin’s Successors: The Rise of the Forth Generation of Leaders in the PRC, China Quarterly, 
vol. 161, 2000, (s. 01 - 40)      



 

           Prezident predsedá Stálemu výboru politbyra KS Číny335, ktorý momentálne pozostáva 
z 9 členov.336 Jeho členovia sú najvplyvnejší držitelia moci v štáte. Popri prezidentovi je 
premiér – predseda Štátnej rady (vlády) druhou kľúčovou pozíciou v exekutíve ČĽR, premiér 
a Štátna rada riadia bežné dianie v Číne a bežnú zahraničnú politiku. Hlavné rozhodovanie 
o kľúčových politikách vnútornej a zahraničnej politike je v rukách prezidenta a Stáleho 
výboru politbyra KS Číny, ktorého členom je i premiér.337   
         Prezidenta volí oficiálne Národný ľudový kongres (NPC), ktorý je zákonodarným 
a ústavodarným orgánom. V skutočnosti však tento na prvý pohľad významy orgán, schvaľuje 
zvyčajne  len stranícke direktívy. Samotný NPC má približne 3000 členov, ktorí reprezentujú 
celú ČĽR, stretáva sa len raz do roka. Významnejším orgánom je jeho stály výbor (NPCSC), 
ktorý pozostáva zo 150 členov a má právo rozhodovať v interpretácií regionálnych ústav.338   
  
        NPC síce schvaľuje jediného kandidáta na prezidenta, no jeho selekcia prebieha vo 
vnútri strany medzi straníckymi elitami. Dá sa anticipovať, že budúcim prezidentom sa stane 
člen Stáleho výboru politbyra  KS Číny.339 Predpokladá sa, že v roku 2012 Hu Jintaa na poste 
prezidenta vystrieda jeden z vyššie uvedených nových členov  Stáleho výboru politbyra  Li 
Keqiang alebo i Xi Jinping.  Xi Jinping má momentálne vyššiu pozíciu v rámci strany ako Li, 
no Li má podporu Hu Jintaa. Ich ďalšie pôsobenie v nasledujúcich štyroch rokoch vo výbore 
bude rozhodujúce o ďalšom vodcovi Číny.           
       Väčšina autorov sa zhodne na tom, že ČĽR je unitárny štát. Pre komunistické štáty vo 
všeobecnosti je forma centralizovaných unitárnych štátov bežná.340 Územno-administratívna  
organizácia Číny odráža ciele vnútornej politiky ČĽR stabilitu a územnú integritu. Pre 
Španielsko z hľadiska vertikálneho členenia štátu sa používa pojem regionálny 
decentralizovaný štát. V politickej geografii sa tento termín zaužíval pre štáty, ktoré sa 
nachádzajú na medzistupni medzi unitárnym štátom a federáciou. V prípade ČĽR by sa tento 
koncept dal vnímať naruby, keď ČĽR by dal označiť ako centralizovaný regionálny štát. 
V ČĽR majú jej rôzne regióny rôzne právomoci, kde škála právomocí od najširších ako ich 
majú SARs po bežné provincie.341 Je to aj výraz pragmatizmu a sociálneho inžinierstva, keď 
                                                 
335 Politbyro je volené Centrálnou komisiou CCS. Samotné politbyro pozostáva 24 členov, jeho stály 
výbor pozostáva z 9 členov.  

336 V literatúre býva označovaný aj ako Všeľudové čínske zhromaždenie. 

337 Pre detailnejšie informáciu o jednotlivých inštitúciách KS Číny: How is China ruled, on: 
<http://news.bbc.co.uk/1/shared/spl/hi/in_depth/china_politics/government/html/2.stm>(26.01.08),   
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338 Lenhart, E., Political regime and system of Hong Kong Special Administrative Region after ten 
years since the transition to PRC under review, Slovak Journal for Political Sciences, Vol. 7, No.3, 
2007, (s.87) 

339 Bolo to tak v prípade súčasného prezidenta Hu Jintaa. 

340 V prípade ZSSR, Juhoslávie a ČSSR sa formálne jednalo o federácie. Tie boli v skutočnosti 
riadené centralisticky. Po demokratizačných procesoch sa ich nefunkčnosť plne prejavila.  

341 Historicky takéto delenie ako uvádza prof. Huntington nie je pre  Čínu nič neobvyklé. Čína mal 
i v imperiálnom období podobné členenie na jadro, vonkajšie provincie a na tributálne oblasti. Dnes by 
sme tributálne oblasti mohli hľadať v susedstve Číny, kde ČĽR vyvíja v súčasnosti geostrategický 
vplyv a nakláňa si miesené režimy pôžičkami a investíciami.   Huntington S.S.; Kampf der Kulturen, 
8.Auflage, Siedler, München 1998 (p 268 - 269)       



 

bežní občania ČĽR môžu vstupovať do SARs len na víza.342  Zriadenie SARs je treba vnímať 
v kontexte spôsobu integrácie bývalých kolónii do ČĽR Dengou politickou stratégiou Jedna 
krajina dva systémy.343  
         Pre Taiwan je miera dodržiavania sľubov Pekingu daných najmä Hongkongu 
„barometrom“ čo možno očakávať, keby sa Taiwan zjednotil s Čínou. Preto je dianie 
v Hongkongu pozorne sledované taiwanskými médiami.344 Je preto aj v záujme Čung-nan-
chaj balansovať záujmy hongkongských demokratov a celkového systému a tým aj vysielať 
pozitívny obraz do Taiwanu, že občianske a ekonomické práva hongkongských občanov sú 
dodržiavané. V hongkongskom politickom systéme pravdepodobne nastane určitý posun, keď 
Peking prisľúbil priamu voľbu guvernéra v roku 2017 a plné priame voľby Legislatívnej rady 
na 2020.345   
        Do oblasti územnej integrity spadá i otázka Taiwanu. Taiwan je pre ČĽR dôležitý 
z viacerých dôvodov. Je posledným symbolom potupy Číny z 19. storočia. Integrácia 
Taiwanu pre Čínu nemá význam len určitého historického zadosťučinenia, ale podľa 
profesora McDougala Čína má pocit, že keď chce byť vnímaná ako regionálna veľmoc, musí 
plne kontrolovať celé „svoje“ teritórium.346 Keďže pre súčasnú KS Číny jedným 
z významných zdrojov legitimity je nacionalizmus347, podľa čínskych analytikov pozícia 
každého čínskeho lídra, ktorý by „stratil“ Taiwan, by bola neudržateľná.348 Je teda v záujme 
politického prežitia každého lídra ČĽR predísť nezávislosti Taiwanu za každú cenu. Mimo 
tohto „vlastníctvo“ Taiwanu prináša i ďalšie výhody ako rozšírenie Ekonomickej exkluzívnej 

                                                 
342 Existencia vízovej povinnosti v rámci jedného štátu je v 21. storočí dosť neobvyklé. Čínske vedenie 
si tým ale zabezpečuje demografickú stabilitu SARs.  

343 Lenhart, E., Political regime and system of Hong Kong Special Administrative Region after ten 
years since the transition to PRC under review, Slovak Journal for Political Sciences, Vol. 7, No.3, 
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344 Wong, S.,  Thousands in HK democracy protest, on: 
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November/December 2005, Vol. 45, No. 6, (s.978) Strata Taiwanu by podľa KS Číny mohla vyvolať 
„dominový efekt“ separatizmu, ktorý by sa mohol rozšíriť na Tibet, Vnútorné Mongolsko a Xinjiang. 
Wachman, A., (2007): Why Taiwan?: Geostrategic Rationales for China's Territorial Integrity, Stanford 
University Press, (s. 153) 



 

zóny (EEZ), z vojenského hľadiska už USA, prípadne iný spojenec ROC, nebude môcť voči 
Číne robiť periférnu stratégiu.349  
           Ak by ČĽR získalo Taiwan, tak Taiwan môže slúžiť ČĽOA ako námorná, ponorková, 
letecká, radarová a raketová základňa. Vlastníctvo Taiwanu by ČĽR mohlo umožniť prielom 
do Pacifiku. ČĽR by tak mohla plne rozvinúť talosokratický potenciál.350 Takáto situácia by 
zmenila bezpečnostnú situáciu pre celý región, najmä pre kórejský polostrov a Japonsko.351 
Ďalšou strategickou výhodou by bolo, že teritória, na ktoré si momentálne v Juhočínskom 
mori nárokuje aj ROC352 by získaním Taiwanu, Čína získala  väčšiu legitimitu. Vo Východo-
čínskom mori si momentálne nárokuje ROC, ČĽR ako aj Japonsko ostrovy Senkaku, zo 
ziskom Taiwanu by ČĽR posilnila svoje nároky aj na Senkaku, čo by Tokio rozhodne 
nepotešilo. Je otázne, či po zisku Taiwanu ako ČĽR proklamuje, nebude si robiť i nároky i na 
iné územia. KMT režim za Čankajška si neprestával nárokovať na Mongolsko, Tuvu a na 
územia, ktoré sú dnes súčasťou ruského ďalekého východu.353          
          Druhý dôvod prečo môže byť Čína potencionálne agresívna voči svojim susedom 
je demografický. V ČĽR pre politiku jedného dieťaťa začína prevažovať mužská populácia.354 
Dôvod, prečo čínske rodiny preferujú chlapcov, je zakorenený v čínskej kultúre, kde je 
synovskou povinnosťou postarať sa o rodičov, preto vzniká v Číne problém „prebytku“ 
mužskej populácie. Z európskych dejín poznáme niekoľko príkladov, že takýto stav 
v populácii môže viesť k agresivite voči susedom. Únos Sabiniek je učebnicovým príkladom. 
 

3.2.2. Charakteristika politického systému a režimu ROC 
 

                                                 
349 Wachman, A., (2007): Why Taiwan?: Geostrategic Rationales for China's Territorial Integrity, 
Stanford University Press, (s. 23 - 31) 

350ČĽR by tým získala možnosť druhého úderu, mohla by monitorovať činnosť v západnom Pacifiku. 
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(2007): Why Taiwan?: Geostrategic Rationales for China's Territorial Integrity, Stanford University 
Press, (s. 118 -152) 
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         Čínsku republiku na Taiwane môžeme s určitosťou od druhej polovice 90-tych rokov 
minulého storočia považovať za liberálnu demokraciu. V roku 2000 nastala prvá alternácia na 
pozície prezidenta a politický systém dokázal fungovať ďalej v medzi liberálnej demokracie. 
V literatúre sa stretávame s termínom zakladajúcich volieb ako znakom prechodu 
k demokratickému režimu. Pokiaľ nastane alternácia a politické inštitúcie pri tom vykazujú 
funkčnosť, dá sa takýto politický systém podľa minimalistických kritérií považovať za 
stabilizovaný.  Taiwanu by sa dalo vytýkať miera vymáhateľnosti práva a boja 
s organizovaným zločinom, no i v tej oblasti sa od roku 1996 deje určitý pokrok.355  
Taiwanská politická kultúra trpí dvoma zásadnými neduhmi, jeden volebná korupcia356 
a druhým je politické násilie. Politické násilie sa prejavuje i v súčasnosti fyzickými útokmi na 
kandidátov. Najznámejší prípad sa stal počas prezidentských volieb v roku 2004, keď boli 
postrelení  Chen Shui-bian a Anette Lu. K temnej stránke taiwanskej politickej kultúry patria i 
občasné nechválne  známe  bitky v parlamente.357 
         Politický systém ROC možno horizontálne rozdeliť do piatich Yuanov358 (odvetví). Ku 
klasickým inštitúciám západnej štátovedy vychádzajúcej z tradície  diel Locka 
a Montesquiea359, ktorá horizontálne moc delí v štáte na legislatívu, exekutívu a súdnictvo, 
ústava ROC pridala ešte dve odvetvia Kontrolný a Skúšobný Yuan.360 Exekutíva sa skladá 
z prezidenta361, premiéra a vlády. Legislatívnym a ústavodarným orgánom je Legislatívny 
Yuan volený na štyri roky.  Súdnictvo sa skladá z ústavného súdu a zo systému súdov končiac 
najvyšším súdom. Kontrolný Yuan je kontrolný orgán, ktorý monitoruje činnosť vlády i celej 
štátnej byrokracie. Jeho členov navrhuje prezident a sú schválení Legislatívnym Yuanom. 
Jeho právomoci boli v druhej polovici 90-tych rokov minulého storočia čiastočne 
zredukované v prospech Legislatívneho Yuanu, napríklad v oblasti kontroly vlády 
a impeachmentu.362 Skúšobný Yuan zodpovedá za spôsobilosť vybraných štátnych 
zamestnancov. Je tu možné pozorovať kontinuitu konfuciánskej tradície mandarínskych 
skúšok do štátnej správy.363    
            Z hľadiska vertikálneho členenia moci je ROC unitárny štát. Existencia provincie 
Taiwan je skôr určitým pohrobkom predchádzajúceho KMT režimu a deklarovania snahy sa 

                                                 
355 Roy, D. (2003): Taiwan: A Political History, Cornell University Press ( s. 207 - 209) 

356 Battle lines drawn in Taiwan vote, 

on: <http://news.bbc.co.uk/1/hi/world/asia-pacific/7181733.stm> (11.01.07) 

357 Pozri prílohu č.12  

358 Pojem Yuan býva prekladaný aj ako dvor, v tomto prípade dávam prednosť pojmu odvetvie 
(branch) politického systému.  

359 Krsková, A., (1997): Kapitoly z dejín európskeho politického a právneho myslenia, Vydavateľské 
oddelenie Právnickej fakulty UK, Bratislava, (s. 170-173, s. 180) I západných demokraciách tu od 
druhej svetovej vojny nastáva určitý posun, vytvárajú sa kontrolné orgány a väčšiu nezávislosť získala 
i centrálna banka – príkladom tohto dlhodobého trendu môžu byť USA a SRN.   

360 Tieto dva Yuany sa dajú vnímať ako pozostatky imperiálnej éry. 

361 Prezident je volený na štyri roky jednokolovým relatívne väčšinovým hlasovaním (FPTP).   

362 Roy, D. (2003): Taiwan: A Political History, Cornell University Press ( s. 189) 

363 363 Bakešová I., (2001) Čína v 20. století, I.diel, Univerzita Palackého v Olomouci, (s. 50) 



 

vrátiť na pevninu. Jestvovanie tohto stupňa štátnej správy nemá na charakter 
administratívneho členenia ROC zásadný vplyv.               
            Pred prechodom k demokracii síce bolo možno na rozdiel od komunistickej Číny do 
nástupu Jiang Zeminovej administratívy jasne identifikovať hlavu štátu ROC. Politický 
systém bol za autoritárskeho režimu KMT nedefinoval jasne v ústave právomoci prezidenta 
a premiéra, tento problém musela vyriešiť až Lee Teng-huiova administratíva. Nejasnosť 
exekutívnych právomocí ani voľba prezidenta a premiéra parlamentom nebol v tej dobe 
problém, pretože obidvaja Chiangovia boli predsedami štátostrany, ktorá dominovala 
legislatíve, teda voľba prezidenta – hlavy štátu bola formalitou a pozícia premiéra závisela na 
dohode elít v rámci KMT. Politický systém ROC fungovaním bol veľmi podobný súčasnému 
politickému systému ČĽR.  
         Na vysvetlenie tejto podobnosti je treba sa vrátiť do 20-tych rokov minulého storočia. 
Do Šanghaiského masakru vplývali na formovanie Kuomintangu sovietski politickí i vojenskí 
poradcovia364, preto až do prechodu k demokracií vykazoval KMT silný vplyv zachovávania 
leninských štruktúr strany.365 Po prechode k demokracií nastal posun od vágne definovaného 
poloprezidentského režimu k superprezidentskému režimu.366  V tradícii ROC boli vždy silný 
prezidenti obidvaja Chiangovia a Lee Teng-hui, ktorý po prechode k demokracii 
„Jeltsinovskou“ úpravou ústavy posilnil svoje postavenie.  
             Jeho úprava v praxi znamenala, že vláda síce nie je závislá na dôvere parlamentu, ale 
buď sa predpokladalo, že prezidentská strana dokáže vládu podržať, alebo existuje taká miera 
konsenzu v parlamente, že hlavná opozičná strana DPP bude vládu tolerovať, čo za Leeovho 
obdobia do určitej miery fungovalo. Problém nastal keď sa pozície vymenili a prezidentom sa 
stal kandidát opozičnej DPP Chen Shui-bian. Zvlášť jeho druhé prezidentské obdobie bolo 
poznačené ostrým bojom s opozičným KMT, takýto stav je pre taiwanský politický systém 
vykazujúci znaky super prezidentského systému destabilizujúci. Všeobecne sa však politický 
systém ROC dá ešte označiť ako poloprezidentský.                 
           Po zmene volebného systému do Legislatívneho Yuanu (parlamentu) na Taiwane na 
zmiešaný volebný systém kombinujúci relatívny väčšinový systém britského typu (FPTP)  
a pomerný listinný volebný systém, kde dominuje FPTP, sa po posledných voľbách 
Legislatívneho Yuanu v januári 2008 sa situácia zhoršila v neprospech DPP a prezidenta 
Chena, keď KMT získal 2/3 väčšinu 81 z 113 kresiel.367  
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vojenských poradcov, no nemecký poradcovia nemali vplyv na formovanie politických štruktúr. 
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366 Je diskutabilné, či možno nazvať politický režim Taiwanu ako superprezidentský, no vzhľadom na 
logiku fungovania vzťahu exekutívy a legislatívy, ho možno takto nazvať. Paralela medzi  taiwanským 
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prezident, či Lee alebo Chen. Chen Shui-bian tak do dnes urobil za dve funkčné obdobia sedemkrát. 

367 Januárovým parlamentným voľbám 2008 a dopadu zmeny volebného systému na stranícky systém 
sa budem detailnejšie venovať v tretej kapitole.   



 

Kuomintang síce získal 81 kresiel, no na zmenu ústavy, by potreboval získať podporu ďalších 
štyroch poslancov.368 Pre KMT by bolo výhodnejšie zmeniť taiwansky politický systém 
smerujúci k supreprezidentskému systému na premiérsky, britského alebo nemeckého typu. 
Pokiaľ KMT trvá na zachovávaní ústavy a tradícii silného prezidenta, tak by mal nastať posun 
smerom k poloprezidentskému systému francúzskeho typu, ktorý by umožňoval kohabitáciu, 
čím by sa predišlo patovej situácií typickej najmä pre druhé funkčné prezidentské obdobie 
Chen Shui-biana. 
          Po zrušení Národného zhromaždenia v roku 2005 prešiel taiwanský politický systém na 
model unikameralnej legislatívy, keď Legislatívny Yuan (LY) je najvyšší zákonodarný 
i ústavodarný orgán.369 Dĺžka funkčného obdobia LY sa predĺžila z troch na štyri roky. Veľmi 
dôležitou súčasťou bola i už spomenutá zmena dominantnej zložky volebného systému.  
Zmena volebného systému mala dopad aj na stranícky systém.. V rokoch 2001 - 2005 sa dalo 
hovoriť o dualizme aliancií: na jednej strane modrá aliancia (podľa modrého loga 
Kuomintangu) najmä: Kuomintang, Nová strana (NP) a PFP370 a na druhej strane zelená 
(podľa zeleného loga Demokratickej progresívnej strany) najmä: DPP,  Taiwanská únia 
solidarity (TSU) a Strana taiwanskej nezávislosti (TAIP).  
           Modrá aliancia je tvorená KMT a stranami, ktoré sa odtrhli od KMT. Dalo by sa 
povedať, že išlo pri tom skôr o osobné spory medzi Lee Teng-huiom a inými členmi KMT 
v 1993, keď sa odtrhlo konzervatívne krídlo KMT a založilo NP a v roku 2000  založil  po 
vylúčení z KMT James Soong PFP. V súčasnosti nie je z programového hľadiska medzi 
KMT,  NP a PFP signifikantný rozdiel. V roku 2004, keď kandidovali Lien Chen na post 
prezidenta a James Soong na post viceprezidenta sa hovorilo o možnom zlúčení, ktoré 
nenastalo.  Vzhľadom na nové volebné pravidlá do LY sa opätovne hovorí o zlúčení KMT 
a PFP. Nový volebný systém malé strany ako PFP a NP znevýhodňuje a ich zjednotenie 
s KMT by bolo pre ne zmysluplné, pokiaľ si chcú zachovať parlamentnú reprezentáciu. 
Z toho dôvodu kandidovalo 10 z 12 kandidátov PFP na kandidátke KMT. 371 Dá sa 
predpokladať postupný zánik PFP a NP alebo ich integráciu do KMT.372 
        Kým v prípade modrých zvlášť medzi KMT a PFP momentálne prevažuje spolupráca. 
V prípade DPP a TSU nie sú vzťahy práve najlepšie. Kým v prezidentských 2004 voľbách 
TSU Lee Teng-huia podporovala Chen  Shui-biana v súčasnosti je voči nemu Lee čoraz viac 

                                                 
368 Podľa ústavného 12. dodatku je na zmenu ústavy potrebná ¾ väčšina všetkých poslancov LY 
a aby bola ústavná zmena platná musí byť nasledovne ešte schválená nadpolovičnou väčšinou 
v referende pri nadpolovičnej účasti oprávnených voličov.   

369 Finálne právo schvaľovať ústavné zmeny má však taiwanský ľud. Pre podrobnú analýzu vývoja 
a postavenia Legislatívneho Yuanu: Chuo, Y., Changing Constitutional Roles of the Legislative Yuan,, 
Taiwan Development Perspectives 2007, (s.109 - 115)    

370 Ing. Rudolf Fürst prekladá jej názov Qīnmíndǎng (Anglicky: People First Party) ako Strana blízka 
ľudu, Fürst R., Heřmanová Z., (2004): Dějiny Taiwanu, NLN, Praha (s. 192) pre väčšiu zrozumiteľnosť 
používam jej anglickú skratku PFS.  Názov Qīnmíndǎng sa dá preložiť aj ako strana Priateľská k ľudu 
a podľa konfuciánskeho učenia, jej názov môže znamenať Strana obnovy ľudu a zotrvanie v najvyššej 
dokonalosti. 

371 PFP candidates to run under KMT banner in consolidation, on: 
<http://www.chinapost.com.tw/news/2007/11/15/130904/PFP%2Dcandidates.htm> (15.11.07) 

372 Je možné, že ich miestne organizácie by aj po ich prepade na celoštátnej úrovni prežili, v roku 
2006 zaznamenala NP úspech v komunálnych voľbách v Tapei, no ich význam na celoštátnej úrovni 
bude čoraz viac marginalizovaný.    



 

kritický.373 Lee pol vylúčený KMT  potom ako v roku 2001 založil TSU, ktorá sa v tomto 
(2001- minimálne prijatia ústavných zmien v roku 2005374) období prikláňala viac 
k spolupráci s DPP. V súčasných parlamentných voľbách došlo k rozkolu v zelenej aliancií, 
keď predseda TSU Huang Kun-huei obvinil šéfa volebnej kampane DPP Yu Shyi-kuna zo 
špinavých trikov, potom čo Yu Shyi-kun vyzval voličov, aby odovzdali druhý hlas pre DPP, 
nie pre TSU.  Lee Teng-hui by chcel, aby sa TSU stala „treťou silou“ alternatívou KMT aj 
DPP.375 Vzhľadom k tomu, že po zmene volebného systému376 (zvlášť je to viditeľné 
posledných parlamentných voľbách) smeruje taiwanský stranícky systém k bipartizmu, a na 
rozdiel od obdobia dualizmu aliancií spôsobuje bipartizmus väčšiu umiernenosť postojov 
časti DPP aj KMT na vzťah k ČĽR, keď sa obe strany snažia získať umiernených voličov. 
Súčasný predseda DPP Frank Hsieh (na rozdiel od svojho straníckeho kolegu prezidenta Chen  
Shui-biana) ako aj budúci prezident Ma Ying-Jeou smerujú viac k dostredivej politike, je pre 
TSU problém ponúknuť voči nim alternatívu. Po súčasnom fiasku v parlamentných voľbách, 
keď TSU nezískala ani jeden mandát, sa však TSU rozhodla svoju činnosť neukončiť a 
pokračovať v stredoľavicovej  politike.377 TSU sama o sebe nie je dosť silná nato aby 
postavila vlastného prezidentského kandidáta. TSU vysielala počas prezidentskej kampane 
nejednotné signály. Na jednej strane jej bývalý generálny tajomník Dr. Chien Cheng-shan so 
svojou ženou vyjadrili podporu Ma Ying-jeouovi378 a vo štvrtok tesne pred sobotňajšími 
                                                 
373 Restall, H., The Father of Taiwanese Identity, Far East Economic Review, November 2007 Issue, 
on: <http://www.feer.com/articles1/2007/0711/free/p023.html>(30.12.2007) Lee všeobecne aj v iných 
článkoch Chena kritizuje za korupciu a za neschopnosť v zahraničnej politike, v ktorej podľa jeho 
mienky len ponižuje Taiwan nezmyselnými postojmi. Rovnako ho aj kritizuje za rozdeľovanie 
spoločnosti na staro a novousadlíkov a tým vyvoláva napätie v spoločnosti. Lee svojím konceptom 
„nových“ Taiwancov sa snažil túto štiepnu líniu prekonať.     

374 V tomto roku boli prijaté zmeny keď sa znížil počet členov LY z 225 na 113 a zmenil sa volebný 
systém. Pôvodným volebným systémom sa volilo nasledovne: 168 poslancov sa volilo použitím 
volebného systému jednomenného neprenosného hlasovania  (SNTV), 41 poslancov sa volilo 
pomerným systém celonárodnej kandidátky politických strán, osem kresiel bolo rezervovaných pre 
zámorských Číňanov volených tiež pomerne na základe  celonárodnej kandidátky politických strán 
a osem kresiel bolo vyhradených pre domorodcov.  Súčasný volebný systém schválený v roku 2005 
sa volí 73 poslancov na základe FPTP, 34 poslancov pomerne na základe celonárodnej kandidátky 
politických strán a šesť kresiel vyhradených pre domorodcov sa volí na základe SNTV. 

<http://www.ly.gov.tw/ly/en/01_introduce/01_introduce_03.jsp?ItemNO=EN030000>(27.01.08) 

375 'Third force' is the key to the nation's democracy, on: 
<http://www.taipeitimes.com/News/editorials/archives/2007/12/29/2003394758> (29.12.07) 

376 FPTP eliminuje vo všeobecnosti tretie strany a na rozdiel od SNTV napomáha DPP a najmä KMT 
a eliminuje malé strany. TSU neprekročila 5% uzavieraciu klauzulu a tým nezískala ani mandáty na 
základe celonárodných straníckych kandidátok.    

Jacobs, B., Legislative Elections Results, Taiwan communiqué no.117 January / February 2008, (s. 1 - 
6)   

377 TSU says it will not disband, stay center-left, on: 
<http://www.taipeitimes.com/News/taiwan/archives/2008/01/19/2003397898>(19.01.08) 

378 Vedenie TSU sa však od tejto podpory dištancovalo a povedla, že Dr. Chien nereprezentuje 
oficiálny postoj strany. KMT foes support Ma, on: 



 

prezidentskými voľbami vyjadril podporu Fankovi Hsieh Lee Teng-hui.379 Hlavnou štiepnou 
líniou taiwanského straníckeho systému je vzťah k Číne a k zjednoteniu prípadne vyhláseniu 
nezávislosti. V súčasnosti však hlavní predstavitelia KMT Ma Ying-Jeou380 aj DPP Frank 
Hsieh381 v tejto otázke zastávajú umiernené postoje.382  

                                                                                                                                                         
<http://www.chinapost.com.tw/editorial/taiwan%20issues/2008/03/05/145646/KMT-
foes.htm>(05.03.08) 

379 Former Taiwanese leader endorses Hsieh for president, on: 
<http://news.bbc.co.uk/1/shared/spl/hi/pop_ups/08/asia_pac_taiwan_voters0_views/html/9.stm> 

(20.03.08) 

380 Cossa, R., Looking behind Ma's 'three noes', on: 
<http://www.taipeitimes.com/News/editorials/archives/2008/01/21/2003398185>(21.01.08) 

381 Taiwan's presidential candidates kick off campaigns, call for better ties with China, on: 
<http://www.chinapost.com.tw/news/2008/01/27/140809/Taiwan%27s%2Dpresidential.htm>(27.01.08) 

382 Otázkou štátnosti a národnej identity sa budem venovať v tretej kapitole.  



 

4.   Súčasný vývoj čínsko-taiwanských vzťahov 
 

4.1 Vzostup DPP a vplyv na vzťahy Taiwanu s pevninou 
 

            V roku 2000 Lee Teng-hui nemohol podľa ústavy kandidovať na post prezidenta 
tretíkrát po sebe. Za Kuomintang kandidoval jeho viceprezident Lien Chan. Už pre 
spomenutú roztržku medzi Leem a Jamesom Soongom, kandidoval James Soong (Soong Chu-
yu) po vylúčení z KMT ako nezávislý kandidát383. Tretím hlavným kandidátom na prezidenta 
bol Chen Shui-bian384 za Demokratickú progresívnu stranu (DPP).385 Zopakoval sa scenár 
podobný tomu z roku 1994, keď Chen Shui-bian sa stal primátorom Taipei, potom čo 
kandidáti KMT a Novej strany (NP) zviedli bratovražedný súboj. Podobne tomu bolo i v roku 
2000. Soong aj Lien sa vzájomne obviňovali z korupcie386, zvlášť kampaň KMT rozpútaná 
v decembri 1999 proti Jamesovi Soongovi spôsobila pokles jeho popularity a ironicky 
dopomohla Chen Shui-bianovi k víťazstvu.387    
          Chen Shui-bianovi pomohlo mimo boja medzi Lienom a Soongom k víťazstvu 
i niekoľko ďalších faktorov. Chenovi vyjadril svoju podporu Lee Yuan-tseh (nositeľ 
Nobelovej ceny za chémiu z roku 1986). Všetci traja hlavní kandidáti v kampani, vychádzali 
z umiernenej pozície vo vzťahu k ČĽR. Chenova DPP vydala v roku1999 Rezolúciu 
o budúcnosti Taiwanu, v ktorej sa zaviazala, že prezident DPP, bude viesť zodpovednú 
politiku v Taiwanskej úžine.  Chen sa vo svojej kampani zameral na boj s korupciou, 
zlepšenie sociálneho systému a životného prostredia - „politika zeleného ostrova“ a vyjadril 
v nej aj svoj odpor k jadrovej energii.388      
         Víťazom druhých priamych prezidentských volieb na Taiwane sa stal Chen Shui-bian 
s výsledkom 39,30% hlasov, druhý skončil James Soong s 36,8% a tretí Lien Chan s 23,1 % 
hlasov389. Rozdiel medzi Chenom a Soong bol o niečo viac ako 3%. Celkovo by sa dalo 
zovšeobecniť, že Chenovi pomohli dva externé faktory: roztržka medzi Lienom a Soongom 
a podpora Lee Yuan-tseha. Na voličov pozitívne zapôsobil jeho sľub bojovať s korupciou 
a zlepšiť sociálny systém.  
                                                 
383 Na viceprezidenta s ním kandidoval Chang Chau-hsiung. 

384 Na post viceprezidentky s ním kandidovala Annette Lu. 

385 Kandidovali aj Li Ao za NP a Hsu Hsin-liang ako nezávislý (Hsu bol pôvodne predsedom DPP, no svoje 
názory prehodnotil a prešiel na stranu „modrých“. DPP ho všeobecne vnímala v tomto období ako zradcu), ani 
jeden z týchto kandidátov nezískal však viac ako 1% hlasov.  Hsu vo v prezidentských voľbách 2008 podporil 
prezidentského kandidáta  Franka Hsieh. Presidential election: 26 days to go: Former DPP chairman Hsu joins 
Hsieh ranks, on: <http://www.taipeitimes.com/News/taiwan/archives/2008/02/25/2003402749>(25.02.08)   

386 Lien Chan nebol schopný ako premiér proti korupcií v rokoch 1993 – 1997 dosiahnuť zásadného úspechu 
a bol na poste nahradený Vincentom C. Siew.  Siew bol aj jeho kandidátom na viceprezidenta v roku 2000. 

387 KMT obvinil Jamesa Soonga, že ako generálny tajomník KMT prevádzal peniaze na svojho syna a švagrinú, 
čo Soong poprel. Fields, K., (2001): All Is Not Gold That Glitters: The Growing Liability of KMT, Inc, In 
Assessing Chen Shui-bian’s First year: The Domestic & International Agenda, Sigur Center Asia Paper Number 
14. Sigur Center for Asian Studies: George Washington University, 

Baum, J., Soong Sullied,  Far East Economic Review, January 6., 2000, (s.12) 

388 Pre širšiu analýzu situácie a postojov DPP v roku 2000:  

Rigger, S., The Democratic Progressive Party in 2000: Obstacles and Opportunities, The China Quarterly, No. 
168, December 2001,  (s. 944 - 959) 

389 Hsieh, J., F., Whither the Kuomintang?, The China Quarterly, No. 168, December 2001, (s. 931) 



 

          Pre KMT bol výsledok volieb veľkou prehrou, keď Lien Chan skončil na ponižujúcom 
treťom mieste len s 23%. To vyvolalo okamžitú reakciu a v Taipei došlo 18. marca  
k demonštrácii za odstúpenie Lee Teng-huia z postu predsedu KMT390.  Protestujúci ho 
obvinili, že vytlačil Soonga z KMT a že nominoval necharizmatického Liena na kandidáta na 
prezidenta a tým rozdelil elektorát KMT. Lee tlaku nakoniec ustúpil a z funkcie predsedu 
KMT 24. Marca odstúpil.  V ten istý deň založil James Sonng vlastnú politickú stranu PFP. 
391   
         Chen Shui-bian síce získal prezidentský úrad, no s ním i veľa problémov. Chenova 
administratíva bola všeobecne neskúsená.392 Armáda a zvlášť vysokí dôstojníci boli lojálni ku 
KMT a Chenovi nedôverovali. Rovnako to bolo aj so štátnou byrokraciou. Chen nemal 
podporu ani v Legislatívnom Yuane, kde z 225 poslancov, mal KMT 123 poslancov a NP 11 
poslancov, Chen disponoval len 70 poslancami.393  Chen sa pokúsil prekonať problém 
nedôvery vojenských veliteľov pokusom o vytvorenie „mosta“ k opozícií menovaním Tang 
Feia na post premiéra.394 Pripomínalo to trochu naruby výrok poľského disidenta Adama 
Michnika395 "Váš prezident, náš premiér".396 Tu sa tiež preukázal problém nastavenia 
poloprezidentského smerujúceho k superprezidentskému systému z obdobia Lee Teng-huia. 
           Chen sa pokúsil o vytvorenie o určitú vládu národného konsenzu, o kohabitácii sa tu 
v pravom zmysle nedá hovoriť, pretože vláda Tang Feia mala presadzovať program 
prezidenta Chena. Chen urobil ešte viac ústupkov keď prenechal posty ministrov obrany 

                                                 
390 Bolo by skôr logickejšie, keby Soong kandidoval na post prezidenta za KMT a Lien by sa stal predsedom 
KMT. Na tomto proteste sa zúčastnil aj vtedajší primátor Taipei za KMT Ma Ying-jeou. Ma, potom ako ho Lee 
odvolal z postu ministra spravodlivosti v 1996 (Ma bol úspešný v boji s korupciou no, svojou „prílišnou 
horlivosťou“ nie lenže ohrozoval korupčných politikov vlastnej strany, ale i stabilitu v Legislatívnom Yuane – 
pretože nezávislí poslanci, ktorí podporovali KMT boli podozriví z korupcie. Roy, D. (2003): Taiwan: A 
Political History, Cornell University Press (s. 206 - 207)) nebol Leemu príliš naklonený, hoci v roku 1998 vo 
voľbách na post primátora Taipei mu Lee mu poradil, aby sa Ma prezentoval ako nový Taiwanec a vyjadril mu 
verejnú podporu.  Jacobs, J., B.; Liu, I., B., Lee Teng-hui and the Idea of “Taiwan”, The China Quarterly No. 
190, 2007, (s. 388). Ma tesne porazil Chen Shui-biana, ktorý v roku 1998 tento post obhajoval. Je otázna či Ma 
Ying-joeuvi dopomohla k výhre prezentácia tejto identity, alebo fakt, že voliči NP mu dali prednosť pred 
vlastným kandidátom Wang Chien-shien, ktorý mal minimálnu šancu na úspech a Ma bol pre nich prijateľnejší, 
ako ďalšie by mali tolerovať Chena ďalšie funkčné obdobie. Hwang, J., Let Someone Else Try, on: 
<http://taiwanreview.nat.gov.tw/site/Tr/fp.asp?xItem=1368&CtNode=119>(25.02.08) 

391 Roy, D. (2003): Taiwan: A Political History, Cornell University Press ( s. 231) 

392 Jeho spolupracovníci mali väčšinou skúsenosti len z komunálnej politiky.  

393Chuo, Y., Changing Constitutional Roles of the Legislative Yuan, Taiwan Development Perspectives 2007, 
(s.110),  

Election Guide: Election profile: Taiwan, on: <http://www.electionguide.org/election.php?ID=924> (13.02.08)  

Pozri aj prílohu č.8 

394 Menovanie konzervatívneho Tanga premiérom spôsobovalo aj nevôľu viacerých členov DPP. 

395 Michnik, A., Gazeta Wyborcza, 03. 07.1989 

396 Tang Fei bol ministrom obrany vo vláde Vinceta Siew a generálom letectva.  

Taiwan names new prime minister, on: 

<http://news.bbc.co.uk/1/hi/world/asia-pacific/695298.stm> (14.02.08) 



 

a zahraničia opozícii.397 Tento pokus však skončil neúspešne a Tang Fei abdikoval pre 
nezhodu o projekte atómovej elektrárne v Kungliao po štyroch mesiacoch.398 
            Chen sa snažil presadiť svoj sociálny program 3x3, čo bolo značne problematické, 
keďže už Lee Teng-huiova administratíva sa snažila reformovať sociálny systém a vytvárala 
výrazný deficit štátneho rozpočtu, ktorý Chen zdedil.399 Chen mal za sebou necelú 40% 
verejnú podporu, čo  legitimitu jeho mandátu sťažovalo. Urobil preto ústretový krok 
a odstúpil z pozície predsedu DPP v máji 2000 s tým, že chce byť prezidentom všetkých 
Taiwancov.400 Jeho popularita narástla na 70%. Táto situácia netrvala dlho. V októbri 2000 
Chcenva vláda chcela zastaviť miliardový projekt atómovej elektrárne v Kungliao. Premiér 
Tang Fei hrozil demisiou, pokiaľ Chen projekt zastaví. Chen jeho rezignáciu prial a menoval 
premiérom Chang Chun-hsiunga, člena DPP dlhoročného člena Legislatívneho Yuanu.401 
Ekologicky ladená DPP mala všeobecne odpor voči nukleárnej energii už od svojho vzniku 
v roku 1986. Opozícia oponovala, že elektráreň prinesie pracovné miesta a vyrieši energetickú 
stabilitu Taiwanu, naproti tomu argumentoval nový premiér Chang Chun-hsiung, že Taiwan 
nemá kde skladovať nukleárny odpad a hovoril o rizikách atómovej energie. Situácia sa 
vyhrotila a opozícia hrozila impeachmentom, pokiaľ Chen neprenechá toto rozhodnutie na 
legislatíve. Nakoniec zasiahol do sporu ústavný súd, ktorý rozhodol, že o záležitosti projektu 
atómovej elektrárne v Kungliao má rozhodnúť legislatíva. Prezident toto rozhodnutie 
najvyššieho súdu prijal.402              
         Kríza bola síce zažehnaná, no Chenova administratíva bola kritizovaná za hospodársku 
politiku nie len z radov opozície, ale i rôznych think-tankov, ktoré pred voľbami stáli na 
strane DPP. Na druhej strane, pri prevahe opozície v Legislatívnom Yuane (LY) sa Chenovi 
len ťažko presadzovala jeho politika.403  
           Vo vzťahu ČĽR sa vo svojom inauguračnom prejave Chen Shui-bian vyjadroval oveľa 
viac zdržanlivejšie ako jeho predchodca, keď Lee Teng-hui v roku 1999 hovoril o špeciálnych 
medzištátnych vzťahoch medzi ČĽR a ROC. Vo svojom prejave vo vzťahu k ČĽR povedal, 
že pokiaľ ČĽR sa zdrží voči Taiwanu násilia, tak,nevyhlási nezávislosť, nebude meniť názov 
ROC a ani robiť také ústavné zmeny, ktoré by viedli k vyhláseniu nezávislosti. Rovnako sa 
zaviazal, že nebude rušiť princípy pre národné zjednotenie. 404  ČĽR bola z jeho prejavu 
sklamaná, keďže Chen sa nezaviazal verejne dodržiavať princíp jednej Číny.405 Situáciu 
                                                 
397 Roy, D. (2003): Taiwan: A Political History, Cornell University Press (s. 232) 

398 Baum, J.; Pao, M., Rude Awaking, Far East Economic Review, October 19, 2000, (s.17) 

399 Roy, D. (2003): Taiwan: A Political History, Cornell University Press (s. 231) 

400 Ibid. ( s. 236) 

401 Chang Chun-hsiung bol členom Legislatívneho Yuanu od roku 1983 – do roku 2000. 

402 Sicherman, H., (2001): Taiwan’s Chen Shui-Bian: a President’s Progress, 
<http://www.fpri.org/enotes/20010511.sicherman.chenprogress.html> 

403 Baum, J.; Pao, M., Rude Awaking, Far East Economic Review, October 19, 2000, (s.18) 

404 President Chen Shui-bian's inauguration speech May 20th 2000, Taipei, on:   

<http://ken_davies.tripod.com/inaugural.html>(15.02.08) 

405 China's response to Taiwan President Chen Shui-bian's inauguration speech May 21st 2000, Beijing, One-
China Principle Allows for No Evasion or Ambiguity: Commentary, on: 

<http://ken_davies.tripod.com/response.html> (15.02.08), 

Baum, J.; Biers, D.; Lawrence, S.,V., Chen’s Chance, Far East Economic Review, March 30., 2000, (s.19) 



 

v roku 2000 k ČĽR komplikovala aj jeho viceprezidentka Annette Lu. Chen sa snažil svojimi 
výrokmi smerom k Číne pôsobiť umiernene, Lu robila presný opak. Za svoje výroky 
podporujúce taiwanskú nezávislosť si Lu vyslúžila od ČĽR nepekný titul spodina národa 
(scum of the nation)406.  Chen síce nepristúpil na politické koncesie k ČĽR, no v praktickej 
oblasti ponúkol možnosť priameho dopravného spojenia a obchodu medzi prístavmi ČĽR 
Xiamen a Fuzhou a tromi pobrežnými  súostroviami ROC: Kinmen a Matsu, táto politika 
dostala názov „tri mini spojenia“ („three mini links“).407 
      Lee Teng-hui pomáha v auguste 2001 založiť Úniu taiwanskej solidarity (TSU). TSU sa 
vtedy profilovala ako spojenec DPP a mala pritiahnuť Leeových sympatizantov lokalizácie 
(Taiwan localization movement) a stúpencov primátu Taiwanu vo vzťahu k ČĽR (Taiwan 
first policy). Malo sa jednať o stranu, ktorá podobne ako DPP sympatizuje s ideou taiwanskej 
nezávislosti, no v sociálnych otázkach je konzervatívnejšia408. V 2001 TSU preferovala 
zmenu volebného zákona do LY  na dvojkolový väčšinový systém (TRS), ktorý sa uplatňuje 
pri voľbách do dolnej komory vo Francúzsku. Táto úvaha mala v roku 2001 opodstatnenie, 
keďže TSU v tej dobe uvažovala o spolupráci s DPP.409 KMT reagoval na tieto aktivity 
svojho bývalého predsedu vylúčením zo strany.410  
        Parlamentné voľby v roku 2001 možno vnímať ako počiatok vzniku modrej a zelenej  
koalície. DPP sa stala víťazom volieb. Vláda DPP nedosahovala pozitívne ekonomické 
výsledky a v predvolebnej kampani vsadila najmä na nacionalizmus.411 Modrí KMT, NP a 
PFP dokopy síce stratili počet kresiel, no udržali si prevahu nad zelenými  DPP a TSU. 412       
           V roku 2002 prezident Chen povolil investície high-tech spoločností v ČĽR, čo 
kritizovala TSU. V tom istom roku začal prezident Chen proces desinizácie a odbúravania 
symbolov KMT režimu. Plánoval i zmeniť štátnu vlajku, čo sa nepodarilo.413 Chenova 
administratíva začala odstraňovať portréty Čankajška a Chiang Ching-kua z verejných budov 
a pridala slovo Taiwan do pasu k ROC. Tento krok sa stretol s nevôľou ČĽR, pretože to 
vnímala ako prejav separatizmu. Školské osnovy sa začali viac sústreďovať viac na dejiny 
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Taiwanu ako Číny.414  Chen Shui-bian sa stal  v júli 2002 predsedom DPP a následne na 29. 
výročnom stretnutí Svetovej federácie  taiwanských asociácií (WFTA) v Tokiu 3. Augusta 
vyhlásil: " Taiwan nie je časť niečoho iného, nie je niekoho miestnou vládou, ani provinciou 
nikoho iného."415 
         Na sklonku roku 2003, Chen Shui-bian podpísal návrh na vypísanie obranného 
referenda. Idea spočívala v tom, či sa obyvatelia Taiwanu cítia byť ohrození v tej dobe 450 
raketami krátkeho doletu ČĽR. Tento krok kritizovali modrí s odôvodnením, že toto 
referendum aj tak vplyv na rakety ČĽR mať nebude.  Modrí to vnímali, ako predvolebný ťah 
Chena pred prezidentskými voľbami v roku 2004. Rovnako aj administratíva prezidenta 
Busha varovala Chena pred jednostrannými  aktmi, ktoré by narušili status quo v Taiwanskej 
úžine.416 Nakoniec došlo k úprave zákona o referende, ktoré modrí pozmenili, tak že 
referendum môže byť vypísané z podnetu i parlamentu, ako aj ľudovej iniciatívy, nie len 
z podnetu prezidenta, ako to chcel pôvodne Chen. Referendum nakoniec obsahovalo dve 
otázky: či má Taiwan posilniť svoju obranu, ak ČĽR svoje rakety nestiahne, nákupom zbraní 
z USA a druhá: či má vláda ROC začať jednania s ČĽR o mierovom usporiadaní a stabilite.417 
       V roku 2004 sa konali prezidentské voľby v ktorých Chen Shui-bian obhajoval 
prezidentské kreslo a Annette Lu post viceprezidentky. Proti nim kandidoval opätovne Lien 
Chan na post prezidenta, tento krát modrí spojili sily a na post viceprezidenta s ním 
kandidoval James Soong. Je určitou iróniou osudu, že modri kandidovali tak ako to na 
sklonku 90-tych rokov navrhoval pre voľby 2000 bývalý predseda KMT Lee Teng-hui. Chen 
a Lu obhájili svoje posty, no volebný výsledok bol veľmi tesný, rozdiel bol len približne 30 
000 hlasov z 13 miliónov odovzdaných hlasov.418  Pozície kandidátov boli pomerne 
vyrovnané, v kampani sa zelení (prezident Chen s podporou bývalého prezidenta Lee Teng-
huia) zamerali na status Taiwanu, čím tlačili Liena a Soonga do pozície sa brániť, že nechcú 
Taiwan vydať ČĽR. Lien Chan počas prezidentskej kampane  podporil politiku jednej Číny - 
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rôznych interpretácií.  Modrí nedokázali v kampani úspešne poukázať na ekonomické otázky 
neschopnosti Chenovej administratívy. Chen dokázal svojich modrých protikandidátov 
otázkou suverenity úspešne vymanévrovať.  
              Dôvodov prečo Chen vyhral prezidentské voľby je niekoľko. Modrí zvyčajne dokážu 
bodovať dobre v parlamentných voľbách, no použitie taktiky lokálnej politiky, sa nedá dobre 
využiť v prezidentských voľbách. Ďalším dôvodom bola „konfigurácia“ v ktorej modrí 
kandidovali, keď populárnejší Soong kandidoval na viceprezidenta. Logicky by opačné garde 
malo väčší zmysel, no v porovnaní KMT a PFP,  v tomto bol KMT silnejší. Tretí dôvod bolo 
obranné referendum a navodená atmosféra ohrozenia Taiwanu ČĽR, na čo dal Chen 
v kampani dôraz a Lien a Soong sa museli brániť, že nie sú zradcovia. Zásadným faktorom 
bolo záhadná streľba deň pred voľbami piatok 19. Marca, keď Chen aj Lu, boli postrelení 
počas kampane v meste Tainan.419 Toto naklonilo sympatie v prospech Chena, no zároveň 
armáda aj polícia bola pre incident vo zvýšenej pohotovosti, teda časť policajtov a vojakov sa 
nemohla zúčastniť volieb.420 Externým faktorom boli spoločné námorné cvičenia Francúzska 
a ČĽR v Juhočínskom mori deň pred voľbami.421    
            KMT a PFP výsledok volieb napadli, hlavnými argumentmi boli nízky rozdiel v počte 
hlasov necelých 30 000 a pre vysoký počet neplatných hlasov – 300 000. Rovnako obvinili 
Chena z inscenovania streľby a z jeho využitia deň pred voľbami vo svoj prospech. Napriek 
námietkam, bol však výsledok volieb Centrálnou volebnou komisiou (CEC) uznaný 
a prezident Chen zotrval vo funkcií.  Prezidentským voľbám predchádzali parlamentné voľby 
do LY, kde si podržali modrí tesnú väčšinu (114) nad zelenými (101). Teda i druhé obdobie 
musela Chenova administratíva čeliť opozičnej prevahe v LY.422  V parlamentných 
i prezidentských voľbách rezonovala zo strany zelených požiadavka implementácie novej 
ústavy vyhlásenie Taiwanskej republiky v roku 2008.    
            V inauguračnom prejave 20 mája 2004 bol však znovuzvolený prezident Chen 
miernejší. Prisľúbil v ňom sa pridŕžať politiku piatich nie (five no’s policy), zaviazal sa, že: 
nevyhlási nezávislosť, nezmení meno štátu, nevyhlási referendum o nezávislosti, nepridá 
pojem „špeciálnych medzištátnych vzťahov“423 do ústavy a nezriekne sa národných smerníc 
pre zjednotenie.424  Jeho miernosť môže súvisieť i s tým, že tri dni pred inauguráciou vydala 
vládna agentúra ČĽR 17. mája vyhlásenie, obsahujúce sedem bodov k taiwanským krajanom 
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poukazujúci na ekonomické výhody spolupráce s pevninou a načrtáva možnosti začatia 
dialógu o zjednotení. Síce text je umiernený ,no je z neho jasné, že ČĽR nepripúšťa inú 
konečnú alternatívu ako zjednotenie425.   
           Vzťah Bushovej k Chenovej administratíve prešiel zaujímavým vývojom od výroku 
prezidenta Busha v apríli 2001: USA urobí čokoľvek, aby pomohol Taiwanu sa ubrániť. 
Nasledovne 24. apríla prezident Bush schválil najväčšie monžstvo zbraní na predaj pre 
Taiwan.426 Rovnako i povolil prezidentovi Chenovi návštevu New Yorku. USA začali byť 
znepokojené Chenovou politikou a možnosťou vtiahnutia do konfliktu s Čínou. V roku 2003 
nastal určitý posun po návšteve Premiéra ČĽR Wen Jiabaa USA smerom k Taiwanu. Počas 
svojej návštevy Pekingu Colin Powell vyslovil názor: Taiwan nie je nezávislý, nie je to 
suverénny štát.427        
           Rok 2005 priniesol dve iniciatívy ČĽR, ktoré zásadne ovplyvnili vzťahy v Taiwanskej 
úžine. Prvým bolo marcové priatie zákona o nedeliteľnosti Číny (Anti-Secession Law).428 Na 
tento zákon, zvlášť článok osem vyvolal na Taiwane všeobecnú nevôľu. V skratke článok 
osem hovorí o tom, že pokiaľ Taiwan vyhlási nezávislosť, alebo pokiaľ podľa mienky ČĽR 
zjednotenie z dlhodobého hľadiska nebude možne dosiahnuť, je ČĽR pripravená použiť voči 
Taiwanu nemierové prostriedky. Tento akt ČĽR neprispel k jej popularite, EU predtým 
zvažovala zrušenie na embargo zbraní do ČĽR, po jeho prijatí od týchto úvah ustúpila.429 
USA považovali tento krok ČĽR za zbytočný a nešťastný.430 Druhým bolo pozvanie 
predsedov KMT a PFP na návštevu do ČĽR.431 Lien Chan tak urobil v apríli.432 Lien Chan 
a Hu Jintao sa dohodli na päť bodovej dohode a vyjadrili presvedčenie o pokračovaní dialógu 
v Taiwanskej úžine na základe konsenzu z roku 1992 na báze ktorého, by vznikla mierová 
zmluva medzi kontinentálnou Čínou a Taiwanom.433 James Soong navštívil Čínu na začiatku 
mája.434 Od tejto návštevy Liena Chena pokračuje pravidelný dialóg medzi KMT a KS 
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Číny.435  Dr. de Lisle naznačuje, že ide o krok postupnej kultivácie vzťahu s vtedajšou 
opozíciou (KMT + PFP) na Taiwane, rovnako to môže byť i strategický zámer ČĽR 
uplatňovať známu Caesarovskú stratégiu: rozdeľuj a panuj.436   
        Po prehratých prezidentských voľbách sa oslabila pozícia Lien Chana v KMT a novým 
predsedom KMT sa stal primátor Taipei Ma Ying-jeou. Ma porazil v prvých súťaživých 
voľbách o post predsedu KMT súčasného predsedu parlamentu Wang Jin-pynga, ktorý jeho 
ponuku byť prvým podpredsedom KMT odmietol. Ma poveril Liena Chana koordinovaním 
spolupráce medzi KMP a KS Číny, čo by sa dalo vnímať ako určitá príprava na prezidentské 
voľby 2008, Ma tým chcel pôsobiť viac dostredivo a získať si tým umiernených voličov.437 
           KMT pod vedením Ma získal víťazstvo v komunálnych voľbách, keď získal 14 z 23 
mestských a krajských obvodov, naproti tomu DPP získala len 6.438  KMT napomohli dva 
faktory:  neschopnosť vlády bojovať s nezamestnanosťou a škandál DPP v ich bašte v meste 
Kaohsiungu.439 V tom istom roku prebiehali i posledné voľby do Národného zhromaždenia, 
ktoré vtedajšia opozícia tiež vyhrala. Siedmeho júna 2005, bolo Národné zhromaždenie 
zrušené.440 Na Taiwane sa v roku 2005 sa konali voľby do Národného zhromaždenia a troje 
voľby miestne voľby.441 Dr. De Lisle poukazuje na faktor príliš častých volieb na Taiwane, čo 
má z časti na svedomí i krátky legislatívny cyklus.442  To môže časom spôsobiť efekt 
opotrebovania sa elektorátu a nižšej volebnej účasti, zvlášť problém to môže byť v prípade 
referend, na ktorých platnosť je potrebná nadpolovičná účasť oprávnených voličov.  
           V máji 2006 bol Chen Shui-bianov zať obvinený zo sprenevery,443 rovnako bola 
obvinená v novembri i jeho žena rovnako zo sprenevery a samotného Chena zachránilo od 
obvinenia len prezidentská imunita.444 Proti Chenovi sa zdvihla vlna protestov žiadajúca jeho 
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odstúpenie. Dokonca i laureát Nobelovej ceny za chémiu Lee Yuan-tseh, ktorý Chena 
v prezidentskej kampani v roku 2000 podporil, žiadal jeho odstúpenie.445 V septembri 
a októbri 2006 prebiehali v Taipei masové demonštrácie, žiadajúce Chenove odstúpenie.446 
Chen reagoval na situáciu snahou zvýšiť svoju podporu postupnou elimináciou „piatich nie“, 
aby si získal sympatie zástancov taiwanskej nezávislosti.                 
           V septembri 2006 sa snažil bezúspešne zmeniť meno z ROC na Taiwanskú republiku 
a predefinovať národné teritórium. Predtým vo Februári 2006 pozastavil činnosť Rady 
národného zjednotenia (NUC) a označil NUC a tézy národného zjednotenia  za   absurdné 
produkty absurdnej doby, ktoré znemožňovali taiwanskému ľudu právo rozhodovať o svojej 
budúcnosti.447 To znepokojilo USA, ktoré žiadali po Chenovi vyjadrenie, že nemení 
unilaterálne status quo v Taiwanskej úžine.448 USA boli iritované potom, čo Chen vydal jedno 
vyhlásenie v angličtine, no obsahovo iné v čínštine.449 V komunálnej kampani 2006 prezident 
Chen zopakoval niekoľkokrát koncept Taiwanskej republiky. Chen svoju nacionalistickou 
rétoriku smeroval k ČĽR a reakcie ČĽR využíval pre svoju kampaň. Ak ČĽR na jeho rétoriku 
nereagovala, tak to Chen interpretoval tak, že zachoval dôstojnosť  a nezávislosť Taiwanu vo 
vzťahoch v Taiwanskej úžine, pokiaľ ČĽR reagovala silnejšie na jeho vyhlásenia, tak ju 
obviňoval zo zastrašovania Taiwancov a snažil sa tým získať pre svoju politiku sympatie.450  
       Paradoxne uškodila situácia okolo Chenovho škandálu vtedajšiemu predsedovi KMT 
a primátorovi Taipei Ma Ying-jeouvi. Primátor Ma žiadal protestujúcich v Taipei , aby 
dodržiavali  zákony a rovnako dbal na dodržiavanie ústavy pri pokuse opozície pri odvolaní 
Chena.451  Ma bol za to kritizovaný protestujúcimi ako príliš zmierlivý a DPP prešla do 
protiútoku a obvinila Ma v auguste 2006 zo zneužívania špeciálneho fondu, ktorý mal 
k dispozícií ako primátor Taipei.452 Ma sa bránil, že tento fond používal na charitu, nie na 
vlastné obohacovanie. Pre obvinenie  sa však v 13. februára  vzdáva pozície predsedu 
KMT.453 Ma bol dvakrát súdom oslobodený. Oslobodil ho taipejský obvodný súd454 a jeho 
verdikt potvrdil i najvyšší súd.455          
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         Chenova aféra však paradoxne nepoškodí výrazne DPP, ktorá získava v Kaushingu vo 
voľbách primátora tesnú väčšinu.456 Rok 2006 bol pre taiwanskú ekonomiku ďalším zlý 
rokom, keď sa Taiwan ocitol na chvoste ázijských tigrov vo všetkých relevantných 
ukazovateľoch. Podľa názoru  Chu Yu-hana si  za to z veľkej časti môže sám. Pretože rok 
2006 bol rokom politických zmätkov. Po druhé vláda DPP sa bráni investíciám v ČĽR, čím si 
spôsobila odliv kapitálu a odchod talentovaných odborníkov do tretích krajín, rovnako 
taiwanské firmy presúvajú svoje sídla do Hongkongu, Singapuru atď., aby mohli obchádzať 
reštrikcie vlády DPP na investície v ČĽR.457 EU sa rovnako vyjadrila kriticky k miere slobody 
podnikania na Taiwane.458 V roku 2006 sa zároveň pre korupčný škandál zhoršili vzťahy 
medzi TSU a DPP.459 
        Rok 2007 bol predovšetkým predvolebným rokom pred voľbami do Legislatívneho 
Yuanu, ako aj rok sporov okolo referend z iniciatívy DPP a KMT460 a viny či neviny 
prezidentského kandidáta Ma Ying-jeoua. Zaujímavý vývoj prebiehal okolo premenovania 
Čankajškovej pamätnej haly. Spor prebiehal medzi prezidentom Chen Shui-bianom 
a ministerstvom školstva na jednej strane a najmä primátorom Taipei Hau Lung-binom461 na 
druhej. Chen a ministerstvo presadzovali zmenu jej názvu na Pamätnú národnú halu 
demokracie Taiwanu. Proti tomu sa Hau úporne bránil, obhajoval pôvodný názov, poukazujúc 
na zákon na ochranu kultúrnych pamiatok.462 Nakoniec sa presadila vôľa prezidenta a tým sa 
odstránil jeden zo symbolov režimu KMT.463 V roku  2008 administratíva Chen Shui-biana 
prišla s návrhom zredukovať počet ministerstiev a vládnych agentúr z 36 na 26.  No je 
nepravdepodobné, že by Chenova administratíva túto reformu ešte začala.464 

 
4.2 Taiwanská identita – taiwanská suverenita, komu patri Taiwan? 
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        Čínska republika (ROC) spĺňa všetky kritéria štátnosti ako boli definované konvenciou 
v Montevideu.465 Zásadným problémom pre ROC je medzinárodné uznanie.466 Keďže ČĽR 
v rámci princípu jednej Číny trvá na poňatí medzinárodného uznania ako hry s nulovým 
súčtom, čo v praxi znamená, ten kto uznáva ČĽR nemôže uznať ROC a opačne. Rovnako 
ČĽR bráni ROC v členstve v medzinárodných organizáciách, ktoré vyžadujú štátnosť.467 
Medzi ČĽR a ROC nedošlo k situácií ako medzi nemeckými republikami (pred zjednotením), 
či kórejskými republikami k vzájomnému uznaniu, i keď v oboch prípadoch obe strany  
súhlasili s tvrdením, že existuje len jedno Nemecko a jedna Kórea, no popri tom mohli 
existovať dve politické entity, ktoré  reprezentovali a v prípade Kórei reprezentujúce jeden 
národ. Keďže ČĽR je členkou bezpečnostnej rady OSN  a väčšina štátov OSN uznávajú ČĽR, 
je viac než nepravdepodobné, že by sa ROC do OSN vrátila, pokiaľ ČĽR svoje stanovisko 
nezmení. Z hľadiska štátnosti mimo OSN dlhodobo existovalo Švajčiarsko a jeho štátnosť 
nikto nespochybňoval, popri tom členmi OSN sú štáty ako Cyprus, Palestínska samospráva, 
ktoré na svojom území nedisponujú vnútornou suverenitou. Z kritérií štátnosti sú na tom štáty 
ako Cyprus, Palestínska samospráva a Somálsko podstatne horšie ako ROC, hoci ROC nie je 
členom OSN.  
         Z hľadiska medzinárodného uznania je dobrým príkladom momentálna situácia Kosova. 
Kosovo je podľa Condoleezzy Rice špecifickým príkladom, špecifických okolností.468 
V prípade USA nie je problém uznať Kosovo, no problémom by bolo diplomaticky uznať 
ROC. Táto situácia sa dá interpretovať z pohľadu realistickej teórie medzinárodných vzťahov, 
zohľadňujúc národné záujmy štátov, ako aj sféry vplyvu a postavenie aktérov medzinárodnom 
globálnom systéme. Rovnako pozícia ČĽR v severovýchodnej Ázií je iná ako Srbska na 
Balkáne. Štátnosť Kosova odhliadnuc od interpretácií medzinárodného práva právoplatnosti 
jeho vyhlásenia nezávislosti je z hľadiska minimálne vykonávania vnútornej suverenity 
diskutabilná.  
          V prípade Taiwanu ostáva z hľadiska medzinárodného práva otvorená otázka komu 
vlastne Taiwan patrí. Z hľadiska argumentácie by som metodologicky rozlíšil tri 
argumentácie suverenity nad Taiwanom: čínske argumentácie ROC a ČĽR a taiwanskú 
argumentáciu suverenity nad Taiwanom.  
         Čínske argumentácia sa zhodujú, že Čína od dynastie Ming spravovala Taiwan do jeho 
odstúpenia Japonsku v roku 1895. Na základe Káhirskej deklarácie a Postupimskej  
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proklamácie mal byť Taiwan navrátený Číne. ROC ani ČĽR neuznávajú Mierovú zmluvu zo 
San Francisca, pretože nie sú jej zmluvnými stranami. ČĽR sa však považuje za nástupnícky 
štát ROC a po porážke KMT na pevnine v roku 1949 sa ČĽR považuje jediného legitímneho 
vykonávateľa suverenity Taiwanu.469   
         USA v Šanghajskom komuniké v roku 1972 berú USA pozíciu ČĽR na vedomie. No 
v TRA USA deklarujú, že budú odporovať použitiu sily a nátlaku, ktorý by ohrozil 
bezpečnosť a spoločenský a ekonomický systém ľudu Taiwanu.470 Oboje sa dá vnímať ako 
určitá strategická nejednoznačnosť. USA sa vyhýbajú definovať, kto je podľa nich  držiteľom 
suverenity nad Taiwanom.471 ROC si nárokuje na Taiwan a ďalšie teritória aj podľa Zmluvy 
z Taipei. Podľa interview Lee Teng-huia pre Deutsche Welle v roku 1999, je ROC, potom ako 
sa po ústavných zmenách z roku 1991 vzdala teritórií, kde vykonáva suverenitu ČĽR, jediným 
suverénnym vlastníkom Taiwanu a teritórií, ktoré ČĽR na ROC nedobila. 
          V prípade zástancov taiwanskej suverenity nad Taiwanom sú hlavným argumentmi, že 
Káhirská deklarácia a Postdamská proklamácia nemajú právne záväzný charakter. Hlavným 
argumentom je, že Mierová zmluva zo  San Franciska nedefinuje suveréna nad Taiwanom 
a prirodzeným suverénom nad Taiwanom je taiwanský ľud.472 
        S otázkou suverenity sa úzko spája otázka národnej identity a národa. Pokiaľ teda 
suverénom na Taiwane taiwanský ľud, musí existovať taiwanský národ, ktorý by žiadal    
právo národa na sebaurčenie. Je diskutabilné, či existuje rozdiel medzi taiwanským a čínskym 
národom. Obyvatelia kontinentálnej Číny i Taiwanu sú dominantne Hanovia. 70% obyvateľov 
Taiwanu používa jazyk Hoklo473. ktorý je blízky  Kantónčine a jazyku Amoy, používanom 
v čínskej provincií Fu-ťien. S výnimkou spoločnej imperiálnej histórie a krátkej spoločnej 
správy ROC v rokoch 1945 – 49 sa však Taiwan a kontinentálna Čína od roku 1895  vyvíjali 
samostatne. Pokiaľ možno hľadať počiatok konštituovania taiwanskej identity, je potrebné 
začať práve v roku 1895, keď bol Taiwan odstúpený Japonsku.  
         Japonska kolonizácia mala niekoľko dôsledkov. Z jazykového hľadiska Taiwan stál 
mimo štandardizácie čínštiny a vytvorenie podoby Mandarín. Na Taiwane sa teda používali 
čínske dialekty a japončina. Mimo kultúrnej a jazykovej asimilácie a desinizácie vplývalo 
japonská kolonizácia i inštitucionálne. Japonská správa povolila postupne participáciu 
Taiwancov na správe Taiwanu. Zaviedla čiastočné voľby na komunálnej úrovni, ktoré 
prebiehali v rokoch 1935 - 1945.474 Teda taiwanské elity boli plne inkorporované do 
japonského provinčného systému, na ktorom mohli participovať, ale nie mu dominovať.475 
Zvlášť druhá generácia, ktorá žila pod japonskou nadvládou a prešla japonským školským 
systémom, ktorej Japonské cisárstvo ponúkalo dobre uplatnenie. Rovnako získali iné 
povedomie ako ponúkala kontinentálna Čína, preto bol pre túto generáciu prechod z japonskej 
pod Kuomintangsku nadvládu traumatizujúci.  
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          KMT režim si neuvedomoval ani sa nepripravil na situáciu na Taiwane a na dopad 
japonskej koloniálnej správy. Okupačná správa KMT a incident 228 spôsobila dlhodobú 
traumu taiwanskej spoločnosti.476 Po japonskej desinizácií nasledoval sinizácia KMT režimu. 
Počas autoritárskeho režimu bola taiwanská identita potláčaná v prospech čínskej 
a vyjadrenia, ktoré by podporovali, alebo obhajovali taiwanskú nezávislosť boli potláčané477. 
Preto s demokratizáciou sa vynorila i otázka taiwanskej identity a nezávislosti. Lee Teng-hui 
počas svojho prezidentského obdobia postupne presúval pozornosť z čínskej na taiwanskú 
identitu, keďže jeho vláda mala predovšetkým reprezentovať záujmy obyvateľov Taiwanu.478 
Už jeho predchodcu Chiang Ching-kua KMT začal postupne stávať viac taiwanskou stranou. 
Chiang si uvedomoval, že pokiaľ sa má KMT na Taiwane udržať, potrebuje kooptovať do 
strany viac rodených Taiwancov.479 Lee v tomto trende pokračoval.480 Lee sa snažil a snaží 
pôsobiť na Taiwane integračne, pod ideou nových Taiwancov sa snažil spájať staro 
i novousadlíkov pre novú taiwanskú identitu.481 Lee sa rovnako snažil opatrne a pragmaticky 
pôsobiť v rámci politiky jedenej Číny pri ponechaní mena ROC, pretože podľa jeho mienky 
taiwanská identita sa neviaže na formálne vyhlásenie taiwanskej  nezávislosti.482 Chen Shui-
bian počas svojich dvoch funkčných období postupne pokračoval v desinizácii, ako aj 
odstraňovaním inštitúcií,483 ktoré spájali Taiwan s pevninou ako NUC. Rovnako školské 
učebnice začali byť viac zamerané na Taiwan ako na Čínu, začal sa viac klásť dôraz na 
taiwanskú históriu a kultúru  na úkor čínskej histórie a kultúry.484  
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        Z hľadiska preferencií obyvateľov medzi taiwanskou identitou a čínskou identitou, 
prípadne jej kombináciou nastal posun v prospech taiwanskej identity zo 17,3% v roku 1992 
na 46.5% v roku 2005.485 Podľa  Dr. Shelly Rigger neexistuje jasná korelácia medzi 
identifikáciou sa s taiwanskou identitou a taiwanskou nezávislosťou. Dr. Philip C. Saunders 
tiež nepovažuje taiwanskú identitu za kľúčovú indikátor pre identifikáciu sa s taiwanskou 
nezávislosťou, no analytici ČĽR tvrdia, že takáto korelácia existuje.486   Metodologicky je 
veľmi ťažké zistiť, aké sú reálne preferencie taiwanského obyvateľstva vo vzťahu 
k nezávislosti, zjednoteniu či statusu quo, práve pre potencionálnu hrozbu, ktorá ČĽR 
predstavuje. Z tohto dôvodu väčšina Taiwancov dlhodobo preferuje status quo, teda pozíciu, 
ktorú je možno rozčleniť:  

1. Status quo teraz = kvázi nezávislosť a vyhlásenie nezávislosti de jure 

neskôr 

2. Status quo teraz a odsun otázky statusu na dobu neurčitú  

3. Status quo teraz a zjednotenie neskôr487  

Profesor Roy tvrdí, že pre hrozbu ČĽR väčšina Taiwancov podporuje alternatívu status quo, 
ako dočasnú alternatívu, ktorá ich nezaväzuje k definitívnemu rozhodnutiu a má pritom 
rozdvojené identitu, jednu ktorú deklarujú, druhú skutočnú.488 Preto KMT a DPP v boji 
o voliča volia umiernené dostredivé stratégie v parlamentných i prezidentských voľbách.489 
Z hľadiska preferencií taiwanská verejnosť všeobecne odmieta formulu ČĽR jedna krajina 
dva systémy, je otázne ako sa bude verejná mienka  stavať k myšlienke Vincenta Siew 
spoločného trhu v Taiwanskej úžine.490    
  

4.3 Nová čínska stratégia voči Taiwanu 
 

          "Odlákaj nepriateľovych najlepších a najmúdrejších ľudí, tak aby zostal bez poradcov. 
Vyšli zradcov do jeho krajiny, aby spôsobili, že vládna politika bude zmarená.  Podnecuj  
intrigy a klamy a rozosievaj nezhodu medzi vládcom a ministrami. Úskokmi spôsobuj 

                                                 
485 Na Taiwane nie je neobvyklé, že sa obyvateľ Taiwanu sa identifikuje ako Číňan a Taiwanec zároveň. V roku 
2005 sa tak identifikovalo podľa prieskumu NCCU 42% respondentov. Jacobs, J.,B.;  Liu, I., B., Lee Teng-hui 
and the Idea of “Taiwan”, The China Quarterly  No. 190, 2007, (s. 392),  

Saunders, P.,C., Long-term Trends in China-Taiwan Relations: Implications for U.S. Taiwan Policy, 
November/December 2005, Vol. 45, No. 6,  (s. 976) 

486 Saunders, P.,C., Long-term Trends in China-Taiwan Relations: Implications for U.S. Taiwan Policy, 
November/December 2005, Vol. 45, No. 6,  (s. 975) 

487 Pre bližšiu o verejnej mienke pozri prílohu č.13 

488 Roy, D. (2003): Taiwan: A Political History, Cornell University Press (s. 243) 

489 Presidential election 2008: 19 days to go: Hsieh trade policy puts the nation first, 

<http://www.taipeitimes.com/News/taiwan/archives/2008/03/03/2003403783>(03.03.08), 

Cossa, R., Looking behind Ma's 'three noes',  

<http://www.taipeitimes.com/News/editorials/archives/2008/01/21/2003398185>(21.01.08) 

490 K tomuto návrhu neboli totiž žiadne prieskumy verejnej mienky vytvorené. KMT chair consolidating support 
for Ma, on: <http://www.chinapost.com.tw/taiwan/2008/03/02/145223/KMT%2Dchair.htm>(02.03.08) 



 

zhoršenie medzi jeho ľudom a plytvaj jeho bohatstvom. Skorumpuj jeho morálku zákernými 
darmi, ktoré vedú k neprístojnostiam. Rozptyľuj jeho myseľ zvodnými ženami.“ Sun Tzu 
Umenie vojny.491     
        Túto starú a veľmi inteligentnú stratégiu ČĽR uplatňuje v modernom poňatí. Jej moderná 
interpretácia by mohla znieť v skratke asi takto: Podporuj iniciatívy, ktoré oslabujú národnú 
bezpečnosť nepriateľa. Uplácaj predstaviteľov jeho štátu, podporuj volebné kampane 
korumpovateľných politikov a pomocou nich odstraňuj z kľúčových funkcií odporcov 
politiky tvojho štátu. Korumpuj občanov tohto štátu darmi a príležitosťami. Lákaj študentov 
tohto štátu štipendiami, aby si ich intelektuálne zdroje využíval pre seba. Kupuj si lojalitu 
médií doma i na území nepriateľa a vyžívaj ich na šírenie dezinformácií a propagandy tvojho 
režimu.     
       Všeobecne v čínskom strategickom myslení prevažuje tendencia využívať nevojenské 
prostriedky492 pred vojenskými na dosahovanie strategických cieľov. Má to viacero výhod, 
takto získané územie nie je zničené konfliktom, teda sa predíde ľudským aj materiálnym 
stratám, ako aj výdavkom na vedenie vojny. V Čínskom strategickom myslení je mier 
žiaducim výsledkom a vojna je posledným možným najhorším  riešením. Sun Tzu považuje 
vojnu za najhoršie riešenie, pretože optimálne je vyhrať bez boja. Pokiaľ je vojna nevyhnutná, 
tak potom nech je vedená rozvážne, nech je čo najkratšia a čo najmenej intenzívna.493  
Vzhľadom na využitie dnešných technológií je možne viesť efektívne presné bleskové 
vojenské operácie, ktoré vedú k porážke protivníka v rozsahu hodín.494 V roku 2004 generál 
major letectva PLA Zhang Zhiping vyhlásil: „Vojenské prostriedky vo vzduchu a vo vesmíre 
umožňujú dosiahnuť úplne víťazstvo bez boja.“495  Toto tvrdenie sa stalo v januári 2007 
realitou.496  ČĽR úspešne zostrelila svoj starý satelit na predpoveď počasia. Tento akt spôsobil 
rozruch v odbornej verejnosti a rozhodne zalarmoval analytikov v Pentagone a v Taipei. ČĽR 
tým demonštrovala svoju schopnosť zostreliť satelity nad svojim územím a ČĽR sa nemusí 
v budúcnosti obmedzovať len na zostreľovanie starých satelitov na predpoveď počasia a nie 
len nad svojím územím.497  
                                                 
491 Sun Tzu, The Art of War, The Project Gutenberg eBook, [eBook #132], 2005 (s.80) 

492 Nevojenskými prostriedkami (extra-military instruments) myslím ekonomickú silu štátu, kultúru, média, 
právne a diplomatické postupy. Túto terminológiu používa profesor Chong-pin Lin, ako ekvivalent môže 
metodologicky slúžiť rozlíšenie medzi tvrdou silou (hard power) ako ju rozlišuje profesor J. Ney – dimenzia 
vojenskej sily a mäkká sila (soft power), ktorú môžeme obsahovo stotožniť  Chong-pin Linovým chápaním 
nevojenských prostriedkov. Profesor Ney pripúšťa, že mäkká sila a tvrdá sila môžu byť niekedy v protiklade, no 
všeobecne sú skôr komplementárne. Lin, C.P., (2006):  China’s emerging grand strategy, University of west 
Bohemia, Pilsen, (s. 1), Ney, J., S, U.S. Power and Strategy After Iraq, American Foreign Policy  July/ August 
2003 (s. 298 – 299)   

493 Z európskej skúsenosti vieme, že I. svetová vojna mala zničujúce dôsledky na hospodárstvo zúčastnených 
európskych mocností. Zvlášť dlhodobé konflikty pôsobia zničujúco na národnú ekonomiku, stratu ľudských 
životov. Dlhodobé konflikty spôsobujú pokles morálky obyvateľstva a narastá šedá ekonomika z dôvodu 
nedostatku normálne bežne dostupných produktov Lin, C.P., China’s emerging grand strategy, University of 
west Bohemia, Pilsen, 2006 (Apendix 6) 

494 Lan, L., How Much Is Enough?, Taiwan Development Perspectives 2007, (s.143) 

495 Lin, C.P., China’s emerging grand strategy, University of west Bohemia, Pilsen, 2006 (Apendix 6) 

496ČĽR vlastní aj rakety krátkeho doletu nasmerovaných na Taiwan, ktorých počet sa od roku 2000 každoročne 
rastie. K raketám krátkeho doletu sa ešte vrátim.   

497 Harrington, C., Chinese ASAT test rekindles weapons debate, Jane’s Defence Weekly, January 24. 2007,  (s. 
4) 
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            V rámci vývoja stratégie  PLA možno sledovať podľa profesora McDougala 
nasledovné tri obdobia: 

1. Maove – „Ľudovej vojny“ a „hlbokej obrany“, čo znamená, že by sa 

prípade napadnutia ČĽR vonkajším agresorom, spojila PLA s ľudom a bojovala by 

partizánsku vojnu. 

2. Tengove - „Ľudovej vojny“ vedenej modernými prostriedkami – táto 

doktrína odrážala ducha Tengovej modernizácie a prispôsobenie PLA na aktuálne 

potreby ČĽR. 

3. Súčasné obdobie od roku 1990 – vedenie limitovanej vojny pri aplikácií 

high-tech technológii. 498  

V rámci PLA prebieha dlhodobá modernizácia. PLA síce zatiaľ nedisponuje rozsiahlym 
oceánskym námorníctvom (blue water navy)499. I tento stav sa mení.500 No pre Taiwan 
predstavujú eminentnú hrozbu najmä rakety krátkeho doletu. Kým v roku 2000 ich bolo typu 
CSS-6 a CSS-7 približne 200, v roku 2004 približne 500.501 V súčasnosti sa ich počet 
odhaduje na 1300.502  Dajú sa využiť na psychologickú vojnu, odpaľovať ich ponad 
nepriateľove mestá a tým vyvolávať pocit okamžitého ohrozenia.503   
            Všeobecne však Čína nechce vyvolať ani vtiahnuť sa do konfliktu s Taiwanom. Je 
tomu tak z viacerých dôvodov. Pre prvý už spomenutý, že je nelogické použiť silu 
a devastovať územie, ktoré sa dá získať i inou cestou. Po ďalšie, Čína nechce riskovať 
konflikt s USA a vstúpiť do konfrontácie, v ktorej by s veľkou pravdepodobnosťou pre 

                                                 
498 McDougall, D., (2007): Asia Pacific in World Politics, Lynne Rienner Publishers, (s. 61), 

Finkelstein, D.,M., China’s National Military Strategy, (s.127 - 129), on: 
<http://rand.org/pubs/conf_proceedings/CF145/CF145.chap7.pdf>(16.03.08), 

Lan, L., How Much Is Enough?, Taiwan Development Perspectives 2007, (s.143) 

499 Shambaugh, D., L., A Matter of Time: Taiwan's Eroding Military Advantage, The Washington Quarterly - 
Volume 23, Number 2, Spring 2000, (s. 119-133) 

500 Snyder, C., PRC's arms are aggressive: US admiral, on: 
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Hsu, J., W., PLA rapidly expanding: US military specialist, 
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501 Zdroj: 2006 US DOD-report on Chinese Military Power 

502 Ko, S., Chinese missile threat growing: Chen, on: 
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503 Lin, C.P., China’s emerging grand strategy, University of west Bohemia, Pilsen, 2006 (Apendix 4) 



 

momentálnu prevahu amerického námorníctva neuspela. Teda snaha o dobitie Taiwanu by 
bolo momentálne pre ČĽR zlou alternatívou. USA preferujú voči Taiwanu postoj 
„strategickej nejednoznačnosti“ (strategic ambiguity).  USA rovnako nechce vstupovať do 
vojnového konfliktu s ČĽR. Zvlášť v otázke Severnej Kórey je ČĽR pre USA partnerom. 
USA sa síce v TRA zaviazali dodávať Taiwanu zbrane obranného charakteru, no USA nie sú 
zaviazané prísť v prípade konfliktu Taiwanu prísť na pomoc.  Z pohľadu medzinárodnej 
bezpečnosti sa dá uvažovať o dvoch scenároch: ČĽR napadne Taiwan bez provokácie, alebo 
ČĽR napadne Taiwan potom, čo vyhlási formálne nezávislosť.        
          USA by mohli prísť podľa profesorky June Teufel Dreyer Taiwanu na pomoc 
v prípade, že ČĽR bude agresor, no pokiaľ by Taiwan Čínu „vyprovokoval“ tak v tomto 
prípade, by USA Taiwanu nepomohli.504 V praxi to možno interpretovať, že USA podporujú 
status quo, teda pokiaľ Taiwan nevyhlási de jura nezávislosť, bude ho pred útokom ČĽR 
chrániť, pokiaľ ale Taiwan de jura nezávislosť vyhlási tak ho ponechajú svojmu osudu.  
      Podľa názoru profesora Michaela Tkacika, by veľa záležalo od konkrétnej administratívy 
v USA a celkovej geostrategickej situácie USA. V prípade útoku bez provokácie by podľa 
jeho názoru USA reagovali silnejšie ako v prípade, keby Taiwan situáciu vyhrotil do 
konfrontácie. Podľa profesora Tkacika USA by sa snažili predísť vyhláseniu formálnej 
nezávislosti Taiwanu politickými prostriedkami – teda vypovedaním všetkých zmlúv 
garantujúcich jeho bezpečnosť. V prípade plánovanej agresie ČĽR, USA by mohli poskytnúť 
Taiwanu správy tajných služieb a pokúsiť sa tak odvrátiť čínsky útok. Spojené štáty by však 
rozhodne nechceli, aby tento konflikt presiahol daný región.505  
          K podobnému záveru prichádza i Dr. Denny Roy podľa jeho názoru USA aj ČĽR 
preferujú, aby konflikt v Taiwanskej úžine nenastal. Čína je za určitých okolností pripravená 
na Taiwan zaútočiť506 a sú pripravené USA za určitých okolností Taiwan brániť.507    
           Pre ČĽR to znamená, že môže pokračovať vo vyčkávacej taktike a zvyšovať kvalitu 
a počet ozbrojených síl. Pre Taiwan to znamená, že z dlhodobého hľadiska vojensky bude 
čoraz v horšej pozícii.508 Za predpokladu, že sila čínskej ekonomiky bude rásť ako aj rola 
v regióne, je otázne ako dlho USA búdu mať nad ČĽR v regióne Severovýchodnej Ázie 
prevahu a budú mať záujem chrániť Taiwan. ČĽR preferuje byť na vojnu priprávaná no dáva 
prednosť využitia nevojenských možností. Všeobecne sa nepredpokladá, že by k prvému 
teoretickému scenáru, teda nevyprovokovanému útoku ČĽR na Taiwan prišlo, v druhom 
prípade sa USA – hlavný spojenec Taiwanu snažiť, aby Taiwan nezávislosť nevyhlásil 
a neporušoval „staus quo“.509 Rovnaký postoj zaujímajú i spojenci USA: Japonsko 
                                                 
504 Profesorka Dreyer tento názor vyslovila počas osobného rozhovoru po konferencií Očianského inštitútu 
Taiwan a bezpečnosť vo východnej Ázií 22. októbra 2007 v Prahe.  

505 Odpoveď prof. Tkacika (Michael Tkacik is an Assistant Professor of Political Science at Stephen F. Austin 
State University) na e-mail 06.02. 2008  

506 Podľa admirála ROC vo výslužbe Lana, Hu Jintao neplánuje použiť silu proti Taiwanu. Jedine pokiaľ by 
Taiwan zmenil status quo takým spôsobom, že by Hu stratil tvár. Lan, L., How Much Is Enough?, Taiwan 
Development Perspectives 2007, (s.136) 

507 Roy, D. (2003): Taiwan: A Political History, Cornell University Press (s. 243) 

508 Nie len, že ČĽR vyvíja tlak na  USA, aby im nedodávali zbrane, no zároveň pôsobí v tomto duchu i na 
ostatné štáty. Pokiaľ, ale zohľadnením štáty ktoré disponujú najmodernejšími vojenskými technológiami: USA, 
Rusko, Francúzsko, Nemecko, UK, JAR tak všetky tieto štáty majú diplomatické styky s ČĽR a s výnimkou 
USA zbrane Taiwanu nedodávajú. Taiwan je teda odkázaný na dodávky z USA a na vlastné výrobné kapacity.    

509 TRANSCRIPT: Press Roundtable AIT Chairman Raymond F. Burghardt, Taipei, December 11, 2007, on: 
<http://www.ait.org.tw/en/news/officialtext/viewer.aspx?li=zh-tw&lo=en-
us&id=2007121103&from=/zh/news/officialtext/viewer.aspx> (11.12.07) 



 

a Austrália.510 Najmä pre Japonsko z vlastných národných záujmov je výhodné, aby súčasný 
stav trval čo najdlhšie, keď je Taiwan kvázi samostatný no de jure nezávislosť nevyhlasuje.511   
          Viacerí analytici poukazujú na postupné zbližovanie ČĽR a USA od roku 2000.512 
V roku 2001 vicepremiér Qian Qichen vyslovil názor, že spolupráca s Washingtonom je pre 
ČĽR zmysluplnejšia ako konfrontácia.513 Svoju pozíciu vysvetlil bližšie v októbri 2002, keď 
povedal, že pozície ČĽR a USA sa síce nezmenia, no napriek tomu je pre ČĽR osožné s USA 
spolupracovať.514 Analytici v Čung-nan-chaj predpokladajú, že „čas je na ich strane“ a že je 
nezmyselné provokovať USA v čase vrcholu ich moci a je výhodnejšie čakať a pripravovať sa 
na vhodný strategický moment, kedy budú USA za zenitom.515  Všeobecne sa predpokladá, že 
ak budú doterajšie trendy pokračovať tak ČĽR prekoná objemom ekonomiky Japonsko v roku 
2015 a USA v roku 2040. Túto stratégiu momentálnej spolupráce s USA516 možno vnímať 
z pohľadu čínskeho mudrca Lao C‘, ktorí povedal: Nepreberaj vládu pod nebesami. Mao na 
túto myšlienku nadviazal: „nikdy sa nesnaž o hegemóniu“. Teng k tomu dodal: „stlmíme naše 
svetlo a prosperujme v tieni“.517 ČĽR neraz priala stratégiu spojenia sa so sekundárnym 

                                                 
510 Australian FM calls Taiwan referendum 'inappropriate', on: 
<http://www.chinapost.com.tw/news/2008/02/05/142058/Australian%2DFM.htm> (05.02.08) 

China and Japan PMs hail progress, on: <http://news.bbc.co.uk/1/hi/world/asia-pacific/7160993.stm> (28.12.07) 

511 Japonsko nemá záujem o to, aby sa stal Taiwan čínsky, minimálne z dvoch dôvodov, ČĽOA by mohla 
kontrolovať dôležité námorné spojenia Japonska (pozri prílohu č.7a), druhý dôvod, že by sa teritórium ČĽR 
značne priblížilo k Japonskému (pozri prílohu č.7b)., Pozri aj: Lin, C.P., China’s emerging grand strategy, 
University of west Bohemia, Pilsen, 2006, (s. 22), Yoshihide, S., Taiwan in Japan’s Security Considerations, 
The China Quarterly, vol. 165, May 2001 (s. 130 – 145). No Japonsko nemá záujem ani o nestabilitu v regióne, 
čo by poškodzovalo japonské záujmy v ČĽR. Hsu, J.,W., Presidential election: 26 days to go: KMT victory 
would make PRC attack likelier: academic, on: 
<http://www.taipeitimes.com/News/taiwan/archives/2008/02/25/2003402752>(25.02.08), Japan PM urges China 
co-operation, on: <http://news.bbc.co.uk/1/hi/world/asia-pacific/7164720.stm> (30.12.07), Lin, C.P., Sino-Japan 
ties: An optimist’s viewpoint, The Strait Times, July 5, 2006 

512 Goldstein, A., The Diplomatic Face of China’s Grand Strategy: A Rising’s Power’s Emerging Choice,   The 
China Quarterly, vol. 168, December 2001 (s. 835 – 864), 

Saunders, P., C., China’s America Watchers: Attitude Towards the United States, The China Quarterly, vol. 162, 
2000,  (s. 41 – 65)   

513 Wachman, A., (2007): Why Taiwan?: Geostrategic Rationales for China's Territorial Integrity, Stanford 
University Press (s.133 - 134) 

514 Qian Qichen in: The post-September 11 International Situation and Sino-U.S. Relations, Bejing: The Central 
Party School, October 2000      

515 Lin, C.P., China’s emerging grand strategy, University of west Bohemia, Pilsen, 2006, (s. 7) 

516 Počas roku 2007 nastali trenice medzi USA a ČĽR, keď ČĽR odmietla dovoliť kotviť americkým vojnovým 
lodiam v Hongkongu, no toto krátkodobé zhoršenie vzťahov, bolo pomerne rýchlo prekonané. U.S. warship 
docks in Hong Kong, on: <http://edition.cnn.com/2008/WORLD/asiapcf/01/27/china.fleet.ap/index.html> 
(28.01.08) 

ČĽR a USA dohodli na zriadenia priamej vojenskej linky, aby sa predišlo možným nedorozumeniam 
a konfliktom. US and China agree hotline plan, on: <http://news.bbc.co.uk/1/hi/world/asia-pacific/7271389.stm> 
(29.02.08)  

517 K tomu sa dá pridať i Tengov, výrok, že ČĽR zostane navždy krajinou tretieho sveta. Ide o určitú politiku 
šedej eminencie, teda protivník môže len reagovať na to čo vie, ale ťažko na o čom nevie. ČĽR sa snaží, aby 
protivník spravil chybu, že ČĽR podcení, alebo ju začne vnímať ako hrozbu príliš neskoro. Všeobecne sa hovorí 
o čínskych stratégoch ako o hráčoch go nie šachov. Go je viac subtílne, len veľmi ťažko sa dá odhadnúť 
súperove pozície a neraz sa stáva, že protivník pomaly obsadí kľúčové pozície bez toho, aby protihráč zistil, že 



 

nepriateľom. Známy je príklad studenej vojny a trojuholníkovej hry medzi USA, ZSSR 
a ČĽR. Momentálne sekundárny nepriateľ a momentálny spojenec ČĽR USA môže sa stať 
časom primárnym nepriateľom, no momentálne pre ČĽR je výhodné dodržiavať s USA dobré 
vzťahy.518  V duchu tejto politiky sa vyjadril v máji 2006 generál Zhang Shiping, ktorý 
vyslovil názor, že USA majú síce hegemonické sklony, no je v záujme Číny vyhnúť sa 
konfrontácií s USA a nie je na škodu, keď USA ponesú na ramenách viac príťaže (burden) 
a vykonajú toho viac pre svet519. 
           Postoj k Taiwanu je časťou všeobecne širšej synergetickej domácej 
a zahraničnopolitickej stratégie (Grand Strategy) Pekingu. Profesor Chong-Pin Lin menuje 
nasledujúce okruhy tejto stratégie: 

1. Rozptýliť domáce „časové bomby“ – teda problémy najmä sociálno-

ekonomického charakteru, ktoré ohrozujú stabilitu režimu a udržiavať stabilitu za 

každú cenu.520 

2. Posilniť a inštitucionalizovať oficiálne komunikačné kanály 

s Washingtonom.521 Povýšiť bilaterálnu spoluprácu nad rozpor s USA. 

3.  Pripojiť Taiwan bez použitia vojenskej sily, ako optimálna možnosť. 

Pripraviť nátlakovú stratégiu ako druhú možnosť a pripraviť sa podmaniť Taiwan 

a tým zhoršiť vzťahy s USA ako najhoršiu alternatívu.  

4. Aktívne implementovať „dobrú susedskú politiku“ – aby sa susedia cítili: 

priateľsky naklonení, bezpeční a bohatí.522   

                                                                                                                                                         
je neskoro. To, že si ČĽR drží nízky profil možno chápať i z regionálneho kontextu, spomeniem len troch 
susedov ČĽR : Rusko, Indiu a Vietnam, vojenské kapacity armád týchto štátov rozhodne nie je zanedbateľná 
a pre Čínu je výhodné ak sa jej susedia cítia bezpečne.       

518 Lin, C.P., China’s new found diplomatic skills, Taipei Times, April 19. 2006, (s.16)  

519 Zhang Shiping, The Rise of the China and the Sino-American Relations, speech delivered at the International 
Conference on Sun Tzu the Art of War in Hangzhou in PRC, 2006  

520 China unveils government restructuring and calls for battling inflation, on:  

<http://www.chinapost.com.tw/news/2008/03/05/145805/p2/China%2Dunveils.htm>(05.03.08) 

521 Lin, C.P., More Carrot Than Stick: Beijing’s Emerging Taiwan Policy, China Security, Vol. 4 No. 1 Winter 
2008, (s.12) 

US and China agree hotline plan, on : <http://news.bbc.co.uk/1/hi/world/asia-pacific/7271389.stm>(29.02.08), 

China, U.S. sign agreement on setting up military hotline, on:  

<http://english.peopledaily.com.cn/90001/90776/90883/6363980.html>(01.03.08) 

522 S týmto súvisia aj dary, pôžičky a investície ČĽR regióne. Profesor Huntington to nazýva „čínska sféra 
prosperity a blahobytu“.  Huntington S.P.; Kampf der Kulturen, 8.Auflage, Siedler, München 1998 (s. 270 - 271) 
Čína uplatňuje vplyv kultúrnej blízkosti a sily ekonomiky v rámci konceptu „soft power“. 

Súvisí i stratégia „mierového rastu“. Glaser, B.,S.; Medeiros, E.,S., The Changing Ecology of Foreign Policy-
Making in China: The Accession and Demise of the Theory of “Peaceful Rise”,  The China Quarterly, Vol. 190, 
June 2007, (s. 291 – 310) 



 

5. Zlepšiť vzťahy s EU ako protiváhu USA 

6. Rozšíriť svoje pozície v Afrike a Latinskej Amerike účelom získania 

zdrojov523 

            Politiku ČĽR k Taiwanu možno definovať podľa výroku amerického prezidenta 
Theodora Roosvetla „Speak softly and carry a big stick.“ Oúptimálne je pre Peking získať 
Taiwan bez boja. Peking napáda Taiwan skôr slovne a diplomaticky,524 sústreďuje sa najmä 
na kritiku prezidenta Chen Shui-biana kým vysiela pozitívne správy k taiwanskej 
verejnosti.525  Dá sa tu vidieť určitá paralela politickej stratégie vzťahu Pekingu k Chen Shui-
bianovi a bývalému japonskému premiérovi Junichirovi Koizumimu.526  Po odchode 
Koizumiho z funkcie premiéra a jeho nahradením Shizom Abe527, sa vzťahy medzi Pekingom 
a Tokiom zlepšili, podobný efekt sa očakáva i po výmene prezidentskej administratívy 
Taiwane.  ČĽR presunula simulácie raketových testov z Taiwanskej úžiny od 2003 a tým 
zjemnila postoj k Taiwanu.528 PLA prešla od taktiky priameho úderu na Taiwan k „vojnám“ 
na troch frontoch: psychologickom, právnom a mediálnom.529 Dá sa to vnímať ako poučenie 
z roku 1996, keď PLA testovala svoje rakety v  Taiwanskej úžine a výsledkom bolo zvolenie 
Lee Teng-huia, výsledok ktorý, si Peking neželal. Peking sa snaží získať si priazeň taiwanskej 
verejnosti rôznymi spôsobmi: od poskytovania štipendií taiwanským, študentom,530 cez 
poskytovanie výhod  taiwanským farmárom,531 schválenie pôžičiek taiwanským 
podnikateľov, cez zrušenie víz pre Taiwancov na vstup do Hongkongu až po dary pand 
Taiwanu.532 
     Keď v roku 2005 došlo k plnému prechodu moci od Jiang Zemina k Hu Jintaovi došlo 
i k zmene postojov ČĽR k Taiwanu, profesor Chong-Pin Lin identifikuje 6 hlavných zmien: 

                                                 
523 Túto Činnosť Číny je na získanie zdrojov je možné pozorovať od Angoly po Brazíliu. 

Lin, C.P., China’s emerging grand strategy, University of west Bohemia, Pilsen, 2006, (s. 4 - 5) 

524 China warns of 'heavy cost' for new U.N. vote, on:  
<http://www.chinapost.com.tw/news/2008/02/04/141807/China%2Dwarns.htm> (04.02.08) 

525 Lin, C.P., Bejing speaks softly to Taiwan, International Herald Tribunde, March 30, 2006, (s.6) 

Saunders, P.,C., Long-term Trends in China-Taiwan Relations: Implications for U.S. Taiwan Policy, 
November/December 2005, Vol. 45, No. 6,  (s. 974) 

526 ČĽR prekážali najmä jeho návštevy svätyne Yasukuni, kde sú pochovaní mimo regulárnych padlých 
japonských vojakov II. svetovej vojny aj vojnoví zločinci. Pri Chenovi im vadia jeho snahy o nezávislosť 
Taiwanu.    

527 China PM wraps up visit to Japan, on:  <http://news.bbc.co.uk/1/hi/world/asia-pacific/6551029.stm> 
(13.04.07) 

528 Profesor Chong-Pin Lin podotýka, že ich presunuli a trénovali na iných miestach.  Lin, C.P., China’s 
emerging grand strategy, University of west Bohemia, Pilsen, 2006, (s. 10) 

529 Lin, C.P., Bejing speaks softly to Taiwan, International Herald Tribunde, March 30, 2006, (s.6) 

530 Od poskytovania štipendií cez organizovanie letných škôl pre taiwanských vysokoškolákov platených ČĽR. 
Chu, Y., Taiwan in 2006: A Year of Political Turmoil, Asian Survey, Jan/Feb, 2007, (s. 48) 

531 Od zrušenie colných taríf na potraviny cez, možnosť podnikať v pobrežných ekonomických zónach.    

532 Pandas for Taiwan, on: <http://english.peopledaily.com.cn/200508/28/eng20050828_204952.html> 
(28.08.05) 



 

1. Hu Jintao nestanovil žiaden rozvrh pre zjednotenie, v septembri 2004 

prijala Centrálna vojenská komisia novú doktrínu ku vzťahu k Taiwanu: „Usilovanie 

sa o vyjednávanie, pripravovanie sa na vojnu a neobávanie sa zdržiavacich taktík zo 

strany Taiwanu.“533 V tomto bode existuje kontinuita medzi Huom a jeho mentorom 

Teng Siao-pchingom, ktorý v roku 1984 vyslovil názor, aj keď bude proces 

zjednotenia s Taiwanom sa nepodarí za 100 rokov, tak sa dosiahne za 1000 rokov.534     

2. Dôraz na nevojenské prostriedky: ako už spomenuté  vojny “ na troch 

frontoch: psychologickom, právnom a mediálnom, ale aj dimenzia ekonomická, 

poľnohospodárska,535 spoločenská, kultúrna a diplomatická.536 

3.  Kombinácia cukru a biča, keď na jednej strane zákon o nedeliteľnosti Číny 

z roku 2005,537 bol tvrdší ako Jiang Zeminové politiky k Taiwanu, no zároveň Hu 

vyjadril i mnohé zmierlivé postoje k Taiwanu, profesor Chong-Pin Lin uvádza 38 

zmierlivých krokov  smerom taiwanskej verejnosti.538 

4. Aktívna snaha o spoluprácu s KMT. Za bod zlomu sa dá považovať 

pozvanie predstaviteľov KMT do ČĽR.539 

                                                 
533 Tomuto zodpovedá taktika Kuomintangu k návratu ku kompromisu z Hongkongu z roku 1992, Rickards, J., 
Ma claims that the 1992 consensus was his idea, on: 
<http://www.chinapost.com.tw/taiwan/2006/04/29/81298/Ma-claims.htm> (29.4.06)    

534 Deng Xiaoping on 'one country, two systems',on:  

 <http://www.gwytb.gov.cn:8088/detail.asp?table=OneCTS&title=One+Country+Two+Systems&m_id=3> 

(08.02.08) 

535 ČĽR sa tak snaží na svoju stranu získať taiwanských farmárov, tradičných voličov DPP. Oon, C., China Woos 
Taiwan’s Farmers with Incentives, Straits Times, 18. 10. 2006    

536 Lin, C.P., More Carrot Than Stick: Beijing’s Emerging Taiwan Policy, China Security, Vol. 4 No. 1 Winter 
2008, (s.6) 

537 Anti-secession law of the People's Republic of China on:                                                            
<http://english.people.com.cn/200503/14/eng20050314_176746.html> (4.11.06) 

538 Lin, C.P., More Carrot Than Stick: Beijing’s Emerging Taiwan Policy, China Security, Vol. 4 No. 1 Winter 
2008 (s.18-19) Všeobecne má Huova politika k Taiwanu dve dimenzie: cukru a biča, ako profesor Chong-Pin 
Lin podotýka, bič neprestal byť tvrdý no cukor je postupne viac a viac sladší. 

Lin, C.P., More Carrot Than Stick: Beijing’s Emerging Taiwan Policy, China Security, Vol. 4 No. 1 Winter 
2008 (s.9) 

539 Nie len predstaviteľov KMT, za PFP tam bol aj James Soong. Pre informáciu o forme a miere spolupráce 
medzi KMT a KS Číny: Kao, K.; Teng, T.; Lee, C.; Cross-Strait Relations in Perspective: The DPP playing with 
Fire, the KMT Opening Opportunities, Taiwan Development Perspectives 2007, (s. 43 - 45)   



 

5. Snaha spolupracovať i s DPP, Hu sa snaží bojovať len proti tvrdým 

zástupcom taiwanskej nezávislosti a získať si na svoju stranu umiernené segmenty 

voličov DPP.540 

6. Alternatívne koncepty suverenity. Tieto koncepty zahŕňajú viaceré 

možnosti ako Čínu s Taiwanom zjednotiť.541 

Podľa profesora Chong-Pin Lina Hu zdieľa štyri Jiangove politiky: 
1. Pripraviť sa vojensky obsadiť Taiwan542 

2. Čeliť nezávislosti Taiwanu podporovaním zjednotenia 

3. Obmedzovať taiwanskú nezávislosť pomocou cudzích vlád.  (Profesor  

Chong-Pin Lin myslí vyvíjanie tlaku najmä na USA, Japonsko, Austráliu, Francúzsko, 

SRN v záujme stability regiónu proti nezávislosti Taiwanu.)543     

  4.Redukovanie medzinárodného priestoru Taiwanu.544  
            Štvrtú zdedenú politiku možno chápať tak, že  ČĽR jednak zamedzuje vstupu ROC do 
medzinárodných organizácií, ale i postupne získava štáty v Afrike545 a Latinskej Amerike546, 
ktoré ROC diplomaticky uznávajú na svoju stranu. Jediný významný hráč, svetovej 
diplomacie ktorý uznáva Taiwan je Vatikán.547 Čína si tieto štáty získava pomocou investícií, 

                                                 
540 Začiatok tejto politiky možno badať už aj za Jiang Zemina, keď v marci až  októbri 2000 pozvala ČĽR vyše 
tretiny poslancov Legislatívneho Yuanu ROC do Pekingu, medzi nimi nie len členov KMT a NP ale aj odporcov 
Chen Shui-biana v DPP. 

Roy, D. (2003): Taiwan: A Political History, Cornell University Press (s. 237) 

541 Lin, C.P., China’s emerging grand strategy, University of west Bohemia, Pilsen, 2006, (s. 16 - 17), 

China offers ROC talks on equal footing, on:  

<http://www.chinapost.com.tw/news/2008/03/05/145652/China%2Doffers.htm>(05.03.08) 

542Cieľom ČĽR je, aby bola pripravená Taiwan dobiť skôr ako im prídu USA prípadne iné štáty na pomoc. Lan, 
L., How Much Is Enough?, Taiwan Development Perspectives 2007, (s.139),  

543 Z mnohých príkladov uvediem príklad vyjadrení N. Sarkozyho: Bruyas, D.,   EU criticizes Taiwan 
referendum, backs Beijing 'one China' policy, on: 

< http://www.chinapost.com.tw/news/2007/11/29/132770/p2/EU%2Dcriticizes.htm>(29.11.07) 

544 Lin, C.P., China’s emerging grand strategy, University of west Bohemia, Pilsen, 2006, (s. 18) 

545 V Januári 2008 diplomatické uznanie z ROC na ČĽR Malawi, Malawi, Taiwan end 42-year relations, on: 
<http://www.taipeitimes.com/News/front/archives/2008/01/15/2003397305>(15.01.08) 

546 V júni 2007 zmenila diplomatické uznanie z ROC na ČĽR Costa Rica, China talks up Costa Rica tourism, on: 
<http://news.bbc.co.uk/1/hi/world/americas/7029627.stm> (05. 10.07)  

547 Je otázne či i Jozef Ratzinger nedá prednosť ČĽR pred ROC, no Vatikán má s ČĽR najmä pre jej politiku 
jedného dieťaťa a potláčanie náboženskej slobody značné problémy. Medzi Pekingom a Vatikánom prebieha aj 
boj o investitúru, kto má menovať v Číne biskupov.  No change in Vatican ties, on: 
<http://www.chinapost.com.tw/editorial/2008/02/19/143452/No-change.htm>(19.02.08) 



 

„vysielaním bohatých turistov“, ináč povedané dolárovou diplomaciou.548   
    
         Výsledkom čínskej stratégie voči Taiwanu má byť jeho postupné pripojenie, načo 
Peking využíva viac úrovňovú stratégiu, kde nevojenské prostriedky majú prevahu.549 Hu 
Jintao síce dal na 17. Kongrese KS Číny politike „jednej Činy“ ako o politike jedného 
čínskeho ľudu ako bázu dialógu v Taiwanskej úžine.550 Napriek zmierlivému tónu Hu Jintao 
(s výnimkou voči Chen Shui-bianovi, ktorý princíp jednej Činy v zmysle ČĽR plne odmieta) 
ČĽR sa nezriekla, ako je to v zákone o nedeliteľnosti Číny zakotvené, použitia sily voči 
Taiwanu v prípade pokusu o vyhlásenie de jura nezávislosti.551 Hu na ňom urobil i gesto 
zmierenia a ponúkol možnosť začatia rozhovorov o mierovej zmluve.552 
 

4.4. Parlamentné a prezidentské voľby a ich dopad na čínsko-taiwanské  
vzťahy 

4.4.1. Analýza parlamentných volieb 
 
          Výsledky parlamentných volieb na Taiwane neboli pre väčšinu analytikov veľkým 
prekvapením, víťazstvo Kuomintangu sa všeobecne očakávalo. Jediným prekvapením mohol 
byť zisk 2/3 väčšiny KMT.  Dôvodov pre víťazstvo KMT je niekoľko. KMT išiel do 
parlamentných volieb ako jednotná strana a v rámci modrých pred parlamentnými voľbami 
prevládla kooperácia. Naproti tomu DPP už pred voľbami očakávala porážku.553 Kampaň 
DPP viedol v tej dobe jej predseda a prezident Chen Shui-bian. Prezidentský kandidát Frank 
Hsieh sa v parlamentných voľbách na rozdiel od svojho súpera Ma Ying-Jeoa príliš 
neangažoval.554 Jeho neangažovanosť a prenechanie kampane na prezidenta Chena sa dá 
interpretovať ako zámerná taktika, aby Hsieh nebol spájaný s porážkou DPP v parlamentných 
voľbách.   
              V rámci zelených na rozdiel od modrých nepanovala jednota naopak DPP aj TSU si 
v parlamentnej kampani nič nedarovali. Pokiaľ je politická strana v opozícií tak získava za 
kritiku vlády pomerne ľahšie body ako za samotné vládnutie. DPP dlhodobo opozičná strana 
túto možnosť v roku 2000 dostala. Tým, že viedol kampaň DPP najmä prezident Chen, 
ktorého popularita poklesla pre korupčný škandál jeho zaťa555 a ženy. Samotný Chen bol 
                                                 
548 Pre prehľad postupnej straty diplomatického uznania ROC v rokoch 1998 – 2008, pozri prílohu č.14  

549 Wachman, A., (2007): Why Taiwan?: Geostrategic Rationales for China's Territorial Integrity, Stanford 
University Press (s.154) 

550 Romberg, A.,D., Cross-Strait Relations: In Search of Peace, China Leadership Monitor, No. 23, (s.41), on: 
<http://www.gees.org/documentos/Documen-02758.pdf> (08.02.08) 

551 Tento záver mi potvrdil v osobnom rozhovore konferencii IIR o predsedníctve ČR EU v Prahe piateho 
decembra prvý sekretár veľvyslanectva ČĽR v Prahe Peng Bin.     

552 Lin, C.P., More Carrot Than Stick: Beijing’s Emerging Taiwan Policy, China Security, Vol. 4 No. 1 Winter 
2008, (s.4) 

553 Young, D., KMT's Wu to quit if DPP wins 50 seats, 
<http://www.chinapost.com.tw/news/2008/01/11/138530/KMTs-Wu.htm> (11.01.08) 

Hung, J., KMT may win two-thirds majority in new parliament, on:  
<http://www.chinapost.com.tw/taiwan/2007/12/31/137023/KMT%2Dmay.htm>(31.12.07)  

554 Party heavyweights hit campaign trail, on: 
<http://www.taipeitimes.com/News/front/archives/2008/01/07/2003396014> (07.01.08) 

555 Taiwan's Chen in corruption case, on:  



 

obvinený zo sprenevery fondov na zahraničnopolitické aktivity a  je navyše zosobneným 
vlády, ktorú viedol dve funkčné obdobia a mnohí pôvodní voliči DPP sklamaní z jeho 
politiky, buď DPP nevolili, alebo voľby bojkotovali.556 Práve nízku volebnú účasť považuje aj 
profesor Bruce Jacobs za jeden z kľúčových faktorov porážky DPP.557   
          Ďalším zásadným faktorom boli zmenené volebné pravidlá, keď došlo k redukcií počtu 
členov Legislatívneho Yuanu a hlavne zmena dominantnej zložky volebným systéme, keď  
jednokolový relatívne väčšinový systém britského typu (FPTP) nahradil jednomenného 
neprenosného hlasovania  (SNTV). Táto zmena priniesla jasnú výhodu najmä pre KMT 
a čiastočne i DPP oproti malým stranám.558 FPTP všeobecne nadreprezentuje veľké strany 
a napomáha stranám, ktoré majú rovnomerný rozptyl a sú štruktúrované. KMT sa v kampani 
zameriavala na takzvanú lokálnu politiku (pork-barreling) v americkom štýle, čo sa ukázalo 
ako úspešné. Vo všeobecnosti je známiy fakt, že KMT má oveľa väčšie finančné prostriedky 
ako ostatné politické strany,559 teda KMT si môže dovoliť investovať na podporu jednotlivých 
kandidátov viac prostriedkov. Dlhodobým neduhom taiwanskej demokracie je kupovanie 
hlasov. Štátne orgány sa síce proti kupovanie hlasov snažia bojovať.560 Zatiaľ bez väčších 
úspechov. Miera výhody väčšej miery finančných prostriedkov v prípade KMT je 
diskutabilná a zatiaľ nebola preukázaná spojitosť medzi víťazstvom KMT a volebnou 
korupciou.   
           Pokiaľ zohľadníme faktor rozptylu, modrí všeobecne a najmä KMT má silnú podporu 
na severe Taiwanu a baštou zelených je juh.561 Problém DPP spôsobila nielen súťaž s KMT, 
ale i bitka na „ich“ juhu s TSU. SNTV je známe svojou nevypočítateľnosťou. SNTV562 
spôsobuje, že v jednotlivých obvodoch sú si kandidáti tej istej strany súpermi, čo jednak 
pôsobí na integritu politickej strany a je vo všeobecnosti negatívne najmä pre veľké politické 
strany typu KMT. Pri SNTV musia veľké politické strany v jednom obvode postaviť 
kandidátov, ktorí „pritiahnu“ rôzne skupiny elektorátu. Tento problém pri FPTP odpadáva, 
keď v jedno mandátovom volebnom obvode (SMD) kandiduje jeden kandidát za danú 
politickú stranu. Mohli sa zachovať aj viac mandátové volebné obvody (MMD) a problém 
SNTV súperenia kandidátov tej istej strany odbúrať zavedením napríklad blokového 
hlasovania.563 DPP síce získala celkový väčší počet hlasov ako  v predchádzajúcich 

                                                                                                                                                         
<http://news.bbc.co.uk/2/hi/asia-pacific/6112668.stm> (03.11.06) 

556 Ko, S., ANALYSIS: DPP defeated by a new electoral system: analysts, on” 
<http://www.taipeitimes.com/News/taiwan/archives/2008/01/13/2003396915> (13.01.08) 

557 Jacobs, B., Legislative Elections Results, Taiwan communiqué no.117 January / February 2008, (s. 4) 

558 Smaller parties suffer a setback, on: 
<http://www.taipeitimes.com/News/taiwan/archives/2008/01/13/2003396918>(13.01.08)  

559 Jacobs, B., Legislative Elections Results, Taiwan communiqué no.117 January / February 2008, (s. 4) 

560 Legislative elections and referendums: FEATURE: Prosecutors face difficult fight against vote-buying, on:  
<http://www.taipeitimes.com/News/taiwan/archives/2008/01/13/2003396915>(07.01.08) 

561 Pozri prílohu č.5 

562 SNTV má výhodu, že dobre reprezentuje menšiny. Preto jeho zavedenie v obvodoch reprezentujúcich 
domorodcov je na Taiwane zmysluplné.  

563 Pri ňom by sa dali vyvážiť i potreby menších strán, ak by sa zaviedli stredné alebo väčšie volebné obvody – 
čím väčší volebný obvod – tým pomernejší výsledok. 



 

voľbách,564 celkový počet hlasov v systéme FPTP nie je až tak dôležitý, ako vyhrávať s hoci 
aj veľmi tesnou väčšinou v čo najviac obvodoch. KMT má všeobecne lepšiu sieť lokálnych 
organizácií a dokáže postaviť viac silnejších kandidátov, preto ho FPTP oproti DPP 
zvýhodňuje. 
         Ďalším faktorom, ktorý ovplyvnil parlamentné voľby, boli spory okolo referend. Prvým 
sporom počas volieb boli referendá. Jedno z podnetu DPP na vstup do OSN pod menom 
Taiwan a čo modrí odmietli a trvali buď na mene ROC alebo iných praktických 
označeniach.565 Prezident Chen v tej dobe chcel, aby sa konali 22. marca počas 
prezidentských volieb.566  Druhým sporom, boli ďalšie dve referendá. Jedno z dielne DPP 
o preverení majetku KMT nadobudnutého počas 50 rokov KMT režimu a referendum KMT 
na preverenie korupcie DPP „na vysokých postoch“, ktoré sa konali paralelne 
s parlamentnými voľbami 12. Januára 2008.567 Obe tieto ďalšie dve referendá  skončili pre 
nízku účasť voličov neúspešne.568 KMT nakoniec vyzvalo obe referendá bojkotovať.569 Cela 
situácia okolo referend sa zvrhla na frašku, keď predstavitelia KMT a PFP odmietali, aby sa 
referendá konali na tom istom mieste ako parlamentne voľby a žiadali separátne registrácie na 
voľby i referendum.570  Toto centrálna volebná komisia (CEC) odmietla. Zvlášť ostrá výmena 
názorov sa strhla medzi prezidentom Chen Shui-bianom a primátorom Taipei za KMT Hau 
Lung-binom. Hau odmietal procedúru jednokolového systému (“one-step” voting) a 
preferoval oddelenú registráciu na referendum a parlamentné voľby (“two-step” voting).  
Chen vyzval Haua či sa odváži neumožniť prezidentovi hlasovať podľa jednokolového 

                                                 
564 Ich počet zrástol z 35,73% na 36,91%. Jacobs, B., Legislative Elections Results, Taiwan communiqué no.117 
January / February 2008, (s. 5) 

565 Modrá aliancia je za opätovný vstup do OSN no pod menom ROC nie Taiwan. Preto KMT zozbieral podpisy 
pod „svoje“ referendum za vstup do OSN pod menom ROC.  

566 CEC, KMT still on collision course, 
<http://www.chinapost.com.tw/news/2007/12/26/136378/p2/CEC%2DKMT.htm> (26.12.07) 

Tieto referenda sa síce nekonali počas kampane pred parlamentnými voľbami ani počas volieb no ich téma 
v predvolebnej kampani. 

567 Shish, H., President stresses need to retrieve KMT's stolen assets, on: 
<http://www.taipeitimes.com/News/taiwan/archives/2008/01/06/2003395904>(06.01.08) 

Smear tactics dominate Taiwanese parties' campaign for parliamentary vote, on: 
<http://www.chinapost.com.tw/news/2008/01/06/137951/Smear%2Dtactics.htm>(06.01,08) 

568 DPP and KMT referendums fail, on: 
<http://www.taipeitimes.com/News/editorials/archives/2008/01/13/2003396946> (12.01.08) 

569 KMT najmä prekáža spájanie referend s voľbami a obviňuje DPP s politikárčenia. Z tohto dôvodu sa vedenie 
KMT po dohode (prezidentský kandidát Ma Ying-Jeou bol pôvodne proti tomu ) rozhodlo bojkotovať i vlastné 
referendum, ktoré sa konalo paralelne s parlamentnými voľbami  a DPP referendom. Naopak DPP obviňuje  
KMT z popieranie demokratických princípov.  KMT honorary chairman urges supporters to boycott 
referendums, on: <http://www.chinapost.com.tw/taiwan/2008/01/03/137432/p2/KMT%2Dhonorary.htm> 
(03.01.08) 

KMT sa snaží o legislatívnu úpravu, aby sa referenda nespájali s legislatívnymi voľbami.  

Wanng, F.; Shih, H., KMT mulls plebiscite law change, on: 
<http://www.taipeitimes.com/News/taiwan/archives/2008/01/26/2003398898>(26.01.08)  

570 CEC, KMT still on collision course, on: 
<http://www.chinapost.com.tw/news/2007/12/26/136378/p2/CEC%2DKMT.htm> (26.12.07) 



 

systému. Hau tvrdil, že ani prezident nemá právo na privilégia a spýtal sa Chena či chce 
vyhlásiť výnimočný stav.571 Celú situáciu nakoniec vyriešila CEC, keď vyzvala 
zodpovedných, aby rešpektovali jednokolový systém a varovala, že prepustí z volebných 
komisií, tých čo budú tomuto nariadeniu odporovať.572  Všeobecne sa dá predpokladať, že 
spory okolo referend a spôsobu hlasovania prispeli k nízkej volebnej účasti.573 Profesor 
Chong-Pin Lin uvádza ako ďalší faktor víťazstva KMT príliš riskantnú politiku snahy o 
nezávislosť  Taiwanu Chen Shui-biana.574 
          KMT získal vo voľbách 81 zo 113 kresiel a DPP 27 kresiel.575 Ďalšie strany získali 
spolu štyri kreslá a to: tri Nestranícka únia solidarity (NPSU), jeden PFP a jedno kreslo získal 
nezávislý kandidát. Všeobecne sa pripisuje výrazný neúspech DPP  aj v rámci DPP 
prezidentovi Chenovi, ktorý odstúpil z pozície predsedu DPP, tento post po ňom prevzal 
prezidentský kandidát Frank Hsieh.576 Ten už tento post v rokoch 2000 – 2002 raz zastával. 
S odstúpením Chena z funkcie predsedu DPP sa posilnila pozícia Hsieha, ktorý mohol 
v prezidentskej kampani mať voľnejšie ruky  a tým sa dostal z Chenovho tieňa. ČĽR 
nereagovala na výsledky parlamentných volieb takmer vôbec. V Pekingu si uvedomovali, že 
prílišné jasanie by poškodilo šance Maa vyhrať prezidentské voľby o čo Peking nemal 
záujem. Z tohto dôvodu čím bol Peking „viac ticho“ tým mal Ma Ying-Jeou väčšie šance 
v prezidentských voľbách.577 Preto i KMT ukazoval po voľbách „skromnosť“, pretože KMT 
si jasne uvedomoval, že potrebuje psychologické víťazstvo v marci, aby tým prelomil sériu 
dvoch porážok v prezidentských voľbách 2000 a 2004.578  Dopad parlamentných volieb 2008 
podľa názoru profesora Jeroma Keatinga  bol pre vývoj vzťahov  v Taiwanskej úžine 
dôležitejší ako prezidentské voľby.579 Pretože voľby do Legislatívneho Yuanu preukázali 

                                                 
571Chen dares Hau to bar him from voting, on: 
<http://www.chinapost.com.tw/news/2007/11/25/132249/p2/Chen%2Ddares.htm> (25.11.07)  

572 Svoje varovanie aj naplnila a prepustila predsedu volebnej komisie v Taipei Wu Hsiu-kuanga. Wu Hsiu-
kuang fired as Taipei election chairman, on: 
<http://www.chinapost.com.tw/taiwan/2007/12/29/136797/Wu%2DHsiu%2Dkuang.htm> (29.12.07) 

573 Jacobs, B., Legislative Elections Results, Taiwan communiqué no.117 January / February 2008, (s. 6) 

574Lin, C.P., More Carrot Than Stick: Beijing’s Emerging Taiwan Policy, China Security, Vol. 4 No. 1 Winter 
2008 ( s.14) Väčšina obyvateľov Taiwanu podporuje status quo pre iným alternatívami. 

<http://www.mac.gov.tw/english/index1-e.htm>(03.03.08) 

575 Taiwan's opposition in huge win, on:  

<http://news.bbc.co.uk/1/hi/world/asia-pacific/7184448.stm> (12.01.08) 

576 President resigns as party chair; Hsieh may succeed, 
<http://www.chinapost.com.tw/news/2008/01/12/138797/President%2Dresigns.htm> (12.01.08) 

577 Roy, D., (2008): Taiwan’s 2008 legislative elections: pain and gain, Pacific Islands Development Program/ 
East-West Center With Support From Center for Pacific Islands Studies/University of Hawai‘I, on: 
<http://pidp.eastwestcenter.org/pireport/2008/January/01-24-al.htm>  

578 KMT shows humility, eyes 2nd win in presidential race,  

<http://www.chinapost.com.tw/news/2008/01/12/138796/KMT%2Dshows.htm> (12.01.08) 

579Profesor Keeting tento názor vyslovil počas osobného rozhovoru po konferencií Očianského inštitútu Taiwan 
a bezpečnosť vo východnej Ázií 22. októbra 2007 v Prahe.  



 

preferenciu obyvateľstva smerom k umiernenosti vo vzťahu k Číne, čo viedlo k dostredivej 
kampani oboch kandidátov.580  
          S názorom Dr. Tseng Wei-chena, ktorý tvrdí, že ziskom 81 KMT sa Taiwan uberá 
smerom k „riadenej“ demokracii ako v Singapure581 nesúhlasím. Singapurský stranícky 
systém je systémom, kde má PAP dlhodobo ultra-dominantné postavenie. To je z veľkej 
miery spôsobené volebným systémom, keďže v Singapure sa používa stranícke blokové 
hlasovanie (PBV), čo  znamená, že politická strana, ktorá vo volebnom obvode získa relatívnu 
väčšinu hlasov, získava všetky mandáty za daný volebný obvod. Dr. Tseng Wei-chen vo 
svojom článku v Taipei Times uvádza, že PAP má v parlamente 91 z 94 mandátov na základe 
66.6% hlasov. Vzhľadom na mechaniku PBV je táto „super-majorita“ pochopiteľná. KMT 
získal 51,2% hlasov 582 na základe, ktorých získal 81 zo 113 hlasov, rozdiel majorizácie medzi 
dominantnou zložkou taiwanského volebného systému FPTP a PBV Singapuru je viditeľný. 
Nedá sa teda dať rovná sa medzi postavením KMT a PAP. Stranícky systém Taiwanu možno 
označiť ako rodiaci sa bipartizmus, kým stranícky systém Singapuru je systémom jednej 
strany.  
 
 
 
 

4.4.2. Analýza prezidentských volieb 
 

         Ma Ying-jeuo bol dlhodobo na základe predvolebných štatistík považovaný za favorita 
volieb,583 no napriek tomu zisk 58.45%, bol pre mnohých prekvapením, jedná sa doteraz 
o najlepší výsledok aký kandidát dosiahol v priamych prezidentských voľbách na Taiwane. 
Ma získal o 2,2 milióna hlasov voličov viac ako jeho súper Frank Hsieh, ktorý získal 41.55% 
hlasov.584 Kuomintang tak po výhre parlamentných volieb slávi i opätovný zisk 
prezidentského paláca. Kým pre KMT je zisk prezidentského úradu významný úspech, po 
dvoch porážkach za sebou pre DPP nastal čas na sebareflexiu.585            

                                                 
580 Bližšie rozvediem v analýze prezidentských volieb. 

581 Tseng, W., Why would Taiwan try to emulate Singapore?, on: 

<http://www.taipeitimes.com/News/editorials/archives/2008/01/26/2003398949> (26.01.08) 

582 Jacobs, B., Legislative Elections Results, Taiwan communiqué no.117 January / February 2008, (s. 3) 

583 Posledné predvolebné prieskumy mu dávali náskok pred jeho rivalom Frank Hsieh 10%. Vedenie KMT 
nechcelo nechať nič na náhodu, snažilo sa mobilizovať pre Ma Ying-jeoa čo najširšiu podporu bývalých členov a 
podporu mu vyjadril i bývalý premiér Hau Pei-tsun, generáli Hsu Li-nung, Chiang Chung-ling, a Chen Ting-
chung. KMT chair consolidating support for Ma, on:  

<http://www.chinapost.com.tw/taiwan/2008/03/02/145223/KMT%2Dchair.htm>(02.03.08)   

584 Ma victorious, on:  

<http://www.chinapost.com.tw/taiwan/national/presidential%20election/2008/03/22/148399/p2/Ma%2Dvictorio
us.htm>(22.03.08) 

585 Post-Election 2008: DPP to elect new chairman on May 25, on:  

<http://www.taipeitimes.com/News/taiwan/archives/2008/03/26/2003407115>(26.03.08)  



 

        Kým kandidatúra Ma Ying-jeua za KMT v prezidentských voľbách bola dlhodobo pre 
mnohých pozorovateľov jasná,586 kandidatúra Franka Hsieh za DPP bolo pred víťazstvom 
v primárkach DPP v máji 2007 pomerným prekvapením. Pôvodne sa predpokladalo, že za 
DPP bude kandidovať premiér Su Tseng-chang.587 V prípade oboch kandidátov sa nejednalo 
o žiadnych politických nováčikov. Frank Hsieh kandidoval za DPP na post viceprezidenta 
v prvých priamych prezidentských voľbách v roku 1996. Patrí medzi zakladateľov DPP, má 
reputáciu bojovníka za demokraciu – patrí k Formozkej generácii právnikov, ktorí obhajovali 
protestujúcich za ľudské práva v roku 1980. Má za sebou dve funkčné obdobie primátora 
Kaoshiongu, bol premiérom za DPP. Jeho rival bol zástupcom šéfa kancelária prezidenta 
Chiang Ching-kua v rokoch 1981 - 1988, podpredseda MAC v rokoch 1991 – 93,   ministrom 
spravodlivosti v rokoch 1993 – 96 a bol primátorom dve funkčné obdobia v Taipei. Kandidáti 
na viceprezidentov boli obaja premiérmi a sú rovnako skúsenými politikmi. 
           Z hľadiska volebnej kampane Ma dával prednosť predovšetkým ekonomickým 
otázkam a poukazoval na obdobie vlád KMT a pôsobenie osem rokov vlád DPP podľa neho 
spôsobilo taiwanskej ekonomike viac škôd ako prírodné katastrofy588 a závažne poškodili 
mále firmy a nízko príjmové skupiny. Vzhľadom na globalizovanú ekonomiku navrhoval voči 
ČĽR Min-Max stratégiu, teda vyžívať maximálne benefity čínskeho trhu, pri minimalizácii 
rizík pre Taiwanskú ekonomiku. Ma prisľúbil, že do roku od zvolenia sa zasadí za otvorenie 
priamych letov medzi Taiwanom a pevninou bez okľúk cez Hongkong alebo Macao. 
V ekonomickej oblasti prezentoval najmä svoje vízie jeho kandidát na viceprezidenta Vincent 
Siew s víziou spoločného trhu v Taiwanskej úžine, ktorý ideovo nadväzuje na spoločný trh 
EU.589  V politickej oblasti Ma vychádzal z prísľubov troch nie,590 čím prezentoval svoj 
zmierlivý postoj v politickej otázke k ČĽR, čím hral na nôtu umiernených voličov 
preferujúcich status quo.591 V kampani sa vrátil k rokovaniam Lien Chana s Hu Jintaom 
z roku 2005 a predsavzal sa podpísať s ČĽR mierovú zmluvu592. Jeho politika k ČĽR 
nevychádza zo vzájomného uznania, ale ukončenia hry s nulovým súčtom, teda z ukončenia 
vzájomného popierania sa. Oproti Frankovi Hsieh mal výhodu, že Ma so svojím partnerom 

                                                 
586 Mnohí analytici predpokladali jeho kandidatúru už potom ako sa ujal predsedníctva KMT. 

587 Frank Hsieh wins DPP primaries, on:  

<http://www.chinapost.com.tw/latestnews/200757/45953.htm>(07.05.07) 

588 KMT candidate Ma vows to build 'new Taiwan', on:  

<http://www.chinapost.com.tw/news/2008/01/28/140812/p2/KMT%2Dcandidate.htm>(28.01.08) 

589 Tento koncept je pomerne starší a môžeme ho nájsť aj u Jamesa Soonga v roku 2004. Otázne je či v tomto 
spoločnom trhu vníma Vincent Siew Taiwan ako ekonomickú jednotku ako je v tomu vo WTO, alebo ako 
politickú jednotku. Pretože EU je postavená na rovnocennom postavení členov a vzájomnom diplomatickom 
uznaní. K tejto téme sa ešte bližšie vrátim v poslednej podkapitole.  

590 Nejedná o politiku troch nie z obdobia prezidentov Chiang Ching-kua, ale o prísľub Ma Ying-jeoa nebude 
jednať o zjednotení s ČĽR počas svojho funkčného obdobia, nebude vyhlasovať nezávislosť a zrieknutie sa 
použitia sily. Cossa, R., Looking behind Ma's 'three noes', on: 

<http://www.taipeitimes.com/News/editorials/archives/2008/01/21/2003398185>(21.01.08)  

591 Ma na túto preferenciu voličov poukázal vo svojom rozhovore pre CNN v Talk Asia. Pre bližišie informácie 
o postojoch Ma Ying-jeoa prozri: Ma Ying-jeou Talkasia Interview, Block B, on: 
<http://edition.cnn.com/2007/WORLD/asiapcf/02/05/talkasia.ma.script/index.html>(13.02.07) 

592 Lan, L., How Much Is Enough?, Taiwan Development Perspectives 2007, (s.136) Ma si kladie ako 
podmienku pre začatie mierových rokovaní odstránenie čínskych rakiet nasmerovaných na Taiwan.   



 

Siew prezentovali svoje idey kontinuálne ešte pred začatím oficiálnej prezidentskej kampane 
i pred samotnými parlamentnými voľbami,593 kým Hsieh začal prezentovať svoju víziu 
o Taiwane až potom, čo DPP prehrala parlamentné voľby.  
            Hsieh podobne sa vo volebnej kampani v ekonomickej otázke prikláňal za užšiu 
spoluprácu s ČĽR no pri zachovaní národnej dôstojnosti.594 V prvej fáze kampane Hsieh 
napadol dôveryhodnosť svojho súpera, keď tvrdil, že Ma je držiteľom americkej zelenej karty 
a v prípade nebezpečenstva by zanechal Taiwan svojmu osudu. Ma toto obvinenie odmietol 
a poukázal na to, že jeho zelená karta prestala byť platná v roku 1985.595 Toto tvrdenie 
potvrdil Americký inštitút na Taiwane (AIT).596  Centrálna volebná komisia potvrdila, že 
žiaden z kandidátov nie je držiteľom iného občianstva. Hsieh poukazoval na svoje schopnosti 
ako primátor Kaoshiongu, kde bol primátorom dve funkčné obdobia. Pred koncom volebnej 
kampane Frank Hsieh apeloval na voličov, aby sa Taiwan nestal druhým Tibetom. No 
rovnako i Ma odsúdil dianie v Tibete a vyslovil možnosť bojkotu olympijských hier.597 
Samotné dianie v Tibete podľa viacerých analytikov ovplyvnilo voličov len minimálne, 
pretože väčšina voličov si utvorila mienku, koho budú voliť pred demonštráciami v Tibete 
a počet nerozhodnutých voličov, ktorých mohli udalosti v Tibete odplyniť bol preto len 
minimálny. 598            
        Obidvaja kandidáti sa zaviazali, že budú viesť čistú administratívu.599 Spoločne obaja 
vyjadrili za etnickú harmóniu Taiwanu. Analytici poukazujú, že Ma sa vrátil k politike 
lokalizácie Lee Teng-huia. Rovnako možno oboch kandidátov pochváliť, že napriek vypätej 
kampani sa správali vzájomne férovo.600 Náhla podpora pred sobotňajšími voľbami prišla 
                                                 
593 Mo, Y., Ma, Siew unveil second phase of economic plan,on: 

<http://www.taipeitimes.com/News/taiwan/archives/2007/12/20/2003393258>(20.12.07)  

594 Ko, S., Presidential election 2008: 19 days to go: Hsieh trade policy puts the nation first, on: 

<http://www.taipeitimes.com/News/taiwan/archives/2008/03/03/2003403783>(03.03.08) 

595 Loa, I., CEC to check candidates' citizenship, on: 

 <http://www.taipeitimes.com/News/front/archives/2008/02/16/2003401481>(16.02.08) 

596 AIT je kvázi veľvyslanectvo USA na Taiwane. 

597 Tibet focus for Taiwan election, on: <http://news.bbc.co.uk/1/hi/world/asia-pacific/7308125.stm> (21.03.08) 

598 Pre podrobné porovnanie kandidátov a prehľadné porovnanie ich programov v kategóriách od čínsko-
taiwanských vzťahov až po politiku k mládeži pozri: on: <http://www.taipeitimes.com/images/2008/03/21/TT-
970321-P04-IB.pdf>(21.03.08), Volebná webstránka Franka Hsieh: - Viva Taiwan, on: 
<http://www.vivataiwan.tv/>(30.03.08),   Volebná webstránka Ma Ying-jeoa- Change 2 vote, 
on:<http://www.ma19.net/english/bio>(30.03.08)     

599 Flora, W., Mo, Y., Ma, Hsieh register their presidential candidacies, on:  

<http://www.taipeitimes.com/News/front/archives/2008/01/28/2003399168>(28.01.08)    

600 Frank Hsieh síce napádal kredibilitu svojho súper ohľadom vlastníctva zelenej karty a meniacim sa 
vyjadreniam k identite, no odsúdil publikáciu DVD v Taiwan Weekly, ktoré malo jeho súpera očierňovať. Anti-
Ma campaign tactics investigated, on:  

<http://www.chinapost.com.tw/news/2008/03/08/146109/p2/Anti%2DMa%2Dcampaign.htm>(08.03.08), 

Ma sa ospravedlnil svojmu súperovi za  incident, ktorý v jeho straníckej centrále spáchali poslanci KMT na čele 
s Alexom Fai, ktorí sa pobili so sympatizantmi Franka Hsieh. Mo, Y., Presidential election 2008: 8 days to go: 
Wu apologizes for legislators' intrusion, on: 
<http://www.taipeitimes.com/News/taiwan/archives/2008/03/14/2003405442>(14.03.08)    



 

Frankovi Hsiehovi od exprezidenta Lee Teng-huia. Táto podpora sa dala očakávať, pretože 
Lee neraz Ma kritizoval ako primátora Taipei a vyjadril pochybnosti v jeho schopnosť byť 
prezidentom.601  
         Pod víťazstvo Ma Ying-jeoa sa podpísalo niekoľko faktorov. Ma vedie víťaznú kampaň 
za KMT od roku 1998 a za týchto desať rokov nebol ani raz porazení. V rokoch 1998 a 2002 
vyhral voľby primátora Taipei, 2005 sa podieľa sa na kampani komunálnych voľbách a v 
2008 parlamentných voľbách, vo všetkých týchto voľbách v ktorých  Ma kandidoval, alebo 
robil kampaň dopadli úspešne,602 Ma mal pred prezidentskými voľbami v tomto ohľade veľa 
skúsenosti. Frank Hsieh naproti tomu síce vyhral dvoje voľby v Kaoshiongu, no v roku 2006 
prehral voľby na post primátora v Tapei a od vtedy žiadnu kampaň de facto neviedol a vždy 
stál v úzadí za Chen Shui-bianom. Pokiaľ zoberieme do úvahy len volebné kampane od roku 
2005, na ktorých sa Ma podieľal, všetky boli úspešné. Ďalším faktorom je kontinuálna 
prezentácia predstavy, ktorú Ma chce ako prezident napĺňať a jednotná podpora modrej 
aliancie. Naproti tomu Frank Hsieh, až do porážky v parlamentných voľbách stál v tieni 
prezidenta Chena a medzi ním Chenom a predchádzajúcim predsedom DPP Yu Shyi-kunom 
panovala názorová nejednotnosť. Hsieh mal pred samotnou oficiálnou kampaňou len málo 
času stmeliť rady samotnej DPP.603    
            Podobne ako v parlamentných voľbách i prezidentských voľbách mal KMT väčšiu 
mediálnu podporu. Ma a KMT kritizujú dlhodobo DPP za zlú ekonomickú politiku, hoci  
minimálne od tretieho kvartálu 2007 podľa názoru profesora Hwan C. Lina sa taiwanská 
ekonomika vyvíja pozitívne.604 Hlavnou výhradou KMT sú reštrikcie vlády v objeme 
investícií taiwanských firiem v ČĽR, čím sa Taiwan dobrovoľne ochudobňuje výnosy z daní, 
keď taiwanské firmy presúvajú svoje sídla do Hongkongu, Singapuru a inde, aby obchádzali 
vládnu politiku. Všeobecne sa analytici zhodnú, že rozhodujúcim dôvodom víťazstva Ma 
Ying-jeoa je ekonomika.605 V Taiwanskej ekonomike prevažujú malé a stredné podniky, pre 
ktoré je výhodné podnikať v ČĽR. Poznajú miestny jazyk, ako aj miestnu podnikateľskú 
kultúru i zvyklosti miestnych úradov. Tieto podniky poväčšine vznikli počas KMT 
autoritárskeho režimu, ktorého strana i byrokratický aparát mal kvázi leninské štruktúry, teda 
prostredie, na ktoré boli tieto firmy zvyknuté doma na Taiwane, nachádzajú i na pevnine, kde 
nie je pre ne problém sa adaptovať.      
         Okrem ekonomického faktoru, prispel aj faktor bezpečnostný. Síce Frank Hsieh je 
rozhodne umiernenejší politik ako Chen, no ako keby sa mu nepodarilo úspešne predefinovať 
jeho predstavu o novej administratíve DPP a získať pre túto  víziu podporu verejnosti. 
Samotný Hsieh ako jeden zo siedmych Chenových premiérov sa na riadení administratívy 
podieľal síce len rok, ale predsa len bol jej súčasťou. Ma preto v kampani poukazoval na 
rozdielnu politiku počas jeho doby premiéra k pevnine a jeho programu v prezidentskej 
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kampani. Keď však zoberieme postavenie premiéra v politickom systéme ROC, kde je 
premiér závislý na dôvere prezidenta,606 Hsieh príliš veľa priestoru na vlastnú politiku nemal. 
Samotnému Hsieh nijaká korupčná činnosť dokázaná nebola, no DPP samá o sebe stratila 
dôveru časti kandidátov, keď sa prezentovala ako bojovníčka s korupciou a pritom škandály 
z roku 2006 silne poškodili dôveryhodnosť DPP. Ma bol síce tiež obvinený zo sprenevery, no 
súd ho zakaždým oslobodil. Dezilúzia z dvoch prezidentských období DPP a dedičstvo Chen 
Shui-biana, ktorého mnohí vnímajú aj ako hazardéra s medzinárodnou bezpečnosťou prispeli 
k víťazstvu Ma Ying-jeoa.607  
          Počas prezidentskej kampane sa viedla i diskusia o druhej sérií referend o vstupe do 
OSN. Štáty ako Austrália, Francúzsko, Japonsko, Spojené kráľovstvo a USA túto aktivitu 
prezidenta Chena označila ako nešťastnú a nezodpovednú.608 Čína tradične varovala, že takéto 
kroky budú mať neblahé následky pre Taiwan.609 Exprezident Lee to označil, ako nezmysel, 
ktorý len zbytočne poníži Taiwan v medzinárodnej komunite.610 NP sa pridala k bojkotu 
KMT oboch referend o vstupe do OSN.611 Chen Shui-bian i Frank Hsieh nakoniec navrhli ich 
presunutie, po voľbách no žiadali KMT dominovaný Legislatívny Yuan znížiť hranicu 
platnosti pre účasť voličov na jednoduchú väčšinu. KMT tejto žiadosti nevyhovel a obidvoje 
referendá, boli pre nízku účasť neplatné.612 Pokiaľ si Chen Shui-bian od referenda prisľúbil 
mobilizáciu voličov pre podporu Franka Hsieh, tak tento zámer nevyšiel. Jediné čo tým 
získal, bola spŕška kritiky od predstaviteľov zahraničných štátov a skôr tým dostredivej 
kampani Frank Hsieh uškodil ako pomohol. Ma Ying-jeou aj počas svojej novembrovej 
návšteve Japonska v roku 2007 zdôraznil, že po zvolení bude mierotvorca a nie je tvorca 
problémov, a že bude redukovať napätie v Taiwanskej úžine.613  
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          Víťazstvo Ma Ying-jea uvítali USA614, ktoré neboli zvlášť v druhom funkčnom období 
s politikou administratívy Chen Shui-biana k ČĽR príliš spokojné. Ma je pre USA dobrou 
alternatívou, pretože na jednej strane chce zlepšiť hospodárske vzťahy v Taiwanskej úžine, no 
v politických otázkach je veľmi umiernený a neplánuje unilaterálne meniť status quo. O tom 
svedčí i jeho vyjadrenia v novembri v Japonsku, i počas druhej diskusie v predvolebnej 
kampani, v ktorej sa na otázku, že či opätovne oživí Radu národného zjednotenia, odpovedal, 
že najskôr je pre to potrebný verejný konsenzus.615   Rovnako sa vyjadril v súčasnosti 
i k otázke či premenuje späť Pamätnú národnú halu demokracie Taiwanu na jej pôvodný 
názov. Hoci diskusia o zmene jej názvu nemá v súčasnosti podľa Ma teraz prioritu.616 
K víťazstvu mu okrem prezidenta Busha zablahoželali  i predstavitelia Singapuru, ktorý 
z hľadiska vlastných národných záujmov uvíta pokoj a zachovanie statusu quo v Taiwanskej 
úžine.617  
           Ma by počas svojho funkčného obdobia rád podpísal s USA a so Singapurom zmluvy 
o voľnom obchode  (FTA). Rovnako by FTA podpísal rád i s Japonskom. Po voľbách 
navštívil spolu so viceprezidentom Vincentom Siew exprezidenta Lee Teng- huia. Lee síce 
nemá od roku 2000 s Ma Ying-jeovom najlepšie vzťahy a na konci prezidentskej kampane 
podporil Lee Maovho súpera Franka Hsieh. No po voľbách Lee povedal, že rád pomôže 
Maovej administratíve zlepšiť vzťahy s Japonskom.618  
          Samotný Ma bol v Japonsku v novembri v roku 2007, no Japonci, ako aj Ma majú 
obojstranne zmiešané pocity. Ma síce vyslovil prísľub v Japonsku, že keď bude usilovať 
o stabilitu v Taiwanskej úžine a chce uzavrieť s Japonskom FTA, ako aj sa bude snažiť 
zlepšiť vzájomné vzťahy medzi Japonskom a Taiwanom. Na druhej strane Ma v 70-tych 
rokoch protestoval proti vráteniu ostrovov Senkaku, ktoré spolu s Okinawou USA vrátili 1972 
Japonsku.619 Rovnako aj káral svojho rivala Franka Hsieh, ktorý navštívil Japonsko mesiac po 
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ňom620 za prílišnú náklonnosť voči Japonsku. Je otázne, či jeho novembrové vyjadrenie, že 
voči Japoncom nemá ani negatívne ani pozitívne o pocity a že ich potrebuje viac spoznať, 
odrážalo situáciu pred voľbami, pretože potreboval jednotnú podporu celej modrej aliancie  a 
stará garda KMT, zvlášť tí, čo s Japoncami bojovali, nemá Japoncov príliš v láske. Lee 
v rozhovore pre japonské noviny Sankei Shimbun sa o Ma Ying-jeovi vyjadril, že dokáže byť 
pokrytecký ale i moderný.621 To sa dá interpretovať, že sa od neho dá očakávať pragmatická 
politika a nevyhnutne sa nemusí držať starých predsudkov. S touto interpretáciou súhlasí 
i profesor Deans.622 Samotný Japonskí politici i verejnosť má k Ma Ying-jeovi zmiešané 
pocity a nevedia, či majú jeho volebné víťazstvo brať pozitívne, alebo negatívne.623 
          V telefonickom rozhovore s prezidentom Bushom prezident Hu Jintao vyjadril názor, 
že je ochotný opätovne otvoriť dialóg v taiwanskej úžine na báze konsenzu z roku 1992. Ma 
sa k tomuto výroku postavil opatrne a povedal, že musí postoj prezidenta Hu bližšie 
skúmať.624 Dva dni po voľbách Ma a Sview zopakovali cieľ presadzovať politiku spoločného 
neodmietania sa a snahy podpísať mierovú zmluvu s ČĽR.625 Postoj ČĽR zopakoval v Laose 
i premiér Wen Jiabao, keď na tlačovej konferencii pre hongkongských novinárov povedal, že 
je ochotný diskutovať o troch spojeniach na báze politiky jednej Číny a konsenzu z roku 
1992.626 
         Ma Ying-jeou potom ako sa chopí moci bude mať i väčšinu v LY, teda na rozdiel od 
súčasného prezidenta, nemôže tvrdiť, že mu LY robí obštrukcie. Pokiaľ takýto stav nastane, 
bude musieť Ma robiť poriadok v KMT. Ak to nezvládne, nebude  môcť povedať ako Chen, 
že čelil opozičnej väčšine LY. Už i počas predvolebnej kampane bolo na prípade Alexa Fai 
ako aj v prípade otázky prijatia zákonov pre väčšiu verejnú kontrolu (sunshine laws) jednali 
poslanci KMT v rozpore s Ma Ying-jeovom želaním, ktorý im vyjadril podporu, jasné, že Ma 
nemá KMT plne pod kontrolou.627 Je otázne, aká bude spolupráca medzi predsedom 
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parlamentu Wang Jin-pyngom, ktorého Ma porazil  v roku 2005 v súboji o post predsedu 
KMT. Wang vtedy odmietol jeho ponuku, aby sa stal jeho prvým podpredsedom. 
V súčasnosti Ma neprejavil záujem opätovne stať predsedom strany. Wang Jin-pyng to 
okomentoval, že strana by mala rešpektovať jeho želanie, pripustil, ale že pre Ma Ying-jeoa 
by bolo jednoduchšie vydávať stranícke direktívy ako predseda strany, ktoré by boli pre 
členov KMT LY záväzné. Negatívnym aspektom podľa jeho názoru toto zdvojenie pozície 
Ma ako prezident a predsedu strany, že KMT by pôsobil, že preberá funkciu štátnych 
inštitúcií.628  
          Frank Hsieh po prehratých voľbách vyvodil osobnú zodpovednosť ponúkol svoje 
odstúpenie z funkcie predsedu DPP. Na naliehanie straníckych kolegov  sa rozhodol, že 
povedie stranu do voľby nového predsedu DPP, ktoré sa majú konať 18. mája.629 DPP je 
v situácii, keď prehrala v dvoch voľbách po sebe, reflexia a vnútrostranícka diskusia o ďalšom 
smerovaní strany je potrebná. Súčasný premiér Chang Chun-hsiung v osobnom rozhovore 
s prezidentom Chen Shui-bianom povedal, že DPP potrebuje generačnú výmenu, pokiaľ chce 
prežiť. Toto tvrdenie zdieľa viacero členov DPP, podľa názoru člena DPP Su Chih-fena 
Formoska generácia630 stratila podporu verejnosti a je čas, aby vedenie strany prepustilo 
miesto mladšej generácii.631 Je otázne, kam hľadanie novej identity DPP zavedie. Možno jej 
náznaky prinesie voľba nového predsedu strany 18. mája 2008.    
 

4.5. Prospekt ďalšieho vývoja čínsko-taiwanských vzťahov 
 

         Na základe prezidentských volieb na Taiwane sa dá očakávať obnovenie dialógu 
v Taiwanskej úžine. Pokiaľ taiwanská strana prístupy na politiku jednej Číny a konsenzu z 
roku 1992 je pravdepodobné, že na tejto báze ČĽR bude ochotná pristúpiť na riešenie 
ekonomických otázok, ako sú priame letecké linky. Z politického hľadiska je 
nepravdepodobné, že by Peking menil svoju stratégiu cukru a biča. Z hľadiská tendencií 
možno predpokladať, že bič zostane rovnako štipľavý a že cukor bude čoraz viac sladší. 632 
V praxi to znamená, že Čung-nan-chaj bude pokračovať vo svojej sofistikovanej a pružnej 
stratégii s dôrazom na  nevojenské prostriedky, no zároveň táto stratégia nevylučuje použitie 
vojenskej sily.633 Teda ČĽR bude vysielať k Taiwanu priateľské gestá, no nevzdá sa 
(minimálne nie v blízkej dobe) použitia sily. Je otázne, akú má Ma Ying-jeou a KMT 
predstavu o podpise mierovej zmluvy a akú Peking. Ma dal ČĽR podmienku odsunu rakiet 
nasmerovaných na Taiwan pred začatím dialógu o mierovej zmluve. Prvým krokom 
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v obnovení dialógu v Taiwanskej úžine bude pravdepodobne ekonomická spolupráca 
a zavedenie priamych letov medzi Taiwanom a pevninou.         
         Vytvorenie spoločného trhu ako Ma pripúšťa, je projekt, ktorého naplnenie bude  možno 
bude trvať možno až 50 rokov. Stále nie je však jasné ,ako by tento spoločný trh by mal 
fungovať, keď Ma možnosť robotníkov z ČĽR pracovať na Taiwane vylúčil, rovnako ,ako aj 
dovoz potravín z ČĽR. Konkrétnu predstavu tohto projektu si momentálne je len ťažko 
možno predstaviť.  Z právneho hľadiska sa naskytá otázka, aké entity budú tohto spoločného 
trhu súčasťou, keď ani Ma vzájomné diplomatické uznanie nepovažuje za reálne. Teda 
Taiwan by mohol vstúpiť do tohto zväzku asi len ako ekonomická, nie politická jednotka, ako 
je tomu vo WTO. Možnosťou by mohlo byť určitá forma ekonomickej spolupráce, ktorá 
nevyžaduje štátnosť, teda súčasťou by mohli byť popri ČĽR a Taiwane i Hongkong a Macao, 
keďže na základe ich regionálnych mini ústav, môžu participovať na medzinárodných 
organizáciách, pokiaľ je to v ich výlučnom záujme daných oblastiach, ktoré zahŕňajú 
i možnosť ekonomickú spolupráce. 634  
        Je tiež zaujímavou otázkou, ako budú ekonomické väzby ovplyvňovať politické vzťahy 
medzi rozhodujúcimi jednotlivcami a záujmovými skupinami na Taiwane. Počas súčasných 
prezidentských volieb na  Taiwane hrala ekonomika kľúčovú rolu. Ma Ying-jouve idey o 
politike v Taiwanskej úžine pochválil šéf Asus computers Jonney Shih. Shih síce explicitnú 
podporu Ma Ying-jeouvi v kampani nevyjadril.635 no dal jasný signál, akú majú veľké 
taiwanské korporácie ako Ausustek predstavu o politike v Taiwanskej úžine. Väčšina 
čínskych analytikov vníma rastúcu taiwanskú závislosť na ČĽR ekonomike. Niektorí 
taiwanskí ekonómovia,považujú tento vzťah skôr ako vzájomnú závislosť. Ekonomická 
integrácia môže byť skôr pasívnym prostriedkom Pekingu pre politickú integráciu, než 
prostriedkom nátlaku, pretože by si ČĽR tým poškodila vlastnú ekonomiku.636  
        Všeobecne je v súčasnosti postoj Pekingu k Taiwanu trpezlivejší a snažiaci sa  
predchádzať zbytočnému napätiu. Dá sa predpokladať lepšia spolupráca medzi Hu Jintaovou 
a Ma Ying-jeou administratívou, na rozdiel od dialógu s administratívou Chen Shui-biana. 
Z krátkodobého a strednodobého hľadiska je ekonomická spolupráca veľmi pravdepodobná, 
v politickej oblasti reaguje Ma Ying-jeou zatiaľ len veľmi opatrne. Pokiaľ nastane podpis 
mierovej zmluvy,637 pravdepodobne na báze princípu jednej Číny, je možné uvažovať 
o ďalších krokoch politickej spolupráce. Jej podobu si momentálne možno len veľmi ťažko 
predstaviť. Veľmi veľa bude závisieť od verejnej mienky Taiwancov, ktorí momentálne 

                                                 
634 Pre bližšiu informáciu o rozsahu práv HKSAR, pozri článok 151. Základného zákona, On: 
<http://www.info.gov.hk/basic_law/fulltext/>(02.04.08)     

635 Mo, Y., Asustek boss praises Ma's cross-strait ideas, on:  

<http://www.taipeitimes.com/News/taiwan/archives/2008/02/14/2003401181>(14.02.08) 

636 Saunders, P.,C., Long-term Trends in China-Taiwan Relations: Implications for U.S. Taiwan Policy, 
November/December 2005, Vol. 45, No. 6,  (s. 984 - 985) Pre prehľad o  vzájomnej obchodnej výmene medzi 
ČĽR a Taiwanom, investíciách Taiwanu v ČĽR, a porovnaní rastu HDP Taiwanu, ČĽR a Kórejskej republiky 
pozri prílohu č.17   

637 ČĽR navrhla síce možnosť začať rokovať o mierovej zmluve na princípe jednej Číny a vzájomnej rovnosti 
(China offers ROC talks on equal footing, on:  

<http://www.chinapost.com.tw/news/2008/03/05/145652/China%2Doffers.htm>(05.03.08)), úvahy o vzniku 
nejakej formy štátneho zväzku, alebo konfederatívneho usporiadania medzi ČĽR a ROC je v súčasnosti 
i horizonte minimálne najbližších štyroch rokov predčasné a nereálne. Pre viac informácii o postojoch ČĽR 
v tejto otázke, pozri stránku vládnej agentúry ČĽR pre taiwanské záležitosti on: 
<http://www.gwytb.gov.cn:8088/>(03.04.08) 



 

preferujú status quo, pokiaľ nastane u politickej reprezentácie Taiwanu výrazný odklon 
akýkoľvek smerom, môže budúca prezidentská administratíva riskovať nepriaznivý volebný 
súd. Preto je Ma Ying-jeoova opatrnosť a snaha hľadať spoločenský konsenzus pochopiteľná. 
I pri postoji ČĽR je rovnako treba zohľadňovať i vnútornú situáciu v ČĽR, pretože pokiaľ sa 
vnútorná situácia v ČĽR zhorší, zmenší sa manévrovací priestor civilných lídrov a ČĽR sa 
bude správať vo vzťahu k Taiwanu agresívnejšie.638 Súčasné vedenie ČĽR však preukázalo 
schopnosť, že dokáže zvládať internú situáciu medziach únosnosti a nepredpokladá sa, že by 
sa mu situácia vymkla z pod kontroly.639 Interné vplyvy môžu ovplyvniť dynamiku čínsko-
taiwanských vzťahov  a taktiku ČĽR voči Taiwanu, no zmena dlhodobej stratégie je viac ako 
nepravdepodobná. Analytici sa všeobecne zhodujú, že s novou administratívou na Taiwane, 
vzniká priestor na zlepšenie vzťahov Taiwanu a USA, ako aj Taiwanu a ČĽR. 
Toto tvrdenie podporuje i stretnutie sa budúceho viceprezidenta ROC Vincenta Siew 
s prezidentom ČĽR Hu Jintaom na konferencii BFA v meste Boao na ostrove Hainan. Siew  
od tohto stretnutia očakáva zlepšenie vzťahov s ČĽR, ako aj zriadenie priamych víkendových 
letov medzi Čínou a Taiwanom v júli.640 Rovnako v priateľskom duchu prebiehalo stretnutie 
v Pekingu medzi prezidentom Hu Jintaom a čestným predsedom KMT Lienom Chanom 29. 
Apríla 2008. Obidvaja sa zaviazali, že budú pokračovať v mierovej spolupráci a usilovať sa 
oblaho obyvateľov na oboch stranách Taiwanskej úžiny.641  
          Je veľmi nepravdepodobné, že by v nasledujúcich štyroch rokoch vznikol konflikt 
v Taiwanskej úžine, ktorý by vtiahol USA a ČĽR do vojenského stretu. Jednak ani USA, nech 
bude zvolená v nasledujúcich prezidentských voľbách v novembri 2008 akákoľvek 
administratíva, ani ČĽR a ani Taiwanská administratíva nemajú o konflikt záujem. Vzťahy 
medzi Washingtonom sú inštitucionalizované politickou i vojenskou priamou linkou, teda 
takémuto stavu sa dá predísť. Ma Ying-jeou nechce meniť unilaterálne status quo,642 teda 
vojenský konflikt sa dá s veľkou pravdepodobnosťou počas jeho funkčného obdobia vylúčiť. 
        Dlhodobo má ČĽR prioritne v záujme sa zjednotiť s Taiwanom mierovou cestou. 
Alternatívou je získať Taiwan za využitia nemierových prostriedkov ako najhoršej alternatívy. 
ČĽOA kontinuálne pripravuje i na túto alternatívu. Jej cieľom je dobiť a efektívne okupovať 
Taiwan, predtým, než mu príde USA na pomoc. Vedomí si tejto hrozby, ako aj postupnému 

                                                 
638 V súčasnosti čelí ČĽR viacerým interným problémom, akým je dlhodobo korupcia, nárast rozdielov medzi 
životnou úrovňou rôznych vrstiev obyvateľstva, zlé pracovné podmienky – obzvlášť v uhoľných baniach, 
problémy v oblasti životného prostredia, nárast protestov v roku 2005 ich bolo podľa čínskych úradov 87 000 
a v momentálnej dobe i rast inflácie, ktorá postihuje najchudobnejšie vrstvy zvlášť pre rastúce ceny potravín. 
China inflation hits fresh high, on:  

<http://news.bbc.co.uk/1/hi/business/7288940.stm>(11.03.08)     

639 Lin, C.P., More Carrot Than Stick: Beijing’s Emerging Taiwan Policy, China Security, Vol. 4 No. 1 Winter 
2008, (s.10) Jediným závažným momentálnym problémom je situácia v Tibete, ktorá je zvlášť pre negatívnu 
publicitu pred olympijskými hrami v Pekingu pre ČĽR nepríjemná.   

640 Historic China-Taiwan talks held, on:  

<http://news.bbc.co.uk/1/hi/world/asia-pacific/7343945.stm>(12.04.08)  

641 Lien, Hu pledge peace and closer cooperation, on: <http://www.chinapost.com.tw/taiwan/china-
taiwan%20relations/2008/04/30/154187/p2/Lien%2DHu.htm>(30.04.08) 

642 Rhoads, B., Young, D.,  Ma aims to be peacemaker, on:  

<http://www.chinapost.com.tw/taiwan/national/national%20news/2008/04/02/149912/p2/Ma%2Daims.ht> 

(02.04.08) 



 

trendu kvalitatívnej, nie len kvalitatívnej prevahy ČĽOA,643 odporúča admirál ROC vo 
výslužbe Lan Lin-li zmenu vojenskej stratégie a štruktúry ozbrojených síl ROC. Lan 
navrhuje, aby došlo k zmene štruktúry  v ozbrojených silách ROC tak, aby malo väčší podiel 
námorníctvo a letectvo ako pozemná armáda. Uvedomujúc si, že ROC s ČĽR nemôže súťažiť 
v zbrojení,644 Lan navrhuje, aby sa vojenská stratégia zamerala na získanie námornej 
a leteckej prevahy vo vlastnom vzdušnom a námornom priestore za účelom efektívnej obrany 
(air and sea-denial) a aby armáda ROC zadržala postup ČĽOA, kým prídu spojenci Taiwanu 
na pomoc. Lan rovnako navrhuje, aby sa ROC zamerala na nákup technológií, ktoré by 
zabezpečili efektívnu obranu.645 Tieto úvahy narážajú na dve premenné, aké zbrane sú 
ochotné USA Taiwanu predať646 a aké zbrane si ROC môže dovoliť zaplatiť a jej armáda je 
schopná použiť.647 
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November/December 2005, Vol. 45, No. 6,  (s. 979) 

644 Ibid. (s. 980) 
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