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Abstrakt 

Tato diplomová práce se zabývá statem quo Tchaj-wanu prizmatem teorie odstrašení. 

Přestože je ostrov dlouhodobě nárokován ze strany Číny jako její integrální území, které prý 

musí být s pevninskou Čínou sjednoceno, zůstává Tchaj-wan nadále de facto nezávislým 

subjektem. Jednou z důležitých okolností vztahu Tchaj-wan-Čína je dlouhodobý bezpečnostní 

závazek Spojených států vůči ostrovu, prostřednictvím něhož vzniká triáda odstrašení, ve 

které Spojené státy odstrašují Čínu od silového řešení tchajwanské otázky. Za pomoci 

výchozích předpokladů teorie odstrašení, a z ní odvozených modalit odstrašení, včetně teorie 

konvenčního odstrašení a konceptu strategické nejednoznačnosti, se snažím o teoretické 

zhodnocení důvěryhodnosti odstrašení poskytovaného Spojenými státy. Dle teorie odstrašení, 

a jejích modalit, je odstrašení důvěryhodné jen tehdy, pokud jsou Spojené státy vnímány jako 

odhodlané hrozbu vykonat; je obrana Tchaj-wanu považována za jejich vitální zájem; a pokud 

mají vojenské schopnosti k vykonání hrozby. Na základě provedené analýzy soudím, že je 

nutno odstrašení, kterým působí Spojené státy vůči Číně v otázce Tchaj-wanu, považovat za 

důvěryhodné. Nicméně, v důsledku modernizace čínské armády a vývoje nových vojenských 

technologií je důvěryhodnost amerického odstrašení náchylná k pádu.    

 

 

 

 

 

 



 

 

Abstract 

This master’s degree thesis deals with status quo of Taiwan through the scope of deterrence 

theory. Although China has claimed island as its integral part and that it must be reunited with 

mainland China the Taiwan is still de facto independent state. Important factor of China-

Taiwan relations is US long-term security commitment to the island which creates deterrence 

triad in which the United States deters China from coercive solution of the Taiwan issue. 

Through the engagement of basic assumptions of deterrence theory and its modalities 

including conventional deterrence theory and concept of strategic ambiguity I try to 

theoretically evaluate US deterrence credibility. According to theory and its modalities the 

deterrence is credible only when the US is perceived as resolved to execute the threat; when 

defending Taiwan is perceived as US vital interest; and when the US possesses sufficient 

capabilities for executing the threat. Based on analysis I claim that the US deterrence of China 

from attacking Taiwan needs to be considered as credible. However, due to Chinese military 

modernization and development of new military technologies the US deterrence credibility 

concerning Taiwan is at stake. 
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Seznam použitých zkratek 

 

A2                          strategie zamezení přístupu (anti-access) 

AD                         strategie nevpuštění do prostoru (area denial) 

ASB                       koncept bitvy vzduch-moře (Air-Sea Battle) 

AWACS            systém včasné výstrahy a řízení (airborne warning and control system) 

CCP                       Komunistická strana Číny (Chinese Communist Party) 

DPP                       Demokratická pokroková strana (Democratic Progressive Party) 

IRBM                    balistická raketa středního doletu (intermediate-range ballistic missile) 

LACM                   protizemní střela s plochou dráhou letu (land-attack cruise missile) 

MAD                     vzájemně zaručené zničení (mutually assured destruction) 

MRBM                  balistická raketa středního doletu (medium-range ballistic missile) 

NFU                       záměr nepoužít jaderné zbraně jako první (no first use policy) 

PLA                       Čínská lidová osvobozenecká armáda (People’s Liberation Army) 

PLAFF                   Letectvo Čínské lidové republiky (People’s Liberation Army Air Force) 

PLAN                    Námořnictvo Čínské lidové republiky (People’s Liberation Army Navy) 

RMA                      revoluce ve vojenských záležitostech (Revolution in Military Affairs) 

SAC                       Druhé dělostřelectvo (Second Army Artillery Corps) 

SRBM                    balistická raketa krátkého doletu (short-range ballistic missile) 
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Úvod 

I po čtvrtstoletí od konce Studené války a jí definovaného bipolárního uspořádání 

světa lze v rámci mezinárodního systému stále nalézt některé pozůstatky studenoválečné 

politiky, a to dokonce i takové se zásadním dopadem na vztahy mezi současnými světovými 

velmocemi. Jedním z takových - a ve smyslu výše řečeného jedním z těch s největším 

dopadem na mezinárodní bezpečnost - je i otázka politického statusu Čínské republiky na 

Tchaj-wanu
1
. Tedy otázka udržitelnosti statu quo ostrova, jenž se i přes svou původní 

geopolitickou bezvýznamnost stal v důsledku studenoválečného politického vývoje 

předmětem sváru mezi dvěma nejmocnějšími aktéry současného mezinárodního systému, 

Čínskou lidovou republikou
2
 a Spojenými státy americkými. Přestože budoucí stabilita statu 

quo Tchaj-wanu je - jak budu v pozdějších částech této práce proponovat - založena 

především na poměřování zejména konvenčních schopností a sil obou velmocí, nelze zároveň 

pominout fakt, že se jedná o státy, které jsou tradičními členy jaderného klubu. Tudíž je nutno 

vnímat čínsko-americké vztahy v otázce Tchaj-wanu i jako místo přímého střetu zájmů dvou 

velmocí, který v sobě skrývá i nejzazší možnost jaderné konfrontace. 

 

Pokud je otázka statu quo Tchaj-wanu nastíněna v takovémto kontextu s potenciálním 

dopadem na bezpečnost nejen regionálního, ale dokonce i globálního charakteru, pak je 

nanejvýš podstatné úsilí o bližší náhled na podstatu statu quo Tchaj-wanu, zejména pak 

s ohledem na jeho stabilitu. Základním úkolem této práce je poskytnout náhled na komplexní 

bezpečnostní vztah mezi Čínou a Spojenými státy ohledně Tchaj-wanu, s cílem zhodnotit 

stabilitu statu quo Tchaj-wanu pomocí vhodného analytického nástroje - teorie odstrašení. 

Ústředním bodem vztahu je bezpečnostní závazek poskytovaný Spojenými státy Tchaj-wanu 

ve smyslu garancí, že si Tchaj-wan o svém politickém statutu rozhodne na základě své vlastní 

svobodné volby bez nátlaku třetí strany, kterou je v daném kontextu Čína, která dlouhodobě 

usiluje o redefinici statutu ostrova. Jaká je povaha formálních i neformálních bezpečnostních 

závazků Spojených států ve prospěch Tchaj-wanu, jak, a za pomoci kterých prostředků, 

hodlají těmto závazkům dostát? A zejména - dají se tyto závazky a kapacity považovat za 

věrohodné z pohledu teorie odstrašení? Úkol odpovědět na tyto otázky je podstatný z několika 

důvodů. Pomůže nám osvětlit bezpečnostní otázky podpírající stabilitu statu quo Tchaj-wanu 

a zprostředkovaně i stabilitu v rámci regionu, nejlépe i s možností stanovit vývojovou 

                                                 
1
 Dále jen jako „Tchaj-wan“. 

2
 Dále jen jako „Čína“. 
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tendenci této stability. A rovněž přispěje k lepšímu porozumění komplexnímu fenoménu 

rozšířeného odstrašení a ujištění, včetně některých modifikací
3
 této teorie i strategie, která 

dnes nadále tvoří podstatnou složku americké zahraničně-bezpečnostní politiky. Těchto cílů 

bude dosaženo zodpovězením výzkumné otázky  

 

Je odstrašení, uplatňované ze strany Spojených států amerických vůči silovému řešení 

otázky statusu Tchaj-wanu ze strany Číny, důvěryhodné, a může být tudíž chápáno jako 

vysvětlující faktor samostatné existence Tchaj-wanu? 

 

Dobrou ilustrací podstaty výzkumné otázky a úkolu této diplomové práce jako takové 

je historická zkušenost s pokusy Číny o silový nátlak přímo vůči území Tchaj-wanu, či vůči 

přilehlým ostrovům pod jeho správou. Ať se již jednalo o dvě krize v Tchajwanském průlivu 

v 50. letech minulého století, či o poslední iteraci podobné krize v roce 1996, Spojené státy 

v těchto situacích naplnily svůj bezpečnostní závazek vůči Tchaj-wanu za pomoci 

demonstrativního nasazení vojenské síly do oblastí v bezprostřední blízkosti operačního 

nasazení vojenských sil Číny. Důležitou okolností těchto situací byla tehdejší jasná převaha 

Spojených států nad Čínou v konvenčních, ale i nekonvenčních vojenských silách, přičemž 

tohoto faktu si byly všechny zúčastněné strany nanejvýš vědomy. Proto mohly roku 1996 

Spojené státy projektovat svou sílu a dominanci, stejně tak jako své odhodlání dostát 

bezpečnostnímu závazku vůči Tchaj-wanu, za pomoci vyslání svých letadlových lodí do 

bezprostřední blízkosti čínských břehů. Letadlové lodě jsou tradičně považovány za to 

nejmocnější, čím může námořní mocnost disponovat, a letadlové lodě vskutku tvoří páteř 

schopnosti Spojených států globálně projektovat svou moc a vojenskou sílu. Zároveň se ale 

jedná o mimořádně cennou a relativně zranitelnou námořní kapacitu, zvláště pak, když je 

nasazena v bezprostřední blízkosti nepřátelských břehů. I přes takto naznačené potenciálně 

vysoké náklady však letadlová loď Spojených států, v reakci na sérii provokativních čínských 

raketových zkoušek, roku 1996 bezprecedentně a demonstrativně proplula Tchajwanským 

průlivem, značíc nezpochybnitelnou dominanci Spojených států v projekci moci, a to i 

v oblasti, představující životně důležitý strategický zájem Číny. V kontextu teorie odstrašení 

se jednalo o klasickou veřejnou demonstraci síly ze strany obránce za pomoci vyslání 

„dělových člunů“ do oblasti sporu poté, co byla ze strany vyzyvatele materializována výzva 

                                                 
3
 V případě Tchaj-wanu jde zejména o politiku strategické nejednoznačnosti (strategic ambiguity), uplatňovanou 

Spojenými státy v otázce Tchaj-wanu, která má silné modifikační vlivy na některé ze základních východisek 

teorie odstrašení (viz kapitola 1.3) 
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vůči objektu, který je předmětem obráncova bezpečnostního závazku,
4
 jejímž úkolem je 

posílení důvěryhodnosti rozšířeného odstrašení.
5
 

 

Bezmála dvacet let poté je však nutno vnímat kvalitativně i kvantitativně se měnící 

situaci vzájemného rozložení sil zúčastněných aktérů. Nejen, že v průběhu doby došlo 

k mimořádnému rozvinutí socioekonomických vztahů mezi Čínou a Spojenými státy, 

s potenciálním dopadem na ochotu Spojených států vynaložit vojenskou sílu vůči tomuto nyní 

strategickému obchodnímu partnerovi, a je tedy nutné se ptát, zdali je v tomto světle obrana 

Tchaj-wanu nadále životním zájmem Spojených států. Pod tlakem na redefinici jsou ale i 

některé další parametry, na kterých lpí základní východiska teorie odstrašení. V důsledku 

masivní modernizace konvenčních, ale částečně i jaderných sil Číny dochází k výzvě vůči 

historické dominanci projekce moci Spojených států nejen v oblasti Tchaj-wanu, ale i v širším 

asijsko-tichomořském regionu.
6
 V takto se měnícím bezpečnostním prostředí nelze brát 

historické příklady odhodlání Spojených států silově zasahovat ve prospěch svobody 

politického sebeurčení Tchaj-wanu za automatický předobraz pro možné budoucí iterace 

pokusů o silové řešení problému ze strany Číny.  Zvláště pak, jestliže by americký 

bezpečnostní závazek vůči Tchaj-wanu, na oficiální úrovni ztělesněný v Zákonu o vztazích 

s Tchaj-wanem
7
, nebyl přímo obligatorní povahy.  

 

Důvodů pro nutnost očekávat nanejvýš obezřetné chování Spojených států v otázce 

Tchaj-wanu lze totiž předpokládat celou řadu. Triáda rozšířeného odstrašení Čína–Tchaj-

wan–Spojené státy je svou povahou nanejvýš jedinečná v porovnání s většinou dalších triád 

odstrašení, které lze celosvětově identifikovat a kterých jsou právě Spojené státy často 

účastníkem. Mezinárodně-právní status Tchaj-wanu, potenciálně velmi emotivní vztah Číny 

i Tchaj-wanu vůči tomuto statusu a aspirace obou stran o jeho redefinici, vysoká provázanost 

vzájemných ekonomických i dalších vztahů mezi všemi účastníky triády, včetně vztahů mezi 

obráncem a vyzyvatelem - to vše zakládá zmíněnou jedinečnost. V tomto prostředí tak ani 

nelze očekávat výskyt tradičních strategií odstrašení, ale naopak lze očekávat množství 

                                                 
4
 Pro účely této práce jsou v případě aktérů v rámci rozšířené teorie odstrašení používány tyto české pojmy: 

obránce (defender) - jako ten, který poskytuje bezpečnostní závazek svému spojenci vůči třetí straně; vyzyvatel 

(challenger) - jako ten, který se snaží o narušení dosavadního statu quo; chráněnec (protégé) - jako ten, jenž je 

předmětem hrozby vyzyvatel a jemuž jsou poskytovány bezpečnostní závazky ze strany obránce  
5
 V tomto případě se jednalo o tzv. okamžité rozšířené odstrašení. Více o jednotlivých typech odstrašení viz 

kapitola 1.3 
6
 Pojem „asijsko-tichomořský region“ je v této práci ekvivalentem anglického geografického pojmu „Asia-

Pacific“. 
7
 Vlastní překlad anglického originálu „Taiwan Relations Act“ 
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modalit zohledňujících složitost kontextu. Spojené státy tak v praxi nemohou působit pouze 

jednostranným směrem vůči Číně, ale i vůči Tchaj-wanu. Tato strategická nejednoznačnost, 

zohledňující nejen potřebu odstrašovat Čínu, ale i Tchaj-wan od kroků vedoucích 

k destabilizaci triády, je faktorem do komplexní mozaiky teorie odstrašení, který dále ztěžuje 

již tak komplikovanou snahu o posouzení důvěryhodnosti rozšířeného odstrašení ze strany 

Spojených států.  

 

Přestože snahou této diplomové práce je teoretická analýza důvěryhodnosti odstrašení 

na základě základních východisek racionální teorie odstrašení, takto získané osvětlení 

zkoumané situace bude přínosné i z praktického hlediska odhadu dalšího možného vývoje 

nejen ohledně Tchaj-wanu, ale i v rámci regionu. Pokud by již rozšířené odstrašení Spojených 

států vůči Číně ztrácelo v otázce Tchaj-wanu důvěryhodnost, mezi budoucími konsekvencemi 

takového vývoje by mohlo být i oslabení důvěryhodnosti bezpečnostních záruk Spojených 

států vůči dalším svým spojencům, jako je Japonsko či Jižní Korea. Stabilita odstrašení 

v Tchajwanském průlivu je těmito státy nepochybně pečlivě sledovaným tématem, protože 

jsou samy účastníky situací rozšířeného odstrašení, poskytovaného Spojenými státy. Selhání 

odstrašení ohledně Tchaj-wanu by mohlo podrýt důvěru těchto států v jejich současné 

bezpečnostní zakotvení, a mohlo by tak vést k závodům ve zbrojení jak konvenčního, tak 

nekonvenčního charakteru, s možným konečným výsledkem destabilizace celého regionu.  

 

Bezpečnostní závazek Spojených států Tchaj-wanu a jeho důvěryhodnost vůči všem 

zúčastněným aktérům je tedy důležité zkoumat právě i proto, že nemá přímý dopad pouze na 

tvorbu americké zahraniční politiky, ale protože přímo ovlivňuje i politiku Číny, Tchaj-wanu 

a zprostředkovaně i dalších zemí v regionu. Čína se snaží předvídat možné chování Spojených 

států v případech různých čínských řešení otázky Tchaj-wanu. Tchaj-wan musí brát v potaz 

pozici Spojených států ve smyslu, zda a do jaké míry by tyto zakročily v případě ohrožení 

ostrovu ze strany Číny, a zároveň musí dbát na to, aby neumenšil ochotu Spojených států 

zakročit v jeho prospěch v důsledku svých příliš ambiciózních kroků směrem k nezávislosti. 

Jedná se o vskutku komplexní vztah odstrašení a ujištění: odstrašení vůči Číně, aby nepoužila 

vůči Tchaj-wanu sílu, ujištění Tchaj-wanu o poskytovaných zárukách bezpečnosti tak, aby se 

necítil existenčně ohrožen Čínou a nepodnikal tak jednostranné kroky k zajištění vlastní 

obrany, které by situaci dále eskalovaly. Ale zároveň v neposlední řadě i odstrašení Tchaj-

wanu od podnikání kroků vedoucích k vyhlášení nezávislosti v důsledku přesvědčení o 

automatičnosti bezpečnostních záruk ze strany nejen Spojených států, ale i ze strany Číny, 
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která se rovněž snaží vůči ostrovu působit tak, aby upustil od jakýchkoliv kroků vedoucích 

k větší autonomii. 

 

Vzhledem k tomu, že nexus odstrašení v souvislosti s Tchaj-wanem je takto 

komplexní, je třeba o to precizněji specifikovat, jakými vztahy a okolnostmi se tato 

diplomová práce zabývá, a naopak i to, na osvětlení jakých fenoménů si již ambice neklade, a 

kde tedy leží její limity. Primární důraz je v práci kladen na teoretické posouzení odstrašení 

Číny ze strany Spojených států ohledně Tchaj-wanu. Představuje Tchaj-wan a jeho obrana 

nadále významný zájem Spojených států? A pokud ano, vyjadřují Spojené státy své odhodlání 

dostát tomuto cíli způsobem dostatečně odpovídajícím teoriím odstrašení a strategické 

nejednoznačnosti? Disponují Spojené státy relativními konvenčními schopnostmi v porovnání 

s těmi čínskými tak, aby nadále byly v rámci oblasti dominujícími a tím pádem i 

dostačujícími pro aplikování odstrašení odepřením případných čínských invazních sil? 

Naopak, pouze druhotně a okrajově se práce zabývá reálnou percepcí praktikované americké 

politiky a strategie na straně čínských a tchajwanských vrcholných představitelů a tím, jak je 

těmito faktory ovlivněna jejich politika dopadající na statut quo Tchaj-wanu. Posoudit tento 

aspekt by jednak vyžadovalo poměrně obsáhlou a podrobnou sondu do vnitropolitické situace 

daných aktérů, včetně výzkumu kulturně-historických reálií, což je požadavek spadající mimo 

ambice této práce. A rovněž - klíčová překážka vyplývá již z principu fenoménu odstrašení. 

Jeho konečnou efektivnost lze s absolutní jistotou binárně soudit v podstatě pouze ex post 

v případě jeho selhání. Naopak, pokud k události, která je předmětem odstrašení, nedochází, 

možných vysvětlení daného stavu je zpravidla mnohem více, nežli jen působení strategie 

odstrašení (v praxi pak pravděpodobně kombinace působení vícera jevů zároveň). V tomto 

kontextu je nutno chápat jisté výpovědní limity této práce - protože zatím nedošlo k čínskému 

silovému řešení otázky Tchaj-wanu, lze s jistotou konstatovat pouze fakt, že odstrašení 

neselhalo. Nicméně, nelze naprosto jistě tvrdit, že stabilita statu quo je založena čistě a pouze 

-  či z jaké míry -  na praktikovaném odstrašení ze strany Spojených států. Co ale analyzovat 

lze, je, zda v daném případě v praxi dochází k naplňování teoretických předpokladů efektivity 

odstrašení. 

 

Tudíž, hlavním bodem je zde bezpečnostní závazek Spojených států a jeho 

důvěryhodnost. Na této veličině pak závisí efektivita rozšířeného odstrašení jako takového. Ta 

ovšem není založena na pouhém vyslovení či formalizaci bezpečnostního závazku, ale 

zejména na přesvědčení všech zúčastněných aktérů o jeho existenci a o vůli a schopnostech 
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obránce tento závazek naplnit. Tudíž, tato diplomová práce musí prostřednictvím 

analytického přístupu zaměřit svou pozornost na důvěryhodnost závazku jakožto stěžejní 

téma. 

 

První kapitolu mé práce bude tvořit stručné představení použité metodologie, přestože 

se v případě této diplomové práce již z podstaty jejího zaměření jedná o metodologicky 

nikoliv komplikovanou kvalitativní jednopřípadovou studii. Dále bude následovat - pro účely 

hledání odpovědi na stanovenou výzkumnou otázku stěžejní - diskuse o komplexnostech 

skrývajících se v širokém ranku teorie odstrašení, zejména pak s důrazem na modality této 

teorie (a z ní vycházejících praktických strategií), které jsou relevantní s ohledem na 

zkoumaný případ - v případě otázky Tchaj-wanu tedy rozšířené odstrašení ve formě 

odstrašení odepřením (zejména pak s důrazem na úlohu konvenčních sil, jakkoliv i jaderné 

odstrašování ve formě obecného odstrašení je nedělitelnou náležitostí vzájemného 

velmocenského vztahu Číny a Spojených států), a to vše v kombinaci se strategií 

nejednoznačnosti která se oproti většinovému kánonu teorie odstrašení odlišuje zejména 

v otázce důrazu na potřebu jednoznačné artikulace konkrétních bezpečnostních závazků a 

způsobů jejich případného naplnění. Uveden bude rovněž fenomén bezpečnostního prostředí, 

zejména s cílem zachytit specifičnost současného asijsko-tichomořského regionu a důsledky 

tohoto nového kvalitativního stavu pro snahu o uplatňování efektivního rozšířeného 

odstrašení v tomto prostředí.
8
  

 

Z takto nastíněné konceptualizace pak vyvstane operacionalizace klíčových prvků, na 

kterých stojí efektivita daného typu odstrašení. Zdrojově bude tato první část obsloužena 

zejména za pomoci neperiodických publikací klasických představitelů teorie odstrašení, ať se 

již jedná o Thomase Schellinga (2008), Alexandera George (1974) či představitele školy 

konvenčního odstrašení Johna Mearsheimera (1983). Tito autoři pak budou doplněni 

periodickými publikacemi autorů, kteří debatu v rámci teorie odstrašení rozvinuli a posunuli 

směrem modalit relevantních zkoumanému případu.   

 

V druhé kapitole bude nabídnut náhled na formování a současnou podobu statu quo 

Tchaj-wanu, který umožní lépe pochopit kontext, ve kterém se daná situace rozšířeného 

                                                 
8
 Specifičnost asijsko-tichomořského regionu vynikne zejména při komparaci s prostředím Evropy za Studené 

války, tedy prostředím, ve kterém se v podstatě v praxi etablovala moderní teorie odstrašení v podobě odstrašení 

Sovětského svazu ze strany Spojených států od útoku na americké spojence v Západní Evropě. 
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odstrašení ve své jedinečné specifičnosti odehrává. Odstrašení Číny Spojenými státy od útoku 

na Tchaj-wan představuje svou povahou veskrze ojedinělý případ rozšířeného odstrašení, 

vymykajícího se z „obvyklého“ mustru těchto situací, jaké na mnoha místech světa můžeme 

nadále vídat. Zatímco někdy lze případy rozšířeného odstrašení chápat spíše jako prevenci 

před zatím neznámou, ale potenciálně se objevivší hrozbou, v případě Tchaj-wanu je hrozba 

velmi konkrétní, motivovaná a v neposlední řadě i postupně se proměňující. Je nezbytné tyto 

aspekty alespoň částečně adresovat. 

 

Hlavní náplň druhé kapitoly však již bude představovat analýza aspektů zakládajících 

důvěryhodnost rozšířeného odstrašení na základě nastíněné operacionalizace. Cílem těchto 

částí analýzy bude komunikace závazku ze strany americké administrativy a zájmů, které jsou 

pro Spojené státy v sázce v souvislosti s přetrváváním a případným naplněním jejich závazku 

vůči Tchaj-wanu. Z převážné většiny bude v této části využita periodická zdrojová báze za 

doplnění ze strany dalších typů elektronických sekundárních zdrojů. 

 

Poslední kapitola bude zasvěcena snaze o prozkoumání stability triády odstrašení 

z pohledu konvenční teorie odstrašení, ve které je stabilita statu quo závislá zejména na 

rovnováze vojenských sil mezi Spojenými státy a Čínou. Pokud budou Spojené státy nadále 

disponovat schopností zasáhnout na obranu Tchaj-wanu, bude stabilita statu quo podpořena. 

Pokud ale Čína v důsledku naplňování strategického rámce dokázala zvrátit poměr sil na svou 

stranu, bylo by nutné považovat statut quo z pohledu teorie za nestabilní. Zdrojově bude tato 

část čerpat zejména z periodik, za přítomnosti dalších elektronických zdrojů. 

 

V závěru dojde ke zhodnocení stavu všech nezávislých proměnných, na základě čehož 

bude možno i odpovědět na výzkumnou otázku této práce. 

 



8 

 

1. Metodologie, konceptualizace a operacionalizace 

1.1 Případová studie a výběr případu 

Z metodologického pohledu se v případě mé práce jedná o kvalitativní 

jednopřípadovou studii, tedy o studii, která „je detailní analýzou případu, který byl zvolen 

jako objekt výzkumu. Jejím cílem je poskytnout hluboké porozumění nebo příčinné 

vysvětlení vybraného případu. Musí zohlednit celkový kontext události či objektu (sociální, 

politický, historický), fenoménu či děje a musí zároveň poskytnout komplexní obrázek - musí 

být zahrnuto co největší množství proměnných.“ (Kořan: 2008, 33) V tomto smyslu je patrné, 

že již při samotné konstrukci výzkumného rámce případové studie musí být primární 

pozornost kladena na výběr případu. Přestože se tento krok může jevit jako zdánlivě 

jednoduchý, je potřeba při tomto postupu sledovat určité zásady. S tím, jak se politická věda 

posouvala směrem více k teoretickému výzkumu, začala se postupem času v rámci 

politologické kvalitativní metodologie ujímat teze, že již nestačí pouze klasická zásada 

zkoumaný jev nebo soubor jevů vymezit prostorově a časově. Nově se o případu, jakožto 

objektu výzkumu, začalo přemýšlet více jako o „instanci skupiny jevů“ (an instance of a class 

of events), jejíž výzkum umožní přispět k tvorbě či ověření teoretických výroků. (Levy: 2008, 

2)  

 

V praktickém smyslu se tento vývoj promítl tak, že zatímco Kubánská krize není 

z pohledu kvalitativní metodologie vhodným případem pro výzkum, teoreticky definované 

skupiny jevů doprovázejících Kubánskou krizi (chování politických vůdců, krizový 

management, atd.) už ano. V případě konstruování mého výzkumného rámce to pak znamená, 

že stanovení případu výzkumu ve formě statut quo Tchaj-wanu takto naznačené požadavky 

nesplňuje, stabilita odstrašení Číny Spojenými státy ohledně Tchaj-wanu podmínkám 

vyhovuje. Tím dochází k vymezení mého případu tematicky, ale i prostorově.
9
 V otázce 

časového ohraničení jsou rámcem práce poslední dvě dekády
10

, včetně ambice pokusit se 

extrapolovat vývojovou tendenci stability odstrašení do blízké budoucnosti.  

 

                                                 
9
 Přesné prostorové vymezení je zde nicméně nutno vnímat pouze v intencích geografické polohy účastníků 

vztahu odstrašení (Tchaj-wan, Čína, USA), případně volněji i oblast, ve které by pravděpodobně došlo 

k vojenskému střetu o Tchaj-wan (asijsko-tichomořský region). Naopak mnohé akty s potenciálním dopadem na 

stabilitu odstrašení mohou probíhat v postatě kdekoliv, tedy i mimo takto vymezené oblasti.  
10

 V rámci vymezení dochází k v práci k některým vybočením, zejména pak do minulosti při načrtání geneze 

statutu quo Tchaj-wanu. 
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Rovněž je třeba vymezit teoretické perspektivy a konstrukty, pomocí kterých bude 

takto definovaný případ analyzován. Sem patří realistické paradigma mezinárodních vztahů, 

předpoklad racionálního chování aktérů mezinárodních vztahů a zejména pak racionální teorie 

odstrašení v patřičných relevantních modalitách (rozšířené odstrašení, odstrašení odepřením, 

jaderné rozšířené odstrašení, konvenční rozšířené odstrašení, atd.) jakožto hlavní teoretický 

konstrukt.  

 

Konkrétněji budou tyto teoretické nástroje představeny v následující části práce. Na 

pozadí této činnosti zároveň dojde k identifikaci elementů, jejichž ne/naplnění predikuje 

teorie odstrašení jakožto určující faktor stability/věrohodnosti odstrašení a které v této práci 

plní roli nezávislých proměnných. Jejich funkce a příčinné vztahy vůči závislé proměnné - 

stabilitě odstrašení Číny Spojenými státy -  budou následně rozvedeny jejich operacionalizací. 

Díky takto představené kauzální dynamice pak bude na základě analýzy možno stanovit 

hodnoty nezávislých proměnných a tím pádem i hodnotu závislé proměnné. 

 

1.2 Racionální teorie odstrašení 

Základním předpokladem další analýzy je konceptualizace teorie odstrašení a jejích 

jednotlivých modalit, které se v rámci daného vztahu odstrašení dají považovat za relevantní. 

 

Vhodnou základní konceptualizaci poskytuje text Jana Ludvíka (2014) zabývající se 

jadernými strategiemi odstrašení. Teorie odstrašení krátce po svém vzniku, který je úzce spjat 

s počátkem studené války a bipolárního uspořádání mezinárodního systému, v důsledku snah 

o nápravu jejích počátečních metodologických slabin spojených zejména se 

slabou empiričností a nereplikovatelností, zaznamenala rozdělení na dva proti sobě stojící 

názorové proudy. První se přiklonil k teoriím her a racionální volby, jejichž výchozí teze byly 

inkorporovány do nově se etablující teorie racionálního odstrašení (rational deterrence 

theory), zatímco druhý proud automatický předpoklad racionality aktérů v teorii odstrašení 

zavrhl a za inspirační zdroje pro další rozvoj teorie odstrašení zvolil prvky z oblastí jako je 

historie či psychologie. Tento názorový spor nicméně zůstal omezen pouze do rovin odlišné 

metodologie a diskuze o užitečnosti racionální teorie odstrašení. V tom hlavním - v podstatě 

konceptu odstrašení - k rozkolu nedošlo. Kritika racionalistického přístupu rovněž zůstala 

limitována v tom smyslu, že naopak nepředpokládá úplný opak - tedy naprosto iracionálně 
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jednajícího aktéra, jehož jednání by bylo naprosto mimo možnosti jakékoliv logické 

anticipace. (Ludvík: 2014, 29)  

 

Obecně tedy předpoklad racionality tvoří základní pilíř rámce odstrašení (deterrence 

framework). Aktéři jsou považováni za takové, kteří jsou schopni zhodnotit poměr nákladů a 

zisků plynoucích z jejich rozhodování o tom, zda a kdy zahájit konflikt. Tento proces probíhá 

na základě jednoduché logické úvahy, že výsledný poměr je pro aktéra - potenciálního 

narušitele statu quo - nevýhodný tehdy, pokud náklady plynoucí z rozvažované akce převyšují 

potenciální zisky touto akcí potenciálně získané. V tom případě je aktér odrazen - v rámci 

relevantní teoretické terminologie odstrašen - od uskutečnění dané agresivní akce. Zásada 

racionality je pak vnímána univerzálně, tedy že státy jsou při rozvažování svého jednání jejím 

prostřednictvím determinovány vždy a za všech okolností. Racionalita aktérů je považována 

za instrumentální (instrumental rationality) - aktéři jednají tak, aby maximalizovali své 

materiální zisky či co nejvíce podpořili své partikulární zájmy.  

 

Opačným druhem racionality, která teoreticky může motivovat jednání aktérů, je 

racionalita hodnotová (value rationality), kdy aktéři jednají z pohledu teorie odstrašení 

iracionálně v tom smyslu, že přistoupí k uskutečnění dané akce i za vědomí, že náklady této 

činnosti jsou extrémně vysoké a dosažení cíle velmi nejisté. Takové jednání může být 

motivováno ideologicky, nábožensky či psychologicky, a pokud jsou aktéři hodnotově 

racionální, pravděpodobnost selhání odstrašení se významně zvyšuje. (Paul: 2009, 6)   

 

Dalším předpokladem rámce odstrašení je, že dynamika odstrašení probíhá zejména 

mezi unitárními státy
11

, které jsou vnímány jako racionální byrokratické entity s možností 

iniciovat konfliktní dynamiku či naopak uzavírat mír. V čele států pak stojí lídři, kteří jednají 

racionálně s cílem ochrany a maximalizace národních zájmů.  

 

Výchozí tezí je i existence rivality mezi státy, které jsou aktéry vztahu odstrašení, a 

které své protivníky považují za aktéry, kteří reálně pokládají válečný konflikt za možné 

řešení vzájemného sporu, a kteří by k tomuto řešení neváhali přistoupit v momentu, kdy by 

                                                 
11

 Spolu s koncem studené války a následným přesunem pozornosti k tématům, jako je regionální bezpečnost či 

asymetrické konflikty, se však objevují snahy modifikovat rámec teorie odstrašení s případným uplatněním 

strategie odstrašení i vůči nestátním aktérům. (Adler: 2009, 97-99) 
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pravděpodobnost úspěchu narostla. Státy, které nejsou ve stavu vzájemné rivality, budou vůči 

sobě jen stěží artikulovat důvěryhodné hrozby a uplatňovat odstrašení. 

 

Posledním základním elementem rámce odstrašení je přesvědčení, že rozdílné druhy 

zbraní leží v rámci uvažování států o odstrašení na rozdílných úrovních. (Paul: 2009, 7) 

Jinými slovy, jednotlivé hrozby napadení zbraněmi konvenčními, chemickými/biologickými 

či nukleárními jsou ohroženým státem vnímány jako hrozby s rozdílnou intenzitou a je na ně 

reagováno v rámci politiky státu jinak. 

  

1.3 Rozšířené odstrašení a jeho věrohodnost 

Teoretický rámec teorie odstrašení pak podepírá její jednotlivé modality, včetně teorie 

rozšířeného odstrašení, která je relevantním typem v souvislosti s označením dynamiky 

odstrašení uplatňovaného ohledně Tchaj-wanu. Situace rozšířeného odstrašení „představuje 

obraz potenciální interakce mezi nejméně třemi strategickými aktéry, která se sbíhá na 

centrálním bodě, kterým je úsilí jednoho z nich o odstrašení druhého od útoku na třetího“ 

(cit. Crawford: 2009, 279)
12

 a rozlišuje dva základní módy materializace této interakce v praxi 

- obecné rozšířené odstrašení (general extended deterrence) a okamžité rozšířené odstrašení 

(immediate extended deterrence).  

 

Obecné rozšířené odstrašení se vyskytuje v případě dlouhodobého ochranného vztahu 

mezi obráncem a chráněncem, kdy si je vyzyvatel tohoto vztahu patrn a z důvodů obav 

z reciproční akce obránce nepodniká donucovací akce vůči chráněnci. Okamžité rozšířené 

odstrašení pak představuje situaci, ve které obránce otevřeně artikuluje hrozbu vůči vyzyvateli 

v reakci na probíhající donucovací akci vyzyvatele vůči chráněnci. Okamžité rozšířené 

odstrašení tak přichází na řadu v případě selhání obecného rozšířeného odstrašení, a je účinné 

v případě upuštění vyzyvatele od jednání, proti kterému obránce vystoupil. (Crawford: 2009, 

280)  

 

                                                 
12

 Z originálu: „…presents a picture of potential interaction among at least three strategic actors that converges 

on the central point of an attempt by one of them to deter another from attacking a third.“ (cit. Crawford: 2009, 

279)  
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1.3.1 Teorie závazku 

Pro uskutečnění analýzy stability odstrašení ohledně Tchaj-wanu je nutné nejdříve 

teoretizovat, na čem je obecně stabilita odstrašení teoreticky založena. Thomas Schelling se 

ve své knize Arms and Influence (Schelling 2008) snaží nalézt odpovědi na otázky související 

s problémy, kterým je nucen čelit obránce, pokud se bezpečnostním závazkem přihlásí 

k obraně spojence, resp. chráněnce. Schelling přibližuje podstatu problému na příkladu 

Kalifornie - zatímco v jejím případě nemůže být pochyb o ochotě Spojených států bránit tuto 

integrální část svého území, v případě obrany spojenců ze strany Spojených států - a to včetně 

těch nejbližších, jako je Velká Británie - již tato úvaha automaticky platit nemusí. Artikulace 

takového úmyslu nestačí, a to ani tehdy, pokud obránce disponuje potřebnými prostředky pro 

jeho realizaci - Schelling nepokládá odstrašení za funkci vojenských kapacit či vojenské 

strategie, ale spíše za funkci diplomacie. Artikulaci hrozby je naopak potřeba patřičně 

podpořit i jinými způsoby tak, aby se hrozba stala důvěryhodnou. Historie je bohatá příkladů, 

ve kterých státy jednaly buď přímo se záměrem oklamat své soupeře, či tak, že původně 

upřímnou hrozbu pod tlakem okolností nakonec nenaplnily. Nejde tedy o vzájemný poměr 

vojenské síly, ale o to přesvědčit protivníka, že skutečně zamýšlíme uskutečnit danou hrozbu, 

která je předmětem odstrašení. Tato logika se týká odstrašení obecně, nicméně v případě 

rozšířeného odstrašení se rozvažování všech zúčastněných aktérů stává vrstevnatějším a 

komplexnějším. Dělící linií je zde hranice národního státu, a Schelling tento rozdíl uvádí 

slovy „rozdíl mezi domácím územím a vším vnějším je rozdílem mezi hrozbami, které jsou 

inherentně důvěryhodné, byť třeba ani nejsou vyřčeny, a hrozbami, které musí být 

důvěryhodnými učiněny.“ (cit. Schelling: 2008, 36)
13

 Klíčovým prvkem odstrašení - a zároveň 

jeho neobtížněji uskutečnitelnou částí - je tudíž přesvědčivé komunikování úmyslů, ať již 

původních či záměrně zvolených, tak, abychom přiměli aktéry k příslušnému chování. Jen za 

přítomnosti tohoto prvku může být protivník odrazen od svého jednání narušujícího statut quo 

a tím pádem se i odstrašení může stát efektivním. (Schelling: 2008, 35-36) 

 

Mezi základní prvky, ovlivňující vnímání věrohodnosti bezpečnostního závazku, patří 

podle Schellinga aspekty týkající se vzájemného vnímání racionality
14

 mezi aktéry v rámci 

vztahu rozšířeného odstrašení. Zejména proponuje, že nejenže platí úvaha, že ani výrazná 

vojenská převaha či potenciálně velké zisky na straně obránce nemusí učinit hrozbu 

                                                 
13

 Z originálu: „…the difference between the national homeland and everything abroad is the difference between 

threats that are inherently credible, even if unspoken, and the threats that have to be made credible.“ (cit. 

Schelling: 2008, 36) 
14

 Racionalita, jakožto jedna ze součástí rámce odstrašení, je více diskutována v kapitole 1.2 
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automaticky důvěryhodnou pro vyzyvatele, ale zároveň platí i opačný princip - tedy že 

vyzyvatel nutně nemusí vnímat hrozbu jako nedůvěryhodnou, i když obráncova vojenská síla 

je podřadnější vůči té vyzyvatelově či potenciální náklady z naplnění hrozby jsou pro obránce 

významně vysoké. Jinými slovy - obránce je potenciálně schopen přesvědčit protivníka o 

důvěryhodnosti své hrozby nehledě na fakt, že si obránce naplnění hrozby nepřeje či jde 

dokonce jasně proti jeho zájmům, a to třeba i existenčním. (Schelling: 2008, 42-43) Přestože 

se to může zdát potenciálně iracionální, Schelling vystihuje racionální jádro tohoto chování, 

když konstatuje, že „ustavením věcí tak, že možná budeme muset vyhodit svět do povětří, to 

nakonec nebudeme muset učinit.“ (volná cit. Schelling: 2008, 43)
15

  

 

Obránce v tomto smyslu disponuje celou řadou možností, jak posílit věrohodnost 

svého závazku. Jádrem všech jsou však společné principy předání iniciativy do rukou 

vyzyvatele, spolu s vytvořením zdání, že obránce nemá jinou možnost, nežli danou hrozbu 

uskutečnit. Pokud je vyzyvatel přesvědčen o existenci jakékoliv, byť sebemenší, možnosti, 

skrze kterou se obránce domněle může - v případě eskalace napětí - vyvázat ze závazku 

uskutečnit hrozbu, bude náchylnější ke zpochybňování důvěryhodnosti rozšířeného 

odstrašení. Schelling hovoří o tomto principu jakožto o „ideji pálení mostů“ - pokud naše 

vojsko stojí v cestě blížícímu se nepříteli, kterého chceme přesvědčit o našem odhodlání 

neustoupit za žádnou cenu, nejefektivnějším způsobem, jak tak učinit, je spálit most nalézající 

se za našimi zády, či případně jinak reálně znemožnit možnost našeho ústupu. Vyzyvateli je 

tím předána informace, že nedisponujeme jinou možností, nežli bránit naši pozici, ze které 

není úniku. V tu chvíli se stáváme dočasně pasivním aktérem, který nerozhoduje o směru 

příštího vývoje - iniciativu nyní vlastně nedobrovolně plně ve svých rukou třímá vyzyvatel, 

jehož kroky jsou nadále jediným determinantem, zdali budeme nuceni naplnit svou hrozbu a 

zdali tím pádem dojde ke konfrontaci.  

 

Ilustrací principu přenechání iniciativy byl způsob realizace amerického závazku 

bránit Západní Berlín proti případné agresi Sovětského svazu. Role několika málo tisíc vojáků 

Spojených států dislokovaných v Západním Berlíně v rámci tamního, jen o něco málo 

početnějšího spojeneckého kontingentu, byla z vojenského hlediska případného odražení 

Sovětů marginální. Jejich strategická role však byla nezastupitelná, protože jejich přítomnost 

                                                 
15

 Volně přeloženo z originálu: „By arranging it so that we might have to blow up the world, we would not have 

to.“ (volná cit. Schelling: 2008, 43)  
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znamenala, že na jakýkoliv útok na Západní Berlín
16

 by Spojené státy automaticky musely 

odvetně reagovat. (Schelling: 2008, 44-47) 

 

Další dva faktory jsou nápomocny v procesu přenechání iniciativy vyzyvateli, přičemž 

oba souvisejí se způsobem specifikace bezpečnostního závazku. Prvním je podmínka 

přesného vymezení a jednoznačnosti závazku - pokud v rámci procesu definování závazku 

obránce ponechá prostor pro spekulace, jaké území či konání závazek pokrývá, pak bude 

vyzyvatel oprávněně podezřívat obránce ze snahy nalézt únikovou cestu ze závazku v případě 

eskalace. Druhým bodem je rozdíl mezi předmětem závazku a prostředkem naplnění závazku 

- tedy mezi tím, co obránce závazkem brání, a co je ochoten pro naplnění závazku odhodlán 

učinit. Zatímco předmětem závazku tradičně bude pravděpodobně ochrana spojence či daného 

území, rozsah odvetných akcí v odpovědi na vyzyvatelovi akce může být mnohem širší - od 

poskytnutí vojenského materiálu chráněnci až po jadernou odvetu proti vyzyvateli. Platí, že 

širší rozsah možných akcí obránce v odpovědi na akci vyzyvatele ponechává iniciativu 

v rukou obránce. 

 

Kromě nastavení věcí tak, že obránce nemůže fyzicky ustoupit, je dalším způsobem 

posílení důvěryhodnosti závazku jeho propojení s dalšími cíli a závazky obránce takovým 

způsobem, že dojde k jeho zapojení do širšího politického rámce. Snahou je spojit naplnění 

závazku s osudem obráncovi národní cti a reputace - pokud pak obránce závazku nedostojí, 

výsledkem bude značná ztráta politické prestiže a postavení v rámci mezinárodní komunity. 

Schelling jako příklad uvádí právě vznik bezpečnostního závazku Spojených států vůči Tchaj-

wanu na počátku studené války, přestože tehdy osud Tchaj-wanu nemusel představovat 

významnější zájem pro Spojené státy. Skutečnou motivací byla snaha zapůsobit na vnější 

publikum v podobě Sovětského svazu. Když se tak stalo a závazek byl nakonec kodifikován, 

jeho následné nenaplnění by znamenalo nejen citelnou ztrátu prestiže, ale zejména i podnět 

k pochybám Sovětskému svazu o důvěryhodnosti amerických závazků vůči dalším svým 

spojencům. (Schelling: 2008, 48-52) Toto oslabení důvěry by však působilo nejen prostorově 

- tedy, že když Spojené státy ustoupily od jednoho závazku chráněnci, tak se stávají 

pochybnými i americké závazky v jiných částech světa. Odhodlání obránce je vnímáno 

dlouhodobě, a pokud opakovaně ustupoval v minulosti, není důvod předpokládat jiné chování 

                                                 
16

 Geografické vlastnosti ze Západního Berlína významně posilovaly tuto jeho funkci jakožto „nástražného 

drátu“ (tripwire) - jeho malé jasně vymezené území předznamenávalo, že sebemenší narušení jeho integrity 

nemůže být ignorováno, a rovněž jeho úplné obklopení v rámci sovětského okupačního sektoru znamenalo velmi 

obtížnou, až prakticky nereálnou, možnost evakuace. (Schelling: 2008, 47) 
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ani v budoucích případech. (Schelling: 2008, 118) V konečném důsledku takového vývoje by 

tedy Sovětský svaz mohl začít tíhnout k agresivnější a ambicióznější zahraniční politice 

ohrožující zájmy Spojených států po celém světě. 

 

Jádro dosud nabídnuté teoretizace posilování důvěryhodnosti závazku se dá 

pregnantně vyjádřit na již zmíněném příkladu Kalifornie, ke kterému se Schelling ve svém 

díle rád uchyluje. Pokud skutečně nikdo z rivalů nepodezřívá Spojené státy z toho, že by 

Kalifornii v případě napadení nebránily, pak musí být hlavním principem uplatňování 

strategie rozšířeného odstrašení snaha o připisování statutu Kalifornie všem územím a státům, 

kterým Spojené státy poskytují bezpečnostní závazky - smazat rozdíl mezi územím chráněnce 

a územím vlastním, integrálním. V tomto komplexním úkolu jde nejen o sebeidentifikaci 

obránce s chráněncem, ale zejména o vnucení identifikace obránce s chráněncem vyzyvateli. 

Cílem je tedy ovlivnění a změna vnímání a očekávání vyzyvatele, přičemž je nasnadě, že 

obránce nemá nad těmito vyzyvatelovými doménami žádnou možnost přímé kontroly. Navíc 

je zde důležitá geografická kvalita, kterou disponuje Kalifornie, ale teritoria amerických 

chráněnců již nikoliv. Zatímco úspěšná invaze do Kalifornie by byla prvním krokem 

k dalšímu postupu nepřítele do nitra území Spojených států, napadení Japonska či Jižní 

Koreje již toto nebezpečí pro Spojené státy nepředstavuje. Spojené státy jsou tudíž přirozeně 

méně motivovány k obraně území chráněnců nežli Kalifornie. Kalifornský princip se nicméně 

netýká jen území, ale i zbraní a vojenských kapacit obecně. Přestože byl již na příkladu 

Západního Berlína částečně prezentován argument o umístění obráncova vojska na území 

chráněnce a dopad tohoto kroku na důvěryhodnost závazku, Schelling upozorňuje na 

přirozený rozdíl mezi útokem na zbraně a vojáky dislokované na vlastním území, a těmi 

umístěnými mimo něj. Spojené státy podle něj „téměř určitě nebudou považovat za totéž“ 

(cit. Schelling: 2008, 58)
17

, pokud nepřítel v případě konfliktu napadne americké zámořské 

základny nebo vojenská plavidla na volném oceánu, než kdyby napadl tyto podobné kapacity 

přímo na území USA. Na druhou stranu nadále platí, že vojenské prostředky situované na 

území chráněnce pomáhají v procesu identifikace tohoto území s obráncem, a tím pádem i 

k navýšení důvěryhodnosti hrozby. 

 

V konceptu rozšířeného odstrašení ovšem proces odstrašování vyzyvatele musí být 

doprovázen činností působící i směrem k chráněnci. Samotné odstrašování vyzyvatele totiž 

                                                 
17

 Z originálu: „…we [Spojené státy americké] would almost certainly not consider it the same…“ (cit. 

Schelling: 2008, 58) 
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nemusí být dostatečným prostředkem k dosažení stability statutu quo a míru na regionální či 

globální úrovni v případě, že chráněnec není přesvědčen o věrohodnosti zajištění vlastní 

bezpečnosti ze strany obránce, ať již z důvodů nedostatečného povědomí o daném 

bezpečnostním závazku či pochybnosti o obráncově schopnosti a vůli ho dodržet v případě 

eskalace napětí. (Anderson, Holdorf, Larsen: 2013, 6) Toto ujištění (assurance) chráněnce je 

podloženo stejnou logikou jako odstrašení - rozhodujícím je ovlivnit percepci chráněnce o 

věrohodnosti bezpečnostního závazku, k čemuž dojde tehdy, když na základě racionální 

úvahy o poměru potenciálních zisků a nákladů dojde chráněnec k závěru, že zisk z naplnění 

hrozby pro obránce převýší jeho náklady. Ujištění je tedy založeno na stejných proměnných 

jako odstrašení, a tudíž i jeho důvěryhodnost je zvyšována stejnými prostředky. (Flores: 2014, 

33-34)    

 

Schellingova komplexní teoretizace rozšířeného odstrašení poskytuje přehled 

základních faktorů vedoucích k posilování bezpečnostního závazku. Mnozí další autoři pak na 

tento teoretický základ navazují. James Fearon rozvíjí faktor propojování závazků do širšího 

rámce skrze jejich politizaci, když přichází s principem posilování důvěryhodnosti hrozeb 

skrze navyšování nákladů plynoucích pro obránce z jejich stanovení. Tento koncept 

nákladných signálů (costly signals) praví, že hrozba je důvěryhodnou tehdy, pokud ze 

samotného aktu jejího vytvoření plynou pro jejího původce náklady či důsledky, které by 

nebyl ochoten nést či strpět v případě, pokud by skutečně nebyl odhodlán hrozbu naplnit. 

(Fearon: 1997, 69) Jinými slovy, konkrétní nákladná povaha provedeného stanovení a 

potvrzování závazku značí vyzyvateli odhodlanost obránce, protože neodhodlaný aktér by 

takovouto hrozbu neustanovil.   

 

V otázce transformace hrozeb do nákladných signálů Fearon proponuje dva možné 

způsoby, jak tak učinit - buďto skrze princip svazování rukou (tying hands) či prostřednictvím 

utopených nákladů (sunk costs). Svazování rukou představuje akci, která v sobě pro obránce 

ponese velké náklady v případě neuskutečnění stanovené hrozby v reakci na výzvu vyzyvatele 

vůči statutu quo, ale naopak v sobě nenese žádné náklady, pokud k této výzvě nedojde. 

Typicky se jedná o veřejná prohlášení vrcholných politických představitelů vyjadřujících 

úmysl dostát stanovenému závazku, a to nejlépe takovým způsobem, že dochází k propojení 
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osudu závazku s národní prestiží. Vznikají tak inherentní potenciální náklady ze ztráty 

prestiže politické reprezentace daného státu
18

 u domácího i mezinárodního publika.  

 

Zatímco náklady u publika jsou placeny pouze ex post v případě selhání obránce, 

utopené náklady generují potřebu vynaložení určitých materiálních i politických nákladů 

již ex ante. Jedná se o kroky, které jsou nákladné ve chvíli jejich prvotního zavedení, ale které 

již negenerují náklady v případě ustoupení obránce
19

, a mezi něž může patřit široká škála 

prvků od vojenské mobilizace či vojenské spolupráce včetně dodávek zbraní až po přímé 

umístění obráncových ozbrojených sil na území chráněnce. (Fearon: 1997, 69-70) Obránce 

obecně může tíhnout k preferování principu svazování rukou, protože se tím vyhýbá nutnosti 

placení nákladů v případě, že se odstrašení ukáže jako stabilní. Tento aspekt je ale na druhou 

stranu důvodem, proč je obránce, podnikající kroky ve smyslu principu svazování rukou, 

vnímán jako méně odhodlaný v porovnání se situací, ve které by přistoupil k realizaci kroků 

v duchu principu utopených nákladů. Další nevýhodou svazování rukou je efekt jeho realizace 

v praxi - politická vyjádření potvrzující odhodlání státu v dané věci silově jednat zpravidla 

vedou k umenšení prostoru pro snižování napětí mezi obráncem a vyzyvatelem a v konečném 

důsledku naopak potenciál vyhrocení konfliktu vzrůstá. 

 

Na druhou stranu, hodnota svazování rukou ve prospěch rozšířeného odstrašení roste, 

když je aplikována ze strany demokratických režimů. Zatímco lídři v autokratických či 

totalitních systémech čelí menšímu tlaku opozice a jsou rovněž i méně omezováni mírou 

jejich podpory ze strany společnosti, postavení politické reprezentace v demokracii je naopak 

na podpoře společnosti závislé zcela zásadně, přičemž je tato podpora v případě neplnění 

daných závazků přirozeně náchylná k erozi. Za jinak stejného kontextu je tedy závazek 

učiněný představitelem demokratického státu považován za důvěryhodnější, nežli je tomu 

v případě závazků ze strany autokratů. Tato logika ovšem platí i obráceně - pokud je 

demokratický lídr ve stanovení závazku nejednoznačný, zavdává vyzyvateli důvod 

k pochybnostem o věrohodnosti závazku, protože je patrné, že samotný obránce není 

přesvědčený o svém odhodlání a snaží se vyhnout případným politickým ztrátám. (Chan: 

2003, 121-122)   

 

                                                 
18

 Fearon používá pro označení takovýchto nákladů anglický pojem „audience costs“ (Fearon: 1997, 70) 
19

 Přesněji řečeno - negenerují další náklady nehledě na to, zda obránce ustoupil či nikoliv. 
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1.3.2 Teorie inherentní důvěryhodnosti 

Z doposud nastíněného přehledu faktorů teorie rozšířeného odstrašení je patrný značný 

důraz kladený na umění manipulace vnímání protivníka jakožto v podstatě hlavního aspektu 

důvěryhodnosti odstrašení - hrozba je důvěryhodná, pokud dokážeme vyzyvateli 

vmanipulovat pocit, že taková skutečně je. V tomto pohledu se úkol dosáhnout odstrašení 

dostává do roviny mechanického procesu, ve kterém za sebou obránce pálí mosty, svazuje si 

ruce či navyšuje utopené náklady, a pokud odstrašení selže, nabízejícím se teoretickým 

vysvětlením bude nedostatečný způsob či míra provádění těchto procesů. Zatím představená 

teorie - která se označuje za teorii závazku (commitment theory) - odpovídá na otázku „jak?“ 

(jak stanovit bezpečnostní závazek a dále ovlivňovat situaci tak, aby byl důvěryhodný?). 

 

Teorie inherentní důvěryhodnosti (inherent credibility theory) se snaží, původně 

zejména v reakci na teoretické slabiny související s rozšířeným jaderným odstrašením, nalézt i 

odpověď na otázku „proč?“  - „Proč by pro stát bylo racionální zapojit se do jaderné války 

kvůli objektu, který by mu za ni jinak nestál, jen proto, aby podpořil důvěryhodnost svého 

závazku vůči cílům, které by mu již za válku stály?“ (cit. Danilovic: 2001, 347)
20

 Jádrem 

teorie inherentní důvěryhodnosti je tudíž teze, že doplněním dosavadní teorie musí být 

dostatečné zohlednění zájmů, na kterých je daný vztah odstrašení založen. Obránce může 

provádět úkony pro posílení důvěryhodnosti hrozby tak, jak je předepisuje teorie závazku, ale 

tento proces by měl být provázen zkoumáním toho, zda a do jaké míry si obránce vůbec přeje 

zavázat se k obraně daného slabšího spojence, přičemž musí být zváženy faktory jako 

obráncovy národní zájmy, dostupné zdroje a další závazky. Účinné odstrašení musí být 

podloženo průnikem množiny obráncových zájmů s množinou toho, co je v případě daného 

vztahu odstrašení v sázce. Závazky, k jejichž dodržení je - z pohledu zájmů - obránce 

motivován jen relativně slabě, budou vyzyvatelem pravděpodobně vnímány jako méně 

důvěryhodné. Vyzyvatel pravděpodobně v úvaze zohlední faktory strategické, politické, 

ekonomické či ideologické, a výsledek této analýzy obráncových zájmů bude pro jeho 

rozhodování o uskutečnění případné výzvy vůči statutu quo podobně, či možná i více, 

podstatný, nežli signály, kterými vůči němu obránce působí. (George, Smoke: 1974, 561)  

 

                                                 
20

 Z originálu: „…why it would be rational for a state to engage itself in a nuclear war over an issue it did not 

consider worth a war simply in order to support the credibility of its commitment to other objectives it did 

consider worth waging a war.“ (cit. Danilovic: 2001, 347) 
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1.3.3 Pivotální odstrašení a strategie nejednoznačnosti 

 Protože byl zpočátku kánon teorie rozšířeného odstrašení formován kontextem 

studené války, převládly v rámci ní některé předpoklady o povaze a charakteru chráněnce, 

které odpovídaly povaze chráněnců v té době. Evropské státy pod americkým jaderným 

deštníkem byly strategicky pasivními chráněnci a byly se Spojenými státy spojeny 

bezpečnostní aliancí, ve které docházelo nejen ke sdílení bezpečnostních zájmů, ale i ke 

sdílení společné představy o podstatě statutu quo a jeho žádoucí budoucnosti. Jejich ambice 

byly čistě obranné, a proto nepanovaly obavy z jejich případné snahy o zneužití poskytované 

ochrany rozšířeným odstrašením k dosahování zisků pronásledováním svých konfliktních 

cílů. Na základě evropské studenoválečné zkušenosti vznikla představa o chráněnci jako o 

čistě pasivně-obranném činiteli. (Crawford: 2009, 292) Tudíž riziko morálního hazardu 

spojeného se silným bezpečnostním závazkem bylo vnímáno jako velmi malé a praxe 

uplatňování rozšířeného odstrašení se mohla plně odvíjet dle teoretických doporučení teorií 

závazku a inherentní důvěryhodnosti s cílem vytvoření co nejdůvěryhodnější hrozby.  

 

Přesto však bylo postupně identifikováno riziko plynoucí z realizace politiky 

rozšířeného odstrašení v podobě „příležitostí, které mohou být slabému spojenci dány 

k manipulaci podstaty závazku jemu učiněného.“ (cit. George, Smoke: 1974: 370)
21

 Tento 

problém morálního hazardu znamená, že v situaci silného a stabilního odstrašení může 

chráněnec tíhnout k provádění ambicióznější a konfliktnější zahraniční politiky vůči 

vyzyvateli, který se nakonec pod tlakem tohoto vývoje může rozhodnout k silovému řešení, 

které ukončí chráněncovo provokativní chování. V takovém případě vlastně dochází k 

vytvoření přímé vazby mezi silou obráncova závazku a konečným selháním odstrašení, a to 

nikoliv v důsledku jeho nedostatečné komunikace, ale právě naopak - z důvodu jeho přílišné 

jednoznačnosti. (Crawford: 2009, 293-294) 

 

Způsobem, jak se pokusit předejít vzniku problému morálního hazardu, je snaha 

vyhnout se stanovení jasného bezpečnostního závazku, a pokud je tak již nutno učinit, oddálit 

stanovení tak dlouho, jak jen to je možné. Timothy Crawford (2003) tento proces rámuje 

pojmem pivotální odstrašení (pivotal deterrence), jehož podstatou je zabránění eskalace 

konfliktu mezi dvěma rivaly pivotem, aniž by se tento aktér musel bezpečnostně zavázat 

jedné či druhé straně. Závazková zdrženlivost je pro obránce přínosem hned z několika 

                                                 
21

 Z originálu: „…the opportunities it may give a weak ally to manipulate the nature of the commitment made to 

it.“ (cit. George, Smoke: 1974, 370) 
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důvodů. Jednak se nevystavuje riziku značných politických nákladů plynoucích z předčasného 

zbavení se svobody svých budoucích akcí stanovením závazku, ale zejména v důsledku 

nestanovení jasného závazku disponuje určitým vlivem nad potenciálním chráněncem. Aktér 

má obecně nad jiným aktérem významnou možnost kontroly právě tehdy, pokud se tento 

snaží o získání jeho přízně či přímo bezpečnostní spolupráce. Zároveň si ale obránce 

ponechává nestanovením jasného závazku nadále otevřené dveře k efektivnějšímu 

vyjednávání s vyzyvatelem. (Crawford: 2003, 10-11) 

 

Benson a Niou (2007), na základě testování několika strategií
22

 pracujících 

s principem nejasného závazku, proponují, že optimální variantou je pro obránce v případě 

situace pivotálního odstrašení chování, ve kterém dává najevo chráněnci i vyzyvateli, že má 

zájem na výsledku jejich vzájemné interakce, zároveň se ale explicitně přihlásí ke své 

nejednoznačnosti. Obránce i vyzyvatel si tak jsou vědomi, že se vzájemná situace rozšířila 

z dyády na triádu, a že musí s obráncovou účastí počítat. Nicméně, vyzyvatel ani chráněnec 

neznají jak podmínky, za kterých obránce do interakce vstoupí, tak ani způsob, jakým tak 

učiní. Obránce praktikováním této strategické nejednoznačnosti (strategic ambiguity) získá 

značnou míru flexibility, se kterou následně může ovlivňovat chování jak chráněnce, tak i 

vyzyvatele. (Benson, Niou: 2007, 25-26)     

 

1.3.4 Jaderné rozšířené odstrašení 

Doposud představená teorie chápe odstrašení buďto jako funkci diplomacie či 

ne/přítomnosti vitálních zájmů, zatímco fenomén vojenských kapacit či vojenských strategií a 

jejich propojení s důvěryhodností odstrašení doposud tematizován nebyl.  

 

Jaderné zbraně samozřejmě rovněž spadají do kategorie vojenských kapacit a jsou i 

dnes inherentní součástí stavu fungujícího obecného odstrašení mezi světovými mocnostmi 

jimi disponujícími. Nicméně, v případě rozšířeného odstrašení již jejich role tak jednoznačná 

není. Pokud platí předpoklady teoretického rámce odstrašení tematizovaného v kapitole 1.2, 

zejména pak teze o tom, že rozdílné druhy zbraní zakládají různě intenzivně vnímané hrozby, 

                                                 
22

 Kromě strategické nejednoznačnosti je takovou alternativní strategií např. strategie podmíněného odstrašení 

(conditional deterrence), kdy je obráncem chráněnci poskytnut jasný bezpečnostní závazek, jehož vynucení je ale 

podmíněno, tím, že se chráněnec zdrží určitého chování. Problémem podmíněného odstrašení je nicméně právě 

vymezení rozsahu nevhodného chování, kdy v praxi nelze specifikovat všechny možnosti. Nadále tak dochází 

k ponechání prostoru pro morální hazard chráněnce. (Benson, Niou: 2007, 23) 
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na které je rovněž rozdílně reagováno, pak může vyvstat pochybnost o účinnosti odstrašení 

konvenční hrozby jadernými zbraněmi. Problém ilustruje odstrašení Sovětského svazu 

Spojenými státy, resp. Severoatlantickou aliancí (NATO), od útoku na západní Evropu během 

studené války. Jádrem odstrašující hrozby NATO bylo použití jaderných zbraní proti SSSR 

v reakci na jeho konvenční útok.
23

 V rámci jaderné strategie se tedy jednalo o doktrínu 

prvního úderu (first-use doctrine), který by se však v logice MAD dočkal sovětské jaderné 

odvety v maximálním rozsahu, v jejímž důsledku by odstrašiteli vznikly katastrofické škody. 

Hrozba jadernými zbraněmi ze strany obránce v rámci vztahu rozšířeného odstrašení tak 

v sobě skrývá inherentní problém oslabující věrohodnost odstrašení - obránce poskytováním 

bezpečnostního závazku svým chráněncům riskuje nedozírné náklady, které významně 

převyšují hodnotu, kterou chránění aktéři pro obránce představují. Tato teze nicméně neplatí 

tehdy, pokud vyzyvatel nedisponuje věrohodným jaderným odvetným arzenálem
24

 či pokud 

jeho konvenční síly nejsou dominantní vůči konvenčním silám obránce. Pokud totiž obránce 

nad vyzyvatelem disponuje konvenční převahou, pak není nutno posilovat věrohodnost 

daného bezpečnostního závazku za pomoci jaderných zbraní. (Crawford: 2009, 280-281) 

 

Spojené státy i Čína jsou si této omezené role jaderných zbraní v situacích rozšířeného 

odstrašení patrně vědomy. Oba státy sice nadále udržují svůj jaderný arzenál jakožto nezbytný 

prostředek pro stabilitu obecného odstrašení, v případě Číny pak dokonce dochází k jeho 

velmi pozvolnému rozvoji. Rovněž aktuální deklaratorní strategický dokument
25

, vymezující 

jadernou politiku Spojených států, potvrzuje - přestože klade úplné jaderné odzbrojení jako 

konečný cíl - stávající jadernou politiku prvního úderu a nezapovídá roli jaderných zbraní ani 

jako odstrašující prostředek proti chemickým, biologickým, ale dokonce i konvenčním 

hrozbám. (Smetana: 2013, 44) Ohledně čínské oficiální jaderné politiky pak panují určité 

nejasnosti, některými analytiky interpretované
26

 jako částečný ústup z dlouhodobě 

proponované politiky nepoužití jaderných zbraní jako první (no-first-use policy). 

                                                 
23

 Objevují se nicméně názory, podle kterých bylo jaderné odstrašení SSSR neefektivní již od přelomu 50. a 60. 

let, kdy Sověti získali dostatečně odolný odvetný jaderný arzenál, a že již od této chvíle odstrašování sovětské 

konvenční hrozby fungovalo na konvenční bázi. (Gerson: 2009, 34)  
24

 Tedy takovým, u kterého panuje předpoklad, že zůstane aktéru k dispozici i po jaderném prvním úderu 

protivníka. 
25

 Nuclear Posture Review Report 2010. 

http://www.defense.gov/npr/docs/2010%20Nuclear%20Posture%20Review%20Report.pdf, 27. 4. 2015  
26

 V dubnu 2013 vydala Čína novou verzi svého základního strategického dokumentu, tentokráte pod názvem 

The Diversified Employment of China’s Armed Forces (http://eng.mod.gov.cn/Database/WhitePapers/, 27. 4. 

2015), který se odlišuje od předchozích verzí tím, že explicitně nedeklaruje právě politiku nepoužití jaderných 

zbraní jako první (NFU - no first use policy). Někteří západní analytici (např. James Acton v deníku New York 

Times [http://www.nytimes.com/2013/04/19/opinion/is-china-changing-its-position-on-nuclear-
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Přesto je nutné vnímat odstrašení ohledně Tchaj-wanu spíše v konvenční rovině. 

Napovídá tomu jak obecná snaha Spojených států o rozvoj konvenčních prostředků globální 

projekce síly, které ve svém důsledku stírají rozdíl mezi rolí nukleárních a konvenčních sil, a 

rovněž i rozdíl mezi prostředky s primárně odstrašujícím účinkem a těmi, jejichž hlavním 

posláním je nasazení na bojišti. Armáda USA tuto změnu paradigmatu zachycuje i ve svých 

oficiálních dokumentech,
27

 když v konceptu strategického odstrašení kombinuje jaderné 

prostředky s konvenčními za spoluúčasti nástrojů diplomatických, ekonomických či 

informačních. A i Čína klade hlavní důraz na posilování a modernizaci své konvenční síly 

s motivací získat takové prostředky, které by ji umožnily zamezit intervenci konvenčních sil 

Spojených států v oblasti Tchajwanského průlivu v případě čínské invaze. (Morgan, Paul: 

2009, 267-269) 

 

1.3.5 Konvenční rozšířené odstrašení 

 Zatímco jaderné rozšířené odstrašení je pouze věcí vnímaného odhodlání obránce 

vykonat hrozbu a nést následky včetně případné jaderné odvety, v případě konvenčního 

rozšíření vstupuje do hry i kalkul ohledně obráncova disponování potřebnými schopnostmi. O 

ničivé síle jaderných zbraní nikdo nepochybuje, schopnosti konvenčních zbraní jsou ale 

limitovanější. (Gerson: 2009, 42) Požadavky na jejich povahu vyplývají z hlavního rizika, na 

které teorie konvenčního odstrašení reaguje - na možnost, že vyzyvatel zaútočí zcela náhle, 

neočekávaně a s rozhodující silou a dosáhne fait accompli. Obránce tak nebude moci reagovat 

způsobem odpovídajícím teorii rozšířeného odstrašení - tedy v průběhu vyzyvatelovy akce 

zopakovat hrozbu či se jinak pokusit o posílení svého bezpečnostního závazku - a naopak 

bude vyzyvatelem postaven před hotovou věc, v důsledku čehož budou všechny strategické 

výhody v rukou vyzyvatele. (Crawford: 2009, 282) 

 

 Z podstaty fait accompli vyplývají tři výchozí teze teorie konvenčního odstrašení. 

Prvním je předpoklad, že vyzyvatel bude při konvenční agresi chtít dosáhnout rychlého a 

                                                                                                                                                         
weapons.html?_r=0 , 27. 4. 2015]) toto vynechání interpretovali jako přímo opuštění této politiky ze strany Číny. 

Nicméně, oficiálně čínští představitelé toto vynechání vysvětlují (http://www.chinausfocus.com/peace-

security/china-will-not-change-its-no-first-use-policy/, 27. 4. 2015) změnou obsahové struktury dokumentu proti 

jeho dřívějším vydáním a pokračování politiky NFU bylo ze strany čínských představitelů deklarováno v jiných 

oficiálních dokumentech, mimo jiné v zprávě čínské mise při OSN v Ženevě (http://allthingsnuclear.org/china-

still-committed-to-no-first-use-of-nuclear-weapons/, 27. 4. 2015).     
27

 Viz Deterrence Operations Joint Operating Concept. 

http://www.dtic.mil/doctrine/concepts/joint_concepts/joc_deterrence.pdf, 27. 4. 2015.   
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relativně nenákladného vítězství, protože zabřednutí do dlouhých a drahých konfliktů nejen 

vytváří tlak na ekonomické či lidské zdroje, ale zároveň přináší i značné politické náklady, 

které mohou vést až k pádu politických režimů či dokonce států samotných. Zadruhé, 

konvenční odstrašení tak musí být založeno na strategii vedoucí k prodloužení a prodražení 

konfliktu pro vyzyvatele. V praxi je tím pádem konvenční odstrašení primárně záležitostí 

odstrašení odepřením, které v sobě pro vyzyvatele skrývá riziko zabřednutí do dlouhé 

opotřebovávací války. Posledním předpokladem je pak nutnost pro obránce udržovat své 

konvenční síly přímo v oblasti potenciálního konfliktu. Pokud totiž snahou vyzyvatele bude 

dosáhnout rychlého vítězství, pak bude do své úvahy ohledně šancí tohoto cíle dosáhnout 

zahrnovat jen ty obráncovy odstrašující síly, které se budou moci do obrany chráněnce 

bezprostředně zapojit. Rozhodující je tak lokální rovnováha vojenské síly - pokud je ve 

prospěch obránce, stabilita odstrašení posiluje a vice versa. (Gerson: 2009, 37)  

 

Konvenční schopnosti se rovněž liší od těch jaderných zpravidla rychlejším tempem 

technologické inovace, kdy dochází k vývoji nejen nových zbraňových systémů, ale i systémů 

dopravních a dalších. Z toho důvodu jsou proměnné, na kterých stojí stabilita konvenčního 

odstrašení, v průběhu času náchylné na změny, na které musí obránce reagovat vývojem 

svých kapacit a strategií, které tyto nové prostředky dokážou zúročit. (Mearsheimer: 1983, 15-

16) Obránce musí být schopen rozpoznat hrozbu, kterou pro statut quo představuje konvenční 

síla vyzyvatele, musí této hrozbě porozumět v tom smyslu, že chápe roli konvenční síly ve 

vyzyvatelově strategickém rámci, a konečně, obránce musí vyvinout strategii, na základě 

které dokáže takto identifikované hrozbě čelit.(Mearsheimer: 1983, 46) Konvenční odstrašení 

je tak funkcí nejen rovnováhy sil, ale i strategií. 

 

1.4 Bezpečnostní prostředí 

Rozdílná povaha bezpečnostního prostředí, zejména pak odlišná podoba vnitřní 

distribuce moci, s sebou přináší rozdílné výzvy pro strategické jednání států v těchto 

prostředích. V tomto smyslu je, zejména oproti Evropě, asijsko-tichomořský region 

charakteristický absencí multilaterální alianční struktury, v rámci které by byla zakotvena role 

Spojených států jakožto garanta bezpečnosti svých spojenců v rámci regionu. Místo toho 

udržují Spojené státy nexus bilaterálních bezpečnostních smluv a závazků s jednotlivými 

spojenci, kterými jsou výlučně státy nedisponující vlastními jadernými zbraněmi, a na jejichž 

území rovněž nedochází k umisťování amerických jaderných zbraní tak, jako je tomu 
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v případě sdílení těchto zbraní v rámci Severoatlantické aliance. (Yost: 2010, 26) Naopak dva 

státy, které pro Spojené státy a jejich spojence představují největší znepokojení - Čína a 

Severní Korea - jsou státy buďto přímo jaderným arzenálem disponující (Čína), či alespoň o 

něj usilující (Severní Korea). V takovém kontextu jsou pochopitelně regionální spojenci 

Spojených států velmi citliví na kolísání důvěryhodnosti amerického rozšířeného odstrašení 

vůči Číně a Severní Koreji, včetně změn v konvenční schopnosti projekce moci USA v rámci 

oblasti. A to i přesto, že regionální geografie zvyšuje důvěryhodnost konvenčního odstrašení a 

obrany, kdy jsou američtí chráněnci - s výjimkou Jižní Koreji - z tohoto pohledu chráněni i 

rozsáhlými vodními plochami, přičemž americká Sedmá flotila (U. S. Seventh Fleet) zůstává 

nejsilnější námořní silou na nich operující. (Pifer et al.: 2010, 29-30) 

 

Obavy asijských spojenců nebyly, zdá se, umenšeny ani v důsledku amerického pivotu 

do Asie (pivot to Asia). Přestože bylo záměrem tohoto kroku administrativy prezidenta 

Obamy posílení vlastních zájmů prostřednictvím ujištění spojenců o svém silném zapojení 

v rámci regionu za situace, kdy tito spojenci mnohdy čelí silnému tlaku v rámci četných 

územních sporů, výsledek této snahy je prozatím rozporuplný. V některých případech došlo 

naopak k prohloubení sporů a z nich vyplívajících obav, v čele s nebezpečím, že pivot bude 

Čínou interpretován jakožto nástroj politiky zadržování namířený vůči ní ze strany Spojených 

států, na což zareaguje agresivnější zahraniční politikou i rozvojem vojenských kapacit 

(Dormandy, Kinane: 2014, 16)    

 

1.5 Operacionalizace 

V rámci představení korpusu teorií rozšířeného odstrašení došlo k identifikaci 

klíčových elementů, jejichž přítomnost teoreticky zakládá stabilní rozšířené odstrašení, a tudíž 

by analýza jejich ne/naplnění měla být schopna odhalit i kvalitu stability konkrétního vztahu 

odstrašení mezi Spojenými státy a Čínou.  

 

Jednotlivé části teorie rozšířeného odstrašení dávají věrohodnost rozšířeného 

odstrašení do následujících souvislostí: 

 

- Teorie závazku, představená v kapitole 1.3.1, za klíčový považuje jasně 

specifikovaný závazek, který je vůči vyzyvateli silně komunikován. Je 

deklarován nejen předmět obrany, ale i způsob případné obrany. Obránce 
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s osudem závazku spojí svou reputaci a prováže ho s osudem dalších svých 

závazků časově i teritoriálně. Obránce se snaží identifikovat vyvolat dojem, že 

nečiní rozdíl mezi bezpečností chráněnce a vlastního území. Svou odhodlanost 

se obránce snaží demonstrovat tím, že pro sebe činí existenci závazku 

nákladnější, ať již politicky či materiálně. Obránce je nicméně ochoten tyto 

náklady vynaložit - právě proto, že je odhodlaným obráncem. 

 

- Teorie inherentní důvěryhodnosti, představená v kapitole 1.3.2, odvozuje 

důvěryhodnost obránce od skutečnosti, že obrana vyzyvatele odpovídá 

obráncovým vitálním zájmům. 

 

- Teorie pivotálního odstrašení a strategické nejednoznačnosti, představené 

v kapitole 1.3.3, jsou zdánlivě do určité míry antitezí teorie závazku, když 

varují před nebezpečím oportunistického destabilizačního chování chráněnce, 

ke kterému může tíhnout v případě poskytnutí příliš silného a explicitního 

závazku. 

 

- Teorie jaderného a konvenčního rozšířeného odstrašení, představené 

v kapitolách 1.3.4, respektive 1.3.5, upozorňují na patrnou problematickou 

úlohu jaderných zbraní ve směru zajištění situace důvěryhodného rozšířeného 

odstrašení.  Ale ani konvenční rozšířené odstrašení není prosto slabých míst. 

Obránce musí disponovat vojenskými schopnostmi a strategiemi, které 

vyzyvateli neumožní ani přemýšlet o úspěchu případného náhlého útoku, 

kterým by postavil obránce před fait acompli. 

 

Požadavky teorie závazku zakládají nezávislou proměnou odhodlání. Tato proměnná 

je teoreticky naplněna tehdy, pokud dochází na straně Spojených států ke komunikaci a 

posilování závazku prostřednictvím veřejné diplomacie; deklaratorně v rámci oficiálních 

strategických dokumentů, týkajících se použití síly; či přímo v rámci bilaterálních 

bezpečnostních smluv. Rovněž je platnost této proměnné posilována přímou interakcí mezi 

Spojenými státy a chráněncem na diplomatické (konzultativní mechanismy) i vojenské úrovni 

(společná cvičení) či např. umístěním vlastních sil na území chráněnce.  
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Je ovšem nutno zohlednit alternativní náhled na roli závazku z pohledu strategické 

nejednoznačnosti. V jeho důsledku se tak kauzální vztah mezi nezávislou proměnnou 

odhodlání a závislou hodnotou důvěryhodnost odstrašení v případě tchajwanského scénáře 

zamlžuje, kdy naopak skrze některé způsoby posilování závazku, specifikovaných v rámci 

teorie závazku, může docházet k destabilizaci odstrašení. Tento efekt se ale týče jen některých 

z nich, a rovněž pouze nikoliv v absolutním smyslu, tedy tak, že by požadoval jejich úplnou 

nepřítomnost. Strategická nejednoznačnost nezapovídá závazek nestanovit vůbec - pouze 

doporučuje ho stanovit způsobem ponechávajícím prostor pro nejistotu interpretace tohoto 

závazku. Rovněž to neznamená, že by tento závazek neměl být nadále opakován a posilován, 

pouze tyto činnosti musí být vedeny tak, aby nedocházelo k posilování závazku pouze ve 

smyslu bezpečnostní záruky, ale aby docházelo k posilování závazku v sepětí s jeho 

inherentní nejednoznačností. Pro tento účel pak mohou být aplikovány i další nástroje teorie 

závazku, jako je uskutečňování zbrojních dodávek či další typy interakce mezi Spojenými 

státy a Tchaj-wanem, ale vždy musí tyto činnosti ponechávat prostor pro interpretaci, že jejich 

praktikováním nedochází k oslabování nejednoznačnosti obránce. Proto bude proměnná 

odhodlání považována za splněnou, pokud bude odpovídat tak to naznačeným předpokladům 

strategické nejednoznačnosti.  

 

Další nezávislá proměnná vyplývá z teorie inherentní důvěryhodnosti - vitální zájmy. 

Pokud se dá Tchaj-wan a jeho obrana důvodně považovat za důležitý zájem Spojených států, 

ať už z důvodů ideologických, bezpečnostních, ekonomických či dalších - pak bude Čína 

vnímat odstrašení z jejich strany za důvěryhodnější. A to i přesto, že Čína je v případě Tchaj-

wanu z pohledu zájmů bezesporu velmi silně motivovaná, a může tak z této perspektivy 

relativizovat význam Tchaj-wanu pro USA. Nicméně, i v takovém případe bude Čína 

bezesporu vnímat Spojené státy jako motivovanější, pokud bude považovat Tchaj-wan za 

jejich důležitý zájem, nežli kdyby tomu tak nebylo. 

 

Poslední nezávislou proměnnou pak představují vojenské schopnosti, a to s důrazem 

na ty konvenční. Jen pokud Spojené státy nadále disponují konvenční nadvládou, která by v 

případě střetu s čínskými konvenčními silami v okolí Tchaj-wanu nepochybně dokázala 

zajistit překažení čínského pokusu o rychlé a relativně nenákladné vítězství v duchu fait 

accompli, pak může být konvenční síla Spojených států považována za faktor posilující 

stabilitu odstrašení. Tato kvalita amerických schopností je však rovněž podmíněna i existencí 

odpovídající strategie, která dokáže reagovat na měnící se povahu čínské konvenční hrozby.  
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2. Odhodlání a zájmy Spojených států 

2.1 Statut quo a pozice Číny 

Kořeny statu quo Tchaj-wanu a sporu mezi touto ostrovní entitou a pevninskou Čínou 

se vztahují k výsledku čínské občanské války na přelomu 40. a 50. let minulého století. 

Vítězní komunisté (Komunistická strana Číny - CCP) pod vedením Mao Ce-tunga vyhlásili 

roku 1949 Čínskou lidovou republiku (People’s Republic of China - PRC), zatímco do té 

doby vládnoucí nacionalisté (Čínská národní strana - Kuomintang) v čele s Čankajškem byli 

pod tlakem událostí nuceni uchýlit se na Tchaj-wan. Zde Kuomintang nevyhlásil zcela novou 

politickou jednotku, nýbrž proponoval, že došlo k pouhému přemístění politického režimu 

(Čínská republika - ROC) vládnoucího do té doby na pevnině, který je tak prý i nadále 

jediným legálním politickým reprezentantem celé Číny, čímž zároveň popírá legitimitu 

režimu CCP na pevnině. 

 

Čankajšek prohlásil znovudobytí pevniny za hlavní cíl Kuomintangu, a rovněž i Mao 

stanovil dobytí Tchaj-wanu za jednu z  priorit režimu CCP. Obě strany se tak připravovaly na 

rozhodující střet, kdy docházelo ke značnému hromadění invazních sil zejména na pevninské 

straně. (Chan: 2014, 300) Do dění nicméně vstoupil vnější faktor v podobě rozpoutání 

Korejské války, následkem čehož zasáhl do vztahu mezi Čínou a Tchaj-wanem třetí aktér - 

Spojené státy.
 
Přestože totiž hrozba čínské invaze a následného ovládnutí Tchaj-wanu zprvu 

nebyla Spojenými státy vnímána za podstatnou pro své bezpečnostní zájmy
28

, po vypuknutí 

Korejské války dochází k redefinici politiky vůči regionu, a samostatnosti ostrova byla 

naopak přisouzena strategická důležitost, když byla obrana Tchaj-wanu zasazena do širšího 

kontextu americké politiky zadržování (containment policy). (Ross: 2002, 56) 

 

Vyslání americké Sedmé flotily do Tchajwanského průlivu v reakci na změnu 

strategického kontextu v souvislosti s vypuknutím Korejské války tak nejen zabránilo Číně 

materializovat jakékoliv plány invaze na Tchaj-wan, ale zároveň vlastně předznamenalo 

následující dění a podobu současného stavu.  Spojené státy již zpočátku silně vyjádřily svůj 

                                                 
28

 Hlavním zájmem Spojených států v regionu tehdy byla především bezpečnost Japonska. V tomto kontextu 

nebyl Tchaj-wan považován za důležitý, kdy se tehdejší americký ministr zahraničí Dean Acheson vyjádřil 

v tom smyslu, že okupace Tchaj-wanu rozšíří čínskou pozemní projekci moci směrem k japonským ostrovům 

pouze o 40 mil. (Ross: 2002, 55) 
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bezpečnostní závazek nejen vojenskou podporou Tchaj-wanu v průběhu několika krizí
29

 

v Tchajwanském průlivu, ale tyto záruky byly vyjádřeny i deklaratorně v rámci Smlouvy o 

vzájemné obraně (Mutual Defense Treaty) z roku 1954. (Chang: 2014, 300-301) 

 

Podoba amerického závazku vůči Tchaj-wanu nicméně prošla v následujících 

desetiletích značnou proměnou, zejména když Spojené státy přenesly na úkor Tchaj-wanu
30

 

své diplomatické uznání na PRC jakožto legitimního zástupce Číny. V důsledku tohoto kroku 

byl rovněž nastaven nový základ pro bezpečnostní spolupráci mezi Spojenými státy a Tchaj-

wanem, když byla roku 1979 Smlouva o vzájemné obraně nahrazena ze strany Spojených 

států Zákonem o vztazích s Tchaj-wanem, neobsahujícím obligatorní bezpečnostní závazek.
31

 

(Goldstein: 2007, 666) Přesto i nadále platí stav, kdy na obou stranách Tchajwanského průlivu 

existují rozdílné politické entity a zatím tak nedošlo k naplnění čínských aspirací na 

znovupřipojení ostrova k pevninské Číně. 

 

Oficiální politika Číny vůči Tchaj-wanu je ale i tak dlouhodobě neměnná - existuje 

pouze jedna Čína, jež je reprezentována režimem PRC, a Tchaj-wan je nedělitelnou součástí 

PRC.
32

 Úkolem centrální čínské vlády je pak dosáhnout sjednocení vlasti za pomoci principu 

“jedna země, dva systémy“, který již byl využit v případě Hongkongu či Macaa, ale který byl 

původně vytvořen právě pro potřeby začlenění Tchaj-wanu. (Cabestan: 2008, 3) A přestože i 

vztahy - byť z diplomatického pohledu neoficiální - mezi Čínou a Tchaj-wanem zaznamenaly 

různá období zlepšení, zejména pak v novém tisíciletí, kdy došlo mezi ostrovem a pevninou 

mimo jiné k ustavení přímého leteckého spojení či rozvoji obchodních a kulturních vztahů, 

včetně studentských výměn (Shiquan: 2006, 380), nadále platí, že pro Čínu je nepřijatelné 

                                                 
29

 První dvě krize proběhly v 50. letech (1. v letech 1954-55, 2. roku 1958), kdy PRC opakovaně ostřelovalo 

ostrovy v blízkosti Tchaj-wanu, které byly v držení nacionalistů. Zatím poslední 3. krize v Tchajwanském 

průlivu proběhla v letech 1995-96, kdy PRC provokovala Tchaj-wan testy raket v těsné blízkosti ostrova, kdy 

cílem bylo vytvořit na Tchaj-wan tlak v období blížících se prvních přímých ostrovních prezidentských voleb. 

(Chang: 2014, 304-305) 
30

 Tchaj-wan není členem Organizace spojených národů (OSN), když byl roku 1971 v této organizaci nahrazen 

Čínou. V současné době udržuje plné diplomatické styky s Tchaj-wanem 22 států (viz 

http://www.mofa.gov.tw/en/AlliesIndex.aspx?n=DF6F8F246049F8D6&sms=A76B7230ADF29736, 30. 4. 

2015). Otázka mezinárodněprávního statusu Tchaj-wanu je podstatná i z toho pohledu, zda se na Tchaj-wan 

vztahuje platnost Charty OSN a dalších ustanovení mezinárodního práva, zejména pak v oblasti práva na 

sebeurčení. Právní analýza provedená Chanem (2009) proponuje, že tomu tak není. Čína tak z pohledu 

mezinárodního práva disponuje nad územím Tchaj-wanu plnou kontrolou a zasahování třetích stran může být 

chápáno jako vměšování do vnitřních záležitostí Číny. (Chan: 2009, 492)  
31

 Více viz kapitola 2.2. 
32

 Čínská ústava toto přesvědčení vyjadřuje jasně, když v preambuli praví, že „Tchaj-wan je součástí posvátného 

území Čínské lidové republiky.“ (cit. z oficiálního anglického překladu: „Taiwan is part of the sacred territory of 

the People’s Republic of China.“) (http://en.people.cn/constitution/constitution.html, 30. 4. 2015) 
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jakékoliv řešení na jiné bázi, než na „principu jedné Číny“.
33

 Je tomu tak i kvůli vnímání 

tchajwanské otázky ze strany čínské veřejnosti, která převzala za své dlouhodobé 

propagandistické působení CCP ohledně Tchaj-wanu - tedy že Tchaj-wan je důležitým 

státním zájmem Číny. Velká část Číňanů tak nyní zastává přesvědčení, že se Čína nemůže stát 

skutečnou velmocí bez znovunabytí svého dočasně ztraceného území. Čínská veřejnost tímto 

způsobem vytváří značný tlak na vedení PRC nepřijmout návrhy, které by vyhovovaly naopak 

představitelům Tchaj-wanu. Pevninští Číňané jsou podle Dennyho Roye dokonce možná 

ochotni radši strpět případnou porážku od silného protivníka v případě vojenského střetnutí o 

Tchaj-wan, nežli nebojovat vůbec a Tchaj-wan tak ztratit. (Roy: 2009, 34) Pokud je tato teze 

platná, pak to v logice racionality odstrašení znamená zvýšení nároků jak na věrohodnost 

americké schopnosti navýšit pro Čínu náklady pro ni plynoucí z případného agresivního 

chování vůči Tchaj-wanu, tak ale především i na potřebu Spojených států rámovat svůj 

bezpečnostní závazek vůči Tchaj-wanu co nejprecizněji v intencích strategické 

nejednoznačnosti. 

 

Navíc bývá Tchaj-wan kvůli své poloze čínskými stratégy označován za ochranný 

štít
34

 (protective shield) či strategickou bránu (strategic gateway) do jihovýchodní Asie. 

Z těchto pozic by mohl být nezávislý Tchaj-wan využit třetími aktéry proti zájmům Číny a 

k ohrožení její bezpečnosti. Ztráta Tchaj-wanu by rovněž znamenala pro Čínu ztrátu 

důvěryhodnosti, kdy by se i další separatistické skupiny
35

 mohly úspěchem Tchaj-wanu 

inspirovat a motivovat. (Ross, 2002, 55) 

 

Přestože totiž Čína proklamuje upřednostňování mírového způsobu při řešení sporu o 

Tchaj-wan, je patrné, že se zároveň úplně nezříká ani svého práva na použití síly v případě, že 

Tchaj-wan bude usilovat o směřování k formální nezávislosti, respektive tehdy, když budou 

určité tchajwanské kroky čínskou stranou takto interpretovány. Tento čínský postoj je 

opakovaně vyjadřován jak prostřednictvím nejrůznějších veřejných prohlášení, tak i 

                                                 
33

 „Princip jedné Číny“ vznikl na základě tzv. konsenzu z roku 1992, kdy se obě strany - CCP a Kuomintang - 

shodly na existenci pouze jedné Číny a toho, že Tchaj-wan je součástí tohoto celku. Nicméně, obě strany zaujaly 

rozdílné interpretace toho, koho Čína je ta legitimní. Poslední dobou převažuje shoda na interpretaci konsenzu na 

základě hesla „vzájemné neuznávání suverenity, vzájemné nepopírání vládnoucí autority.“ (Chen: 2014, 41) 
34

 Ostrov Tchaj-wan je součástí tzv. prvního řetězce ostrovů (first island chain), který v čínském strategickém 

plánování představuje nejvnitřnější obranný kruh ostrovů, který je považován za absolutně nezbytný pro zajištění 

národní obrany. (http://news.usni.org/2014/03/26/taiwan-defend-chinese-attack, 2. 5. 2015)  
35

 V tomto kontextu by nezávislost Tchaj-wanu mohla posílit separatistické snahy v čínských provinciích Tibet a 

Sin-ťiang. 
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deklaratorně. Bílá kniha o Tchaj-wanu (Taiwan White Paper)
36

, varující před možnými 

následky dlouhodobého ustrnutí řešení otázky Tchaj-wanu na mrtvém bodě, či přijetí Zákona 

proti odtržení (Anti-Secession Law)
37

 roku 2005, přímo zaměřeného na Tchaj-wan, jsou 

příklady takovýchto oficiálních čínských dokumentů značících čínské odhodlání, které je 

v praxi navíc doprovázeno rozvojem a rozsáhlou modernizací čínských vojenských kapacit. 

(Goldstein: 2007, 671)    

 

Právě Zákon proti odtržení je patrně nejurčitějším oficiálním vyjádřením čínské 

hrozby použití síly vůči Tchaj-wanu. V článku 8 stanovuje situace pro použití síly takto: 

 

„V případě, že separatistické síly zaštiťující se nezávislostí Tchaj-wanu budou, ať již 

pod jakýmkoliv jménem či za použití jakýchkoliv prostředků, jednat s cílem způsobit odtržení 

Tchaj-wanu od Číny; nebo když dojde k významným událostem znamenající odtržení Tchaj-

wanu od Číny; nebo když budou všechny možnosti mírového sjednocení vyčerpány; stát 

použije násilných prostředků a dalších potřebných opatření k ochraně suverenity a územní 

celistvosti Číny.“ (cit. Zákon proti odtržení, článek 8)
38

 

 

Další dokumentem, stavícím Tchaj-wan do souvislosti s čínskými bezpečnostními 

zájmy, je čínská bílá kniha o obraně ve své nejaktuálnější verzi z roku 2013 s názvem 

Všestranné působení čínských ozbrojených sil (Diversified Employment of China’s Armed 

Forces), která praví, že „hrozby, představované třemi silami - jmenovitě terorismus, 

separatismus a extremismus - jsou na vzestupu. Separatistické síly sledující cíl nezávislosti 

Tchaj-wanu a jejich aktivity, jsou nadále největší hrozbou mírovému vývoji vztahů napříč 

Tchajwanským průlivem.“ (cit. Všestranné působení čínských ozbrojených sil, kapitola I)
39

 

 

                                                 
36

 Oficiálně „Princip jedné Číny a záležitost Tchaj-wanu“ (z originálu: „The One-China Principle and the Taiwan 

Issue“) (http://www.gwytb.gov.cn/en/Special/WhitePapers/201103/t20110316_1789217.htm, 30. 4. 2015)   
37

 http://en.people.cn/200503/14/eng20050314_176746.html, 30. 4. 2015 
38

 Z originálu: „Article 8 In the event that the "Taiwan independence" secessionist forces should act under any 

name or by any means to cause the fact of Taiwan's secession from China, or that major incidents entailing 

Taiwan's secession from China should occur, or that possibilities for a peaceful reunification should be 

completely exhausted, the state shall employ non-peaceful means and other necessary measures to protect 

China's sovereignty and territorial integrity.“ (http://en.people.cn/200503/14/eng20050314_176746.html, 30. 4. 

2015)  
39

 Z originálu: „The threats posed by "three forces," namely, terrorism, separatism and extremism, are on the rise. 

The "Taiwan independence" separatist forces and their activities are still the biggest threat to the peaceful 

development of cross-Straits relations.“ (http://eng.mod.gov.cn/Database/WhitePapers/2013-

04/16/content_4442752.htm, 30. 4. 2015) 
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Ačkoliv se zdá, že Čína v poslední době zaujala tolerantnější postoj vůči statu quo 

Tchaj-wanu, související s určitým konsenzem obou stran na „principu jedné Číny“, je patrné, 

že její vlastní deklaratorní dokumenty ponechávají Číně značnou volnost pro interpretaci dění 

a pro volbu svého dalšího konání. Jaký vývoj spadá do „významných událostí zapříčiňujících 

odtržení“, či na základě jakých kritérií Čína zhodnotí, zda došlo či nedošlo k vyčerpání všech 

možností mírového sjednocení? Tato neurčitost má pravděpodobně držet představitele Tchaj-

wanu v nejistotě o dalším vývoji, a odradit je od provokativních akcí. Zároveň ale skýtá riziko 

přikročení Číny k jednostranným agresivním akcím, zvláště pokud by i povaha čínských 

vojenských kapacit Číně poskytovala relativní svobodu akce v Tchajwanském průlivu.  

 

2.2 Podoba amerického závazku a jeho komunikace 

Přestože dnes Spojené státy neudržují s Tchaj-wanem diplomatické styky na nejvyšší 

úrovni, když byly tyto obětovány roku 1979 ve prospěch navázání diplomatických styků s 

Čínou, neznamená to, že by interakce mezi těmito dvěma aktéry probíhaly na čistě neformální 

bázi. Naopak, rámec vztahů mezi Tchaj-wanem a Spojenými státy je založen na několika 

deklaratorních dokumentech, hlavně pak na Zákonu o vztazích s Tchaj-wanem, schváleným 

americkým Kongresem roku 1979, a na tzv. Šesti ujištěních (Six Assurances) z roku 1982. 

Analýza těchto dokumentů nám pomůže osvětlit konkrétní podobu bezpečnostního závazku 

Spojených států vůči Tchaj-wanu, zejména pak v tom smyslu, zdali tento závazek odpovídá 

předpokladům teorie závazku, modifikovaného zásadami strategické nejednoznačnosti, tak, 

jak byla výsledná žádoucí podoba tohoto teoretického mixu nastíněna v kapitole 1.5. 

 

Zákon o vztazích s Tchaj-wanem vznikl roku 1979 jako reakce na obavy některých 

amerických zákonodárců, že v důsledku dvou společných komuniké
40

 (Joint Communiqués), 

uzavřených mezi Spojenými státy a Čínou v 70. letech, došlo k ohrožení zájmů Tchaj-wanu. 

(Lawrence: 2013, 28) Zákon o vztazích s Tchaj-wanem tak mj. navazuje vztahy mezi USA a 

Tchaj-wanem pomocí ustavení Amerického institutu na Tchaj-wanu (The American Institute 

in Taiwan) jakožto de facto ambasády, ale hlavně praví, že je politikou Spojených států: 

 

                                                 
40

 V tzv. Šanghajském komuniké se roku 1972 Spojené státy přihlásily k politice „jedné Číny“ a zavázaly se 

k postupnému stahování vojenských jednotek z Tchaj-wanu. 

(http://www.taiwandocuments.org/communique01.htm, 2. 5. 2015) Prostřednictvím druhého komuniké došlo 

roku 1979 k navázání diplomatických styků mezi USA a Čínou, a Spojené státy se zavázaly k ukončení 

oficiálních styků s Tchaj-wanem. (http://www.taiwandocuments.org/communique02.htm, 2. 5. 2015).  
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- „deklarovat, že mír a stabilita v oblasti představují politické, bezpečnostní a 

ekonomické zájmy Spojených států,…“ 

 

- „považovat jakoukoliv snahu určit budoucnost Tchaj-wanu za pomoci jiných 

než mírových prostředků, včetně bojkotů či embarg, za hrozbu míru a 

bezpečnosti západního Tichomoří a za vážné znepokojení pro Spojené státy;“ 

 

- „poskytovat Tchaj-wanu zbraně obranného charakteru;“ 

 

- „udržovat schopnost Spojených států odolat jakémukoliv použití síly či dalším 

formám donucování, které by ohrozily bezpečnost obyvatel Tchaj-wanu , nebo 

jeho sociální či ekonomický systém.“ (cit. Zákon o vztazích s Tchaj-wanem)
41

 

 

I vznik Šesti ujištění byl rámován potřebou ujistit představitele Tchaj-wanu o 

pokračující americké podpoře. Ti byli znepokojeni v důsledku uzavření dalšího čínsko-

amerického komuniké roku 1982, ve kterém Spojené státy vyjádřily záměr postupně 

umenšovat objem dodávek zbraní ostrovu
42

, tedy fenoménu nastaveného právě Zákonem o 

vztazích s Tchaj-wanem. V Šesti ujištěních se Spojené státy zavázaly, že 1) dodávky zbraní 

budou pokračovat; 2) Zákon o vztazích s Tchaj-wanem zůstává beze změn v platnosti; 3) 

Spojené státy nebudou s Čínou konzultovat své dodávky zbraní Tchaj-wanu; 4) Spojené státy 

nebudou prostředníkem mezi Čínou a Tchaj-wanem; 5) Spojené státy nezmění svou pozici 

k Tchaj-wanu - tedy že záležitost musí být vyřešena mírově, a Spojené státy nebudou nutit 

Tchaj-wan k vyjednávání s Čínou; 6) Spojené státy formálně neuznají čínskou suverenitu nad 

Tchaj-wanem.
43

  

 

Aby byla pozice Spojených států ohledně interpretace komuniké z roku 1982 nanejvýš 

jasná, bylo vydání Šesti ujištění doprovázeno vyjádřením prezidenta Reagana, ve kterém 

                                                 
41

 Z originálu: „to declare that peace and stability in the area are in the political, security, and economic interests 

of the United States,” – “to consider any effort to determine the future of Taiwan by other than peaceful means, 

including by boycotts or embargoes, a threat to the peace and security of the Western Pacific area and of grave 

concern to the United States;“ – „ to provide Taiwan with arms of a defensive character;“ – to maintain the 

capacity of the United States to resist any resort to force or other forms of coercion that would jeopardize the 

security, or the social or economic system, of the people on Taiwan.“ (cit. Zákon o vztazích k Tchaj-wanu, 

http://www.taiwandocuments.org/tra01.htm, 2. 5. 2015)  
42

 Viz Joint Communiqué on Arms Sales to Taiwan (http://www.taiwandocuments.org/communique03.htm, 2. 5. 

2015)  
43

 Viz The "Six Assurances" to Taiwan (http://www.taiwandocuments.org/assurances.htm, 2. 5. 2015)  
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spojil dodávky zbraní s mírovým vývojem v Tchajwanském průlivu; v případě povahy zbraní 

deklaroval, že jejich množství i kvalita zbraní musí odpovídat hrozbě, kterou představuje 

Čína; a že i obranné schopnosti Tchaj-wanu musí být udržovány podobně odpovídajícím 

způsobem - tedy relativně vůči schopnostem Číny. (Halpin: 2013, 2) 

 

Povaha bezpečnostního závazku Spojených států vůči Tchaj-wanu tak, jak je 

kodifikována v Zákoně o vztazích s Tchaj-wanem a potvrzena v Šesti ujištěních, je unikátní 

ve srovnání se závazky, které Spojené státy vyjadřují vůči svým dalším partnerům či 

spojencům. V případě Tchaj-wanu se nejedná o bezpečnostní alianci s obligatorním závazkem 

obrany, jako je tomu v případě Japonska
44

, či alespoň méně konkrétní „akce“, jako je tomu v 

případě Jižní Korey.
45

 Pokud bude, prizmatem Zákona o vztazích s Tchaj-wanem, použití 

čínské vojenské síly vůči Tchaj-wanu představovat pro Spojené státy „vážné znepokojení“, 

jaké implikace z tohoto faktu vyvstávají pro roli vojenské síly Spojených států a její použití? 

Deklaratorní podoba současného amerického závazku v tomto směru nenabízí žádnou 

konkrétní odpověď.  

 

Přesto nelze považovat stávající závazek z deklaratorního pohledu za bezcenný. Nejen 

smluvní ukotvení aliance mezi Spojenými státy a Jižní Koreou je formálně vágní a ponechává 

prostor pro interpretaci. Rovněž článek 5 Severoatlantické smlouvy, který je možno 

považovat za příklad silného závazku ve smyslu „útok proti jednomu je útokem proti všem“ 

ponechává jistou svobodu akce pro členy NATO v případě jeho aktivace, když praví, že 

každý ze členů uskuteční „takovou akci, jakou bude považovat za nutnou, včetně použití 

ozbrojené síly, s cílem obnovit a udržet bezpečnost severoatlantické oblasti.“ (cit. 

Severoatlantická smlouva, článek 5)
46

  

 

                                                 
44

 Nová verze Směrnic pro japonsko-americkou obrannou spolupráci (Guidelines for U.S.-Japan Defense 

Cooperation) z konce dubna 2015 přímo stanoví, že Spojené státy v případě útoku na Japonsko „nasadí 

předsunuté síly, včetně těch umístěných v Japonsku, a podle potřeby přisune posily“ (z originálu: „...will employ 

forward-deployed forces, including those stationed in Japan, and introduce reinforcements from elsewhere, as 

required.“ [cit. Směrnice pro japonsko-americkou obrannou spolupráci, 11]) 

(http://www.mod.go.jp/e/d_act/anpo/pdf/shishin_20150427e.pdf, 2. 5. 2015)  
45

 Smlouva o vzájemné obraně mezi Spojenými státy a Korejskou republikou z roku 1953 stanoví, že „útok na 

kteroukoliv ze stran…bude ohrožující vlastnímu míru a bezpečnosti [každé ze stran], a deklaruje, že [každá ze 

stran] bude čelit společnému nebezpečí…“ (z originálu: „an armed attack...would be dangerous to its own peace 

and safety and declares that it would act to meet the common danger...” [cit. Smlouva o vzájemné obraně mezi 

Spojenými státy a Korejskou republikou, článek 3]) (http://avalon.law.yale.edu/20th_century/kor001.asp, 2. 5. 

2015)  
46

 Severoatlantická smlouva, oficiální překlad. 

(http://www.nato.int/cps/en/natohq/official_texts_17120.htm?selectedLocale=cs, 2. 5. 2015)  
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Zákon o vztazích s Tchaj-wanem ponechává svým zněním pro Spojené státy větší 

prostor pro výběr akce v případě krize, nežli je tomu u Severoatlantické smlouvy, včetně 

možnosti nekonat vůbec. Na druhou stranu ale zároveň udržuje v nejistotě i Čínu. Jaké čínské 

jednání v souvislosti s Tchaj-wanem bude ponecháno Spojenými státy bez odezvy, a jaké už 

vyvolá „vážné znepokojení“? Ani zde se jasné odpovědi nedostává.  

 

2.2.1 Americká politika „jedné Číny“ a strategické nejednoznačnosti 

Nicméně, deklaratorní (ne)vyjádření závazku je v teorii odstrašení pouze jedním 

z elementů zakládajících jeho celkovou důvěryhodnost či nedůvěryhodnost, jak bylo ostatně 

teoretizováno v kapitole 1.3. Proto je nutné analyzovat i další aspekty, které nám pomohou 

odhalit celkovou podobu politiky USA vůči Tchaj-wanu. 

 

Tato politika je od roku 1971 rámována do podoby politiky „jedné Číny“
47

 (one China 

policy), kdy příjemcem této politiky není pouze Tchaj-wan, ale zároveň - a do určité míry 

především - i vyzyvatel v rámci triády odstrašení, tedy Čína. Principem této politiky je 

balancování pozice Spojených států ve smyslu nepřiklonění se k ani čínské, ani tchajwanské 

interpretaci „principu jedné Číny“. Pokud se tak Čína a Tchaj-wan shodují na existenci pouze 

jedné Číny, ale nikoliv už na tom, kdo tuto Čínu reprezentuje, pozice Spojených států v rámci 

politiky „jedné Číny“ je taková, že rovněž vyjadřují přesvědčení o existenci jedné Číny, 

nicméně zároveň akceptují rozdílnost postojů obou stran na tuto otázku. Spojené státy tak 

neuznávají nárok Číny na vládu nad Tchaj-wanem, ale zároveň neuznávají Tchaj-wan za 

suverénní stát - status ostrova považují za nevyřešený. Spojené státy si nekladou za úkol 

otázku statusu řešit, naopak, tento úkol je výsostnou záležitostí Tchaj-wanu a Číny, přičemž 

ale podmiňují toto řešení jako výlučně mírové. Politika Spojených států tak nepředpokládá ani 

nevyjadřuje preferenci podobě výsledku, její pozornost je soustředěna pouze na proces, jakým 

se k výslednému řešení dojde. (Romberg: 2007, 1) 

 

Americká politika vůči Tchaj-wanu ve smyslu politiky „jedné Číny“ zahrnuje širokou 

škálu oblastí, tak jak je to obvyklé při výkonu vzájemných vztahů dvou aktérů
48

 

                                                 
47

 Americkou politiku „jedné Číny“ nelze zaměňovat za „princip jedné Číny“ zmíněný v kapitole 2.1. Politika 

„jedné Číny“ se nicméně váže na „princip jedné Číny“ tím, že k němu vyjadřuje americkou pozici.  
48

 V tomto smyslu připomeňme, že ačkoliv Spojené státy neuznávají Tchaj-wan za suverénní stát, Zákon o 

vztazích s Tchaj-wanem de facto Tchaj-wan na roveň státu staví, když uvádí, že „kdekoliv se zákony Spojených 

států odkazují nebo vztahují na zahraniční státy, národy,… tyto pojmy a tyto zákony se ve stejném rozsahu 

vztahují na Tchaj-wan.“ (z originálu: „Whenever the laws of the United States refer or relate to foreign countries, 
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mezinárodních vztahů, včetně studentských výměnných programů, rozvíjení ekonomických 

vztahů a vzájemného obchodní výměny atd. Je patrné, že při specifické povaze vztahu USA-

Tchaj-wan-Čína jsou i tyto zdánlivě sektorálně irelevantní vztahy důležité, protože jejich 

rozvíjení může Čína interpretovat za pokus o etablování Tchaj-wanu jakožto suverénního 

člena mezinárodní komunity - takového, který se přibližováním povahy svých vztahů 

s ostatními státy s povahou obvyklou pro vztahy mezi dvěma etablovanými státy snaží 

posilovat svoji pozici de facto státu, která by mu mohla usnadnit dosažení pozice státu de 

iure. Takovýto vývoj může být Čínou interpretován jako narušování statu quo a tudíž v sobě 

skrývá destabilizující potenciál pro stabilitu celé triády. Proto by měl být rozvoj vztahů nejen 

v bezpečnostní oblasti, ale i ve všech dalších oblastech spolupráce s Tchaj-wanem Spojenými 

státy rámován principem nejednoznačnosti, neboť přílišné oproštění od nejednoznačnosti 

v jedné, byť třeba i okrajové, oblasti může vést k selhání strategické nejednoznačnosti jako 

celku. Protože ale v možnostech této práce není celková analýza americko-tchajwanských 

vztahů, bude další důraz kladen pouze na faktory s klíčovým dopadem na důvěryhodnost 

závazku.    

 

Politická transformace a demokratizace Tchaj-wanu, spojená s nástupem Li Teng-

chueje do úřadu tchajwanského prezidenta, znamenala po období klidu nové znepokojení pro 

Čínu, protože rovněž znamenala postupný nástup nové politické elity více nakloněné ideji 

nezávislého Tchaj-wanu. (Chang: 2014, 303) Tyto obavy byly na čínské straně zesíleny 

v květnu 1995, když administrativa prezidenta Clintona udělila Liovi vízum pro vstup do 

Spojených států. Přestože cílem jeho cesty byla účast na srazu absolventů jeho alma mater
49

 a 

neobnášela setkání s americkými politickými představiteli, byla tato cesta Čínou 

interpretována jako možné prolomení dosavadní americké politiky vůči Číně a Tchaj-wanu.
50

 

(Ross: 2000, 92) Reakcí Clintonovy administrativy byla snaha o ujištění Číny o neměnnosti 

politiky „jedné Číny“ prostřednictvím několikaměsíční série diplomatických jednání mezi 

Spojenými státy a Čínou. Neuspokojena tímto vývojem, Čína přistoupila k prostředkům 

nátlakové diplomacie, když započala sérii vojenských cvičení v těsné blízkosti 

Tchajwanského průlivu, včetně raketových testů. Prezident Clinton nicméně veřejně 

neprohlásil odpor vůči tchajwanské nezávislosti za součást americké politiky, k čemuž ho 

                                                                                                                                                         
nations,…such terms shall include and such laws shall apply with such respect to Taiwan.“ [cit. Zákon o 

vztazích s Tchaj-wanem]) 
49

 Tou je Cornellova univerzita ve státě New York. 
50

 Takovéto interpretaci měnící se americké politiky napomohla rovněž dodávka bojových letounů Tchaj-wanu 

roku 1992 (viz kapitola 2.2.2) a povýšení statusu tchajwanských diplomatů ze strany Spojených států roku 1994. 

(Ross: 2000, 87)    
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Čína vyzývala
51

(Chen: 2012, 135) Když poté na začátku března 1996 Čína oznámila záměr 

uskutečnit další raketové testy – nikoliv náhodně v době blížících se prvních ostrovních 

přímých prezidentských voleb – v bezprostřední blízkosti tchajwanského pobřeží, vyzvaly 

Spojené státy Peking k umírněnosti s tím, že jakýkoliv útok namířený na Tchaj-wan „může“
52

 

vést k americké vojenské odpovědi.  Zároveň Spojené státy narýsovaly paralelu mezi tehdejší 

situací v Tchajwanském průlivu a zásahem USA v Koreji roku 1950, kdy ani Jižní Korea 

původně nebyla zahrnuta do amerického obranného perimetru, přesto však nakonec Spojené 

státy na její obranu zasáhly. A konečně, Spojené státy podpořily hrozbu i vysláním dvou 

skupin letadlových lodí do vod přilehlých k Tchaj-wanu, což představovalo největší námořní 

nasazení sil Spojených států ve východní Asii od války ve Vietnamu. Když poté ve volbách 

zvítězil stávající prezident Li, převládla tendence hodnotit situaci jakožto selhání čínské 

donucovací politiky, a to přesto, že Čína raketové testy nakonec krátce po volbách 

uskutečnila. (Van Vranken Hickey: 1998, 407-408)  

 

Když roku 1999 prezident Li označil vztah s Čínou za „zvláštní vztah dvou států“ 

(special state-to-state relationship), Clintonova administrativa reagovala zopakováním své 

podpory politice „jedné Číny“. (Chen: 2012, 137)  Toto ujištění vůči Číně však bylo 

zanedlouho doprovozeno podobným ujištěním směrem k Tchaj-wanu, když prezident Clinton 

v projevu zdůraznil potřebu mírového řešení, které musí být podloženo souhlasem obyvatel 

Tchaj-wanu.
53

 

 

Novou potřebu pozornosti vůči trvanlivosti americké politiky „jedné Číny“ na obou 

stranách Tchajwanského průlivu přinesl nástup George W. Bushe do Bílého domu roku 2001. 

Prezident Bush se již v prezidentské kampani ostře vymezil
54

 pro jednoznačnou podporu 

Tchaj-wanu na úkor Číny, a i počáteční období jeho úřadování lze takto charakterizovat. 

Nejen, že vzápětí po svém nástupu posvětil největší dodávku zbraní Tchaj-wanu za poslední 

                                                 
51

 Jak se později ukázalo, Clinton tak učinil, ale nikoliv veřejně, když poslal čínskému prezidentovi Ťiang Ce-

minovi v srpnu 1995 dopis, ve kterém vyjádřil tzv. Tři ne - Spojené státy 1) budou oponovat nezávislosti Tchaj-

wanu; 2) nepodpoří princip „dvou Čín“ ani princip „jedna Čína a jeden Tchaj-wan“; 2) nepodpoří vstup Tchaj-

wanu do OSN. (Kan: 2014a, 58) 
52

 Spojené státy se tedy v průběhu krize přímo nezavázaly k obraně Tchaj-wanu. 
53

 Clinton, William J.: Remarks to the Business Council, 24. 2. 2000. 

(http://www.presidency.ucsb.edu/ws/?pid=58166, 2. 5. 2015)  
54

 Přestože se jako prezidentský kandidát Bush vyslovil pro pokračování politiky „jedné Číny“, zároveň odmítl 

označit Čínu za strategického partnera, když ji místo toho nazval „konkurentem“ (competitor). Pozornost ale 

vzbudil zejména tehdy, když v projevu v listopadu 1999 deklaroval, že „neodmítáme [Spojené státy] existenci 

jedné Číny. My ale odmítáme právo Pekingu vnutit svou vládu svobodným lidem...pomůžeme Tchaj-wanu se 

bránit (z originálu: “...we do not deny there is one China. But we deny the right of Beijing to impose their rule on 

a free people... we will help Taiwan to defend itself. [cit. via Wedeman: 2001, 233-234]) 
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dekádu
55

, zejména ale pronesl výrok, kterým zavdal k odůvodněným pochybám o možném 

konci strategické nejednoznačnosti, když prohlásil, že Spojené státy „učiní cokoliv, co je 

nezbytné, aby Tchaj-wanu pomohly ubránit se“
56

 v případě napadení Čínou. Jen o necelý 

měsíc později nicméně Bush na tiskové konferenci s čínským prezidentem Ťiangem odmítl 

jakoukoliv změnu v politice „jedné Číny“ a přihlásil se k pokračující podpoře Zákona o 

vztazích s Tchaj-wanem.
57

  

 

Bushova zdánlivě radikálně proostrovní orientace dodala odvahu hlasům, které na 

Tchaj-wanu požadovali vydání se směrem k nezávislosti. Prezident Čchen Šuej-pien z řad 

Demokratické pokrokové strany (Democratic Progressive Party - DPP) se po svém nástupu 

roku 2000 profiloval jako v tomto směru umírněný představitel, nicméně od roku 2002 začal, 

i pod vlivem Bushovy politiky, zaujímat vůči pevnině tvrdší postoj. Soužití s Čínou začal 

označovat za stav, kdy je zde „jedna země na každé straně“ (one country on either side) 

Tchajwanského průlivu, a dokonce navrhoval uspořádání referenda o státních symbolech.
58

 

Ze strany Spojených států se však jeho chování dočkalo příkrého odsouzení, když prezident 

Bush odmítl jednostranné pokusy ať už Tchaj-wanu či Číny o změnu statu quo. (Chen: 2012, 

138-139) Rovněž náměstek ministra zahraničních věcí James Kelly varoval Tchaj-wan před 

provokováním Číny a poukázal na „limity“ americké podpory konstitučním změnám na 

Tchaj-wanu. Naopak náměstek ministra obrany Peter Rodman varoval Čínu, že její případný 

pokus o uplatnění síly by se „nevyhnutelně“ dotýkal i Spojených států.  (Kan: 2014a, 23)  

 

Když i po této diplomatické ofenzívě pokračoval prezident Čchen v asertivní politice 

přípravou referenda o členství Tchaj-wanu v OSN
59

, Bushova administrativa ústy náměstka 

ministra zahraničních věcí Richarda Armitage Tchaj-wan varovala, že z titulu Zákona o 

vztazích s Tchaj-wanem nejsou Spojené státy povinny ostrov bránit. Následně prezident 

Čchen ustoupil z konfrontačních pozic, a v umírněné pozici setrval až do svého odchodu 

                                                 
55

 Více o amerických zbrojních dodávkách Tchaj-wanu viz kapitola 2.2.2. 
56

 Z originálu: „Whatever it took to help Taiwan defend theirself“ (Cit. via Sanger, David E.: U.S. Would Defend 

Taiwan, Bush Says. The New York Times, 25. 4. 2001) (http://www.nytimes.com/2001/04/26/world/us-would-

defend-taiwan-bush-says.html, 2. 5. 2015)  
57

 Bush, George W.: The President's News Conference With President Jiang Zemin of China in Beijing, 21. 2. 

2002. (http://www.presidency.ucsb.edu/ws/?pid=63513, 2. 5. 2015)   
58

 Toto referendum se nakonec neuskutečnilo, když návrh na jeho konání neprošel tchajwanským parlamentem. 

Viz Hung, Joe: Referendum Law Backfires for DPP. The China Post, 29. 11. 2003 

(http://www.chinapost.com.tw/news/2003/11/29/43617/Referendum-law.htm, 2. 5. 2015)  
59

 V důsledku bojkotu referenda, ke kterému voliče vyzvala Čínská národní strana (Chinese Nationalist Party - 

Kuomintang),  byly výsledky referenda neplatné pro nízkou volební účast. Viz Bradsher, Keith: Taiwan Elects a 

Supporter of Closer Mainland Ties. The New York Times, 23. 3. 2008 

(http://www.nytimes.com/2008/03/23/world/asia/23taiwan.html, 2. 5. 2015)  
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z funkce roku 2008. (Chen: 2012, 139) Přestože jeho působení v úřadu vyvolalo značné tlaky 

na výkon strategické nejednoznačnosti v politice Spojených států, epizoda pravděpodobně 

nezanechala hlubší šrámy na podpoře Tchaj-wanu ze strany Bushovy administrativy, jak 

naznačil projev prezidenta Bushe po zvolení Čchenova nástupce Ma Jing-ťioua, ve kterém 

vyzdvihl Tchaj-wan jako „maják demokracie pro Asii a svět“, a ve kterém označil blahobyt 

obyvatel Tchaj-wanu za věc „hluboce důležitou“ pro Spojené státy.
60

 

 

Zatímco se administrativa prezidenta Bushe vyznačovala poměrně častou 

angažovaností a principiálním deklarováním americké politiky vůči Číně a Tchaj-wanu, za 

éry prezidenta Baracka Obamy bylo a je toto téma akcentováno nepoměrně méně. Důležitou 

okolností je bezesporu osoba prezidenta Maa, člena Kuomintangu, který oproti svému 

předchůdci prosazuje vstřícnější politiku vůči Číně. Jádrem jeho politiky jsou „tři ne“ - 1) ne 

sjednocení; 2) ne nezávislosti; 3) ne válce - a „maximalizace příležitostí a minimalizace 

hrozeb.“ V praktické rovině jde o snahu o usmiřování s Čínou pomocí vyřešení sporných 

otázek mezi těmito aktéry prostřednictvím budování zejména ekonomických, ale i dalších 

vazeb. (Zhang: 2011, 272) V důsledku této politiky došlo po roce 2008 k výraznému omezení 

napětí v Tchajwanském průlivu, a tím pádem i ke zmírnění nároků kladených na americkou 

politiku a jejího balancování v duchu strategické nejednoznačnosti. Obamova administrativa 

proces sbližování napříč Tchajwanským průlivem vítá
61

, a v praxi se tak pouze uchyluje 

k občasnému potvrzení platnosti výchozích bodů americké politiky vůči Tchaj-wanu tak, jak 

jsou kodifikovány ve znění Zákona o vztazích s Tchaj-wanem, ale rovněž i ve znění Tří 

komuniké. V tomto kontextu bylo pro současnou americkou vládu pravděpodobně úlevou, 

když prezident Ma dosáhl roku 2012 svého znovuzvolení, a nedošlo tak k nástupu kandidáta 

DPP, který by byl nezávislosti nakloněn více, což by v konečném důsledku nově nastartované 

konfrontační politiky vůči Číně pravděpodobně znamenalo opětovný růst nároků na výkon 

americké zahraniční politiky. (Chen: 2012, 140-143) 

 

Současná podoba procesu normalizace čínsko-tchajwanských vztahů s americkou 

podporou ovšem pro Spojené státy není bez rizik. Ekonomická integrace Tchaj-wanu s Čínou 
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 Bush, George W.: Statement on the Presidential Election in Taiwan, 22. 3. 2008. 

(http://www.presidency.ucsb.edu/ws/?pid=76879, 2. 5. 2015)  
61

 Příkladem může být projev náměstka ministra zahraničí Davida Sheara z července 2010, ve kterém deklaroval, 

že „zlepšení, kterého jsme v případě vztahů v Průlivu byli za poslední dva roky svědky, je bezprecedentní… 

nalézáme se vskutku v nové éře, která je Spojenými státy vřele vítána.“ (z originálu:  „the progress we have seen 

in cross-Strait relations over the past two years is unprecedented… we are truly in a new era, one warmly 

welcomed by the United States.” [cit. Shear, David: Cross-Strait Relations in a New Era of Negotiation, 7. 7. 

2010]) (http://www.state.gov/p/eap/rls/rm/2010/07/144363.htm, 2. 5. 2015)  
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sice může vést ke skutečnému politickému dialogu a na jeho základu pak i k mírovému řešení 

otázky Tchaj-wanu - tedy k dlouhodobému cíli americké zahraniční politiky. Jak ale 

upozorňuje analytik Matthew Southerland
62

, přestože dochází mezi Tchaj-wanem a Čínou ke 

sdílení zájmů ohledně prohlubování vzájemné ekonomické integrace, oba aktéři se rozcházejí 

ve sledovaných cílech tohoto úsilí. Zatímco Tchaj-wan se snaží o omezení izolace 

prostřednictvím integrace do regionálních ekonomických struktur, Čína se naopak snaží 

prostřednictvím ekonomických vazeb k sobě Tchaj-wan těsněji připoutat a postupně tak 

dosáhnout dávného cíle sjednocení, tentokráte ale nikoliv prostřednictvím politiky 

donucovací, nýbrž ekonomické. 

 

Ačkoliv tak usmiřování Tchaj-wanu s Čínou za nepoužití násilí může Spojeným 

státům zdánlivě vyhovovat, v konečném důsledku může tento proces znamenat pokles 

americké prestiže a vlivu v rámci asijsko-tichomořského regionu. Kdyby došlo k faktickému 

přenechání Tchaj-wanu Číně, byla by vážně oslabena americká politika „pivotu do Asie“, 

protože strategická poloha Tchaj-wanu činí ostrov naprosto nezbytným pro jakoukoliv 

strategii snažící se balancovat sílící Čínu. (Wang: 2014, 4-5) Ilustrací faktického mlčení 

současné americké administrativy v otázce Tchaj-wanu je fakt, že ostrov nebyl v listopadu 

2011 zmíněn ani v jednom ze dvou zakládajících dokumentů politiky asijského pivotu, ať už 

ministryní zahraničí Hillary Clintonovou
63

 či prezidentem Obamou
64

. Pouze v pozdějším 

projevu k pivotu ministryně Clintonová vyjádřila podporu politice „jedné Číny“ a zachování 

„míru a stability“ v Tchajwanském průlivu. Tchaj-wan pak označila za „ekonomického a 

bezpečnostního partnera“ a vyzvala k pokračování rozvíjení vztahů ostrova s Čínou.
65

     

 

Dokladem potenciálně destabilizujícího efektu ekonomické integrace Tchaj-wanu 

s Čínou, a netečného přístupu americké administrativy, bylo obsazení tchajwanského 

parlamentu tzv. slunečnicovým hnutím (Sunflower Movement) mezi březnem a dubnem 

2014, jako důsledek nesouhlasu části tchajwanské veřejnosti s politikou sbližování s Čínou.
66

 

                                                 
62

 Via Wang: 2014, 4. 
63

 Viz Clinton, Hillary R.: America’s Pacific Century, Foreign Policy, 11. 10. 2011 

(http://foreignpolicy.com/2011/10/11/americas-pacific-century/, 3. 5. 2015) 
64

 Viz Obama, Barack H.: Remarks to the Parliament in Canberra, Australia, 17. 11. 2011 

(http://www.presidency.ucsb.edu/ws/?pid=97064, 3. 5. 2015)  
65

 Viz Clinton, Hillary R.: America's Pacific Century, 10. 11. 2011 

(http://www.state.gov/secretary/20092013clinton/rm/2011/11/176999.htm, 3. 5. 2015)  
66

 Viz Cole, Michael J.: Was Taiwan’s Sunflower Movement Successful?, The Diplomat, 1. 7. 2014 

(http://thediplomat.com/2014/07/was-taiwans-sunflower-movement-successful/, 3. 5. 2015)  
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Pokud by se za pocitu opuštění Tchaj-wanu ze strany Spojených států ujal po prezidentských 

volbách roku 2016 vlády zástupce z řad DPP, tedy strany tradičně vůči Číně rezervované a 

naopak vyzdvihující téma nezávislosti, následný vývoj vztahů v Tchajwanském průlivu by 

mohl skýtat značná rizika s možným efektem destabilizace statu quo a eskalace napětí.     

 

2.2.2 Dodávky zbraní Tchaj-wanu 

Významným komponentem americké politiky vůči Tchaj-wanu jsou dodávky 

zbraňových systémů, jejichž poskytování je zakotveno ve formativních dokumentech 

americké politiky, již představených v kapitole 2.2. Připomeňme nicméně, že dle Zákona o 

vztahu s Tchaj-wanem by tyto zbraně měly být „obranného charakteru“ a že dle jednoho 

ze Šesti ujištění by dodávky neměly být předem konzultovány s čínskou stranou. Rovněž by 

pak dle prohlášení prezidenta Reagana, zmíněného v téže kapitole, dodávané zbraně měly 

svým množstvím a povahou odpovídat podobě čínské hrozby, a ve stejném smyslu má být 

udržována i celá obranná kapacita Tchaj-wanu. 

 

Předně je třeba specifikovat, jaké role dodávky zbraní Tchaj-wanu plní. Jsou základně 

dvě - vojenská a politická. Vojenská role dodávaných zbraní spočívá v jejich schopnosti 

posílit důvěryhodnost tchajwanského - respektive zprostředkovaně i rozšířeného amerického - 

odstrašení vůči čínskému útoku. Jak upozorňuje Richard C. Bush, Tchaj-wan z tohoto 

pohledu nutně nepotřebuje vojenské schopnosti k úplnému odražení případného čínského 

ataku, nýbrž potřebuje takové schopnosti, které mu umožní odolat nepřátelskému náporu po 

dobu nezbytně nutnou - pravděpodobně v řádu několika týdnů - pro Spojené státy k aktivizaci 

a přisunutí vlastních vojenských komponent, které by s konečnou platností odrazily čínské 

invazní síly, či by svou povahou alespoň měly potenciál podstatně navýšit náklady z invaze 

pro agresora plynoucí. Pokud by takovýmito schopnostmi Tchaj-wan skutečně disponoval, 

pravděpodobnost jejich reálného použití klesne s tím, jak vzroste důvěryhodnost odstrašení 

v Tchajwanském průlivu.
67

 

 

Role politická je komplexnější. Dle principu strategické nejednoznačnosti je třeba 

zohledňovat nejen zájmy americké politiky vůči Tchaj-wanu, ale i politiky vůči Číně. Když se 

roku 1996 americko-čínské vztahy ochladily v důsledku Třetí krize v tchajwanském průlivu, 
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 Viz Bush, Richard C. III: Thoughts on U.S. Arms Sales to Taiwan. The Woodrow Wilson International Center 

for Scholars, 14. 2. 2014 (http://www.brookings.edu/research/speeches/2014/01/14-us-arms-sales-taiwan-bush, 

3. 5. 2015)   
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Spojené státy významně navýšily svou ochotu dodávat Tchaj-wanu zbraně, stejně jako došlo 

k rozvinutí celkové vojenské spolupráce s ostrovem.
68

 (Czulda: 2014, 26) Dodávky zbraní 

v tomto smyslu symbolicky vyjadřují nejen postoj k Číně, ale zároveň i míru americké 

podpory Tchaj-wanu. Umenšování dodávek by nepochybně mohlo být interpretováno jako 

postupné opouštění Tchaj-wanu ve prospěch budování vztahů s Čínou.
69

 Zároveň mohou mít 

dodávky zbraní dopad na míru asertivity Tchaj-wanu ve vztahu k Číně. Tento efekt může 

působit obousměrně - dodávky, posilující schopnost Tchaj-wanu odstrašovat Čínu, mohou 

vést i k posílení sebejistoty Tchaj-wanu, který se tak nebude cítit ohrožen vyjednáváním 

s Čínou o otázkách vitálních zájmů. Sebejistota nicméně může působit i opačně, když Tchaj-

wan v důsledku přesvědčení o své nezranitelnosti ztratí důvod ke snahám o zajištění vlastní 

bezpečnosti prostřednictvím vyjednávání. Je pochopitelné, že Čína je přesvědčena o platnosti 

druhé teze, zatímco např. Richard C. Bush je přesvědčen o prvně vzpomenutém efektu. 
70

       

 

V kontextu takto nastíněné specifičnosti amerických dodávek zbraní Tchaj-wanu je 

objem amerických dodávek zbraní ostrovu pozoruhodně velký, a to i v celkovém srovnání 

s objemy dodávek vůči dalším americkým partnerům. V období let 2004-2007 celkový objem 

dodávek činil 4,3 mld. USD, což Tchaj-wan celosvětově řadilo na 4. místo mezi příjemci 

amerických zbraní. V následujícím období 2008-2011 se pak tato pozice snížila jen o jednu 

příčku, když objem představoval 2, 9 mld. USD. (Grimmett: 2012, 6)    

 

Významný moment představovalo dodání 150 letounů F-16 ve verzi A/B roku 1992. A 

to nikoliv pouze počtem, ale zejména tím, že se dodnes jedná o jediný případ dodávky takto 

klíčového druhu obranné kapacity, jaký pokročilé stíhací letouny představují.
71

 Tchaj-wan 

opakovaně poptává u americké vlády dodávku 66 letounů F-16, tentokráte v novější verzi 
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 Více o vývoji vojenské spolupráce mezi Spojenými státy a Tchaj-wanem viz kapitolu 2.2.2. 
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 Viz Cole, Michael J.: Arms Sales to Taiwan: Ending the‘Brutal Interference’. Thinking Taiwan, 22. 12. 2014 

(http://thinking-taiwan.com/us-arms-sales-to-taiwan-ending-the-brutal-interference/, 3. 5. 2015)  
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 Viz Bush, Richard C. III: Thoughts on U.S. Arms Sales to Taiwan. The Woodrow Wilson International Center 

for Scholars, 14. 2. 2014 (http://www.brookings.edu/research/speeches/2014/01/14-us-arms-sales-taiwan-bush, 
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 Jak uvádí Shannon Tiezzi, tato dodávka se uskutečnila za výjimečné souhry okolností, kdy prezident George 

H. W. Bush hledal způsob, jak před blížícími se prezidentskými volbami utišit nařčení své osoby z přílišné 
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Opakování podobné konstelace není příliš pravděpodobné. Viz Tiezzi, Shannon: Why the US Will Not Sell 

Advanced Fighters To Taiwan. The Diplomat, 11. 1. 2014. (http://thediplomat.com/2014/01/why-the-us-will-not-
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C/D. Přestože analytici tento požadavek hodnotí
72

 jako legitimní vzhledem k postupnému 

zastarávání stávajících kapacit tchajwanských vzdušných sil, Spojené státy dosud ke 

kontraktu nesvolily. V oblasti stíhacích letounů tak Tchaj-wan uspěl pouze s požadavkem na 

modernizaci svých stávajících letounů F-16 A/B, když byl patřičný kontrakt uzavřen roku 

2012. Tchajwanští představitelé nicméně upozorňují, že tato modernizace byla nezbytně nutná 

bez ohledu na jednání o dodávce stíhaček F-16 C/D, a nelze ji vnímat jakožto náhradu za 

modernější letouny, které jsou stále potřeba. (Kan: 2014b, 20-25)  

 

Podobně klíčový zbraňový systém představují pro schopnost Tchaj-wanu čelit čínské 

agresi ponorky, u nichž lze - v situaci, kdy ostrovní vzdušné síly nedokážou zajistit vzdušnou 

nadvládu nad Průlivem - očekávat delší životaschopnost, nežli je tomu u povrchového 

loďstva. Disponování moderními ponorkami je tak pro ostrovní obranu klíčová součást 

odstrašovacího aparátu. Spojené státy sice roku 2001 požadavek Tchaj-wanu v tomto směru 

odsouhlasily
73

, k dodání však prozatím nedošlo.
74

 Spojené státy dlouhodobě nevyrábí ponorky 

s konvenčním pohonem
75

, a proto se zvažuje možnost poskytnutí amerického know-how 

buďto pro započetí tchajwanské domácí produkce, či pro výrobu u některého z evropských 

partnerů Spojených států, který by ve věci dokázal odolat tlaku Číny. Tento postup však 

sebou skýtá nebezpečí týkající se vyzrazení utajovaných informací či zkopírování citlivých 

technologií. (Kan: 2014b, 11-15) 

 

   Zatímco důvodem nedodání ponorek je především složitost realizace kontraktu, 

který jinak byl politicky posvěcen, a u něhož lze reálně uvažovat o jeho budoucím naplnění, 

dodání nových pokročilých stíhacích strojů se zdá být nepoměrně méně pravděpodobné. 

Politika americké administrativy v této citlivé oblasti pravděpodobně sleduje snahu přílišně 

neprovokovat čínskou stranu, pro kterou je otázka zbrojních dodávek Tchaj-wanu jednou 

z nejcitlivějších, jak již bylo ostatně deklarováno ve třetím americko-čínském komuniké z 

                                                 
72

 Viz F-16 Sale Nixed: KMT Opposition to Taiwan’s Defense Claims Latest Victim. Defense Industry Daily, 4. 

9. 2006 (http://www.defenseindustrydaily.com/f16-sale-nixed-kmt-opposition-to-taiwans-defense-claims-latest-

victim-02674/, 3. 5. 2015)  
73

 Proces dodávání zbraňových systémů do zahraničí je podmíněn souhlasem prezidenta ve formě vyrozumění 

Kongresu. Souhlas tak představuje politickou prerekvizitu samotnému aktu dodání, které se již nemusí nutně 

uskutečnit. (Czulda: 2014, 27) V tomto smyslu tedy dodávka ponorek Tchaj-wanu získala politický souhlas.  
74

 Viz Taiwan’s Force Modernization: The American Side. Defense Industry Daily, 10. 12. 2014 

(http://www.defenseindustrydaily.com/taiwans-unstalled-force-modernization-04250/, 3. 5. 2015)  
75

 Důvodem, proč i přes tento fakt Tchaj-wan nepoptává ponorky u států, které je vyrábějí, je dlouhodobý čínský 

tlak na všechny potenciální dodavatele s cílem izolace Tchaj-wanu. Viz Taiwan’s Force Modernization: The 

American Side. Defense Industry Daily, 10. 12. 2014 (http://www.defenseindustrydaily.com/taiwans-unstalled-

force-modernization-04250/, 3. 5. 2015) 
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roku 1982, zmíněného v kapitole 2.2. Spojené státy jsou si citlivosti tématu vědomy, důkazem 

čehož jsou právě případy buď úplného odmítnutí tchajwanského požadavku, jako je tomu 

v případě letounů F-16 C/D, či množství požadavků, které byly buď odsouhlaseny až s určitou 

časovou prodlevou (např. dodání vrtulníků Black Hawk), nebo v jiné než původně 

požadované formě (např. systém protivzdušné obrany PAC-3 Patriot, který byl dodán ve 

čtyřech kompletech místo požadovaných sedmi). Tento proces selektivního schvalování 

následně americké administrativě umožňuje prezentovat nejen to, které systémy byly pro 

dodání schváleny, ale i to, jaké dodávky již posvěceny nebyly, přičemž pozdější deklarace je 

samozřejmě vysílána především jako ujištění vůči Číně. (Kan: 2014b, 43-46)   

 

Na druhou stranu, kromě dodání nových stíhaček bylo valné většině tchajwanských 

požadavků vyhověno a byly buď již dodány, či je jejich dodání naplánováno. Schváleno tak 

bylo dodání např. již zmíněných ponorek (ačkoliv s neznámým datem realizace), 12 

protiponorkových letounů P-3C Orion, 54 torpéd Mk48, 44 protilodních střel UGM-84 

Harpoon, 144 samohybných houfnic M109A6 Paladin, 54 obojživelných vozidel pěchoty 

AAV7A1, 12 vrtulníků MH-53 Pave Low, 4 torpédoborců třídy Kidd, 30 bitevních vrtulníků 

AH-64D Apache Longbow, 4 kompletů protivzdušného systému PAC-3 Patriot (z původně 

požadovaných 7), 60 vrtulníků UH-60M Black Hawk, či byla v neposlední řadě odsouhlasena 

zmíněná modernizace stíhacích letounů F-16 A/B. (Czulda: 2014, 27) Přesto je dle některých 

analytiků v poslední době patrným trendem ze strany americké administrativy preferovat 

uspokojování těch tchajwanských požadavků, které míří na nyní již méně sofistikované či 

dokonce zastaralé kapacity, zatímco na požadavky po moderních technologiích čím dál častěji 

reaguje americká strana zamítavou reakcí či úplným mlčením. Příkladem může být kladné 

stanovisko z prosince 2014 na dodání 4 fregat třídy Oliver Hazard Perry, starých více než 30 

let, zatímco požadavek na moderní raketové torpédoborce třídy Arleigh Burke zůstává od 

roku 2002 nadále bez odpovědi.
76

       

   

2.2.3 Vojenská spolupráce mezi Spojenými státy a Tchaj-wanem 

Kromě dodávek zbraní lze, ve smyslu teorie utopených nákladů, představené 

v kapitole 1.3.1, nalézat celou řadu dalších možných interakcí
77

 mezi obráncem a 
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 Viz Cole, Michael J.: Arms Sales to Taiwan: Ending the‘Brutal Interference’. Thinking Taiwan, 22. 12. 2014 

(http://thinking-taiwan.com/us-arms-sales-to-taiwan-ending-the-brutal-interference/, 3. 5. 2015) 
77

 Některé z těchto dalších interakcí pak s dodávkami zbraní úzce spjaty - pokud dodáte partnerovi specifické 

zbraňové systémy, které sám nevlastní, musíte ho s těmito systémy naučit zacházet. 
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chráněncem, které by při určité hladině intenzity měly posilovat přesvědčení třetích stran - a 

zejména pak vyzyvatele - o existenci silného vztahu mezi obráncem a chráněncem.  

 

Jak již bylo zmíněno, úroveň celkové vojenské spolupráce mezi Spojenými státy a 

Tchaj-wanem zaznamenala významný nárůst po Třetí krizi v Tchajwanském průlivu, tedy po 

roce 1996. Důsledkem bylo rozvinutí vojenské spolupráce mj. v těchto oblastech: 

 

- Od roku 1997 probíhá výcvik tchajwanských pilotů na stíhacích letounech F-

16 na Lukeově letecké základně v americké Arizoně. Piloti vrtulníků jsou pro 

změnu školeni na základně Fort Rucker v Alabamě. Tchajwanský důstojnický 

sbor navštěvuje vojenské akademie napříč Spojenými státy.
78

 

 

- Od roku 1997 se konají pravidelná setkání vyšších představitelů 

bezpečnostních komunit obou zemí, na kterých jsou diskutovány „interakce a 

nástroje, kterými lze přispět k obraně Tchaj-wanu“. Termíny některých setkání 

byly americkou stranou posunovány s cílem omezit politické dopady na vztahy 

s Čínou. (Kan: 2014b, 2) 

 

- Rovněž od roku 1997 americké ministerstvo obrany vysílá na Tchaj-wan 

expertní týmy s úkolem hodnotit stav tchajwanských ozbrojených sil 

v jednotlivých složkách. Na základě takto získaných podkladů pak probíhá 

identifikace slabých míst, přičemž zjištění mohou být administrativou brány do 

úvahy při posuzování požadavků zbraňových systémů ze strany Tchaj-wanu. 

(Kan: 2014b, 2-4)  

 

- Od roku 2005 působí v rámci Amerického institutu na Tchaj-wanu vojenský 

přidělenec, kterým je člen ozbrojených sil v činné službě, přestože nenosí 

vojenskou uniformu.
79

 

 

- Roku 2003 bylo odhaleno, že dochází ke spolupráci mezi tajnými službami 

Spojených států a Tchaj-wanu, kdy tyto služby společně využívají zařízení na 

Tchaj-wanu k odposlouchávání čínské vojenské komunikace.
80
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 Viz Halloran, Richard: The US-Taiwan military charade. Taipei Times, 27. 4. 2012 

(http://www.taipeitimes.com/News/editorials/archives/2012/04/27/2003531358, 3. 5. 2015)  
79

 Viz Huang, Alexandr Chieh-cheng: The United States and Taiwan’s Defense Transformation. Brookings, únor 

2010 (http://www.brookings.edu/research/opinions/2010/02/taiwan-defense-huang, 3. 5. 2015)  
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- Od roku 2001 se armádní pozorovatelé ze Spojených států pravidelně účastní 

tchajwanského vojenského cvičení Han Kuang. (Kan: 2014b, 7) Na druhou 

stranu, námořnictvo Tchaj-wanu není Spojenými státy zváno k účasti na 

mnohonárodnostních námořních manévrech RIMPAC. A to i přes skutečnost, 

že roku 2014 bylo poprvé přizváno čínské námořnictvo.
81

    

 

2.2.4 Zhodnocení komunikace závazku ze strany Spojených států 

Kapitola 2.2, včetně jejích jednotlivých podkapitol, zachycuje obraz praktické politiky 

americké administrativy vůči Tchaj-wanu ve formě, která na první pohled napovídá velmi 

rozporuplnému hodnocení. Neznalý pozorovatel by mohl snadno dosáhnout přesvědčení, že 

se jednotlivá období politiky otevřené podpory Tchaj-wanu ze strany Spojených států střídají 

s obdobími nepoměrně odměřenější rétoriky i praktických kroků ve formě dodávek zbraní či 

vojenské spolupráce poměrně chaoticky a bez hlubšího racionále - v jednom projevu George 

W. Bush zdánlivě signalizuje příklon k výrazné politické podpoře Tchaj-wanu, aby v zápětí 

v proslovu druhém konstatoval, že americká politika „jedné Číny“ je dlouhodobě konzistentní 

a ve věci naprosto neutrální; jedna prezidentská administrativa prezidenta Bushe se k tématu 

vyjadřuje principiálně a pravidelně, zatímco následující administrativa prezidenta Obamy 

vágně a sporadicky; rozsah dodávek zbraní činí z Tchaj-wanu jednoho z největších 

amerických partnerů v této oblasti, ale ty nejvíce žádané a z vojenského hlediska pro Tchaj-

wan naprosto zásadně důležité kapacity jsou i přes dlouhodobý tchajwanský nátlak ostrovu 

pravděpodobně nadobro zapovězeny, zatímco jiným, na americké vojenské pomoci rovněž 

závislým, chráněncům jsou podobně vyspělé kapacity dodávány
82

; přímá vojenská spolupráce 

Spojenými státy s tchajwanskou stranou rozvíjena, včetně účasti na vojenských cvičeních,
83

 

ale na nejvýznamnější cvičení Tchaj-wan Spojenými státy zván není, zatímco vyzyvatel 

v rámci triády - Čína - ano; atd. 
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 Viz Minnick, Wendell: Spook Mountain: How US Spies on China. Asia Times, 6. 3. 2003 

(http://www.atimes.com/atimes/China/EC06Ad03.html, 3. 5. 2015)  
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 Bucci, Steven P. (et al.): 10 Objectives for FY 2016 National Defense Authorization Act. The Heritage 

Foundation, 16. 3. 2015 (http://www.heritage.org/research/reports/2015/03/10-objectives-for-the-fy-2016-

national-defense-authorization-act, 3. 5. 2015)   
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 Příkladem zde může být Izrael, kterému bude Spojenými státy roku 2016 dodáno 33 víceúčelových stíhacích 

letounů F-35 Lightning II, tedy stíhaček 5. generace (zatímco F-16 představuje méně vyspělou 4. generaci). Viz 

Cohen, Gili: Biden, at Israeli Independence Day party: U.S. will deliver new F-35 jets to Israel next year, 

Haaretz, 24. 4. 2015 (http://www.haaretz.com/news/diplomacy-defense/1.653345, 4. 5. 2015)  
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 Kromě symbolického významu má účast na společných cvičeních velký praktický dopad ve formě zvyšování 

interoperability a dalších aspektů nutných pro efektivní společné nasazení ozbrojených sil. 
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Při podrobnějším a zasvěcenějším pohledu - zejména při zohlednění základních 

východisek principu strategické nejednoznačnosti - začne pozorovatel získávat odlišný obraz. 

Změna období americké vstřícnosti k představitelům Tchaj-wanu většinou korelovala se 

změnou kontextu ať už v důsledku projevů větší asertivity na straně Tchaj-wanu či na straně 

Číny. Významný rozkvět vojenské spolupráce mezi Spojenými státy a Tchaj-wanem je tak 

možno zasadit do souvislosti s poznáním o povaze čínské hrozby vyjevené během třetí krize 

v Tchajwanském průlivu. Jiné proměny amerického přístupu lze vysvětlit naopak funkčními 

obdobími rozdílných tchajwanských prezidentů, kteří zastávali značně rozdílné postoje vůči 

statu quo, včetně postojů usilujících o jeho redefinici. Pokud americká strana tyto tchajwanské 

výkyvy vyhodnotila jako potenciálně skutečně ohrožující statut quo, pak následovala politická 

a diplomatická ofenziva s cílem vybalancovat stabilitu v rámci celé triády. A pokud již 

motivace některých kroků americké administrativy občas zůstala skryta
84

, pak vlastně 

výsledný stav přispívá neurčitosti a určitému zamlžení postoje Spojených států, což 

v konečném důsledku skrze princip strategické nejednoznačnosti celkové stabilitě odstrašení 

prospívá.     

 

I oblast dodávek zbraní nabízí pro Tchaj-wan pozitivní interpretaci. I „pouhá“ 

modernizace stávajících stíhaček F-16 je svým významem pro obrané schopnosti Tchaj-wanu 

bezesporu přínosem. A pokud skýtají dodávky zbraní oblast značného podráždění u čínských 

představitelů, pak je nejvíce žádaná položka přesně tím typem kapacity, který by v duchu 

strategické nejednoznačnosti dodán být neměl, stejně jako do této kategorie efektivně 

nejednoznačných kroků spadá neúčast Tchaj-wanu na cvičení RIMPAC. 

 

2.3 Tchaj-wan z pohledu zájmů Spojených států 

V kapitole 1.3.2, věnované teorii inherentní důvěryhodnosti, bylo konstatováno, že 

„účinné odstrašení musí být podloženo průnikem množiny obráncových zájmů s množinou 

toho, co je v případě daného vztahu odstrašení v sázce. Závazky, k jejichž dodržení je - 
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 Jak upozorňují Dennis V. Hickey a Kelan Lu, skryta mohla zůstat nejen motivace, ale i samotné kroky 

americké administrativy. Mnohé interakce a aspekty vztahu mezi Spojenými státy a Tchaj-wanem totiž 

pravděpodobně nejsou navenek oficiálně prezentovány. I když během úřadování prezidenta Obamy sílí teze o 

upozaďování otázky Tchaj-wanu, v pozadí prý někdy probíhá až překvapivá aktivita - např. náměstek ministra 

obrany Tchaj-wanu navštívil Washington během roku 2012 celkem devatenáctkrát, během kterých došlo 

k setkání i vysoce postavenými členy americké vlády. Přesto nebyly tyto schůzky nikterak veřejně 

komunikovány (Hickey, Lu: 2015, 92)  
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z pohledu zájmů - obránce motivován jen relativně slabě, budou vyzyvatelem pravděpodobně 

vnímány jako méně důvěryhodné.“ Je proto nutné analyzovat, co je v případě Tchaj-wanu pro 

Spojené státy v sázce, a jaké následky by pro ně vyplývaly v případě, že by nedostály svým - 

jakkoliv neurčitě stanoveným - bezpečnostním závazkům. 

 

V předchozích kapitolách byl zachycen fenomén delikátnosti balancování politiky 

Spojených států mezi politikou podpory Tchaj-wanu a politikou rozvoje spolupráce s Čínou, 

či alespoň snahou o minimalizaci škod dopadajících na vztahy s Čínou z podpory Tchaj-

wanu. Toto balancování se přirozeně stává obtížnější v souvislosti s tím, jak sílí pozice Číny 

v rámci mezinárodního systému, a jak roste asertivita čínské zahraniční politiky. Americká 

politika „jedné Číny“ se dostává pod větší tlak, a tato tendence bude s růstem Číny 

pravděpodobně pokračovat.  

 

Důsledkem tohoto vývoje je sílící debata o další udržitelnosti této politiky - o 

udržitelnosti podpory statu quo Tchaj-wanu ze strany Spojených států. Charles Glaser je 

jedním z akademiků volajících po redefinici amerického závazku vůči Tchaj-wanu.  

Glaserova argumentace je založena na klasickém konceptu bezpečnostního dilematu. Pokud 

vztah mezi Spojenými státy a Čínou oprostíme od Tchaj-wanu, pak lze z pohledu 

bezpečnostního dilematu situaci považovat za umírněnou -  vzájemné obecné odstrašení je 

stabilní, a existence přímé konvenční hrozby mezi oběma aktéry je minimalizována 

geopolitickými podmínkami, přičemž se dá předpokládat další setrvalost tohoto stavu. 

(Glaser: 2011, 82-83) Odstrašení je rovněž důležitou součástí bezpečnosti dvou amerických 

spojenců - Jižní Koreje a Japonska. Čína v tomto kontextu pravděpodobně v podstatě vítá 

předsunuté umístění amerických jednotek na území těchto států, pokud to znamená, že 

v důsledku jejich přítomnosti nemá Jižní Korea ani Japonsko nutkání usilovat o zisk vlastních 

jaderných kapacit. Zejména možnost jadernou zbraní disponujícího Japonska představuje pro 

Čínu jednu z největších bezpečnostních obav. 

 

Jak Glaser upozorňuje, při zahrnutí amerického závazku vůči Tchaj-wanu se situace 

významně mění. Protože ostrov představuje pro Čínu vitální zájem, a protože Spojené státy 

nedisponují možností přímé kontroly nad akcemi Tchaj-wanu, Spojené státy potenciálně 

mohou být zataženy do konfliktu bez vlastního přispění k jeho rozpoutání.
85

 A i kdyby 

                                                 
85

 A který, jak již bylo v práci vzpomínáno, může eskalovat až do podoby jaderné konfrontace. 
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eskalace nedostoupila až do fáze konfliktu, mohla by zásadně zhoršit vztahy mezi Spojenými 

státy a Čínou. Přestože Glaser neproponuje úplné a náhlé opuštění Tchaj-wanu, volá alespoň 

po částečném a postupném omezení závazku Spojenými státy vůči Tchaj-wanu 

poskytovanému. (Glaser: 2011. 86-88)     

 

Jinými slovy, Charles Glaser nevěří v dlouhodobou udržitelnost efektivity uplatňování 

strategické nejednoznačnosti ze strany Spojených států, a tvrdí, že dříve či později tato 

politika nedokáže zamezit výskytu tchajwanského morálního hazardu. Pro Glasera výsledný 

poměr zisků a nákladů, resp. rizik, spojených s podporou tchajwanského statu quo, 

představuje argument pro potřebu změny americké politiky, a tento sentiment s ním sdílí i 

někteří další analytici a akademici.
86

   

 

2.3.1 Důležitost asijsko-tichomořského regionu 

Přestože možnost nedobrovolného zatažení do konfliktu, a to potenciálně dokonce 

jaderného, představuje pro Spojené státy bezesporu velmi vážnou hrozbu, v případě 

rozšířeného odstrašení v otázce Tchaj-wanu jsou pro ně v sázce i faktory jiné. Podle Vesny 

Danilovic je hlavním zdrojem inherentní důvěryhodnosti v situaci rozšířeného odstrašení, 

uplatňovaného ze strany mocnosti, zejména regionální zájem tohoto aktéra. Chráněnec nutně 

nemusí sám o sobě pro obránce představovat důležitý zájem, ale pokud se geograficky 

nachází v regionu, který již obráncovým zájmem je, roste i důvěryhodnost obráncova závazku 

vůči chráněnci. Regionální zájmy v tomto smyslu představují odraz toho, jak těsné vztahy 

panují mezi obráncem a většinou států v rámci regionu, a mohou být v praxi vyjadřovány 

prostřednictvím aliancí nebo prostřednictvím významného objemu vojenských, 

diplomatických či ekonomických transakcí. Platí, že čím důležitější region z tohoto pohledu 

pro obránce je, tím pravděpodobněji bude obránce ochoten chráněnce skutečně bránit. 

(Danilovic: 2002, 109-110) 

 

Z hlediska objemu různých druhů uvedených transakcí je nutno považovat asijsko-

tichomořský region za oblast velké důležitosti pro Spojené státy. Diplomatická aktivita 

představitelů americká administrativy je ukazatelem tohoto faktu. Prezident Obama podnikl 
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 John J. Mearsheimer např. tvrdí (Mearsheimer 2014), že dříve či později vývoj dostoupí do bodu, kdy Spojené 

státy nebudou s to v důsledku sílící Číny bránit Tchaj-wan, a že by bylo strategicky rozumnější před dosažením 

tohoto bodu americký závazek redefinovat.  
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během svého prvního funkčního období (leden 2009 – leden 2013) pět cest
87

 do Asie, během 

kterých navštívil 10 zemí asijsko-tichomořského regionu, a zúčastnil se rovněž summitů 

Sdružení národů jihovýchodní Asie (ASEAN). Ministryně zahraničí Clintonová navštívila 

během svého úřadování (leden 2009 – únor 2013) Asii čtrnáctkrát, během nichž podnikla 

cestu do všech členských států ASEAN, a rovněž se účastnila klíčových pan-regionálních 

jednání. Ministři obrany Gates a Panetta cestovali během prvního Obamova funkčního období 

do Asie celkem třináctkrát. Do zemí asijsko-tichomořského regionu rovněž pravidelně 

zamířili další vysocí představitelé bezpečnostního a vojenského aparátu Spojených států, 

včetně prezidentova poradce pro národní bezpečnost Donilona či předsedy sboru náčelníků 

štábu amerických ozbrojených sil generála Dempseyho. Tato diplomatická angažovanost 

v Asii je za prezidenta Obamy výrazně větší, nežli tomu bylo za prezidenta Bushe.      

 

Rovněž ekonomické vztahy Spojených států k regionu jsou silné, navíc vykazují 

rostoucí tendenci. I přes negativní vlivy globální recese objem amerického exportu do zemí 

asijsko-tichomořského regionu narostl mezi lety 2008 – 2012 z částky 328 mld. USD na 382 

mld. USD, objem importu ze 727 mld. USD na 793 mld. USD, a objem amerických přímých 

finančních investic se ze 477 mld. USD zvýšil na 646 mld. USD. Rovněž dochází ze strany 

Spojených států k uzavírání bilaterální i pan-regionálních obchodních dohod, jejichž cílem je 

podpořit další rozvoj amerických ekonomických vztahů s regionem. Příkladem může být 

jednání o uzavření Transpacifického partnerství (Transpacific Partnership - TPP), jehož cílem 

je sjednocení obchodních, environmentálních, patentových a dalších regulačních standardů. 

(Saunders: 2014, 28-33)   

  

  Nelze pominout ani nezanedbatelnou regionální angažovanost Spojených států 

v bezpečnostní doméně. Definičním prvkem americké přítomnosti je systém bilaterálních 

bezpečnostních aliancí, utvářený již od 50. let 20. století v rámci tzv. systému ze San 

Franciska.
88

 Přestože systém zaznamenal v průběhu doby určité zmenšení, zejména když od 
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 U prezidenta Obamy ani dalších amerických představitelů nejsou v tomto přehledu zohledněny cesty do 

Pákistánu a Afghánistánu, jejichž motivací byly zejména konflikty v těchto zemích probíhající.  
88

 Systém ze San Franciska - jakožto americký strategický rámec pro asijsko-tichomořský region - se začal 

utvářet v souvislosti s podepsáním mírové smlouvy mezi Spojenými státy a Japonskem v lednu 1951 v San 

Francisku. Ve smyslu jeho definování nabízí Kent Calder (Calder 2004) soubor těchto aspektů: 1) hustá síť 

formalizovaných bezpečnostních aliancí, zejména pak bilaterálních, mezi Spojenými státy a klíčovými 

tichomořskými státy; 2) prstencová síť (hub-and-spokes) bilaterálních vztahů se Spojenými státy jakožto 

centrem (tento prvek znamená preferenci bilaterálním aliancím namísto multilaterální organizace); 3) vysoce 

asymetrická struktura vztahu Washingtonu a spojenců jak v ekonomické, tak i bezpečnostní dimenzi; 4) 

upřednostňování Japonska při utváření vztahů; 5) pouze omezená participace států západního Tichomoří; 6) 

ekonomický přínos plynoucí pro bezpečnostní partnery Spojených států. (Calder: 2004, 138-139)  
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zániku Smlouvy o vzájemné obraně roku 1979 již jeho součástí formálně není Tchaj-wan a 

rovněž i vztahy Spojených států s některými nadále formálními členy
89

 se dočkaly určitých 

období ochlazení (Acharya, Tow: 2007, 4), je nadále tvořen hned několika dlouhodobými a 

formalizovanými bezpečnostními závazky Spojených států vůči Japonsku, Jižní Koreji, 

Filipínám, Thajsku, Austrálii a Novému Zélandu. Klíčovou rolí tohoto nexu bezpečnostních 

aliancí je to, že jeho prostřednictvím Spojené státy mají možnost zapojovat se do dění 

v regionu, k čemuž v praxi dochází zejména ve formě vojenské spolupráce, jež je primárně 

vykonávána s bilaterálními spojenci, ale do které jsou zapojováni i další partneři v rámci 

celého regionu (Baker, Glosserman: 2013, 9) včetně Indie, Indonésie, Vietnamu, Singapuru, 

Malajsie, či Bruneje. Ozbrojené síly Spojených států se tak ročně v rámci oblasti účastní na 

150 vojenských cvičení. Takto nastíněná vzrůstající aktivita Spojených států značí zvyšující 

se pozornost, kterou asijsko-tichomořskému regionu věnují, což ostatně americká 

administrativa sama deklarovala v rámci již několikrát zmiňovaného pivotu do Asie.   

 

2.3.2 Lokální zájmy Spojených států 

Spojené státy ale v pokračující podpoře Tchaj-wanu mohou sledovat i další zájmy 

nesouvisející s významností regionu jako celku. Tchaj-wan sám o sobě představuje s populací 

23 milionů obyvatel ekonomicky silného aktéra, který je 9. největším obchodním partnerem 

Spojených států, kdy objem celkové obchodní výměny v roce 2014 představoval 67 mld. 

USD
90

, a kdy značnou část tohoto objemu tvoří sofistikované produkty typu počítačové 

techniky či zbraňových systémů. (Schriver: 2008, 2)  

 

Rovněž lze identifikovat ideologický podtext podpory Spojených států vůči ostrovu ve 

smyslu ochrany státu s demokratickým politickým režimem před hrozbou ze strany 

nedemokratické Číny. Pokud představuje podpora volného trhu, lidských práv, svobody a 

liberální demokracie podstatnou část americké zahraniční politiky a identity (Kuntić: 2015, 

252), pak Tchaj-wan představuje úspěšný příklad přechodu k demokracii, navíc doprovoděné 

zavedením efektivních tržních reforem, které znamenal přerod původně agrární ekonomiky do 

ekonomiky založené na vyspělých technologiích. V tomto smyslu je Tchaj-wan významný 

nejen sám o sobě, ale i jako model pro transformaci dalších asijských států. Zejména pak i pro 

                                                 
89

 Zejména s Filipínami a Novým Zélandem. 
90

 V případě Číny se jednalo o 590 mld. USD, což ji zařadilo na 2. místo. Viz Top Trading Partners - December 

2014, United States Census Bureau (http://www.census.gov/foreign-

trade/statistics/highlights/top/top1412yr.html, 4. 5. 2015)  
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samotnou Čínu, kde Tchaj-wan představuje alternativu pevninskému komunistickému režimu. 

(Romberg: 2008, 7-8) 

 

V neposlední řadě nelze pominout ani strategickou geografickou polohu ostrova. Ta se 

zračí v několika ohledech. V kapitole 2.1 již bylo vzpomenuto čínské vnímání Tchaj-wanu 

jakožto „ochranného štítu“ a zároveň i „strategické brány“ do jihovýchodní Asie. V pohledu 

Spojených států pak Tchaj-wan představuje podobný prostředek, nicméně se záměrem použití 

k dosažení opačného cíle. Zatímco pro Čínu je Tchaj-wan touženým nástrojem a cestou pro 

případnou vnější expanzi, pro Spojené státy a jejich spojence, kteří považují růst Číny za 

ohrožení svých zájmů, naopak Tchaj-wan skýtá geostrategický prostředek zadržení čínského 

postupu. Dnes musí čínské lodě při směřování do Tichého oceánu proplout některým ze 

škrtících bodů (choke points) v rámci prvního řetězce ostrovů kolem Číny, ať se již, kromě 

Tchaj-wanu, jedná o body mezi ostrovy Japonska, Filipín, Malajsie, Indonésie nebo Austrálie. 

Připojení Tchaj-wanu k Číně by jejímu námořnictvu umožnilo bez potíží dosahovat až 

k druhému řetězci ostrovů, jako jsou Mariánské ostrovy, Guam, nebo další menší ostrovy ve 

střední a západní části Tichého oceánu. Tchaj-wan by se mohl v tomto kontextu stát hlavním 

přístavem čínského námořnictva, odkud by se mohly mj. čínské ponorky snáze dostat do 

tichomořských hlubokých vod, kde by je již nebylo možno efektivně detekovat, a odkud by 

mohly pronikat až k západnímu pobřeží Spojených států. (Kuntić: 2015, 252-253)     

 

Na začátku kapitoly 2.3 bylo naznačeno, co Spojené státy mohou získat, pokud by se 

rozhodly pro umenšení, či případně i úplné odstranění svého bezpečnostního závazku vůči 

Tchaj-wanu - ziskem by byla ztráta hrozby jejich zatažení do válečného konfliktu s Čínou. 

Další analýza však odhalila i množství nákladů, představujících cenu, kterou by musely ve 

stejný moment zaplatit. Asijsko-tichomořský region se na základě provedené tematizace zdá 

být oblastí silného zájmu Spojených států. Poškození reputace Spojených států jakožto 

nezdolného obránce lidských práv a principů demokratické vlády v důsledku obětování 

tchajwanského demokratického zázraku a ustoupení před autokratickým režimem Číny je jen 

tou hůře uchopitelnou součástí takových nákladů. Viditelnějším projevem by bylo zhoršení 

geostrategické pozice Spojených států projektovat svou moc a zájmy napříč regionem, který 

by naopak byl více vystaven čínským snahám o posilování regionální pozic a vlivu.  

 

Zejména by ale byla ohrožena celá regionální bezpečnostní architektura, kterou 

v rámci asijsko-tichomořské oblasti Spojené státy za posledních více jak šedesát let 
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vybudovaly. V tomto smyslu se logika věcí vrací k teorii závazku a posilování jeho 

důvěryhodnosti. Mnoho států, které jsou v rámci regionu americkými partnery, či přímo 

chráněnci pod ochranným štítem amerického rozšířeného odstrašení, se totiž cítí Čínou a jejím 

pokračujícím růstem dlouhodobě ohroženo
91

, a tato obava dnes často tvoří základní racionále, 

proč tyto státy vůbec o získání a udržení amerických bezpečnostních závazků usilují. Tito 

aktéři při zajišťování vlastní bezpečnosti dlouhodobě hodnotí důvěryhodnost závazků, které 

vůči nim Spojené státy deklarovaly. Kdyby v tomto smyslu Spojené státy opustily svého 

dlouhodobého - byť dnes již pouze neformálního - chráněnce, státy jako Japonsko či Jižní 

Korea by se mohly důvodně obávat, že i v jejich případě mohou Spojené státy projevit 

podobnou flexibilitu vůči poskytovaným závazkům, a že tedy ani jejich ochrana Spojenými 

státy není důvěryhodná. Důsledkem takovéhoto řetězce uvažování by pravděpodobně byl 

vznik bezpečnostního dilematu těchto států, ústícího do regionálních závodů ve zbrojení, a 

v konečném důsledku i destabilizace celého regionu. Pokračování americké podpory vůči 

Tchaj-wanu tak není pouze otázkou zájmů Spojených států ohledně ostrova samotného, ale 

ohledně jejich zájmů v rámci celého regionu, protože i ty by byly v důsledku opuštění Tchaj-

wanu ohroženy.        

                                                 
91

 Příkladem může být Japonsko, které v rámci americko-japonské bezpečnostní aliance spojilo otázku zajištění 

vlastní bezpečnosti s osudem Tchaj-wanu. Roku 2005 bylo ve společném prohlášení Japonska a Spojených států 

deklarováno, že podpora mírového řešení v Tchajwanském průlivu je společným zájmem obou zemí. Viz Joint 

Statement: U.S.-Japan Security Consultative Committee, 19. 2. 2005 (http://www.mofa.go.jp/region/n-

america/us/security/scc/joint0502.html, 4. 5. 2015) Roku 2005 japonský ministr zahraničí prohlásil, že „Tchaj-

wan byl vždy součástí americko-japonského bezpečnostního uspořádání“ (z originálu: „Taiwan has always been 

part of US-Japan security arrangements“ [cit. via Yang: 2014, 74]). 
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3. Vojenské strategie a schopnosti Číny a Spojených států  

2.4 Fait accompli v Tchajwanském průlivu 

Výchozí teze, od nichž se musí odvíjet analýza ve formě srovnání relativních 

vojenských kapacit vyzyvatele a obránce, byly nastíněny v kapitolách 1.3.4 a 1.3.5, věnujících 

se jadernému rozšířenému, respektive konvenčnímu rozšířenému odstrašení, z nichž plyne 

omezená role jaderných zbraní pro důvěryhodnost stability odstrašení, která je nahrazena 

důrazem na schopnosti konvenční. Pokud vyzyvatel dosáhne konvenční dominance nad 

obráncem, pak mu tato pozice naskýtá možnost dosáhnout fait accompli, čímž se 

důvěryhodnost rozšířeného odstrašení snižuje za naopak rostoucí pravděpodobnosti jeho 

selhání.  

 

Cílem této kapitoly je tak, na základě srovnání vojenských kapacit Číny a Spojených 

států, zasazených do jejich specifických strategických rámců, analyzovat pravděpodobnost, že 

by Čína mohla dosáhnout fait accompli.  

 

Co to vlastně znamená dosáhnout fait accompli v rámci triády Čína–Tchaj-wan–USA? 

Je to stav, kdy by Čína za použití politických a vojenských nástrojů dosáhla - nebo by 

směřovala k dosažení - naplnění svého cíle připojení Tchaj-wanu takovým způsobem, že by 

zvrácení tohoto stavu pro Spojené státy bylo podmíněno vynaložením pro ně nepřiměřených 

nákladů a prostředků. V takové chvíli by podle Brada Robertse měly Spojené státy jen dvě 

možnosti - eskalovat situaci za použití jaderných zbraní, či se smířit s daným stavem porážky 

a ztráty Tchaj-wanu. Pokud platí již několikrát proponovaná teze o nedůvěryhodnosti 

jaderného rozšířeného odstrašení v souvislosti s Tchaj-wanem, pak by Spojené státy 

v takovýto moment byly efektivně poraženy. (Roberts: 2007, 230-231) 

 

V praxi by k takové situaci došlo v momentě přemožení tchajwanských ozbrojených 

sil a pevného usazení čínských invazních sil na ostrově. Možnost leteckých a námořních 

ozbrojených sil Spojených států ovlivnit výsledný stav by poté byla naprosto minimální.
92

 

                                                 
92

 Přesto pevné usazení čínských sil na Tchaj-wanu nemusí znamenat definitivní ovládnutí ostrova. Jak 

upozorňují někteří analytici, i po porážce tchajwanské armády a ztrátě možnosti amerického zásahu by Čína 

musela vynaložit dlouhodobé - pravděpodobně mnohaleté - úsilí na potlačení odbojových aktivit obyvatelstva, 

které je vůči režimu pevninské Číny většinově nepřátelsky smýšlející. Přemožení tchajwanských ozbrojených sil 

se nerovná pacifikaci ostrova jako takového. Viz Keck, Zachary: Why China Won’t Attack Taiwan. The 

Diplomat, 24. 12. 2013 (http://thediplomat.com/2013/12/why-china-wont-attack-taiwan/, 5. 5. 2015)  
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Díky zbrojním dodávkám ze strany Spojených států je sice nutno považovat tchajwanské 

pozemní, námořní i letecké síly za nezanedbatelnou vojenskou sílu, přesto by v konfrontaci 

s Čínou bylo jen otázkou času, než by čínskému náporu podlehla. Odhadnout dobu, po kterou 

by Tchaj-wan dokázal vzdorovat silnějšímu protivníkovy je velmi obtížné učinit, nicméně dle 

samotných vrcholných tchajwanských představitelů by se tak stalo v řádech týdnů, maximálně 

několika měsíců.
93

 I jakkoliv limitovaná doba tchajwanského vzdoru je však klíčová ve 

prospěch možnosti Spojených států zasáhnout na obranu ostrova zejména za pomoci 

leteckých sil operujících z předsunutých základen v rámci regionu, a rovněž i letadlových 

lodí, které v rámci asijsko-tichomořského regionu Spojené státy udržují.
94

 

 

2.5 Čínská strategie a americká konceptuální reakce 

Právě letadlové lodě Spojených států a jejich nasazení v rámci třetí krize 

v Tchajwanském průplavu v letech 1995-96 sehrály důležitou roli pro posun ve vnímání 

čínských představitelů a vojenských stratégů. Jeho počátek je ale možné identifikovat již na 

počátku 90. let minulého století v důsledku způsobu nasazení armády Spojených států v rámci 

první války v Zálivu v letech 1990-91. Zatímco čínská armáda byla tehdy považována za 

zaostalou sílu s letitou výzbrojí, nedostatečným výcvikem a personálním obsazením, a navíc 

dále decimována rozbujelou korupcí (Chase, Engstrom, et al.: 2015, 13-14), americká armáda 

se při Operaci pouštní bouře ukázala za skutečně moderní a efektivní vojenskou sílu, která 

těžila zejména ze schopností ovládnout vzdušný prostor a vykonávat operace malých skupin 

speciálních sil.  

 

2.5.1 Strategie zamezení přístupu a nevpuštění do prostoru 

Pod vlivem této zkušenosti, a za vědomí, že čínská armáda na podobný způsob boje 

nebyla připravena technologicky ani doktrinálně
95

, nařídil tehdejší čínský prezident Ťiang Ce-

min roku 1993 čínským stratégům soustředit pozornost na boj „lokálních válek vedených za 
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 Ministr národní obrany Tchaj-wanu v březnu 2014 v projevu v parlamentu prohlásil, že tchajwanská armáda je 

schopna se sama bránit čínské invazi „nejméně měsíc“. Viz Mizokami, Kyle: How Taiwan Would Defend 

Against a Chinese Attack. USNI News, 26. 3. 2015 (http://news.usni.org/2014/03/26/taiwan-defend-chinese-

attack, 5. 5. 2015)  
94

 Roku 2012 bylo americkou administrativou rozhodnuto o posílení námořní přítomnosti v oblasti - počet 

letadlových lodí operujících v Tichém oceánu byl zvýšen z pěti na šest, stejně jako bylo rozhodnuto o navýšení 

podílu lodí umístěných do regionu z 50 % na 60 % ze všech lodí amerického námořnictva. Viz Alexander, 

David: U.S. will put more warships in Asia: Panetta. Reuters, 2. 6. 2012 

(http://www.reuters.com/article/2012/06/02/us-asia-security-idUSBRE85100Y20120602, 5. 5. 2015)   
95

 V té době byla čínská vojenská strategie uzpůsobena na vedení „totální války.“ (Burles, Cliff, et al.: 2007, 46) 
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podmínek vyspělých technologií“ (local wars under high-technology conditions), tedy válek, 

které jsou 1) omezeny rozsahem teritoriálním a časovým, stejně tak jako i šíří politického 

zadání; 2) jejich výsledek je určován použitím technologicky vyspělých zbraňových systémů. 

V praxi jde o konflikty za použití vysoce přesných smrtících úderů, společného nasazení 

jednotlivých vzdušných, pozemních i námořních komponent, či intenzivního použití 

informačních technologií. (Burles, Cliff, et al.: 2007, 46) Potřeba Číny nejen modernizovat 

své ozbrojené síly, ale zároveň i získat kapacity a schopnosti, kterými do té doby vůbec 

nedisponovala, byla pro její představitele následně potvrzena průběhem třetí krize 

v Tchajwanském průlivu roku 1996. Neschopnost zasáhnout
96

 proti volně operujícím 

americkým letadlovým lodím v blízkosti čínských břehů podtrhovala potřebu Číny vyvinout 

asymetrické kapacity, které by umožnily odstrašit Spojené státy od zasahování do lokálních 

sporů, či jim přímo vojensky čelit.  

 

V tomto kontextu je nutné chápat vývojovou tendenci čínských výdajů na obranu od 

druhé poloviny 90. let až do současnosti, kdy docházelo k procentuálně dvoucifernému růstu 

výdajů během většiny let tohoto období. Zatímco tak roku 1997 čínský obranný rozpočet 

dosahoval výše zhruba 10 mld. USD - tedy porovnatelně s Tchaj-wanem, a mnohem méně 

než Japonsko či Jižní Korea (o Spojených státech nemluvě) - dnes se již Čína svými výdaji 

řadí na druhé místo světového žebříčku, když její rozpočet pro rok 2015 činí zhruba 145 mld. 

USD, což představuje meziroční nárůst 10,1 %.
97

 Navíc se jedná o oficiální čísla poskytovaná 

Pekingem, pročež západní analytici i americká administrativa odhadují skutečné čínské 

výdaje jako ještě vyšší.
98

 

 

V důsledku takto zvyšujícího se objemu vynakládaných prostředků se z Čínské lidové 

osvobozenecké armády (People’s Liberation Army - PLA) postupem času stává 

profesionálnější a bojeschopnější vojenská síla. Tento rozvoj se týká všech složek 

ozbrojených sil, nejznatelněji pak ale oblastí námořnictva (People’s Liberation Army Navy - 

PLAN), letectva (People’s Liberation Army Air Force - PLAAF) a raketového vojska (Second 

                                                 
96

 Jak upozorňují někteří analytici, i přes absenci vyspělých zbraňových systémů Čína pravděpodobně měla roku 

1996 prostředky, kterými by se mohla pokusit ohrozit letadlové lodě Spojených států blízko svých břehů, či je 

dokonce i potopit. Čínská netečnost vůči americké demonstraci síly mohla být vedena racionální úvahou o 

potřebě neeskalovat situaci. (Chase: 2010, 1) 
97

 Bitzinger, Richard A.: China’s Double-Digit Defense Growth. Foreign Affairs, 19. 3. 2015 

(https://www.foreignaffairs.com/articles/china/2015-03-19/chinas-double-digit-defense-growth, 6. 5. 2015)   
98

 Příkladem může být rok 2014, kdy Čína oznámila rozpočet ve výši 132 mld. USD, zatímco americké 

ministerstvo obrany zpětně odhaduje skutečnou výši výdajů přes 165 mld. USD. (Office of the Secretary of 

Defense: 2015, 49) 
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Artillery Corps - SAC) (Chase, Engstrom, et al.: 2015, 14-15), které jsou nejvíce relevantní ve 

smyslu případného nasazení PLA v otázce Tchaj-wanu. Páteř tohoto rozvoje z počátku tvořil 

nákup pokročilých zbraňových systémů ze zahraničí, zejména z Ruska, Ukrajiny, ale i 

Izraele
99

, od přelomu tisíciletí jsou však externí dodavatelé nahrazováni domácími kapacitami 

čínského průmyslu. Ten je dnes již rovněž schopen produkovat modernější vojenské 

technologie, ať již díky tzv. reverznímu inženýrství a kopírování zahraničních technologií
100

, 

či za pomoci know-how získaného prostřednictvím průmyslové špionáže, která je prováděna 

přímo čínskými silovými složkami.  

 

Čínská armáda tak dnes díky naznačenému vývoji disponuje schopnostmi, které jí na 

začátku tisíciletí ještě scházely, a které zapadají do rámce konceptu revoluce ve vojenských 

záležitostech (revolution in military affairs - RMA), jako je technologie obtížné zjistitelnosti 

(stealth), či schopnost zasadit přesné údery na velkou vzdálenost a účastnit se expedičního 

válčení. (Bitzinger: 2011, 10) Všechny tyto nové schopnosti jsou rozvíjeny v duchu získat 

prostředky pro naplnění strategického cíle, kterým je strategie „zamezení přístupu a 

nevpuštění do prostoru“ (anti-access/area denial - A2/AD), přičemž americké ministerstvo 

obrany strategii zamezení přístupu charakterizuje jako 

 

„akci určenou ke zpomalení nasazení [vůči Spojeným státům] spřátelených sil na 

bojiště nebo k přinucení těchto sil operovat ze vzdáleností větších centru konfliktu, než by 

jinak upřednostnili. A2 ovlivňuje přesun na bojiště.“ (cit. Air-Sea Battle Office: 2013, 2)
101

 

 

a strategii nevpuštění do prostoru jako 

 

                                                 
99

 Jádrem izraelských zbraňových dodávek Číně je zejména letecká a raketová technika. Tyto dodávky byly 

započaty na popud Spojených států v 80. letech minulého století jakožto cesta nepřímé podpory Číny proti 

Sovětskému svazu. Izraelsko-čínská spolupráce ale pokračuje i po konci studené války, v důsledku čehož 

Spojené státy tlačí na svého klíčového blízkovýchodního spojence, aby došlo k jejímu omezení. (Fischer: 2008, 

93-94) 
100

 Reverzní inženýrství je proces odhalování principu fungování přístroje s cílem jeho reprodukce. Podle odhadů 

je Čína v důsledku své rozsáhlé praxe reverzního inženýrství nadále závislá na zahraničních technologiích, 

především pak těch ruských, a tento stav bude platit ještě nejméně jednu dekádu. (Cordesman, Hess, Yarosh: 

2013, 117) 
101

 Z originálu: „Action intended to slow deployment of friendly forces into a theater or cause forces to operate 

from distances farther from the locus of conflict than they would otherwise prefer. A2 affects movement to 

theater.“ (cit. U.S. Department of Defense: 2013, 2) 
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„akci určenou k zabránění [vůči Spojeným státům] spřátelených operací v oblastech, 

do kterých protivník nemůže přístup zabránit nebo nebude bránit. AD ovlivňuje přesun 

v rámci bojiště.“ (cit. Air-Sea Battle Office: 2013, 2)
102

 

 

Přestože čínští představitelé ani stratégové termín A2/D2 nepoužívají
103

, a jedná se tak 

čistě o západní konstrukt, představená charakterizace odpovídá dnes již dlouhodobě hlásané 

tradici ze strany PLA o „poražení silnějšího nepřítele“ (defeating the superior enemy), která 

v sobě zahrnuje několik základních strategických principů. Roger Cliff je shrnuje takto: 1) 

vyhnutí se přímému střetu s nepřítelem; 2) brzké přebrání iniciativy do vlastních rukou; 3) 

dosažení vojenského překvapení nepřítele; 4) zahájení preemptivního úderu; 5) provedení 

úderů na klíčové prvky nepřítele a jeho ochromení; 6) vedení soustředěného úderu za použití 

svých nejlepších schopností a kapacit; 7) dosažení informační nadvlády. (Cliff: 2011, 3-4)  

 

Ve smyslu konkrétních typů vojenských operací, prostřednictvím kterých by se PLA, 

v takto nastíněném strategickém rámci, pravděpodobně snažila o odražení silnějšího 

protivníka - tedy v případě tchajwanské triády Spojené státy - se jedná o tyto: 

 

- údery na systémy C4ISR
104

, včetně útoků prostřednictvím počítačových sítí, 

EMP útoků
105

 a útoků proti satelitům nepřítele 

- údery na funkce logistiky, přepravy a podpory nepřítele 

- údery na letecké základny nepřítele 

- blokády 

- údery na námořní cesty a přístavy nepřítele  

- útoky na letadlové lodě nepřítele 

- zabránění nepříteli využívat základny na jeho spojeneckém území (Burles, 

Cliff, et al.: 2007, 51) 

 

                                                 
102

 Z originálu: „Action intended to impede friendly operations within areas where an adversary cannot or will 

not prevent access. AD affects maneuver within a theater.“ (cit. U.S. Department of Defense: 2013, 2) 
103

 Čínský bezpečnostní aparát používá pro pojmenování vlastní obranné strategie termín „aktivní obrana“ 

(active defense), která má zahrnovat prvky obranných operací, sebeobrany a přemožení protivníka až poté, co 

zaútočí. Obrana v tomto smyslu ale nemá být jen pasivním prvkem. Naopak, obranný boj proti protivníkovi by 

měl být veden co nejdále od čínských břehů. (Kim: 2012, 359)  
104

 Zkratka pro systémy velení, kontroly, komunikace, počítačů, zpravodajství, pozorování a průzkumu 

(Command, Control, Communications, Computers, Intelligence, Surveillance and Reconnaissance - C4ISR). 
105

 Útok za použití elektromagnetického pulsu, jehož cílem je ochromit elektronické systémy protivníka. 
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Pro uskutečnění takovýchto operací samozřejmě PLA potřebuje disponovat patřičnými 

zbraňovými technologiemi a schopnostmi. Proto je čínské úsilí dlouhodobě soustředěno mj. 

na získávání většího počtu stíhacích letounů čtvrté generace, na vývoj stíhacích letounů 

nejpokročilejší páté generace, na modernizaci povrchových plavidel i ponorek, ale zejména na 

vývoj nejrůznějších typů raketových schopností a technologií. Ty jsou pro úspěch A2/AD 

považovány zejména za klíčové, přičemž potvrzením o sdílení této víry na straně čínských 

představitelů je fakt, že čínský raketový program je dnes nejaktivnější na světě. (Mahnken, 

2011, 313)  

 

2.5.2 Koncept bitvy vzduch-moře 

Je patrné, jak velká rizika plynou pro schopnost Spojených států operovat v oblasti 

Tchaj-wanu v důsledku čínského naplňování jednotlivých prvků A2/D2 strategie, a naopak 

jak tato strategie - pokud bude Čínou podpořena vlastnictvím patřičných kapacit - může zvýšit 

pravděpodobnost dosažení čínského fait accompli ohledně Tchaj-wanu. V reakci na sílící 

hrozbu proto americké ministerstvo obrany představilo roku 2010 koncept „bitvy vzduch-

moře“ (Air-Sea Battle - ASB). Koncept předpokládal kombinaci síly jednotlivých složek 

amerických ozbrojených sil - především pak letectva (U. S. Air Force - USAF) a námořnictva 

(U. S. Navy - USN) - s cílem udržení a rozšíření schopnosti Spojených států operovat 

v oblastech při pobřeží Číny.
106

 Samotné ministerstvo obrany Spojených států 

charakterizovalo hlavní myšlenku ASB takto: 

 

„Odpovědí konceptu ASB na výzvu představovanou v globálním prostředí ze strany 

A2/AD je vyvinutí zasíťovaných integrovaných sil schopných hloubkového útoku s cílem 

narušení, zničení a porážky sil nepřítele.“ (Air-Sea Battle Office: 2013, 4)
107

 

 

Podle Davida Kearna, je základním předpokladem konceptu teze, že předsunuté 

základny Spojených států, ale i základny regionálních spojenců, budou cílem náhlého útoku, 

                                                 
106

 Přestože američtí představitelé v souvislosti s konceptem tvrdí, že není zaměřen proti konkrétním státům, 

analytici se shodují, že svými parametry odpovídá na dvě potřeby - čelit Číně v oblasti Tchaj-wanu, a rovněž i 

čelit Íránu při jeho případné snaze zamezit přístupu do Hormuzského průlivu. Viz Cavas, Christopher: Complex 

U.S. Air Sea Battle Strategy Keeps Eye on Iran. Defense News, 11. 3. 2012 

(http://archive.defensenews.com/article/20120511/DEFREG02/305110004/Complex-U-S-Air-Sea-Battle-

Strategy-Keeps-Eye-Iran, 7. 5. 2015)  
107

 Z originálu: „The ASB Concept’s solution to the A2/D2 challenge in the global commons is to develop 

networked, integrated forces capable of attack-in-depth to disrupt, destroy and defeat adversary forces.“ (cit. Air-

Sea Battle Office: 2013, 4) 
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pravděpodobně za využití koordinovaných raketových úderů. Proto ASB dává klíčový důraz 

na schopnost sil a vojenských kapacit Spojených států 1) přečkat díky své robustnosti první 

úder nepřítele; 2) převzít iniciativu do vlastních rukou; 3) přenést bitvu do nepřítelovy 

hloubky a porazit ho. V interakci obou konceptů - A2/AD a ASB - tak dochází k tomu, že 

A2/AD se snaží přenést čínskou zónu obrany co nejblíže ke Spojeným státům - na jejich 

předsunuté základny a letadlové lodě s cílem zásadně omezit schopnost Spojených států na 

takovýto útok reagovat. Pro Spojené státy má v této logice koncept ASB zpočátku primárně 

obrannou funkci, když se snaží zvýšit šance amerických ozbrojených sil na přečkání prvního 

úderu. Jen pokud se tato první fáze ukáže úspěšnou, mají následně Spojené státy možnost 

pokusit se o zvrat původně nepříznivých faktorů na svou stranu, převzít iniciativu a přenést 

konflikt k nepříteli. (Kearn: 2014, 136-137) 

 

Přestože se koncept ASB zdál být vhodným výchozím bodem pro Spojené státy pro 

posílení stability odstrašení Číny v kontextu jejího rozvoje vojenských kapacit v duchu 

A2/AD, americké ministerstvo obrany se rozhodlo na počátku roku 2015 k jeho opuštění pod 

jeho stávající konceptuální podobou s tím, že by jeho výchozí body měly být zapracovány do 

konceptu nového, který bude představen na počátku roku 2016, a jehož konkrétní podoba je 

zatím neznámá.
108

 Zásady konceptu „bitvy vzduch-moře“ se tak zatím nedočkaly 

přepracování do podoby oficiální doktríny, a zůstaly pouze v podobě teoretických úvah, aniž 

by kdy byla demonstrována jejich operační uskutečnitelnost.
109

 Přestože opuštění konceptu 

ASB v jeho stávající podobě nebylo oficiálně zdůvodněno, příčinou mohla pravděpodobně 

být jeho kontroverznost, na kterou bylo ze strany analytiků upozorňováno. Amitai Etzioni již 

roku 2013 upozornil, že koncept může být díky tezi o nutnosti „přenést konflikt k nepříteli“ 

vykládán za koncept totální války s Čínou, protože právě to by byl výsledek přenesení 

konfliktu do Číny po eskalaci konfliktu.
110

  

 

2.6 Povaha čínské hrozby 

Na základě nástinu čínské A2/AD, ale i na základě popisu již dnes opuštěného ASD, 

jakožto konceptu, který měl konkrétní hrozby plynoucí z A2/AD eliminovat, lze identifikovat 
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 Viz LaGrone, Sam: Pentagon Drops Air Sea Battle Name, Concept Lives On. USNI News, 

http://news.usni.org/2015/01/20/pentagon-drops-air-sea-battle-name-concept-lives, 20. 1. 2015 (7. 5. 2015)  
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 Viz Gady, Franz-Stefan: The Pentagon Just Dropped the Air Sea Battle Name. The Diplomat, 22. 1. 2015 

(http://thediplomat.com/2015/01/the-pentagon-just-dropped-the-air-sea-battle-name/, 7. 5. 2015)  
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 Viz Etzioni, Amitai: Air-Sea Battle: A Dangerous Way to Deal with China. The Diplomat, 3. 9. 2013 

(http://thediplomat.com/2013/09/air-sea-battle-a-dangerous-way-to-deal-with-china/?allpages=yes, 7. 5. 2015)  
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americké vojenské schopnosti a kapacity, jež budou v době krize v Tchajwanském průlivu 

v důsledku pokračujícího rozvoje A2/AD vystaveny největší hrozbě a útokům ze strany Číny 

– v duchu strategie zamezení přístupu lze předpokládat čínské údery na předsunuté základny 

Spojených států v regionu, v duchu strategie nevpuštění do prostoru pak údery na americké 

letadlové lodě. Tedy útoky na kapacity a schopnosti, které jsou naprosto klíčové pro obranu 

Tchaj-wanu, a jejichž faktická i hypotetická nepoužitelnost v případě konfliktu o ostrov by 

znamenala z pohledu teorie konvenčního odstrašení kritickou trhlinu pro důvěryhodnost 

Spojených států jakožto obránce v rámci triády – jak bylo zmíněno v kapitole 1.3.5, rozšířené 

konvenční odstrašení je v této teorii funkcí zbraní. Proto je nutné prozkoumat, zdali jsou tyto 

klíčové americké vojenské schopnosti a kapacity v důsledku rozvoje kapacit a schopností 

PLA již dnes efektivně eliminovány, nebo zdali tomu tak není a Spojené státy tak i nadále 

díky nim nad Čínou disponují konvenční převahou, která by z teoretického pohledu 

podepírala důvěryhodnost amerického rozšířeného odstrašení. 

 

2.6.1 Hrozba v duchu strategie zamezení přístupu 

Jak již bylo zmíněno, Čína dnes udržuje velmi aktivní program vývoje a výroby 

raketových prostředků schopných nést jaderné i konvenční hlavice. Dle odhadů amerického 

ministerstva obrany dnes Čína díky němu disponuje více jak 1200 balistickými raketami 

krátkého doletu (short-range ballistic missile - SRBM) s doletem pod 1000 km, které jsou 

rozmisťovány u čínského pobřeží a většinově zamířeny na cíle na Tchaj-wanu. Kromě nich 

ale probíhá i produkce mnoha různých verzí balistických střel středního doletu s doletem 1750 

km (medium-range ballistic missile - MRBM), protizemních střel s plochou dráhou letu (land-

attack cruise missile - LACM) s doletem až 2000 km, a v posledních fázích se pak zřejmě 

nachází vývoj balistických střel středního doletu s doletem až 4000 km (intermediate-range  

ballistic missile - IRBM). Dle Pentagonu se navíc přesnost zásahu všech těchto prostředků 

neustále zvyšuje. (Office of the Secretary of Defense: 2015, 34) 

 

Tento vývoj sebou přináší hrozbu pro americké základny, a to nejen leteckou základnu 

Kadena na Okinawě, která je největší leteckou základnou Spojených států v regionu, ale i 

další základny umístěné na hlavních japonských ostrovech, včetně domovského přístavu 

americké Sedmé flotily – námořní základny v Jokosuce. Po vstupu raket IRBM do operačního 

nasazení se v dosahu čínských konvenčních hlavic ocitne rovněž Guam, představující jeden 

z nejdůležitějších opěrných bodů Spojených států v rámci celého Tichomoří.  
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Lze předpokládat, že v případě čínské invaze na Tchaj-wan by tento útok byl 

doprovázen raketovým úderem právě na americké letecké základny, během kterých by 

nejdříve došlo k zasažení vzletových drah čínskými balistickými střelami, a tím pádem 

k jejich vyřazení z provozu. Bojová letadla, která by nebyla umístěna v zesílených či 

podzemních hangárech, by tak byla znehybněna a následně zničena dalšími čínskými 

raketovými útoky, které by zároveň mířily na další podpůrnou infrastrukturu typu palivových 

nádrží či opravárenských hal. V konečném důsledku by došlo k vyřazení dané letecké 

základny z činnosti, která by tak dále nemohla poskytovat podporu americkému válečnému 

úsilí. Odhad zástupce think-tanku RAND Corporation z roku 2010 předpokládal, že Čína 

disponuje dostatečnými raketovými prostředky k vyřazení z provozu všech leteckých 

základen Spojených států ve východní Asii, s výjimkou Guamu, který se v té době stále 

nalézal mimo dosah čínských konvenčních střel. (Christman: 2014, 41)  

 

V duchu předpokladů konceptu ASB by tedy mělo docházet, mimo jiné, ke zlepšování 

pasivní ochrany amerických leteckých základen za pomoci zesilování povrchu vzletových 

drah, posilování opravárenských kapacit, budování zesílených hangárů, přesouvání 

palivových nádrží do podzemí, atd. (Burles, Cliff, et al.: 2007, 96-97) Přesto dodnes procesem 

zesílení prošla pouze jedna ze čtyř amerických leteckých základen na území Japonska - 

letecká základna v Misawě. (Matsumura: 2014, 43) 

 

2.6.2  Hrozba v duchu strategie nevpuštění do prostoru 

 

V případě vyřazení většiny amerických základen z operačního provozu v počáteční 

fázi vypuknuvšího konfliktu by tak hlavní tíha naplnění amerického závazku spočinula na 

letadlových lodích Spojených států a jejich palubních stíhacích letounech, doplňovaných 

z Guamu či dalších základen, které by ještě byly nadále provozuschopné. Jak proponuje 

Taeho Kim, včasný příjezd tří až čtyř letadlových lodí do oblasti Tchaj-wanu by mohl - pokud 

by byl doprovázen patřičnými expedičními silami - nejen účinně narušit snahu o odepření 

přístupu, ale měl by zároveň i potenciál odrazit čínskou invazi vůči ostrovu jako takovou. 
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Dle jeho výpočtů z roku 2012 by totiž počet
111

 letounů, které by maximálně mohla 

vyslat PLA vůči letadlovým lodím Spojených států, byl nedostatečným při konfrontaci 

s palubním letectvem a protiletadlovou obranou těchto lodí. (Kim: 2012, 364) Podobně tuto 

situaci zhodnotil roku 2010 Michael McDevitt, který upozornil především na malý počet 

čínských letounů schopných nést protilodní střely. (McDevitt: 2010, 206) Tezi o americké 

vzdušné převaze napomáhá i podpora, kterou američtí piloti dostávají ze strany systémů 

včasné výstrahy a řízení (airborne warning and control system - AWACS), létajících tankerů, 

atd. Přestože i Čína již do operační služby některé tyto schopnosti zapojila, včetně letounů 

AWACS, dle Davida Shlapaka je Čína v tomto směru stále na začátku a za Spojenými státy 

výrazně zaostává.
112

  

 

Čína se rovněž snaží o vývoj letounů páté generace. V lednu 2011 byl proveden první 

zkušební test letounu J-20 technologie obtížné zjistitelnosti, pravděpodobně zamýšleného jako 

konkurenta amerického letounu F-22. V říjnu 2012 pak poprvé vzlétl letoun J-31, který 

pravděpodobně koncepčně vychází z J-20 a může být zamýšlen jako odpověď na americký 

útočný stíhač F-35. Oba dva letouny jsou nadále ve fázi testovacích letů, a je proto nemožné 

určit jejich potenciál vůči americkým strojům. Přestože se v případě J-20 jedná o první čínský 

letoun technologie obtížné zjistitelnosti, nelze očekávat takové účinky této technologie, jako 

je tomu u letadel amerických, kdy Spojené státy technologii rozvíjejí již od 80. let. (Shlapak: 

2014, 66) 

 

Významným momentem, potenciálně ohrožujícím konvenční dominanci Spojených 

států, je vývoj čínských protilodních střel. Čína se nově prezentuje střelou DF-21D, tedy 

balistickou protilodní střelou (anti-ship ballistic missile - ASBM) s doletem až 1500 km. 

Balistické střely jsou tradičně považovány za nevhodné pro účely protilodního boje, protože 

je, z principu fungování a způsobu přibližování balistických střel k cíli, nanejvýš obtížným 

úkolem zasáhnout pohybující se cíl. V tomto smyslu je nezbytně nutné vyvinout technologii 

manévrování hlavice během letu, ale i disponovat potřebnými řídícími a sledovacími 

                                                 
111

 Tento počet odhaduje Kim na přibližně sto kusů letadel, které by byly tvořeny stíhacími letadly typu Su-

30MKK, Su-30MK2 a JH/FB-7, stejně jako i menším počtem starších bombardérů H-6D.  
112

 Na druhou stranu, čínští letci letouny nebudou při střetu s americkými stíhači na těchto kapacitách tolik 

závislí jako jejich protivníci, protože mohou těžit z infrastruktury, která je jim k dispozici v rámci pohybu v 

blízkosti domácího vzdušného prostoru či přímo v jeho nitru. 
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nástroji
113

, pomocí kterých bude zjišťována měnící se poloha cíle, která bude následně 

navigačnímu systému střely předávána. (McDevitt: 2010, 208) 

 

Účinná ASBM by skutečně měnila rozložení sil v rámci regionu. Zatím je ale v tomto 

smyslu předčasné považovat americké letadlové lodě za bezbranné. Jak již bylo zmíněno, 

zaútočit balistickou střelou na pohybující se cíl, zvláště jedná-li se o plující loď, je nesmírně 

náročné. Čína, zdá se, prozatím tuto technologii plně neovládla, čemuž napovídá fakt, že 

jediné dosud prezentované testy DF-21D byly roku 2013 zamířeny na stacionární cíle v poušti 

Gobi.
114

 Zásah americké letadlové lodě balistickou raketou a její zničení sebou rovněž váže 

určité politické důsledky. Jak upozorňuje Robert Farley, zničení americké letadlové lodě, tedy 

symbolu státní moci Spojených států, jedním úderem balistickou střelou, může být vnímáno 

odlišně od jejího poškození či dokonce potopení za pomoci úderů nižší intenzity.
115

 Rovněž 

neplatí, že proti ASBM není žádné obrany
116

, i když její úspěšné provedení je pravděpodobně 

ještě obtížnější, než vyřešení čínských problémů s doručením střely k cíli. Operačně 

použitelná čínská ASBM by, nicméně, představovala bezesporu významný faktor posilující 

důvěryhodnost čínského odstrašení od zasahování do řešení sporu o Tchaj-wan.  

 

Přestože čínské povrchové loďstvo zaznamenalo značný rozvoj
117

, zejména pak během 

poslední dekády, jak upozorňuje McDevitt, jeho schopnost účinněji zasáhnout proti loďstvu 

Spojených států je podmíněna existencí čínské vzdušné nadvlády, což, v případě 

tchajwanského scénáře, v podstatě znamená možnost bezpečného pohybu jen v dosahu čínské 

pevniny, přičemž americké letadlové lodě budou operovat na volném moři. (McDevitt: 2010, 

205) Podstatné tak v tomto kontextu mohou být zejména čínské ponorky.  

 

                                                 
113

 Takovými nástroji však dnes již Čína disponuje, ať se již jedná o rozrůstající se flotilu průzkumných a 

komunikačních satelitů, či tzv. zahorizontálních radiolokátorů (over-the-horizon radar). (Murray: 2014, 20) 
114

 Kazianis, Harry: Did China Test its “Carrier-Killer?”. The Diplomat, 24. 1. 2013 

(http://thediplomat.com/2013/01/did-china-test-its-carrier-killer/, 7. 5. 2015)   
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 Viz Farley, Robert: Should America Fear China’s „Carrier-Killer“ Missile?. The National Interest, 22. 9. 

2014 (http://nationalinterest.org/feature/should-america-fear-chinas-carrier-killer-missile-11321?page=2, 8. 5. 

2015) 
116

 Mezi možnosti obrany patří rušení radarů, rušení navigačního systému samotné hlavice ve fázi letu, nebo i 

kinetický zásah hlavice. Viz Kazianis, Harry: Behind the China Missile Hype. The Diplomat, 20. 1. 2012 

(http://thediplomat.com/2012/01/behind-the-china-missile-hype/?allpages=yes, 8. 5. 2015)  
117

 Čínské námořnictvo od roku 2012 disponuje letadlovou lodí Liao-ning, což je zrenovovaná sovětská letadlová 

loď třídy Kuzněcov. Oproti americkým letadlovým lodím třídy Nimitz se však jedná o zastaralý kus s malým 

počtem letadel a absencí katapultovacího mechanismu. jak upozorňují analytici , role Liao-ningu je v rámci 

A2/AD minimální, protože její letecké kapacity jsou u čínských břehů redundantní, zatímco na volném oceánu je 

loď oproti americkým hladinovým silám příliš zranitelná. Viz Thim, Michal: No Strait for Aircraft Carriers. 

Center for International Maritime Security, 6. 3. 2015 (http://cimsec.org/no-strait-aircraft-carriers/15372, 8. 5. 

2015)   
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Ponorky tradičně tvoří jeden z pilířů při snaze o uplatnění strategie nevpuštění do 

prostoru na moři. Kim uvádí za minimální počet pro uplatňování této strategie 6 ponorek na 

jeden svaz letadlové lodi. Při předpokládaném nasazení 3 až 4 amerických letadlových lodí, 

v reakci na selhání odstrašení v Tchajwanském průlivu, se tak dostáváme k číslu 18 až 24 

ponorek. Jak ale Kim upozorňuje, je nutno zohlednit i potřebu rotace ponorek, stejně tak jako 

i jejich údržbu a doplňování zásob v přístavech. Potřebný počet se tak prý pohybuje někde 

mezi 54 až 96 ponorkami, kterými celkově musí Čína disponovat, přičemž ale i při splnění 

tohoto počtu Kim poukazuje na dle něj pochybnou kvalitu čínských posádek, zejména 

z důvodů nedostatku praktických zkušeností a operačního know-how. (Kim: 2012, 364) 

McDevitt provádí podobný výpočet, a dochází k číslu 60 až 75 ponorek. (McDevitt: 2010, 

208) Podle odhadu amerického ministerstva obrany z roku 2015 Čína, kromě 5 jaderných 

ponorek, disponuje celkem 53 dieselovými útočnými ponorkami, z nichž je v oblasti 

případných bojových operací v dosahu Tchaj-wanu dislokováno pouze 34 ponorek. (Office of 

the Secretary of Defense: 2015, 79) 

 

2.6.3 Zhodnocení hrozby 

Z nastíněného popisu je patrné, jakou změnu zaznamenala za poslední dvě dekády 

rovnováha vojenských sil nejen v rámci Tchajwanského průlivu, ale i v celém širším regionu. 

Přestože výchozí pozice čínských ozbrojených sil byla ve druhé polovině 90. let minulého 

století v porovnání s tehdy nesouměřitelně dominantní silou protivníka - který si svou pozici 

dokázal udržet dodnes - značně nepříznivá, v mnoha oblastech vojenských kapacit a 

schopností byl tento rozdíl významně zmenšen.    

 

Čína, jakožto silně motivovaný aktér, dokázala správně rozpoznat povahu hrozeb, 

které pro ni v kontextu triády rozšířeného odstrašení Spojené státy představovaly. Následně 

dokázala adoptovat takový strategický rámec, který svou povahou patřičně reagoval na 

identifikované slabiny, a stejně tak byla v neposlední řadě Čína ochotna vynaložit značné 

prostředky pro rozvoj a naplňování stanovených cílů. Výsledkem je nový kvantitativní a 

kvalitativní stav čínských ozbrojených sil, který zavdává dosavadnímu hegemonovi důvod 

k pochybnostem o vlastních schopnostech projekce moci a schopnosti dostát svým 

bezpečnostním závazkům. Zejména produkty čínského raketového průmyslu jsou v mnoha 

ohledech elementem, který mění pravidla hry. 
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Naopak, Spojené státy neprojevily takovou rozhodnost, jako Čína. Přestože i ony se 

pokusily o identifikaci měnící se povahy hrozeb, prozatím nebyly ochotny dostatečným 

způsobem přizpůsobit svůj strategický rámec a vynaložit potřebné úsilí a prostředky. 

 

Přesto Spojené státy nadále neztratily schopnost projektovat svou vojenskou sílu 

v Tchajwanském průlivu, a to i díky působení výhody původně značného náskoku v podstatě 

ve všech oblastech vojenských schopností a typů kapacit. Ten se ale povážlivě zmenšuje. Již 

dnes Čína disponuje schopností vyřadit konvenčními silami americké předsunuté základny 

v Japonsku, a brzy bude v tomto smyslu její dosah rozšířen v souladu s tím, jak se bude 

zvětšovat dolet jejích raket. 

 

V ostatních oblastech ale Čína zatím nedokázala dohnat americký náskok, alespoň 

tedy nikoliv v těch oblastech, které by měly dopad na operační schopnosti hlavního 

vojenského nástroje Spojených států v asijsko-tichomořské oblasti - letadlových lodí. Je 

obtížným úkolem hodnotit účinky jednotlivých zbraňových systémů, a rozhodovat o výsledku 

střetů mezi jejich různými druhy, a tento úkol svou povahou spadá spíše do oblasti 

strategických studií. Nicméně, na základě využití literatury právě z této oblasti se podařilo 

odpovědět i na tyto otázky, a zatím tyto odpovědi nadále uspokojují Spojené státy. Prozatím 

se nejeví pravděpodobné, že by Čína mohla dosáhnout fait accompli, přestože je v otázce 

dosažení tohoto stavu důležitá i schopnost Tchaj-wanu odolat a umožnit Spojeným států 

zapojit se do jeho obrany. Zkoumání schopností tchajwanské obrany ovšem tvoří pouze 

okrajovou agendu této práce. 

 

 Přesto chvíle, kdy Spojené státy o svou konvenční dominanci v Tchajwanském 

průlivu přijdou, potenciálně není daleko, v souvislosti s testy balistických protilodních střel, 

zvyšování počtu ponorek, či vývoje letadel nové generace. Pokud je ale v kontextu teorie 

konvenčního odstrašení skutečně důvěryhodnost odstrašení funkcí zbraní a jejich rovnováhy 

mezi obráncem a vyzyvatelem, pak není důvod se domnívat, že by nebylo rozšířené odstrašení 

Číny Spojenými státy nedůvěryhodným, přestože vývojová tendence jde proti tomuto stavu. 
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Závěr 

Tato diplomová práce se zaměřila na teoretický koncept odstrašení a jeho aplikaci na 

situaci koexistence Číny, Tchaj-wanu a Spojených států. Všichni aktéři této triády jsou 

vzájemně úzce provázáni četnými vztahy, které se vytvářely po desetiletí. Při vnějším náhledu 

na klubko těchto vazeb vynikne množství pozitivních spojení, ať již ekonomických, 

kulturních či dalších. Prizmatem realistického paradigmatu mezinárodních vztahů však do 

popředí vyvstane obrázek jiný - obraz četných linií rivality a nepřátelství, v jehož základech 

se nachází více jak šedesát let staré schizma mezi Čínou a Tchaj-wanem, a které i dnes svým 

plamenem živí vzájemný rozkol, který s proměnlivou intenzitou nadále představuje jeden ze 

vztahů s největším konfliktním potenciálem na mapě světa. 

 

Přes takto zásadní nesoulad však po desetiletí prakticky nedochází mezi Čínou a 

Tchaj-wanem k situacím přímé konfrontace. Tato práce si stanovila za cíl snahu prozkoumat 

teoretickou platnost jednoho z možných vysvětlení této takřka paradoxní situace. Vysvětlení, 

které do rovnice vtahuje vnějšího aktéra - Spojené státy, jako svým způsobem „mediátora“ ve 

vztahu Číny a Tchaj-wanu. „Mediační role“ Spojených států je však v kontextu teorie 

odstrašení pozicí brutální síly, která v sobě skrývá schopnost udržet mír právě jen za 

předpokladu uchování svého hrozivého charakteru. Pokud Spojené státy tento negativní, ale 

v kontextu situace žádoucí charakter pozbudou, pak končí i jejich role zprostředkovatele míru, 

a uvolnění dlouhodobě potlačovaných animozit nebude stát, dle předpokladů teorie 

odstrašení, již nic v cestě. 

 

Teorie odstrašení, respektive její modality, které jsou pro mnou zkoumaný vztah 

odstrašení relevantní - zejména teorie rozšířeného odstrašení - tedy ve smyslu možné 

explanace vůči fenoménu neexistence násilí mezi Čínou a Tchaj-wanem nabízí vysvětlení na 

bázi těsné přátelské vazby mezi Spojenými státy a Tchaj-wanem. Vazba mezi těmito 

diametrálně odlišně silnými aktéry je v tomto ohledu natolik úzká a etablovaná, že by měla 

Číně evokovat přesvědčení, že tito dva aktéři v bezpečnostní doméně de facto splývají v jednu 

entitu, již lze ohrozit pouze jako celek, a jako celek se bude i bránit. 

 

Právě míra přesvědčení Číny - jazykem teorie odstrašení důvěryhodnost amerického 

závazku bránit Tchaj-wan v případě čínského napadení - byla primárně zkoumaným 

fenoménem a výzkumnou otázkou této práce. Práce se ptala, zdali jsou naplněny teoretické 
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předpoklady pro to, aby Čína přesvědčena byla. Z podstaty věci se však neptala, a ani 

nemohla ptát, zda Čína přesvědčená skutečně je. 

 

První část práce se zabývala teoretickými východisky odstrašení. Teorie odstrašení je 

ve své základní verzi veskrze univerzálním nástrojem. Tento výchozí mustr je však potřeba 

pro jeho aplikace na reálné situace odstrašení, kterých se po celém světě nachází bezpočet, 

patřičně modifikovat tak, aby mohl uplatnitelný i pod působením lokálních podmínek a 

kontextů. Právě případ Tchaj-wanu se v tomto smyslu vyjevil při postupném pronikání do 

hlubin teorie odstrašení, jako jeden z nejnáročnějších v potřebě zohlednit působení mnoha 

specifických vlivů. Pod silný modifikační tlak se v tomto smyslu dostaly zejména základní 

východiska teorie závazku, a zejména pak posilování závazku. Krajně neobvyklý mezinárodní 

status Tchaj-wanu, spolu s jeho podobně specifickým vztahem k Číně, totiž do určité míry 

obrací naruby logiku fungování posilování závazku, kdy naopak v případě Tchaj-wanu neplatí 

teze o co nejsilnějším závazku, jenž by v tomto konkrétním případě paradoxně vedl 

k destabilizaci rozšířeného odstrašení. Proto byly v rámci teoretické části nahlédnuty i 

modality klasické teorie, které svými modifikacemi lépe odpovídaly potřebám tchajwanského 

případu. 

 

Jako zejména vhodnou se ukázala teorie pivotálního odstrašení, resp. rozšířeného 

odstrašení za přítomnosti prvků strategické nejednoznačnosti, která dokáže účinně čelit 

rizikům plynoucím z případného nezodpovědného chování chráněnce pod dojmem vlastní 

neohroženosti. Tato míra rizika morálního hazardu je u každého chráněnce individuální, 

neboť vychází z jeho specifických cílů a potřeb. Tchaj-wan je nutno v tomto smyslu 

považovat za takřka ideálního kandidáta na chráněnce, který bude tíhnout k morálnímu 

hazardu, a to v důsledku jeho nevyřčeného sebeurčení. Strategická nejednoznačnost je tak 

důležitým modifikačním parametrem, a potřeba jeho přítomnosti mnohokrát vyvstala 

v průběhu analýzy v dalších částech.  

 

Především pak vyvstala v otázce první nezávislé proměnné odhodlání, tedy prvního 

elementu, jehož přítomnost je na základě teorie nutno chápat jakožto nezbytnou podmínku 

důvěryhodnosti odstrašení. Zásada posilování bezpečnostního závazku obráncem 

prostřednictvím nákladných signálů tak byla působením strategické nejednoznačnosti 

modifikována na potřebu nadále vysílat signály, ať již ve formě svazování rukou či utopených 

nákladů, ale tyto signály nesmí být možno jednoznačně interpretovat ani jednou 
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z přijímajících stran - tedy chráněncem, ani vyzyvatelem. Tchaj-wan nesmí dostat prostor pro 

získání přesvědčení o bezvýhradné podpoře ze strany Spojených států, ale zároveň ani o svém 

opuštění, zatímco i Čína nesmí být podněcována k pocitu opuštění Tchaj-wanu ze strany 

Spojených států, protože v ten moment by byla stabilita odstrašení oslabena.  

 

Na základě teorie inherentní důvěryhodnosti pak byla identifikována nezávislá 

proměnná vitální zájmy. Vyzyvatel bude podezírat obránce z blafování, pokud bude obránce 

vysílat signály o pevném odhodlání bránit chráněnce, resp. bude tyto signály zamlžovat za 

principu využití strategické nejednoznačnosti, ale na druhou stranu bude panovat přesvědčení 

o tom, že obránci na chráněnci fakticky nezáleží, a že jeho obranou nesleduje nějaký svůj 

zájem. Spojené státy tak jsou Čínou vnímány za důvěryhodného spojence Tchaj-wanu, pokud 

by v důsledku jeho opuštění utrpěly jejich ekonomické, ideologické, bezpečnostní, či další 

zájmy. 

 

A konečně, v první teoretické části rovněž došlo k identifikaci třetí proměnné ve formě 

vojenských kapacit. Jen pokud obránce disponuje prostředky, kterými chráněnce skutečně 

ubrání, pak jeho důvěryhodnost v očích vyzyvatele stoupá. Vzhledem k omezené roli 

jaderných zbraní pro odstrašení konvenční hrozby i obráncova převaha musí být založena na 

konvenčních kapacitách. Spojené státy proto musí disponovat konvenční silou pro možnost 

zúčastnit se konfliktu a Tchaj-wan ubránit, či alespoň svým nasazením navýšit Číně náklady 

své agresivní akce. 

 

Následně byla přiblížena geneze a podstata statu quo Tchaj-wanu, která nastínila 

motivace zúčastněných aktérů, ale i povahu čínské hrozby. Tu je nutno vnímat jako silně 

motivovanou a rovněž i nejednoznačně formulovanou, a tak i když je dnes Čína se současným 

stavem statu quo relativně spokojena, nadále si udržuje maximální svobodu volby dalšího 

postupu. 

 

V další části práce již došlo k analýze proměnné odhodlání. V tomto smyslu je třeba 

americký závazek vůči Tchaj-wanu označit za neformální. Zákon o vztazích s Tchaj-wanem 

je v tomto smyslu ambivalentním dokumentem, který na jednu stranu poskytl platformu pro 

poskytování zbraní Tchaj-wanu, které dnes představují páteř jeho obranných kapacit. Na 

druhou stranu ale Zákon ponechává Spojeným Státům značný prostor pro flexibilitu, když 

nezahrnuje žádný závazek obligatorního charakteru. To ale automaticky neznamená jeho 
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úplnou diskvalifikaci ve smyslu zakládání bezpečnostního závazku Tchaj-wanu. Absence 

jasně obligatorních závazků je běžnou praxí bezpečnostních smluv, a pro zhodnocení 

důvěryhodnosti amerického závazku Tchaj-wanu tak musí být zohledněny i další metody 

teorie závazku. 

 

Jednu z nich představuje oblast komunikace závazku neboli oblast veřejné diplomacie 

a každodenní politiky americké administrativy. Její základní nástroj politiky k Tchaj-wanu, 

politika „jedné Číny“, svým zdánlivě protichůdným zněním znovu poskytuje Spojeným 

státům velkou flexibilitu, v rámci které mohou pružně reagovat na vývoj čínsko-

tchajwanských vztahů a snažit se je vybalancovávat v situacích jejich nebezpečného 

vychýlení do jednoho či druhého směru. Administrativa prezidenta Clintona se tak v reakci na 

třetí krizi v Tchajwanském průlivu mírně vyklonila směrem k Tchaj-wanu, aby následně 

ujistila o neměnnosti politiky jedné Číny. Podobně zručné balancování prováděl i prezident 

Bush, přestože jeho některá vyjádření vybočovala z obvyklého diplomatického kurzu. 

V situaci, kdy Čína nebo Tchaj-wan tíhly k adoptování názoru o pozvolném příklonu 

Spojených států na jejich stranu, však americká administrativa reagovala opětovnou snahou o 

návrat do rovnovážného stavu. Nakonec i prezident Obama může být hodnocen podobně -  

ačkoliv se totiž jeho éra vyznačuje v otázce Tchaj-wanu směrem k veřejnosti určitou 

zdrženlivostí, zdá se, že na pozadí probíhá čilé kontakty s tchajwanskými představiteli. 

 

Podobně lze vnímat i dodávky zbraní Tchaj-wanu. Nedodání letadel F-16 C/D je sice 

pro tchajwanskou obranu významný nedostatek, na druhou stranu ale prakticky vše ostatní 

Tchaj-wanu dodáváno je. Odmítnutí dodání F-16 C/D, a „pouhou“ modernizaci F-16 A/B, je 

tak nutno spíše zasadit do rámce strategické nejednoznačnosti, kdy je nedodání těch nejvíce 

požadovaných zbraní, za dodávání skoro všech ostatních, ideálním nástrojem pro vyrozumění 

Tchaj-wanu, ale i Číny, o tom, že americká podpora ostrova není bezmezná. Stejným směrem 

působí i americká selektivita dalších typů vojenské spolupráce s Tchaj-wanem, kdy je 

spolupráce všestranně rozvíjena, ale na klíčové manévry je na úkor Tchaj-wanu pozvána 

Čína. V praxi tak z pohledu teorie dochází k posilování závazku způsobem, jakým ho 

modifikuje zásada strategické nejednoznačnosti. 

 

V otázce nezávislé proměnné zájmy je situace nejpřehlednější. Přestože z pokračující 

podpory Tchaj-wanu plynou Spojeným státům i nemalé náklady, včetně rizika nechtěného 

zatažení do konfliktu s Čínou, provedená analýza pomocí konceptu regionálních zájmů 
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nastínila význam Tchaj-wanu pro Spojené státy nejen v oblasti ekonomické, ideologické či 

geostrategické, ale zejména pak význam jeho pokračující podpory pro stabilitu celé regionální 

bezpečnostní architektury, kterou v asijsko-tichomořské oblasti Spojené státy vytvořily. 

Spojené státy si rostoucí důležitost regionu uvědomují, dokladem čehož je americký pivot do 

Asie, přestože je prozatím realizován rozporuplným způsobem. Opuštění Tchaj-wanu 

Spojenými státy by byl počátek ústupu z regionálních pozic ve prospěch růstu čínského vlivu, 

a obrana ostrova tak nadále je v zájmu Spojených států.  

 

Poslední nezávislou proměnnou zakládají vojenské kapacity. Před jejich analyzováním 

jsou v práci vzpomenuty strategické koncepty obou rivalů - čínský strategický rámec, 

odpovídající zásadám strategie zamezení přístupu a nevpuštění do prostoru, a jeho americkou 

odpověď v podobě konceptu bitvy vzduch-moře. Čínská strategie byla rozpracována v reakci 

na oslnivou dominanci Spojených států v globální projekci moci během 90. let minulého 

století s cílem získat a vyvinout vojenské kapacity, které by Číně umožnily zamezit moderním 

expedičním silám dominantního protivníka operovat v blízkosti čínské pevniny či v jiných 

oblastech zájmu. Díky masivní finanční podpoře se strategie zhmotnila do rozsáhlé 

modernizace stávajících, a akvizice nových zbraňových systémů a technologií, které svou 

kvantitou, ale postupem času i kvalitou, začínají ohrožovat americkou schopnost projekce 

moci v rámci některých oblastí asijsko-tichomořského regionu. I přes uvědomění si tohoto 

stavu Spojené státy prozatím nevynaložily potřebné úsilí pro zvrácení nepříznivého 

vývojového trendu v rámci oblasti.  

 

Analýza ukázala, že se tento trend čím dál více projevuje i vůči schopnosti Spojených 

států efektivně se zúčastnit konfliktu o Tchaj-wan. Zejména předsunuté americké základny 

v regionu jsou nyní většinově pod stálou hrozbou čínského raketového úderu, a na posílení 

jejich schopnosti odolat tomuto náporu zatím bylo vynaloženo jen malé úsilí, což v konečném 

důsledku znamená efektivní vyřazení těchto základen z případné účasti na podpoře 

amerického válečného úsilí v konfliktu o Tchaj-wan. Druhá klíčová vojenská kapacita 

Spojených států, letadlové lodě, jsou však, dle úvah většinově západních analytiků, zatím 

nadále schopny přispět k obraně Tchaj-wanu, když dokážou čelit letecké i námořní síle 

protivníka. Vzrůstající obavy však zračí vývoj čínských balistických protilodních střel, které 

po vstupu do operačního nasazení skýtají potenciál změnit rozložení sil v blízkosti čínských 

břehů. Prozatím je však nutno považovat stav americké konvenční nadvlády za platný i pro 
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scénář nasazení v blízkosti Tchaj-wanu. Současný relativní poměr čínských a amerických 

konvenčních kapacit tak nadále podporuje důvěryhodnost amerického odstrašení. 

 

Ve smyslu výzkumné otázky této práce ve znění  

 

Je odstrašení, uplatňované ze strany Spojených států amerických vůči silovému řešení 

otázky statusu Tchaj-wanu ze strany Číny, důvěryhodné, a může být tudíž chápáno jako 

vysvětlující faktor samostatné existence Tchaj-wanu? 

 

je tudíž z pohledu teoretických předpokladů odstrašení nutno odpovědět kladně.  

 

Ve snaze odhadnout budoucí vývojovou tendenci této stability je možné za 

nejstabilnější prvek označit zájmy, které Tchaj-wan pro Spojené státy znamená, zejména ve 

směru jeho významu pro regionální stabilitu a ujištění amerických regionálních spojenců o 

přetrvávající důvěryhodnosti amerického rozšířeného odstrašení. Naopak v oblasti vojenských 

kapacit je možné očekávat okamžik, kdy dojde k oslabení americké konvenční dominance, 

což může zavdat k pochybnostem o reálné možnosti Spojených států bránit Tchaj-wan.  
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Summary 

This master’s degree thesis deals with status quo of Taiwan through the scope of deterrence 

theory. Although China has claimed island as its integral part and that it must be reunited with 

mainland China the Taiwan is still de facto independent state. Important factor of China-

Taiwan relations is US long-term security commitment to the island which creates deterrence 

triad in which the United States deters China from coercive solution of the Taiwan issue. 

Through the engagement of basic assumptions of deterrence theory and its modalities 

including conventional deterrence theory and concept of strategic ambiguity I try to 

theoretically evaluate US deterrence credibility. According to theory and its modalities the 

deterrence is credible only when the US is perceived as resolved to execute the threat; when 

defending Taiwan is perceived as US vital interest; and when the US possesses sufficient 

capabilities for executing the threat. Based on analysis I claim that the US deterrence of China 

from attacking Taiwan needs to be considered as credible. However, due to Chinese military 

modernization and development of new military technologies the US deterrence credibility 

concerning Taiwan is at stake. 
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1) Vymezení tématu 

Spojené státy jsou po desetiletí garantem nezávislosti Tchaj-wanu, byť se tento vztah 

vyznačuje značnou neformálností a nevyřčeností daných bezpečnostních závazků. Vojenská 

převaha USA nad Čínou na strategické úrovni, ale i v rámci regionu, a dokonce i schopnost 

projektovat svou sílu v bezprostřední blízkosti čínského pobřeží v rámci samotné 

Tchajwanské úžiny, nemohla být zpochybňována prakticky od vnesení otázky statusu Tchaj-

wanu na pole mezinárodních vztahů. Stav odstrašení vyplívající z této faktické převahy pak 

mohl být snadněji definován jako skutečně rozhodující element ve prospěch existence 

nezávislého Tchaj-wanu. Nicméně, zhruba od přelomu tisíciletí lze vnímat významné posuny, 

které potenciálně ovlivňují faktory, na kterých je daný vztah odstrašení konfigurován. Jde 

zejména o rozsáhlou modernizaci čínských ozbrojených sil, ale rovněž o evoluci zahraničních 

politik USA i Číny. 

 

2) Cíl práce a výzkumná otázka 

Cílem práce je prozkoumat podstatu statu quo Tchaj-wanu v kontextu teorie odstrašení. 

Tedy to, zda nezávislá existence Tchaj-wanu (resp. Čínské republiky) je – navzdory jejímu 

mezinárodně nikoliv formalizovanému charakteru a především navzdory dlouhodobým 

nárokům Číny (resp. Čínské lidové republiky) na unifikaci ostrova s pevninskou Čínou – 

umožněna právě díky stavu fungujícího odstrašení (jaderného, ale i konvenčního) ze strany 

Spojených států amerických vůči Číně. Jako relevantní se tudíž jeví otázka stávající 

důvěryhodnosti odstrašení Spojených států vůči nárokům Číny ohledně Tchaj-wanu. Pokud 

by tato důvěryhodnost – v rámci teorie odstrašení založená zejména na schopnostech, 

zájmech a odhodlání – neexistovala, či byla značně narušena, pak by zároveň odstrašení USA 

vůči Číně nemohlo být chápáno jakožto rozhodující faktor vysvětlující existenci statu quo 

Tchaj-wanu, tedy Tchaj-wanu jakožto samostatného státu. Tento závěr by nahrával 

možnostem platnosti alternativních vysvětlení (např. kulturně-ekonomické faktory). 

V tomto kontextu zní výzkumná otázka mé práce následovně: 

 

„Je odstrašení, uplatňované ze strany Spojených států amerických vůči silovému řešení otázky 

statusu Tchaj-wanu ze strany Číny, důvěryhodné, a může být tudíž chápáno jako vysvětlující 

faktor samostatné existence Tchaj-wanu?“ 

 

3) Metoda 

Z pohledu metodologie bude mít práce podobu jednopřípadové studie, kde případem bude 
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status quo Tchaj-wanu. Analyzovány budou relevantní strany, jejichž vzájemná interakce 

daný status quo zakládá – tedy USA, Čína, ale i částečně i Tchaj-wan. Pro tyto účely bude 

použito převážně metody kvalitativního výzkumu, přestože při analýze některých faktorů 

(zejména pak v případě proměnné „schopnosti“) bude pracováno i s daty kvantitativní 

povahy. Částečná subjektivita, vyplívající z kvalitativní metody se jeví v případě mého 

výzkumu jako nezbytná, kdy zejména u některých proměnných (zejména zájmy, či 

odhodlání) je nutno rozhodovat o jejich hodnotě arbitrárně. 

 

4) Proměnné a jejich konceptualizace a operacionalizace 

Základním teoretickým východiskem bude v případě mého výzkumu teorie odstrašení a její 

aplikace na mocenskou situaci ohraničující status quo Tchaj-wanu. Teorie odstrašení 

vyjadřuje schopnost jedné strany odradit protivníka od určitého konání tím, že pro něj učiní 

náklady tohoto konání natolik velké, že přesáhnou i potenciální velikost výnosů plynoucích 

z konání samotného. V tomto případě se tedy jedná o navýšení nákladů ze strany USA 

plynoucích pro Čínu z případného silového řešení současného statusu Tchaj-wanu. 

Odstrašení může být na základě teorie efektivní jen za předpokladu jeho důvěryhodnosti. 

Tento stav je odvislý zejména od povahy těchto faktorů – schopností, zájmů, a odhodlání. 

Pouze pokud je působitel odstrašení vnímán jako disponující prostředky umožňujícími 

provést danou hrozbu; zároveň jako ten, pro něhož představuje předmět odstrašení skutečně 

vitální zájem; a rovněž i jako ten, který svými akcemi reálně vyjadřuje odhodlání k provedení 

hrozby, pak objekt odstrašení chápe hrozbu jako důvěryhodnou a vyvaruje se konání, proti 

kterému je odstrašení vedeno. V tomto kontextu zmíněné faktory – tedy schopnosti, zájmy, 

odhodlání – představují zároveň nezávislé proměnné mé práce. 

 

Při aplikaci těchto teoretických předpokladů na fenomén, který bude předmětem analýzy – 

tedy mocenskou konfiguraci kolem statu quo Tchaj-wanu – je již nyní patrné, že všechny 

proměnné čelí tlaku na jejich rekonfiguraci. Schopnosti USA zasáhnout vojensky v případě 

eskalace napětí v Tchajwanském průlivu nemohly být zpochybňovány po desetiletí. Po 

uvědomění si vlastní vojenské zaostalosti však Čína zhruba od přelomu tisíciletí přistoupila 

k rozsáhlé modernizaci své armády, a tento proces pokračuje dodnes. Snaha je rámována 

v rámci zavádění nového strategického konceptu – tzv. anti-access strategy. Raison d'etre této 

strategie je do značné míry právě ve snaze omezit schopnost USA operovat v regionu, včetně 

možnosti zasáhnout v případě silového řešení sporu o Tchaj-wan ze strany Číny. Spojené 

státy jsou si čínského pokroku vědomy, a reagují zaváděním tzv. Air-Sea Battle konceptu, 
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který má být reakcí na novou čínskou strategii. Má analýza v této oblasti tedy bude 

soustředěna zejména na otázku, zda i nadále platí konvenční i nekonvenční nadřazenost sil 

USA nad schopnostmi Číny. 

 

Posun se zdá být patrný i v otázce zájmů zúčastněných stran sporu o Tchaj-wan. Zatímco na 

straně Číny se zdá být tento aspekt velmi pevný a dlouhodobě stálý, v případě USA můžeme 

pozorovat, jak silně je otázka Tchaj-wanu diskutována při utváření zahraniční politiky 

Spojených států. Tradiční politika dvojího odstrašení (odstrašení vůči Číně, ale i vůči 

tchajwanským krokům k formální nezávislosti) byla za prezidentství George W. Bushe 

nahrazena jednostranným odstrašením ve prospěch Tchaj-wanu. Administrativa Baracka 

Obamy nicméně tento trend zvrátila, kdy jsou čínsko-americké vztahy budovány naopak na 

úkor vztahů s Tchaj-wanem. Nicméně, v otázce Tchaj-wanu jakožto vitálního zájmu USA je 

nutno analyzovat mnohé linie, jako např. geopolitický význam Tchaj-wanu; jeho ekonomický 

význam; význam spojenectví USA-Tchaj-wan pro další spojenecké vztahy USA v regionu 

(Japonsko, Jižní Korea, Austrálie, Thajsko, Filipíny); či hodnotový a symbolický význam 

podpory Tchaj-wanu jakožto úspěšného (a v rámci regionu spíše výjimečného) příkladu 

postupující demokratizace. Cílem analýzy tedy bude zhodnocení důležitosti Tchaj-wanu 

jakožto vitálního zájmu pro USA i Čínu. 

 

Podobně i element odhodlání, a tedy i konečná hodnota této proměnné, bude výslednicí 

analýzy vícera faktorů. Patřit sem může např. historická zkušenost s naplňováním hrozeb ze 

strany zúčastněných stran; vývojové tendence ekonomické výměny mezi USA a Čínou (a 

případný zájem neohrožovat ji naplněním hrozby); rozvíjení oficiálních vztahů s Tchaj-

wanem a s ním spojené politické proklamace; vliv strategických kultur USA a Číny; či se jako 

vhodný indikátor může jevit objem dodávek zbraní mezi USA a Tchaj-wanem (a především 

jeho vývojová tendence). Na základě analýzy těchto faktorů by mělo být možné vyjádřit, zda 

Spojené státy vyjadřují skutečné odhodlání konat v případě pokusu o násilnou unifikaci 

Tchaj-wanu ze strany Číny. 

 

Tato komplexní analýza by měla přinést odpověď ohledně hodnoty závislé proměnné, 

kterou je existence důvěryhodné hrozby, a tedy stav fungujícího odstrašení USA vůči Číně 

v otázce Tchaj-wanu. 
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