
 

 

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 

FAKULTA SOCIÁLNÍCH VĚD 

Institut politologických studií 

 

 

 

 

 

 

Tomáš Mareš 

 

 

 

Systémy protiraketové obrany v oblasti 

severovýchodní Asie a jejich vliv na 

strategické chování ČLR v regionu 

 

 

Diplomová práce 

 

 

 

 

 

Praha 2013 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor práce: Tomáš Mareš 

Vedoucí práce: PhDr. Vít Střítecký, M.Phil., Ph. D. 

 

Rok obhajoby: 2013 

  



 

Bibliografický záznam 

Mareš, T. (2013): Systémy protiraketové obrany v oblasti severovýchodní Asie a jejich 

vliv na strategické chování ČLR v regionu. Počet stran 151. Praha, 2013. Diplomová 

práce (Mgr.). Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, Institut politologických studií, 

Katedra mezinárodních vztahů. Vedoucí diplomové práce PhDr. Vít Střítecký M.Phil., 

Ph. D. 

 

Abstrakt 

Diplomová práce zkoumá strategické chování ČLR v regionu severovýchodní 

Asie v přímé souvislosti se systémy protiraketové obrany, jeţ v daném regionu 

v současné době vznikají. Záměrem práce je analyzovat motivy čínského regionálního 

strategického chování s ohledem na konkrétní technologický prvek (= systémy 

protiraketové obrany), a to na základě předem stanovených analytických rovin: 

realistické, liberální a konstruktivistické. Do značné míry se však liší technologická 

konfigurace jednotlivých systémů nebo vztah regionálních aktérů s ČLR. Práce proto 

obsahuje případové studie, jeţ analyzují vztah ČLR a konkrétního aktéra, který v oblasti 

severovýchodní Asie aktivně buduje systém protiraketové obrany. Budování systémů 

protiraketové obrany v oblasti severovýchodní Asie můţe za určitých podmínek ohrozit 

vitální strategické zájmy ČLR. Strategická reakce ČLR je však umírněná. Cílem práce 

je vysvětlit, proč ČLR nemění své strategické chování v daném regionu v přímé 

souvislosti se vnikajícími regionálními systémy protiraketové obrany. 

 

Abstract 

Master thesis analyzes strategic behavior of the PRC in the region of the 

Northeast Asia in direct relationship with regional missile defense. The aim is to 

analyze motives of China`s regional strategic behavior with respect to the specific 

technological element (= Theatre Missile Defense) on the basis of predetermined 

analytical levels: realistic, liberal and constructivist. But there are great differences in 

technological configuration of individual missile defense systems or in the 



 

configuration of the relationship of regional actors with the PRC. Thus the thesis will 

comprise of case studies analyzing the complex relationship of the PRC and regional 

actors (that are creating regional missile defense). The creation of regional missile 

defense can endanger China`s vital strategic interests (in the region of Northeast Asia) 

under specific conditions. But the regional strategic behaviour of the PRC is moderate. 

The aim is to explain, why the PRC does not change its regional strategic behavior in 

direct connection with emerging theater missile defence. 
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Systémy protiraketové obrany v oblasti severovýchodní Asie a jejich 

vliv na strategické chování Číny v regionu 

 

Úvod do tématu:  

Budování systémů protiraketové obrany v oblasti severovýchodní Asie je 

specifickým fenoménem. Prakticky nezávisle na sobě budují v současné době systém 

protiraketové obrany tři významní aktéři regionu: Japonsko (v úzké spolupráci s USA), 

Jiţní Korea a Taiwan. Kaţdý z těchto aktérů má z geopolitického hlediska regionu 

rozdílné postavení, má své částečně specifické ideové zájmy a záměry, jeţ jsou 

zásadním impulsem jejich rozhodnutí budovat systém protiraketové obrany a zároveň se 

zásadním způsobem liší i technologická specifika jednotlivých systémů protiraketové 

obrany budovaných těmito státy. Důleţitým faktorem je také vliv různé míry a způsobu 

profilace strategických zájmů USA na jednotlivé státy a současnou podobu jejich 

systémů protiraketové obrany. Podobným způsobem se také do značné míry liší i 

politické vztahy Číny a těchto tří regionálních aktérů. Důleţitou roli hrají i vztahy mezi 

Čínou na straně jedné a Japonskem, Jiţní Koreou a Taiwanem na straně druhé 

v ekonomické rovině, které jsou ve všech případech silným motivem, který ovlivňuje a 

modifikuje politické chování všech zúčastněných aktérů. Proto je kaţdý z těchto tří 

případů budování systémů protiraketové obrany v oblasti severovýchodní Asie 

specifický a v práci budou analyzovány samostatně, jako tři případové studie. 

Region severovýchodní Asie je pak oblastí v němţ úzce profiluje své strategické 

zájmy Čínská lidová republika. Za vitální strategické zájmy Číny v regionu jsou 

tradičně povaţovány: ochrana čínské národní suverenity a teritoriální integrity; 

zvyšování vlivu Čínské lidové republiky na Taiwan; udrţení důvěryhodnosti čínského 

jaderného deterentu; udrţení velmocenského statutu Číny a další mocenský růst v rámci 

hranic regionální stability; udrţení ekonomického růstu a politické stability. Je patrné, 

ţe budování protiraketové obrany v regionu se úzce dotýká většiny ze jmenovaných 

strategických zájmů Číny a logická je tedy i její negativní reakce. Otázkou však je, proč 

negativní rétoriku čínských politických elit nedoprovází také jasné změny v jejím 
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strategickém chování, které by bylo moţné bezprostředně vztáhnout k prvku 

regionálních systémů protiraketové obrany. 

 

Výzkumná otázka:  

Proč se v souvislosti s budováním systémů protiraketové obrany v oblasti 

severovýchodní Asie zásadně nemění strategické chování Číny v regionu? 

 

Předběžné hypotézy:  

Čína na budování systémů protiraketové obrany v oblasti severovýchodní Asie 

reaguje negativně, avšak reálně jen velmi omezenými kroky, přičemţ zásadně nemění 

své strategické chování, protoţe ani ideové faktory ani materiání faktory, na jejichţ 

základě jsou systémy protiraketové obrany v regiounu severovýchodní Asie budovány, 

ţádným způsobem nenaznačují, ţe dochází, nebo ţe by mělo dojík k narušení stability 

v regionu a k ohroţení vitálních strategických zájmů Číny v regionu. Významným 

faktorem je i racionální kalkulace Číny nereagovat příliš silně tak, aby se ostaní aktéři 

regionu necítili čínskou reakcí ohroţeni, nedošlo k vystupňování bezpečnostního 

dilematu a k narušení stabilního prostředí v regionu. 

 

Cíle práce:  

Cíle práce úzce souvisejí s výzkumnou otázkou. Základním cílem je pak 

analyzovat motivy čínského strategického chování v regionu severovýchodní Asie 

s důrazem na prvek vznikajících regionálních systémů protiraketové obrany a to ve 

třech geopolitických rovinách: realistická (strategické, vojensko- politické moţnosti a 

zájmy zkoumaných aktérů v oblasti severovýchodní Asie v souvislosti s budováním 

systémů protiraketové obrany); liberální (vazby na ekonomické úrovni mezi Čínou a 

všemi státy, které budují systémy protiraketové obrany v oblasti severovýchodní Asie 

významně modifikují vzájemné zahraničně politické vztahy i strategické předpoklady); 

konstruktivistická (na základě zahraničně politického diskurzu zůčastněných států je 



 

moţné pozorovat jejich politické i strategické záměry v oblasti severovýchodní Asie a 

tak vyvodit i moţnou reakci Číny). 

 

Teoretické ukotvení a konceptualizace:  

Jak jsem jiţ zmínil v části tohoto projektu „Úvod do tématu“, ve své práci budu 

zkoumat strategické chování Číny v oblasti severovýchodní Asie v souvislosti 

s budováním regionálních systémů protiraketové obrany na základě tří případových 

studií týkajících se jednotlivých regionálních aktérů a jejich projektů budování systému 

protiraketové obrany (Japonsko, Jiţní Korea, Taiwan), a to na základě tří geopolitických 

dimenzí odvozených od hlavních paradigmat teorií mezinárodních vztahů, jeţ budou 

sledovány v kaţdé případové studii zvlášť: realistická, liberální a konstruktivistická. 

Všechny tyto teoretické dimenze nezahrnují příslušné teoretické směry jako celek, ale 

vybírají vhodné prvky, na kterých je moţné reflektovat impulsy startegického chování 

Číny v regionu severovýchodní Asie v souvislosti s budováním systémů protiraketové 

obrany v tomto regionu. 

Realistická dimenze vychází z předpokladu, ţe oblast severovýchodní Asie je 

potenciálním konfliktním prostorem regionálních aktérů. Záměrem je analyzovat 

vzájemný vztah Číny a regionálních aktérů, jeţ budují systém protiraketové obrany, a to 

na základě jejich strategických cílů a strategického chování v regionu, ale i na základě 

technologických moţností regionálních systémů protiraketové obrany (zda mohou mít 

vliv na změnu distribuce moci v systému- př. moţnost omezení čínských schopností 

deterence). Faktory, které budou zohledňovány v analýze všech tří případových studií 

jsou: existence střetu zájmu; úroveň adversarity; technologické moţnosti regionálních 

systémů protiraketové obrany a jejich moţný vliv na změnu distribuce moci v systému.  

Liberální dimenze je zaloţena na předpokladu významu ekonomických faktorů 

na zahraničně politické chování států a jejich vlivu na utváření strategických zájmů a 

strategického chování. Tato dimenze zároveň vychází z předpokladu, ţe budování 

silných ekonomických závislostí mezi státy sniţuje moţnost konfliktu, protoţe státy 

mohou skrze mezinárodní obchod a investice vzájemně profitovat ze zdrojů toho 

druhého a narušení těchto vazeb by znamenalo větší ztráty neţ zisky z případného 

konfliktu. Proto mohou ekonomické vazby tlumit konfliktní potenciál a výrazně 



 

ovlivňovat zahraniční politiku států. Cílem je stručně analyzovat ekonomické vztahy 

Číny s příslušným státem (či státy) a reflektovat jejich význam na utváření vzájemných 

politických vztahů. Základními faktory, které budou v analýze všech tří případových 

studií sledovány budou: objem vzájemného obchodu, objem vzájemných investic, 

existence či neexistence institucionalizace vzájemné spolupráce. 

Konstruktivistická dimenze je zaloţena na analýze subjektivních motivů států 

jeţ budují systémy protiraketové obrany v oblasti severovýchodní Asie. Cílem této 

dimenze je zjistit zda jednotlivé státy, které budují systém protiraketové obrany vnímají 

Čínu jako hrozbu a zda jsou systémy protiraketové obrany orientovány právě proti ní, či 

je vedou k budování protiraketové obrany jiné motivy. Cílem je zjistit, zda jsou právě 

subjektivní motivy států, které budují systém protiraketové obrany jedním z impulsů 

čínského strategického chování. 

Výsledkem bude u všech tří případových studií analýza zmíněných dimenzí, 

jejíţ cílem bude ukázat, které dimenze v jednotlivých případech ovlivňují Čínské 

strategické chování a která dimenze je dominantní. K evidenci budou pouţity především 

zdroje primární a sekundární literatury, zejména pak vědecké články a studie. 

 

Výběr metody:  

Vzhledem k vysoké specifičnosti všech tří případů budování systému 

protiraketové obrany bude kaţdý případ analyzován zvlášť a to formou případové 

studie. Práce tedy bude obsahovat tři případové studie, jejichţ cílem bude analyzovat 

motivy čínského strategického chování v regionu severovýchodní Asie s důrazem na 

prvek vznikajících regionálních systémů protiraketové obrany, a to ve třech 

geopolitických rovinách odvozených od základních paradigmat mezinárodních vztahů: 

realistická (strategické, vojensko- politické moţnosti a zájmy zkoumaných aktérů 

v oblasti severovýchodní Asie v souvislosti s budováním systémů protiraketové 

obrany); liberální (vazby na ekonomické úrovni mezi Čínou a všemi státy, které budují 

systémy protiraketové obrany v oblasti severovýchodní Asie významně modifikují 

vzájemné zahraničně politické vztahy i strategické předpoklady); konstruktivistická (na 

základě zahraničně politického diskurzu zůčastněných států je moţné pozorovat jejich 

politické i strategické záměry v oblasti severovýchodní Asie a tak vyvodit i moţnou 



 

reakci Číny). Cílem rozhodně není komparace jednotlivých případových studií. 

Záměrem je nalézt faktory, které formují Čínské strategické chování ve vztahu 

k regionálním systémům protiraketové obrany a určit, které z těchto faktorů jsou 

dominantní. 
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I. Úvod 

Diplomová práce zkoumá strategické chování ČLR (= Čínská lidová republika) 

v regionu severovýchodní Asie, a to v úzké souvislosti s existencí regionálních systémů 

protiraketové obrany. V současné době v tomto regionu budují systémy protiraketové 

obrany prakticky nezávisle na sobě tři významní aktéři: Tchaj-wan, Japonsko a 

Korejská republika. Technologická konfigurace jednotlivých regionálních systémů 

protiraketové obrany se však do značné míry liší. Kaţdý ze zmiňovaných aktérů se také 

nachází ve zcela jedinečném vztahu s ČLR, který je zaloţen na různém nastavení 

politických, strategických a ekonomických vazeb. Reakce ČLR na regionální systémy 

protiraketové obrany je pak důsledkem racionální kalkulace, která zvaţuje jak samotné 

technologické moţnosti systémů protiraketové obrany, tak specifické nastavení jejích 

vzájemných vztahů s konkrétním aktérem (jeţ v daném regionu buduje systém 

protiraketové obrany). 

Cílem předkládané práce je tedy zkoumat strategické chování ČLR v oblasti 

severovýchodní Asie na základě analýzy bilaterálních vztahů ČLR a jednotlivých 

regionálních aktérů, kteří zde budují vlastní systém protiraketové obrany. Tato analýza 

bude prováděna na základě tří geopolitických dimenzí odvozených od hlavních 

paradigmat mezinárodních vztahů: realistické, liberální a konstruktivistické. Specifická 

teoretická konfigurace vycházející z geopolitické logiky je zvolena proto, ţe umoţňuje 

flexibilně analyzovat geografické a politické nastavení určitého regionu s ohledem na 

lokální politické entity (aktéry), jejich vztahy a vzájemné rozdělení zdrojů a kapacit s 

důrazem na určitý technologický prvek. Jinými slovy, diplomová práce bude analyzovat 

bilaterální vztah ČLR a jednotlivých regionálních aktérů, kteří v regionu 

severovýchodní Asie budují systémy protiraketové obrany, a to na základě případových 

studií, jejichţ struktura bude vycházet ze zmíněné geopolitické logiky.  

Stať diplomové práce obsahuje tři základní kapitoly: 1) Teoretický rámec; 2) 

Případovou studii: ČLR – Tchaj-wan (= Čínská republika); 3) Případovou studii: ČLR – 

Japonsko. Ačkoliv Korejská republika patří v oblasti severovýchodní Asie mezi 

významné regionální aktéry i mezi aktéry, jeţ v dané oblasti aktivně budují systém 

protiraketové obrany, diplomová práce neobsahuje kapitolu, která by se věnovala jejímu 

bilaterálnímu vztahu s ČLR. Část diplomové práce, jeţ by se věnovala bilaterálnímu 

vztahu ČLR – Korejská republika, je vynechána především z kapacitních důvodů 
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(rozsah práce by po zařazení případové studie ČLR – Korejská republika dosáhl 

přibliţně 140 stran, čímţ by překročil minimální stanovenou délku diplomových prací 

téměř o dvojnásobek). Korejská republika je vynechána také proto, ţe z aktérů, kteří 

budují v oblasti severovýchodní Asie systém protiraketové obrany má s ČLR nejméně 

komplikovaný vztah (v posledních letech došlo k výraznému sblíţení ČLR a Korejské 

republiky). 

 

I.I. Struktura práce 

Jak jiţ bylo zmíněno, stať diplomové práce obsahuje tři části: 1) Teoretický 

rámec; 2) Případovou studii: ČLR – Tchaj-wan (Čínská republika); 3) Případovou 

studii: ČLR – Japonsko.  

Teoretický rámec představuje první kapitolu diplomové práce. Cílem části 

Teoretický rámec je ukotvení geopolitiky jako myšlenkového teoretického proudu,  

definice a propojení jeho hlavních aspektů. Cílem této kapitoly je také teoretické 

ukotvení zmiňovaných geopolitických dimenzí (realistické, liberální, 

konstruktivistické), které budou z metodologického hlediska v průběhu práce slouţit 

jako rámec pro samotnou analýzu. Tato kapitola také zahrnuje vymezení 

severovýchodní Asie jako specifického geopolitického regionu, v němţ ČLR utváří své 

strategické chování.  

Obě případové studie, jeţ práce obsahuje, jsou rozděleny na tři analytické roviny 

vycházející ze základních prvků stanovených geopolitických dimenzí. Účelem 

případových studií je nalézt podněty strategického chování ČLR vycházející z jejího 

vzájemného vztahu s regionálními aktéry, jeţ budují v oblasti severovýchodní Asie 

systém protiraketové obrany a odpovědět tak na dílčí otázku: Proč se v přímé souvislosti 

s budováním systémů protiraketové obrany konkrétního regionální aktéra (Tchaj-wanu a 

Japonska) nemění také strategické chování ČLR v regionu severovýchodní Asie? 

Případové studie představují z hlediska struktury předkládané diplomové práce druhou a 

třetí kapitolu. 
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I.II. Cíl práce, hypotézy 

Cílem analýzy, jeţ bude prováděna na základě výše stanovených kritérií, je 

odpovědět na hlavní výzkumnou otázku této diplomové práce: Proč se v přímé 

souvislosti s budováním systémů protiraketové obrany v oblasti severovýchodní Asie 

zásadně nemění strategické chování ČLR v regionu?  

Otázka tohoto typu je stanovena na základě několika důvodů: 1) Je patrné, ţe 

budování protiraketové obrany v regionu se úzce dotýká regionálních strategických 

zájmů ČLR (např. ochrana čínské národní suverenity a teritoriální integrity; zvyšování 

vlivu Čínské lidové republiky na Tchaj-wan; udrţení důvěryhodnosti čínského 

jaderného deterentu; udrţení velmocenského statutu Číny a další mocenský růst v rámci 

hranic regionální stability). Negativní reakce na budování systému protiraketové obrany 

je tak zcela logická.; 2) ČLR však své strategické chování utváří pragmaticky. Obecně 

je moţné říci, ţe regionální strategické chování ČLR je umírněné a neuchyluje se k 

agresivnějším výpadům či jednostranným akcím, které by vedly k narušení regionální 

stability (např. závodům ve zbrojení). Práce se tak snaţí vysvětlit umírněné chování 

ČLR v regionu severovýchodní Asie s důrazem na technologický prvek regionálních 

systémů protiraketové obrany. 

Diplomová práce vychází z následujících hypotéz, které jsou odvozeny od výše 

stanovené otázky: 1) ČLR zásadně nemění své strategické chování, protoţe v důsledku 

budování regionálních systémů protiraketové obrany nedochází (ani by v blízké 

budoucnosti nemělo dojít) k významnému narušení bilaterálních vztahů sledovaných 

aktérů, k ohroţení vitálních regionálních strategických zájmů ČLR a k narušení stability 

v regionu.; 2) Významným faktorem je i racionální kalkulace ČLR nereagovat příliš 

silně tak, aby se ostatní aktéři regionu necítili čínskou reakcí ohroţeni, nedošlo k 

vystupňování bezpečnostního dilematu a k narušení stabilního regionálního prostředí.  

Aby mohly být hypotézy prokázány, je nutné prozkoumat právě bilaterální vztah 

ČLR a jednotlivých států, jeţ v regionu severovýchodní Asie budují systém 

protiraketové obrany (pro účely této práce pouze bilaterální vztah ČLR – Tchaj-wan a 

ČLR – Japonsko). Účelem práce je odhalit motivaci čínského regionálního 

strategického chování. Motivy strategického chování budou hledány na základě analýzy 

bilaterálních vztahů regionálních států v oblasti politicko – strategické, ekonomické, ale 

i diskurzivní. Argumentace v rámci jednotlivých případových studií je tak strukturována 
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do třech analytických rovin vycházejících z geopolitické logiky: realistické, liberální a 

konstruktivistické. Cílem práce není komparace daných případových studií. Obě 

případové studie se budou doplňovat a utvářet tak komplexnější pohled na zkoumanou 

realitu. 

 

I.III. Struktura argumentace 

Samotná analýza v rámci případových studií bude tedy prováděna na základě 

specifických proměnných stanovených v rámci jednotlivých analytických rovin.  

Realistická analytická rovina vychází z předpokladu, ţe oblast severovýchodní 

Asie je potenciálním konfliktním prostorem regionálních aktérů. Hlavním záměrem 

realistické analytické roviny je zaprvé zhodnotit motivy vzájemného politického a 

strategického chování sledovaných aktérů a zadruhé zhodnotit, jaký vliv mají v této 

souvislosti systémy protiraketové obrany. Účelem je tedy analyzovat vzájemný vztah 

ČLR a regionálních aktérů, jeţ budují systém protiraketové obrany, a to na základě 

jejich strategických cílů a strategického chování v regionu, ale i na základě 

technologických moţností systémů protiraketové obrany (zda mohou mít vliv na změnu 

distribuce moci mezi aktéry, např. moţnost omezení čínských schopností deterence). 

Faktory, které budou zohledňovány v analýze všech tří případových studií jsou: 

existence střetu zájmu; úroveň adversarity; vliv protiraketové obrany na změnu 

distribuce moci mezi sledovanými aktéry. 

Liberální analytická rovina předpokládá vliv ekonomických faktorů na 

zahraničně politické chování států a na utváření strategických zájmů a strategického 

chování. Liberální rovina zároveň vychází z předpokladu, ţe budování silných 

ekonomických závislostí mezi státy sniţuje moţnost konfliktu, protoţe státy mohou 

skrze mezinárodní obchod a investice vzájemně profitovat ze zdrojů toho druhého a 

narušení těchto vazeb by znamenalo větší ztráty neţ zisky z případného konfliktu. Proto 

mohou ekonomické vazby tlumit konfliktní potenciál a výrazně ovlivňovat zahraniční 

politiku států. Cílem je stručně analyzovat ekonomické vztahy ČLR s příslušným státem 

(či státy) a reflektovat jejich význam na utváření vzájemných politických vztahů. 

Základními faktory, které budou v analýze všech tří případových studií sledovány, jsou: 

institucionalizace vzájemného ekonomického vztahu a objem vzájemného obchodu 
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sledovaných aktérů. Z liberální analytické roviny je nakonec vynechán poslední faktor, 

který byl zmíněn ve výzkumném projektu: objem vzájemných investic. Ačkoliv by 

objem vzájemných investic dále prohloubil porozumění vlivu ekonomických faktorů na 

bilaterální vztah sledovaných aktérů (ČLR – Tchaj-wan, ČLR – Japonsko), jeho 

přítomnost není podmínečná. Tento faktor je vynechán z kapacitních důvodů (rozsah 

práce) i z důvodu  sloţitého procesu získávání a analyzování dat. 

Konstruktivistická analytická rovina zkoumá vzájemný diskurz sledovaných 

aktérů v kontextu specifické povahy jejich bilaterálních vztahů a zároveň se snaţí 

reflektovat budování systémů protiraketové obrany. Cílem konstruktivistické roviny je 

zjistit, jakým způsobem se aktéři navzájem vnímají, ale i jakým způsobem formulují 

vzájemné politické postoje. Na základě oficiálního diskurzu politických elit obou států 

je pak moţné sledovat impulsy vzájemného chování vycházející z interakce na úrovni 

řečového aktu. Konstruktivistická geopolitická dimenze umoţňuje odhalit oficiální 

postoje politických elit sledovaných aktérů a propojit je s jejich reálnými činy, coţ 

pomáhá dokreslit analýzu bilaterálního vztahu sledovaných států a odkrýt specifické 

podněty strategického chování vycházející z interakce obou aktérů v podobě řečového 

aktu. Prvkem, který bude analyzován v rámci této roviny je: oficiální politický diskurz 

sledovaných aktérů. 

 

I.IV. Zhodnocení zdrojů 

Pro zpracování diplomové práce bylo nutné vyuţít celé spektrum zdrojů různých 

typů. Teoretický rámec práce byl zpracováván na základě primární a sekundární 

literatury, jejíţ stěţejní část tvořily kniţní monografie a odborné články publikované v 

odborných tématických časopisech či sbornících. Vzhledem k tomu, ţe teoretický rámec 

práce vychází ze specifické konfigurace geopolitiky a základních paradigmat 

mezinárodních vztahů (realismus, liberalismus, konstruktivismus), bylo moţné dohledat 

velké mnoţství relevantních zrojů. Práce se však snaţí vycházet z nejvýznamnějších 

textů v rámci dané tématiky. 

Samotná analýza v rámci jednotlivých případových studií se z hlediska struktury 

pouţitých zdrojů od zpracování teoretického rámce výrazně liší. Ačkoliv jádro 

pouţitých zdrojů tvoří opět odborné články či kniţní monografie, práce musela být 
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významným způsobem doplněna o data získaná přímo z oficiálních strategických 

dokumentů sledovaných států a organizací nebo ze strategických dokumentů 

zpracovávaných administrativou USA (snaha o zachování externího pohledu a 

porovnání objektivity získaných dat). Případové studie čerpají také ze statistických dat, 

jeţ jsou dostupná v rámci výročních zpráv států a organizací (ať jiţ v tištěné nebo 

elektronické formě). Nejvýznamnějším zdrojem statistických dat jsou oficiální 

internetové portály příslušných ministerstev, statistických úřadů nebo bilaterálních a 

mezinárodních organizací. V případě konstruktivistické analytické roviny byly 

prohledávány jak oficiální portály příslušných administrativních orgánů sledovaných 

aktérů (ministerstva, kabinety, úřady), tak veřejné zpravodajské kanály (místní i 

zahraniční). Analýza prováděná v rámci diplomové práce je tak utvářena na základě 

teoretických, technických či statistických údajů, jeţ byly účelově získávány z celého 

spektra dostupných zdrojů. Při vyhledávání zdrojů a zpracovávání informací byl kladen 

důraz na jejich aktuálnost. 

 

1. Teoretický rámec 

Cílem předkládané práce je zhodnotit strategické chování ČLR v oblasti 

severovýchodní Asie na základě analýzy bilaterálních vztahů ČLR s jednotlivými aktéry 

mezinárodní politiky v této oblasti, kteří zde budují systémy protiraketové obrany 

(Tchaj-wan, Japonsko, Jiţní Korea). Tato anlýza bude prováděna na základě tří 

geopolitických dimenzí odvozených od hlavních paradigmat mezinárodních vztahů: 

realistické, liberální a konstruktivistické. Cílem úvodní kapitoly je pak teoretické 

ukotvení geopolitiky jako myšlenkového teoretického proudu, dále definice a propojení 

jeho hlavních aspektů a následné teoretické ukotvení zmiňovaných geopolitických 

dimenzí (realistické, liberální, konstruktivistické), které budou z metodologického 

hlediska v průběhu práce slouţit jako rámec pro samotnou analýzu. Tato kapitola bude 

také obsahovat vymezení severovýchodní Asie jako specifického geopolitického 

regionu, v němţ ČLR utváří své strategické chování. Teoretická konfigurace vycházející 

z geopolitické logiky byla zvolena proto, ţe umoţňuje flexibilně analyzovat geografické 

a politcké nastavení určitého regionu s ohledem na lokální politické entity (aktéry), 

jejich vztahy a vzájemné rozdělení zdrojů a kapacit s důrazem na určitý technologický 

prvek. 
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1.1. Geopolitika 

Geopolitika je široký myšlenkový proud, který obsahuje mnoho různých 

pohledů propojujících prostor a v něm probíhající politické procesy. Cílem této části 

proto není definovat geopolitiku jako jednotný teoretický proud, ale spíše 

charakterizovat základní principy geopolitického uvaţování. Stejně tak se v této části 

pokusím stanovit základní pojmy, s nimiţ geopolitika pracuje, a účelově je propojit na 

základě logiky geopolitického uvaţování. Tato část bude také obsahovat vymezení 

severovýchodní Asie jako geopolitického regionu, a to v úzké souvislosti s utvářením 

strategického chování ČLR v regionu. 

 

1.1.1. Klasická geopolitika – základ geopolitického uvažování 

Počátky geopolitiky, jako myšlenkového teoretického směru, můţeme datovat 

přibliţně na konec devatenáctého století. Právě v této době se geopolitika, představující 

nový teoretický směr, objevila na intelektuální půdě hlavních center tehdejších 

evropských koloniálních velmocí, jako důsledek masivní imperiální expanze 

evropských států spojené s rozsáhlými teritoriálními zábory v různých částech světa (v 

uvedené době především v Africe). V této souvislosti dochází ke vzniku mnoha 

politických i společenských institucí určených k veřejné propagaci imperiální politiky, 

s cílem vykreslit koloniální expanzionismus jako esenciální strategický a vysoce 

prospěšný způsob vedení mezinárodní politiky.
1
 Stejně tak dochází k institucionalizaci 

geografie, svébytné vědní disciplíny, v rámci vzdělávacích systémů světových 

imperiálních velmocí, mezi něţ můţeme v té době řadit především evropské velmoce 

jako Velkou Británii, Francii a Německo (mimo Evropu např. USA nebo Japonsko).
2
 

V těchto podmínkách se na půdě vzdělávacích systémů velmocenských států 

zrodila skupina teoretiků mezi něţ patří např. Rudolf Kjéllen (Švédsko), Fridrich Ratzel 

(Německo), Alfred Mahan (USA) nebo Halford Mackinder (Velká Británie), kteří ve 

svých pracech explicitně propojovali vliv geografie na sociální rozvoj státu a na vedení 

mezinárodní politiky.
3
 Základním jednotícím prvkem jmenovaných autorů se stala 

                                                           
1 Tuathail. 1994. str. 259,260  

2 Atkinson, Dods. 2003 str. 2-5 

3 Tuathail. 2005. str. 16 
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propagace imperiální agendy v rámci politické kultury konkrétní velmoci, která 

předpokládala nadřazenost vlastní „národní“ vize evropské, či západní civilizace. 

Geopolitika se tak stala subjektivním diskurzem, který vycházel z vlastní představy 

prostoru ovládaného státem. Imperiální geopolitické vize byly odvozovány ze 

subjektivní kalkulace prostoru a technologických moţností státu jako hlavních zdrojů 

státní moci.
4
 Mezinárodní politika je podle těchto vizí bojem o relativní zisky 

(ekonomické a politické zisky jednoho státu, jsou vţdy na úkor jiného státu) a 

schopnost státu vizualizovat globální prostor je nezbytnou součástí tohoto boje. Státy 

jsou tak v klasické geopolitice pojímány jako soutěţivé entity, jejichţ přeţití je závislé 

na jejich schopnosti úspěšně se přizpůsobit novým technologiím a zkušenostem tak, aby 

mohly maximálné vyuţívat svého prostoru a prostředí.
5
 Klasická geopolitika pracuje 

s pojmy státu, prostoru a moci, které účelově propojuje na základě realistické vize 

mezinárodních vztahů. Mezinárodní vztahy jsou tedy bojem o moc a přeţití mezi 

soutěţícími jednotkami systému, tedy mezi státy. Území (prostor) je povaţováno za 

hlavní zdroj moci. Mezinárodní vztahy jsou tedy bojem o území/moc mezi imperiálními 

státy.
6
  Na tomto základě klasická geopolitika propojuje pojmy státu, prostoru a moci, 

jejichţ specifické konfigurace je moţné nalézt i v současné geopolitice. 

 

1.2. Základní geopolitický trojúhelník „stát – prostor – moc“ 

Geopolitika, jako teoretický směr mezinárodních vztahů, prodělala do současné 

doby významný vývoj. Od klasické geopolitiky, jejíţ úplné základy jsou popsány výše, 

přes naturalizovanou geopolitiku nacistického Německa nebo vysoce ideologizovaný a 

polarizovaný pohled Studené války aţ k postmoderním vizím prostoru, v nichţ dochází 

nebo by mohlo docházet k realizaci politických aktivit, provází všechny vývojové fáze 

geopolitiky základní myšlenka vzájemného vlivu geografie/prostoru a politických 

procesů.
7
 Ve všech fázích teoretické geopolitiky je tak moţné najít různé kalkulace a 

spojení základních teoretických geopolitických pojmů: státu, prostoru (+ technologie) a 

moci. Dokonce ani vize postmoderní geopolitiky neodmítá stát zcela, pouze odhaluje 

nové prostory odlišné od tradičního teritoria státu (např. kyberprostor, nadnárodní 

                                                           
4 Tuathail. 2005. str. 16, 17 

5 Tuathail. 2005. str. 26, 27, 41,42 

6 Agnew. 2003. str. 52 

7 Agnew. 2003. str. 86 - 120 
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ekonomické či jiné prostory), na kterých dochází nebo by mohlo docházet k realizaci 

významných politických procesů a specificky tak upravuje svou konfiguraci základního 

geopolitického vztahu stát – prostor – moc.
8
 Tato práce však stále předpokládá svět 

rozdělený do teritoriálních států. Povaţuje tedy stát za základní správní jednotku 

určitého území a také za hlavního vykonavatele vnitřní a vnější politiky. Stejně tak 

vychází z vlastní konfigurace základních geopolitických pojmů stát, prostor a moc. Je 

tedy nezbytné, abych se v následující části práce podrobněji věnoval definování 

zmíněných stěţejních pojmů a jejich vzájemnému propojení z hlediska geopolitické 

teoretické tradice. 

V první řadě je nutné definovat si základní pojmy, se kterými geopolitika 

operuje. Tím nejvýznamnějším je stát. Stát je podle definice Maxe Webera společenství 

lidí, které si nárokuje monopol fyzického násilí na určitém území/prostoru. Stát je tak 

jediným vykonavatelem práva a násilí na tomto území.
9
 Jiná definice, jeţ uvádí Přemysl 

Rosůlek v knize „Úvod do studia politické vědy“, charakterizuje stát na základě 

několika předpokladů: stát je souborem institucí, které stanovují prostředky násilí; tyto 

instituce řídí společnost, jeţ ţije na geograficky ohraničeném území; stát má monopol 

na vládnutí nad svým územím, čímţ se na daném teritoriu vytváří jedna politická 

struktura (systém vládnutí).
10

 Obě definice mají společný pohled na teritorialitu, která je 

konstituována jako jeden z hlavních definičních znaků státu. Propojení konceptu státu a 

teritoria/prostoru je tedy explicitně vyjádřeno jiţ v samotné definici státu či výčtu jeho 

charakteristických znaků. Pomocí systémů vládnutí (ať jsou jakékoliv) pak dochází ke 

vnucení určitých představ o státu/státnosti, prostoru a geografii v rámci určité 

společnosti nebo kultury, která ţije na určitém místě zemského povrchu. Dochází tak 

k vytváření specifické geopolitické imaginace.
11

 Druhým důleţitým pojmem z hlediska 

geopolitiky, spjatým s konceptem státu a teritoriality, je moc. Moc je podle definice 

Maxe Webera jednak prostředek ve sluţbách jiných (= ideálních nebo egoistických) cílů 

a zároveň je samostatnou kategorií a její uchopení je pro politky otázkou prestiţe.
12

 

Jiným způsobem lze moc definovat jako schopnost přinutit druhého, aby se choval 

                                                           
8 Dalby. 1996.  str. 451 

9 Weber. 1990. str. 10 

10 Rosůlek. 2004. str. 49 

11 Tuathail. 2005. str. 5 

12 Weber. 1990.  str. 11 
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podle naší vůle.
13

 Moc se tedy stává nástrojem společenské interakce, politiky. Stát se 

pak stává nositelem moci, kterou uplatňuje na určitém území, v určitém prostoru. 

Geopolitika je tedy mocenským bojem různých společností o právo vyhlásit suverenitu 

(stát) na určitém geografickém prostoru.
14

 Dochází tak k explicitnímu propojení 

geografie a moci. Podle klasické geopolitiky (jak jsem jiţ zmiňoval v části Klasická 

geopolitika) jsou mezinárodní vztahy bojem o moc, kterou geopolitika odvozuje 

především od prostoru. 

Geopolitické představy od svého počátku flexibilně propojují pojem státu, 

prostoru a moci. V moderních geopolitických představách je moc, definovaná jako 

schopnost jednoho přinutit druhého, aby vykonával jeho vůli, vţdy úzce spojena 

s teritoriálním státem jako jejím exkluzivním vykonavatelem. Z hlediska politické 

geografie, ale i z pohledu mezinárodních vztahů, je tradiční chápání geografie a moci 

budováno na základě několika esenciálních předpokladů: stát je jediným vykonavatelem 

moci na svém teritoriu tak, jak jej ustavuje princip vnitřní suverenity; vnitřní a vnější 

politika (vztahy) státu jsou dva oddělené prostory, ve kterých existuje rozdílná 

konfigurace pravidel, jeţ je dodrţována jejími aktéry (vykonavateli); hranice státu 

definují hranice společnosti, takţe pojem společnosti je obsaţen v mezích pojmu státu.
15

 

Dle Agnewa tyto tři předpoklady ustavují a upevňují jeden druhého tak, ţe vytváří 

státocentrický pohled na moc, ve kterém je teritorialita státu znázorňována jako stálý či 

přetrvávající jev (teritorium je chápáno jako zdroj moci). Tato perspektiva rovněţ odráţí 

vizi státocentricky strukturovaného světa, jejíţ význam můţeme pozorovat na základě 

probíhajících politických, ekonomických a sociálních interakcí odvozených od částí 

prostoru, jeţ jsou vymezeny státními hranicemi. Vnější politické, ekonomické a sociální 

interakce jsou tedy organizovány na mezistátní úrovni a jsou produktem vzájemné 

komunikace států jako systémových jednotek.
16

  

 

                                                           
13 Agnew. 2003. str. 49 

14 Agnew. 2003. str. 48, 49 

15 Agnew. 2003. srt. 49 

16 Agnew. 2003. str. 49 
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1.2.1. Geopolitický region – severovýchodní Asie, rámec strategického chování 

ČLR 

Severovýchodní Asie v současné době představuje dynamický region, v jehoţ 

rámci probíhají vzájemné interakce regionálních aktérů. Tato práce analyzuje vzájemné 

bilaterální vztahy ČLR a jednotlivých regionálních aktérů, kteří v tomto regionu budují 

systémy protiraketové obrany a to ve třech geopolitických analytických rovinách. Mezi 

regionální aktéry, kteří budují v daném regionu systémy protiraketové obrany, patří 

Tchaj-wan, Japonsko a Jiţní Korea. Dalším významným regionálním aktérem je 

Severní Korea. Vysokou měrou zasahují do regionálního dění jako externí aktér také 

USA. Vzájemné interakce těchto aktérů utvářejí v regionu severovýchodní Asie 

jedinečné geopolitické prostředí.
17

 Samotná dynamika regionu severovýchodní Asie se 

odvíjí od několika předpokladů: povaha vzájemných interakcí regionálních aktérů ve 

strategicko – politické, ekonomické (a kulturní) rovině; individuální schopnosti 

jednotlivých aktérů orientovat se v nastalé regionální situaci; míra konfliktního pnutí 

mezi aktéry v souvislosti s prosazováním konkrétních strategických zájmů jednotlivých 

aktérů v regionu a to s ohledem na vzájemné propojení zahraniční politiky daného 

aktéra a aktuální regionální situace.
18

  

Cílem této práce je analyzovat především příčiny strategického chování ČLR v 

regionu severovýchodní Asie v přímé souvislosti se vznikajícími systémy protiraketové 

obrany v této oblasti. ČLR je pak státem, který dlouhodobě aktivně profiluje své 

strategické zájmy v oblasti sevrovýchodní Asie. Mezi její vitální strategické zájmy 

v regionu severovýchodní Asie patří: ochrana čínské národní suverenity a teritoriální 

integrity; zvyšování vlivu Čínské lidové republiky na Tchaj-wan; udrţení 

důvěryhodnosti čínského jaderného deterentu; udrţení velmocenského statutu Číny a 

další mocenský růst v rámci hranic regionální stability; udrţení ekonomického růstu a 

politické stability.
19

 Tyto zájmy se ČLR snaţí v regionu prosazovat pomocí strategie 

„umírněného růstu“ (= Peaceful rise). To v zásadě znamená, ţe ČLR chce zvyšovat svůj 

vliv a mocenský potenciál v oblasti severovýchodní Asie, aniţ by vyvolala spirálu 

bezpečnostního dilematu, závody ve zbrojení nebo budování aliančního systému 

                                                           
17 Freedman, Gray. 2004. str. 342 -348 

18 Kyongmann. 2010. str. 75 

19 Annual report to congress- Military and security developments involving People´s Republic of China (2010). Office of the 

secretary of defense. 2010. str. 15  
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namířeného proti ní.
20

 Strategie „umírněného růstu“ vytváří dvoucestný přístup, který 

se skládá ze dvou základních prvků: odstrašení a ujištění. Cíle odstrašování, jeţ ČLR 

v regionu vyuţívá, jsou především dva: odradit Tchaj-wan od vyhlášení nezávislosti na 

ČLR a odradit USA, popřípadě alianci USA a regionálních aktérů, aby zasahovala do 

utváření vitálních strategických zájmů ČLR v regionu. Cílem ujišťování je přesvědčit 

ostatní regionální aktéry (včetně USA), ţe úmysly ČLR jsou umírněné a ne ofenzivní.
21

 

Problémem této strategie je základní dilema. Ačkoliv většinu vojenských 

modernizačních programů Čínská lidová republika jednoduše vysvětluje jako kroky 

nutné k odstrašení Tchaj-wanu (aby vyhlásil nezávislost na ČLR), ostatní státy 

negativně vnímají moţné nepříznivé dopady této strategie na regionální stabilitu. 

Agresivnější přístup v otázce Tchaj-wanu tak můţe podkopat čínskou snahu prezentovat 

se jako umírněná mocnost, jejímţ cílem je vytvářet vyváţené mírové vztahy se svými 

sousedy.
22

 Zatímco systémy protiraketové obrany, které buduje Tchaj-wan, jsou přímo 

namířeny proti ČLR a plní obranou funkci, ostatní regionální systémy tohoto typu, jeţ 

buduje Japonsko a Jiţní Korea, by za určitých podmínek mohly tento účel plnit také.
23

 

Budování regionálních systémů protiraketové obrany tak můţe na straně ČLR za 

určitých podmínek vyvolávat pocity ohroţení vlastních regionálních zájmů, popřípadě 

vlastního území nebo narušení svých schopností a kapacit určených k odstrašení či 

k prosazení jiných strategických cílů. 

Je patrné, ţe budování protiraketové obrany v regionu se úzce dotýká většiny ze 

jmenovaných strategických zájmů Číny a logická je tedy i její negativní reakce. ČLR 

však své strategické chování utváří pragmaticky. Obecně je však moţné říci, ţe 

regionální strategické chování ČLR je umírněné a neuchyluje se k agresivnějším 

výpadům či jednostranným akcím, které by vedly k narušení regionální stability (např. 

závody ve zbrojení). Přestoţe ČLR obecně prosazuje své vitální zájmy v regionu 

pomocí výše zmíněné dvoucestné strategie, strategický přístup k jednotlivým 

regionálním aktérům se do určité míry různí. Vztahy ČLR s jednotlivými regionálními 

aktéry budujícími systémy protiraketové obrany se výrazně liší, coţ také ovlivňuje 

konkrétní strategický přístup ČLR k těmto státům.
24

 Proto je práce rozdělena na 2 

                                                           
20 Liebman. 2007. str. 27; Suettinger. 2004. str. 4 

21 Liebman. 2007. str. 27, 30 

22 Wang. 2004. str. 13 

23 Oklešťková. 2009. str. 59 - 61 

24 Freedman, Gray. 2004. str. 342 - 348 
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případové studie. Případové studie analyzují vzájemný bilaterální vztah ČLR – Tchaj-

wan a ČLR – Japonsko (případová studie analyzující bilaterální vztah ČLR – Korejská 

republika byla z kapacitních důvodů vynechána). Oba státy jsou významnými 

regionálními aktéry, kteří budují vlastní systém protiraketové obrany. Analýza 

vzájemného vztahu daných aktérů v rámci obou případových studií bude probíhat na 

třech geopolitických rovinách – realistické, liberální a konstruktivistické. 

 

1.3. Analytické roviny 

Z metodologického hlediska bude práce obsahovat dvě případové studie. V této 

části své práce jsem si vymezil tři základní analytické roviny, které budou v průběhu 

práce utvářet hlavní analytickou kostru těchto případových studií. Jednotlivé analytické 

roviny představují různé geopolitické dimenze – realistickou, liberální, 

konstruktivistickou – odvozené od hlavních paradigmat mezinárodních vztahů. Ačkoliv 

jednotlivé analytické roviny vycházejí z hlavních teoretických směrů mezinárodních 

vztahů, ţádná z nich nebude zahrnovat příslušný teoretický směr jako celek. V rámci 

stručné definice základních elementů těchto teoretických směrů budou vybírány vhodné 

proměnné, které budou sledovány v obou případových studiích a na jejichţ základě 

bude moţné reflektovat impulsy čínského strategického chování v oblasti 

severovýchodní Asie v souvislosti s budováním regionálních systémů protiraketové 

obrany. 

Všechny tyto teoretické roviny, geopolitické dimenze, zároveň vycházejí 

z logiky geopolitického uvaţování a pracují s propojením pojmů stát, území/ prostor (+ 

technologie) a moc. Ve všech třech rovinách budou pak analyzovány vztahy mezi státy. 

Stát je tak definován jako hlavní aktér mezinárodních vztahů. Hlavním záměrem této 

části je rozbor bilaterálních vztahů států v oblasti severovýchodní Asie, a to s důrazem 

na existenci zásadního technochnologického prvku systémů protiraketové obrany v úzké 

souvislosti s jejich vlivem na strategické chování určitého státu (ČLR) v tomto regionu. 

Cílem je tedy analýza strategického chování státu v určitém prostoru na základě jeho 

zahraničně politické interakce s ostatními aktéry (státy) s důrazem na technologický 

prvek. Jednotlivé geopolitické dimenze analyzují různé oblasti této mezistátní interakce, 

doplňují se a vytvářejí tak komplexnější pohled na zkoumaný jev. 
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1.3.1. Realistická analytická rovina 

Realistická geopolitická dimenze je pro potřeby této práce odvozena od teorie 

strukturálního neorealismu Kennetha Waltze, kterou Waltz zpracoval ve své knize 

„Theory of International Relations“. Tato teorie se zaměřuje na vysvětlení struktury 

mezinárodních/mezistátních vztahů, přičemţ ze svého spektra zcela vylučuje procesy, 

jeţ probíhají uvnitř států. Waltzova strukturální teorie je zaloţena na třech nezbytných 

předpokladech: mezinárodní prostředí je anarchické, postrádá tedy struktury vztahů 

nadřízenosti a podřízenosti (v mezinárodních vztazích neexistuje nadřazená autorita); 

státy jako sytémové jednotky vykonávají stejnou funkci/chovají se determinovaně a ve 

struktuře mezinárodního systému jsou si rovny; mezi státy existuje nerovnoměrné 

rozdělení zdrojů a kapacit (= nerovnoměrné rozdělení moci – toto je také jediný 

proměnlivý element mezinárodního systému).
25

  

Struktura je podle Waltze definována uspořádáním svých jednotek a jejich 

vzájemnou interakcí. Jednotky mezinárodního systému nejsou uspořádány do 

centralizované hierarchické struktury (např. struktury uvnitř státu), ale existují 

v decentralizované anarchické struktuře bez jasných vztahů nadřízenosti a 

podřízenosti.
26

 V anarchické struktuře jsou státy při zajišťování své bezpečnosti (svého 

přeţití) odkázany pouze na své vlastní zdroje a kapacity, nikomu jinému důvěřovat 

nemohou. Anarchie tak vytváří konstantně konfliktní strukturu na systémové úrovni. 

Státy jsou schopny spolupracovat jen krátce a to pouze ve smyslu mocenské rovnováhy 

(vyvaţování silných).
27

 Státy jsou pak definovány jako stejné jednotky právě pro jejich 

funkci. Vzhledem k tomu, ţe musejí plnit širokou škálu úkolů zaměřených na jediný 

účel, kterým je zajištění své bezpečnosti (přeţití), a musejí se spolehnout pouze na sebe, 

nemohou své kroky koordinovat s ostatními státy a svou funkci specializovat.
28

 

Rozdělení zdrojů a kapacit moci mezi jednotkami systému (státy) je nerovnoměrné a 

můţe se flexibilně měnit v závislosti na jejich vývoji a vzájemné interakci.
29

  

Kenneth Waltz tak v rámci realistického teoretického proudu vysvětluje 

konfliktní povahu mezinárodních vztahů, přičemţ pracuje s kalkulací moci a jejím 

                                                           
25 Waltz. 1979 . str. 88, 96 - 98 

26 Waltz. 1979.  str. 88, 89 

27 Drulák. 2003. str. 62 

28 Waltz. 1979. str. 96, 97 

29 Waltz. 1979. str. 98, 99 
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rozdělením mezi systémové jednotky/státy. Tato analytická rovina pracuje se státem 

jako se základní jednotkou mezinárodních vztahů. Zároveň se snaţí analyzovat vybrané 

vzájemné bilaterální vztahy států v rámci určitého regionu s ohledem na faktory 

distribuce moci mezi sledovanými aktéry. Tato práce je také přímo zaloţená na 

předpokladu, ţe region severovýchodní Asie je potenciálním konfliktním prostorem, ve 

kterém příslušné státy profilují své zájmy a nároky, a to i s pomocí mocenských 

prostředků. Realistická analytická rovina tak propojuje Waltzovi neorealistické prvky 

s logikou geopolitického myšlení.  

Konkrétními faktory, které budou předmětem analytického rozboru v této části, 

jsou existence střetu zájmu, úroveň adversarity a vliv systémů protiraketové obrany na 

distribuci moci mezi sledovanými regionálními aktéry. Existence střetu zájmu přímo 

předpokládá konfliktní vztahy sledovaných aktérů v daném prostoru severovýchodní 

Asie. Pokud by konfliktní vztahy mezi sledovanými aktéry existovaly, je moţné 

předpokládat jejich vliv na strategické chování těchto aktérů. Míra adversarity pak 

umoţňuje stanovit intenzitu vzájemného konfliktního pnutí mezi sledovanými aktéry. 

Vliv systému protiraketové obrany je posledním prvkem, který bude v analýze 

zohledněn. Pokud by tento technologický prvek zásadním způsobem měnil distribuci 

moci mezi sledovanými aktéry, dala by se předpokládat i zásadní změna ve 

strategickém chování daných aktérů. Kdyby systémy protiraketové obrany měnily 

distribuci moci v systému, dá se očekávat i rostoucí míra adversarity, popřípadě vznik 

střetu zájmu. Pokud však tento technologický prvek distribuci moci mezi sledovanými 

aktéry zásadním způsobem nezmění, není ani důvod k zásadním změnám strategického 

chování. Neadekvátní reakce by mohla vést k tomu, ţe se ostatní státy budou cítit touto 

reakcí ohroţeny, dojde k vystupňování bezpečnostního dilematu a narušení stabilního 

prostředí sledovaného regionu. Hlavním úkolem této části práce je analyzovat na 

základě vybraných prvků vzájemné vztahy sledovaných aktérů na politické a strategické 

úrovni a zhodnotit impulsy jejich chování v této rovině. 

Z hlediska kategorizace a měření je operacionalizace existence střetu zájmu 

zcela jednoduchá. Pokud je moţné dokázat, ţe se zájmy sledovaných aktérů dostávají 

do konfliktu a pokud tento konflikt ovlivňuje politické a strategické chování států, je 

moţné říci, ţe mezi aktéry dochází ke střetu zájmu. Je-li prokázána existence střetu 

zájmu mezi danými aktéry, můţeme konstatovat, ţe mezi nimi existuje i určitá úroveň 

adversarity. Diplomová práce dělí úroveň adversarity do dvou kategorií: nízká a vysoká. 
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Nízká úroveň adversarity je stav, kdy dochází ke střetu zájmu sledovaných aktérů, 

zároveň je však nepravděpodobné, ţe by došlo k řešení vzájemných sporů vojenskými 

prostředky. Naopak vysoká úroveň adversarity odkazuje na stav, kdy je pravděpodobné 

(nebo kdy oba aktéři deklarují) moţné řešení vzájemného sporu pomocí vojenských 

prostředků. Analýza úrovně adversarity je postavena na rozboru vzájemného politicko – 

strategického chování daných aktérů. Vliv systémů protiraketové obrany na distribuci 

moci mezi aktéry je třetí proměnnou stanovenou v rámci realistické analytické roviny. 

Tato proměnná je kategorizována podle vlivu systémů protiraketové obrany na účinnost 

architektury balistických střel ČLR v rámci konkrétních čínských strategií: systémy 

protiraketové obrany mohou eliminovat schopnosti čínských balistických raket v rámci 

dané čínské strategie (= systémy protiraketové obrany mění distribuci moci mezi 

aktéry); systémy protiraketové obrany nemohou eliminovat schopnosti čínských 

balistických střel v rámci dané čínské strategie (= systémy protiraketové obrany nemění 

distribuci moci mezi aktéry). 

 

1.3.2. Liberální analytická rovina 

Liberální dimenze je zaloţena na předpokladu vlivu ekonomických faktorů na 

zahraničně politické chování států a na utváření jejich strategických zájmů a 

strategického chování. Tato analytická rovina vychází ze dvou různých přístupů v rámci 

liberálního proudu teorií mezinárodních vztahů: ekonomického liberalismu a 

neoliberálního institucionalismu. Tyto přístupy byly vybrány pro jejich ekonomické 

zaměření a práci s ekonomickými faktory jako motivy jednání aktérů mezinárodních 

vztahů. Z geopolitického hlediska pak liberální rovina představuje další rozměr 

vzájemných vztahů a interakcí uskutečňujících se mezi aktéry mezinárodního systému 

v určitém regionu/prostoru. 

Základy ekonomického liberalismu jsou odvozeny z díla Normana Angella „The 

Great Illusion“. Angell zakládá svou teorii na těchto předpokladech: ţádný stát nemůţe 

zničit ekonomiku druhého státu, protoţe ekonomika je závislá na přírodním bohatství a 

populačních kanálech vykonávajících práci; dobyvatel můţe zničit trh jen zničením 

populace; pakliţe dojde ke zničení populace, dojde ke zničení trhu, ze kterého dobyvatel 
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očekává zisk; extrahování zisku z nově dobyté populace tak povaţuje za nemoţné.
30

 

Angell se tedy domnívá, ţe válka nemůţe přinést jakékoliv materiální výhody a toto 

přesvědčení označuje za velkou iluzi mezinárodní politiky.
31

 Válka je podle této vize 

nevýhodná a poškozuje zisky plynoucí z ekonomických procesů. Pro státy je tedy 

výhodnější obchod neţli válka. Ekonomický liberální proud pak tyto předpoklady dále 

rozvíjí následujícím tvrzením: rostoucí ekonomické propojení států sniţuje riziko 

vypuknutí ozbrojeného konfliktu, protoţe ekonomiky a blahobyt států se propojují 

natolik, ţe rozpoutáním války by riskovaly příliš mnoho. Státy tedy mohou pomocí 

ekonomických procesů těţit ze zdrojů ostatních, přičemţ ozbrojený konflikt tento 

proces silně naruší či přímo znemoţní.
32

 

Teorie ekonomického liberalismu byla výrazně oslabena vypuknutím první 

světové války. Liberální teorie postupně přijala skutečnost, ţe mír, prosperita a blahobyt 

musejí být důsledkem společné kooperativní akce.
33

 Kooperativní chování aktérů 

mezinárodních vztahů vysvětlují Robert Keohane a Joseph Nye ve své knize „Power 

and Interdependence – World Politics in Transition“. Tato kniha představuje základy 

neoliberálního institucionalismu. Ačkoliv autoři akceptují anarchickou podstatu 

mezinárodního prostředí/systému, argumentují, ţe existují mechanismy, které omezují 

důsledky anarchie (zejména pak nevyhnutelně konfliktní a soutěţivou podstatu 

takového systému) a v jejichţ důsledku jsou státy schopny spolupracovat.  Příkladem 

takových mechanismů jsou mezinárodní dohody a oficiální institucionalizace 

vzájemných vztahů, které částečně omezují řízení státních aktivit.
34

 Státy jsou však 

ochotné přijmout omezení suverénní akce v případě, ţe náklady (= tato omezení) jsou 

převýšeny zisky, které z dohod či institucionalizovaných vztahů následně pramení.
35

 

Státy se v tomto kontextu snaţí o maximalizaci svého uţitku, přičemţ se narozdíl od 

realismu jedná o hru s nenulovým součtem (zisk je rozmnoţitelný nebo dělitelný, vítěz 

nezískává vše). Základním předpokladem této teorie je princip interdependence (= 

vzájemné závislosti) jednotlivých aktérů mezinárodních vztahů (států). Mezi státy tak 

                                                           
30 Angell. 1911. str. 30 - 33 

31 Angell. 1911. str. 28, 29 

32 Waisová. 2005. str. 80, 81 

33 Waisová. 2005. str. 80 

34 Keohanne, Nye. 2000. str.  17 

35 Kephanne, Nye. 2000. str. 9, 17 
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vzniká z ekonomického pohledu vzájemná závislost, protoţe zisky jednoho vycházejí 

z ekonomicky rentabilní spolupráce s ostatními aktéry.
36

 

Tato analytická rovina přímo vychází z předpokladu ekonomického liberalismu, 

ţe rostoucí ekonomické propojení států sniţuje riziko vypuknutí ozbrojeného konfliktu, 

protoţe ekonomiky a blahobyt států se propojují do té míry, ţe válka se stává 

nevýhodnou. Tento předpoklad propojuje s tvrzením neoliberálního institucionalismu, 

ţe existují mechanismy, které omezují negativní vlivy anarchie a v jejichţ důsledku jsou 

státy schopny spolupracovat tak, aby maximalizovaly své zisky. Konkrétními faktory, 

které budou předmětem analytického rozboru v této části, jsou institucionalizace 

ekonomických vztahů a objem vzájemného obchodu. Cílem této analytické roviny je 

prozkoumat míru vzájemné ekonomické závislosti mezi ČLR a státy severovýchodní 

Asie, které v tomto regionu budují systémy protiraketové obrany. Význam této 

analytické roviny je jednoduchý. Jejím cílem je odhalit významné ekonomické 

závislosti, které mohou přispívat ke sníţení konfliktního pnutí mezi sledovanými aktéry. 

Konfliktní pnutí vyvolané vznikajícími systémy protiraketové obrany by pak za určitých 

podmínek mohlo být sníţeno právě silnými ekonomickými závislostmi jednotlivých 

aktérů. 

Institucionalizace vzájemných ekonomických vztahů bude kategorizována na 

základě dvou stavů: nízká a vysoká. Měření této proměnné bude zaloţeno na analýze 

struktury vzájemných ekonomických dohod vedoucích k liberalizaci bilaterálního 

obchodu sledovaných aktérů. V zásadě je moţné konstatovat, ţe bude-li dokázána 

existence funkčního sytému ekonomických dohod (zejména pak existence vzájemné 

dohody o volném obchodu), institucionalizace vzájemného ekonomického vztahu je na 

vysoké úrovni (a opačně). Cílem analytické roviny je také zhodnotit vliv 

institucionalizace na politické a strategické chování daných států. Objem vzájemného 

obchodu je pak nezávislou proměnnou (i kdyţ za určitých podmínek můţe dojít ke 

vzájemnému vlivu institucionalizace vzájemných ekonomických vztahů a objemu 

vzájemného obchodu). Objem vzájemného obchodu bude zkoumán na základě 

dlouhodobého vývoje makroekonomických statistických údajů. Vysoká hodnota 

vzájemného obchodu aktérů a dlouhodobě rostoucí hodnoty makroekonomických 

statistických údajů poukazují na existenci vzájemné ekonomické závislosti i na její 

                                                           
36 Keohanne, Nye. 2000. str. 7 - 10 
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prohlubování. Nízká hodnota vzájemného obchodu a dlouhodobě klesající hodnoty 

makroekonomických statistických údajů poukazují na nízkou ekonomickou závislost 

nebo na klesající význam ekonomické závislosti. Vysoké hodnoty vzájemného obchodu 

a rostoucí hodnoty makroekonomických statistických údajů pak podle výše popsané 

liberální logiky pozitivně ovlivňují (umírňují) politické a strategické chování států. 

 

1.3.3. Konstruktivistická analytická rovina 

Konstruktivismus je široký teoretický směr, zabývající se podstatou a realitou 

mezinárodních vztahů, který je rozptýlen do řady individuálních přístupů. Hlavním 

pojítkem těchto směrů je tvrzení, ţe realita mezinárodních vztahů je vytvářena na 

základě intersubjektivní akce systémových jednotek (či jiných sociálních aktérů). 

Takovéto intersubjektivní akce jsou důsledkem subjektivní interpretace aktérů, 

vyjádřené pomocí činů a řečového aktu.
37

 Konstruktivismus tak vychází z předpokladu, 

ţe realita mezinárodních vztahů je konstrukcí, která je vytvářena a udrţována 

prostřednictvím diskurzu a praxe aktérů.
38

 Tato teoretická rovina pak vychází především 

z textu Nicholase Onufa „World of Our Making: Rules and Rule in Social Theory and 

International Relations“. Tento text byl z celé řady jiných vybrán pro své specifické 

pojetí řečového aktu a jeho propojení s principem interakce aktérů. 

Onuf tvrdí, ţe svět je tvořen činy, které se podle něj skládají z řečových a 

fyzických aktů. Aby činy mohly utvářet realitu, musejí mít svůj význam a význam je 

z hlediska sociálních vztahů závislý na existenci pravidel. Čin má svůj význam, pokud 

je zasazen do intersubjektivně sdíleného kontextu a odehrává se podle sdílených 

pravidel.
39

 Pravidla jednak slouţí jako regulační prvek a jednak ustavují specifické 

situace. Pravidlo si Onuf definuje jako vyjádření toho, jak by se aktéři měli chovat. 

Pravidla tak vytváří obecný návod chování, čímţ následně umoţňují vznik sdílených 

významů chování v určitém společenství a v určitých situacích.
40

 Onufova 

konceptualizace pravidel je ale závislá především na formulaci řečového aktu. Řečový 

akt je akt mluvené formy, který má jiného aktéra přimět jednat. Úspěch řečového aktu 

                                                           
37 Waisová. 2005. str. 92 

38 Drulák. 2003. str.123 

39 Onuf. 2012. str. 21,22, 36 

40 Onuf. 2012. str. 5; Zefhuss. 2002. str. 20  



34 
 

pak závisí na reakci (odpovědi) toho aktéra, jemuţ byl daný řečový akt směřován. 

Řečový akt je uskutečňován (a můţe být úspěšný) pouze v rámci určité situace a v 

rámci určitého významu (= v kontextu intersubjektivně sdílených pravidel). Jestli je 

řečový akt opakován se stejnými nebo podobnými výsledky, stává se z něho zvyklost. 

Pokud aktéři přijmou skutečnost, ţe mají dělat něco, co jiţ opakovaně dělali, stává se 

podle Onufa ze zvyklosti pravidlo. Pravidla pak zůstávají formou řečového aktu, 

přičemţ generalizují vztah mezi mluvčím a posluchačem. 
41

 Onuf tak předpokládá, ţe 

svět je vytvářen činy, které vycházejí z interakce (mezi aktéry) na úrovni řečového aktu 

a které se odehrávají v kontextu intersubjektivně sdílených představ o pravidlech 

systému. 

Tato rovina je zaloţena na analýze vzájemných vztahů konkrétních aktérů 

v mezích specifické geopolitické konfigurace určitého regionu. Tato analytická rovina 

tak přímo reflektuje předpoklad, ţe svět je vytvářen činy, které vycházejí z interakce 

mezi aktéry na úrovni řečového aktu a které se odehrávají v kontextu intersubjektivně 

sdílených představ o pravidlech systému. Cílem této dimenze je analyzovat řečový akt 

sledovaných aktérů v geopolitickém kontextu severovýchodní Asie a jeho vliv na 

konkrétní chování sledovaných aktérů v daném regionu, a to v souvislosti s budováním 

regionálních systémů protiraketové obrany. 

Rétorika bude zkoumána na základě nejvýznamnějších oficiálních prohlášení 

obou aktérů, týkajících se jejich vzájemného vztahu. Z pohledu této práce je důleţitá 

obsahová stránka oficiálních prohlášení (nikoliv lingvistická). Vzájemný diskurz bude 

na základě analýzy řazen do dvou kategorií: pozitivní a negativní. Důraz na 

kooperativní vztahy nebo mírové řešení vzájemných sporů poukazují na pozitivní 

rétoriku a umírněné politicko – strategické vztahy. Důraz na vojenské sloţky, obranu, 

zdůrazňování konfliktu (v negativním smyslu) a jeho dopadu na vzájemné vztahy, 

výhrůţky a jiné poukazují na negativní rétoriku a konfliktní politicko – strategické 

vztahy obou aktérů. V rámci diskurzu budou hledány také vzájemné reakce na 

regionální systémy protiraketové obrany. Výskyt velkého mnoţství odkazů na systémy 

protiraketové obrany ve vzájemném diskurzu poukazuje na velký význam tohoto 

technologického prvku v rámci bilaterálního vztahu sledovaných aktérů (stejně tak bude 

sledováno, zda jsou reakce obsahově pozitivní či negativní). 

                                                           
41 Onuf. 2012. str. 34 - 36 ; Zehfuss. 2002. str. 20, 21 
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2. Případová studie: ČLR – Tchaj-wan (= Čínská republika) 

Diplomová práce zkoumá chování ČLR v oblasti severovýchodní Asie, a to 

v úzké souvislosti s regionálními systémy protiraketové obrany. Tchaj-wan je pak 

jedním ze tří regionálních aktérů, kteří v dané oblasti systém protiraketové obrany 

aktivně budují. Tato případová studie analyzuje vzájemný bilaterální vztah ČLR a 

Tchaj-wanu na třech analytických geopolitických rovinách: realistické, liberální, 

konstruktivistické. Cílem první případové studie je nalézt podněty strategického 

chování ČLR vycházející z jejího vzájemného vztahu s Tchaj-wanem a odpovědět tak 

na dílčí otázku: Proč se v přímé souvislosti s budováním systémů protiraketové obrany 

Tchaj-wanu nemění také strategické chování ČLR v regionu severovýchodní Asie? 

Odpověď na tuto dílčí otázku bude součástí závěru diplomové práce, jehoţ účelem je 

odpovědět na hlavní otázku práce: Proč se v přímé souvislosti s budováním systémů 

protiraketové obrany v oblasti severovýchodní Asie zásadně nemění strategické chování 

ČLR v regionu? 

 

2.1. Realistická analytická rovina 

V případě ČLR a Tchaj-wanu je realistická analytická rovina vystavěna na analýze 

jejich vzájemného politického a strategického chování prostřednictvím předem 

stanovených proměnných: existence střetu zájmu; úrovně adversarity; vlivu systémů 

protiraketové obrany na distribuci moci mezi aktéry. Hlavním záměrem uvedené 

analytické roviny je za prvé zhodnotit motivy politického a strategického chování ČLR 

vůči Tchaj-wanu a zadruhé zhodnotit, jaký vliv mají v této souvislosti systémy 

protiraketové obrany, jeţ buduje Tchaj-wan. 

 

2.1.1. Existence střetu zájmu 

V současné době existuje mezi ČLR a Tchaj-wanem (= Čínskou republikou) 

zásadní spor, jehoţ počátky můţeme datovat jiţ do období před první světovou válkou, 

kdy se na území tehdejší Číny rozhořela občanská válka mezi komunistickými a 

nacionálními milicemi o nadvládu v zemi. Občanskou válku však v roce 1937 přerušila 
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japonská kontinentální expanze, a tak interní boje mezi komunistickou a nacionální 

stranou  (= Kuomintangem) znovu naplno propukly aţ na jaře roku 1946.
42

 Kuomintang 

se nebyl nadále schopen udţet, v roce 1948 ztratil Peking a následně byli jeho příznivci 

donuceni odejít z pevniny na ostrov Tchaj-wan.
43

 V roce 1949 vyhlásila Čínská 

komunistická strana na pevnině Čínskou lidovou republiku (ČLR) a o rok později byla 

na ostrově Tchaj-wan vyhlášena Čínská republika pod vedením Kuomintangu, přičemţ 

oba nově vzniklé útvary povaţovaly za pokračovatele čínské tradice právě samy sebe.
44

 

Vzájemný spor mezi ČLR a Tchaj-wanem vznikl jako následek interní občanské války, 

jejímţ účelem bylo získat politickou kontrolu nad územím tehdejší Číny. Výsledkem 

tohoto interního konfliktu bylo vytvoření dvou de facto nezávislých politických útvarů – 

Čínské lidové republiky a Tchaj-wanu.
45

 Vzájemný spor o politickou kontrolu celého 

původního území Číny vytváří základ dnešního konfliktu, který je do značné míry 

odvozen právě od těchto kořenů. 

Zahraničně politické přístupy obou stran (jak Čínské lidové republiky tak Tchaj-

wanu) byly logickým vyústěním celé situace a odráţely snahy obou aktérů spojit celé 

území předválečné Číny pod legitimní vládu  jedné či druhé strany. Stěţejními prvky 

vzájemného zahraničně politického přístupu se staly „politika jedné Číny“ (= One 

China Policy) a „princip jedné Číny“ (= One China Principle).
46

 Ačkoliv Tchaj-wan v 

průběhu devadesátých let svou politiku částečně modifikoval, ČLR prosazuje oba dva 

principy téměř beze změn aţ do současnosti. „Politika jedné Číny“ předpokládá 

existenci pouze jednoho státu – Číny, skládajícího se z obou sporných částí, tedy z 

kontinentální Číny (území ČLR) i Tchaj-wanu bez ohledu na skutečnost, ţe de facto 

existují dvě různé politické reprezentace. V důsledku takovéto politiky jsou ostatní 

státy, které chtějí navázat oficiální kontakt s jedním aktérem (buď s ČLR nebo s Tchaj-

wanem) nuceny přerušit oficiální vztahy s druhým aktérem. Stanovená politika je stálou 

součástí vzájemných vztahů ČLR a Tchaj-wanu.
47

 „Politika jedné Číny“ vychází 

z „principu jedné Číny“, který říká, ţe de iure exituje pouze jedna politická 

reprezentace jedné Číny. Oba aktéři si tento princip vysvětlují odlišně. ČLR na základě 

                                                           
42 Pepper. 1999. str. 8-10, 15 

43 Nálevka. 1997. str. 84 

44 Nálevka. 1997. str. 84  

45 Pepper. 1999. str. 4 

46 White Paper: The One-China Principle and the Taiwan Issue. 200.: http://english.gov.cn/official/2005-07/27/content_17613.htm  

47 White Paper: The One-China Principle and the Taiwan Issue. 2000: http://english.gov.cn/official/2005-07/27/content_17613.htm  
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tohoto principu prezentuje Tchaj-wan pouze jako zvláštní administrativní region v rámci 

administrativní struktury jedné Číny, oficiálně zastupované politickým reţimem ČLR. 

Naopak tchaj-wanská vláda ještě v nedávné době prezentovala sama sebe jako jediného 

oficiálního a legitimního představitele jedné Číny.
48

 ČLR z právního hlediska kodifikuje 

„princip jedné Číny“ samostatným zákonem, který byl nazván „Protiseparatistický 

zákon“ (= Anti-Secession law). Článek 2 tohoto zákona stanovuje: „Existuje pouze 

jedna Čína. Jak kontinentální část, tak Tchaj-wan jsou součástí jedné Číny. Čínská 

suverenita a teritoriální integrita nesmí být rozdělena. Udržení čínské suverenity a 

teritoriální integrity je povinností celého čínského lidu včetně tchaj-wanských 

krajanů.“
49

 Článek 5 pak přímo doplňuje znění článku 2: „Udržení ‚principu jedné 

Číny‘ je základním krokem směrem k mírovému znovusjednocení země.“
50

 Tchaj-wan 

pak upravuje svou teritoriální integritu v článku 4 své ústavy následovně: „Teritorium 

Čínské republiky definované jejími státními hranicemi nesmí být pozměněno s výjimkou 

platného rozhodnutí Národního shromáždění.“
51

 Ve spojení s „principem jedné Číny“ 

by tento zákon nepřímo vyjadřoval nároky tchaj-wanské vlády na současné území ČLR. 

Postoj Tchaj-wanu ke sporné otázce se však v průběhu devadesátých let částečně 

proměnil. Na Tchaj-wanu se objevily separatistické nálady, které podporovaly oficiální 

vyhlášení nezávislosti. V současné době Tchaj-wan od této rétoriky upustil.  Aktivně 

neprosazuje ani vlastní interpretaci „principu jedné Číny“, ani nezávislost na ČLR. 

Tchaj-wanská vláda oficiálně podporuje zachování statusu quo. Oficiální status Tchaj-

wanu je ale sporný. ČLR povaţuje Tchaj-wan za svou administrativní jednotku. Na 

druhou stranu Tchaj-wan říká, ţe nedochází k oficiálnímu sjednocení, ale ani 

k vyhlášení nezávislosti.
52

 Předmětem současného sporu je tak spíše snaha ČLR o 

znovusjednocení na základě vlastní vize „principu jedné Číny“ a neochota Tchaj-wanu 

přizpůsobit se tomuto poţadavku ČLR. 

Je zřejmé, ţe mezi ČLR a Tchaj-wanem existuje hluboký historický a silně 

zakořeněný konflikt, v jehoţ jádru stojí spor o legitimitu politické moci na území jeţ se 

skládá z teritoria ČLR i Tchaj-wanu. ČLR stále prosazuje „princip jedné Číny“ a 

sjednocení obou aktérů na základě své specifické perspektivy tohoto principu. Ačkoliv 

                                                           
48 Lee, Roberge. 2009: http://www.cfr.org/china/china-taiwan-relations/p9223#p6 ; Kan. 2011. str. 46 

49 Ji. 2006. str. 240; Anti-Secession law: http://english.peopledaily.com.cn/200503/14/eng20050314_176746.html  

50 Ji. 2006. str. 240; Anti-Secession Law: http://english.peopledaily.com.cn/200503/14/eng20050314_176746.html  

51The Constitution of the Republic of China: http://www.taiwandocuments.org/constitution01.htm#S001_  

52 Romberg. 2011. str. 1 – 4; Glaser, Billingsley. 2012. str. 4 
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Tchaj-wan svou interpretaci „principu jedné Číny“ nikdy oficiálně neopustil (tento 

postoj částečně revitalizoval prezident Ma Ying-jeou ve svém inuguračním projevu 

v roce 2012), v současné době vyjadřuje spíše neochotu sjednotit se v podmínkách, 

které nabízí ČLR.
53

 Tento spor pak výrazným způsobem ovlivňuje vzájemný zahraničně 

politický vztah ČLR a Tchaj-wanu. Oba aktéři spor aktivně vnímají, coţ dokazuje i 

zanesení základních prvků daného sporu do významných právních dokumentů i 

politické a strategické chování obou aktérů (viz Úroveň adversarity). 

 

2.1.2. Úroveň adversarity 

Úroveň adversarity je moţné definovat také jako intenzitu konfliktního pnutí. 

Abychom mohli zhodnotit současný stav konfliktního pnutí mezi Tchj-wanem a ČLR, 

je nutné alespoň stručně analyzovat vzájemné politiky obou zmíněných aktérů i 

základní principy jejich vzájemného strategického chování. Pohled na dlouhodobý 

vývoj vzájemných politických vztahů pak můţe odhalit specifické vývojové trendy a 

můţe poukázat na moţné zlepšování či zhoršování vzájemných vztahů. Kromě analýzy 

vzájemných vztahů na politické úrovni, je také nezbytná analýza aktuálního stavu 

vzájemného strategického chování obou stran v souvislosti s konfliktní povahou 

vzájemných vztahů. Strategické chování je vytvářeno na základě politických cílů. 

Stanovení strategických cílů a prostředků tak vychází z politických preferencí daného 

aktéra. Analýza strategického chování tak umoţňuje odhalit vitální zájmy obou aktérů, 

ale i způsoby jakými těchto cílů dosáhnout. Proto můţe poukázat na současný stav 

vzájemného konfliktního pnutí a odhalit moţnosti eskalace současné situace. 

Na počátku osmdesátých let opustila ČLR od politiky sjednocení vojenskou 

cestou, kterou prosazovala od svého vzniku a začala prosazovat sjednocení cestou 

mírovou. Mírové sjednocení začalo být oficiálně prosazováno od nástupu Denga 

Xiaopinga do čela ČLR v roce 1979 aţ do jeho smrti v roce 1992.
54

 Politika sjednocení 

začala být ze strany ČLR nově pojímána jako multilaterální diplomatický proces do 

něhoţ byli zapojeni i externí aktéři (např. USA).
55

 Další změnou v Dengově zahraničně 

politickém přístupu k Tchaj-wanu se stala myšlenka, jeţ v případě sjednocení v 

                                                           
53 Kan. 2011. str. 49 

54 Kan. 2011. str. 32, 43 

55 Chiou. 1986. str. 467, 468; Kan. 2011. str. 43 
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kontextu „principu jedné Číny“ ponechávala Tchaj-wanu vysokou míru administrativní 

samostanosti, která de facto znamenala zachování stávajícího tchaj-wanského 

politického reţimu. Politika „jedna země, dva systémy“ (= One Country, Two Systems), 

jak je tento přístup nazýván, prosazovala vzájemné sjednocení pod oficiální reprezentací 

ČLR, přičemţ Tchaj-wan měl získat status specifického administrativního regionu 

v rámci ČLR a zároveň mu mělo být dovoleno zachování politického, ekonomického a 

sociálního reţimu včetně armády a vlastních zahraničních styků v ekonomické a 

kulturní oblasti.
56

 V průběhu devadesátých let se tento politický přístup ČLR částečně 

proměnil v důsledku separatistických tendencí na Tchaj-wanu. V roce 1995 tak nový 

vůdce ČLR Jiang Zemin stanovuje obměněný pohled ČLR na čínské sjednocení: ČLR 

bude oponovat vyhlášení nezávislého Tchaj-wanu i jakémukoliv porušení „principu 

jedné Číny“; bude i nadále udrţovat vyjednávací rozhovory s tchaj-wanskými 

politickými autoritami týkající se mírového sjednocení; bude usilovat o mírové 

sjednocení země.
57

 Novým prvkem je oficální rozhodnutí čelit jakýmkoliv 

separatistickým snahám Tchaj-wanu. Tento bod je ale také jediným prvkem, který můţe 

za určitých podmínek přispívat ke zvýšení intenzity konfliktního pnutí. Ostatní body 

Jiang Zeminova prohlášení byla umírněného charakteru a snaţila se vyjádřit snahu 

budovat vzájemné mírové a kooperativní vztahy (včetně příslibu prohlubovat 

vzájemnou ekonomickou spolupráci).
58

 V současné době pak dochází k dalšímu 

zmírnění zahraničně politického přístupu ČLR  ke Tchaj-wanu, které se projevilo 

v nové „politice větší trpělivosti“ (= Policy of Greater Patience). V rámci tohoto 

politického přístupu  ČLR umírňuje své postoje vyjadřující snahu přímo oponovat  

oficiálnímu vyhlášení nezávislosti Tchaj-wanu (tato změna je viditelná na politickém 

přístupu, na strategické úrovni se však výrazně neprojevila) a spíše se vrací zpět k 

aktivnímu prosazování mírového znovusjednocení. Toto v podstatě znamená, ţe ČLR je 

ochotná pozdrţet sjednocovací proces na neurčitou dobu pokud zůstanou podmínky pro 

mírové sjednocení otevřené a nebude hrozit oficiální vyhlášení nezávislosti Tchaj-

wanu.
59

 Tento postoj podporují i různé články „Protiseparatistického zákona“, který 
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57 Cole. 2006. str. 9 

58 Cole. 2006. str. 9 
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stanovuje, ţe ČLR se bude aktivně snaţit vytvořit síť vzájemně prospěšných vztahů a 

interakcí s cílem vybudovat vhodné podmínky pro mírové sjednocení.
60

 

Tchaj-wan od svého vzniku prosazoval vůči ČLR politiku zaloţenou na 

nekompromisním přístupu vycházejím z „principu jedné Číny“.  V průběhu 

osmdesátých let pak téměř nereagoval na výzvy k jednání ze strany ČLR (Chiang 

Ching-kuova politika „tří NE“: ţádná vyjednávání; ţádný oficiální kontakt; ţádný 

kompromis).
61

 V devadesátých letech se na politické půdě Tchaj-wanu objevují známky 

separatistických nálad. Separatistickou politiku začala oficiálně prosazovat 

administrativa tchaj-wanského prezidenta Lee Teng-huie. Tento postoj byl pak 

vystupňován vyjádřením tehdejšího prezidenta, které označovalo vztahy Tchaj-wanu 

s ČLR za formu interakce na mezistátní úrovni a téţ vyvolalo přímou reakci ČLR (viz 

předchozí odstavec).
62

 Změnu separatistické politiky inicioval aţ tchaj-wanský 

prezident Chen Shui-bian zvolený v roce 2000. V tuto dobu byly stanoveny nové 

principy tchaj-wanského přístupu k ČLR. Revitalizovaná politika obsahovala 

následující ustanovení: ţádná deklarace nezávislosti; ţádná změna ve státním názvu; 

ţádné definování vzájemných vztahů ČLR a Tchaj-wanu jako mezistátní interakce; 

ţádná změna statusu quo; ţádné rušení Národní rady pro sjednocení ani zásad týkajících 

se národního sjednocení.
63

 Prezident Chen Shui-bian ve svém inauguračním projevu 

v roce 2000 také zdůraznil, ţe Tchaj-wan pod jeho vedením nevyhlásí oficiální 

nezávislost, pokud ČLR nepouţije vojenského nátlaku.
64

 Tato politika pak oficiálně 

nahradila výbušná prohlášení naznačující nezávislost Tchaj-wanu a částečně umírnila 

konfliktní pnutí mezi oběma aktéry. Zatím poslední modifikaci tchaj-wanské politiky 

vůči ČLR prosazuje současný prezident Ma Ying-jeou: ţádné vyhlášení nezávislosti na 

ČLR; ţádné sjednocení s ČLR; ţádné pouţití síly při řešení sporné otázky s ČLR.
65

 

Tento zdrţenlivý přístup zachovávající status quo, je často doplňován prohlášeními 
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podporujícími mírové řešení konfliktní situace a přispívá k současnému sbliţování ČLR 

a Tchaj-wanu na politické i ekonomické scéně.
66

 

Na strategické úrovni vnímá ČLR problematiku Tchaj-wanu jako otázku vnitřní 

politiky. Udrţení státní teritoriality definuje jako jeden ze svých vitálních strategických 

cílů, přičemţ udrţení Tchaj-wanu je ve výčtu strategických cílů otevřeně vyjádřeno.
67

 

Hlavními prvky strategického chování ČLR jsou tedy: zabránit Tchaj-wanu, aby 

vyhlásil nezávislost; vrátit Tchaj-wan pod suverenitu ČLR v rámci její interpretace 

„principu jedné Číny“. ČLR ve strategické rovině vyuţívá vůči Tchaj-wanu přístup 

konvenčního odstrašení, jehoţ cílem je odradit Tchaj-wan od formálního vyhlášení 

nezávislosti.
68

 Přestoţe ČLR preferuje mírové řešení vzájemné konfliktní situace, 

vojenský zásah stále zůstává moţným způsobem řešení. „Protiseparatistický zákon“ 

ČLR definuje konkrétní situace, ve kterých se ČLR uchýlí k vojenskému zásahu vůči 

Tchaj-wanu: formální vyhlášení nezávislosti ze strany Tchaj-wanu; pakliţe se Tchaj-

wan bude snaţit získat jaderné zbraně; invazní akt vůči Tchaj-wanu ze strany jiného 

státu; a v případě, ţe se Tchaj-wan nebude chtít nadále účastnit sjednocovacích 

rozhovorů.
69

 Na druhé straně hlavní impuls strategického chování Tchaj-wanu vůči 

ČLR vychází z konfliktní povahy vzájemných vztahů. ČLR je Tchaj-wanem vnímána 

jako zásadní bezpečnostní hrozba. Strategické uvaţování Tchaj-wanu vychází z reality, 

ţe sousedí se státem, který se jej snaţí zbavit veškeré oficiální státní suverenity a 

připojit k sobě jeho území.
70

 Základním strategickým cílem Tchaj-wanu je tak ochrana 

národní bezpečnosti proti moţnému vojenskému aktu ČLR. Tento cíl má být dosaţen 

naplňováním konkrétních strategických kroků: předcházení vojenskému konfliktu 

pomocí udrţitelné obrany a schopnosti odstrašení; obrana národního teritoria pomocí 

vojenské připravenosti, efektivního odstrašení a pevné obrany; udrţení stability v tchaj-

wanské úţině skrze vzájemný dialog a výměnu bezpečnostních informací, 

transparentností vojenského sektoru a vzájemným porozuměním na obou stranách tchaj-

wanské úţiny.
71
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Z dlouhodobého hlediska dochází ke kontinuálnímu umírňování vzájemných 

vztahů (s vyjímkou devadesátých let, kdy Tchaj-wan otevřeně vyjadřoval své snahy o 

nezávislost). Vstřícné politiky obou stran v současné době znamenají, ţe úroveň 

adversarity mezi ČLR a Tchaj-wanem je od jejich vzniku na historickém minimu. Oba 

aktéři preferují mírové řešení konfliktní situace a podporují snahu navázat vzájemné 

kooperativní a transparentní vztahy na politické a ekonomické úrovni. Úroveň 

adversarity přesto zůstává velmi vysoká. Mírnější postup na politické úrovni není 

podpořen změnou ve strategickém chování obou aktérů. Mezi oběma státy stále existuje 

silný, historicky zakořeněný konflikt, který zásadním způsobem ovlivňuje vzájemné 

strategické uvaţování obou aktérů. Stručná analýza ukazuje, ţe jak ČLR, tak Tchaj-wan 

konflikt aktivně vnímají a vzájemné politické i strategické chování vytvářejí na jeho 

základě.  Na strategické úrovni je patrný důraz na vojenskou připravenost. ČLR definuje 

konkrétní situace v rámci vzájemného konfliktu, ve kterých je připravená pouţít 

silových prostředků. Strategický přístup Tchaj-wanu definuje obranu pomocí 

vojenských prostředků, vojenskou připravenost nebo efektivní odstrašení pomocí pevné 

obrany jako základní stavební kameny vlastní bezpečnosti. Moţnost eskalace konfliktu 

aţ za hranici vojenské konfrontace je tak ve vzájemných vztazích stále vysoce přítomná. 

 

2.1.3. Vliv systémů protiraketové obrany na distribuci moci mezi aktéry 

Následující část případové studie si klade za cíl zjistit, zda mohou protiraketové 

systémy Tchaj-wanu ohrozit strategické cíle ČLR takovým způsobem, ţe by ČLR byla 

nucena zásadním způsobem proměnit své strategické chování. Pakliţe by tchaj-wanský 

systém protiraketové obrany výrazně omezoval nebo dokonce neutralizoval schopnosti 

balistických střel ČLR, došlo by k výraznému omezení vojenských schopností ČLR, coţ 

by mohlo následně vést k přenastavení distribuce moci mezi oběma aktéry a mohlo by 

dojít ke sníţení deterenčních schopností ČLR vůči Tchaj-wanu. V nastíněné situaci je 

moţné předpokládat změnu strategického chování ČLR, která by se pravděpodobně 

projevila výrazným navyšováním počtu rozmístěných balistických střel vůči Tchaj-

wanu, popřípadě agresivnějším přístupem na strategické úrovni (coţ by mohlo vést 

např. ke zvýšení politického tlaku, k zavedení sankcí vůči Tchaj-wanu nebo k řešení 

situace vojenskými prostředky). 
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Udrţení teritoriální integrity je hlavním vitálním zájmem ČLR, přičemţ Tchaj-

wan je politickou reprezentací ČLR povaţován na základě „principu jedné Číny“ za 

administrativní region v rámci ČLR. Současnými strategickými cíly ČLR jsou: zabránit 

Tchaj-wanu, aby vyhlásil nezávislost a vrátit Tchaj-wan pod suverenitu ČLR v rámci 

její interpretace „principu jedné Číny“ (viz Úroveň adversarity). K tomu ČLR vyuţívá 

spojení dvou strategických přístupů: konvenční vojenské odstrašení Tchaj-wanu od 

oficiálního vyhlášení nezávislosti; snaha připoutat k sobě Tchaj-wan pomocí 

kooperativních vztahů, zejména pak v ekonomické oblasti.
72

 Jedním ze stěţejních prvků 

strategie odstrašení Tchaj-wanu, jenţ ČLR vyuţívá, jsou balistické střely, které jsou 

rozmístěny především v jiţních provinciích ČLR Fu Tien a Kuang Čou.
73

 Balistické 

střely, hrají v rámci strategie konvenčního vojenského odstrašení, kterou ČLR vyuţívá 

proti Tchajwanu, různé role. Mohou být pouţity v celé škále moţných situací o různé 

intenzitě, a to od demonstrativních úderů do moře přes údery na různé objekty kritické 

infrastruktury aţ po masivní pouţití, jehoţ cílem je podpořit a zajistit invazní jednotky 

ve vzduchu a na moři.
74

 ČLR má v současné době ve výzbroji především dva typy 

balistických střel určených k tomuto účelu: CSS 7 (DF-11) a CSS 6 (DF-15 – 

v jednostupňové i dvoustupňové variantě DF-15B/C). Balistická střela CSS 7 s dosahem 

přibliţně 500 km a CSS 6 s dosahem 600 km mohou snadno zasáhnout celé území 

Tchaj-wanu s vysokou přesností. Obě střely jsou schopny nést různé varianty hlavic od 

konvenčních aţ po taktické hlavice o různé síle. Specifická varianta střely CSS 6 (DF-

15B) můţe nést i manévrovatelnou hlavici, coţ sniţuje účinnost protiraketové obrany, 

jejímţ cílem by bylo tuto raketu zneškodnit.
75

  ČLR pak v současné době disponuje 

přibliţně 700 – 750 střelami CSS 7 a přibliţně 350 – 400 střelami CSS 6.
76

 V jejím 

arzenálu se mimo jiné nacházejí i střely B-611M, které však nejsou schopny svým 

rozsahem pokrýt celé území Tchaj-wanu (dosah okolo 250 km), ale za určitých 

podmínek jsou pouţitelné, obvzláště mluvíme-li o severní části ostrova Tchaj-wan. 

Ačkoli rozmístění raket B-611M není známé, jejich lokalizace se dá předpokládat 
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74 Pollack. 2006. str. 63 
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především v jiţních částech ČLR, a to tak aby mohly být efektivně operačně vyuţity.
77

 

ČLR dále rozmístila nové střely typu DF-16 (vylepšený model rakety DF 15/CSS 6 s 

dosahem 800 – 1000 km) a mobilní modifikované střely typu CSS 5 (DF-21C) 

s konvenční hlavicí, jejichţ dosah byl operativně sníţen na úroveň střel středního doletu 

(1700 – 2500 km), které v omezené míře doplňují rakety typu CSS 6, CSS 7 a B -

611M.
78

 ČLR očividně disponuje přesvědčivým početným arzenálem balistických střel 

s dostatečným dosahem, přičemţ manévrovatelné hlavice sniţují moţnost jejich 

neutralizace pomocí systémů protiraketové obrany. 

Systém protiraketové obrany Tchaj-wanu je zaloţen na niţších obranných 

systémech Patriot PAC-II a PAC-III, které jsou schopny eliminovat balistické střely 

krátkého a středního doletu (rozsah do 5 500 km) v jejich terminální fázi letu (tj. fáze, 

ve které jiţ raketa klesá proti svému cíli a sestupuje do atmosféry, přičemţ ke zničení 

dochází v důsledku kolize interceptoru s raketou).
79

 Tchaj-wan v současné době 

disponuje třemi aktivními bateriemi PAC-II, které dovolují nést 4 interceptory v jedné 

komoře, přičemţ jedna baterie má 16 komor. To znamená, ţe jedna baterie obsahuje 64 

interceptorů. Ve třech aktivních bateriích tohoto sytému tak Tchaj-wan disponuje 192 

interceptory. Tyto interceptory jsou rozmístěny v okolí Tchajpeje a jsou nasměrovány 

proti jiţní hranici ČLR (přes tchaj-wanskou úţinu).
80

 Systémy PAC-II jsou nyní 

postupně transformovány na technologicky dokonalejší variantu PAC-III. Podle 

předpokladů by měla být tato modernizace dokončena v roce 2015. Vláda USA pak  

v roce 2010 schválila prodej dalších třech baterií systému PAC-III a 400 nových 

interceptorů Tchaj-wanu. Obchod by měl být dokončen také do roku 2015. Po 

dokončení tohoto obchodu bude Tchaj-wan disponovat šesti bateriemi protiraketového 

systému PAC-III (modernizace třech starých systémů PAC-II a akvizice třech nových 

baterií PAC-III). Počet aktivně nasazených interceptorů se třikrát zvýší na necelých 

600.
81

 Budovaná architektura by měla být dále doplněna o nespecifikovaný počet baterií 
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http://www.lockheedmartin.com/us/products/PAC-3.html; Taiwan SAM Network: http://geimint.blogspot.cz/2009/05/taiwans-sam-

network.html  

81 Kan. 2012. str. 16 - 19; Kan. 2011. str. 15 -17 
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vlastního projektu protivzdušné obrany Tien Kung 3, který je ale stále ve vývoji a 

v nejbliţší době pravděpodobně nebude splňovat nároky aktivního operačního 

nasazení.
82

 Tien Kung 3 by měl nahradit stávající systém Tien Kung 2, jehoţ baterie 

jsou nyní situovány na západním břehu ostrova ( např. v provinciích  Kaohsiung, 

Sanchih a Taichung nebo na ostrovech Penghu a Mazu). Současný systém Tien Kung 2 

však nedosahuje ani schopností systému PAC-II a je schopný zastavit pouze určité typy 

střel krátkého doletu. Systém Tien Kung 2 je pouţívaný především jako součást 

protiletecké obrany. Skládá se z několika typů střel země-vzduch (Chaparal, Hawk, Tien 

Kung), které jsou vhodné spíše jako obrana proti leteckému úderu. Jeho role je tak 

z hlediska protiraketové obrany zcela marginální.
83

 Tchaj-wanský systém protiraketové 

obrany je, kromě počtu interceptorů a jejich schopností, omezen i dosahem svých 

radarových schopností. V současné době jsou dokončovány vývojové fáze 

„Surveillence Radar Program“, coţ by měl být podle svých technologických parametrů 

první radar středního dosahu v tchaj-wanské výbavě (dosah přibliţně 5000 km). I 

přesto, ţe dosah radaru je aţ 5000 km, jeho operační schopnosti jsou omezeny 

skutečností, ţe Tchaj-wan ve své výbavě postrádá technologické kapacity C4 (= 

Command, Control, Communications and Computers Integrated System = výkonnou síť 

radarů včasného varování úzce propojenou s řídícími, kontrolními a komunikačními 

počítačovými systémy).
84

 Aktivní operační vyuţití „Surveillence Radar Program“ je 

tak spíše otázkou budoucích let. V současné době Tchaj-wan disponuje radarem Čang 

Šan jehoţ operační rozsah (tedy schopnost vystopovat odpálené rakety) je přibliţně 

1000 km. Na balistické rakety vypálené z větší vzdálenosti není systém schopný 

efektivně reagovat.
85

 

Současný systém protiraketové obrany není prvkem, který by byl schopen 

ovlivnit distribuci moci mezi ČLR a Tchaj-wanem. Architektura tchaj-wanské 

protiraketové obrany má několik zásadních nedostatků. Prvním problémem je absolutně 

nedostačující počet interceptorů. ČLR má v současné době rozmístěno přes 1000 
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balistických raket (odváţnější odhahy mluví o 1500 – 2000 rozmístěných raketách) 

situovaných v jiţních provinciích  namířených proti Tchaj-wanu. V rámci systému Pac-

III, který do budoucnosti dosáhne maximálního počtu 600 interceptorů je Tchajwan 

schopen efektivně čelit pouze velmi omezenému úderu ČLR. Aby byl systém schopný 

reagovat na rozsáhlejší úder balistických střel, odhaduje se, ţe operační kapacita by 

měla být minimálně 12 baterií na úrovni systému PAC-III.
86

 Systém tchaj-wanské 

protiraketové obrany navíc není schopný reagovat na balistické střely středního a 

dlouhého doletu odpálené z větší vzdálenosti neţ je 1000 km. Ačkoliv Tchaj-wan 

aktivně vyvíjí radar s dosahem aţ 5000 km, tento systém zatím nedosáhnul operačních 

schopností. V neposlední řadě, mnoţství pouţitelných balistických raket ČLR a 

schopnost jejich simultánního odpálení dokáţe nasytit moţnosti tchaj-wanské 

protiraketové obrany velmi snadno, přičemţ následný úder balistických střel by jiţ 

proběhl zcela bez omezení.  

Tchaj-wanská protiraketová obrana tak není schopna neutralizovat schopnosti 

ČLR prostřednictvím arzenálu balistických střel, jímţ disponuje. Systémy protiraketové 

obrany, jeţ má Tchaj-wan v současné době k dispozici, mohou omezit schopnosti ČLR 

zaloţené na rozmístěných balistických střelách krátkého a středního doletu jen velmi 

málo. Tchaj-wanská protiraketová obrana tak nemá a v nejbliţší budoucnosti ani nebude 

mít parametry, které by mohly znamenat změnu distribuce vojenské moci mezi těmito 

aktéry a omezit konvenční vojenské deterenční schopnosti ČLR vůči Tchaj-wanu. 

Systém protiraketové obrany, který Tchaj-wan buduje tak nemůţe omezit schopnost 

ČLR dosáhnout svých strategických cílů. ČLR v současné době dokonce uvaţuje o 

sníţení počtu balistických raket krátkého doletu namířených proti Tchaj-wanu s cílem 

podpořit současné zlepšování vzájemných politických vztahů (viz Úroveň adversarity) a 

s cílem omezit dodávky zbraní z USA na Tchaj-wan.
87

 K zásadní strategické reakci ze 

strany ČLR nedochází. ČLR naopak uvaţuje o sníţení počtu rozmístěných raket coţ 

poukazuje na skutečnost, ţe ČLR v současnosti nevnímá tchaj-wanský systém 

protiraketové obrany jako významné ohroţení svých strategických cílů nebo jako 

zásadní ohroţení efektivity svého systému balistických střel, jeţ jsou významným 

prvkem v rámci strategie konvenčního odstrašení Tchaj-wanu. 
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2.1.4. Zhodnocení 

Mezi ČLR a Tchaj-wanem existuje viditelný spor, který se projevuje jak 

v jejich politickém, tak v jejich strategickém chování. Úroveň adversarity mezi oběma 

aktéry je stále vysoká. Ačkoliv vzájemné politické vztahy se dlouhodobě zlepšují a 

úroveň adversarity je mezi oběma aktéry pravděpodobně na historicky nejniţší úrovni, 

analýza vzájemného politického a strategického chování ukazuje, ţe oba státy konflikt 

aktivně vnímají. Přestoţe oba státy preferují mírové řešení situace, strategická rovina 

vzájemných vztahů ukazuje, ţe moţnost eskalace konfliktní situace aţ k vojenskému 

řešení je stále přítomná. Systémy protiraketové obrany však nejsou zásadním 

technologickým faktorem, který by v současné době ani v blízké budoucnosti dokázal 

ovlivnit distribuci moci mezi ČLR a Tchaj-wanem nebo faktorem, který by dále 

zvyšoval úroveň adversarity. Budování systémů protiraketové obrany na Tchaj-wanu 

nijak neovlivnilo vstřícnější politický přístup ČLR, a ani nevyprovokovalo zásadní 

změny jejího strategického chování. ČLR neuvaţuje o zásadním navýšení počtu dalších 

balistických střel tak, aby převáţila schopnosti tchaj-wanského systému protiraketové 

obrany a zachovala si důvěryhodné momentum konvenčního odstrašení, jeţ je jedním ze 

dvou základních prvků strategického přístupu ČLR ke Tchaj-wanu. ČLR naopak 

v současné době mluví o moţnostech sníţení počtu rozmístěných balistických střel 

namířených proti Tchaj-wanu s cílem podpořit vzájemné sbliţování na politické rovině 

a s cílem omezit dodávky zbraní na Tchaj-wan. To znamená, ţe ČLR nevnímá systémy 

protiraketové obrany jako ohroţení svých deterenčních schopností vůči Tchaj-wanu, a 

ani jako zásadní oslabení svých vojenských schopností vycházejících z architektury 

rozmístěných balistických střel. Motivy politického a strategického chování ČLR vůči 

Tchajwanu tedy vycházejí z konfliktní povahy vzájemných vztahů, přičemţ systémy 

protiraketové obrany, které buduje Tchaj-wan nevyvolávají zásadní změny v politickém 

ani strategickém chování ČLR. Silná rétorika ČLR oponující dodávkám zbraňových 

systémů včetně systémů protiraketové obrany (viz Konstruktivistická analytická rovina) 

na Tchaj-wan tak není viditelně podpořena konkrétními činy na politické a strategické 

úrovni. 
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2.2. Liberální analytická rovina 

Liberální rovina předpokládá vliv ekonomických faktorů na zahraničně politické 

chování států, na utváření strategických zájmů a strategického chování. Účelem liberální 

roviny je analyzovat vzájemné ekonomické vztahy ČLR a Tchaj-wanu na základě 

faktorů stanovených v teoretickém úvodu práce: institucionalizace vzájemných 

ekonomických vztahů a objem vzájemného obchodu. Cílem liberální roviny je v rámci 

první případové studie odhalit ekonomické závislosti mezi oběma aktéry, které 

přispívají ke sníţení konfliktního pnutí a k mírovému řešení vzájemného sporu. 

Existující ekonomické závislosti mohou za určitých podmínek podpořit umírněné či 

kooperativní chování aktérů mezinárodních vztahů. 

 

2.2.1. Institucionalizace vzájemných ekonomických vztahů 

Institucionalizace vzájemných ekonomických vztahů je faktor, který zásadním 

způsobem ovlivňuje chování aktérů mezinárodních vztahů. Na základě jeho přítomnosti 

je moţné předpokládat, ţe mezi danými aktéry dochází nebo bude docházet k formování 

významných ekonomických závislostí. Institucionalizace ekonomického vztahu směřuje 

k vytvoření právního rámce ekonomických interakcí a jejich hranic, čímţ vytváří 

specifický reţim vzájemných vztahů na politicko – ekonomické úrovni a poukazuje na 

přítomnost vzájemných interakcí v této oblasti. Hlavní záměr dílčí části liberální roviny 

v rámci případové studie ČLR – Tchaj-wan spočívá v: analýze motivů obou aktérů, 

které je vedly k navázání oficiálních ekonomických interakcí v souvislosti s konfliktní 

povahou vzájemných vztahů; zhodnocení praktického průběhu institucionalizace 

vzájemných vztahů na ekonomické úrovni. Analýza motivů institucionalizace 

ekonomických vztahů můţe odhalit politické a strategické důvody, které vedly oba 

aktéry k vytváření vzájemných ekonomických závislostí (zařazeno kvůli specifické 

povaze čínsko – tchaj-wanských vztahů). 

Motivy aktérů vedoucí k institucionalizaci vzájemných ekonomických vztahů: 

Vzájemný ekonomický vztah ČLR a Tchaj-wanu vychází z jejich politického přístupu a 

je dlouhodobě ovlivněn konfliktní povahou vzájemných vztahů. Institucionalizace 

vzájemných ekonomických vztahů je proto poměrně nový jev, který je teprve aţ 

důsledkem mírnějšího politického přístupu na obou stranách. Oba aktéři však mají i své 
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logické důvody, jeţ je vedou ke vzájemné ekonomické spolupráci. ČLR svůj mírnější 

politický přístup vůči Tchaj-wanu podpořila snahou budovat kooperativní vztahy  na 

ekonomické úrovni. Tento krok by měl z dlouhodobého pohledu ČLR přispět 

k mírovému sjednocení na základě vlastní interpretace „principu jedné Číny“. 

Ekonomika tak z perspektivy ČLR slouţí jako nástroj, jehoţ cílem je: připoutat Tchaj-

wan pomocí ekonomických závislostí; zatraktivnit pro Tchaj-wan vzájemnou 

ekonomickou spolupráci, která by měla být základním krokem k mírovému 

sjednocení.
88

 Tchaj-wan se v důsledku „politiky a principu jedné Číny“, jeţ ČLR 

prosazuje, nachází v poměrně izolované politické pozici, coţ výrazně ovlivňuje i jeho 

ekonomické vztahy s ostatními státy v rámci systému Světové obchodní organizace (= 

World Trade Organization – WTO) zaloţeného na struktuře bilaterálních dohod o 

volném trhu (= Free Trade Agreement – FTA).
89

  

Tchaj-wanská vláda se ve světle nedávného oteplení vzájemných politických 

vztahů s ČLR rozhodla budovat intenzivnější ekonomické vztahy s tímto státem i 

přesto, ţe ČLR otevřeně označuje ekonomickou integraci jako nástroj mírového 

znovusjednocení.
90

 K tomuto rozhodnutí tchaj-wanské vlády výrazně přispěl i fakt, ţe 

od roku 2008 se Tchaj-wan potýkal s váţnými důsledky ekonomické krize jako je 

nezaměstnanost, inflace nebo stagnující investiční sektor.
91

 Tchaj-wanská vláda 

vysvětlovala svou snahu o prohloubení svých ekonomických vztahů s ČLR a vytvoření 

oficiálních intitucionalizovaných vztahů v ekonomické oblasti na základě několika 

důvodů: 1) Ostrovní ekonomika Tchaj-wanu do značné míry závisí na pracovní síle a 

materiálech z ČLR. Dalším důvodem v této kategorii je dlouhodobě existující základna 

tchaj-wanského exportu v jiţních provinciích ČLR a snaha zajistit právní rámec pro 

tchaj-wanské pracovníky a podniky na území ČLR. 2) Druhým důvodem byly 

dlouhodobě limitované diplomatické vztahy s ekonomicky silnými regionálními státy, 

coţ vedlo ke sníţení konkurenceschopnosti Tchaj-wanu například v porovnání se 

členskými státy Asociace jihoasijských národů (= Association of South East Asian 

Nations – ASEAN). Tato izolace negativně ovlivňuje podíl Tchaj-wanu na zahraničním 

obchodu v regionu. 3) Marginalizace Tchaj-wanu z hlediska regionální ekonomické 

integrace mezi ČLR a ASEANem by dále zhoršovala ekonomické vazby mezi Tchaj-
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wanem a ostatními jihoasijskými státy nejen v oblasti investic, ale také v oblastech 

ekonomické spolupráce jakými jsou zemědělství, průmysl a vyspělé technologie. 4) 

Čínský jednotný trh zahrnující i Hong-Kong a Macao by pro Tchaj-wan mohl nahradit 

existující systém v rámci WTO zaloţený na čtyřech celních teritoriích.
92

 Toto vysvětlení 

viditelně reflektuje regionální politicko – ekonomickou izolaci Tchaj-wanu a navázání 

své ekonomiky na kontinentální Čínu jako primární moţný nástroj řešení této situace. 

Prezident Ma Ying-jeou dočasně odloţil politické neshody týkající se suverenity Tchaj-

wanu a na první místo poloţil ekonomické otázky.
93

 V současné době tak můţeme 

pozorovat aktivně se rozvíjející proces institucionalizace vzájemných ekonomických 

vztahů ČLR a Tchaj-wanu.  

Praktický průběh institucionalizace vzájemných ekonomických vztahů: Ačkoliv 

se ČLR i Tchaj-wan staly členy WTO jiţ v roce 2001, jejich obchodní vztahy zůstaly 

problematické. Nejasný politický status Tchaj-wanu komplikoval vzájemné rozhovory 

pod záštitou WTO i bilaterální jednání, která se týkala vytváření právního rámce 

ekonomické spolupráce. Prvním krokem vedoucím k vytvoření efektivního 

institucionalizovaného ekonomického vztahu bylo aţ obnovení bilaterálních rozhovorů 

mezi čínskou „Asociací pro rozvoj vztahů v oblasti tchaj-wanské užíny“ (= Association 

for Relations Across the Taiwan Strait – ARATS) a tchaj-wanskou polovládní 

organizací „Nadace pro vzájemný obchod v oblasti tchaj-wanské úžiny“ (= Straits 

Exchange Foundation – SEF), které byly znovu zahájeny v roce 2008.
94

 V rámci těchto 

bilaterálních jednání bylo od roku 2008 mezi ČLR a Tchaj-wanem podepsáno několik 

významných ekonomických dohod, mezi které patří: dohoda týkající se spolupráce 

v konkrétních oblastech zemědělské produkce; dohoda o spolupráci týkající se 

standardů měření, certifikací a inspekcí; dohoda týkající se vzájemných vztahů v oblasti 

rybářství na území tchaj-wanské úţiny; nebo dohoda o pravidelném přímém leteckém a 

námořním dopravním spojení pro osobní i nákladní přepravu.
95

  

Toto  bilaterální fórum, diskutující ekonomické otázky, se také stalo místem, na 

němţ probíhaly oboustranné rozhovory týkající se moţného vzniku tzv. „Rámcové 

dohody o ekonomické spolupráci mezi Tchaj-wanem a Čínskou lidovou republikou“ (= 
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93 Lai. 2011. str. 174 

94 Cabestan. 2010. str. 22; Wang. 2010. str. 147 

95 Wang. 2010. str. 148 
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Economic Cooperation Framework Agreement – ECFA).
96

 Dohoda byla nakonec 

podepsána vládou ČLR a politickou reprezentací Tchaj-wanu na konci roku 2010. Jejím 

účelem bylo vytvořit specifickou variantu „jednotného trhu“ v rámci WTO, a tak 

legitimně ukotvit a zaštítit rámec vzájemné ekonomické spolupráce.
97

 Tato rámcová 

dohoda je jakýmsi hybridním reţimem nacházejícím se mezi dohodou o vytvoření 

volného trhu a bilaterální dohodou o vzájemné trţní spolupráci v rámci WTO a je 

povaţována za další krok k institucionalizaci vzájemného obchodu ČLR a Tchaj-

wanu.
98

 Uzavřením ECFA se obě strany zavázaly: urychlit a zesílit ekonomickou, 

obchodní a investiční spolupráci; postupně sniţovat nebo úplně odstranit bariéry 

omezující tok vzájemného obchodu a investic; prosadit další kroky k liberalizaci 

vzájemného obchodu s konkrétními kategoriemi zboţí a sluţeb; rozšířit vzájemnou 

ekonomickou spolupráci do nových oblastí a vytvořit oficiální mechanismy vzájemné 

ekonomické spolupráce.
99

 Bilaterální dohoda ECFA mezi ČLR a Tchaj-wanem 

stanovila právní rámec ekonomické spolupráce, na jejímţ základě byly podepsány čtyři 

konkrétní dohody: dohoda o vzájemném obchodu se zboţím; dohoda o vzájemné 

ekonomické spolupráci v oblasti sluţeb; dohoda o ekonomické spolupráci v oblasti 

investic a intelektuálního vlastnictví; a dohoda o postupném odstraňování bariér 

omezujících vzájemné ekonomické vztahy, která prakticky prolíná tři předcházející 

dohody.
100

  

V rámci dohody o vzájemném obchodování se zboţím se oba aktéři domluvili na 

daňových úlevách na vybrané dovozní zboţí v obou směrech vzájemného obchodu. 

ČLR souhlasila s postupným sniţováním dovozních poplatků a dalším prohlubováním 

daňových úlev na 539 kategorií dovozního zboţí z Tchaj-wanu v odhadované hodnotě 

přibliţně 13 miliard $ ročně. ČLR na druhé straně získá daňové úlevy na export 267 

kategorií zboţí na Tchaj-wan v odhadované hodnotě přibliţně 3 miliard $ ročně.
101

 (viz 

Obr. 1) 

                                                           
96 Wang. 2010. str. 153 

97 Lai. 2011. str. 173 

98 Lai. 2011. str. 173 

99Lai. 2011. str. 178 

100 Hsieh. 2011. str. 137,138 

101 Singh. 2012. str. 71; Taipei Times: http://www.taipeitimes.com/News/taiwan/archives/2010/08/27/2003481403 
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Obr. 1: Shrnutí specifických kategorií zboţí, které jsou předmětem liberalizace v rámci 

ECFA.
102

 

 

Na základě dohody o vzájemné ekonomické spolupráci v oblasti sluţeb se oba aktéři 

dohodli na postupném sniţování a odstraňování restriktivních opatření ovlivňujících 

sektor sluţeb a sektor dodavatelů sluţeb druhé strany. Dohoda zahrnuje jak sektor 

finančních sluţeb, tak sektory sluţeb nacházející se mimo oblast financí. ČLR zcela 

otevřela pro Tchaj-wan jedenáct sektorů sluţeb, zatímco Tchaj-wan umoţnil ČLR 

otevřený přístup do sedmi sektorů sluţeb.
103

 Dohoda týkající se investic stanovila čtyři 

směrnice určující vzájemný postup v oblasti podpory a ochrany investic: zaloţení 

oficiálních mechanismů na ochranu investic; zvýšení transparentnosti v oblasti 

regulování investičního sektoru; postupné sniţování restrikcí investičního sektoru na 

obou stranách; prosazování jednodušších mechanismů v oblasti vzájemných investic.
104

 

Na základě této dohody bylo vybráno 10 průmyslových oblastí (včetně ocelářského, 

automobilového, lodního, petrochemického nebo textilního průmyslu), ve kterých by 

mělo docházet k postupnému naplňování těchto směrnic.
105

 Tyto směrnice stanovené 

dohodou ECFA se staly základem „Dohody o ochraně a podpoře vzájemných investic“ 

(= Cross-Strait Investment Protectional and Promotion Agreement), která byla 

                                                           
102 Hong, Yang. 2011. str. 86 

103 Lai. 2011. str. 180; Singh. 2012. str. 71 

104 Lai. 2011. str. 185 
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podepsána v srpnu roku 2012. „Dohoda o ochraně a podpoře vzájemných investic“ 

mezi ČLR a Tchaj-wanem zakládá formální institucionalizované mechanismy určené k 

právní ochraně majetku investorů přicházejících z obou směrů tchaj-wanské úţiny. 

Dohoda nově poskytuje právní ochranu tchaj-wanským investorům na území ČLR a 

odráţí nové snahy tchaj-wanské vlády otevřít se investorům z ČLR.
106

 Poslední součástí 

celého balíku se stala  dohoda, která částečně řeší problematickou oblast intelektuálního 

vlastnictví. Oba aktéři se dohodli na oboustranném uznávání patentů, registračních 

známek a obchodních značek. V tomto ohledu řeší ECFA dlouhodobý problém plynoucí 

ze specifického a interpretativního statusu Tchaj-wanu v rámci mezinárodního práva. 

Vládní instituce ČLR odmítaly před uzavřením ECFA uznávat intelektuální vlastnictví 

tchaj-wanských subjektů na území ČLR, protoţe právo ČLR v tomto ohledu vychází 

z „Pařížské konvence na ochranu průmyslového vlastnictví“, která ale specifikuje 

pouze vztahy na mezistátní úrovni a je tedy z pohledu ČLR nemoţné ji aplikovat 

v případě Tchaj-wanu (Tchaj-wan je z pohledu politické reprezentace ČLR pouze 

administratrivní region ČLR). 
107

 

Dohody podepsané od roku 2008 do roku 2010 v rámci bilaterálního fóra mezi 

čínskou vládní asociací ARATS a tchaj-wanskou polovládní organizací SEF vytvořily 

právní základ ekonomické spolupráce mezi oběma stranami v důleţitých oblastech 

vzájemného obchodu jako je obchodování konkrétních kategorií zboţí nebo 

ekonomické vztahy v oblasti sluţeb, investic a intelektuálního vlastnictví. Stejně tak 

došlo k vytvoření přímého oficiálního transportního propojení mezi ostrovem a 

pevninou, coţ výrazně zjednodušilo a zefektivnilo ekonomickou interakci mezi ČLR a 

Tchaj-wanem. Vzájemnou ekonomickou spolupráci oficiálně institucionalizuje dohoda 

ECFA (podepsaná mezi vládou ČLR a politickou reprezentcí Tchaj-wanu), která vytváří 

základ ekonomické spolupráce a definuje její hranice. Všechny tyto dohody vytvářejí 

ekonomický reţim, jehoţ cílem je právně zakotvit ekonomickou spolupráci a postupně 

odbourávat dlouhodobé restrikce a bariéry ekonomické interakce na obou stranách. 

Institucionalizace ekonomického vztahu ČLR a Tchaj-wanu je poměrně novým a stále 

se rozvíjejícím jevem, její postup je však rychlý a jiţ v současné době můţeme říct, ţe 

je na poměrně vysoké úrovni (existence rámcové dohody o volném obchodu i dílčích 

dohod vedoucích k liberalizaci vzájemného obchodu). Ačkoliv je institucionalizace 
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ekonomických vztahů důsledkem pragmatického uvaţování obou aktérů, výrazně 

přispěla k jejich ekonomickému propojení a k vytvoření poměrně silné ekonomické 

závislosti. Stejně tak podporuje další sbliţování obou aktérů na politické úrovni i cestu 

směrem k mírovému řešení konfliktu. Jak uvidíme v následující části práce, 

institucionalizace vzájemné ekonomické spolupráce na základě dohody ECFA se 

pozitivně projevila také na celkové hodnotě vzájemného obchodu.  

 

2.2.2. Objem vzájemného obchodu 

Jak dokazuje analýza faktoru institucionalizace vzájemných ekonomických 

vztahů, v posledních letech dochází k výraznému ekonomickému sbliţování ČLR a 

Tchaj-wanu a k budování stále silnějších ekonomických vazeb mezi těmito dvěma 

aktéry, coţ do značné míry ovlivňuje také podobu existujícího sporu a intenzitu 

vzájemného konfliktního pnutí. Začínající institucionalizace vzájemného ekonomického 

vztahu výrazně přispěla ke zvýšení vzájemné obchodní výměny mezi oběma stranami. 

V současné době se mluví o tzv. oteplení vzájemných vztahů těchto dvou aktérů nebo 

také o tzv. „détente“ mezi ČLR a Tchaj-wanem, přičemţ tyto debaty pramení z 

historicky zcela bezprecedentní míry vzájemného ekonomického propojení ČLR a 

Tchaj-wanu.
108

 Cílem této dílčí části je analyzovat míru vzájemné ekonomické 

závislosti na základě makroekonomických ukazatelů týkajících se celkového objemu 

vzájemného obchodu i hodnot vzájemného exportu a importu ČLR a Tchaj-wanu. 

V roce 2010 vzrostla hodnota vzájemného obchodu mezi ČLR a Tchaj-wanem 

téměř o 37% ve srovnání s rokem 2009 a vyšplhala se aţ na 145,37 miliard $. Hodnota 

exportu ČLR na Tchaj-wan činila v roce 2010 přibliţně 29,68 miliard $ a hodnota tchaj-

wanského exportu do ČLR vystoupala aţ na 115,69 milard $. Od roku 2009 do roku 

2010 tak hodnota exportu ČLR na Tchaj-wan vzrostla zhruba o 44,8% a hodnota tchaj-

wanského exportu do ČLR se zvýšila přibliţně o 35%.
109

 V roce 2011 celková hodnota 

vzájemného obchodu ČLR a Tchaj-wanu zaznamenala další růst, kdyţ se zvýšila téměř 

o 11% (ve srovnání s rokem 2010) a vyšplhala se aţ na 146,53 miliard $. Hodnota 

exportu ČLR na Tchaj-wan opět vzrostla a v roce 2011 činila  32,35 miliard $.  Hodnota 
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tchaj-wanského exportu do ČLR pak v roce 2011 mírně klesla na 114,19 miliard $.
110

  

V roce 2011 činil podíl tchaj-wanského exportu do ČLR přibliţně 40% jeho celkového 

exportu.
111

 Procentuální podíl, jeţ ČLR zaujímá v rámci tchaj-wanského exportu, pak 

dlouhodobě roste (viz Obr. 2).  

Obr. 2: Dlouhodobý růst podílu ČLR v rámci tchaj-wanského exportu.
112

 

 

Od počátku roku 2008, kdy se rozběhly rozhovory mezi  čínskou asociací 

ARATS a tchaj-wanskou polovládní organizací SEF, bylo mezi ČLR a Tchaj-wanem 

podepsáno několik významných dohod (včetně ECFA), přičemţ celková hodnota 

vzájemného obchodu vzrostla ze 129,2 miliard $ na 146,53 miliard $ do konce roku 

2011.
113

 Největším obchodním partnerem Tchaj-wanu je právě ČLR. Na druhé straně se 

Tchaj-wan v tomto období posunul ze sedmého na páté místo největších obchodních 

partnerů ČLR.
114

 

Vývoj obchodu mezi ČLR a Tchaj-wanem do značné míry reflektuje mírnější 

politický přístup obou států i kroky směrem k institucionalizaci vzájemných 

ekonomických vztahů. Dochází tak k prohlubování vzájemné ekonomické interakce a k 

budování silných ekonomických závislostí. Vzájemná závislost obou aktérů je však do 

                                                           
110 Ministry of Commerce, PRC: 
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112 Hong, Yang. 2011. str. 84 
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značné míry asymetrická, přičemţ závislost tchaj-wanského exportu na trhu, jeţ mu 

poskytuje ČLR, značně převyšuje závislost exportu ČLR na tchaj-wanském trhu. 

Nicméně zahraniční obchod ČLR s Tchaj-wanem vytváří 4,4% celkové hodnoty jejího 

zahraničního obchodu, coţ dokazuje, ţe vzájemný obchod představuje významné 

ekonomické závislosti i pro ČLR.
115

 Pro Tchaj-wan jsou však obchodní vztahy s ČLR 

v současné době nenahraditelné. Tato asymetrická podoba vzájemných ekonomických 

vztahů vyvolala debatu, která zvaţovala moţnosti vyuţití ekonomických prostředků ze 

strany ČLR k dosaţení svých politických cílů (sjednocení ČLR a Tchaj-wanu na 

základě „principu jedné Číny“). Strategickými cíli ČLR jsou: připoutání Tchaj-wanu 

pomocí ekonomických závislostí a snaha zatraktivnit pro Tchaj-wan vzájemnou 

ekonomickou spolupráci. Uvedené cíle by měly být základními kroky k mírovému 

sjednocení.
116

 Současné sblíţení na ekonomické úrovni je důsledkem strategie, která 

nepředpokládá nátlak, ale spíše snahu vyhrát „boj o srdce a mysl Tchaj-wanu“ (= 

struggle for hearts and minds).
117

 Toto ekonomické chování pak doplňuje mírnější 

přístup ČLR na politické úrovni. Moţnosti ČLR vyvíjet na Tchaj-wan ekonomický 

nátlak za účelem politického sjednocení jsou navíc do značné míry ovlivněny vysokou 

ekonomickou závislostí ČLR a USA, přičemţ USA jsou v současné době asi největším 

zastáncem Tchaj-wanu na mezinárodní scéně (na základě „Taiwan Relations Act“, 

podepsaného mezi USA a Tchaj-wanem).
118

 Nátlak pomocí ekonomických prostředků 

ze strany ČLR na Tchaj-wan by mohl vyvolat narušení ekonomických vazeb mezi ČLR 

a USA (ale i narušení ekonomického vztahu ČLR s regionálními spojenci USA, např. 

Japonskem). ČLR by tak tímto aktem mohla výrazně narušit ekonomické vztahy se 

třemi ze svých pěti největších obchodních partnerů: s USA, Japonskem a Tchaj-wanem. 

Celková hodnota obchodu ČLR s těmito třemi státy činí přibliţně 829 miliard $, coţ by 

pro ČLR byla nenahraditelná ztráta.
119
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2.2.3. Zhodnocení 

Ačkoliv je proces institucionalizace vzájemných ekonomických vztahů ČLR a 

Tchaj-wanu důsledkem pragmatického strategického chování, jednoznačně vytváří 

ekonomické závislosti, které podporují vstřícné politické kroky obou aktérů a jejich 

odhodlání řešit vzájemný spor pomocí mírových prostředků. Probíhající 

institucionalizace vzájemných ekonomických vztahů právně ukotvila principy vzájemné 

ekonomické spolupráce a otevřela nové kanály, ve kterých se v současné době odehrává 

ekonomická interakce ČLR a Tchaj-wanu. Nově podepsané smlouvy, týkající se 

vzájemných ekonomických vztahů mezi roky 2008 a 2012, výrazně přispěly k rozšíření 

vzájemné ekonomické spolupráce do nových oblastí a sníţily oficiální bariéry 

ekonomické interakce na obou stranách tchaj-wanské úţiny. Vysoká míra 

institucionalizace i rostoucí míra vzájemné ekonomické závislosti je patrná na základě 

analýzy makroekonomických údajů týkajících se objemu vzájemného obchodu. Od roku 

2008 do roku 2011 je moţné pozorovat výrazný růst celkové hodnoty vzájemného 

obchodu, ale i růst hodnot vzájemného exportu a importu. Význam těchto 

ekonomických ukazatelů je patrný zejména tehdy, zváţíme-li skutečnost, ţe ČLR je pro 

Tchaj-wan největším obchodním partnerem a Tchaj-wan se posunul od roku 2008 do 

roku 2011 na páté místo největších obchodních partnerů ČLR. Vysoké hodnoty 

vzájemného obchodu i rostoucí hodnoty makroekonomických ukazatelů vzájemného 

obchodu dokazují existenci silné ekonomické závislosti a její prohlubování.  

Je zřejmé, ţe budování systémů protiraketové obrany se na vývoji vzájemných 

ekonomických vztahů nijak neprojevilo. ČLR preferuje mírové sjednocení, které ve 

spojení s „politikou větší trpělivosti“ a pragmatickou ekonomickou politikou zaloţenou 

na snaze ČLR zatraktivnit pro Tchaj-wan vzájemnou ekonomickou spolupráci, vytváří 

komplexní strategický přístup, jehoţ cílem je podporovat sjednocení ČLR a Tchaj-wanu 

na základě vlastní interpretace „principu jedné Číny“ prostřednictvím ekonomické 

integrace. Tento přístup jí umoţňuje zvyšovat ekonomické zisky plynoucí z ekonomické 

interakce s Tchaj-wanem, ale i sledovat svůj strategický cíl (mírové sjednocení 

prostřednictvím ekonomických prostředků). Neadekvátní reakce na tchaj-wanské 

systémy protiraketové obrany by pak mohla tento proces významně narušit. Tchaj-wan 

se na druhé straně snaţí dostat z ekonomické izolace, která je důsledkem dlouhodobých 

sporů s ČLR o jeho právní status na mezinárodní scéně, přičemţ negativní důsledky 

asymetrické závislosti jsou do značné míry sníţeny vlivem externích aktérů (zejména 
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USA) na jeho vzájemný ekonomický vztah s ČLR. Budování vzájemné ekonomické 

závislosti tak sniţuje konfliktní pnutí, ovlivňuje strategické chování aktérů a přispívá k 

mírovému řešení konfliktu. 

 

2.3. Konstruktivistická analytická rovina 

Konstruktivistická rovina analyzuje vzájemný diskurz ČLR a Tchaj-wanu 

v kontextu konfliktní povahy vzájemných vztahů a zároveň reflektuje budování systémů 

protiraketové obrany Tchaj-wanu. Cílem konstruktivistické roviny je zjistit, jakým 

způsobem se aktéři navzájem vnímají, ale i jakým způsobem formulují vzájemné 

politické postoje a zájmy. Na základě oficiálního diskurzu politických elit obou aktérů 

je pak moţné sledovat impulsy vzájemného chování vycházející z interakce na úrovni 

řečového aktu. Konstruktivistická geopolitická dimenze umoţňuje odhalit oficiální 

postoje politických elit sledovaných aktérů a propojit je s jejich reálnými činy, coţ 

pomáhá dokreslit analýzu bilaterálního vztahu ČLR a Tchaj-wanu a odkrýt specifické 

podněty strategického chování vycházející z interakce vzájemných aktérů v podobě 

řečového aktu.  

 

 

2.3.1. Diskurz ČLR vůči Tchaj-wanu 

 ČLR dlouhodobě vystupuje proti prodeji zbraní a vojenského příslušenství 

z USA na Tchajwan, přičemţ systémy protiraketové obrany nejsou výjimkou. ČLR se 

obává, ţe systémy protiraketové obrany mohou negativně ovlivnit různé dimenze 

politiky, kterou uplatňuje vůči Tchaj-wanu. Ačkoliv oficiální vyjádření ČLR tuto 

specifikaci téměř nepouţívají, je moţné se domnívat, ţe systémy protiraketové obrany 

vyvolávají otázky a obavy týkající se: vlivu systémů protiraketové obrany na schopnost 

ČLR odstrašit Tchaj-wan od vyhlášení nezávislosti; jejich vlivu na moţnou emancipaci 

separatistických snah Tchaj-wanu; jejich vlivu na bezpečnostní situaci v regionu 

(moţnost vytvoření aliance vedené USA).
120

 Toto dokládá i vyjádření Sha Zukanga 

(dlouholetý vyslanec  ČLR ve strukturách OSN; do roku 2001 výkonný ředitel Oddělení 

                                                           
120 Assmann. 2007. str. 166 - 173; Lasater, Yu. 2000. str. 261 – 264 
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pro kontrolu zbrojení na Ministerstvu pro zahraniční záleţitosti ČLR), jeţ reaguje na 

moţnosti tchaj-wanského systému protiraketové obrany: „Čína je ostře proti poskytnutí 

systémů protiraketové obrany, souvisejících technologií a vybavení nebo přidružených 

zařízení Tchaj-wanu. Jakýkoliv transfer amerických technologií protiraketové obrany, 

jakými jsou například PAC-III nebo Aegis, na Tchaj-wan povede k významnému zvýšení 

celkových tchaj-wanských obranných, ale i útočných kapacit. Systémy protiraketové 

obrany umožní Tchaj-wanu přímo ohrozit vzdušnou bezpečnost nad tchaj-wanskou 

úžinou a nad územím kontinentální Číny. ..... Začlenění Tchaj-wanu do amerického 

nebo americko – japonského systému by znamenalo zásadní změnu politického přístupu 

USA vůči Tchaj-wanu, kterou Čína nebude nikdy tolerovat. ..... Naším cílem je 

znovusjednocení mateřské vlasti. ..... Zahrnutí Tchaj-wanu v rámci protiraketové obrany 

nepřispěje k větší bezpečnosti v oblasti tchaj-wanské úžiny. Naopak to pouze  

zkomplikuje celou situaci a vytvoří nepředvídatelné podmínky. Může dojít k emancipaci 

separatistických sil, a proto se zvyšuje možnost ozbrojeného konfliktu. ..... Poskytnutí 

systémů protiraketové obrany Tchaj-wanu ze strany USA může narušit proces 

sjednocení a poškodit národní cítění.“
121

 Výrazně negativní reakce provázely i debaty 

týkající se modernizace tchaj-wanského systému protiraketové obrany v roce 2007. 

Oficiální stanovisko, které vydalo Ministerstvo pro zahraniční záleţitosti ČLR, 

vyjadřovalo protest proti prodeji technologicky dokonalejší varianty protiraketové 

obrany v podobě systémů PAC-III Tchaj-wanu. ČLR komentovala nastálou situaci 

následovně: „Naléháme na Spojené státy, aby implementovaly reálné politické kroky na 

základě svých oficiálních závazků v souvislosti s problematikou Tchaj-wanu a přestaly 

vysílat Tchaj-wanu špatné signály. Oznámení USA o prodeji systémů protiraketové 

obrany považujeme za hrubý zásah do interních záležitostí Číny. Čínská strana proti 

tomuto aktu silně protestuje. ..... Čínská strana si na základě tohoto aktu vyhrazuje 

právo přijmout další opatření.“
122

 Reakce ČLR na schválení dodávky nového balíku 

zbraní kongresem USA v roce 2010, jehoţ součástí byl i kontrakt na dokončení 

objednávky systémů protiraketové obrany PAC-III a příslušných nosičů, byla velmi 

mírná a najít oficiální prohlášení je poměrně obtíţné. ČLR se nevyjadřovala ke 

konkrétním segmentům této zakázky a svou reakci omezila na obecnou kritiku USA. 

                                                           
121 Prohlášení Sha Zukanga na 2. Konferenci ČLR – USA o kontrole zbrojení, odzbrojení a nešíření zbraní. 2000: 

http://www.fmprc.gov.cn/eng/wjb/zzjg/jks/cjjk/2622/t15408.htm ; Chinese Reactions on US – Taiwan Arms Sales. 2012.  str. 11 

122 Space War – The World at War. Proposed Missile Defense Upgrade for Taiwan Announced: 

http://www.spacewar.com/reports/Proposed_missile_defense_upgrade_for_Taiwan_announced_999.html ; Chinese Reactions on 

US – Taiwan Arms Sales. 2012. str. 13 

http://www.fmprc.gov.cn/eng/wjb/zzjg/jks/cjjk/2622/t15408.htm
http://www.spacewar.com/reports/Proposed_missile_defense_upgrade_for_Taiwan_announced_999.html
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Příkladem jsou následující prohlášení: „Americké dodávky zbraní výrazně změnily 

povahu a charakter čínsko – amerických jednání týkajících se nešíření raketových 

technologií.“;
123

 „Americké dodávky vyspělých zbraňových systémů na Tchaj-wan 

vážně porušují tři čínsko – americká prohlášení“ (= Joint Communiqués, viz pozn. pod 

čarou).“;
124

 „Čína vyjadřuje silné znepokojení a rozhodný nesouhlas s prodeji zbraní, 

které mohou podkopávat čínské bezpečnostní zájmy, mír a stabilitu v oblasti tchaj-

wanské úžiny a zasahovat do vnitřních záležitostí Číny.“;
125

 „USA by měly ..... napravit 

svou chybnou praxi odstraněním relevantních dodávek zbraňových balíků a ukončit 

dodávky zbraní na Tchaj- wan tak, aby nebyly podkopávány celkové zájmy čínsko – 

americké spolupráce.“
126

 

Ačkoliv jsou oficiální prohlášení týkající se dodávek zbraňových systémů na 

Tchaj-wan včetně vyjádření na adresu systémů protiraketové obrany ojedinělá, jsou 

směřována téměř výhradně na adresu USA. V oficiálním diskurzu ČLR vůči Tchaj-

wanu se nevyskytují, i kdyţ určitá pojítka mezi diskurzem vystupujícím proti dodávkám 

zbraní a diskurzem vůči Tchaj-wanu jsou pozorovatelná. Ve všech výše uvedených 

prohlášeních na adresu USA, reagujících na dodávky zbraňových systémů na Tchaj-

wan, je kladen důraz na státní suverenitu a teritoriální integritu Číny, které jsou 

zmiňovány jako strategické zájmy ČLR. Nemalá pozornost je věnována také stabilitě a 

míru v oblasti tchaj-wanské úţiny. Tyto prvky jsou i součástí oficiálního diskurzu ČLR 

vůči Tchaj-wanu.
127

 Diskurz ČLR vůči Tchaj-wanu je však doplněn o vyjádření snahy 

budovat vzájemné kooperativní vztahy na ekonomické a kulturní rovině a odkazy na 

společnou minulost a kulturu. Můţeme tedy konstatovat, ţe systémy protiraketové 

obrany Tchaj-wanu se na oficiálním diskurzu ČLR výrazně neprojevily. Naopak místo 

varovných vyjádření vyuţívá rétorika ČLR vůči Tchaj-wanu podporu kooperativních a 

                                                           
123 Chinese Reactions on US – Taiwan Arms Sales. 2012.  str. 23. 

124 Tři společná prohlášení USA a ČLR z let 1972, 1979, 1982. V rámci těchto prohlášení vyjadřují obě strany vzájemný respekt pro 

státní suverenitu a teritoriání integritu a USA uznávají vládu ČLR jako oficiální politickou reprezentaci Číny. US – China Joint 

Communiqués: http://www.choices.edu/resources/documents/ch_3.pdf ; Chinese Reactions on US – Taiwan Arms Sales. 2012.  str. 

94 

125 Foreign Ministry Spokesman Jiang Ju Remarks on US Arms Sales to Taiwan. 2010: 

http://www.chinaconsulatechicago.org/eng/fyrth/t650791.htm. str. 94; dohoda o dodávce nových systémů protiraketové obrany byla 

dojednána jiţ v roce 2007, kongres USA ji však schválil aţ v roce 2010 jako součást širšího balíku 

126 Foreign Ministry Spokesman Jiang Ju Remarks on US Arms Sales to Taiwan. 2010: 

http://www.chinaconsulatechicago.org/eng/fyrth/t650791.html. str. 94 

127 Four Point Guideline. Chinese Politicy toward Taiwan. 2004: http://www.china.org.cn/english/2005lh/121825.htm ; Six 

Proposals on further Promoting Cross-Straits Peaceful Development. 2008: http://houston.china-consulate.org/eng/nv/t532187.htm  

http://www.choices.edu/resources/documents/ch_3.pdf
http://www.chinaconsulatechicago.org/eng/fyrth/t650791.htm
http://www.chinaconsulatechicago.org/eng/fyrth/t650791.html
http://www.china.org.cn/english/2005lh/121825.htm
http://houston.china-consulate.org/eng/nv/t532187.htm
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vzájemně prospěšných vztahů, a to i s odkazem na vytváření vzájemných vztahů ve 

vojenské oblasti (v kontextu budování vzájemné důvěry).
128

 Vyjádření o budování 

kooperativních vztahů jsou ale podmíněna oboustranným uznáním „principu jedné 

Číny“ a ukončením tchaj-wanských separatistických snah prosazujících nezávislost. 

Formulace tohoto typu jsou doplněny konkrétními pasáţemi „Protiseparatistického 

zákona“, které vyjadřují odhodlání politické reprezentace ČLR pouţít silových 

prostředků k prosazení zmíněných strategických cílů týkajících se státní suverenity a 

teritoriální integrity.
129

 Jako příklad je zde uveden stručný rozbor dvou prohlášení 

současného prezidenta Hu Jintaa z let 2004 a 2008 doplněný o znění konkrétní pasáţe 

„Protiseparatistického zákona“. 

Prvním ze zmiňovaných prohlášení současného prezidenta ČLR týkajících  se 

vzájemných vztahů ČLR a Tchaj-wanu byla tzv. „Čtyřbodová směrnice“ (= 4 Point 

Guideline). Toto prohlášení obsahovalo čtyři esenciální principy čínské politiky vůči 

Tchaj-wanu: 1) Nikdy neustoupit od „principu jedné Číny“. 2) Nikdy nevzdávat snahu 

na mírové sjednocení. 3) Nikdy nezradit naděje tchaj-wanských krajanů. 4) Nikdy 

neustoupit separatistickým snahám Tchaj-wanu.
130

 

„Čtyřbodová směrnice“ označuje „politiku a princip jedné Číny“ za základní 

prvek politického přístupu ČLR vůči Tchaj-wanu a i jako dlouhodobý vitální zájem 

politické reprezentace ČLR, který je v jejím politickém přístupu přítomný jiţ od 

rozdělení země v roce 1949. Tento bod také podmiňuje vzájemná jednání, jeţ se týkají  

mírového řešení situace a navázání vzájemných kooperativních vztahů, tím, ţe Tchaj-

wan bude uznávat „princip jedné Číny“ na základě „Konsenzu z roku 1992“ (= 1992 

Consenzus – znamená oboustranné uznání „principu jedné Číny“, které ale de facto 

umoţňuje jeho různé interpretace).
131

 „Čtyřbodová směrnice“ konkrétně říká: 

„Dodržování ‚principu jedné Číny‘slouží jako základní kámen pro rozvoj vzájemných 

vztahů i mírového sjednocení rodné země. ..... Vzájemné rozhovory mohou být vedeny 

na kterékoliv téma, pokud tchaj-wanské autority budou uznávat ‚Konsenzus z roku 

                                                           
128 Four point Guideline. Chinese Politicy toward Taiwan. 2004: http://www.china.org.cn/english/2005lh/121825.htm ; Six 

Proposals on further Promoting Cross-Straits Peaceful Development. 2008: http://houston.china-consulate.org/eng/nv/t532187.htm  

129 Four point Guideline. Chinese Politicy toward Taiwan. 2004: http://www.china.org.cn/english/2005lh/121825.htm ; Six 

Proposals on further Promoting Cross-Straits Peaceful Development. 2008: http://houston.china-consulate.org/eng/nv/t532187.htm ; 

Anti-Secession  law: http://english.peopledaily.com.cn/200503/14/eng20050314_176746.html  

130 Kan. 2011. str. 74 

131 Four Point Guideline. Chinese Politicy toward Taiwan. 2004: http://www.china.org.cn/english/2005lh/121825.htm  

http://www.china.org.cn/english/2005lh/121825.htm
http://houston.china-consulate.org/eng/nv/t532187.htm
http://www.china.org.cn/english/2005lh/121825.htm
http://houston.china-consulate.org/eng/nv/t532187.htm
http://english.peopledaily.com.cn/200503/14/eng20050314_176746.html
http://www.china.org.cn/english/2005lh/121825.htm
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1992‘. ..... Bude-li dodržován ‚princip jedné Číny‘, jsme ochotni odpovědět na jakékoliv 

návrhy týkající se udržení míru v oblasti tchaj-wanské úžiny, rozvíjet vzájemné vztahy a 

prosazovat mírové znovusjednocení.“
132

 Druhý bod tohoto prohlášení vyzdvihuje touhu 

po mírovém znovusjednocení a označuje ji jako hlavní zájem občanů na obou stranách 

tchaj-wanské úţiny. Dále zdůrazňuje blízkost obou aktérů, přičemţ  znovusjednocení je 

představováno jako impuls, na jehoţ základě je moţné nastartovat ekonomický a 

společenský rozvoj. Druhý bod je pak doplněn bodem třetím, který vyjadřuje 

sounáleţitost s tchaj-wanskými krajany, podtrhuje mírové sjednocení a apeluje na 

budování kooperativních ekonomických vztahů.
133

 Poslední bod označuje státní 

suverenitu a teritoriální integritu za klíčové státní zájmy a vyjadřuje odhodlání čelit 

jakémukoliv narušení těchto zájmů. V této souvislosti explicitně zmiňuje tchaj-wanské 

separatistické snahy: „Ochrana státní suverenity a teritoriální integrity jsou vitální 

státní zájmy. Z tohoto důvodu 1,3 milardy Číňanů  nikomu nedovolí podkopávat 

suverenitu a státní integritu Číny. ..... Tchaj-wanské separatistické síly prosazující 

nezávislost musí opustit svůj separatistický postoj a ukončit všechny aktivity směřující 

k prosazení nezávislosti“.
134

  

„Čtyřbodovou směrnici“ významně doplňuje tzv. „Protiseparatistický zákon“, 

který mimo jiné vyjadřuje i odhodlání ČLR pouţít vojenských prostředků v případě 

narušení státní suverenity a teritoriální integrity na základě „principu jedné Číny“: „ ..... 

jestliže tchaj-wanské separatistické síly použijí jakýchkoliv prostředků, aby způsobily 

faktickou separaci Tcha-jwanu od Číny, odehraje-li se zásadní incident, v jehož 

důsledku by došlo k oddělení Tchaj-wanu od Číny, nebo budou-li vyčerpány všechny 

možnosti vedoucí k mírovému sjednocení, může se země uchýlit k použití vojenských 

prostředků a jiných nezbytných opatření, aby byla ochráněna státní suverenita a 

teritoriální integrita.
135

 

„Šest návrhů“ je oficiální prezidentské prohlášení z roku 2008, které přinášelo 

revitalizované postoje týkající se mírového sjednocení a mírového rozvoje vzájemných 

vztahů ČLR a Tchaj-wanu na základě „principu jedné Číny“. Toto prohlášení je 

zaloţeno na principech zahraniční politiky ČLR a Tchaj-wanu, jeţ stanovil prezident Hu 

                                                           
132 Four Point Guideline. Chinese Politicy toward Taiwan. 2004: http://www.china.org.cn/english/2005lh/121825.htm  

133 Four Point Guideline. Chinese Politicy toward Taiwan. 2004: http://www.china.org.cn/english/2005lh/121825.htm   

134 Four Point Guideline. Chinese Politicy toward Taiwan. 2004: http://www.china.org.cn/english/2005lh/121825.htm  
135 Anti-Secession  law: http://english.peopledaily.com.cn/200503/14/eng20050314_176746.html  

http://www.china.org.cn/english/2005lh/121825.htm
http://www.china.org.cn/english/2005lh/121825.htm
http://www.china.org.cn/english/2005lh/121825.htm
http://english.peopledaily.com.cn/200503/14/eng20050314_176746.html
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Jintao v dřívějším prohlášení „Čtyřbodová směrnice“. Revitalizované prohlášení 

obsahuje šest základních bodů týkajících se politicko – strategického přístupu ČLR 

k Tchaj-wanu: 1) dodrţovat „princip jedné Číny“ a podporovat vzájemnou politickou 

důvěru; 2) podporovat ekonomickou spolupráci a vzájemný rozvoj; 3) povznést čínskou 

kulturu a upevnit kulturní vazbu; 4) zvýšit vzájemnou návštěvnost a výměnu mezi 

různými komunitami (myšleno turistickou a obchodní); 5) ochraňovat národní 

suverenitu a zvládnout vnější problémy pomocí dialogu a konzultací; 6) ukončit 

nepřátelství pomocí mírové dohody.
136

 

První bod revitalizovaného prohlášení přímo odkazuje na „Čtyřbodovou 

směrnici“ a označuje státní suverenitu a teritoriální integritu za klíčové národní zájmy. 

Znovusjednocení vnímá jako konec politického nepřátelství. Utváření konsenzu 

v otázce národního sjednocení by mělo poloţit základ vzájemné politické důvěře. 

Prezident Hu Jintao specifikoval tento princip ve svém projevu následovně: „Suverenita 

a teritoriální integrita jsou základními národními zájmy. Na světě je pouze jedna Čína. 

..... Znovusjednocení neznamená vytvoření nové suverenity a nového teritoria, ale konec 

politického nepřátelství. ..... Vytvoření konsenzu a společného postoje k této základní 

otázce položí základ vzájemné politcké důvěře a dobré vůli orientované na vyřešení 

sporné situace.“
137

 Druhý, třetí, čtvrtý a pátý bod Hu Jintaova prohlášení spolu úzce 

souvisejí a podporují snahu budovat vzájemné kooperativní vztahy v ekonomické a 

kulturní oblasti podpořené vzájemnými interakcemi a dialogem na různých úrovních. 

Hu Jintao vybízí obě strany, aby se zapojily do vzájemné spolupráce, rozvíjely společné 

zájmy, zaloţily úzké vazby a dosáhly tak pomocí těchto interakcí vzájemně prospěšných 

výsledků. Jako prostředek takovéto spolupráce explicitně zmiňuje podepsání komplexní 

dohody o ekonomické spolupráci nebo vytváření mechanismů oficiální spolupráce tak, 

aby maximalizovaly vzájemný zisk (dohoda tohoto typu byla později podpsána – 

ECFA).
138

 V souvislosti s budováním kooperativních vztahů v kulturní oblasti zmiňuje 

Hu Jintao nutnost zaloţit a prohlubovat různé formy kulturní interakce s cílem posílit 

národní uvědomění a vytvořit společný odkaz, jeţ by pomohl oţivit kulturní dědictví 

čínského národa. Podobně jako ve „Čtyřbodové směrnici“ je zdůrazněna připravenost 
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137 Six Proposals on further Promoting Cross-Straits Peaceful Development. 2008: http://houston.china-

consulate.org/eng/nv/t532187.htm  

138 Six Proposals on further Promoting Cross-Straits Peaceful Development. 2008: http://houston.china-

consulate.org/eng/nv/t532187.htm  
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politické reprezentace ČLR „pozitivně“ odpovědět na jakékoliv návrhy podporující 

mírový rozvoj vzájemných vztahů. Stejně tak je zde vyjádřeno odhodlání rozvíjet 

vzájemný dialog v rovině politické, ekonomické a kulturní, a to i v oblasti soukromého 

sektoru.
139

 Zcela novým prvkem je poslední bod tohoto prohlášení, který podporuje 

ukončení vzájemného nepřátelství pomocí mírové dohody. Prezident Hu Jintao tento 

bod rozvíjí o moţnost začít oficiální rozhovory na politické úrovni bez tématu 

znovusjednocení a s cílem vytvořit přátelskou atmosféru vzájemných rozhovorů.
140

 

Významným dodatkem posledního bodu tohoto prohlášení je návrh navázat personální 

kontakty a podporovat výměnu informací ve vojenské oblasti za účelem vytvořit 

mechanismy vzájemné důvěry ve vojenské a bezpečnostní oblasti.
141

 

Oficiální politický diskurz ČLR vůči Tchaj-wanu odráţí sblíţení obou aktérů na 

politické i ekonomické úrovni a zdůrazňuje mírové řešení sporné otázky. Na druhé 

straně definuje strategické cíle ČLR odvozené z konfliktní povahy vzájemných vztahů a 

vyjadřuje odhodlání bránit je silovými prostředky. Ostrý diskurz vůči dodávkám 

zbraňových systémů, včetně prvků protiraketové obrany, do značné míry reflektuje 

obavu z moţného negativního ovlivnění vývoje týkajícího se vitálních strategických 

zájmů ČLR (v souvislosti se sporným statutem Tchaj-wanu z hlediska jeho státní 

suverenity a teritoriální integrity jedné Číny). Negativní rétorika spojená s akvizicemi 

zbraňových systémů ze strany Tchaj-wanu je ale směřována téměř výhradně na adresu 

USA. Pozitivní tón diskurzu ČLR vůči Tchaj-wanu tak dokazuje, ţe akvizice systémů 

protiraketové obrany v aktuálním měřítku neovlivňuje rétoriku ČLR vůči Tchaj-wanu. 

Důkazem je také odhodlání posunout kooperativní vztahy do oblasti vojenské a 

bezpečnostní, a to ve formě opatření posilujících vzájemnou důvěru nebo odkaz na 

moţnost podpisu mírové smlouvy, která by řešila vzájemný spor. 
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2.3.2. Diskurz Tchaj-wanu vůči ČLR 

 Ke zlepšení vzájemných vztahů ČLR a Tchaj-wanu došlo v roce 2000, kdy byl 

prezidentem Tchaj-wanu zvolen Chen Shui-bian, který přestal prosazovat oficiální 

nezávislost Tchaj-wanu a nahradil ji politikou podporující status quo ve vzájemných 

vztazích.
142

 Umírněný diskurz byl však na úplném konci druhého volebního období 

změněn a Chen Shui-bian začal znovu podporovat nezávislé postavení Tchaj-wanu. 

V jeho projevu z roku 2007 byly zahrnuty následující poţadavky: nezávislost; změna 

oficiálního názvu z Čínské republiky na Tchaj-wan; nová ústava; větší ekonomický 

rozvoj.
143

 K výraznému sblíţení obou aktérů tak došlo aţ po nástupu nového prezidenta 

Ma Ying-jeoa do funkce. Ve svém inauguračním projevu v roce 2008 se nový prezident 

dotknul choulostivých poţadavků ČLR a vyjádřil podporu „principu jedné Číny“ na 

základě „Konsenzu z roku 1992“, jehoţ oboustranné uznání a dodrţování povaţuje 

ČLR za základní podmínku mírového řešení sporu i jako podmínku rozvoje 

kooperativních vztahů.
144

 Kromě uznání „principu jedné Číny“ na základě „Konsenzu 

z roku 1992“ je v prezidentském inauguračním projevu vyjádřena také podpora 

mírovému řešení situace, snaha budovat kooperativní vztahy i moţnost řešení situace 

podpisem mírové smlouvy. Znění konkrétní pasáţe prezidentského projevu z roku 2008 

je následovné: „Upřímně doufám, že obě strany tchaj-wanské úžiny využijí historické 

příležitosti dosáhnout míru a vzájemné prosperity. Na základě principu – žádné 

sjednocení, žádné vyhlášení nezávislosti, žádné použití síly – ..... zachováme v oblasti 

tchaj-wanské úžiny politický status quo. Chtěl bych zopakovat, že na základě ‚Konsenzu 

z roku 1992‘ mohou pokračovat vzájemná vyjednávání, co nejdříve to bude možné. Jsme 

také připraveni otevřít rozhovory s kontinentální Čínou ohledně tchaj-wanského 

mezinárodního prostoru a o možnostech uzavření mírové dohody.“
145

  

Podobná rétorika provázela tchaj-wanskou politiku vůči ČLR prakticky celé 

první volební období prezidenta Ma. Tuto skutečnost dokazují i další oficiální 

prezidentská prohlášení z let 2009 – 2011 vztahující se k vzájemným vtahům Tchaj-

wanu a ČLR. V roce 2009 Ma Ying-jeou nejprve podpořil otevřený přístup obou stran 
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143 Dumbaugh. 2007. str. 8 

144 Ma Ying-jeou Innauguration Speech. 2008: http://www.chinapost.com.tw/taiwan/national/national-

news/2008/05/21/157332/Full-text.htm  
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týkající se vytváření regionální stability na základě „Konsenzu z roku 1992“ a vyzdvihl 

znovuzaloţení vzájemných oficiálních rozhovorů v ekonomické oblasti: „ ..... stanovili 

jsme základy, které povedou ke zmírnění napětí přítomného ve vzájemných vztazích i 

k vytvoření stabilního prostředí. V jádru tohoto nového sblížení obou stran tchaj-

wanské úžiny stojí ‚Konsenzus z roku 1992‘. To znamená, že obě strany uznávají 

‚princip jedné Číny‘ a souhlasí s jeho rozdílným výkladem. ..... Na tomto základě, jehož 

důsledkem je vzájemné přátelství a prospěch, jsme téměř po deseti letech znovuotevřeli 

vzájemná jednání“.
146

 Citované prohlášení bylo doplněno následujícím, které podporuje 

postupné prohlubování kooperativních vztahů s cílem podporovat společné zájmy a 

dosáhnout vzájemné důvěry: „Aby bylo dosaženo dalšího mírového rozvoje vzájemných 

vztahů, musí obě strany zůstat trpělivé, čelit praktickým skutečnostem a postupovat 

vpřed pomocí dílčích a spořádaných kroků tak, aby byla vytvořena vzájemná důvěra a 

byly nalezeny společné zájmy uprostřed našich rozdílností.“
147

 V dalších projevech je 

zdůrazňován rozvoj ekonomických vztahů a jejich pozitivní vliv na formování 

vzájemných vztahů na politické rovině.
148

  

Inaugurační projev tchaj-wanského prezidenta v roce 2012 částečně pozměnil 

vyjadřovanou interpretaci „principu jedné Číny“ na základě „Konsenzu z roku 1992“. 

Prezident Ma Ying-jeou na jedné straně zdůraznil, ţe Tchaj-wan plně uznává vzájemný 

vztah s ČLR na základě „Konsenzu z roku 1992“ a znovu vyzdvihl principy tchaj-

wanské politiky zachovávající status quo ve vztahu k ČLR (ţádné sjednocení, ţádné 

vyhlášení nezávislosti, ţádné pouţití síly), jeţ byly součástí inauguračního projevu 

v roce 2008.
149

 Na druhé straně jeho prohlášení nově říkalo, ţe podle ústavy zahrnuje 

teritoriální suverenita Čínské republiky (Tchaj-wanu) území ostrova Tchaj-wan i území 

kontinentální Číny, ačkoliv v současné době pokrývá suverenita Čínské republiky 

(Tchaj-wanu) pouze ostrovy Tchaj-wan, Penghu, Kinmen a Matsu. V rámci tohoto 

prohlášení reagoval Ma Ying-jeou na politiku ČLR, která říká, ţe oba aktéři jsou 

součástí jedné Číny. V této souvislosti pak vyzdvihl význam tchaj-wanské ústavy, která 
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oficiálně kodifikuje politický princip „jedna země, dvě oblasti“. Tuto myšlenku 

doplnilo následné stanovisko: „Mluvíme-li o jedné Číně, přirozeně je tím myšlena 

Čínská republika“ (tedy Tchaj-wan).  Inaugurační prohlášení také zdůraznilo, ţe lidé na 

obou stranách tchaj-wanské úţiny jsou součástí čínského národa. 
150

 Prezidentské 

vyjádření z roku 2012 tak rámcově naznačilo vlastní interpretaci „principu jedné Číny“ 

zaloţenou na „Konsenzu z roku 1992“. Projev také zahrnoval vyjádření podporující 

mírové řešení sporu, ekonomickou spolupráci i vytváření kulturních interakcí mezi 

oběma aktéry, přičemţ zdůrazňoval společný historicko – kulturní základ.
151

  

Od roku 2008, kdy nastoupil do úřadu prezidenta Ma Ying-jeou, dochází 

k prosazování vstřícnějšího politického diskurzu ze strany Tchaj-wanu vůči ČLR 

s cílem zajistit mír a stabilitu v oblasti tchaj-wanské úţiny a vytvářet kooperativní 

vztahy na ekonomické a kulturní rovině. V tomto ohledu je současný diskurz Tchaj-

wanu velmi podobný rétorice ČLR. Tchaj-wan navíc v současné době zdůrazňuje 

zachování statusu quo i uznání „principu jedné Číny“ na základě „Konsenzu z roku 

1992“. Tyto principy definuje rétorika ČLR jako základní poţadavky navázání 

mírových a kooperativních vztahů. Můţeme tedy říci, ţe současný politický diskurz 

Tchaj-wanu je pozitivní. Skutečnost, ţe prezident Ma Ying-jeou definoval základní 

obrysy vlastní interpretace „principu jedné Číny“, není pro ČLR signálem ke změně 

politického chování ani ke změně rétoriky vůči Tchaj-wanu. V tomto ohledu není 

důvod, aby ČLR zásadním způsobem proměnila své strategické chování. Agresivnější 

politika by mohla současný vývoj vzájemných vztahů ohrozit. To dokazují tchaj-wanská 

prohlášení týkající se strategického uvaţování v souvislosti s konfliktní povahou 

vzájemných vztahů s ČLR. Pozitivní prohlášení poukazující na moţnost zaloţit oficiální 

jednání o podpisu mírové dohody s ČLR podmínil současný prezident Tchaj-wanu 

staţením balistických raket namířených přes tchaj-wanskou úţinu: „Tchaj-wan bude 

požadovat stažení balistických střel namířených proti němu jako podmínku budoucích 

mírových rozhovorů s Čínou.“
152

 Ma Ying-jeou navíc vyjádřil nejistotu ve vztahu 
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k ČLR, kdyţ označil vzájemný vztah za „riskantní“.
153

 V roce 2008 vypracovala 

administrativa tchaj-wanského prezidenta vícecestný strategický přístup vůči ČLR 

kombinující směrnice na různých úrovních vzájemné interakce: na politické, 

ekonomické, diplomatické a vojenské úrovni. Politická a ekonomická rovina odráţejí 

postoje tchaj-wanského prezidenta vůči ČLR a vycházejí z výše zmíněných oficiálních 

prohlášení. V jádru vojenské strategie stojí ochrana Tchaj-wanu před vojenskou 

intervencí ČLR prostřednictvím integrovaných obranných kapacit. Strategie pro národní 

bezpečnost definuje účel obranných kapacit následovně: „Tyto obranné prostředky mají 

za úkol vytvořit sílu, která bude garantovat, že nebudeme zastrašeni, blokováni nebo 

obsazeni.“
154

 Diplomatická sekce „Strategie pro národní bezpečnost“ pak vyjadřuje 

odhodlání budovat vzájemné kooperativní vztahy ve vojenské oblasti pomocí opatření 

vytvářejících vzájemnou důvěru včetně oficiálních personálních styků a výměny 

informací.
155

 Je patrné, ţe Tchaj-wan na strategické úrovni vnímá ČLR jako hrozbu. 

Integrovaný systém obranných zbraňových systémů (včetně systémů protiraketové 

obrany) je pak explicitně označován jako nástroj určený k zajištění národní bezpečnosti. 

Zásadní změna strategického chování ČLR v důsledku tchaj-wanského sytému 

protiraketové obrany by mohla vést ke zvýšeným obavám na straně Tchaj-wanu, ke 

změně tchaj-wanského diskurzu vůči ČLR a k narušení pro ČLR pozitivního vývoje na 

politické a ekonomické rovině. 

Tchaj-wan silně vnímá problémy vzájemného vztahu s ČLR vycházející 

z konfliktní reality a otevřeně vyjadřuje své obavy, které se odráţejí na jeho 

strategickém chování (vytváření efektivního obranného systému). V současné době však 

ve vztahu k ČLR převaţuje pozitivní rétorika, která má podpořit politické, ekonomické 

a kulturní sbliţování obou aktérů. ČLR tyto podněty vnímá a reflektuje. Neopatrným 

nebo přehnaným jednáním ve strategické rovině by mohla narušit z jejího pohledu 
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pozitivní vývoj vzájemného diskurzu, ale i reálného vzájemného chování v politické a 

ekonomické rovině. 

 

2.3.3. Zhodnocení 

Vzájemný politický diskurz předznamenal sblíţení obou sledovaných aktérů na 

politické a ekonomické úrovni, tak jak to ukazují výsledky realistické a liberální 

analytické roviny. Obě strany ve svých oficiálních prohlášeních podporují mírové řešení 

konfliktní situace a vytvoření vzájemně prospěšných kooperativních vztahů především 

v ekonomické a kulturní oblasti. Tuto skutečnost dokazují i oboustranná vyjádření 

zvaţující moţnosti podpisu mírové smlouvy. Tchaj-wan svou rétoriku po nástupu 

nového prezidenta v roce 2008 výrazně proměnil a přistoupil na poţadavky ČLR, které 

podmiňovaly mírové řešení situace i vznik kooperativních vztahů oboustranným 

uznáním „principu jedné Číny“ na základě „Konsenzu z roku 1992“. Kromě uznání 

„principu jedné Číny“ začal Tchaj-wan od roku 2008 prosazovat politiku zachovávající 

status quo, čímţ zmírnil obavy ČLR o udrţení státní suverenity a teritoriální integrity 

jedné Číny. Tchaj-wan tak splnil základní poţadavky ČLR pro navázání mírových a 

kooperativních vztahů. 

Ačkoliv ČLR negativně reagovala na tchaj-wanské akvizice zbraňových systémů 

pocházejících z USA, negativní rétorika nebyla směřována směrem k Tchaj-wanu, ale 

různými způsoby kritizovala chování USA. Obavy ČLR z narušení strategických zájmů 

vycházejících z konfliktní povahy vzájemných vztahů s Tchaj-wanem však výrazně 

zmírnilo vzájemné sblíţení na politické a ekonomické úrovni podpořené novou 

rétorikou tchaj-wanské politické reprezentace. ČLR přesto deklaruje, ţe při narušení 

definovaných strategických zájmů je připravená pouţít vojenských prostředků pro 

řešení situace. Ovšem obavy, vycházející z konfliktní povahy vzájemných vztahů, jsou 

pozorovatelné i na straně Tchaj-wanu, coţ dokládá výše zmíněný rozbor tchajwanských 

prohlášení týkajících se národní bezpečnosti. Tchaj-wan povaţuje ČLR jako hrozbu a 

vzájemný vztah s ČLR za riskantní. Efektivní obranný systém pak označuje jako 

nástroj, jak zajistit svou bezpečnost a strategické zájmy. Sblíţení na politické a 

ekonomické úrovni však tyto obavy částečně umírňuje a současný diskurz na obou 
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stranách mluví i o moţnostech navázat vzájemné kooperativní vztahy také ve vojenské 

oblasti, a to formou opatření na podporu vzájemné důvěry. 

Vzájemný diskurz politických elit obou aktérů vyznívá pozitivně. Sblíţení obou 

aktérů se na vzájemném diskurzu významně projevilo a je pozorovatelné nejen na 

oficiálních vyjádřeních obou stran týkajících se politických, ekonomických a kulturních 

vztahů, ale i na vývoji vzájemného diskurzu orientovaného na vojenské otázky. Reálné 

chování aktérů je v tomto případě vysoce ovlivněno formulováním jejich postojů a 

zájmů formou řečového aktu. Vzájemný diskurz tak není pouhou reflexí reálného 

chování, ale do značné míry jej utváří. Vzájemné interakce ve formě řečového aktu tak 

podstatně ovlivňují reálné chování aktérů ve vzájemném vztahu. Nepřiměřená reakce 

ČLR na systémy protiraketové obrany, které Tchaj-wan v současné době buduje, by 

mohla významně ovlivnit vstřícný diskurz i pozitivní vývoj vzájemných vztahů. 

 

2.4. Závěr případové studie: ČLR – Tchaj-wan (= Čínská republika) 

Hlavním impulsem strategického chování ČLR vůči Tchaj-wanu je dlouhodobý 

spor o politickou suverenitu Tchaj-wanu, který se vyznačuje vysokou mírou vzájemné 

adversarity. Vztah obou aktérů však formují také motivy vycházející z vývoje 

vzájemných vztahů na ekonomické a diskurzivní rovině. Analýza vzájemných vztahů 

ČLR a Tchaj-wanu ukazuje, ţe současný strategický přístup ČLR vůči Tchaj-wanu je 

kombinací konkrétních kroků na politicko – strategické, ekonomické, ale i diskurzivní 

rovině s cílem dosáhnout jednoznačně definovaného strategického cíle – sjednocení 

ČLR a Tchaj-wanu na základě vlastní interpretace „principu jedné Číny“. Součástí 

strategie ČLR je snaha odstrašit Tchaj-wan od vyhlášení nezávislosti (pomocí 

konvenčních vojenských prostředků, včetně balistických střel), snaha připoutat k sobě 

Tchaj-wan pomocí ekonomických prostředků a vyhrát „boj o srdce a mysl Tchaj-

wanu“, přičemţ oba přístupy jsou formovány také pomocí oficiálního diskurzu ČLR 

vůči Tchaj-wanu. 

Strategie odstrašení je koncipována tak, aby odradila Tchaj-wan od vyhlášení 

nezávislosti, přičemţ klíčovou roli hrají balistické střely rozmístěné v jiţních 

provinciích ČLR. Systémy protiraketové obrany nejsou v současné době (ani v podobě 

jeţ dosáhnou v blízké budoucnosti) schopné omezit kapacity odstrašení ČLR, jeţ 
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vycházejí z architektury balistických střel nebo iniciovat změny distribuce moci mezi 

sledovanými aktéry. ČLR tak v současné době nemá důvod podnikat zásadní kroky 

proti systému protiraketové obrany na vojenské úrovni.  

V posledních letech navíc došlo k výraznému sblíţení obou aktérů na politcké a 

ekonomické úrovni, které předeznamenala a výrazně ovlivnila změna tchaj-wanského 

diskurzu týkajícího se sporné otázky vzájemných vztahů vycházející z nejasného 

mezinárodního statutu Tchaj-wanu. Pozitivní reakace politických elit ČLR  je zřejmá. 

ČLR se rozhodla vyuţít politického sblíţení a orientovala své úsilí na snahu rozvinout 

kooperativní ekonomické vztahy, jejichţ cílem je zatraktivnit se pro Tchaj-wan a tak jej 

přesvědčit o výhodnosti společné státnosti na základě vlastní interpretace „principu 

jedné Číny“ a myšlenky „jedna země, dva systémy“. Cílem ekonomické spolupráce je 

vyuţít jejích pozitivních dopadů na vzájemný vztah, vytvořit vzájemné ekonomické 

závislosti, připoutat a posléze integrovat Tchaj-wan pomocí ekonomických prostředků a 

tak dosáhnout mírového sjednocení. Nová pozitivní rétorika Tchaj-wanu pak byla 

podpořena konkrétními kroky na politické a ekonomické úrovni. Na pozadí politického 

sblíţení dochází k institucionalizaci ekonomických vztahů (v současné době jiţ můţeme 

mluvit o vysoké míře institucionalizace vzájemného ekonomického vztahu), vytváření 

kooperativních ekonomických vztahů a ke vzájemnému propojování obou aktérů v 

ekonomické oblasti (coţ vede k vytváření silných ekonomických závislostí). 

Institucionalizace ekonomického vztahu je také doplněna o silnou ekonomickou 

závislost v podobě vysoké a stále rostoucí hodnoty vzájemného obchodu. Neopatrné 

jednání nebo přehnané reakce ČLR na budování systému protiraketové obrany by 

mohly celý tento proces narušit, zastavit nebo přímo znemoţnit. 

Analýza bilaterálního vztahu ČLR a Tchaj-wanu ukazuje, ţe ČLR nemá 

v současné době důvody ani motivaci (přes existenci střetu zájmu i vysokou úroveň 

adversarity) měnit své regionální strategické chování. Obě hypotézy byly potvrzeny. 

ČLR zásadně nemění své strategické chování, protoţe v důsledku budování tchaj-

wanského systému protiraketové obrany nedochází (ani by v blízké budoucnosti nemělo 

dojít) k významnému narušení bilaterálních vztahů sledovaných aktérů (ať jiţ 

v politicko strategické nebo ekonomické oblasti), k narušení stability v regionu a k 

ohroţení vitálních regionálních strategických zájmů ČLR. Přehnaná reakce ČLR na 

systém protiraketové obrany by pak mohla narušit pozitivní vývoj vzájemných vztahů 

s Tchaj-wanem. Dílčí otázka diplomové práce - Proč se v přímé souvislosti s 
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budováním systémů protiraketové obrany Tchaj-wanu nemění také strategické chování 

ČLR v regionu severovýchodní Asie? – tak byla zodpovězena. 

3. Případová studie: ČLR – Japonsko 

Diplomová práce zkoumá chování ČLR v oblasti severovýchodní Asie, a to v 

úzké souvislosti s regionálními systémy protiraketové obrany. Japonsko je pak jedním 

ze tří regionálních aktérů, kteří v dané oblasti systém protiraketové obrany aktivně 

budují. Tato případová studie analyzuje vzájemný bilaterální vztah ČLR a Japonska na 

třech analytických geopolitických rovinách: realistické, liberální, konstruktivistické. 

Cílem první případové studie je nalézt podněty strategického chování ČLR vycházející 

z jejího vzájemného vztahu s Japonskem a odpovědět tak na dílčí otázku: Proč se v 

přímé souvislosti s budováním systémů protiraketové obrany Japonska nemění také 

strategické chování ČLR v regionu severovýchodní Asie? Odpověď na tuto dílčí otázku 

bude součástí závěru diplomové práce, jehoţ účelem je odpovědět na hlavní otázku 

práce: Proč se v přímé souvislosti s budováním systémů protiraketové obrany v oblasti 

severovýchodní Asie zásadně nemění strategické chování ČLR v regionu? 

 

3.1. Realistická analytická rovina 

V případě ČLR a Japonska je realistická analytická rovina vystavěna na analýze 

jejich vzájemného politicko – strategického chování prostřednictvím předem 

stanovených proměnných: existence střetu zájmu; úrovně adversarity; vlivu systémů 

protiraketové obrany na distribuci moci mezi aktéry. Hlavním záměrem uvedené 

analytické roviny je za prvé zhodnotit motivy politického a strategického chování ČLR 

vůči Japonsku a zadruhé zhodnotit, jaký vliv mají v této souvislosti systémy 

protiraketové obrany, jeţ buduje Japonsko. 

 

3.1.1. Existence střetu zájmu 

Vzájemné spory mezi ČLR a Japonskem je moţné rozdělit do dvou kategorií: 

teritoriální a historické. Nejvýznamnějším teritoriálním sporem, dlouhodobě 

ovlivňujícím vzájemný vztah obou aktérů, je spor o souostroví Senkaku, které se 
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nachází ve Východočínském moři (jiţně od Japonska a východně od ČLR). Do 

kategorie teritoriálních sporů ale patří i spory o další území bohatá na energetické 

suroviny nacházející se v oblasti Výchočínského moře. Předmětem sporu mezi ČLR a 

Japonskem, jeţ je úzce spjatý s historickými událostmi, jsou oficiální návštěvy tokijské 

svatyně Yasukuni pravidelně podnikané významnými japonskými politiky. Tyto 

návštěvy byly ostře kritizovány ze strany ČLR. 

Souostroví Senkaku: Spor ČLR a Japonska o vyhlášení státní suverenity na 

souostroví Senkaku dlouhodobě ovlivňuje vzájemné vztahy těchto aktérů a je aktuální i 

v současné době. Tuto skutečnost potvrzuje i vyhrocená politická situace, která nastala 

poté, co byla v roce 2010 zadrţena čínská rybářská loď japonským námořnictvem právě 

v okolí ostrovů Senkaku.
156

 K další intenzifikaci sporu pak vedlo nedávné oznámení 

japonské vlády o koupi tří ostrovů ze souostroví Senkaku, jeţ jsou v rukou soukromého 

majite. ČLR reagovala na toto oznámení silně negativně a zdůraznila své odhodlání čelit 

jakýmkoliv zásahům do státní suverenity a teritoriální integrity státu (dané prohlášení 

ale nespecifikuje způsob, jakým chce ČLR čelit zmiňované skutečnosti).
157

 

ČLR povaţuje ostrovy Senkaku za součást svého státního teritoria přidruţeného 

k provincii Tchaj-wan.
158

 Své teritoriální nároky na území zahrnující souostroví 

Senkaku odvozuje ČLR jiţ od roku 1372. ČLR argumentuje, ţe ostrovy byly v roce 

1372 objeveny čínskou stranou, a ţe z historického hlediska slouţily jako navigační 

body v oblasti Východočínského moře. Stejně tak ČLR argumentuje, ţe území ostrovů 

Senkaku bylo od roku 1534 opakovaně prohlášeno za čínské území.
159

 ČLR pak 

zpochybňuje japonské nároky na toto území a říká: ţe ČLR objevila souostroví Senkaku 

podstatně dříve a opakovaně jej prohlásila za čínské území; ţe japonsko začlenilo území 

souostroví Senkaku pod správu prefektury Okinawa v roce 1895, aţ jako důsledek 

čínsko – japonské války v souvislosti se záborem Tchaj-wanu a Peskadorských ostrovů; 

ţe ţádosti okinawského prefekta z roku 1884 o začlenění ostrovů Senkaku pod správu 

dané prefektury bylo vyhověno aţ v roce 1895, kdy došlo k vyhlášení japonského 

                                                           
156 Hagstrom. 2012. str. 272 - 275 

157 Japan risks China’s wrath over Senkakus. Financial Times. 2012: http://www.ft.com/intl/cms/s/0/babbfa2a-fb2b-11e1-87ae-

00144feabdc0.html#axzz29epzwnpo ; Ministry of Foreign Affairs PRC. Foreign Minister Yang Jiechi Reiterates China's Solemn 

Position on the Issue of Diaoyu Islands. 2012: http://www.fmprc.gov.cn/eng/wjb/zzjg/yzs/gjlb/2721/2724/t975578.htm  

158 PRC Statement on China – Japan Relations: Part VI. Sensitive Issues: 

http://www.fmprc.gov.cn/eng/wjb/zzjg/yzs/gjlb/2721/2722/t15974.htm  

159 Seokwoo. 2002. str. 12,13 
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vítězství v čínsko – japonské válce.
160

 Oficiální postoj ministerstva zahraničí ČLR k 

souostroví Senkaku je v současné době následovný: „Souostroví Diaoyu (= Senkaku)  je 

dlouhodobě neodmyslitelně spjato s územím Číny. Stejně jako Tchaj-wan je souostroví 

Diaoyu neodlučitelnou součástí teritoria Čínské lidové republiky. Čína požívá výsad 

nezpochybnitelné státní suverenity nad těmito ostrovy a přírodními zdroji, které se 

nachází v přidružených mořských oblastech. Čínská suverenita nad těmito ostrovy je 

plně prokázána historickými fakty a je tak právně podložená.“
161

 ČLR bez pochyby 

povaţuje ostrovy Senkaku za území na nějţ se vztahuje její státní suverenita, přičemţ 

toto přesvědčení opírá o výše zmíněné argumenty historického charakteru. 

Z Japonské perspektivy bylo souostroví Senkaku poprvé objeveno Japonskem 

v roce 1884. Podle interpretace japonské strany byly ostrovy od roku 1885 opakovaně 

zkoumány. Výsledkem těchto výzkumů byl závěr, ţe ostrovy nejsou obydleny,  a ţe 

neexistují známky, které by jakkoliv prokazovaly kontrolu nebo správu čínských autorit 

na tomto území.
162

 Tento argument odmítá čínské nároky na ostrovy Senkaku a 

zpochybňuje  čínská prohlášení, která se odvolávají na dřívější objevení a vyuţívání 

sporného teritoria. V roce 1895 se pak ostrovy staly součástí Japonska a byly začleněny 

pod správní dohled japonské prefektury Okinawa.
163

 Oficiální stanovisko japonského 

ministerstva zahraničních věcí je následovné: „Ostrovy Senkaku zůstávají od roku 1885 

integrální součástí souostroví Ryukyu, které je japonským územím. ..... Na základě 

historických skutečností a mezinárodního práva není pochyb o tom, že ostrovy Senkaku 

jsou nedílnou součástí japonského teritoria. Ostrovy Senkaku jsou pod platnou 

kontrolou Japonska. Neexistují žádné pochybnosti o teritoriální suverenitě ostrovů 

Senkaku, které by musely být vyřešeny.“
164

 Japonsko tak stejně jako ČLR povaţuje 

ostrovy Senkaku za součást svého teritoria a neuznává nároky ČLR na toto území. 

Další sporná území nacházející se v oblasti Výchočínského moře: V určitých 

částech východočínského moře dochází k překrývání výlučné ekonomické zóny ČLR a 
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Japonska (např. ropné a plynové zásoby podmořského ropného pole Chunxiao).
165

 

Ekonomické vyuţívání těchto oblastí je proto sporné. Nicméně v roce 2008 dosáhly 

ČLR a Japonsko vzájemného konsenzu, který podporoval kooperativní vyuţívání 

sporných území vzniklých překryvem hranic výlučných ekonomických zón obou aktérů 

v oblasti Východočínského moře. Konsenzuální dohoda o kooperativním vyuţívání 

takovýchto sporných oblastí má tři části: 1) Dohoda o spolupráci mezi ČLR a 

Japonskem v oblasti Východočínského moře. 2) Dohoda o vzájemném porozumění a 

společném rozvoji sporných oblastí Východočínského moře. 3) Dohoda o spoluúčasti 

japonských subjektů na rozvoji ropného pole Chunxiao na základě čínského 

legislativního řádu.
166

 V rámci první části  konsenzu z roku 2008 se obě strany zavázaly 

ke vzájemné spolupráci po dobu, neţ budou přesně vymezeny hranice oblastí 

Východočínského moře, ve kterých se dostávají do sporu zájmy obou aktérů. Ve druhé 

části konsenzu z roku 2008 byla vymezena specifická oblast v severní části 

Východočínského moře, v níţ budou probíhat společné rozvojové aktivity. Třetí část 

byla zaměřena konkrétně na oblast podmořského ropného a plynového pole 

Chunxiao.
167

 ČLR souhlasila s účastí japonských firem na rozvoji podmořských 

energetických zásob spojených s tímto ropným a plynovým polem. Japonská spoluúčast 

v oblasti Chunxiao na základě vzájemného konsenzu z roku 2008 probíhá v souladu s 

platnými zákony ČLR, jeţ vymezují spolupráci ČLR se zahraničními subjekty při 

objevování a vyuţívání pobřeţních ropných zdrojů.
168

 Konsenzus z roku 2008 nepojímá 

explicitně všechna sporná teritoria. Stanovuje však principy mírového a kooperativního 

řešení vzájemných sporů, které vycházejí z překrývajích se hranic výlučných 

ekonomických zón, jeţ si oba státy nárokují na území východočínského moře. Tato 

konsenzuální dohoda tak částečně umírnila konfliktní pnutí mezi ČLR a Japonskem 

vyvolaným teritoriálními spory obou států. 

Spory historického charakteru: Historický kontext vzájemných vztahů ČLR a 

Japonska je stále přítomný i v současné politice. Tuto skutečnost dokazuje i výrazné 

ochlazení vzájemných politických vztahů mezi roky 2001 – 2006. Ve vymezeném 

období docházelo k pravidelným návštěvám tokijské svatyně Yasukuni japonským 
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předsedou vlády (v dané době jím byl Koizumi Junichiro).
169

 Svatyně Yasukuni je 

japonským národním památníkem připomínajícím oběti mnoha válečných konfliktů, 

jichţ se Japonsko účastnilo včetně první a druhé čínsko – japonské války, mugdenského 

incidentu (vedl k okupaci Mandţuska) nebo první a druhé světové války. Památník však 

zahrnuje i jména odsouzených válečných zločinců z druhé světové války.
170

 ČLR tak 

proti návštěvám svatyně Yasukuni podnikaným oficiální politickou reprezentací 

Japonska silně vystupovala. ČLR se odvolávala na tvrzení, ţe tyto návštěvy schvalují 

sporný ofenzivní a revizionistický výklad historických událostí, jeţ se snaţí popřít akt 

japonské válečné agrese a odmítnout poválečný konsenzus o japonské odpovědnosti.
171

 

Japonský premiér Koizumi Junichiro argumentoval, ţe jeho návštěvy tokijské svatyně 

jsou předmětem osobního přesvědčení vzdát poctu válečným obětem, nikoliv těm, kteří 

jsou za ně zodpovědni.
172

 Nový ministerský předseda Japonska Abe Shinzo zvolený 

v roce 2006 oznámil, ţe po dobu svého setrvání ve funkci nebude podnikat oficiální 

návštěvy svatyně Yasukuni a znovu zopakoval japonskou omluvu za akty válečné 

agrese, jichţ se v minulosti dopustilo Japonsko vůči ČLR. Tento akt vedl k opětovnému 

obnovení uţších diplomatických vztahů mezi oběma státy.
173

 Návštěvy svatyně 

Yasukuni politickými představitely Japonska se však opakují i v současné době. 

Ačkoliv premiér Yoshihiko Noda (zvolený v roce 2011) odmítl osobně navštěvovat 

památník Yasukuni a otevřeně k tomu vybídl i své ministry, někteří členové vlády tuto 

návštěvu v nedáné době přesto podnikli.
174

 Spory mezi ČLR a Japonskem vycházející 

z historického kontextu vzájemných vztahů jsou tak i v současné době aktuálním 

tématem i impulsem ovlivňujícím politické chování. Tuto skutečnost dokazuje i výrazné 

ochlazení politických vztahů obou států mezi roky 2001 – 2006 v důsledku rozepře 

motivované problematickým historickým kontextem vzájemných vztahů. 

V současné době existují jak teritoriální spory, tak spory vycházející 

z historického kontextu, které ovlivňují povahu vzájemných politckých vztahů ČLR a 

Japonska. Teritoriální zájmy obou aktérů se střetávají především v oblasti 

Východočínského moře. Spory, jeţ jsou důsledkem překrývajících se hranic 

                                                           
169 Jin. 2008. str. 26 

170 Jin. 2008. str. 26 

171 Deans. 2007. str. 265 

172 Deans. 2007. str. 265 

173 Jin. 2008. str. 27, 30 

174 Japanese ministers visit Yasukuni Shrine. BBC News. 2012: http://www.bbc.co.uk/news/world-asia-19986895  
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nárokovaných výlučných ekonomických zón obou aktérů, byly výrazně umírněny 

konsenzuální dohodou z roku 2008 o společném rozvoji sporných oblastí. Na základě 

konsenzuální dohody se oba aktéři rozhodli podporovat mírové řešení takovýchto sporů 

i kooperativní rozvoj sporných území. Jiná situace však provází spor o uplatnění státní 

suverenity na území souostroví Senkaku. Oba státy povaţují ostrovy Senkaku za 

neoddělitelné území vlastního státního teritoria. Význam tohoto sporu posílil i incident 

z roku 2010, kdy byla na území přiléhajícím k ostrovům Senkaku zadrţena čínská 

rybářská loď japonským vojenským námořnictvem. V důsledku japonské snahy 

odkoupit několik ostrovů, jeţ jsou územě zahrnovány do souostrový Senkaku (a které 

jsou v soukromém vlastnictví), pak v současné době dochází k dalšímu zhoršení 

politických vztahů ČLR a Japonska. Kromě teritoriálních sporů jsou  současné politické 

poměry ČLR a Japonska poznamenány také spory vycházejícími z dlouhodobého 

historického kontextu vzájemných vztahů. Konfliktní pnutí vyvolané návštěvami 

tokijské svatyně Yasukuni japonskými politickými představiteli nedosahuje v současné 

době takové intenzity jako v minulosti (roky 2001 – 2006). Tento problém je však stále 

aktuální, coţ dokazuje i oficiální rozhodnutí současného japonského premiéra 

nenavštěvovat svatyni Yasukuni po dobu svého setrvání ve funkci nebo jeho doporučení 

stejného charakteru ostatním členům vlády.  

 

3.1.2. Úroveň adversarity 

Úroveň adversarity je moţné definovat také jako intenzitu konfliktního pnutí. 

Aby bylo moţné zhodnotit míru konfliktního pnutí mezi ČLR a Japonskem, je nutné 

analyzovat vzájemné strategické chování obou aktérů v regionálních podmínkách 

severovýchodní Asie. V případě vzájemného vztahu ČLR a Japonska nedochází 

k vytváření dlouhodobých koherentních přístupů na politické a strategické úrovni tak, 

jako tomu bylo v případě vztahu ČLR a Tchaj-wanu. V regionálním strategickém 

uvaţování obou aktérů je však moţné pozorovat rysy, jeţ jsou důsledkem sloţité 

dynamiky vzájemných vztahů, a které ovlivňují úroveň adversarity jedním či druhým 

směrem. 

Strategické uvaţování ČLR a Japonska v regionu severovýchodní Asie se do 

značné míry liší. Rozdílnosti na úrovni strategického uvaţování obou aktérů se nejvíce 
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projevují na jejich vnímání vojenské přítomnosti USA v daném regionu. Aliance s USA 

představuje pro Japonsko klíčový prvek jeho bezpečnostní a obranné strategie.
175

 ČLR 

na druhé straně vnímá přítomnost USA v regionu severovýchodní Asie negativně. 

Bezpečnostní dokumenty ČLR v podobě „White Paper of National Defence“ z let 2004, 

2006 a 2008 opatrně naznačovaly, ţe přítomnost USA v oblasti severovýchodní Asie 

můţe být prvkem destabilizujícím regionální bezpečnostní prostředí.
176

 Na rozdíl od 

Japonska tak ČLR povaţuje přetrvávající přítomnost USA v regionu severovýchodní 

Asie spíše za překáţku, neţ řešení vlastních bezpečnostních problémů.
177

 ČLR pokládá 

vznik a posilování aliance mezi Japonskem a USA za snahu, jejíţ účelem by mohlo být 

omezení mocenského růstu ČLR v oblasti severovýchodní Asie. Japonsko – americká 

aliance tak představuje pro ČLR potencionální hrozbu, jeţ můţe negativně ovlivnit 

dosaţení jejích regionálních strategických zájmů (včetně negativního vlivu na sporné 

teritoriální otázky v regionu týkající se souostroví Senkaku nebo Tchaj-wanu).
178

 ČLR 

proto pohlíţí na posilování japonsko – americké aliance spojené s modernizací 

japonských obranných sloţek a větším zapojením Japonska do mezinárodních misí ( 

např. zapojení Japonska do nevojenských operací v Iráku) s nedůvěrou.
179

 Japonsko na 

druhé straně vyjadřuje nedůvěru vůči vojenské modernizaci ČLR, kterou označuje za 

neprůhlednou. Problematickými faktory modernizace vojenských sloţek ČLR jsou 

z japonské perspektivy především nejasně prezentovaná vize konečného stavu čínské 

armády a neprůhledný proces rozhodování ve vojenských a bezpečnostních otázkách.
180

 

S velkou obezřetností je vnímána především modernizace a přestavba vojenských 

námořních kapacit (umoţňuje projekci síly v mořských oblastech severovýchodní Asie) 

a arzenálu balistických střel ČLR (obavy Japonska z ofenzivního vyuţití balistických 

střel ČLR).
181

 Dynamika vzájemných vztahů ČLR a Japonska, jeţ je zde popsána vedla 

k vytvoření vzájemné nedůvěry mezi oběma aktéry. Tato nedůvěra, ve spojení se 

vzájemnými spory teritoriálního a historického charakteru, vytváří mezi sledovanými 

aktéry určitou míru konfliktního pnutí. 

                                                           
175 Atanassova-Cornelis. 2011. str. 167 

176 PRC White Paper of National Defence (2004, 2006, 2008): http://english.gov.cn/official/2005-07/28/content_18078.htm;  

http://www.china.org.cn/english/features/book/194485.htm; http://english.gov.cn/official/2009-01/20/content_1210227_3.htm 

177 Yahuda. 2006. str. 167 

178 Atanassova-Cornelis. 2011. str. 167, 168 

179 Atanassova-Cornelis. 2011. str. 169, 170 

180 Rose. 2010. str. 157 – 160; Japan National defense. Annual White Paper. Security Environment surrounding Japan. China. 

Military Affairs. 2012: http://www.mod.go.jp/e/publ/w_paper/pdf/2012/07_Part1_Chapter1_Sec3.pdf  

181 Atanassova-Cornelis. 2011. str. 169, 170;  

http://english.gov.cn/official/2005-07/28/content_18078.htm
http://www.china.org.cn/english/features/book/194485.htm
http://english.gov.cn/official/2009-01/20/content_1210227_3.htm
http://www.mod.go.jp/e/publ/w_paper/pdf/2012/07_Part1_Chapter1_Sec3.pdf
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Ţádné bezpečnostní dokumenty ČLR neoznačují Japonsko jako přímou hrozbu 

nebo jako nepřítele.
182

 Na formování strategického chování ČLR jsou však 

pozorovatelné rysy, jeţ jsou ovlivněny specifickou povahou regionálních vztahů ČLR, 

Japonska a USA. Strategické chování ČLR v regionu severovýchodní Asie, které 

ovlivňuje její vzájemný vztah s Japonskem, propojuje dvě základní koncepce: strategii 

„odepření přístupu“ (= Strategy of Anti – Access); strategii „umírněného růstu“ (= 

Peaceful Rise).
183

 Strategie „odepření přístupu“ zahrnuje, dle obecné definice, 

jakékoliv akce jejichţ účelem je zamezit nebo alespoň zpomalit rozmisťování 

vojenských sil nepřítele ve specifické oblasti. Cílem této strategie je podle její definice 

snaha jednoho státu sníţit efektivitu neţádoucího zásahu jiného státu v určité oblasti 

omezením jeho operativních schopností v dané oblasti.
184

 V tomto případě označuje 

strategie „odepření přístupu“ snahu ČLR omezit schopnosti projekce síly USA 

v regionu severovýchodní Asie, a to především s ohledem na moţné pokusy USA 

zasahovat v rámci problematického vztahu mezi ČLR a Tchaj-wanem (viz pozn. pod 

čarou).
185

 Schopnost USA efektivně zasáhnout v severovýchodní Asii je vysoce závislá 

na spolupráci s regionálními spojenci, konkrétně pak na přístupu ke svým regionálním 

základnám situovaným na území Japonska (především základny USA v japonských 

prefekturách Kaganawa, Nagasaki a Okinawa).
186

 V situaci, ve které by hrozil vojenský 

zásah USA nebo japonsko – americké aliance, jeţ by se dostával do sporu se 

strategickými zájmy ČLR, je moţné předpokládat pouţití strategie „odepření přístupu“ 

vůči Japonsku. Cílem strategie by v tomto případě bylo donutit Japonsko k tomu, aby 

neposkytlo své území k vojenským účelům USA nebo ochromit provoz samotných 

základen.
187

 Japonsko – americká aliance se tak z pohledu ČLR v rámci této strategie 

stává potencionální hrozbou. Z perspektivy ČLR má strategie „odepření přístupu“ 

v zásadě defenzivní charakter. Ačkoliv byl tento strategický přístup vyvinut v úzké 

souvislosti se snahou ČLR zajistit své strategické zájmy týkající se Tchaj-wanu, 

                                                           
182 PRC White Paper of National Defence (2004, 2006, 2008, 2010). PRC Government Web Portal: 

http://english.gov.cn/official/2005-07/28/content_18078.htm; http://www.china.org.cn/english/features/book/194482.htm; 

http://www.china.org.cn/government/central_government/2009-01/20/content_17155577_5.htm; http://english.gov.cn/official/2011-

03/31/content_1835499_5.htm  

183 Liebman. 2007. str. 27, 30; McDevitt. 2010. str. 2 (Strategie „odepření přístupu“ je výraz pocházející z dokumentů USA 

analyzujících strategické chování ČLR v regionu severovýchodní Asie. V ţádném oficiálním dokumentu ČLR se nevyskytuje.) 

184 Cliff [et al.] 2007. str. 11 

185 Bisley. 2008. str. 77; McDevitt. 2010. str. 2 

186 Bower [et al.] 2012. str. 49, 50; Cliff [et al.] 2007. str. 49 . 51 

187 Cliff [et al.] 2007. str. 79 
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z bezpečnostního hlediska ČLR má širší uplatnění. Obecným účelem tohoto 

strategického přístupu je posílit obranu státního teritoria ČLR před útokem 

přicházejícím z moře tím, ţe dojde k oslabení operativních schopností nepřítele 

v blízkých mořských oblastech.
188

   

Strategie „odepření přístupu“ je podpořena vojenskými modernizačními 

programy.
189

 Účelem modernizace vojenských sloţek ČLR je přizpůsobit se moderním 

podmínkám boje a vytvořit tak vojenské sloţky a kapacity schopné zabezpečit vitální 

strategické zájmy ČLR v regionu severovýchodní Asie. Modernizované sloţky ČLR by 

měly být podle „White Paper of National Defence“ z roku 2010 schopné reagovat na 

bojovou situaci v podmínkách vysoce mechanizovaného a informatizovaného způsobu 

boje s vyuţitím moderních technologií.
190

 Jak zde jiţ bylo zmíněno, právě modernizace 

vojenských sloţek ČLR je z japonského pohledu vnímána s nedůvěrou. Negativní 

vnímání vojenských modernizačních programů ČLR ostatními regionálními aktéry by 

měla umírnit další podstatná sloţka čínského strategického přístupu, kterou představuje 

strategie „umírněného růstu“. Součástí strategie „umírněného růstu“ je snaha ujistit 

ostatní aktéry (včetně Japonska a USA), ţe úmysly ČLR jsou obranné a ne ofenzivní. 

ČLR se tak snaţí zmírnit znepokojení sousedních států vyvolané jejími vojenskými 

modernizačními programy i mechanismy implementovanými v souladu se strategií 

„odepření přístupu“ tím, ţe zdůrazňuje defenzivní povahu svého strategického 

chování.
191

 Ačkoliv ČLR vnímá existenci japonsko – americké aliance negativně, její 

reakce je pragmatická a umírněná. Na straně jedné ČLR vytváří v rámci strategie 

„odepření přístupu“ obranné mechanismy, jeţ jsou doplněny o modernizaci vojenských 

sloţek. Na straně druhé se vyhýbá jakýmkoliv provokativním projevům, které by 

označovaly japonsko – americkou alianci za jejího nepřítele a své zájmy a úmysly 

otevřeně prezentuje jako umírněné či obranné. 

V jádru strategického uvaţování Japonska stojí jeho bezpečnostní aliance 

s USA. Japonské bezpečnostní dokumenty povaţují alianci s USA nejen jako zdroj 

vlatní bezpečnosti, ale i jako zdroj bezpečnosti celého asijsko – pacifického regionu.
192

 

Japonsko – americká aliance představuje pro Japonsko významný obranný prvek. Stejně 

                                                           
188 McDevitt. 2010. str. 3, 4; Pradum. 2011. str. 7 - 10 

189 PRC White paper of National Defence. 2010: http://english.gov.cn/official/2011-03/31/content_1835499_5.htm  

190 PRC White Paper of National Defence. 2010: http://english.gov.cn/official/2011-03/31/content_1835499_5.htm  

191 Suettinger. 2004. str. 3 - 5 

192 Bisley. 2008. str. 73 

http://english.gov.cn/official/2011-03/31/content_1835499_5.htm
http://english.gov.cn/official/2011-03/31/content_1835499_5.htm


81 
 

tak má mít tato aliance deterenční účinky pro případ nepředvídatelných situací.
193

 Tato 

skutečnost v zásadě umoţňuje vyuţití aliance na obranu japonska (nebo japonských 

zájmů) v případě vojenské agrese ČLR (například v souvislosti s teritoriálními spory o 

souostroví Senkaku).
194

 Vyuţití japonských vojenských sil je však významným 

způsobem limitováno ústavním článekem číslo 9. Článek 9 umoţňuje ve své podstatě 

pouze obranné pouţití vojenských kapacit Japonska.
195

 Konkrétní pasáţ článku 9 má 

následující znění: „..... japonský národ navždy odmítá válku, jako suverénní právo 

národa a hrozbu silou nebo použítí síly k řešení mezinárodních sporů“.
196

 Ačkoliv 

Japonsko neoznačuje ČLR jako hrozbu, jeho obavy z modernizace vojenských sloţek 

ČLR dokazují konkrétní pasáţe z oficiální výroční zprávy týkající se japonské 

bezpečnosti z roku 2012: „Čína nezveřejnila specifické informace týkající se 

zbraňového arzenálu jímž disponuje, organizační struktury a lokalizace hlavních 

vojenských jednotek, záznamů o hlavních vojenských cvičeních a operacích ani detailní 

informace týkající se vojenského rozpočtu. Čína navíc neobjasnila specifickou vizi 

budoucí podoby svých vojenských modernizačních programů, přičemž praxe v rámci 

rozhodovacího procesu ve vojenské a bezpečnostní oblasti také není dostatečně 

transparentní.“
197

 Toto dokazuje, ţe Japonsko obezřetně sleduje vojenské modernizační 

programy i vývoj a chování ČLR v celém vojenském sektoru. A ačkoliv Japonsko 

oficiálně neoznačuje ČLR jako hrozbu nebo svého nepřítele, je pravděpodobné, ţe jeho 

strategické uvaţování v regionu severovýchodní Asie (posilování japonsko – americké 

aliance, nebo budování obranných systémů včetně systémů protiraketové obrany) je do 

určité míry motivováno i regionálním strategickým chováním ČLR.
198

 

Mezi ČLR a Japonskem dochází ke vzniku specifického vzájemného vztahu. 

Přestoţe mezi oběma státy existuje určitá míra nedůvěry i pochybnosti o úmyslech toho 

druhého, je spíše nepravděpodobné, ţe by došlo k řešení vzájemných sporů 

teritoriálního nebo historického charakteru (viz Existence střetu zájmu) pomocí 

                                                           
193 Japan National defense. Annual White Paper. Security Environment surrounding Japan. China . Meassures of Defense of Japan. 
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194 Atanassova-Cornelis. 2011. str. 167, 169 - 170 
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196 The Constitution of Japan. Chapter II. Article 9: 
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vojenských prostředků. Oba státy utvářejí principy svého regionálního strategického 

chování velmi obezřetně, a to i s ohledem na problematiku vzájemných vztahů. Analýza 

strategického uvaţování ukazuje, ţe specifická dynamika vzájemných vztahů je 

přítomná ve strategickém chování obou států. Strategie ČLR „odepření přístupu“ můţe 

být za určitých okolností pouţita v regionálním kontextu právě proti  japonsko – 

americké alianci. Tento strategický přístup umoţňuje ČLR zvýšit své obranné 

schopnosti a omezit moţnosti projekce síly nepřítele v čínských teritoriálních vodách a 

přilehlých mořských oblastech. Stejně tak tento strategický přístup ČLR zvyšuje její 

vlastní schopnosti projekce síly v dané oblasti. ČLR nicméně prezentuje své kroky jako 

umírněné a obranné. Na druhé straně Japonsko obezřetně sleduje čínské chování ve 

vojenské oblasti. Klíčovým prvkem japonské bezpečnostní strategie je bezpečnostní 

aliance s USA. Tato aliance by z pohledu ČLR mohla být za určitých okolností vyuţita 

právě k vojenskému zásahu omezujícímu dosaţení jejích regionálních strategických 

cílů. ČLR tak vnímá japonsko – americkou alianci jako nástroj, který umoţňuje USA 

vojensky zasáhnout v případě krizové situace mezi ČLR a Tchaj-wanem. Nicméně 

japonské bezpečnostní dokumenty prezentují alianci s USA jako obranný prostředek. 

Ofenzivní pouţití vojenských kapacit Japonska je navíc významně omezeno také 

japonským ústavním zákonem. Jak ČLR, tak Japonsko vyjadřují obavy plynoucí 

z regionálního strategického chování druhé strany. Aktéři však nepovaţují jeden 

druhého za hrozbu (alespoň na základě jejich strategických dokumentů). Míra 

konfliktního pnutí mezi oběma státy je tak i přes existenci teritoriálních a historických 

sporů na nízké úrovni. Pouţití vojenských prostředků k řešení vzájemných sporů je v 

současnosti nepravděpodobné. Relevantnímy argumenty, které nebyly v analýze 

zahrnuty jsou také nákladnost války a její důsledky na ekonomické vztahy obou aktérů 

(viz Objem vzájemného obchodu) nebo odhodlání obou států navázat vzájemné 

kooperativní vztahy zaloţené na definování společných strategických zájmů.
199

 

 

3.1.3. Vliv systémů protiraketové obrany na distribuci moci mezi aktéry 

Následující část případové studie si klade za cíl zjistit, zda mohou protiraketové 

systémy Japonska ohrozit strategické cíle ČLR takovým způsobem, ţe by ČLR byla 

nucena zásadně proměnit své strategické chování v regionu severovýchodní Asie. ČLR 
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vyuţívá asymetrickou strategii „odepření přístupu“, jejímţ účelem je omezení 

operačních schopností USA nebo japonsko – americké aliance v oblasti daného regionu. 

Strategie „odepření přístupu“ pomáhá ČLR vyrovnat se s vojenskou převahou 

námořnictva USA a Japonska. Pakliţe by systémy protiraketové obrany Japonska 

neutralizovaly schopnosti balistických střel ČLR (jeţ mohou být vyuţity v rámci 

strategie „odepření přístupu“), došlo by k výraznému oslabení vojenských schopností 

ČLR. Nastálý stav by mohl následně vést k přenastavení distribuce vojenské moci mezi 

ČLR a japonsko – americkou aliancí v regionu severovýchodní Asie i k zásadní změně 

strategického chování ČLR. 

Výzanamnou součástí čínské strategie „odepření přístupu“ jsou balistické střely 

krátkého a středního dosahu. Balistické střely umoţňují narušit obranu nepřítele bez 

vysokých poţadavků na taktické prostředí a okolnosti. Na strategické rovině poskytují 

balistické střely ČLR více prostoru pro realizaci strategických operací v přilehlých 

mořských oblastech podél jejího východního a jihovýchodního pobřeţí, v nichţ ČLR 

sleduje několik významných strategických zájmů (včetně Tchaj-wanu nebo ostrovů 

Senkaku).
200

 Balistické střely je moţné vyuţít v rámci zmíněné strategie několika 

způsoby: demonstrativní/zastrašující údery do moře; zastavit moţnou intervenci 

nepřítele eskalujícím nasazením těchto střel; úder na konkrétní logistické body, jeţ jsou 

zdrojem projekce síly nepřítele v kritické oblasti; přesný úder proti vojenským 

technologickým systémům, klíčových pro taktickou kooperaci a manévrování 

vojenských sil nepřítele v kritické oblasti.
201

 Záměrem ČLR je omezení operačních 

schopností USA v regionu severovýchodní Asie.
202

 Ovšem schopnosti projekce síly 

USA v regionu severovýchodní Asie jsou vysoce závislé na přístupu k předsunutým 

základnám situovaným na území Japonska. Především z tohoto důvodu by se mohlo 

Japonsko stát cílem strategie „odepření přístupu“ a tedy i úderu čínských balistických 

střel.
203

 

V případě úderu ČLR pomocí balistických střel proti americkým základnám na 

území Japonska, v rámci výše zmíněného strategického přístupu, mohou být pouţity 

především balistické střely středního doletu (1000 – 5500 km) a balistické střely 
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konstruované tak, aby byly schopné zasáhnout pohybující se objekty na mořském 

povrchu (= protilodní balistické střely = Ani-Ship Ballistic Missiles = ASBMs).
204

 ČLR 

má v současné době ve výzbroji několik typů balistických střel středního doletu, jejichţ 

jádro tvoří rakety typu CSS 5 (DF-21) v různých variantách (DF-21A/B/C) s dosahem 

1500 – 2500 km. Ačkoliv ČLR stále disponuje určitým počtem balistických střel typu 

CSS 2 (DF-3) s dosahem aţ 3000 km, tento typ střel je postupně nahrazován právě 

typem CSS 5. ČLR dále disponuje  balistickými střelami typu CSS 3 (DF-4) s dosahem 

4800 km nebo střelami CSS-N-3 (JL-1, JL-1A) s dosahem 1700 – 2500km.
205

 V případě 

úderu proti americkým základnám na území Japonska je relevantní i nasazení 

balistických střel typu DF-16 (vylepšený model rakety DF 15/CSS 6) s dosahem aţ 

1000 km.
206

 Nicméně vojenské základny USA na Okinawě je schopná zásáhnout i 

balistická střela krátkého doletu CSS 6 ((DF-15 – v jednostupňové i dvoustupňové 

variantě DF-15B/C) s dosahem přes 600 km, čímţ se výrazně zvyšují operativní 

kapacity ČLR. Jen rakety typu CSS 6 (DF-15B/C) dosahují počtu několika stovek (350 

– 400).
207

 Odhady týkající se počtu výše zmíněných balistických střel středního doletu, 

jimiţ ČLR disponuje, se do značné míry liší od 150 do 300 kusů.
208

 Rozmístění raket 

středního doletu ČLR není známo. Všechny tyto typy (kromě střely DF-16) jsou však 

schopné svým dosahem pokrýt celé území Japonska, některé typy mohou zásáhnout i 

námořní základnu USA na ostrově Guam (3000 km).
209

 ČLR dále disponuje 

nespecifikovaným počtem balistických střel DF-21D, schopných zasáhnout pohybující 

se objekty na mořském povrchu, které mohou výrazně zvýšit efektivitu strategie 

„odepření přístupu“. Tyto střely zvyšují rizikovost akce vedené potencionálním 

nepřítelem v kritické oblasti a sniţují efektivitu protiraketové obrany (eliminace 

systémů protiraketové obrany umístěných na palubě plavidla).
210

 Kromě balistických 
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střel disponuje ČLR i řízenými střelami s plochou dráhou letu DH-10 s dosahem aţ 

3000 km, které umoţňují velmi přesný zásah určeného cíle. Střely typu DH-10 by 

mohly být pouţity za účelem vyřadit systémy protiraketové obrany, zasáhnout konkrétní 

body v lokalitě amerických vojenských základen na území Japonska nebo nasytit 

kapacitu protiraketové obrany. ČLR podle odhadů disponuje aţ 500 střel typu DH-10.
211

 

Japonsko naopak disponuje nejrobustnějším systémem protiraketové obrany 

v oblasti severovýchodní Asie. Jeho systém protiraketové obrany je dvouvrstvý, coţ 

znamená, ţe je schopný eliminovat balistickou střelu ve střední i terminální fázi letu 

(terminální fáze letu = fáze letu, kdy balistická střela vstupuje do zemské atmosféry a 

míří proti svému cíly).
212

 Eliminaci balistických raket v terminální fázi letu umoţňují 

systémy Patriot na technologické úrovni PAC-III. Japonsko v současné době disponuje 

dvanácti aktivními bateriemi systému PAC-III, jimiţ jsou vyzbrojeny tři separátně 

dislokované bojové skupiny v prefekturách Kaganava, Kyóto a Nagasaki (kaţdá bojová 

skupina disponuje čtyřmi bateriemi systému PAC-III; 4 baterie systému PAC-III = 512 

interceptorů).
213

 Eliminaci střel ve střední fázi letu umoţňuje flotila lodí, na jejichţ 

palubě jsou nainstalovány systémy protiraketové obrany AEGIS. Japonská armáda je 

nyní vybavena čtyřmi torpédoborci, jeţ na své palubě nesou sytém AEGIS, přičemţ 

kaţdá z lodí je vybavená přibliţně 20 interceptory typu SM-3 Block IA. Vzhledem 

k rotačnímu vyuţívání těchto lodí se však předpokládá nasazení maximálně tří plavidel 

vybavených systémem AEGIS najednou.
214

 Systém protiraketové obrany Japonska je 

rovněţ doplněn o hustou síť radarů FPS-3 a jeden instalovaný radar FPS-5 (FPS-5 je 

radar s dlouhým dosahem).
215

 V okolí americké základny v prefektuře Okinawa jsou 

pak rozmístěny 4 baterie systému protiraketové obrany USA na technologické úrovni 

PAC-III, které dohromady nesou dalších 512 interceptorů.
216

  

Architektura systému priraketové obrany, jíţ Japonsko v současnosti disponuje, 

umoţňuje velmi dobrou bodovou ochranu proti omezenému útoku balistických střel. Je 

ale otázkou, zda je japonský systém protiraketové obrany schopný omezit dosaţení 
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strategických cílů ČLR stanovených v rámci strategie „odepření přístupu“ (tj. 

schopnost ČLR ohrozit strategické základny USA v prefekturách Kaganawa, Nagasaki a 

Okinawa). 

ČLR disponuje několika sty raket krátkého doletu (350 – 400 raket), jeţ jsou 

schopné zásáhnout vojenská zařízení USA dislokovaná v prefektuře Okinawa. Za 

předpokladu, ţe bude pouţita standardní palebná doktrína (stanovanená pro systém 

protiraketové obrany PAC-III), podle které jsou vystřeleny vţdy dva interceptory po 

sobě proti jednomu cíli (např. proti balistické střele), dokáţí kapacity balistických střel 

krátkého doletu ČLR lehce převáţit počet rozmístěných systémů PAC-III v této oblasti 

(systémy rozmístěné a operované armádou USA; 4 baterie = 512 interceptorů).
217

 Stejně 

tak ČLR disponuje několika desítkami střel schopných zasáhnout vzdálenou námořní 

základnu umístěnou na ostrově Guam.
218

 Tyto skutečnosti výrazně zvyšují náklady na 

vojenský zásah USA a zároveň omezují moţnosti projekce síly USA nebo japonsko – 

americké aliance v regionu sverovýchodní Asie.  

ČLR má dále k dispozici podle některých odhadů aţ 300 raket středního doletu a 

aţ 500 řízených střel s plochou dráhou letu schopných zasáhnout americké základny, 

které jsou dislokovány v japonských prefekturách Kaganawa a Nagasaki (viz výše). 

Početný obranný systém Japonska se skládá z 12 baterií PAC-III (přes 1500 

interceptorů), doplněný o tři aktivní plavidla vybavená systémem AEGIS (= 60 

interceptorů). Z těchto 12 baterií systému PAC-III je jich pouze osm rozmístěno ve 

vzdálenosti, ze které jsou schopny chránit základny USA v prefekturách Kaganava a 

Nagasaki (4 baterie PAC-III = 512 interceptorů; 8 baterií = 1024 interceptorů).
219

 Na 

základě standardní palebné doktríny pro systém PAC-III jsou vypáleny vţdy dva 

interceptory po sobě proti jednomu cíli (např. proti balistické střele).
220

 Počet střel/cílů, 

jeţ je systém protiraketové obrany schopný efektivně neutralizovat, tak výrazně klesá. 

Na neutralizaci aţ 300 balistických střel a aţ 500 střel s plochou dráhou letu by 

teoreticky bylo potřeba přibliţně 1600 interceptorů. Simultánní odpálení všech raket 

středního doletu ze strany ČLR je však kvůli nedostatku příslušných odpalovacích 
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zařízení nepravděpodobné.
221

 Nicméně i třetinová síla čínského arzenálu (250 raket 

různých typů) by byla schopena nasytit moţnosti jedné za dvou bojových skupin (1 

bojová skupina = 4 baterie systému PAC-III = 512 interceptorů), které chrání americké 

základny Kaganawa a Nagasaki. Obrana obou základen čítající dohromady 8 baterií 

systému PAC-III (1024 interceptorů) by tak mohla být překonána v několika rychlých 

po sobě jdoucích úderech ze strany ČLR. Účinnost protiraketové obranny je navíc 

ovlivňována různými faktory a můţe být sníţena odpálením balistických raket z větší 

vzdálenosti, vyuţitím rozdílných trajektorií letu nebo nasazením manévrovatelných a 

vícečetných hlavic.
222

 Balistické střely středního doletu odpálené z větší vzdálenosti 

(1500 km+) dosahují v terminální fázi letu rychlosti, na kterou jsou systémy PAC–III 

schopné reagovat pouze s omezenou efektivitou.
223

 Je také vysoce pravděpodobné, ţe 

v prvních fázích úderu by se staly terčem systémy protiraketové obrany samotné. Další 

fáze úderu by tak proběhly bez omezení. Všechny výše zmíněné faktory sniţují 

efektivitu protiraketové obrany a výrazně rozšiřují moţnosti ČLR, jak tento systém 

překonat. 

Jak zde jiţ bylo zmíněno, ČLR disponuje i raketamy DF-21D určenými 

k eliminaci plavidel na mořském povrchu (ASBM). Ačkoliv počty raket tohoto typu ve 

výbavě ČLR nejsou známy, tyto rakety mohou zasáhnout jak plavidla nesoucí na své 

palubě systémy AEGIS, tak plavidla dálkové projekce síly (např. letadlovou loď). 

Rakety typu ASBM tak dále zvyšují náklady na vedení vojenské operace v regionu, 

sniţují moţnosti projekce síly i efektivitu protiraketové obrany.
224

 Některé zdroje uvádí, 

ţe systémy protiraketové obrany AEGIS nejsou schopné efektivně zasáhnout proti 

střelám ASBM, kvůli specifické trajektorii střely i vysoké rychlosti, jíţ by měla střela 

dosahovat.
225

 V tomto případě by mohlo dojít k rychlému vyřazení systémů AEGIS 

pomocí balistických střel ASBM. 

Je pravděpodobné, ţe ČLR by v rámci úderu balistických střel na základě 

strategie „odepření přístupu“ byla schopná efektivně ohrozit strategické základny USA 

v regionu: základnu USA v prefektuře Okinawa; základny situované v japonských 
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prefekturách Kaganawa a Nagasaki; a patrně i základnu USA na ostrově Guam. Systém 

protiraketové obrany Japonska tak nemůţe výrazně ovlivnit dosaţení cílů ČLR 

odvozených od strategie „odepření přístupu“ ani změnit distribuci vojenské moci mezi 

ČLR a Japonskem. Sytémy PAC-III jsou navíc schopné eliminovat balistickou raketu 

pouze v její terminální fázi a systémy AEGIS nejsou schopné reagovat na 

mezikontinentální balistické střely letící po vyšších trajektoriích a mnohem vyšší 

rychlostí neţ rakety krátkého a středního doletu.
226

 Japonský systém tak nemůţe narušit 

deterenční schopnosti ČLR vůči USA zaloţené na arzenálu interkontinentálních 

balistických střel a zásadně tak proměnit distribuci moci mezi ČLR a USA.  

 

3.1.4. Zhodnocení  

Vzájemné politické vztahy ČLR a Japonska jsou poznamenány četnými spory 

teritoriálního a historického charakteru. V roce 2008 došlo k uzavření vzájemného 

konsenzu, v jehoţ rámci byly vytvořeny principy mírového a kooperativního řešení 

vzájemných teritoriálních sporů v oblasti Východočínského moře. Konsenzus však 

explicitně neřeší všechna sporná území. Spory o státní suverenitu na souostroví 

Senkaku tak stále zůstávají aktuálním tématem, které negativně ovlivňuje podobu 

politických vztahů ČLR a Japonska. Stejně tak je moţné i v současné době pozorovat 

politické spory mezi sledovanými aktéry, vyvolané sloţitým historickým kontextem 

jejich vzájemných vztahů. Vzájemný vztah je kromě existence sporů poznamenán také 

odlišným strategickým uvaţováním, a to především v oblasti severovýchodní Asie. 

Rozdílný pohled na strategické prostředí ve sledovaném regionu pak mezi ČLR a 

Japonskem vyvolává určitou míru nedůvěry, podezřívavosti i konfliktního pnutí. 

Ačkoliv ani jeden z aktérů nevytváří dlouhodobější koherentní strategický přístup vůči 

druhému, na základě analýzy jejich regionálního strategického přístupu je moţné nalézt 

prvky, které jsou ovlivněny rozdílným strategickým uvaţováním. Oba aktéři však své 

strategické chování utváří pragmaticky. Vzájemnému strategickému chování dominuje 

důraz na umírněné chování a obranné úmysly. Řešení vzájemných sporů vojenskou 

silou je tak v současné době nepravděpodobné. Úroveň adversarity je pro potřeby této 

                                                           
226 Riqiang. 2011. str. 607 – 609; Garwin. Technical Aspects of Ballistic Missile Defense. Federation of American Scientists. 1999: 

http://www.fas.org/rlg/garwin-aps.htm; Aegis Ship-Based BMD. Missile Threat. Claremount Institute. 2004: 

http://www.missilethreat.com/missiledefensesystems/id.9/system_detail.asp; Missile Defense Agency USA. Program update. 2011.: 

http://www.mda.mil/global/documents/pdf/The_Missile_Defense_Program.pdf . str. 4 

http://www.fas.org/rlg/garwin-aps.htm
http://www.missilethreat.com/missiledefensesystems/id.9/system_detail.asp
http://www.mda.mil/global/documents/pdf/The_Missile_Defense_Program.pdf
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práce kategorizována jako nízká.Tuto skutečnost nemění ani existence systémů 

protiraketové obrany Japonska (doplněných o regionální struktury USA – např. systémy 

PAC-III rozmístěné v japonské prefektuře Okinawa). Japonské systémy protiraketové 

obrany nejsou v současné podobě schopné výrazně omezit strategické cíle ČLR 

stanovené v rámci strategie „odepření přístupu“ ani změnit distribuci moci mezi ČLR a 

Japonskem nebo mezi ČLR a USA. Ačkoliv ČLR reaguje na motivy vycházející 

z existence vzájemných sporů s Japonskem nebo na motivy vycházející z rozdílného 

strategického uvaţování, její reakce je umírněná. ČLR tak na základě výsledků analýzy 

v rámci realistické analytické roviny nemá důvod (ani zásadní motiv) měnit své 

regionální strategické chování v souvislosti se vznikem japonského systému 

protiraketové obrany. 

 

3.2. Liberální analytická rovina 

Liberální rovina předpokládá vliv ekonomických faktorů na zahraničně politické 

chování států, na utváření strategických zájmů a strategického chování. Účelem liberální 

roviny je analyzovat vzájemné ekonomické vztahy ČLR a Japonska na základě faktorů 

stanovených v teoretickém úvodu práce: institucionalizace vzájemných ekonomických 

vztahů a objem vzájemného obchodu. Cílem liberální roviny je v rámci druhé případové 

studie odhalit významné ekonomické závislosti mezi oběma aktéry. Existující 

ekonomické závislosti mohou za určitých podmínek podpořit umírněné či kooperativní 

chování aktérů mezinárodních vztahů nebo sniţovat úroveň adversarity. 

 

3.2.1. Institucionalizace vzájemných ekonomických vztahů 

Institucionalizace vzájemných ekonomických vztahů je faktor, který zásadním 

způsobem ovlivňuje chování aktérů mezinárodních vztahů. Na základě jeho přítomnosti 

je moţné předpokládat, ţe mezi danými aktéry dochází nebo bude docházet k formování 

významných ekonomických závislostí. Institucionalizace ekonomického vztahu směřuje 

k vytvoření právního rámce ekonomických interakcí a jejich hranic. Tímto způsobem 

vytváří specifický reţim vzájemných vztahů na politicko – ekonomické úrovni a 

poukazuje na přítomnost interakcí sledovaných aktérů v této oblasti. Hlavní záměr dílčí 



90 
 

části liberální roviny v rámci případové studie ČLR – Japonsko spočívá ve: zhodnocení 

praktického průběhu institucionalizace vzájemných vztahů na ekonomické úrovni. 

Účelem je zjistit, zda dochází k institucionalizaci vzájemných ekonomických vztahů 

sledovaných aktérů a zda je institucionalizace ekonomických vztahů motivem 

mezinárodního politického chování daných aktérů . 

ČLR i Japonsko jsou v ekonomické oblasti významnými regionálními i 

světovými aktéry. Objem vzájemného obchodu probíhajícího mezi ČLR a Japonskem se 

jiţ v roce 2007 stal třetím největším na světě, hned za objemem bilaterálního obchodu 

mezi ČLR – USA a USA – Kanada.
227

 Oba státy jsou členem Světové obchodní 

organizace (WTO), Asijsko – Pacifického hospodářského společenství (= Asia – Pacific 

Economic Cooperation – APEC), Regionálního fóra sdruţujícího členy organizace 

ASEAN a státy severovýchodní Asie (ASEAN + 3) nebo Trilaterálního fóra Japonsko – 

ČLR – Korejská republika.
228

 Všechny tyto instituce jsou mimo jiné také fóra 

diskutující mezinárodní ekonomické otázky. Cílem zmíněných institucí je poskytnout 

institutcionální prostředí pro vytváření mezinárodních ekonomických dohod, jejichţ 

účelem je odstraňovat bariéry mezinárodního obchodu a podporovat mezinárodní 

ekonomickou spolupráci.
229

 Komplexní ekonomická dohoda (např. v podobě dohody o 

volném obchodu), která by znamenala výraznější institucionální propojení 

ekonomického sektoru ČLR a Japonska však chybí.
230

  

WTO vytváří pravidla členství, která sama o sobě vedou ke sniţování bariér a 

omezení vzájemného obchodu členských států. Tato pravidla/normy se zaměřují 

především na sjednocenní formálních procesních a administrativních postupů 

v ekonomické oblasti.
231

 Nejvýznamnější aktivity WTO, z hlediska institucionalizace 

mezinárodních ekonomických vztahů, jsou: zprostředkovat jednání týkající se redukce a 

odstranění bariér mezinárodního obchodu (např. dovozních cel) a podporovat vytváření 

dohod a pravidel týkajících se liberalizace mezinárodního obchodu; spravovat a 

monitorovat dodrţování pravidel WTO týkajících se obchodu se zboţím, obchodu 

v sektoru sluţeb, obchodu spojeného s oblastí intelektuálního vlastnictví; zajištění 

transparentnosti regionálních a bilaterálních dohod; urovnání sporů mezi členy WTO 

                                                           
227 Armstrong. 2012. str. 1102 

228 Aminian, Calderon. 2010. str. 417 - 419 

229 Aminian, Calderon. 2010. str. 417 - 419 

230 Estrada [et al.]. 2012. str. 111, 112 

231 WTO: http://www.wto.org/english/thewto_e/whatis_e/wto_dg_stat_e.htm  

http://www.wto.org/english/thewto_e/whatis_e/wto_dg_stat_e.htm
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týkajících se interpretace a aplikace dohodnutých pravidel.
232

 WTO tak vytváří 

institucionální rámec, který modifikuje mezinárodní ekonomické chování členských 

států. Přestoţe WTO stanovuje specifická pravidla a institucionální normy v 

mezinárodní ekonomické oblasti, členství v této organizaci neznamená automatické 

vytváření úzkých ekonomických vazeb členských států v podobě institucionalizované 

ekonomické integrace. Přestoţe WTO formuje prostředí, které podporuje vytváření 

bliţších ekonomických vztahů, rozhodnutí členských států směřující ke vzájemné 

ekonomické integraci na základě institucionálních norem (např. podepsáním dohody o 

volném obchodu) je zcela dobrovolné.
233

 To v zásadě platí i pro ekonomické vztahy 

ČLR a Japonska. V případě sledovaných aktérů probíhá debata o moţnostech podepsání 

vzájemné ekonomické dohody o volném obchodu (= Free Trade Agreement – FTA). 

V současné době však takováto dohoda (ani podobná dohoda ekonomického charakteru) 

mezi ČLR a Japonskem neexistuje.
234

 

Vzájemný ekonomický vztah ČLR a Japonska je kromě jejich členství ve WTO 

ovlivňován také členstvím v organizaci APEC. APEC je mezinárodním fórem, které se 

zaměřuje na tři sloţky regionálních ekonomických vztahů: liberalizaci ekonomických 

vztahů členských států v oblastech obchodu a investic; prosazování opatření 

usnadňujících podnikání; prosazování ekonomické a technologické spolupráce 

členských států.
235

 Konečným cílem APEC je dosaţení regionální zóny volného 

obchodu. Pokud by došlo k dosaţení tohoto cíle, členové APEC by mohly poţívat 

výhod volného obchodu, aniţ by byly nuceni vytvářet formální bilaterální dohody.
236

 

APEC však nestanovuje závaznou míru liberalizace v konkrétních oblastech 

zahraničního obchodu, jíţ by musely v určitém časovém horizontu dodrţet všechny 

členské státy.
237

 Normy stanovené v rámci APEC spíše určují obecné oblasti 

ekonomické liberalizace trhů členských států a vytváří procesní mechanismy 

usnadňující liberalizaci regionálního mezinárodního obchodu. Mezi oblasti, jeţ jsou 

předmětem ekonomické liberalizace trhů, jsou zahrnuty: celní sazby; celní procedury; 

oblast sluţeb; oblast investic; standardizace administrativních procedur; deregulační 

                                                           
232 WTO: http://www.wto.org/english/thewto_e/whatis_e/wto_dg_stat_e.htm  

233 Aggarwal, Koo. 2005. str. 190, 181; WTO: http://www.wto.org/english/thewto_e/whatis_e/who_we_are_e.htm   

234 Estrada [et al.]. 2012. str. 108 – 112, 123, 124; China, Joint Study Report for an FTA among Japan, China and Korea. 2011: 

http://fta.mofcom.gov.cn/inforimages/201203/20120330165029736.pdf . str. 147 

235 APEC: http://www.apec.org/About-Us/How-APEC-Operates/Scope-of-Work.aspx  

236 APEC: http://www.apec.org/About-Us/About-APEC/Mission-Statement.aspx  

237 APEC. Action Plan: http://www.apec.org/About-Us/How-APEC-Operates/Action-Plans.aspx  

http://www.wto.org/english/thewto_e/whatis_e/wto_dg_stat_e.htm
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http://www.apec.org/About-Us/About-APEC/Mission-Statement.aspx
http://www.apec.org/About-Us/How-APEC-Operates/Action-Plans.aspx


92 
 

aktivity; dodrţování principů WTO a mnohé další.
238

 Mezi procesní mechanismy 

usnadňující liberalizaci regionálního mezinárodního obchodu v rámci APEC patří: 

transparentnost právních ustanovení nebo regulace administrativních procesů a procedur 

členských států; soulad agendy APEC s principy WTO; flexibilní přístup k liberalizaci 

umoţňující různou míru implementace konkrétních kroků (vedoucích k liberalizaci 

mezinárodního obchodu) v různých členských státech; princip obecné platnosti – na 

jeho základě mohou všechny členské státy vyuţívat výhod plynoucích z implementace 

konkrétních kroků vedoucích k liberalizaci mezinárodního obchodu, které byly učiněny 

jakýmkoliv členským státem.
239

 Tyto principy jsou platné pro všechny členské státy 

APEC a v určité míře tak ovlivňují i bilaterální ekonomické vztahy ČLR a Japonska. 

Členství ČLR a Japonska v APEC tak vytváří jistou míru institucionalizace vzájemného 

ekonomického vztahu. Aktivity států v rámci APEC jsou však v podstatě dobrovolné. 

Konkrétní kroky nebo závazné limity liberalizace trhů členských států nejsou v rámci 

norem APECu stanoveny. Míra implementace různých opatření podporujících 

liberalizaci obchodu se tak mezi členskými státy výrazně liší.
240

 Ačkoliv APEC vytváří 

institucionální prostředí v ekonomické oblasti, které částečně formuje vzájemné 

ekonomické chování členských států (tedy i ČLR a Japonska), míra institucionalizace je 

slabá. To odráţí i obecné definování agendy nebo princip dobrovolné účasti.
241

 Stejně 

jako v případě WTO ani členství ČLR a Japonska v APEC zatím nevedlo k vytvoření 

uţších integrovaných vztahů daných aktérů na základě komplexní mezinárodní 

ekonomické dohody (ať bilaterální nebo multilaterální). 

ČLR a Japonsko jsou také členem mezinárodního regionálního fóra ASEAN + 3, 

které sdruţuje členské státy organizace ASEAN a tři státy severovýchodní ASIE – ČLR, 

Japonsko a Korejská republika. V rámci ekonomicky zaměřené agendy tohoto 

multilaterálního fóra jsou diskutovány následující oblasti: mezinárodní obchod a 

investice; spolupráce v olasti finančnictví; standardizace norem týkajících se 

ekonomické oblasti; intelektuální vlastnictví; nebo zemědělství a rybářství.
242

 Z pohledu 

vzájemného ekonomického vztahu ČLR a Japonska má však největší význam debata, 

                                                           
238 Webster. 2008. str. 304; APEC. Action Plan: http://www.apec.org/About-Us/How-APEC-Operates/Action-Plans.aspx  

239 APEC. Action Plan: http://www.apec.org/About-Us/How-APEC-Operates/Action-Plans.aspx  

240 Aminian, Calderon. 2010. str. 418; Webster. 2008. str. 304; APEC`s Bogor Goals Progress Report. China, Japan. 2012: 

http://www.apec.org/About-Us/About-APEC/Achievements-and-

Benefits/~/~/media/7B0842AF96464A08ACFC2CF2444673F0.ashx. str. 23 – 26, 35 - 37 

241 Webster. 2008. str. 304 

242 ASEAN Plus Three Cooperation Work Plan 2007 – 2017. 2007: http://www.aseansec.org/21104.pdf . str. 4 - 10 
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http://www.apec.org/About-Us/About-APEC/Achievements-and-Benefits/~/~/media/7B0842AF96464A08ACFC2CF2444673F0.ashx
http://www.aseansec.org/21104.pdf
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která diskutuje moţnosti uzavření mezinárodních dohod FTA mezi organizací ASEAN 

a jednotlivými státy severovýchodní Asie, jeţ jsou členem ASEAN + 3.
243

 Takovéto 

bilaterální dohody o volném obchodu jsou obecně nazývány ASEAN + 1 FTA. 

Bilaterální dohoda o volném obchodu (ASEAN + 1 FTA) mezi ČLR a ASEANem 

vstoupila v platnost jiţ v roce 2010.
244

 Literatura však často poukazuje i na jiné varianty 

týkající se dohod o volném obchodu, které by mohly být podepsány v rámci rozhovorů 

ASEAN + 3.
245

 Mezi moţné alternativy podpisu dohody o volném obchodu patří 

(kromě bilaterálních dohod v podobě ASEAN + 1 FTA) zejména varianta, která 

předpokládá multilaterální dohodu integrující ekonomiky ASEANu, ČLR, Japonska a 

Korejské republiky navzájem (ASEAN + 3 FTA). Tato dohoda by byla rozšířením 

jednotlivých bilaterálních dohod a vytvářela by nejen propojení ČLR, Japonska a 

Korejské republiky s ASEANem, ale i propojení těchto tří států navzájem.
246

 

Multilaterální diskuse v rámci regionálního fóra v podobě ASEAN + 3 tak můţe vést 

k vytváření uţších ekonomických vztahů, k formování regionální ekonomické integrace 

a k vytváření zcela nových ekonomických vazeb členských států. Na druhé straně 

pohled členských států ASEAN + 3 (zejména pohledy ČLR a Japonska) na podobu 

systému dohod o volném obchodu nebo na samotnou institucionální strukturu ASEAN 

+ 3 (např. otázka vytvoření a existence stálého sekretariátu přidruţeného k ASEAN + 3) 

se do značné míry liší.
247

 Ačkoliv ASEAN + 3 přispívá k institucionalizaci 

ekonomických vztahů členských států, v současné době je tento proces na nízké úrovni. 

Tento stav je zvláště patrný, zváţíme-li vliv fóra ASEAN + 3 na institucionalizaci 

vzájemného ekonomického vztahu ČLR – Japonsko. Ani interakce obou sledovaných 

aktérů v rámci ASEAN + 3 zatím nevedly k uzavření významnější ekonomické dohody, 

která by institucionalizovala či integrovala jejich vzájemné ekonomické vztahy.
248

 

Debatu týkající se uzavření mezinárodní ekonomické dohody typu FTA, která by  

zahrnovala i ČLR a Japonsko, však nejvíce posunuly kupředu interakce daných aktérů 

v rámci regionálního Trilaterálního fóra Japonsko – ČLR – Korejská republika. V rámci 

agendy tohoto regionálního fóra jsou vedeny i trilaterální rozhovory týkající se uzavření 

                                                           
243 Estrada [et al.]. 2012. str. 111, 112; Terada. 2005. str. 8 – 11 

244 Walker. China and Asean Free Trade Deal Begins. 2010. BBC News: http://news.bbc.co.uk/2/hi/business/8436772.stm  

245 Corning. 2008. str. 4, 5; Estrada [et al.]. 2012. str. 108; Tsugami. 2003. str. 120 - 123 

246 Estrada [et al.]. 2012. str. 108 

247 Terada. 2005. str. 2 

248 Estrada [et al.]. 2012. str. 124 
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společné dohody členských států o volném obchodu (FTA).
249

 Reálné návrhy 

podporující liberalizaci a usnadnění vzájemného obchodu a investic mezi Japonskem, 

ČLR a Korejskou republikou se objevily jiţ na třetím summitu trilaterálního fóra, který 

se konal v roce 2010.
250

 Tyto návrhy podporovaly prohloubení diskuze týkající se 

liberalizace trhů členských států o významná témata: rozvoj regionálního obchodu; 

vytváření zdravého investičního prostředí; a zabezpečení regionální finanční stability. 

V rámci rozvoje regionálního obchodu se státy dohodly nadále zkoumat moţnosti 

trilaterální dohody o volném obchodu (FTA). Stejně tak byly diskutovány i moţnosti 

uţší spolupráce v oblastech celních sluţeb, inspekcí a logistiky. V oblasti investic byla 

nově otevřena diskuze týkající se zájmů jednotlivých aktérů v investičních oblastech 

s cílem dosáhnout balancovaného a pragmatického dialogu. Z hlediska finanční stability 

byly řešeny otázky týkající se prohloubení a implementace multilaterálních mechanismů 

vzájemné spolupráce na poli monetární politiky.
251

 V roce 2011 se pak stěţejním 

ekonomickým tématem Trilaterálního fóra Japonsko – ČLR – Korejská republika stala 

právě liberalizace vzájemného obchodu a investic.
252

 Ve stejném roce byla dokončena 

společná studie Japonska, ČLR a Korejské republiky, jeţ byla zahájena právě na 

základě společné iniciativy v rámci daného trilaterálního fóra, a která explicitně 

zkoumala moţnosti uzavření trilaterální dohody o volném obchodu (FTA). Tato studie 

zkoumala především moţnosti liberalizace vzájemného obchodu v rámci pevně 

stanovených kategorií: obchod se zboţím; obchod v oblasti sluţeb; rozvoj spolupráce v 

investičním sektoru.
253

 Výsledkem dané studie bylo doporučení, ţe státy by měly 

přijmout komplexní mezinárodní dohodu prosazující liberalizaci vzájemného obchodu v 

podobě FTA. Další doporučení uvedená ve zmiňované studii říkají, ţe uzavřená dohoda 

o volném obchodu (FTA) by měla být v souladu s normami WTO, jeţ se týkají 

liberalizace mezinárodního obchodu, a ţe jednání vedoucí k uzavření společné FTA by 

měla být vedena v pozitivním a konstruktivním duchu s ohledem na choulostivé oblasti 

ekonomických zájmů jednotlivých aktérů. Závěr studie pak tato doporučení shrnuje a 

dodává, ţe společná FTA je proveditelná a můţe přinést významné zisky všem třem 
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zúčastněným aktérům.
254

 Výsledky této studie ovlivnily i agendu posledního summitu 

Trilaterálního fóra Japonsko – ČLR – Korejská republika, jeţ se uskutečnil v roce 2012. 

Kromě bezpečnostní problematiky, byla podstatná část rozhovorů věnována tématu 

ekonomické spolupráce. Zúčastněné státy dosáhly řady rozhodnutí, která mají podpořit 

vzájemnou ekonomickou spolupráci a vést k vytvoření institucionalizovaného 

ekonomického vztahu. Mezi výsledná ustanovení Trilaterálního fóra z roku 2012 patřilo 

především rozhodnutí Japonska, ČLR a Korejské republiky podepsat „Trilaterální 

dohodu na podporu, usnadnění a ochranu vzájemných investic“ (= Trilateral Agreement 

for Promotion, Facilitation and Protection of Investment).
255

 Zmíněná dohoda pak byla 

oficiálně podepsána mezi čínskou, japonskou a korejskou vládou 13. května 2012 a je 

povaţována za první krok k institucionalizaci trilaterálního ekonomického vztahu těchto 

států. Stejně tak tato dohoda doplňuje čínsko – japonskou bilaterální investiční dohodu 

z roku 1988.
256

 Obě zmíněné mezinárodní investiční dohody standardizují normy a 

pravidla smluvních stran v investičním sektoru a do značné míry liberalizují vzájemný  

tok investic.
257

 Sektor investic je pouze jednou z předpokládaných oblastí, kterou by 

měla zahrnovat trilaterální dohoda o volném obchodu (FTA). Institucionalizovaná 

spolupráce v oblasti investic je tak v současné době povaţována za první krok vedoucí 

k podpisu komplexní dohody FTA.
258

 Dalším významným výsledkem posledního 

summitu Trilaterálního fóra Japonsko – ČLR – Korejská republika byla dohoda o 

budoucím zahájení oficiálních jednání týkajících se konkrétní podoby trilaterální 

dohody FTA mezi zúčastněnými státy.
259

 Jednání o podobě a uzavření dohody FTA 

mezi Japonskem, ČLR a Korejskou republikou budou oficiálně zahájena na začátku 

roku 2013.
260

 Oficiální jednání v rámci Trilaterálního fóra Japonsko – ČLR – Korejská 

republika tak prodělala od roku 2010 do roku 2012 dynamický vývoj. Výrazně se 

                                                           
254 Joint Study Report for an FTA among Japan, China and Korea. 2011: 

http://www.mofa.go.jp/mofaj/press/release/24/3/pdfs/0330_10_01.pdf . str. 147, 148 

255 Lintao. 2012. str. 13 

256 Trilateral Investment Agreement signed by China, Japan and South Korea. Arbitration News. 2012: http://hsf-

arbitrationnews.com/2012/06/26/trilateral-investment-agreement-signed-by-china-japan-and-south-korea/  

257 Trilateral Agreement for Promotion, Facilitation and Protection of Investment among Japan – China – South Korea. 2012: 

http://www.mofa.go.jp/mofaj/press/release/24/5/pdfs/0513_01_02.pdf ; Trilateral Investment Agreement signed by China, Japan 

and South Korea. Arbitration News. 2012: http://hsf-arbitrationnews.com/2012/06/26/trilateral-investment-agreement-signed-by-

china-japan-and-south-korea/  

258 Gu. 2012. China-Japan-South Korea Sign Trilateral Agreement and Launch FTA Talks. China Briefing: http://www.china-

briefing.com/news/2012/05/14/china-japan-south-korea-sign-trilateral-agreement-and-launch-fta-talks.html  

259 Lintao. 2012. str. 13 

260 Lintao. 2012. str. 13; Japan, China, South Korea to announce three-way FTA talks. Japan Times. 2012: 

http://www.japantimes.co.jp/text/nn20121117b6.html   
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http://www.japantimes.co.jp/text/nn20121117b6.html


96 
 

rozšířila a prohloubila agenda týkající se vzájemné ekonomické spolupráce 

zúčastněných států a bylo dosaţeno prvních reálných kroků směřujících 

k institucionalizaci a integraci ekonomických vztahů těchto států (podpis trilaterální 

dohody na podporu investic; dohoda o budoucím  zahájení oficiálních jednání týkajících 

se uzavření trilaterální  FTA). Z pohledu institucionalizace vzájemného ekonomického 

vztahu ČLR – Japonsko, jsou jednání v rámci Trilaterálního fóra Japonsko – ČLR – 

Korejská republika zatím nejvýznamnější iniciativou. Budoucí uzavření dohody FTA 

v rámci tohoto fóra zatím vypadá poměrně reálně (narozdíl od stejné 

iniciativy probíhacjící v rámci APEC nebo ASEAN + 3). Tento předpoklad je podpořen 

rychlým rozvojem ekonomické agendy diskutované v rámci Trilaterálního fóra 

Japonsko – ČLR – Korejská republika i reálnými výsledky jednání, které směřují 

k postupné institucionalizaci ekonomických vztahů zúčastněných států. Pozitivní dopad 

na rozvoj trilaterální ekonomické spolupráce mezi Japonskem, ČLR a Korejskou 

republikou měly bezesporu i kladné výsledky společné studie zkoumající moţnosti 

uzavření dohody FTA mezi zúčastněnými státy. 

Institucionalizace ekonomického vztahu ČLR a Japonska je v současné době na 

nízké úrovni. Vzájemný ekonomický vztah těchto států je upravován institucionálním 

řádem WTO a APEC. Interakce sledovaných aktérů, které se uskutečňují v rámci těchto 

organizací však zatím nevedly k uzavření mezinárodní dohody, která by vytvářela 

intitucionální rámec uţší ekonomické spolupráce (např. dohoda typu FTA). Jak WTO, 

tak APEC vytvářejí prostředí, které podporuje vznik ekonomické integrace. 

Institucionální normy těchto organizací jsou ale příliš rozvolněné. Míra 

institucionalizace mezinárodních ekonomických vztahů vycházející z členství ve WTO 

a APEC tak sama o sobě nevede k uţší ekonomické spolupráci či integraci například 

v podobě volného trhu. Vzájemné ekonomické vztahy ČLR a Japonska jsou také 

ovlivňovány jejich účastí v regionálním fóru ASEAN + 3 a Trilaterálním fóru Japonsko 

– ČLR – Korejská republika. V rámci jednání, jeţ probíhají na obou zmiňovaných 

fórech, jsou diskutovány různé moţnosti uzavření dohody o volném obchodu mezi 

zúčastněnými aktéry. Jednání ASEAN + 3 jsou však pomalá, problémová a zatím 

nevedla k zásadnímu posunu z hlediska institucionalizované integrace ekonomických 

vztahů všech členských států. Na půdě Trilaterálního fóra Japonsko – ČLR – Korejská 

republika dochází v posledních letech k dydnamickému rozvoji diskutované 

ekonomické agendy. V rámci tohoto fóra byla v roce 2012 podepsána „Trilaterální 
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dohoda na podporu, usnadnění a ochranu vzájemných investic“ mezi Japonskem, ČLR 

a Jiţní Koreou. Zmíněná dohoda představuje spolu s podobnou, leč bilaterální dohodou 

mezi ČLR a Japonskem z roku 1988 jediné významnější mezinárodní smlouvy, které 

integrují vzájemný ekonomický vztah těchto dvou aktérů. V roce 2012 byla v rámci 

Trilaterálního fóra Japonsko – ČLR – Korejská republika uzavřena předběţná dohoda, 

podle níţ budou v horizontu blízké budoucnosti zahájena jednání o podpisu dohody 

FTA. Státy pak na konci listopadu 2012 oznámily, ţe společná jednání o uzavření 

trilaterální dohody o volném obchodu budou zahájena na začátku roku 2013. Přestoţe je 

institucionalizace ekonomického vztahu ČLR  a Japonska na nízké úrovni, na průběhu 

tohoto procesu je pozorovatelný významný pokrok. Intenzita a posun v jednáních 

odehrávajících se v rámci Trilaterálního fóra Japonsko – ČLR – Korejská republika od 

roku 2010 do roku 2012 také naznačuje, ţe politcké rozpory ČLR a Japonska 

v současné době příliš neovlivňují jejich politická jednání týkající se institucionalizace a 

integrace ekonomických vztahů. Aktivity obou států v rámci Trilaterálního fóra 

Japonsko – ČLR – Korejská republika také poukazují na skutečnost, ţe 

institucionalizace ekonomických vztahů je významným motivem mezinárodního 

chování sledovaných aktérů  v politicko – ekonomické oblasti. 

 

3.2.2. Objem vzájemného obchodu 

Institucionalizace ekonomických vztahů ČLR a Japonska je v současné době na 

nízké úrovni. V posledních letech však dochází v rámci institucionalizace 

ekonomických vztahů těchto aktérů k dynamickému vývoji. Důkazem je rozvoj 

ekonomické agendy Trilaterálního fóra Japonsko – ČLR – Korejská republika i reálné 

výsledky jednání tohoto fóra z roku 2012. Je tedy patrné, ţe politické rozpory z let 2010 

– 2012 ( především roztrţky obou aktérů týkající se ostrovů Senkaku) se na vývoji 

vzájemných jednání týkajících se institucionalizace ekonomického vztahu příliš 

neprojevily. Otázkou je, do jaké míry politické spory ovlivnily vývoj vzájemného 

obchodu? Cílem této dílčí části je proto analyzovat míru vzájemné ekonomické 

závislosti na základě makroekonomických ukazatelů týkajících se celkového objemu 

vzájemného obchodu i hodnot vzájemného exportu a importu ČLR a Japonska. Součástí 

této analýzy bude také zhodnocení vlivu politických sporů na vývoj vzájemného 

obchodu. 
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Bilaterální ekonomický vztah ČLR – Japonsko patří z hlediska velikosti 

vzájemného obchodu mezi největší na světě. Jiţ v roce 2007 dosáhla hodnota 

bilaterálního obchodu ČLR a Japonska 236,7 miliard $ (17,7% celkové hodnoty 

tehdejšího japonského zahraničního obchodu) a převýšila hodnotu vzájemného obchodu 

mezi Japonskem a USA.
261

 Objem vzájemného obchodu probíhajícího mezi ČLR a 

Japonskem se tak stal třetím největším na světě, hned za objemem bilaterálního 

obchodu ČLR – USA a USA – Kanada.
262

 Od roku 2007 do roku 2011 pak celková 

hodnota vzájemného obchodu ČLR a Japonska kontinuálně rostla. Vyjímkou se v tomto 

období stal rok 2009, kdy byl zaznamenán první pokles celkové hodnoty bilaterálního 

obchodu ČLR a Japonska po jedenácti letech. Nicméně od roku 2007 do roku 2011 

celková hodnota čínsko – japonského obchodu vzrostla z 236,7 miliard $ aţ na 344,9 

miliard $.
263

 Hodnota čínského exportu do Japonska vzrostla ve stejném období ze 

127,6 miliard $ na 183,4 miliard $ a hodnota japonského exportu do ČLR vystoupala 

ze 109,1 miliard $ na 161,5 miliardy $.
264

 Obchod s ČLR zaujímal v roce 2011 20,6% 

celkové hodnoty japonského zahraničního obchodu, coţ znamená, ţe ČLR byla 

největším obchodním partnerem Japonska.
265

 Japonsko je pak za Spojenými Státy a 

Hong Kongem třetím největším obchodním partnerem ČLR (z ţebříčku jsou vynechány 

organizace – hodnota obchodu ČLR s EU nebo s ASEANem také převyšuje hodnotu 

čínsko – japonského obchodu).
266

 Všechny tyto údaje jsou důkazem silné ekonomické 

závislosti, která existuje mezi ČLR a Japonskem. 

Celková hodnota vzájemného obchodu kontinuálně roste jiţ od devadesátých let, 

coţ poukazuje na trend vzrůstající ekonomické závislosti mezi oběma státy (viz. Obr. 

3). Vzájemné spory teritoriálního ani historického rázu tento trend neovlivnily. Jako 

příklad zde budou uvedana dvě období, ve kterých došlo k politické eskalaci 
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http://www.jetro.go.jp/en/news/releases/20100217809-news
http://www.jetro.go.jp/en/news/releases/20110512035-news
http://www.jetro.go.jp/en/news/releases/20120223142-news
http://www.jetro.go.jp/en/news/releases/20120223142-news
http://www.jetro.go.jp/en/news/releases/20120223142-news
http://www.stats.gov.cn/english/newsandcomingevents/t20120222_402786587.htm


99 
 

vzájemných sporů ČLR a Japonska, a ve kterých byl zaznamenán růst 

makroekonomických statistických údajů týkajících se vzájemného obchodu. Prvním 

příkladem je výrazné ochlazení politických vztahů mezi roky 2001 – 2006 v důsledku 

vzájemných sporů historického charakteru.
267

 Obrázek 3 však jednoznačně ukazuje, ţe 

od roku 2001 do roku 2006 byl zaznamenán kaţdoroční růst celkové hodnoty 

vzájemného obchodu, přičemţ hodnota bilaterálního obchodu ČLR a Japonska činila 

v roce 2001 88,7 miliard $ a v roce 2006 211,2 miliard $ (viz Obr. 3). Stejně tak 

v daném období rostla hodnota exportu ČLR do Japonska i hodnota exportu Japonska 

do ČLR (viz Obr. 3). V období 2001 – 2006 tak nedošlo k zásadnímu omezení 

ekonomických vztahů sledovaných aktérů. Naopak byl zaznamenán výrazný růst 

makroekonomických údajů týkajících se celkových hodnot vzájemného obchodu včetně 

exportu a importu obou států. 

Obr. 3: Vzájemný obchod ČLR a Japonska 1990 – 2007.
268

 

 

Druhým příkladem je období mezi roky 2010 a 2012, kdy došlo k několikerému 

vyhrocení vzájemného sporu ČLR a Japonska o souostroví Senkaku.
269

 V roce 2010 
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došlo k růstu vzájemného obchodu téměř o 30% ve srovnání s rokem 2009 a vzájemný 

obchod dosáhl hodnoty 301,9 miliard $. V roce 2011 stoupla celková hodnota čínsko – 

japonského obchodu o dalších 14,3% v porovnání s rokem 2010 a dosáhla výše 344,9 

miliard $.
270

 V prvním pololetí roku 2012 hodnota vzájemného obchodu ČLR a 

Japonska dále rostla. Za první pololetí roku 2012 zaznamenala hodnota čínsko – 

japonského obchodu růst o 1,1% v porovnání s prvním pololetím roku 2011 a dosáhla 

165,1 miliardy $.
271

 Podle analýzy Japonské organizace pro vnější obchod (= Japan 

Organization for External Trade – JETRO) dosáhla celková hodnota vzájemného 

obchodu mezi ČLR a Japonskem v prvním pololetí roku 2012 nového rekordu (rekordní 

výše obchodu mezi sledovanými aktéry za měřenou dobu prvního pololetí).  Hodnota 

čínského exportu do Japonska vzrostla v prvním pololetí roku 2012 o 7,5%, zatímco 

hodnota japonského exportu do ČLR klesla o 5,7% v porovnání s předchozím rokem.
272

 

V červnu roku 2012 pak japonská vláda oznámila svůj úmysl odkoupit několik ostrovů 

ze souostroví Senkaku, které jsou v soukromých rukou. Zda bude mít tento akt zásadní 

vliv na vývoj bilaterálních ekonomických vztahů ČLR a Japonska bude jasné na konci 

roku 2012. V současné době však nejsou k dispozici dostatečně komplexní data, na 

jejichţ základě by mohla být situace analyzována. Od roku 2010 do poloviny roku 2012 

tak hodnota vzájemného obchodu dále rostla, a to i přes aktuální teritoriální spory o 

souostroví Senkaku, jeţ v daném období nabývaly na síle. Tato skutečnost je dalším 

důkazem, ţe teritoriální spory zatím ţádným výrazným způsobem neovlivňovaly 

vývojové trendy vzájemných ekonomických vztahů. Spolu s růstem vzájemného 

obchodu od roku 2010 tak došlo i k dalšímu prohloubení vzájemné ekonomické 

závislosti ČLR a Japonska. 

Přes poměrně nízkou míru institucionalizace vzájemného ekonomického vztahu 

ČLR a Japonska existují mezi danými aktéry silné ekonomické závislosti. ČLR je 

největším obchodním partnerem Japonska, přičemţ Japonsko je v ţebříčku největších 
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obchodních partnerů Číny na třetím místě. Bilaterální ekonomický vztah sledovaných 

aktérů je podle výše celkové hodnoty vzájemného obchodu třetím největším na světě. 

Dlouhodobý vývoj čínsko – japonského ekonomického vztahu také ukazuje na rostoucí 

míru vzájemné závislosti. Narušení tak významných ekonomických závislostí, které 

existují  mezi ČLR a Japonskem, by mělo zásadní dopad na ekonomické sektory obou 

států. Je nepravděpodobné, ţe by ČLR nebo Japonsko bylo schopné rychle se vyrovnat 

se  ztrátou, jeţ by znamenalo zásadní narušení jejich ekonomické spolupráce v důsledku 

vzájemných sporů nebo její úplné zastavení v důsledku konfliktu. To dokazuje i fakt, ţe 

přes vyhrocené politické vztahy obou aktérů v letech 2001 – 2006 nebo mezi roky 2010 

– 2012, jeţ byly důsledkem vzájemných sporů historického nebo teritoriálního 

charakteru, nedošlo k zásadnímu omezení vzájemného obchodu, ale k jeho růstu. Na 

pozadí těchto skutečností, jsou ekonomické vztahy obou aktérů významným faktorem, 

jeţ ovlivňuje úroveň adversarity obou aktérů, sniţuje ji a ovlivňuje tak i vzájemné 

politicko – strategické uvaţování. 

 

3.2.3. Zhodnocení 

Mezi ČLR a Japonskem existuje pouze nízká míra institucionalizace 

ekonomických vztahů. Ačkoliv jsou ekonomické vztahy těchto států upravovány 

institucionálním řádem WTO a APEC, členství v těchto organizacích zatím nevedlo 

k vytvoření vzájemného ekonomického vztahu v podobě institucionalizované integrace 

(např. na základě dohody FTA). K jasným výsledkům zatím nevedlo ani členství 

daných států v regionálním fóru ASEAN + 3. Nejvýznamnější posun směrem 

k vytvoření úzkého institucionalizovaného vztahu sledovaných států proběhl 

v posledních letech na půdě Trilaterálního fóra Japonsko – ČLR – Korejská republika. 

V rámci tohoto fóra došlo k dynamickému rozvoji ekonomické agenady, k vytvoření 

společné studie týkající se uzavření trilaterální dohody FTA, k dohodě o budoucím 

zahájení trilaterálních jednání o uzavření společné FTA nebo k podpisu  „Trilaterální 

dohody na podporu, usnadnění a ochranu vzájemných investic“. Na vývoji ekonomické 

agendy Trilaterálního fóra Japonsko – ČLR – Jiţní Korea je tak pozorovatelný posun 

směrem k vytvoření úzkého institucionalizovaného ekonomického vztahu zúčastněných 

států. Spory mezi ČLR a Japonskem z let 2010 – 2012 ( především roztrţky obou států 

o suverenitu ostrovů Senkaku) se na vývoji vzájemných jednání týkajících se 
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institucionalizace ekonomického vztahu příliš neprojevily. Stejně tak se vzájemné spory 

neprojevily ani na vývoji vzájemného obchodu. Dlouholetý růst bilaterálního obchodu 

nebyl narušen ani v obdobích, kdy došlo k eskalaci politických vztahů na základě 

teritoriálních sporů či sporů historického charakteru. Údaje týkající se 

makroekonomických ukazatelů čínsko – japonského obchodu poukazují na existenci 

vysoké ekonomické závislosti těchto aktérů i na její dlouhodobé prohlubování (i přes 

nízkou míru institucionalizace ekonomických vztahů).  Skutečnost, ţe nedošlo 

k narušení jednání o institucionalizaci ekonomických vztahů ani k reálnému omezení 

vzájemného obchodu v důsledku vzájemných sporů svědčí o významu ekonomických 

faktorů a jejich vlivu na vzájemné politicko – strategické uvaţování obou aktérů i o 

pozitivním vlivu ekonomických faktorů na úroveň adversarity. Výsledky liberální 

analytické roviny tak doplňují závěry realistické liberální roviny. Nepřiměřená reakce 

ČLR na japonský systém protiraketové obrany by mohla zkomplikovat rozhovory 

týkající se uzavření dohody FTA nebo jiným způsobem negativně ovlivnit vývoj 

vzájemných ekonomických vztahů. Charakter vzájemného ekonomického vztahu tak 

sniţuje úroveň adversarity a motivuje oba aktéry ke vzájemně umírněnému 

strategickému chování. 

 

3.3. Konstruktivistická analytická rovina 

Konstruktivistická rovina analyzuje vzájemný diskurz ČLR a Japonska v 

kontextu specifické povahy vzájemných vztahů a zároveň se snaţí reflektovat budování 

systémů protiraketové obrany Japonska. Cílem konstruktivistické roviny je zjistit, 

jakým způsobem se aktéři navzájem vnímají, ale i jakým způsobem formulují vzájemné 

politické postoje. Na základě oficiálního diskurzu politických elit obou států je pak 

moţné sledovat impulsy vzájemného chování vycházející z interakce na úrovni 

řečového aktu. Konstruktivistická geopolitická dimenze umoţňuje odhalit oficiální 

postoje politických elit sledovaných aktérů a propojit je s jejich reálnými činy, coţ 

pomáhá dokreslit analýzu bilaterálního vztahu ČLR a Japonska a odkrýt specifické 

podněty strategického chování vycházející z interakce vzájemných aktérů v podobě 

řečového aktu. 
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3.3.1. Diskurz ČLR vůči Japonsku 

Diskurz ČLR vůči Japonsku je ovlivňován jejich sloţitým vzájemným vztahem a 

reflektuje jeho aktuální stav. Oficiální čínský diskurz směřovaný japonské straně se 

vyznačuje specifickou ambivalentní povahou. Na jedné straně je očividné, ţe ČLR 

vnímá rozdílné strategické uvaţování japonska i význam vzájemných sporů 

historického a teritoriálního charakteru. Na druhé straně ČLR vyjadřuje zájem dále 

rozvíjet vzájemné vztahy v pozitivním duchu, zejména pak v oblasti ekonomické 

spolupráce.
273

 Tento specifický vztah k Japonsku se projevuje jak v prohlášeních 

politických elit ČLR, tak v oficiálních strategických dokumentech. V pozdější době se 

k těmto prvkům přidal i důraz na rozvoj vzájemně prospěšných vztahů zaloţených na 

sdílených strategických zájmech. Daný prvek je ale aţ důsledkem společné čínsko- 

japonské deklarace z roku 2008.
274

 Jako příklad čínského diskurzu vůči Japonsku zde 

budou uvedena především vybraná prohlášení čínského prezidenta Hu Jintaa z let 2005, 

2009 a 2011. Tato tři prohášení byla vybrána z několika důvodů: obsahují pohled 

čínského prezidenta na podobu a vývoj vzájemných vztahů obou států; odráţejí vývoj 

čínského pohledu na vzájemný vztah s Japonskem v období, kdy došlo k významnému 

rozvoji vzájemných vztahů; vyznačují se určitou mírou komplexnosti (pojímají 

vzájemný čínsko – japonský vztah jako celek). 

Od roku 2001 do roku 2006 panovaly mezi ČLR a Japonskem napjaté politické 

poměry. K částečnému obnovení politických styků došlo jiţ v roce 2005. V daném roce 

vyslovil japonský premiér Junichiro Koizumi omluvu za „škody a utrpení“, jeţ byly 

důsledkem „aktů agrese a koloniální minulosti“ Japonska.
275

 Omluva japonského 

premiéra, která reagovala i na spor historického charakteru mezi ČLR a Japonskem, jeţ 

se intenzivně rozvíjel jiţ od roku 2001, byla následována osobní schůzkou japonského 

premiéra a čínského prezidenta Hu Jintaa. Na této schůzce prezentoval čínský prezident 

„Pětibodový návrh“ (= Five Point Proposal), jeţ podporoval udrţení a nové posílení 

                                                           
273 Hu Jintao Meets with Japanese Prime Minister Yoshihiko Noda. Ministry of Foreign Affairs PRC. 2011: 
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http://www.fmprc.gov.cn/eng/zxxx/t877239.htm
http://www.chinaconsulatesf.org/eng/xw/t556203.htm
http://www.fmprc.gov.cn/eng/zxxx/t789585.htm
http://news.bbc.co.uk/2/hi/asia-pacific/4471495.stm


104 
 

vzájemných vztahů obou aktérů.
276

 Zmíněný návrh odráţel sloţité nastavení 

bilaterálních vztahů i ambivalentní postoj ČLR vůči Japonsku. První bod odkazoval na 

smlouvy podepsané v letech 1972 a 1978 (Společné komuniké japonské a čínské vlády; 

Smlouva o míru a přátelství mezi ČLR a Japonskem) a označil je za „základ rozvoje 

vzájemného partnerství ČLR a Japonska i ve 21. Toletí“.
277

 Druhý, třetí a čtvrtý bod 

přímo odráţely problematiku vzájemných sporů i rozdílné strategické uvaţování 

sledovaných aktérů. Druhý bod vyzdvihoval „historii“ a její reflexi označoval za 

„základ rozvoje budoucích vztahů“. Třetí bod zdůrazňoval význam správného uchopení 

otázek týkajících se Tchaj-wanu v rámci bilaterálního vztahu ČLR – Japonsko. Čtvrtý 

bod navrhoval „..... řešit rozdílnosti mezi ČLR a Japonskem pomocí rovnocenného 

dialogu a vzájemných konzultací ..... a vyhnout se tak narušení čínsko – japonského 

přátelství“.
278

 Poslední bod „Pětibodového návrhu“ podporoval snahu dále rozvíjet 

vzájemnou spolupráci a výměnu v mnoha oblastech (hl. v ekonomické a kulturní 

oblasti), snahu zvýšit vzájemné porozumění, rozšířit společné zájmy a prosadit stabilní a 

pozitivní rozvoj čínsko – japonských vztahů.
279

 Poslední bod tak poukázal na jasný 

zájem ČLR podporovat pozitivní vývoj vzájemných vztahů, zejména pak v ekonomické 

rovině. 

V roce 2009 proběhla další důleţitá schůzka čínského presidenta Hu Jintaa a 

japonského premiéra Tara Aso. Prezident ČLR přednesl nové pětibodové prohlášení. 

Toto prohlášení odráţelo významný posun v čínsko – japonských vztazích. Převáţná 

část tak byla věnována pozitivnímu rozvoji vzájemných vztahů ČLR a Japonska 

v ekonomické oblasti. Ačkoliv byl důraz kladen na pozitivní vývoj ekonomických 

vztahů, některé body připomínaly rozdílnosti strategického uvaţování i rozdílné zájmy 

obou aktérů.
280

 V prvním bodu prohlášení vyzval prezident Hu Jintao obě strany 

k dialogu, jeţ by přispěl k rozvoji a integraci asijsko – pacifického regionu. Čínský 

prezident v tomto projevu zdůraznil pozitivní vliv personálních výměn a styků na řešení 

vzájemných rozdílností. Stejně tak vyzdvihnul i význam vzájemných styků ČLR a 
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278 Vang. 2008. str. 106 
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280 Chinese President Hu Jintao Meets with Japanese Prime Minister Taro Aso. Consulate – general of the PRC in San Francisco. 
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Japonska na multilaterálních summitech.
281

 Ve druhém bodu prohlášení jsou 

zdůrazněny silné ekonomické vazby ČLR a Japonska. Vzájemná ekonomická 

spolupráce je označována jako nástroj řešení následků ekonomické krize. Druhý bod 

prohlášení konkrétně říká: „ČLR a Japonsko jsou si důležitými obchodními partnery, 

proto je nutné dále rozvíjet bilaterální ekonomickou a obchodní spolupráci.“  ..... „Obě 

strany by měly přijmout opatření, na jejichž základě bude možné překonat problémy 

(plynoucí z ekonomické krize), objevit nový potenciál a rozšířit vzájemné vazby s cílem 

udržet stabilní výsledky vzájemného obchodu.“
282

 Třetí bod zdůrazňuje nutnost posílit 

důvěru obou aktérů v bezpečnostní oblasti, a to především tím, ţe bude zvýšena 

vzájemná výměna osob a informací na úrovni politických stran, zákonodárné struktury a 

kompetentních vojenských orgánů.
283

 Čtvrtý bod zdůrazňuje snahu posílit vzájemnou 

spolupráci v mezinárodních vztazích, zejména pak v oblasti východní Asie. Podle 

návrhu Hu Jintaa by měli oba aktéři společně podporovat ostatní regionální státy 

(v jejich úsilý vyrovnat se s následky ekonomické krize), posunout kupředu jednání o 

vytvoření regionální zóny volného obchodu v oblasti východní Asie, rozšířit principi 

volného trhu a podporovat ekonomickou a finanční spolupráci.
284

 Pátý bod pak apeluje 

na vhodné řešení citlivých témat vzájemného vztahu ČLR a Japonska prostřednictvím 

vzájemné spolupráce. V rámci pátého budu je řečeno následující: „Čína doufá, že obě 

strany budou přistupovat k citlivým oblastem vzájemného vztahu v souladu s principy 

danými oficiálními politickýnmi smlouvami, a že obě strany se budou snažit předcházet 

zablokování pozitivního vývoje vzájemných vztahů.“ ..... „Čína a Japonsko jsou 

ekonomicky závislé.“ ..... „Čínská strana je odhodlána posílit vzájemnou komunikaci a 

spolupráci s Japonskem na bilaterální, regionální i globální úrovni.“
285

 Prohlášení Hu 

Jintaa z roku 2009 tak plně reflektuje vývoj čínského vztahu k Japonsku od roku 2005 

do roku 2009. Pozitivní vývoj zaţehnal tématiku vzájemných sporů. Spory historického 

charakteru, jeţ eskalovaly mezi roky 2001 a 2006, byly (alespoň na čas) překonány.
286
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Teritoriální spory ve Východočínském moři byly částečně vyřešeny konsenzuální 

dohodou z roku 2008.
287

 Stejně tak toto prohlášení reaguje na rostoucí ekonomickou 

interdependenci aktérů i propad vzájemného obchodu v roce 2009.
288

 Podpora 

spolupráce ČLR a Japonska na regionální scéně se pak projevila na pozdějších 

jednáních obou států v rámci Trilaterálního fóra Japonsko – ČLR – Korejská 

republika.
289

 V neposlední řadě je důraz kladen na opatrné a správné řešení 

problematických témat vzájemných vztahů i na budování vzájemné důvěry 

v bezpečnostní oblasti. Prohlášení čínského prezidenta Hu Jintaa z roku 2009 tak 

vyznívá poměrně pozitivně, klade důraz na ekonomickou spolupráci a prosazuje citlivé 

řešení vzájemných sporů i strategických rozdílností. 

Prohlášení čínského prezidenta z roku 2011 uvádělo, ţe ČLR a Japonsko jsou 

blízkými sousedy i významnými regionálními a světovými aktéry. Stejně tak uvádělo, 

ţe vzájemný vztah ČLR a Japonska představuje pro obě strany jednu 

z nejvýznamnějších bilaterálních vazeb vůbec.
290

 Projev perezidenta ČLR Hu Jintaa 

obsahoval i následující prohlášení, která rozvíjela výše uvedená stanoviska: „Od doby, 

kdy oba státy společným úsilým normalizovaly své vzájemné vztahy, dosáhla bilaterální 

výměna a spolupráce bezprecedentní úrovně.“ ..... „Zlepšování a rozvoj čínsko – 

japonských vztahů pozitně ovlivnil nejen naše země, ale také přispěl k míru, prosperitě a 

stabilitě Asie i světa.“
291

 Kromě těchto odkazů na ekonomickou interdependenci ČLR a 

Japonska se v daném prohlášení objevil i pozitivní ohlas na vývoj interakcí ČLR a 

Japonska v oblasti vzájemně prospěšných vztahů strategického významu. Prezident Hu 

Jintao poukázal na to, ţe ČLR vţdy zaujímala strategický a dlouhodobý pohled na 

vývoj vzájemných vztahů s Japonskem. Odkazy tohoto typu vyjadřuje i následující část 

prohlášení: „Čína je připravená spolupracovat s Japonskou stranou s ohledem na 

vitální zájmy obou národů, posílit všestranné rozhovory, výměny i spolupráci na 

bilaterální, regionální a globální úrovni v oblastech politky, ekonomie nebo kultury.“
292
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288 Yuqing. 2009. str. 52; Japan – China Trade in 2009 Declines for the First Time in 11 years. Japan External Trade Organization: 

http://www.jetro.go.jp/en/news/releases/20100217809-news  

289 Wei. 2011. str. 11; Yan. 2011. Str. 10 , 11; Lintao. 2012. str. 13 
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Uvedené prvky daného prohlášení z roku 2011 byly doplněny zněním pětibodovoé 

směrnice z roku 2009.
293

  

Diskurz oficiálních politických elit ČLR se prakticky nevyjadřoval k budování 

systémů protiraketové obrany Japonska. Prohlášení čínské strany na toto téma jsou 

ojedinělá a vztahují se spíše k iniciativě USA (japonský systém protiraketové obrany je 

vyvíjen ve spoupráci s USA). Jedním z nejvýznamnějších výroků, který byl vyřčen jiţ 

v roce 1999, a který vystihuje i současný pohled ČLR na situaci, pouţil tehdejší ředitel 

Oddělení pro kontrolu zbrojení ministerstva zahraničních věcí PRC Sha Zukang: 

„Nepředpokládáme spor o to, čemu bychom mohly říkat skutečné ‚regionální systémy 

protiraketové obrany‘ (= Theater Missile Defense – TMD). Zde mám na mysli 

protiraketové systémy používané pouze v omezené oblasti. Čína je však proti rozvoji, 

rozmisťování a šíření protiraketových systémů s potenciálním strategickým dopadem na 

obranné schopnosti určitého státu pod záštitou TMD, které porušují literu a ducha 

smlouvy o protiraketové obraně  (= Anti Ballistic Missile treaty – ABM treaty), a které 

překračují hranici legitimní sebeobrany.“
294

 Tento výrok poukazuje na obavy ČLR 

plynoucí z moţného propojení japonského systému protiraketové obrany s americkým a 

z moţných dopadů tohoto aktu na deterenční potenciál čínských jaderných sil.
295

 Velmi 

podobně zní i současné protesty čínské strany. V roce 2012 (tedy po více neţ 10 letech 

od vyjádření Sha Zukanga) reagovalo čínské Ministerstvo pro národní obranu (= 

Ministry of National Defense) na společný vývoj protiraketové obrany Japonska a USA 

podobně: „Čína se vždy domnívala, že k tématu protiraketové obrany by mělo být 

přistupováno se vší rozvážností, z pohledu globální strategické stability.“
296

 Chen Zhou 

(ředitel Centra pro národní obrannou politiku ČLR = Center for National Defense 

Policy PRC) se vyjádřil k danému tématu v podobném duchu: „Národní systém 

protiraketové obrany USA ničí globální strategickou stabilitu, komplikuje proces 

nukleárního odzbrojení a nešíření jaderných zbraní a může dokonce spustit nové závody 
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ve zbrojení.“
297

 Luo Zhaohui (ředitel Odboru ministerstva zahraničních věcí ČLR pro 

asijské záleţitosti) komentoval rozmisťování systémů protiraketové obrany v oblasti 

severovýchodní Asie i aktivity USA v této souvislosti následovně: „Čínská vláda vždy 

trvala na tom, že státy by měly začít snahou udržet globální strategickou stabilitu a 

podporovat vzájemnou strategickou důvěru mezi velmocemi tak, aby mohlo být 

přistupováno k tématu protiraketové obrany obezřetně.“ ..... „Budování protiraketové 

obrany v asijsko – pacifickém regionu bude mít negativní dopad na globální a 

regionální strategickou stabilitu a výrazně překračuje bezpečnostní potřeby států 

v tomto regionu.“
298

 Literatura zabývající se diskurzem, který se utváří v rámci čínské 

odborné komunity poukazuje i na další skutečnosti, které jsou zdrojem čínských obav 

vycházejících z budování japonského systému protiraketové obrany: 1) ČLR se obává 

přímého propojení japonského systému protiraketové obrany se systémem USA. To by 

mohlo vést ke zvýšení schopností amerického obranného systému a zásadně tak ohrozit 

globální strategickou stabilitu. 2) Japonsko je podle ČLR jiţ v současné době 

významnou vojenskou mocností. Systémy protiraketové obrany by mohly Japonsko 

motivovat ke změně vojenské strategie, a to z defenzivní na ofenzivní (pocit ohroţení 

regionálních strategických zájemů ČLR, např. v otázce ostrovů Senkaku). 3) Spolupráce 

na vývoji systému protiraketové obrany mění podle ČLR povahu vojenské aliance USA 

– Japonsko. Toto by mohlo do budoucna vést ke stavu, kdy Japonsko bude v této alianci 

plně rovnocenným partnerem. Současný stav ochrany, jeţ poskytuje USA Japonsku 

povaţuje ČLR za dostatečný.
299

 Obavy ČLR z budování japonského sytému 

protiraketové obrany jsou výrazně podpořeny a částečně mohou být i důsledkem 

rozdílného strategického uvaţování obou aktérů i existencí střetu zájmu (téma 

protiraketové obrany a rozdílného strategického uvaţování je tak do značné míry 

propojeno). A právě tématům rozdílného strategického uvaţování i střetu zájmu věnuje 

čínský diskurz směřovaný japonské straně významný prostor. Jisté propojení oficiálního 

čínského diskurzu (tak jak je v této práci analyzován) a budování japonských systémů 

protiraketové obrany je patrné. Není ale moţné konstatovat, ţe by japonské systémy 

protiraketové obrany hrály v rámci oficiálního čínského politického diskurzu 

významnější roli, obvzvláště zváţíme-li analyzovaná prohlášení Hu Jintaa. 
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Analýza vývoje čínského diskurzu vůči Japonsku potvrzuje jeho ambivalentní 

povahu. Ve všech prohlášeních prezidenta ČLR je kladen důraz na pozitivní vývoj 

vzájemných vztahů. Projevy z let 2009 a 2011 dále zdůrazňují význam ekonomických 

závislostí i nutnost ekonomické a kulturní spolupráce na bilaterální, regionální a 

globální úrovni. Odráţí tak výrazné zlepšení vzájemných vztahů mezi roky 2005 a 

2010. Stejně tak je patrné, ţe oba státy v tomto období věnovaly rozvoji ekonomické 

spolupráce mnoho úsilý, a to jak na bilaterální, tak na regionální úrovni (viz Liberální 

analytická rovina). Na straně druhé všechna prohlášení prezidenta Hu Jintaa obsahují 

odkazy na rozdílné strategické uvaţování obou států i na existenci rozdílných zájmů, 

přičemţ prohlášení z let 2009 a 2011 apelují na jejich citlivé řešení pomocí dialogu a 

spolupráce. Ačkoliv oficiální čínský diskurz prakticky neobsahuje vyjádření na adresu 

japonského systému protiraketové obrany, jistá pojítka mezi tímto technologickým 

faktorem a analyzovanými prohlášeními je moţné pozorovat. Je však patrné, ţe 

japonský systém protiraketové obrany nepatří mezi hlavní motivy čínské rétoriky. 

Ačkoliv rozvoj čínského systému protiraketové obrany přispívá k obezřetnému 

čínskému diskurzu vůči Japonsku i k obezřetnému chování ČLR na strategické úrovni 

(viz Realistická analytická rovina), systém protiraketové obrany není v současné době 

jeho hlavním motivem. Vývoj vzájemných vztahů ČLR a Japonska i jejich reálný stav 

je v diskurzu ČLR vůči Japonsku jednoznačně reflektován. Stejně tak je patrné, ţe 

oficiální diskurz ovlivnil reálné chování ČLR ve vzájemném vztahu (např. návrh z roku 

2009 více se zapojit v rámci regionálního ekonomického dialogu a spolupráce). Obecně 

pozitvní rétorika vůči Japonsku naznačuje, ţe ČLR nezamýšlí zásadní změnu svého 

regionálního strategického chování. 

 

3.3.2. Diskurz Japonska vůči ČLR 

Oficiální japonský diskurz vůči ČLR bude analyzován na základě hlavních 

prohlášení japonských politických elit, která svým obsahem reagují na vývoj čínsko – 

japonských vztahů mezi roky 2005 a 2011 (tedy ve stejném časovém úseku, ve kterém 

byl v předchozí podkapitole analyzován čínský diskurz vůči Japonsku). Vzhledem 

k častému střídání vlád v Japonsku, budou vybrána pouze oficiální prohlášení 

příslušných premiérů, která reagují na projevy čínského prezidenta Hu Jintaa z let 2005, 

2009 a 2011. V roce 2005 byl japonským premiérem Junichiro Koizumi, v roce 2009 
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Taro Aso a v roce 2011 Yoshihiko Noda. Výše analyzovaná prohlášení čínského 

prezidenta Hu Jintaa byla prezentována na jeho osobních schůzkách se jmenovanými 

předsedy vlády Japonska, proto byly k analýze Japonského diskurzu směřovaného na 

adresu ČLR vybrány reakce právě těchto osob. 

Japonský premiér Junichiro Koizumi reagoval v roce 2005 na „Pětibodový 

návrh“ čínského prezidenta Hu Jintaa poměrně otevřene a pozitvně. Premiér Koizumi 

kladl důraz především na ekonomické faktory ovlivňují vzájemný vztah a  vyjádřil vůli 

budovat vzájemně prospěšné kooperativní vztahy s ČLR. Tuto skutečnost dokládají i 

následující prohlášení japonského premiéra: „..... pro nás je velmi důležité rozvíjet 

japonsko – čínské vztahy v duchu přátelství.“ ..... „Rychlý rozvoj Číny není pro 

Japonsko hrozbou, ale příležitostí.“ ..... „Japonsko bude aktivně podporovat rozvoj 

japonsko – čínských kooperativních vztahů ....“.
300

 Premiér Koizumi reagoval i na 

problematické oblasti vzájemného vztahu obou států (které ve svém projevu zdůraznil 

čínský prezident Hu Jintao): „..... japonská vláda bude k historickým otázkám a 

k tématu Tchaj-wanu i nadále přistupovat v souladu s platnými smlouvami podepsanými 

v letech 1972 a 1978“ (tak jak to navrhoval Hu Jintao ve svém projevu – viz Diskurz 

ČLR vůči Japonsku).
301

 Posledním bodem, který Junichiro Koizumi zmínil, bylo 

odhodlání Japonska správně uchopit téma vzájemných rozdílností a řešit je pomocí 

oboustranného dialogu.
302

 Na konci roku 2005 se pak japonský premiér vyjádřil 

k realitě japonsko – čínských vztahů následovně: „Vždy jsem podporoval přátelské 

vztahy mezi Japonskem a Čínou. Japonsko – čínské vztahy jsou extrémně důležité. 

Z tohoto pohledu jsem vždy říkal, že nesmíme dovolit, aby rozdílnosti mezi oběma 

stranami, které se týkají několika málo otázek, ovlivňovaly budoucí rozvoj našich 

bilaterálních vztahů.“
303

 Stejně jako čínský prezident i japonský premiér zdůrazňoval 

význam vzájemných vztahů a nutnost rozvíjet vzájemnou spolupráci. Vyjádření 

japonského premiéra ale reagují i na problémové oblasti vzájemného vztahu. Je tak 

patrné, ţe také Japonsko vnímalo ambivalentní povahu tohoto bilaterálního vztahu. 
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Ačkoliv byl v roce 2005 vzájemný vztah Japonska a ČLR poznamenán dlouhodobějším 

sporem historického charakteru, reakce japonského premiéra na „Pětibodový návrh“ 

byla pozitivní a vyzdvihovala především tématiku, jeţ odkazovala na snahu zlepšit 

vzájemné vztahy pomocí kooperativního chování. 

Dynamický vývoj vzájemných čínsko – japonských vztahů mezi roky 2005 – 

2009 se pozitivně projevil i na oficiálním japonském diskurzu vůči ČLR. Jiţ v roce 

2008 uvedl japonský premiér Taro Aso (na schůzce s čínským předsedou vlády Wenem 

Jiabaem) následující prohlášení týkající se vzájemných vztahů Japonska a Číny: 

„Japonsko je spokojeno se stabilním a zdravým vývojem bilaterálních vazeb. Japonsko 

podporuje obecné směřování japonsko – čínského přátelství a je ochotné pokračovat 

v četných vzájemných kontaktech na vysoké úrovni. Chceme prohlubovat oboustrannou 

politickou důvěru, správně řešit vzájemné rozdílnosti a podporovat vzájemný dialog a 

spolupráci s Čínou v oblastech jako jsou ekonomika či obchod.“ ..... „Japonsko bude 

nadále rozvíjet reciproční strategické vztahy s Čínou. Stejně tak je Japonsko připraveno 

posílit spolupráci a koordinaci s Čínou, ve snaze řešit následky mezinárodní finanční 

krize.“ ..... „Společné kroky jsou důležité pro vytváření regionální stability a 

ekonomického rozvoje.“
304

 Toto prohlášení japonského premiéra reflektovalo výrazný 

posun a zlepšení vzájemných vztahů Japonska a ČLR od roku 2005 a předznamenalo i 

pozitivní rétoriku japonské vlády v roce 2009. Na revitalizované znění „Pětibodového 

návrhu“, které přednesl čínský prezident Hu Jintao na setkání s japonským premiérem 

v roce 2009, reagovala japonská strana v podobně umírněném duchu. Japonský premiér 

Taro Aso podpořil návrh čínské strany posílit dialog a spolupráci na téma bilaterálních 

strategických a vzájemně prospěšných vztahů, rozšířit oboustrannou komunikaci a 

spolupráci v různých oblastech a zdůraznil odhodlání japonské strany „řešit následky 

finanční krize pomocí společného úsilí a prostředků“.
305

 Prohlášení japonského 

premiéra dále podpořilo rozvoj vzájemné spolupráce v ekonomické oblasti na bilaterální 

i regionální úrovni a zdůraznilo odhodlání japonské strany rozvíjet vzájemně prospěšné 

vztahy zaloţené na sdílených strategických zájmech.
306

 Důraz na ekonomickou 
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spolupráci Japonska a ČLR i na rozvoj vzájemně prospěšných vztahů na základě 

sdílených strategických zájmů se staly důleţitou součástí i dalšího projevu japonského 

premiéra Tara Aso z dubna 2009, jeţ byl nazván „Mé poselství, inspirace a povzbuzení 

budoucímu japonskému a čínskému vedení“ (=My Message to Inspire and Encourage 

the Japan-China Future Leaders). Tento projev byl prezentován na společném japonsko 

– čínském setkání, které v dané době probíhalo.
307

 Pozitivní tón japonské rétoriky vůči 

ČLR v letech 2008 a 2009 podpořilo i „Společné prohlášení japonské a čínské vlády na 

podporu vzájemně prospěšných vztahů založených na společných strategických 

zájmech“ (= Joint Statement between the Government of Japan and the Government of 

the People's Republic of China on Comprehensive Promotion of a Mutually Beneficial 

Relationship Based on Common Strategic Interests).
308

 Co se týče rozvoje vzájemně 

prospěšných vztahů uvedl Taro Aso následující: „Japonsko a Čína jsou z geografického 

pohledu sousedé.“ ..... „Pozitivní spolupráce v ekonomické a politické rovině a pokrok 

v oblasti vzájemně prospěšných vztahů založených na společných strategických zájmech 

položili pevný základ budoucím japonsko – čínským vztahům.“
309

 Japonský premiér 

Taro Aso tak zvolil pozitvní diskurz, který jednak odráţel vývoj politicko – 

ekonomických vztahů Japonska a ČLR do roku 2009 a jednak reagoval na aktuální 

čínskou rétoriku (revitalizované znění „Pětibodového návrhu“, viz Čínský diskurz vůči 

Japonsku). 

V roce 2011 pak japonský premiér Yoshihiko Noda podpořil prohlášení 

čínského prezidenta Hu Jintaa. Noda zopakoval, ţe čínský rozvoj je velkou příleţitostí 

jak pro Japonsko, tak pro ostatní státy světa. Stejně tak upozornil, ţe vzájemný vztah 

Japonska a Číny prodělal dynamický vývoj, přičemţ poukázal na vzrůstající objem 

vzájemného obchodu i na rostoucí míru vzájemných personálních kontaktů a výměn.
310

 

Japonský premiér dále vyjádřil své odhodlání posunout vzájemný japonsko – čínský 

vztah kupředu. Projev také vyzvihoval „Společné prohlášení japonské a čínské vlády na 
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podporu vzájemně prospěšných vztahů založených na společných strategických 

zájmech“ z roku 2008 a jeho význam pro vytváření pozitivního kooperativního vztahu 

obou aktérů.
311

 Yoshihiko Noda vyjádřil odhodlání Japonska vyuţít naskytnuté 

příleţitosti ke zvýšení důvěry mezi oběma aktéry, k dalšímu prohloubení ekonomických 

vztahů a  k podpoře vzájemné spolupráce v oblastech ekonomiky, obchodu, financí, 

personálních výměn nebo v oblati zlepšování ţivotního prostředí.
312

 Noda doplnil 

čínského prezidenta, kdyţ apeloval, aby „obě strany společně podporovaly mír a 

prosperitu v asijsko – pacifickém regionu“.
313

 Yoshihiko Noda tak ve svém prohlášení 

zdůraznil své odhodlání dále rozvíjet ekonomickou spolupráci, apeloval na zvýšení 

vzájemné personální výměny i na nutnost spolupráce při vytváření stabilního 

vzájemného vztahu i stabilního regionálního prostředí. Z prohlášení japonského 

premiéra je patrné také to, ţe japonská strana nadále vnímá rozdílnosti strategického 

uvaţování i rozdílné zájmy obou aktérů. V tomto ohledu odkazoval Yoshihiko Noda na 

význam budování vzájemně prospěšných vztahů zaloţených na sdílených strategických 

zájmech (na základě společného čínsko – japonského komuniké z roku 2008). 

V podobném duchu se neslo rovněţ vyjádření japonského premiéra z července roku 

2012, a to i přes nové vyhrocení teritoriálního sporu o ostrovy Senkaku.
314

 

Oficiální diskurz Japonska vůči ČLR prakticky neobsahuje ţádná prohlášení 

týkající se budování vlastního systému protiraketové obrany. V diskurzu ČLR, který se 

zaměřuje na regionální systémy protiraketové obrany je pak spíše kritizována iniciativa 

USA, neţ japonský systém. Některá japonská prohlášení a dokumenty však nepřímo 

poskytují odpověď na čínské obavy ze spojení systému protiraketové obrany Japonska a 

USA, z moţného vyuţití japonského systému k omezení čínského jaderného deterentu 

nebo na obavy z moţného ofenzivního vyuţití japonského systému protiraketové 

obrany. Oficiální prohlášení prvního tajemníka kabinetu japonského premiéra z roku 
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1998 říká, ţe „systémy protiraketové obrany jsou z japonské perspektivy pojímány 

výhradně jako obranný prostředek“.
315

 Kabinetní rozhodnutí z roku 2003 týkající se 

sytémů protiraketové obrany pak stanovuje: „Systém protiraketové obrany je čistě 

obranným opatřením bez jakékoliv jiné alternativy, jehož cílem je chránit životy a 

majetek japonských občanů proti útoku balistických střel. Japonský systém splňuje 

princip výhradně defenzivně orientovaného způsobu národní obranné politiky. Proto 

jsme shledali, že systém protiraketové obrany Japonska nepředstavuje žádnou hrozbu 

pro sousední státy a nenarušuje tak regionální stabilitu.“
316

 Stejné kabinetní rozhodnutí 

tento princip dále rozvíjí: „..... systém protiraketové obrany, který zavádí japonská 

vláda je zaměřen na obranu Japonska. Bude provozován  na základě nezávislého 

japonského rozhodování a nebude použit k ochraně třetích států.“
317

 Obě prohlášení 

zdůrazňují defenzivní vyuţití systémů protiraketové obrany Japonska. Kabinetní 

prohlášení z roku 2003 pak ještě dodává, ţe systémy protiraketové obrany Japonska 

nebudou vyuţity pro ochranu třetích států. To v zásadě znamená, ţe Japonsko odmítá 

přímé propojení vlastního systému s národním systémem protiraketové obrany USA. 

Obranná povaha systému protiraketové obrany pak podle Japonského prohlášení 

nepředstavuje hrozbu ostatním regionálním státům (včetně ČLR) ani nepřispívá k 

destabilizaci regionálního strategického prostředí. Ţádný z dokumentů nereaguje přímo 

na čínský diskurz, který se týká regionálních systémů protiraketové obrany. Citované 

části japonských prohlášní ohledně principů rozmístění a budování systému 

protiraketové obrany však modifikují a umírňují představy týkající se moţných rizik 

vycházejících právě z daného technologického prvku (která zdůrazňuje ve svém 

diskurzu čínská strana). Japonský diskurz týkající se vyuţití systémů protiraketové 

obrany tak nedával důvod pro zásadní změnu strategického chování ČLR.  

Japonský diskurz vůči ČLR mezi roky 2005 a 2011 odráţel vývoj vzájemných 

vztahů obou aktérů.  Ačkoliv je patrné, ţe i japonská strana si je vědoma rozdílného 

strategického uvaţování a rozdílných zájmů, japonský diskurz vůči ČLR vyzníval ve 
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sledovaném období pozitvně. Důraz byl kladen na rozvoj vzájemných kooperativní 

vztahů v mnoha oblastech, zejména pak v oblasti ekonomické. Všechna prohlášení také 

apelují na vzájemnou spolupráci při vytváření regionální stability a podporují řešení 

vzájemných rozdílností pomocí kooperativní akce. Japonská prohlášení od roku 2008 

pak prosazují také rozvoj vzájemně prospěšných vztahů zaloţených na společných 

strategických zájmech. Japonský diskurz vůči ČLR se tak vyvíjel velmi podobně, jako 

tomu bylo v opačném případě. I v případě Japonska je patrné propojení diskurzu 

s reálnou politikou. Rostoucí ekonomická výměna, dynamický rozvoj agendy v rámci 

Trilaterálního fóra Japonsko – ČLR – Korejská republika nebo „Společné prohlášení 

japonské a čínské vlády na podporu vzájemně prospěšných vztahů založených na 

společných strategických zájmech“ jsou toho důkazem. Vstřícný diskurz japonské 

strany tak pozitivně přispěl k vývoji vzájemných vztahů ČLR a Japonska od roku 2005 

do roku 2011 (především v ekonomické rovině). ČLR v daném období neměla důvody, 

proč měnit své regionální strategické chování na základě podnětů, které by vycházely 

z japonské rétoriky. To nemění ani bliţší pohled na japonský diskurz týkající se 

budování systémů protiraketové obrany a jejich vyuţití. 

 

3.3.3. Zhodnocení 

Vzájemný diskurz ČLR a Japonska od roku 2005 do roku 2011 reflektuje 

významný rozvoj vzájemných vztahů na ekonomické a politické rovině. Rétorika obou 

států prosazuje ekonomickou spolupráci, personální výměny a kooperativní jednání 

obou aktérů na bilaterální i regionální úrovni. Cílem vzájemné spolupráce na regionální 

úrovni by mělo být podle prohlášení obou stran vyřešení dopadů ekonomické krize, 

podpora regionálního obchodu a vytvoření stabilního regionálního prostředí. Jak 

oficiální diskurz ČLR, tak oficiální diskurz Japonska poukazuje na problematické 

oblasti vzájemného vztahu, jakými jsou rozdílné strategické uvaţování i existence 

vzájemných sporů. Čínsko – japonský diskurz se tak vyznačuje specifickou 

ambivalentní povahou. Na jedné straně je kladen důraz na pozitivní vývoj 

ekonomických vztahů. Na straně druhé jsou zdůrazňovány rozdílnosti strategického 

charakteru. Obě strany však ve svých vyjádřních podporují kooperativní řešení 

zmíněných rozdílností pomocí vzájemného dialogu. Od roku 2008 je pak kladen důraz 

na vytváření vzájemně prospěšných vztahů zaloţených na společných strategických 
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zájmech, které má být prostředkem jak překonat oboustranné rozdílnosti. Vzájemný 

diskurz tak reaguje na pozitivní vývoj čínsko – japonských vztahů ve sledovaném 

období a prosazuje rozvoj vzájemných interakcí na ekonomické i politické rovině. 

Z pohledu ČLR tak vývoj oboustranného diskurzu směřuje správným směrem (je 

pozitivní). Na základě analýzy vzájemného diskurzu tak nejsou pozorovatelné motivy, 

které by podněcovaly zásadní změnu ve strategickém chování ČLR. Tuto skutečnost 

nemění ani prvek japonského systému protiraketové obrany. Oficiální politický diskurz 

ČLR prakticky neobsahuje přímé reakce na japonský systém protiraketové obrany. 

Čínské výtky jsou směřovány především na adresu USA a jejich zapojení do struktury 

regionálního systému protiraketové obrany (v rámci společného projektu rozvoje 

systémů protiraketové obrany Japonska a USA). Japonský diskurz pak prakticky 

nekomentuje budování vlastních systémů protiraketové obrany ve vztahu k ČLR. 

Zmíněná prohlášení však poukazují na obecně umírněný diskurz Japonska, který 

podporuje výhradně obranné vyuţití systémů protiraketové obrany. Konstruktivistická 

analytická rovina tak ukazuje, ţe vzájemný diskurz nepředstavuje pro ČLR motivaci, 

která by vedla ke změně jejího umírněného strategického chování, a to ani v souvislosti 

s japonským systémem protiraketové obrany. 

 

3.4. Závěr případové studie ČLR – Japonsko 

Vzájemné spory ČLR a Japonska, jeţ jsou historického a teritoriální charakteru, 

jednoznačně ovlivňují čínské chování v jejich vzájemném vztahu a přispívají ke vzniku 

určité míry adversarity/konfliktního pnutí mezi danými aktéry. Odlišné strategické 

uvaţování v reáliích regionu severovýchodní Asie pak mezi sledovanými aktéry vytváří 

nedůvěru a podezřívavost, coţ dále přispívá k formování jisté úrovně adversarity. 

Vzájemné spory i rozdílné strategické uvaţování tak částečně motivují strategické 

chování ČLR. Na druhé straně obě strany utvářejí své regionální strategické chování 

obezřetně a pragmaticky, přičemţ důraz je kladen na umírněnost a obrannou pavahu 

Tento trend poukazuje na nízkou úroveň adversarity. ČLR sice reaguje na motivy 

vycházející z existence vzájemných sporů i na motivy vycházející z rozdílného 

strategického uvaţování, její reakce je však umírněná. Systémy protiraketové obrany 

Japonska pak nejsou prvkem, který by omezoval dosaţení čínských cílů v rámci 

strategie „odepření přístupu“ ani prvkem, který by měnil distribuci moci mezi ČLR a 
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Japonskem nebo mezi ČLR a USA. ČLR tak na základě výsledků analýzy v rámci 

realistické analytické roviny nemá důvod (ani zásadní motiv) měnit své regionální 

strategické chování v souvislosti se vznikem japonského systému protiraketové obrany.  

Ačkoliv je stav institucionalizace vzájemných ekonomických vztahů ČLR a 

Japonska na nízké úrovni, vzájemná ekonomická závislost je velmi vysoká. Enormní 

výše vzájemného obchodu i dlouhodobě rostoucí hodnoty makroekonomických 

ukazatelů vzájemného obchodu toto dokazují. Pokračující proces institucionalizace 

vzájemných ekonomických vztahů, který prodělal v nedávné době dynamický vývoj a 

rostoucí hodnoty vzájemného obchodu  motivují oba aktéry ke kooperativnímu jednání. 

To dokládá i skutečnost, ţe ekonomické procesy nebyly významněji narušeny ani 

v době eskalace vzájemných sporů mezi roky 2001 – 2006 nebo 2010 – červenec 2012. 

Charakter ekonomického vztahu ČLR a Japonska sniţuje úroveň adversarity obou 

aktérů a výrazně přispívá k umírněnému strategickému chování.  

Výsledky realistické a liberální analytické roviny se odráţejí na vzájemném 

diskurzu ČLR a Japonska. Vzájemný diskurz se vyznačuje specifickou ambivalentní 

povahou. Obě strany kladou důraz na vzájemnou spolupráci na bilaterální a regionální 

úrovni, a to především v ekonomické oblasti. Na druhé straně je patrné, ţe obě strany 

vnímají existenci vzájemných sporů i rozdílností na úrovni strategického uvaţování. Jak 

ČLR, tak Japonsko ale ve svém diskurzu apelují na řešení vzájemných sporů pomocí 

oboustranné spolupráce, vzájemného dialogu nebo pomocí rozvoje vzájemně 

prospěšných vztahů zaloţených na sdílených strategických zájmech. Rétorika obou států 

se tak nese v pozitvním duchu. Systémy protiraketové obrany nejsou zásadním 

podnětem, jeţ by motivoval vzájemný diskurz a odráţí se v něm spíše okrajově. Stejně 

tak je patrné, ţe vzájemný diskurz reaguje na aktuální vývoj vzájemných vtahů a 

motivuje oba státy k recipročnímu chování. Konstruktivistická analytická rovina 

ukazuje, ţe vzájemný diskurz nepředstavuje pro ČLR motivaci, která by vedla ke změně 

jejího umírněného strategického chování, a to ani v souvislosti s japonským systémem 

protiraketové obrany.  

ČLR nemá zásadní důvody měnit své umírněné chování v reakci na systémy 

protiraketové obrany Japonska. Strategické chování ČLR ve vzájemném vztahu 

s Japonskem je utvářeno celou škálou motivů, jeţ jsou kombinací interakcí na politicko 

– vojenské a ekonomické rovině i diskurzivního chování. Analýza v rámci této 
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případové studie ukazuje, ţe systémy protiraketové obrany nejsou faktorem, který by 

vedl k asertivnějšímu strategickému chování ČLR, k narušení ekonomických vztahů či 

vzájemného diskurzu. Výsledky této případové studie tak potvrzují obě hypotézy 

stanovené v rámci této diplomové práce: ČLR zásadně nemění své strategické chování, 

protoţe v důsledku budování regionálních systémů protiraketové obrany nedochází (ani 

by v blízké budoucnosti nemělo dojít) k významnému narušení bilaterálních vztahů 

sledovaných aktérů, k ohroţení vitálních regionálních strategických zájmů ČLR a 

narušení stability v regionu. Přehnaná reakce na japonský systém protiraketové obrany 

by mohla narušit pozitivní vývoj vzájemných vztahů sledovaných aktérů, zvýšit 

nedůvěru a podezřívavost či vyprovokovat spirálu odvetných akcí. Významným 

faktorem je tedy i racionální kalkulace ČLR nereagovat příliš silně tak, aby se Japonsko 

necítilo čínskou reakcí ohroţeno, nedošlo k vystupňování bezpečnostního dilematu a k 

narušení stabilního regionálního prostředí. Dílčí otázka diplomové práce – Proč se v 

přímé souvislosti s budováním systémů protiraketové obrany Japonska nemění také 

strategické chování ČLR v regionu severovýchodní Asie? – byla zodpovězena. 

 

4. Závěr 

Záměrem diplomové práce bylo zkoumat strategické chování Číny v oblasti 

severovýchodní Asie v úzké souvislosti s vývojem a existencí regionálních systémů 

protiraketové obrany.  

Hlavním cílem práce bylo odpovědět na výzkumnou otázku – Proč se v přímé 

souvislosti s budováním systémů protiraketové obrany v oblasti severovýchodní Asie 

zásadně nemění strategické chování ČLR v regionu? – a potvrdit či vyvrátit stanovené 

hypotézy. Druhotným cílem práce bylo nalézt základní motivy čínského strategického 

chování v bilaterálním vztahu s konkrétními regionálními aktéry, jeţ budují systémy 

protiraketové obrany v dané oblasti. Diplomová práce se tak snaţila objasnit důvody 

umírněného strategického chování ČLR v regionu severovýchodní Asie a umírněnou 

reakci na regionální systémy protiraketové obrany.  

Hypotézy diplomové práce jsou odvozeny od výše stanovené výzkumné otázky: 

1) ČLR zásadně nemění své strategické chování, protoţe v důsledku budování 

regionálních systémů protiraketové obrany nedochází (ani by v blízké budoucnosti 
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nemělo dojít) k významnému narušení bilaterálních vztahů sledovaných aktérů, k 

ohroţení vitálních regionálních strategických zájmů ČLR a k narušení stability 

v regionu.; 2) Významným faktorem je i racionální kalkulace ČLR nereagovat příliš 

silně tak, aby se ostatní aktéři regionu necítili čínskou reakcí ohroţeni, nedošlo k 

vystupňování bezpečnostního dilematu a k narušení stabilního regionálního prostředí. 

Závěr případové studie: ČLR – Tchaj-wan: Analýza v rámci realistické roviny 

případové studie ČLR – Tchaj-wan ukázala, ţe mezi aktéry dochází ke střetu zájmu, 

kdy střet zájmu je navíc významným motivem dlouhodobého politického a 

strategického chování obou aktérů. Oba aktéři stále deklarují odhodlanost řešit v určité 

situaci vzájemný spor také pomocí vojenských prostředků. Úroveň adverdsarity mezi 

ČLR a Tchaj-wanem je tak na vysoké úrovni. Jedním z nejvýznamnějších prvků 

strategického přístupu ČLR k otázce Tchaj-wanu je strategie odstrašení, která je 

koncipována tak, aby odradila Tchaj-wan od vyhlášení nezávislosti, přičemţ klíčovou 

roli hrají balistické střely rozmístěné v jiţních provinciích ČLR. Systémy protiraketové 

obrany Tchaj-wanu nejsou však v současné době (ani v podobě jeţ dosáhnou v blízké 

budoucnosti) schopné omezit kapacity odstrašení ČLR, jeţ vycházejí z architektury 

balistických střel nebo iniciovat změny distribuce moci mezi sledovanými aktéry. ČLR 

tak v současné době nemá důvod podnikat zásadní kroky proti systému protiraketové 

obrany na strategické úrovni. 

Z pohledu liberální analytické roviny je politické sbliţování obou aktérů  

podpořeno i sbliţováním v ekonomické oblasti. To dokazuje vysoká míra i stále 

prohlubující se proces institucionalizace ekonomických vztahů a rostoucí hodnoty 

vzájemného obchodu. Prohlubující se proces ekonomické integrace ČLR a Tchaj-wanu 

je důsledkem pragmatického strategického chování obou aktérů. Prohlubující se proces 

ekonomické integrace však vede k rostoucí ekonomické závislost obou aktérů. 

Z analýzy je patrné, ţe sblíţení v ekonomické oblasti mělo pozitivní vliv na vývoj 

vzájemných vztahů a je jedním z motivů umírněného strategického chování ČLR (ve 

vztahu s Tchaj-wanem). ČLR se rozhodla vyuţít politického sblíţení a orientovala své 

úsilí na snahu zatraktivnit pro Tchaj-wan myšlenku společné státnosti na základě vlastní 

interpretace „principu jedné Číny“ a myšlenku „jedna země, dva systémy“. Cílem 

ekonomické spolupráce je vyuţít jejích pozitivních dopadů na vzájemný vztah, vytvořit 

vzájemné ekonomické závislosti, připoutat a posléze integrovat Tchaj-wan pomocí 

ekonomických prostředků a tak dosáhnout mírového sjednocení. 
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Analýza v rámci konstruktivistické analytické roviny pak ukázala, ţe politické a 

ekonomické sbliţování obou aktérů je částečně i důsledkem oboustranného pozitivního 

diskurzu. Vzájemný diskurz podněcuje změny politického, strategického a 

ekonomického chování aktérů mezinárodních vztahů. Stejně tak vzájemný diskurz 

odráţí současný stav bilaterálního vztahu i to, jakým způsobem se aktéři vnímají. 

Pozitivní charakter oficiálního diskurzu politických elit tak částečně inicioval (stal se 

motivem) sblíţení v politické a ekonomické oblasti.  

Z výše uvedeného je tedy patrné, ţe v důsledku tchaj-wanského systému 

protiraketové obrany nedochází k významnému narušení bilaterálního vztahu ČLR a 

Tchaj-wanu, ţe nedochází k narušení vitálních strategických zájmů ČLR v regionu ani 

k narušení regionální stability. Stejně tak je patrné, ţe přehnaná reakce na systém 

protiraketové obrany by mohla vést k narušení pro ČLR pozitivního vývoje vzájemného 

vztahu s Tchaj-wanem. Reakce ČLR je tak i důsledkem racionální kalkulace nereagovat 

příliš silně tak, aby se Tchaj-wan necítil čínskou reakcí ohroţen, nedošlo k 

vystupňování bezpečnostního dilematu, k narušení vzájemného vztahu a k narušení 

stabilního regionálního prostředí. Analýza v rámci případové studie ČLR – Tchaj-wan 

tak potvrdila obě stanovené hypotézy. 

 

Závěr případové studie: ČLR – Japonsko: Analýza vzájemného vztahu ČLR – 

Japonsko v rámci realistické analytické roviny ukazuje, ţe mezi sledovanými aktéry 

existují jak spory teritoriálního, tak spory historického charakteru. Stejně tak se liší i 

startegické uvaţování ČLR a Japonska v regionu severovýchodní Asie. Vzájemné spory 

i rozdílnosti ve strategickém uvaţování vytvářejí určitou míru konfliktního pnutí mezi 

danými aktéry (= úroveň adversarity). Oba státy však prosazují umírněné chování, důraz 

a obrannou povahu strategického chování (odmítají řešení sporů a rozdílností 

vojenskými prostředky). Úroveň adversarity je tak na nízké úrovni. Jak vzájmené spory, 

tak rozdílnosti ve strategickém uvaţování jsou významnými motivy čínského 

strategického chování ve vzájemném vztahu s Japonskem. Systémy protiraketové 

obrany Japonska pak nejsou prvkem, který by omezoval dosaţení čínských cílů v rámci 

strategie „odepření přístupu“ ani prvkem, který by měnil distribuci moci mezi ČLR a 

Japonskem nebo mezi ČLR a USA. ČLR tak v současné době nemá důvod podnikat 

zásadní kroky proti systému protiraketové obrany na strategické úrovni. 



121 
 

 Analýza v rámci liberální roviny ukazuje, ţe ačkoliv je stav institucionalizace 

ekonomického vztahu ČLR a Japonska na nízké úrovni, mezi aktéry vznikají silné 

ekonomické závislosti. To dokazuje enormní výše vzájemného obchodu i dlouhodobě 

rostoucí hodnoty vzájemného exportu a importu. Výrazná ekonomická závislost 

motivuje oba aktéry k umírněnému jednání a ke spolupráci. Důkazem je skutečnost, ţe 

ekonomické vztahy obou aktérů nebyly narušeny ani v době eskalace vzájemných sporů 

(období mezi roky 2001 – 2006 a 2010 – červenec 2012). Charakter ekonomického 

vztahu ČLR a Japonska sniţuje úroveň adversarity obou aktérů a výrazně přispívá k 

umírněnému strategickému chování. 

Konstruktivistická analytická rovina pak ukazuje, ţe výsledky analýzy v rámci 

realistické a liberální roviny se odráţejí na oficiálním politickém diskurzu obou aktérů. 

Vzájemný diskurz ČLR a Japonska se vyznačuje specifickou ambivalentní povahou. 

Oba státy vnímají střet zájmu i rozdílnosti strategického uvaţování. Na druhé straně je 

patrné, ţe obě strany kladou důraz na mírové řešení vzájemných sporů i na další rozvoj 

vzájemné spolupráce (jak na bilaterální tak regionální úrovni), a to především 

v ekonomické oblasti. Obě strany rovněţ zdůrazňují význam rozvoje vzájemně 

prospěšných vztahů zaloţených na společných strategických zájmech. Pozitivní 

charakter vzájemného diskurzu podpořil sblíţení obou aktérů po roce 2006 a přispěl 

k rozvoji kooperativních vztahů, zejména pak v ekonomické oblasti. Stal se tak jedním 

z motivů jeţ utvářel vzájemné strategické chování. 

Z výše uvedeného je tedy patrné, ţe v důsledku budování japonského systému 

protiraketové obrany nedochází k významnému narušení bilaterálního vztahu ČLR a 

Japonska, ţe nedochází k narušení vitálních strategických zájmů ČLR v regionu ani k 

narušení regionální stability. Stejně tak je patrné, ţe přehnaná reakce na systém 

protiraketové obrany by mohla vést k narušení pozitivního vývoje vzájemného vztahu 

s Japonskem (jeţ probíhá od roku 2006) nebo k narušení rozvoje ekonomického vztahu. 

Reakce ČLR je tak i důsledkem racionální kalkulace nereagovat příliš silně tak, aby se 

Japonsko necítilo čínskou reakcí ohroţeno, nedošlo k vystupňování bezpečnostního 

dilematu, k narušení vzájemného vztahu a k narušení stabilního regionálního prostředí. 

Analýza v rámci případové studie ČLR – Japonsko tak potvrdila obě stanovené 

hypotézy. 
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Tabulka č. 1: Vyhodnocení proměnných, jeţ byly analyzovány v obou případových 

studií v rámci jednotlivých analytických rovin 

 

 Případová studie  

ČLR – Tchaj-wan 

Případová studie  

ČLR - Japonsko 

REALISTICKÁ ANALYTICKÁ ROVINA   

Existence střetu zájmů Ano Ano 

Úroveň adversarity Vysoká Nízká 

Vliv systému protiraketové obrany na distribuci moci mezi 

aktéry 

Systém protiraketové obrany 

nemění distribuci moci mezi 

aktéry 

Systém protiraketové obrany 

nemění distribuci moci mezi 

aktéry 

LIBERÁLNÍ ANALYTICKÁ ROVINA   

Institucionalizace ekonomického vztahu Vysoká Nízká 

Objem vzájemného obchodu Vysoká ekonomická závislost Vysoká ekonomická závislost 

KONSTRUKTIVISTICKÁ ANALYTICKÁ ROVINA   

Diskurz ČLR Pozitivní Pozitivní 

Diskurz regionálního aktéra Pozitivní Pozitivní 

 

Celkový závěr: Dílčí analýza v rámci obou případových studií ukázala, ţe 

strategické chování ČLR je utvářeno kombinací motivů nacházejících se v politicko – 

strategické, ekonomické, ale i diskurzivní rovině. Mezi nejvýznamnější motivy 

čínského strategického chování patří existence střetu zájmu, existence silných 

ekonomických závislostí, ale i povaha diskurzu jednotlivých regionálních aktérů vůči 

ČLR. Strategie ČLR v regionu severovýchodní Asie jsou umírněného charakteru. ČLR 

pak nemá na základě regionálních systémů protiraketové obrany důvody měnit své 

regionální strategické chování protoţe nedochází k významnému narušení jejích 

vzájemných vztahů s jednotlivými regionálními aktéry, nedochází k ohroţení čínských 

strategických zájmů ani k narušení regionální stability. ČLR pak své chování utváří 

pragmaticky. To znamená, ţe v obou případech je viditelný důraz na umírněné chování. 
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Přehnaná reakce by mohla narušit pozitivní vývoj vztahů ČLR a sledovaných 

regionálních aktérů, mohlo by dojít k vystupňování bezpečnostního dilematu a 

k narušení stabilního regionálního prostředí. Výzanmným faktorem ovlivňujícím čínské 

regionální strategické chování je tak i racionální kalkulace  nereagovat příliš silně.  

Cíl práce odpovědět na hlavní výzkumnou otázku - Proč se v přímé souvislosti s 

budováním systémů protiraketové obrany v oblasti severovýchodní Asie zásadně 

nemění strategické chování ČLR v regionu? – byl splněn a obě stanovené hypotézy byly 

na základě provedené analýzy potvrzeny. 

 

Summary 

The purpose of this thesis is to analyze China`s strategic behavior in the region 

of Northeast Asia in a direct connection with regional missile defense systems. Among 

the regional actors that create their own missile defense system belong Taiwan, japan 

and the Republic of Korea. Under specific conditions, the creation of regional missile 

defense can endanger China`s vital strategic interests in the region of Northeast Asia. 

But china`s reaction to the regional missile defense is quite moderate. So the aim is to 

explain, why the PRC does not change its regional strategic behavior in direct 

connection with emerging theater missile defence.  

There are great differences in technological capabilities of individual regional 

missile defense systems. Besides the different technological capabilities of missile 

defense among regional actors, there are also important differences in the configuration 

of bilateral relations of the PRC and mentioned regional actors. Thus the thesis is based 

on the case studies analyzing bilateral relations: PRC – Taiwan and PRC – Japan, with 

respect to the regional systems of missile defense. The republic of Korea was excluded 

because of the large extent of this thesis. 

The analysis of both mentioned case studies is based on specific theoretical 

framework, which combines geopolitical logic with specific features of basic paradigms 

of international relations theories (Realism, Liberalism, Constructivism). Specific 

theoretical background was chosen beceause it provides the flexibility to analyze 

geographical and political setting of a region with respect to local political entities 
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(actors), their mutual relations and distribution of resources and capabilities, with 

emphasis on particular technological element. The analysis is proceded through three 

geopolitical dimensions: realistic, liberal, constructivist. Geopolitical dimensions derive 

concrete variables, which create the main features of analytical framework. 

Interconnection of Realism, Liberalism and Constructivism provides the analysis with 

certain level of complexity allowing consideration of political – strategic, economical 

and discoursive motives of strategic behavior. The effort of this thesis is to answer main 

research question: Why the PRC does not change its regional strategic behavior in the 

direct connection with regional missile defense systems? 
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