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Úvod 

 

Od počátku dvacátého století bylo Japonsko ústředním bodem jakékoliv koncepce 

západního Pacifiku jako uceleného regionu. Tato skutečnost nalezla své vyjádření 

zejména v předvečer a v průběhu tichomořské války, kdy byl realizován japonský 

pokus o zavedení rozsáhlého ekonomického impéria silovými prostředky. I přes 

zjevné ponížení plynoucí z hořké porážky se však Japonsko za studené války  

dokázalo stát tím nejdynamičtějším hospodářským centrem regionu, a to v rámci 

tamějšího strategického a ekonomického uspořádání nastoleného v padesátých 

letech Spojenými státy.  

Plán “Velké východoasijské sféry společného blahobytu“, tedy pokus o 

faktickou legitimazaci japonského vojenského a politického úsilí o dosažení 

nejvyšší regionální moci nad celým asijským Tichomořím ve třicátých a začátkem 

čtyřicátých let, byl odstartován počátkem roku 1941, čímž v podstatě indikoval 

další plánovanou rozpínavost Japonska jižním směrem po ukořistění Francouzské 

Indočíny. Nehledě na vojenské a geopolitické aspekty této japonské územní 

expanze na jih, bylo vytvoření regionální sféry vlivu pod japonskou nadvládou 

důvěrně spjato se vzrůstající japonskou potřebou dodávek nerostných surovin, a to 

následkem rychlé industrializace země v dobách císařů Meidži a Taišō.  

Když „Sféra společného blahobytu“ dosáhla svého vrcholu na přelomu let 

1942-3, tak se rozkládala svým impozantním teritoriálním rozpětím napříč od 

Sachalinu a Kurilských ostrovů na severu, přes Korejský poloostrov, východní 

Čínu, Indočínu, Malajský poloostrov a celé Indonéské souostroví až po severní 

část Nové Guineje a Šalamounovy ostrovy na jihu, k Barmě na západě, a 

k Marshallovým a Gilbertovým ostrovům na východě. Japonská mocenská sféra 

vlivu tehdy obsáhla třetí největší regionální a ekonomické pantsví světa, hned po 

Spojených státech a Hitlerově německé říši.  

Mohlo by být ovšem též řečeno, že “Sféra společného blahobytu” byla vůbec 

prvním novodobým pokusem o vytvoření jakési místní regionálně politické a 

hospodářské integrace. Navíc je velmi pozoruhodné, že zeměpisný rozsah této 

sféry zahrnoval téměř přesně ten samý region, jemuž v osmdesátých a 

devadesátých letech ekonomicky a finančně dominovalo právě Japonsko. Ačkoliv 

je třeba uvést, že se Japonsku od té doby podařilo získat pro kýženou spolupráci 
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ještě jednoho klíčového hráče, a to Austrálii, jež je dnes jedním z jeho největších 

obchodních partnerů v celém regionu.    

Hlavním cílem této práce je poukázat na skutečnost, že Spojené státy, jakožto 

přímý dědic japonského impéria, nepřevzaly na svá bedra pouze jeho původní 

rozsáhlou vojenskou správu, ale též plnou zodpovědnost ze začlenění pokořené  

imperiální mocnosti zpět do struktur poválečného světa. Analyzuje skutečnost, jak 

prostřednictvím vynořující se sovětsko-americké konfrontace a světové 

hospodářské krize spolu se vzrůstající obavou Washingtonu z asijské sociální 

revoluce, došlo k zásadnímu přehodnocení původního přístupu amerických 

vládních představitelů k japonskému problému. Tato změna byla totiž naprosto 

zásadní a měla hluboký dopad na formování studenoválečné podoby celého 

regionu. 

Jde mi tedy předně o demonstrování té skutečnosti, že pokud mělo být 

Japonsko po skončení války ušetřeno drtivé hospodářské  krizi a možné vnější 

komunistické indoktrinaci, jež by jej nevratně uvrhly do sovětské mocenské sféry 

vlivu, musel být vytvořen konkrétní plán na jeho ekonomické a bezpečnostní 

zajištění. To však nebylo možné realizovat bez hlubší analýzy dostupných 

strategických variant v rámci tamějšího prostředí. Západní Pacifik se tímto stal  

středem zájmu nejen Spojených států, ale též Sovětského svazu, jež vehementně 

usiloval o japonskou neutralizaci, a mocensky konsolidující se komunistické 

Číny. Přičemž jedním z předních amerických plánů té doby bylo jakési 

znovuoživení původní, i když výrazně upravené formy „Sféry společného 

blahobytu“, která by svým působením dokázala uchránit většinu zemí asijského 

Tichomoří od komunistické hrozby. Tato práce nastiňuje, že tento úmysl byl 

v podstatě realizován, i když za zcela odlišných podmínek a s jiným obsahem, než 

se původně očekávalo. 

Má práce je rozděla do tří hlavní částí, z nich každá tvoří jakési čtyři 

podkapitoly. První část je věnována terminologické a obsahové problematice 

japonského imperialismu, druhá část analyzuje hlavní strategické posuny studené 

války v asijském Tichomoří s přihlédnutím k jadernému testování v Oceánii. A 

nakonec poslední část, ta je věnována samotnému Japonsku a jeho poválečnému 

úsilí o znovunabytí ekonomického rámce původní koloniální říše.  
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Ještě si dovolím poznámku k použité diakritice. Japonská a čínská, případně jiná 

asijská osobní jména jsou uváděna v souladu s tamějšími zvyklostmi, tzn. na první 

místě rodové příjmení, následované „křestním“ jménem – a to včetně japonského 

případu, jehož znaková verze zcela respektuje zmíněný vzorec příjmení-jméno.  

 Místní jména a názvy, na které je v této práci učiněn odkaz, samozřejmě 

existují v mnoha verzích z různých důvodů a s jejich transkripcemi bývají často 

problémy. Snažila jsem se proto volit pokud možno v češtině již osvojených 

přepisů, platí to zejména u japonštiny (český fonetický přepis, u jmen citovaných 

autorů a některých místních názvů i tzv. Hepburnův), ale též čínštiny (standardní 

český přepis, výjimečně pchin-jin). Zároveň podotýkám, že přebírám veškerou 

zodpovědnost za uvedené překlady, příp. transkripce do češtiny, ve všech 

citovaných případech, pokud samozřejmě není v poznámce pod čarou uvedeno 

jinak.  

  

Velmi ráda bych také poděkovala panu doc. Hnízdovi za jeho cenné připomínky a 

postřehy, jež mi poskytl jako můj konzultant. Po předchozí domluvě s ním též 

došlo k jisté úpravě původně zvoleného názvu práce.  
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1. Západní Pacifik
1
 a jeho pojmové ukotvení 

 

Úvodem lze ve zkratce poznamenat, že pojmové vymezení jednotlivých částí 

„Asie“ bývá obvykle otázkou doby a výchozího okamžiku, ze kterého člověk 

operuje. Zeměpisné termíny, které jsou dále v textu hojně užívány, mohou 

samozřejmě podléhat diskusím, ovšem je třeba mít při bližším studiu problému 

jistou shovívavost, jelikož i řada renomovaných autorů není v tomo směru za 

jedno a téměř každý z nich nabízí trochu jiný pohled na věc. Z tohoto důvodu se 

tato práce opírá o jeden koncepční základ.
2
  

 Základní charakteristikou části světa, jíž se tu zabývám, je zeměpisná, kulturní 

a politická rozmanitost. Asijské Tichomoří
3
 skutečně představuje jakousi mozaiku 

různých barev a tvarů, v rámci které zároveň existuje „něco“, co tento fascinující 

obrazec dává dohromady. Nejviditelnějším pojítkem je především společná 

dějinná zkušenost, jež tento prostor zaplavila v průběhu posledních dvou stovek 

let.  

Tento konec světa skutečně nepředstavuje tak úplně onu podstatu, jež se nám 

obyčejně bleskurychle vybaví při zmínění vágního slova „Asie“. Svou nápní se 

totiž v jistých ohledech výrazně odlišuje jak od „jižní Asie“ (tvořené Indií, 

Pákistánem, Afghánistánem, Bangladéší a Srí Lankou), tak od zemí „jihozápadní“ 

či „západní Asie“ (regionu spjatého s islámem a arabštinou jako jednotícími 

prvky, např. Írán, Irák, Turecko, celý Arabský poloostrov). Ačkoliv obyvatelé 

západního Pacifiku navazovali v minulosti různé úrovně vztahů s lidmi ze 

zmíněných regionů, tak jejich převažující kulturní a hospodářská orientace byla 

vždy namířena do tichomořských vod.  

                                                 
1
 Jsem si plně vědoma skutečnosti, že z čistě zeměpisného hlediska se může zdát používaní 

termínu „západní Pacifik“ pro označení „asijské“ části oceánu poněkud zavádějící. Měla bych 

spíše volit termín „východní Pacifik“, pokud vezmu v úvahu existenci mezinárodní datové čáry 

(zhruba na 180° zeměpisné délky), jež oceán fakticky rozděluje vedví. V rámci této práce je však 

Pacifik vnímán jako jeden historický celek, v jehož rámci se pozvolna rodila jistá hospodářská a 

politická spolupráce mezi „západním-asijským“ a „východním-americkým“ světem. Takže pro 

tento účel zdá se mi vhodnější ponechat problematiku rozdělení světa dle zmíněné hranice a 

geografických hledisek s ní souvisejících povolanějším tématům.  
2
 Viz Borthwick, M., Pacific Asia: Concepts, Definitions, Rationale, in: Borthwick, M. (ed.), The 

Pacific Century: The Emergence of Modern Pacific Asia, Westview Press 1998 (2
nd

 edition), pp. 

3-10. [dále jako Borthwick, M., 1998, p.] 
3
 Záměrně dávám přednost pojmu „asijské Tichomoří“ před „tichomořskou Asií“, jelikož hlavní 

pozornost tu má být upřena na ostrovní část Asie, nikoliv kontinent, a pro tento  záměr zdá se být 

první  z obou zmiňovaných pojmů výstižnější.   
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Asijské Tichomoří zahrnuje dvě rozsáhlé sociogeografické podjednotky, a to 

„východní“ a „jihovýchodní Asii“, které pak vedle  Oceánie, Severní a Jižní 

Ameriky spoluvytvářejí překlenující pojem „tichomořský bazén“ (‚Pacific 

Basin‘). Přirozená dělící čára může být též učiněna uvnitř samotného „bazénu“, a 

to mezi západním Tichomořím a Severní Amerikou, protože na vzdory tomu že 

jsou obě tyto poloviny severní části oceánu úzce geologicky spjaty, neplatí to již 

zcela o jejich dějinném vývoji. Teprve v průběhu minulého století došlo 

k význačnému sblížení, z politických i komerčních příčin. Obyvatelé západního 

Pacifiku dlouho považovali za hlavní bašty „dálného“ obchodu prostory Indického 

oceánu a středoasijskou hedvábnou stezku, nikoliv však americký kontinent, který 

představoval pro tento svět velkou neznámou přinejmenším do pozdního 

patnáctého století. 

Východní Asie zahrnuje následující území: „čínskou zónu“ (vlastní Čínu 

včetně Hongkongu a Macaa, dále Mandžusko, Vnější a Vnitřní Mongolsko, 

Ujgurskou autonomní oblast, Tibet a Tchaj-wan), Korejský poloostrov, Japonsko 

a východní Sibiř či jinak též ruský Dálný východ. Jihovýchodní Asie se naopak 

skládá z pevninské části (známé z koloniální éry jako „Indočína“: Laos, 

Myanmar/Barma, Thajsko, Kambodža a Vietnam) a ostrovní části (Indonésie, 

Malajsie, Filipíny, Singapur a Brunej).
4
 Nejvíce zeměpisně rozmanitá oblast 

„bazénu“ – Oceánie,
5
 někdy též označovaná jako jihozápadní Pacifik, pak 

zahrnuje Austrálii, Nový Zéland a přilehlé tichomořské ostrovy včetně Papuy 

Nové Guineje.  

Claes G. Alvstam
6
 uvádí, že hlavní rozdíl mezi východní Asií a ostatními 

geografickými entitami vězí v její naprosté převaze týkající se počtu obyvatel. I 

když pokrývaly pouze polovinu rozlohy Evropy, země jako Čína (ČLR, 

Hongkong, Tchaj-wan a Macao), Korea (Severní i Jižní), Japonsko a Mongolsko 

čítaly na konci roku 1998 téměř 1,5 miliardy obyvatel, což byla tehdy téměř 

čtvrtina světové populace, s hustotou osídlení třikrát vyšší než byl celosvětový 

průměr. Zároveň Alvstam upozorňuje na tu skutečnost, že jistá vzájemná 

regionální provázanost těchto výchoasijských států byla v průběhu dějin poměrně 

                                                 
4
 Viz Přílohy: Mapa 1.1. 

5
 Mapa 1.2. 

6
 Alvstam, C. G., East Asia: Regionalization Still Waiting to Happen? in:  Schulz, M.; Söderbaum, 

F.; Öjendal, J. (eds.), Regionalization in a Globalizing World: A Comparative Perspective on 

Forms, Actors and Processes, Zed Books 2001, pp. 173-197. 
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problematická. Většinou byla zapříčiněna buď dílčí územní expanzí Číny 

v průběhu různých dějinných etap, nebo až v moderní době prostřednictvím 

nechvalně proslulé „Velké východoasijské sféry společného blahobytu“, o které tu 

bude ještě řeč, tedy pokusu o legitimaci vojenského a politického úsilí Japonska 

ztvárnit největší regionální moc v celém asijském Tichomoří na přelomu třicátých 

a čtyřicátých let minulého století. 

Co se týče jihovýchodní Asie,
7
 tak ta je skutečně extrémně různorodým 

regionem a pokud jsou zvažovány jeho dějiny, tradice, náboženství a kulturní 

integrita, tak ona heterogenita je místy až do očí bijící. Konkrétně a 

v zeměpisných termínech tedy jihovýchodní Asii tvoří celkově zhruba desítka 

států, jichž poloha je kolem dokola vymezena indickým subkontinentem, Čínou, 

Indickým a Tichým oceánem. Vyskytuje se zde ovšem jedna výjimka, a to 

problematické zařazení specifické Papuy Nové Guineje. A vlastně ani 

Myanmar/Barma není díky své politické izolaci také zcela bez obtíží, ač se 

v posledních letech objevily jisté náznaky vůle být součástí jihovýchodního 

regionu.
8
 

   

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
7 Joakim Öjendal upozorňuje na jednu důležitou věc, a to že jihovýchodní Asie jako světový 

region je poměrně moderním vynálezem. Zatímco tamější lidé spolu samozřejmě žili a čile 

obchodovali po tisíce let, nestalo se však až do začátku druhé světové války, že by pro tuto oblast 

existoval konkrétně v angličtině jeden určitý termín. A nebylo to dříve než v polovině šedesátých 

let, kdy tento region získal také „politickou“ náplň. S výjimkou Thajska byly totiž všechny země 

dnešní jihovýchodní Asie kolonizovány: Severní a Jižní Vietnam (nabyl nezávilosti 1954, resp. 

1975), Kambodža (1954) a Laos (1954) byly všechny součástí Francouzské Indočíny; Malajsie 

(1957), Singapur (1963) a Brunej (1984) byly britskými državami, stejně jako Barma (1948); 

Indonésie (1949) se nacházela pod holandskou koloniální správou a Filipíny náležely Spojeným 

státům v letech 1898-1945. Öjendal, J., South East Asia at a Constant Crossroads: An Ambiguous 

‘New Region‘, in: Schulz, M.; Söderbaum, F.; Öjendal, J. (eds.), Regionalization in a Globalizing 

World: A Comparative Perspective on Forms, Actors and Processes, Zed Books 2001, pp. 147, 

171. 
8
 Není také bez zajímavosti, že i Austrálie v poslední době projevovala stále větší zájem stát se 

součástí tohoto regionu, a to nejen z ekonomických, ale také bezpečnostních příčin. Öjendal, J., 

2001, pp. 148-9, 171. 
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1.1 Imperialismus 

 

Slovo „imperialismus“ bývá nejčastěji uváděno v souvislosti s pokusem dát pevný 

rámec celému průběhu expanze Západu, jež byla ve svém novodobém ztvárnění 

odstartována prostřednictvím „rozporcování“ afrického kontinentu v osmdesátých 

letech devatenáctého století. Opět je nutné podotknout, že jeho samotné užití není 

nijak striktně stanoveno, jelikož tento fenomén nabýval rozličných forem 

v průběhu různých etap dějin, ale stanovení jisté hranice samozřejmě lépe 

poslouží účelu této práce.
9
   

Územní rozpínavost byla příznačným rysem mnoha států. Takovéto výbojné 

sklony byly v minulosti pozorovatelné dlouho před novověkou vlnou 

kolonialismu. Řada velkých světových civilizací vyrostla právě skrze 

imperialismus (babylónská, čínská, řecká, perská, římská říše). Imperialismus a 

kolonialismus bývají také velmi často dávány do souvislosti se vznikem a 

upevněňováním moderního národního státu v evropských měřítkách. Ale je třeba 

mít stále na paměti, že tento fenomén není z historického hlediska vázán pouze na 

evropské prostředí a není záležitostí jen posledních dvou, tří století.
10

     

Ovšem vyskytuje se tu v této souvislosti jeden zásadní otázník, a to jestli vůbec 

existuje nějaký rozdíl mezi „kolonialismem“ a „imperialismem“, jelikož oba 

pojmy bývají velmi často zaměňovány. Saul B. Cohen vymezil kolonialismus 

zcela odděleně od imperialismu. Kolonialismus je dle jeho vysvětlení procesem 

zahrnujícím osídlení ze strany mateřského státu, většinou na neobydlených 

územích, a přinášejícím do těchto končin vlastní kulturu a společenskou 

organizaci. Naproti tomu je imperialismus svou náplní tak trochu někde jinde. 

Jedná se o vládu nad tamějším domorodým obyvatelstvem, přeměňující jejich 

ideje, instituce i statky.
11

   

Dá se také říci, že ona mezní hranice těchto dvou pojmů je velice úzká a někdy 

je obtížné v konkrétních reáliích tyto dva procesy od sebe odlišit (viz např. 

dobývání amerického kontinentu). Takže ačkoliv se odborníci vesměs shodnou v 

                                                 
9
 Jinak „impérium“ znamená určité nerovnoprávné spojení politických jednotek, kdy centrum 

dominuje ostatním tím, že je centrem s politickou suverenitou, kterou nemají ostatní části impéria. 

– Hnízdo, B., Mezinárodní perspektivy politických regionů, Institut pro středoevropskou kulturu a 

politiku 1995, str. 33. 
10

 Glassner, M. I.; Fahrer, Ch., Political Geography, Wiley 2004 (3
rd

 edition), p. 211. 
11

 Cohen, S. B., Geography and Politics in a World Dividend, Random House 1963, p. 204.  
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tom, že oba tyto termíny nejsou zcela zaměnitelné, tak zároveň připouštějí, že 

mezi nimi existuje jistá vzájemná propojenost.
12

     

Glassner a Fahrer rozdělují moderní koloniální říše do tří hlavní kategorií.
13

 

První typ se dotýká impérií, která byla výsledkem pozemní rozpínavosti státu, 

dobývajícího či jinak nabývajícího území obydlená národy různých kultur a 

případně i etnické příslušnosti (např. ruská, rakousko-uherká, pruská, otomanská, 

čínská říše). Druhou kategorií je pak impérium postavené primárně na 

zámořských územích získáných evropskými zeměmi v průběhu pozdního 

patnáctého až devatenáctého století (Portugalsko, Španělsko, Francie, Nizozemí a 

Velká Británie). A nakonec třetí typ, jenž se zformoval po ukončení 

napoleonských válek, opírající se o nacionální, geopolitické, ekonomické či 

misijní pohnutky svého vzniku. Jednalo se o výsledek buď vytvoření zcela nových 

či rozšíření stávajících kontinentálních nebo zámořských impérií (z původních 

zemí to byla především Velká Británie, z nových pak Německo, Itálie, Japonsko a 

Spojené státy). Právě v případě těchto posledně jmenovaných „nováčků“, byl 

proces imperialismu úzce spojen s upevňováním národních identit těchto států.   

Množství pokusů bylo v minulosti učiněno ve snaze objasnit původ a  

konkrétní účinek imperialních politik. Tyto teorie sahají svým obsahem od 

pokládání tohoto fenoménu za hnutí, jež se vyvinulo z jistých hospodářských 

poměrů v industriálních společnostech, až po argumenty týkající se politických 

cílů a strategických zájmů jednotlivých imperiálních mocností.  

 Mezi nejranější vysvětlení příčin imperialistického hnutí patří ona tvrzení, že 

imperialismus je dějinně nevyhnutelnou součástí kapitalistického ekonomického 

systému. Podle Hobsona, Uljanova, Hilferdinga a jiných,
 
způsobil vzrůst nadbytku 

kapitálu náhlou potřebu hledání nových odbytišť, hledání nových možností 

výnosného investování především v zámoří a zajištění dovozu potřebných surovin 

nezbytných pro intenzívně rozvíjející se hospodářství.
14

 Podle Hobsona tento 

                                                 
12

 Glassner a Fahrer rozlišují tři základní kategorie imperialismů: vojenský, ekonomický a 

kulturní. Zatímco vojenský imeprialismus odvisí od válečného dobývání konkrétního území 

(ruský, americký, britský i francouzský případ), ekonomický imperialismus se projevuje 

především skrze dobývání trhů (americká „dolarová diplomacie“ v Latinské Americe, či Londýn 

jako centrum světového bankovnictví a pojišťovnictví). Naproti tomu kulturnímu imperialismu 

nejde primárně ani o nabytí konkrétní území, či ovládnutí něčích ekonomik, nýbrž čistě o 

podchycení vědomí a myšlení jistých společenských skupin (typický případ Kominterny a její 

celoplošné ideologické indoktrinace). Glassner, M. I.; Fahrer, Ch., 2004, pp. 211, 214-5. 
13

 Glassner, M. I.; Fahrer, Ch., 2004, pp. 211-2. 
14

 Poněkud odlišnou imterpretaci „ekonomického“ imperialismu nabízejí Gallagher a Robinson 

(1953), kteří rozšířili chronologický základ této diskuse o tři stádia vývoje imperialismu: raně 
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trend představoval jednu z mála možností, jak částečně uspokojit zájmy řady 

průmyslovníků a velkoobchodníků ohledně nízkých nákladů výroby, kteří jinak 

ztráceli své privilegované postavení v rámci domácí podnikové politiky na úkor 

odborů a byli nuceni vydávat stále větší částky za pracovní síly. Hobson se však 

zároveň domníval, že se jedná o fenomén, který je pouze posledním výrazem 

politického a ekonomického uspořádání končícího století. Zatímco Uljanov, píšící 

o tomto vývoji za první světové války, považoval imperialismus za poslední a 

zároveň nejvyšší stádium kapitalismu. Pro Uljanova se kapitalismus řítil se svými 

vnitřními rozpory, vzrůstajícím konkurenčním tlakem a úsilím po monopolistické 

kontrole, do jednoho velkého sebezničujícího imperiálního konfliktu.
15

  

Kritici tohoto převládajícího ekomického přístupu k imperialismu ovšem trvají 

na tom, že celkové náklady za správu impéria jednoznačně převažovaly nad 

jakýmikoliv ekonomickými zisky, takže ony příčiny toho všeho musely ležet 

trochu někde jinde.
16

 Argumenty pro neekonomické základy imperialismu se 

zpočátku opíraly o šíření velmocenského soupeření mimo hranice evropského 

kontinentu do Asie, Afriky a Latinské Ameriky. Hledání možností jak posílit 

vlastní národní integritu a prestiž, či dokonce ochránit své trhy a investice, vedlo 

totiž koncem devatenáctého století k francouzské výbojné politice v zámoří 

s cílem odčinit „potupnou“ porážku z prusko-francouzské války, k německé snaze 

dosáhnout světového mocenského statusu, k britskému úsilí zadržet ruskou 

expanzi na západ, k anglo-francouzskému soupeření o sféry vlivu v Africe a Asii, 

a konečně k soutěži všech imperiálních mocností o Čínu. Takže z tohoto pohledu 

pak imperialismus vyústil spíše ze strategických a diplomatických kalkulací, 

založených na abstraktním konceptu rovnováhy moci, než z projevu 

hospodářského soupeření a tlaků. Společně s národní silou, odměřenou skrze 

                                                                                                                                                         
moderní merkantilismus (early modern mercantilist imperilalism), volný trh (imperialism of free 

trade) a onen „Hobsonův“ monopol trhu a investic (search for monopoly markets and investment 

oportunity). Právě imperialismus volného trhu byl na dlouhou dobu doménou především britské 

zahraniční politiky, jíž produktem bylo jakési „neformální impérium“ (‚informal empire‘), tedy 

něco jako protektorát, sféra vlivu či zvláštní výsady ošetřené smlouvami, tak jako tomu bylo např. 

v Číně.  Beasley, W. G., Japanese Imperialism 1894-1945, Oxford University Press 1987, pp. 3-4. 
15

 Munholland, J. K., The Nature of „Imperialism“, in: ____.Encyclopedia of Asian History, 

Charles Scribner’s Sons 1988, přebráno z: Borthwick, M. (ed.), The Pacific Century: The 

Emergence of Modern Pacific Asia, Westview Press 1998 (2
nd

 edition), p. 112; Hnízdo, B., 1995, 

str.  34 a Beasley, W. G., 1987, pp. 1-2. 
16

 Kupříkladu Velká Británie, která byla před rokem 1914 nejrozsáhlejším impériem, měla největší 

část svých zámořských investic uplatněnou nikoliv v koloniích nabytých na přelomu století, ale 

v Evropě, na americkém kontinentě a v „bílých“ dominiích Kanadě a Austrálii. Beasley, W. G., 

1987, p. 2. 
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schopnost „vyvážet“ moc do zámoří, umožnilo zvětšené nacionální cítění 

mobilizaci zdrojů, jež učinily imperialismus reálně možným.
17

     

Jiné teorie zase zdůrazňovaly to, co by mohlo být označeno za 

„psychologickou“ složku imperiálního popudu. Kupříkladu Joseph A. Schumpeter 

tvrdil, že zámořské výboje byly výsledkem útočnosti či atavismu 

tradicionalistických a vojenských struktur společnosti v industriálních zemích, 

kde si díky jisté „nezralosti“ kapitalismu stále udržovaly značný vliv. Jiní, ne 

nezbytně Schumpeterovi stoupenci, došli k závěru, že imperialismus byl obecně 

vyjádřením touhy po moci, v rámci které byla nadvláda žádána jako cíl sám o 

sobě, pro svůj vlastní užitek. Tento podnět se objevil ve všech imperiálních 

státech, ať už s demokratickou tradicí (Velká Británie a Spojené státy), kde měla 

armáda spíše slabý vliv, nebo s autoritářskými rysy (Německo, Rusko, Japonsko), 

kde byly vojenské kruhy a tradicionalistické vrstvy poměrně vlivné.
18

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
17

 Většina autorů poukazuje na nezbytnou přítomnost jistých vnějších, mezinárodních tlaků a 

okolností, které vedly v osmdesátých letech předminulého století k vypuknutí všudypřítomné 

expanzivní politiky: viz Langer (1935), Landes (1961) a Fieldhouse (1973); či přímo upozorňují 

na „nacionalistické“ pozadí imperialismu: Staley (1935) a Hayes (1941). Viz Munholland, J. K. 

(EAH),  1998, p. 112 a Beasley, W. G., 1987, pp. 3-5. 
18

 Munholland, J. K. (EAH),  1998, pp. 112-3 a Beasley, W. G., 1987, p. 5. 
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1.2 Japonský imperialismus 

 

Japonské impérium ｢大日本帝国、だいにっぽんていこく｣ obecně pokazuje 

na časové údobí japonských dějin trvající od zahájení reforem Meidži 

｢明治維新、めいじいしん｣ až po ukončení války v Tichomoří, tedy v rozmezí 

let 1868 až 1945. Politicky jde o éru počínající vytvořením správního systému 

prefektur v červenci 1871 ｢廃藩置県、はいはんちけん｣、teritoriálně pak 

záhájením zámořské expanze v roce 1895 trvající fakticky nepřetržitě až do 

formálního ukončení bojů v srpnu 1945. Ústavně se jedná o tzv. období Ústavy 

Meidži ｢大日本帝國憲法、だいにっぽんていこくけんぽう｣ v letech 1890 

až 1947.  

Slovní spojení „japonské impérium“ či „imperiální Japonsko“ jsou obecně 

známá a používaná, poukazujíce na stejnou entitu, ačkoliv v japonštině zní 

správný název „Impérium Velkého Japonska“.  Země byla takto pojmenována po 

tom, co se dvě původní feudální provincie – Sacuma 薩摩国 a Čōšū 長州 – staly 

hlavní oporou znovu obnovovaného císařského systému se záměrem vytvořit 

impérium. 

Ačkoliv to bylo již v Ústavě Meidži, kdy byl titul „japonské impérium“ poprvé 

oficiálně použit, nebylo to dříve než roku 1936, kdy byl vlastní název země 

úředně ověřen. Mezitím se vžila pojmenování jako „Japonsko“ 

｢日本、にっぽん｣、„Velké Japonsko“ ｢大日本、だいにっぽん｣、„země 

Velkého Japonska“ ｢大日本国、だいにほんこく｣。V roce 1946, rok po 

skončení  války, bylo pak Japonsko restrukturalizováno a název státu byl opět 

změněn, tentokrát na „japonskou zem“ ｢日本国、にほんこく｣  v rámci nové 

demokratické ústavy.  

Za počátek japonské imperiální expanze je obecně považována čínsko-

japonská válka z let 1894 až 1895, kdy byl tehdejší západní svět doslova 

„šokován“ překvapivým vítězstvím do té doby podceňovananého ostrovního státu, 

jenž si tímto počinem vydobyl své vytoužené místo mezi „civilizovanými 

národy“.
19

 Tímto samozřejmě vznikla jistá časová blízkost mezi souběžně 

                                                 
19

 Beasley, W. G., 1987, p. 1. Částečně nastartováno již uzavřením anglo-japonské smlouvy o 

obchodu a plavbě 日英通商航海条約 z roku 1894 jako předzvěsti budoucí alianční spolupráce 

mezi oběma aktéry. 
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probíhajícími imperiálními procesy na západě a na východě, a je tudíž logické, že 

to přirozeně svádí k jejich analýzování, srovnávání toho, v čem se lišily a co měly 

naopak společného.  

V tomto případě se Japonsko asi nejvíce blížilo ze všech evropských vzorů 

německému modelu, obě země se totiž řadily mezi „vývojové“ opozdilce jak 

z hlediska svého průmyslového rozvoje tak i samotného načasování tvorby 

vlastního impéria. Ale i přes jejich jistou podobnost je třeba mít stále na paměti, 

že v případě Japonska šlo skutečně o zcela bezprecedentní úkaz především díky 

povaze vzniku a zvláštního charakteru tamějšího imperialismu. Už jenom ta 

skutečnost, že se japonská expanzivní politika zformovala jako konečný produkt 

předchozího střetávání často velmi protichůdných a špatně koordinovaných plánů 

nejvyšších vládních a armádních špiček, činí z japonského modelu naprostý 

unikát.  

V polovině předminulého století bylo Japonsko včleněno do systému 

„smluvních přístavů“ (‚treaty port system‘)     

｢不平等条約、ふびょうどうじょうやく｣、který vznikl po první opiové válce 

(1840-2) ve snaze zajistit si trvalý přístup k čínskému trhu ze strany vedoucích 

mocností v čele s Velkou Británií. Tato zvláštní sada politických a ekonomických 

výsad spojených s exteritorialitou byla pozvolna aplikována na většinu států v celé 

východní Asii, včetně Japonska,
20

 a uvrhovala tamější vlády do pozice jakýchsi 

„polokolonií“, ovšem záleželo samozřejmě na rozsahu vynucených výsad.
21

  

Při posuzování skutečnosti, jaký druh imperialismu Japonsko na přelomu 

století postihl, se většina autorů ať již marxistické, či nemarxistické orientace 

shoduje v tom, že zde klíčovou roli sehrály jak tradicionistické kruhy na domácí 

politické scéně tak též samotné mezinárodní prostředí a vnější tlak konkurence, 

jelikož japonský kapitalismus byl tehdy doslova ještě v „plenkách“, což mělo 

přímý vliv na povahu samotné expanze.
22

 

Jedno z nejsoučasnějších vysvětlení podává Marius B. Jansen (1984), jehož 

přístup se ani tolik neopírá o předešle zmíněné „obranné a reaktivní“ pozice čelící 

                                                 
20

 Jednalo se především o následující smlouvy:  Kanagawskou úmluvu 神奈川条約 (1854), 

Smlouvu anglo-japonského přátelství 日英和親条約 (1854), Harrisovu smlouvu  

日米修好通商条約 (1858), Anglo-japonskou smlouvu přátelských vztahů a obchodování 

日英修好通商条約 (1858). 
21

 Beasley, W. G., 1987, pp. 14-26 a ____. Unequal Treaties, Wikipedia, the Free Encyclopedia, 

http://en.wikipedia.org/wiki/Unequal_Treaties.  
22

 Beasley, W. G., 1987, pp. 9, 12-3. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Unequal_Treaties
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evropské nadvládě ve východní Asii, ale spíše o fakt, že japonská imperialní 

ambice byla logickým vyústěním vědomí existence imperiálního světa a nutnosti 

žití v něm.
23

 Tato vychozí ctižádost byla pak navíc umocněna celkovou 

atmosférou v japonské společnosti. Přijetí „darwinovských propozic“ bylo 

usnadněno samotnou specifičností tamějšího náboženského vědomí a 

restaurovaného kultu císaře. Z imperialismu v japonském podání se tak stala 

jakási „společenská norma“ (‚social norm‘), proto tu také nelze nalézt nějakého 

konkrétního viníka toho všeho, co posléze následovalo. Akira Iriye (1972, 1974) 

sice přitaká, že západní „vzor“ jistě sehrál určitou roli, ale sám navíc upozorňuje 

na jinou skutečnost, a to že japonské pohnutky se měnily čas od času v souvislosti 

s aktuální mezinárodním děním. Zatímco při samotném zrodu myšlenky na vlastní 

impérium byla ekonomická a vojenská stránka věci úzce propojeny, po první 

světové válce dalo Japonsko přednost ekonomickému řešení a teprve až když 

udeřila hospodářská krize a zhoustla celková atmosféra ve světě, tak japonská 

vláda definitivně přistoupila na cestu vojenského a expanzivního řešení. 

Následkem čehož byl plán na vytvoření „Velké východoasijské sféry společného 

blahobytu“ nutně vedoucí k válce.
24

 

První široce obsáhlou studii této „sféry“ pořídil F. C. Jones (1954),
25

 který na 

pozadí vnější politiky ostrovního státu vykreslil dva spolu soupeřící motivy, 

zapříčiněné z velké části „nevolí“ Západu uznat japonskou dominanci ve 

východní Asii po první světové válce, tedy jednak japonský obdiv k západnímu 

stylu imperiální politiky, ale zároveň také vědomí jisté sounáležitosti mezi 

asijskými národy.   

Takže přestože zde často převažují názory, že japonské imperiální pohnutky 

byly téměř výhradně ekonomického rázu, tzn. získat neomezený přístup ke 

zdrojům dobytých území k „nakrmení“ své rostoucí populace a průmyslu,
26

 tak 

                                                 
23

 Viz Mapa 1.3. 
24

 Beasley, W. G., 1987, pp. 9-11. 
25

 Jones, F. C., Japan’s New Order in East Asia: Its Rise and Fall 1937-45, výtah viz Beasley, W. 

G., 1987, pp. 11-12. 
26

 Tzn., že Japonsko za tímto účelem zřídilo loutkovou vládu v Mandžusku a leckde jinde využilo  

místních správců jako prostředníků k ovládnutí daných území, přestože fakticky bylo impérium 

jako celek spravováno přímo z centra, tedy z Tokia. Hlavním cílem bylo učinit veškerá opatření, 

která by napomohla k plnému začlenění nabytých kolonií do japonského hospodářského procesu, 

což s sebou mimo jiné přineslo i to, že místní obyvatelstvo mělo povětšinou jen malý prospěch z  

japonské nadvlády. Viz Glassner, M. I.; Fahrer, Ch., 2004, p. 222. 
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v posledních letech začíná být tato jednostraná interpretace pozvolna doplňována i 

o dosud opomíjené aspekty japonské expanzivní politiky.  

Japonsko bylo, stejně jako Velká Británie, víceméně vnějšími okolnostmi 

donuceno vystoupit ze své izolace a muselo podstoupit zásadní revizi své 

zahraniční politiky ve vztahu ke svým asijským sousedům. Ústřední myšlenkou se 

stal koncept „blahobytu a vojenské síly“ země           

｢富国強兵、ふこくきょうへい｣。Japonští teoretici byli v tomto směru dobře 

obeznámeni s geopolitickým modelem světové politiky Sira Halforda J. 

Mackindera
27

 týkajícího se důležitosti tzv. „Pivotní oblasti“, později známé jako 

„Heartland“, v podobě Střední Asie bez přístupu k nezamrzajícím přístavům. 

Konec éry dominance námořních velmocí a vzrůst významu železniční dopravy 

způsobil nový přesun v síle velmocí, zpět ve prospěch kontinentálních mocností 

opřených především o kontrolu vnitrozemské Asie.
28

 Tyto středoasijské oblasti 

zahrnovaly celý tehdejší Sovětský svaz východně od toku řeky Volhy (vyjma 

tichomořského pobřeží), historické Monogolsko, dnešní Ujgurskou autonomní 

oblast, Tibet a Írán. Tato zóna byla rozsáhlá a bohatá na řadu přírodních zdrojů a 

surovin, zdejší půda se těžko obdělávala a byla velmi řídce osídlena. Jednalo se 

tedy o rozsáhlou oblast, spojující skvělou izolovanost s nesmírným prostorem a 

zásobami, jež se díky tomu zdála být ideálním místem pro vytvoření výchozího 

obranného valu k projektování rozhodující moci budoucnosti.
29

 

Satō Nobuhiro 佐藤 信淵 (1769-1850) je považován za zakladatele konceptu 

„Velké východní Asie“ ｢大東亜、だいとうあ｣。Navrhoval, aby se zprvu 

japonská vláda pustila do koloniálního a zemědělského „podnikání“ na 

neobydlených ostrovech v Jihočínském moři. Zároveň také pronesl, že by stejné 

úsilí mělo být také nasměrováno na ostrovy Rjūkjū, které by se měly stát jakousi 

základnou pro budoucí japonskou expanzi dále na jihovýchod (Luzon, Jáva).  

Věřil, že Japonsko by mělo přijmout takové vhodné prostředky agrese a následné 

                                                 
27

 Obzvláště se jednalo o publikaci Democratic Ideals and Reality: A Study in the Politics of 

Reconstruction  z roku 1919. 
28

 Viz Mapa 1.4. 
29

 Obecně shrnuto ve známé hypotéze: „Who rules East Europe commands the Heartland; who 

rules the Heartland commands the Word-Island (pozn. Eurasii a Africe); who rules the Word-

Island commands the World.“ [„Kdo ovládá Východní Evropu, ten vládne „Heartlandu“; kdo 

ovládá „Heartland“, ten vládne „Světovému ostrovu“; kdo ovládá „Světový ostrov“, ten vládne 

světu.“] Collins, J. M., Military Geography for Professionals and the Public, National Defense 

University Press – Brassey’s Edition 1998, p. 278; Glassner, M. I.; Fahrer, Ch., pp. 273-274 a 

Hnízdo, B., 1995, str. 12-14.   
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anexe k rozšíření pole působnosti svých vlastních národních zájmů. Právě tento 

koncept je považován za vůbec první návrh budoucí japonské expanzivní strategie 

v jihovýchodní Asii.
30

  

První oficiální japonskou kolonií se stala Formosa (1895) a není bez 

zajímavosti, že v ten moment se na japonské politické scéně rozvinula debata 

ohledně hlavních principů budoucí koloniální politiky, resp. jaký západní „vzor“ 

je nejvhodnější k následování, či zda vůbec je nějaký takový model přenositelný i 

do asijských podmínek. Francouzský model asimilace se sice zdál být pro 

Formosu ideální jak z hlediska rasových měřítek tak i obecně sdílených 

konfuciánských hodnot, ale s ohledem na praktickou stránku věci a reálnou 

proveditelnost se zdál být zase o něco vhodnější britský model oddělené správy. 

Tato dichotomie však zůstala fakticky nerozhodnuta až do samotného pádu 

japonského koloniálního panství, což s sebou samozřejmě přinášelo řadu 

problémů. Nicméně byly oblasti, ve kterých panovala jistá shoda, přinejmenším 

v případě Formosy, Koreje a Karafuta, kde šlo o jejich plnou politickou i kulturní 

integraci a uznání jasného „civilizačního“ či  „modernizačního“ poslání Japonska 

v těchto zemích.
31

    

Japonská územní rozpínavost vedená z domovských ostrovů započala ziskem 

Kurilských ostrovů (1875) a dobytím Koreje, jižního Mandžuska, Peskadorských 

ostrovů a Formosy ve válce s Čínou v polovině devadesátých let, což s sebou 

mimo jiné přineslo zisk již zmíněného „rovnocenného“ postavení Japonska na 

mezinárodní scéně a spojenectví s Velkou Británií (1902). O deset let později 

Japonsko opět „šokovalo“ svět tentokrát porážkou Ruska (1904-5), kdy došlo ke 

konsolidaci nastoupené cesty k vybudování impéria prostřednictvím obdržení 

jistých práv v Mandžusku a na jižním Sachalinu.
32

 Japonsko také vyslalo svou 

eskadru torpédoborců do Středozemního moře na pomoc státům „dohody“ 

v průběhu první světové války a získalo za odměnu mandát nad bývalými 

                                                 
30

 Osobností, které v tomto ohledu svými idejemi usměrnily budoucí vývoj – využít západních 

hodnot k ospravedlnění japonské expanze a učinit to proveditelné za současného použítí  

západních technologií – byla celá řada: např.  Sakuma Šōzan, 佐久間 象山 (1811-64), Hotta 

Masajoši 堀田 正睦 (1810-64), Jošida Šōin 吉田 松陰 (1830-59), Tokutomi Sohō 徳富 蘇峰 

(1863-1957) a  Okakura Kakuzō 岡倉 覚三 (1863-1913). Gibney, F., Meiji: Japan in the Age of 

Imperialism; Akita, G., The Meiji Restoration; Borthwick, M., Regional Dynamics: The New 

Japan and Its Asian Neighbors; Hane, M., Meiji Japan: An Assessment, in: Borthwick, M. (ed.), 

1998, pp. 122-3,140, 146, 156. Beasley, W. G., 1987, pp. 28-34. 
31

 Beasley, W. G., 1987, pp. 143-4. 
32

 Viz Mapa 1.5.  
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německými tichomořskými ostrovy severně od rovníku (1919),
33

 přičemž 

následná poválečná situace též otevřela pro Japonsko možnost upevnit si svou 

pozici v Číně. Na počátku třicátých let obsadilo Mandžusko
34

 a  pak pokračovalo 

ve svých výbojích ve válce s Čínou.
35

 Jako pokračování útoku na Pearl Harbor 

(1941) Japonci kvapem obsadili početná americká a evropská území 

v jihovýchodní Asii a Tichomoří, přímo ohrožujíce také indický subkontinent a 

Austrálii.  

John M. Collins
36

  nazývá válku v Tichomoří
37

 doslova jako „odvetné válčení o 

zdroje“ (‚retaliatory resource warfare‘), jež mimochodem omezilo japonskou 

schopnost promítat vojenskou moc daleko za svými hranicemi poměrně záhy po 

vypuknutí samotného konfliktu.  

Se světovou hospodářskou krizí se Japonsko, stejně jako některé ostatní země,  

vydalo na cestu posílení svého autoritářského režimu. Jednalo se o zcela 

ojedinělou politickou formu, která ovšem vykazovala jisté blízké rysy s tehdejšími 

evropskými modely. Japonský autoritářský režim se odlišoval především svými 

hospodářskými záměry zacílenými na rozvoj vlastního impéria. Zaprvé, tu byla 

snaha o znovu nastartování domácí ekonomiky prostřednictvím státem řízeného 

masového zbrojení. Za druhé, pro zajištění této náročné výroby v oblasti těžkého 

                                                 
33

 Při Společnosti národů fungovala řada komisí a organizací, jichž činnost vyplývala 

z kompetencí řešit praktické otázky soužití států, daných statutem (čl. 23-5). Další osudy bývalých 

německých kolonií a některých území turecké říše upravoval čl. 22, byla jím ustavena mandátní 

správa, převzatá vítěznými mocnostmi a britskými dominii. Stupeň závislosti jednotlivých zemí 

byl rozlišen podle stupně rozvoje (mandáty třídy A až C). Mariany (vyjma Guamu), Karolíny, 

Marshallovy ostrovy spadaly do třídy C a byly svěřeny do mandátu Japonska, které převzalo i 

bývalá německá práva na poloostrově Šan-tung v Číně. [Viz Mapa 1.6] V případě Šan-tungu a 

jeho smluvních přístavů zde ovšem existovala podmínka, že se Japonsko zaručí o pozdější 

postoutení této provincie Číně, i když ne nezbytně pod její plnou kontrolu. Třída C  zahrnovala ty 

země, které měly být spravovány jako nedílná součást daných nositelů mandátu, jelikož tyto 

bývalé německé državy stály dle Společnosti národů na nejnižším stupni rozvoje a do plného 

osamostatnění to měly ještě pěkný kus cesty. Moravcová, D.; Bělina, P., Kapitoly z dějin 

mezinárodních vztahů 1914-1941, Institut pro středoevropskou kulturu a politiku 1998, str. 34, 37; 

Woolley, P. J., Geography and Japan’s Strategic Choices: From Seclusion to Internationalization, 

Potomac Books, Inc. 2005, p. 84 a Glassner, M. I.; Fahrer, Ch., 2004, pp. 226, 228. 
34

 Mandžusko bylo obsazeno a úspěšně dobyto v roce 1931 jen s malými překážkami. Japonsko už 

tehdy deklarovalo, že tato invaze má být aktem „osvobození“ mandžuského obyvatelstva, a že 

podobně jako v případě Koreje šlo pouze o akt „ochrany“ před vnějším nepřítelem. Japonci zde 

vytvořili loutkový režim v čele s posledním čínským císařem a stát byl úředně přejmenován na 

Mandžukuo 満州国。Džehol 熱河省、čínské území sousedící s Mandžuskem, byl zabrán v roce 

1933.  
35

 Japonsko napadlo Čínu v roce 1937 a ten samý rok padlo do rukou japonských jednotek i hlavní 

město čínských nacionalistů Nanking 南京 při nechvalně proslulém masakru civilního 

obyvatelstva ｢南京大虐殺、なんきんだいぎゃくさつ｣。 
36

 Collins, J. M., 1998, pp. 159-161. 
37

 Viz Mapa 1.7. 
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průmyslu bylo zapotřebí si zajistit nové dodavatele trvalého přísunu nezbytných 

surovin (především železné rudy, uhlí a ropy), protože většina těchto zdrojů byla 

dovážena ze Spojených států, s nimiž mělo Japonsko napjaté vztahy.  

Japonsko se také na počátku třicátých let potýkalo s nebývalým populačním 

přírůstkem zhruba o milion osob ročně. Nedostatek přírodních zásob činil 

průmyslový rozvoj dražším a omezoval vojenské schopnosti země, jelikož 

náklady na dovoz nerostů a ropy byly cenově přemrštěné a ani samotné 

importované komodity nebyly v době celosvětové krize zadarmo. Ačkoliv bylo 

japonské hospodařsví tradičně založeno na preferenci soběstačnosti, hlavně 

v oblasti potravin i nezbytných nerostů, vysoký ekonomický růst vyžadoval plnění 

odlišného scénáře.  

Takže  obecně kvůli plánům vojenskoprůmyslového rozvoje a hospodářskému 

růstu jako celku vlastně veškeré dřívější merkantilistické teorie vítězně obstály a 

Japonsko začalo pociťovat, že pokud má ve světové konkurenci obstát, bude si 

muset zajistit trvalý přísun prostředků ke svému rozvoji. Zatímco Korea a 

Formosa byly spíše jakousi „spižírnou“ Japonska, Mandžusko díky železné rudě a 

uhlí, Indočína díky kaučuku a Čína obecně díky svým rozsáhlým surovinovým 

zásobám se staly hlavními terči japonského průmyslového zájmu.
38

     

Japonsko tedy začalo pozvolna navyšovat své zásoby surovin po zisku Koreje 

(1910), jenž umožnil přístup k vodní energii. Mariany, Karolíny a Marshallovy 

ostrovy (1919) zase Japonsku poskytly svá ložiska fosfátů a fosforu. Obsazení 

Mandžuska (1931), zakrátko následované vyhlášením svrchovanosti nad severní 

Čínou a částmi pobřeží tahnoucího se od Šanghaje až po Chaj-nan, zase poskytlo 

více železné rudy, koksu, cínu a  hliníku.  

Tato „trestná“ výprava po přírodních materiálech obrdžela první vážný zásah 

v září 1940, kdy Japonko uzavřelo „Pakt tří“ s Německem a Itálií. Americký 

prezident Roosevelt na to reagoval uvalením embarga na dovoz amerického 

kovového šrotu a ropy, později také zmrazil veškerá japonská finanční aktiva ve 

Spojených státech, když se Japonci přehnali přes Indočínu s tichým požehnáním 

                                                 
38

 Agrárně bohatý potenciál Formosy se zdál být Japonsku příhodný pro čerpání vzrůstající 

potřeby rýže a cukru. Naproti tomu hlavní účel japonské okupace Korejského poloostrova byl 

přístup k bohatým nalezištím různých nerostů  (kromě zlata, také uhlí a železné rudy), zvláště 

v severních oblastech země. Navíc Korea představovala jakousi strategickou bránu pro plánovanou 

invazi do na suroviny bohatšího Mandžuska. V průběhu třicátých let se korejské a mandžuské 

zásoby uhlí a železné rudy staly podstatnou součástí vzrůstající japonské produkce oceli. 
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vichyského režimu a uzavřeli smlouvu o neutočení se Sovětským svazem (duben 

1941). Britská a nizozemská vláda v reakci na tuto situaci též uvalily sankce.  

Japonská vláda však byla rozhodnuta ve svých výbojích pokračovat, protože 

dosavadní „železné“ zásoby stačily sotva na pár měsíců, nedostávalo se především 

nafty. Hlavním cílem bylo prolomit kordon blokací, který se kolem japonských 

území utvořil. Japonsko se proto rozhodlo zasadit zničující úder hlavnímu strůjci 

embarga – Spojeným  státům.  

Rozsáhlá strategie předložená vrchním velením armády měla tři části: 

Spojeným státům musí být zabráněno ve schopnosti vést válku proti Japonsku 

(zničit jejich tichomořskou flotilu); učinit všechna opatření, aby případné snahy o 

znovuzískání Japonskem dobytých území přišlo západní mocnosti krajně draho a 

znemožnit jakýmkoliv vetřelcům pronikat do obranného pásma impéria 

prostřednictvím manévrovacích schopností dobře vyzbrojeného císařského 

námořnictva.
39

     

Koncem dubna 1942 už japonské jednotky okupovaly Hongkong, Filipíny, 

Malajský poloostrov, Barmu, Nizozemskou Východní Indii, a řadu ostrovů 

v centrálním a jihozápadním Pacifiku. Thajsko a Francouzská Indočína, ačkoliv 

formálně neutrální, byly zcela neklamně podrobeny japonské nadvládě.
40

  

Japonci si zpočátku nově nabytá teritoria velice pochvalovali: Barma, Malajsie 

a Thajsko poskytovaly bauxit, kobalt, wolfram a cín. Jihovýchoasijské plantáže 

byly zase výnosnými zdroji kaučuku. Nová Kaledonie přispívala niklem, Filipíny 

dodávaly chrom. Hlavní zásobárnou nafty se v době krvavých střetů stalo Borneo 

a Sumatra (Tarakan, Banjarmasin a Palembang). Ale postupem času se začal 

optimismus na japonské straně vytrácet, jak bylo jeho hospodářství stále více 

pustošeno účinnými námořními a vzdušnými blokádami ze strany spojeneckých 

jednotek.    

 

 

 

 

 

 

                                                 
39

 Woolley, P. J., 2005, p. 97.  
40

 Beasley, W. G., 1987, p. 232. 



19 

 

1.3 „Sféra společného blahobytu“ 

 

Komunisté zaměstnaní konsolidací své moci uvnitř Sovětského svazu, americká 

izolacionistická politika a chaos v Číně vytvořily na přelomu dvacátých a 

třicátých let geopolitickou atmosféru, v rámci které Japonsko vycítilo svou 

příležitost stát se dominující vojenskou silou celého západního Tichomoří. 

Jednoznačné odhodlání zde bylo, ale zásadní otázkou zůstávalo, jakým směrem se 

vlastně vydat. Dvě japonské vojenské frakce spolu vedly letité spory ohledně 

volby mezi „severní“ a „jižní“ strategií japonské expanze 

｢北進•南進、ほくしん•なんしん｣。Klika zvaná „Císařská cesta“ 

｢皇道派、こうどうは｣ představovala z převažující části armádní pohled na věc, 

tzn. jejím hlavním záměrem bylo využít pomezních hranic loutkového státu 

Mandžukuo k dalším výbojům a to severním směrem proti sovětským a 

mongolským jednotkám s cílem připojit celé historické Mandžusko.
41

 Naproti 

tomu “Vládnoucí frakce“ ｢統制派、とうせいは｣ prosazovala jižní strategii, ve 

snaze využít momentálně pro Japonsko příznivých okolností k získání klíčového 

přístupu k bohatým ropným nalezištím v jihovýchodní Asii, tedy v době kdy byla 

Čína zmítána občanskou válkou a západní mocnosti zaměstnány krizovou situací 

v Evropě.
42

 

Takže   v   průběhu  třicátých let  byli   japonští  představitelé   císařské     

pozemní armády ｢皇軍、こうぐん｣ a císařského námořnictva  

｢大日本帝国海軍、だいにっぽんていこくかいぐん｣43 intenzívně zaplateni 

do debaty ohledně zvolení konečné strategie i zajištění k tomu potřebného 

                                                 
41

 Tyto geopolitické plány se kryly s teoriemi generála Išiwary Kandžiho 石原 莞爾。Ač byl 

Išiwara klíčovou postavou při záboru Mandžuska, byl ovšem také jedním z mála, kdo později 

vystupoval proti vyvolání přímého ozbrojeného střetu s Čínou. Obával se vleklého konfliktu, který 

by mohl v budoucnu Japonsko natolik oslabit, že by se pak nebylo schopno postavit daleko 

nebezpečnějšímu nepříteli, a to Sovětskému svazu. 
42

 Woolley, P. J., 2005, pp. 90-1. Zatímco „Císařská cesta“ vynikala svým vlivem v průběhu první 

poloviny třicátých let, po roce 1936 ji v tomto směru vystřídala „Vládnoucí frakce“, jež se stala 

dominantní skupinou uvnitř armády. Viz Beasley, W. G., 1987, pp. 181, 201. 
43

 Japonské císařské námořnictvo bylo námořní silou Japonska mezi lety 1869 až 1947, kdy bylo 

formálně rozpuštěno v souladu s ústavními změnami. Poměrně dosti napjatá vnitropolitická 

situace, zaviněná především otevřenou rebelií jedné z klíčových provincií Sacuma 

｢西南の役、せいなんのえき｣、donutila vládu soustředit většinu modernizačního úsilí  

v průběhu sedmdesátých let předminulého století na pozemní jednotky. Zatímco od té doby 

poněkud okrajová námořní politika, vyjádřená sloganem „statická obrana“ 

｢守勢国防、しゅせいこくぼう｣、byla zaměřena především na ostrahu pobřežních vod. Tato 

výsledná vojenská organizace pak vyústila na dlouho vyznávaný  princip „armáda první, 

námořnictvo až druhé“ ｢陸主海従、りくしゅかいじゅ｣。 



20 

 

kapitálu. Zatímco císařská armáda argumentovala tím, že je zapotřebí více mužů a 

vybavení na obranu vůči Sovětům. Císařské námořnictvo zase oponovalo, že by se 

Japonsko mělo ujmout strategie „jižních moří“ a zahrnout Indočínu, Malajsii a 

Nizozemskou Východní Indii do své sféry vlivu.
44

 Japonská vláda nakonec 

schválila oba koncepty v momentě, kdy se situace na kontinentě nevyvíjela zcela 

podle očekávaných představ, tedy v době kdy hrozil přímý střet se Sovětským 

svazem na přelomu let 1938 až 1939. Námořnictvo tak dostalo šanci otevřít novou  

„jižní“frontu.
45

  

„Velká východoasijská sféra společného blahobytu“  

｢大東亜共栄圏、だいとうあきょうえいけん｣46 byla japonským pokusem o 

vytvoření bloku asijských národů „osvobozených“ od vlivu a moci Západu. 

Jednalo se o původně o vojenský koncept generála Arity Hačira 有田 

八郎、který byl na konci třicátých let ministrem zahraničí a jedním z hlavních 

vojenských ideologů.
47

  

 Plán vybudování „Sféry společného blahobytu“ byl poprvé oficiálně oznámen 

ministrem zahraničí Macuokou Jōsukem
48

  松岡  洋右、a to 1. srpna 1940 při 

tiskové konferenci. Ovšem její základní myšlenka sahá svým vznikem o několik 

let dříve. Vedoucí představitelé Japonska byli dlouho zaujati cílem rozšířit 
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 Obě frakce postupně nabyly silných mocenských pozic díky správě zámořských provincií a 

zajišťování celkové palebné síly země: císařská pozemní armáda kontrolovala především severní a 

vnitrozemské oblasti, zejména tedy: Karafuto-čō 樺太庁、Kurilské ostrovy 千島列島、 

Kwantungské pronajaté území 関東州、Koreu 朝鮮 a Hokkaidō 北海道。Na druhé straně 

císařské námořnictvo zase ovládalo jihopacifické oblasti: Šikoku 四国、Kjūšū 九州、Rjūkjū a 

Boninské ostrovy 南西諸島と小笠原諸島、ostrov Marcus 南鳥島、Iwodžimu 硫黄島、 

Formosu 台湾、Jihopacifický mandát 南洋、Izō Sišitō 遺贈獅子唐、ostrovy Daitō 大東諸島; 

později také Chaj-nan 海南、Paracelské ostrovy 西沙群島 a Spratlyho ostrovy 新南諸島。 

V obou těchto případech příslušné vojenské vedoucí štáby zužitkovaly tato území plně ve svůj 

prospěch, tedy k posílení svého vlivu a prosazení budoucích výbojných plánů. 
45

 Beasley, W. G., 1987, pp. 220-232. Ovšem skutečností zůstává, že hlavní teoretické zázemí 

vojenského imperiálního plánování setrvávalo v Mandžusku a své výsostné postavení neztratilo 

ani tehdy, když císařské námořnictvo vyprovokovalo válku se Spojenými státy. Jinak hlavní 

ideologická centrála námořnictva sídlila na Formose.  
46

 V angličtině také jako “The Greater East Asia Co-Prosperity Sphere”, dále v textu pouze jako 

„Sféra společného blahobytu“. Mimochodem také často požívané slovní spojení „Velká východní 

Asie“ ｢大東亜、だいとうあ｣ poukazovalo konkrétně na oblast východní, jihovýchodní Asie a 

přilehlých oblastí. Co se týče etymologického obsahu, tak „sféra“ ｢圏、けん｣ měla evokovat 

převahu Japonska bez použití nástroje přímé vlády a „společný blahobyt“ ｢共栄、きょうえい｣ 

byl termín, použitý již za první světové války v souvislosti s označním nerovného svazku mezi 

rozvinutým Japonskem a zaostalou Čínou uvnitř tehdejšího systému smluvních přístavů. Beasley, 

W. G., 1987, p. 233. 
47

 Viz Beasley, W. G., 1987, p. 226. 
48

 Macuoka Jōsuke byl „hlavou“ japonské delegace, která v roce 1933 demonstrativně opustila 

zasedací sál Společnosti národů se záměrem vystoupit z organizace.    
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japonský mocenský vliv ve světě, ale také „osvobodit“ Asii od evropského 

koloniálního dědictví. Stále více a více byly japonské hodnoty ztotožňovány 

s těmi asijskými. Dá se říci, že to takto pokračovalo až do té míry, že jedním 

z předních záměrů pro vybudování japonské mocenské pozice ve východní Asii 

bylo bránit asijskou „duši“ a ne pouze její územní integritu.
49

 

Zpočátku byl tento plán vítán s otevřenou náručí. Obecně vzato však japonská 

expanzivní politika vedla k vyostření vnitroregionálních vztahů a „Sféra 

společného blahobytu“ zanikla v okamžiku kapitulace japonského císařství.
50

    

V srpnu 1936 schválil kabinet premiéra Hiroty Kōkiho 広田 弘毅 sadu 

opatření shrnujících základní principy nového kurzu národní politiky, ve kterých  

se hovoří o nutnosti rozvíjení vřelých vztahů s národy celé východní Asie s cílem 

připravit plodnou půdu pro budoucí ekonomickou expanzi Japonska dále na 

„jih“.
51

 Tato opatření se stala jakýmsi odpalovacím můstkem pro pozdější 

formulaci konceptu „Nového řádu“ ｢新秩序、しんちつじょ｣、v rámci kterého 

Japonsko přebírá historickou roli Číny v Asii a znovu sjednocuje asijské národy 

osvobozené od tyranů Západu (zpočátku nasměrováno na trojúhelník Japonsko-

Mandžukuo-severní Čína), a vytvoření „Sféry společného blahobytu“ (zahrnující i 

Nizozemskou Východní Indii a Francouzskou Indočínu) o pár let později.
52

 

Ovšem  z hlediska japonské vlády, nikoliv armády, se zde však stále jednalo 
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 „Universální bratrství“, či všech „osm koutů světa pod jednou střechou“ 

｢八紘一宇、はっこういちう｣、šlo o japonský slogan, který se stal nesmírně populárním během 

třicátých let. Jeho náplň se posunula směrem k opodstatnění japonských výbojů a etnocentrismu, 

tedy jinými slovy, rozsah imperiální vlády neměl mít žádnou přirozenou hranici a proces 

globálního rozšíření japonského mocenského vlivu němel mít důvod být zastaven.  
50

 Je logické k tomu dodat, že celá tato záležitost nabyla konečného ztvárnění až v době válečného 

stavu, což mělo na její podobu značný dopad. „Sféra společného blahobytu“ měla v prvé řadě 

sloužit bezprostřednímu úkolu, jímž bylo dosáhnout vítězství a odvráti porážku Japonska, to si 

samozřejmě vyžádalo přijetí k tomu vedoucích vojenských priorit. Beasley, W. G., 1987, pp. 32, 

233, 243-5. 
51

 Těmto krokům předcházela tzv. „japonská Monroeova doktrína“, jinak také deklarace mluvčího 

ministerstva zahraničí Amaua Eidžiho 天羽 英二 z roku 1934, jež měla za cíl dát světu najevo, že 

Japonsko předbírá veškerou zodpovědnost za udržení míru v Asii. Hirota Kōki 広田 弘毅、tehdy 

ještě jako ministr zahraničí, prohlásil Asii za zvláštní zónu, která má antikomunistickou, 

projaponskou a promandžukuovskou orientaci, a že severní Čína je nedílnou součastí japonské 

národní existence. Vyhlášení „svaté války“ ｢聖戦、せいせん｣ Sovětskému svazu a Číně se mělo 

stát národním poslaním Japonska.    
52

 Nesmím ještě opominout zmínit tzv. „Jenový blok“ ｢円域、えんいき｣、což je termín 

poukazující na uzavřený finanční a hospodářský systém, vytvořený ve třicátých letech ve východní 

Asii. Byl založen na japonské měně, jenu ｢円｣、a byl zřízen jako prostor k začlenění 

industriálních a surovinových zdrojů okupovaného Mandžuska, a posléze i okupovaných území 

Číny, do japonského imperiálního hospodářství, včetně tehdejší Formosy a Koreje.  
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v intencích  „neformálního“ impéria (‚informal‘ empire), tzn. že primárním cílem 

nebyla teritoriální, ale ekonomické expanze.
53

   

Celé impérium
54

 mělo být podle předběžných ekonomických plánů rozděleno 

do dvou základních zón. Vnitřní prstenec zahrnoval země východní Asie, tedy 

kromě Japonska, také Koreu, Mandžukuo, severní Čínu a Formosu, a ztělesňoval 

jakési „průmyslové jádro“ říše. Japonsko se jako středobod mělo stát zdrojem 

veškerého kapitálu, technologií a řídících „mozků“ pro tyto sousedící země, kam 

se měl postupně přesouvat veškerý zpracovatelský průmysl. Vnější prstenec pak 

tvořil zbytek Číny, jihovýchodní Asie a jihozápadní Pacifik, jenž pak představoval 

hlavní zásobárnu veškerých nerostných surovin, kýžených materiálů a 

potravinových zdrojů, určených ke zpracování v onom vnitřním prstenci. Tento 

průmyslový oraganismus měl pak ztělesňovat onu kýženou asijskou spolupráci a 

touhu po dosažení „společného blahobytu“, tzn. že ideálně měl být ku prospěchu 

všech zúčastněných stran.
55

 Teď se samozřejmě dostávám k zásadní otázce, a totiž 

k tomu, kdo nebo co mělo mít celou tuto složitou organizaci na starosti. 

 Ministerstvo Velké východní Asie ｢大東亜省、だいとうあしょう｣、 

původně pojmenované jako Ministerstvo pro kolonizaci 

｢拓務省、たくむしょう｣、bylo vytvořeno v roce 1929 s cílem dohlížet nad 

územími, které Japonsko získá v rámci svého výbojného tažení. Ministerstvo bylo 

přejmenováno až v listopadu 1942, kdy už nemělo ve své kompetenci pouze 

oblasti Mandžuska a Číny, ale též dobytá území jihovýchodní Asie, Filipín a 

mnoha tichomořských ostrovů. Zároveň v tu dobu došlo zásluhou tehdejšího 

předsedy vlády generála Tōdža Hidekiho 東条 英機 k přesunu řady pravomocí 

zastávaných dříve ministerstvem zahraničí právě na tento úřad.
56

     

Tato vládní instituce měla politickou a správní zodpovědnost za veškerá území 

pod japonským vlivem – sahala napříč od Aleutských až k Šalamounovým 

ostrovům a od ostrova Wake až k Barmě a Andamanům. Celkově se jednalo o 

rozlohu 4,4 milionů kilometrů čtverečních, se zhruba 150 (později 300) miliony 

obyvatel na počátku tichomořských bojů. Správa těchto rozlehlých prostor pak 
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 Beasley, W. G., 1987, pp. 199, 201-5, 207, 227. 
54

 Viz Mapa 1.8. 
55

 Beasley, W. G., 1987, pp. 255-6. 
56

 Kupříkladu pod něj nově spadala i správa ambasád a vyslanectví v Mandžukuu, Číně, 

Francouzské Indočíně a v Thajsku. Beasley, W. G., 1987, pp. 236-8. Ministerstvo pak bylo 

oficiálně zrušeno v srpnu 1945, kdy konec války přinesl také soumrak nad japonskými 

zámořskými držbami.   
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vytvářela zvláštní až roztodivnou struktukturu, která by se dala spíše přirovnat 

k nějakému náhodnému shluku, než-li konkrétnímu systému.
57

 Správní břemeno, 

kterému muselo Japonsko čelit, bylo tedy dosti značné.
58

 Především logistická 

podpora se projevila jako nejsložitější problém v průběhu války, hlavně po 

prohraných bitvách o Midway a Guadalcanal.  

Je třeba ovšem předem vyjasnit ještě jednu skutečnost, a to že zde existovala 

území, která byla povážována za „vlastní“ kolonie, a tudíž jejich správa byla jaksi 

nad rámec tohoto ministerstva. Jednalo se o tyto kolonie: Formosu 台湾 (1896), 

Koreu 朝鮮 (1911) a též Karafuto-čō 樺太庁 (1907). Ale obvykle se mezi ně 

řadí i ta teritoria, jejiž status nebyl striktně „koloniální“, jednalo se především o 

Kwantungské pronajaté území 関東州、a také bývalé německé sféry vlivu 

provincii Šan-tung 山東省 a Jihopacifický mandát 南洋。Kurilské ostrovy 

千島列島、Rjūkjū a Boninské ostrovy 南西諸島と小笠原諸島 byly 

považovány za vlastní území Japonska.
59

 

Takže teritoria řazená pod správu zmíněného ministerstva
60

 byla tříděna jako: 

Mandžukuo 満州国、 Mongolská autonomní federace  蒙古自治邦、  Čínská 

republika – Nanking 汪兆銘政権、Čínská okupovaná území 

中国占領地、Macao 澳門、Hongkong 香港、Thajské království (Siam) 

泰国、Autonomní provincie Francouzské Indočíny 仏印進駐、Barma (nezávislá 
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 ____.Ministry of Greater East Asia, Wikipedia, the Free Encyclopedia,  

 http://en.wikipedia.org/wiki/Ministry_of_Greater_East_Asia a Beasley, W. G., 1987, p. 243. 
58

 Viz Mapa 1.9. 
59

 V tomoto případě je jakékoliv vymezení přesné hranice zastávaných pravomocí ve věcech 

správy velice problematické, protože i vznik samotného ministerstva provázela dlouhá cesta. Ale 

jistou věcí týkající se Formosy, Koreje a Karafuta  bylo, že v těchto koloniích platila zásada 

japonské politické jednoty, ale zároveň v nich nebyla formálně přiznána platnost císařské ústavy se 

všemi jejími deklarovanámi právy, to jim bylo hned od počátku odepřeno. Každá z nich měla ve 

svém čele generálního místodržitele ｢総督、そうとく｣ s poměrně širokými výkonnými i 

zákonodárnými pravomocemi, který byl  jaksi zprostředkovaně přímo zodpovědný císaři, ve 

věcech civilní správy skrze ministerského předsedu, v záležitostech vojenských skrze ministra 

války a náčelníka generálního štábu. Jednalo se tedy o vysoce prestižní a také žádané posty. Od 

konce roku 1942 pak Formosa a Korea spadaly pod ministerstvo vnitra, Kwantung byl připojen 

k Mandžukuu. Více k tomu tématu viz Beasley, W. G., 1987, pp. 142-155, 238. 
60

 Působení ministerstva v praxi je opět velice obtížně jasně stanovit, jelikož probíhající válka 

umožňovala vrcholným složkám armády a námořnictva do jeho fungování dle svých potřeb 

neustále zasahovat. Zatímco zájem armády, a tudíž i ministerstva války, byl od počátku primárně 

upřen na rozlehlá a lidnatá území: Filipíny, Malajsko, Jávu, Sumatru a Barmu. Odlehlejší a menší 

ostrovy jako Celebes, Moluky, Nová Guinea a Bismarckovo souostroví,  byly zase v zorném poli 

ministerstva námořnictva. Beasley, W. G., 1987, p. 238. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Ministry_of_Greater_East_Asia
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od srpna 1943)  緬甸、Filipíny (nezávislé od října 1943)  比島、Timor 

ティモール島、Vánoční ostrov クリスマス島 a Jihovýchod  南東。 

Právě posledně zmíněná oblast se dále dělila na:  Provincii Šōnan (Melaka, 

Singapur a Sumatra) 昭南島、Jávu ジャワ島、Borneo ボルネオ島、Celebes 

セレベス島、Sundské ostrovy スンダ諸島 a Novou Guineu 

ニューギニア島。 

Ostatními vnějšími zónami byly: Chaj-nan 海南、 Paracelské a Spratlyho 

ostrovy včetně jejich bezprostředního okolí  西沙群島と新南諸島、Nauru  

ナウル、Banaba バナバ島、Wake ウェーク島、ostrovy Attu a Kiska 

アッツ•キスカ島、Šalamounovy ostrovy ソロモン諸島、 Gilbertovy ostrovy 

ギルバート諸島、Andamany a Nikobary アンダマン・ニコバル諸島。 

Mezi „plánovanou“ správu se řadily: ruský Dálný východ a Sibiř  

極東共和国とシベリア、Britská Indie イギリス領インド帝国、 Austrálie 

豪州、ostrovy Santa Cruz サンタクルーズ諸島、Nové Hebridy 

ニューヘブリデス諸島、Nová Kaledonie ニューカレドニア、Fidži 

フィジー諸島、Wallis a Futuna ウォリス・フツナ、Tuvalu ツバル、Západní 

Samoa 西サモア、Tokelauトケラウ諸島 a Tonga トンガ。 

  Jednalo se vůbec o první novodobý pokus o vytvoření tak rozsáhlé regionální, 

politické a ekonomické spolupráce v rámci celého západního Pacifiku. Navíc je 

velmi zajímavou skutečností, že tento samotný územní rozsah „Sféry společného 

blahobytu“ kopíroval téměř přesně ten samý region, kterému začal v letech 

osmdesátých a devadesátých jasně dominovat japonský kapitál, jenž si ještě mimo 

„to“ od té doby dokázal zajistit další zajímavé odbytiště, a to australský trh, jehož 

surovinové zdroje slouží jako základní kámen současné japonské průmyslové 

produkce.
61
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 Viz Alvstam, C. G., 2001, pp. 178-9 a Beasley, W. G., 1987, pp. 149-155, 210-19. 



25 

 

2. Studená válka v Tichomoří a formování regionálních bloků  

 

Byl to nástup studené války na přelomu čtyřicátých a padesátých let, který 

přivodil styčný bod mezi mezinárodním, meziregionálním, regionálním a místním 

rozměrem politiky a vojenské strategie v asijském Tichomoří.
62

 Přesněji řečeno, 

jednalo se o vypuknutí korejské války v červnu 1950, jež účinně začlenila tento 

region do systému studené války. Ale na rozdíl od evropského prostředí, kde 

studená válka rozdělila své protagonisty do dvou nesmiřitelných a jasně 

vymezených táborů, situace v západním Pacifiku byla poněkud složitější a takto 

vymezené bloky se tam v podstatě po celé trvání konfliktu nikdy nezformovaly.
63 

Navíc jihovýchodní Asie se stala v polovině padesátých let hlavní zárodečnou 

centrálou pozdějšího hnutí „nezúčastněných“ zemí při konání asijsko-africké 

konference v indonéském Bandungu.  

 Ačkoliv válka v Tichomoří poskytla značný strategický důvod pro to, aby se 

k tomuto regionu přistupovalo jako k celku, a přestože existovala počáteční vůle 

Spojených států navázat na předchozí japonské koloniální dědictví nějakou 

formou užší spolupráce mezi zainteresovanými stranami, tak pod tlakem vývoje 

událostí si nakonec západní mocnosti zvolily cestu odděleného přístupu 

k jednotlivým zemím jak východní tak jihovýchodní Asie.
64

 Tato dělba práce 

zvýraznila rozdíly mezi oběma subregiony v brzku po skončení války, a to tím 

způsobem, že východní Asii zcela pohltilo sovětsko-americké soupeření a 

komplikovaná vnitropolitická situace v Číně a Japonsku, zatímco jihovýchodní 
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 Na vnitrostátní úrovni se jednalo o soubor občanských konfliktů vedených na pro a proti 

komunistické škále (Čína, Korea a Vietnam). Na regionální úrovni šlo o proces dekolonizace a 

s ním související vznik nových státních útvarů v celé jihovýchodní Asii. Meziregionální úroveň 

byla zintenzivněna vznikem ČLR a její politickou a ekonomickou angažovaností v obou částech 

východní Asie. A nakonec globální úroveň, jež akcelerovala za války ve Vietnamu. Je ovšem 

zapotřebí poznamenat, že tyto úrovně bezpečnosti neexistovaly jaksi nezávisle na sobě, ale byly 

naopak v jistých časových údobích zcela intenzívně navzájem prostoupeny. Viz Buzan, B.; 

Wæver, O., Regions and Powers: The Structure of International Security, Cambridge University 

Press 2003, pp. 129-142. 
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 Kromě dvou světových supervelmocí (superpowers), Spojených států a Sovětského svazu, lze 

v kontextu studené války v asijském Tichomoří hovořit pouze o dvou regionálních mocnostech 

globálního významu (regional great powers of global significance), a to Číně a Japonsku. Yahuda, 

M., The International Politics of the Asia-Pacific, RoutledgeCurzon 2004 (2
nd

 edition), pp. 11, 79. 
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 Jak již upozornili Barry Buzan a Ole Wæver, jednotlivé asijské modely regionální bezpečnosti 

byly v průběhu studené války hojně proniknuty, ale ne zcela podřízeny dvěma tehdejším 

supervelmocem. Takže oba autoři považují navzdory nedávné minulosti východní a jihovýchodní 

části Asie za víceméně oddělené bezpečnostní celky, i když s jistým meziregionálním předělem 

zprostředkovaným Čínou. Buzan, B.; Wæver, O., 2003, pp. 128-143. Viz též Mapa 2.1.                                                                                 
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Asie byla zavlečena do víru boje o nezávislost uvnitř samotných evropských 

kolonií.
65

 

Mezi bezprostřední následky války se též totiž řadila skutečnost, že regionální 

úroveň bezpečnosti ve východní Asii byla téměř nečinná, tzn. že se hlavní  

bezpečnostní dynamika odehrávala na vnitrostátní, viz občanská válka v Číně, 

příp. globální úrovni, viz americká okupace Japonska a společná sovětsko-

americká správa Koreje. Dokud tedy nezvítězili komunisté v Číně, obě 

supervelmoci se nestáhly z Korejského poloostrova a Japonsko nezískalo zpět 

svou suverenitu, tak se skutečný potenciál pro vlastní regionálně bezpečnostní 

celek nerozvinul.  

Naopak ústřední středobodem vnitroregionálních vztahů se stalo Japonsko a 

postoj sousedních států k němu. Společná jim byla jednak všeobecná obava z jeho 

možné remilitarice, ale též jeho potenciálního úsilí o znovuobnovení sféry svého 

předválečného vlivu ve východní Asii a také místní teritoriální spory o skupinky 

ostrovů mezi Jižní Koreou a Japonskem, ale též oběma „Čínami“ a Japonskem.
66

  

Ovšem je třeba tento vývoj analyzovat i z hlediska pozdějšího intenzivního 

propojení celého asijskopacifického regionu, jelikož od momentu, kdy se Spojené 

státy naplno zapojily do bojů v Indočíně na konci čtyřicátých let, zapříčinil 

počátek studené války v Asii spojení  obou spádových oblastí v jeden celek, a to 

jak z hlediska globální tak též místní roviny. Od té doby se také začala brát daleko 

více v úvahu pravděpodobnost možného přímého vlivu výsledků místních 

mocenských střetů, či bojů za nezávislost, na konečné globální rozdělení moci a 

vlivu ve světě. Tento trend pak vytvořil prostředí, v rámci kterého tamější lokální 

vládci usilovali o získání přízně jedné ze supervelmocí, jež by podepřela jejich 

vlastní vnitropolitickou pozici. Naproti tomu se zase samotné supervelmoci 

snažily navázat spojenectví s těmito vládními představiteli, aby tak upevněnily 

vlastní globální postavení uvnitř systému studené války.
67
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 Yahuda, M., 2004, pp. 21-2. K bezprostřední poválečné podobě regionu viz Mapa 2.2. 
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 Jihovýchodní Asie byla naproti tomu ihned od počátku studené války vtažena do svého 

vnitroregionálního dění v souvislosti s procesem dekolonizace. Zároveň ovšem byl tento proces 

hojně ideologicky protnut. Dají se zde v této souvislosti vystopovat jisté podobnosti s poválečnou 

situací na Blízkém východě a v jižní Asii, kde se též formovaly základy regionálních 

bezpečnostních vztahů – tedy v jisté mocenské a územní roztříštěnosti přibližně stejně silných 

hráčů a v masové zangažovanosti světových supervelmocí. Na rozdíl od těchto případů však 

jihovýchodní Asie prokazovala jednu zásadní odlišnost, a to že zde jednoznačně převažoval vliv 

globální úrovně na formování vnitroregionálních bezpečnostních vztahů na úkor vnitrostátní 

situace, snad jen s výjimkou pozdějšího kambodžského konfliktu.        
67

 Yahuda, M., 2004, p. 22. 
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Takže situace v západním Pacifiku se zdála být po značné trvání či dokonce celou 

délku studené války daleko více proměnlivá než v Evropě, kde se naopak dva na 

těsno řízené nesmiřitelné vojenské pakty navzájem konfrontovaly skrze zcela 

jasně definovanou dělicí linii. Je až paradoxní, že dva hlavní ozbrojené střety 

studené války byly vedeny v regionu, který na rozdíl od evropského prostředí 

vykazoval takovou situační flexibilitu. Pro celé asijské Tichomoří bylo totiž  

charakteristické uzavírání dvoustranných dohod o vzájemné spojenecké 

spolupráci, tedy mezi supervelmocí a tamějším regionálním partnerem. A právě 

tento systém často umožňoval „měnit“ strany v již rozehrané partii.
68

 Klasickým 

případem byla komunistická Čína, která prodělala pozvolný vývoj od pozice 

blízkého spojence Sovětského svazu v padesátých letech, až k úrovni cílené 

spolupráce se Spojenými státy v polovině let sedmdesátých.
69

        

 Nicméně při bližším mapování přerodu západotichomořkého regionu ve 

světově nejdynamičtější centrum hospodářského růstu a technologických změn, 

vychází ze zpětného pohledu na světlo skutečnost, jak důležitá byla úloha 

Spojených států při poskytování bezpečnostních struktur a ekonomického 

prostředí, jež tento trend umožnila. Při absenci mnohostranné bezpečnostní 

organizace typu NATO, Spojené státy zapříčinily v padesátých letech sjednání 

série bilaterálních bezpečnostních smluv či jejich obdob pro zajištění prostoru na 

rozmístění systému vojenských základen a podpůrných zařízení, jež následně 

učinily z jejich asijskotichomořské strategie vojensky životaschopný nástroj. 

Spojené státy tak postupně navázaly dlouhodobé smluvní vztahy s Japonskem a 

Jižní Koreou ve východní Asii, s Filipínami a Thajskem (tzv. Manilský pakt) 

v jihovýchodní Asii, a nakonec též s Austrálií a Novým Zélandem v Oceánii.
70

 

Tato obranná struktura  tichomořského perimetru byla dále podepřena dalším 
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 Vůbec pro jihovýchodní Asii je dosti typická absence jisté bližší vnitroregionální spolupráce, 

přinejmenším do roku 1993, kdy bylo vytvořen orgán Regionálního fóra organizace ASEAN 

(ASEAN Regional Forum). Yahuda upozorňuje na tu skutečnost, že při existenci takové 

různorodosti a proměnlivosti bezpečnostního uspořádání, jaké panovalo za studené války, nelze 

snad ani předpokládat možnost existence nějakého regionálního „řádu“ . Viz  Yahuda, M., 2004, p. 

12. 
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 Yahuda, M., 2004, pp. 12, 166-183. Vývoj vztahů Číny k oběma supervelmocem a zbytku 

asijského Tichomoří se dá také chronologicky vymezit, a to, zaprvé, na období čínské opozice vůči 

Spojeným státům (1949-1969), jež zahrnovalo dvě etapy – spojenectví se Sovětským svazem 

(1950-1958) a „sólo“ nepřátelství vůči oběma supervelmocem (1959-1969); a za druhé na období 

obratného řízení tripolarity (1970-1989), které mělo opět dvě etapy – čínský příklon k Americe za 

účelem vrácení úderu sovětskému obklíčení (1970-1981) a nezávislou zahraniční politiku (1982-

1989). 
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 I když v případě Nového Zélandu tyto svazky rapidně ochladly v polovině osmdesátých let.  
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pilířem v podobě posílení amerických základen na Guamu a Havaji, což bylo 

umocněno také zvláštními opatřeními učiněnými na americkém poručenském 

území v centrálním a jižním Pacifiku.
71

  

 Výsledkem tak byla skutečnost, že jakmile se Spojené státy ujaly své 

strategické role v celé západnopacifické oblasti jako součásti širšího strategického 

rámce, jež byl ve svém rozsahu jak globálního tak regionálního charakteru, řada 

jejich bilaterálních partnerů začala mít sklon vnímat svou úlohu v mnohem užším, 

lokálním či až sebestředném měřítku. Řada vládních představitelů těchto zemí 

začala posuzovat toto strategické partnerství dle možnosti prosazení svých 

vlastních národních zájmů, či upevnění svého mocenského postavení v regionu. 

Vždyť se také americká frustrace z celkového vývoje situace na tichomořských 

ostrovech v průběhu osmdesátých let zřejmě nejintenzivněji projevila ve složitých 

vyjednáváních o prodloužení přítomnosti amerických základen na Filipínách a v 

dlouhodobém sporu o možnost kotvení amerických vojenských plavidel s 

jaderným nákladem v novozélandských přístavech. 

 Samotné místní poválečné uspořádání bylo nastíněno již vzájemnými 

dohodami dosaženými na předešlé jaltské konferenci, jež mimochodem střídavě 

odrážely reálie americké námořní nadvlády v Pacifiku a sovětskou dominanci nad 

pevninskou východní Asií. Výsledkem bylo rozdělení sfér vlivu v regionu. 

Zatímco Spojené státy vykonávaly nadvládu nad ostrovními částmi asijského 

Tichomoří, tedy nad Filipínami, Okinawou a Japonskem. Sovětský svaz znovu 

nabyl Sachalin a obsadil Kurilské ostrovy. Dále získal svrchovanost nad 

mandžuskou železnicí a tamějšími přístavy a dosáhl čínského souhlasu pro 

garanci nezávislosti svého chráněnce, bývalého Vnějšího Mongolska. Naproti 

tomu se znovunabývání moci evropskými koloniálními mocnostmi v jihovýchodní 

Asii odehrávalo zcela pod hlavičkou britského impéria. Přičemž od samotné Číny 

se od počátku očekávalo, že se po válce vnitřně sjednotí a zařadí bok po boku 

ostatních velmocí při vytváření poručenské správy na Korejském poloostrově.
72

 

Americká vize mezinárodního pořádku ovšem nebyla omezena pouze na úvahy 

o strategické rovnováze moci, šlo jí též o kladení důrazu na vnitropolitickou 

stabilitu ve formě demokratických institucí uvnitř tamějších států. Základní 
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 Tato oddělená zařízení byla pod správním dohledem vrchního velitele pacifické oblasti 

amerického námořnictva.  
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 Viz Buckley, R., The United States in the Asia-Pacific since 1945, Cambridge University Press 

2002, p. 29. 
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součástí Rooseveltovy původní poválečné strategie pro asijské Tichomoří bylo 

docílení stavu, kdy se “sjednocená a demokratická“ Čína stává prubířským 

kamenem mocenské stability v Asii, tzn. aby se ukázala být schopná vykonávat 

rozhodující vliv v oblasti  jako jedna z hlavních velmocí poválečného uspořádání, 

jak to sám nastínil již ve svém projevu o „čtyřech svobodách“ (‚Four Freedoms‘ 

speech) v lednu 1941 a v Atlantické chartě, kterou společně s Winstonem 

Churchillem vyhlásil v srpnu téhož roku.
73

   

Americká administrativa byla později velice rozčarováná nad pokračujícím 

občanským konfliktem v Číně a nad neutěšeným stavem čínské společnosti, jež se 

nedokázala ani po počátečních amerických snahách sjednotit a být důstojným 

reprezentantem  poválečných změn v regionu.  

 Navzdory sovětským obavám však americká administrativa nejevila většího 

zájmu jakkoliv vojensky zasahovat do probíhající války, jelikož případné náklady 

na porážku čínských komunistů se zdály být neúnosné v poměru k narůstajícímu 

vlivu Maova hnutí v čínské společnosti. Tento fakt je velmi zajímavý především 

z perspektivy již dnes poměrně známé skutečnosti, že Mao Ce-tung i Čou En-laj 

měli pravděpodobně značný zájem o udržení „vřelých“ styků se Spojenými státy, 

přinejmenším z ekonomického hlediska, či aby tak zabránili přílišné čínské 

závislosti na Sovětském svazu. Navzdory tomu však nikdy nevyslali jasný signál 

navenek, že o to skutečně stojí.
74

    

 Ztráta Číny byla v amerických politických kruzích považována za zcela 

„prohýřenou“ šanci. Spory uvnitř Trumonovy administrativy se ještě více 

vyostřily a ani republikánská opozice nenachala na vládě nit suchou. Senátor 
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 Yahuda, M., 2004, pp. 22-3, 106-7. Atlantická charta hájila principy, jež měly následující 

podobu: popírala právo na územní expanzi, zaručovala právo na sebeurčení pro všechny národy, 

hájila vyvoření otevřeného liberálního hospodářského systému a podporovala mezinárodní 

spolupráci při ochraně míru a bezpečnosti ve světě. Ačkoliv byly tyto zásady se sovětským 

souhlasem včleněny do zakládající charty OSN na sanfranciské konferenci v roce 1945 a navzdory 

sovětské účasti při brettonwoodském vyjednávání, jež položilo základy pro garanci světové 

ekonomiky založené na volném trhu, začalo být velice brzy evidentní, že Sovětský svaz nemá 

nejmenší zájem tyto principy jakýmkoliv pro Západ akceptovatelným způsobem naplňovat. 

Americká desiluze ze sovětského přístupu k Polsku v šetačtyřivátém roce tak výrazně přispěla 

k formování amerických pozic na Dálném východě. 
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 Trumanova administrativa též zpočátku poměrně dlouhou věřila v možný čínský odklon od 

Moskvy, tak jak se tomu stalo v případě Titovy Jugoslávie. Tyto naděje se však nenaplnily a jako 

studená sprcha pak ve Washingtonu zapůsobila informace o uzvaření čínsko-sovětského paktu o 

vzájemném přátelství a spolupráci z února 1950. Viz Buckley, R., 2002, p. 62. 
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McCarthy prohlásil tuto újmu za hořkou prohru způsobenou vnitřním rozkladem a 

ideovou nejednou amerického ministerstva zahraničních věcí.
75

  

Skutečností však zůstává, že období mezi říjnem 1949, kdy byly vyhlášena 

Čínská lidová republika, a červnem 1950, kdy vypukla válka v Koreji, přineslo 

zcela zásadním změny týkající se budoucí náplně americké strategie v západním 

Pacifiku.
76

 Všeobecné zklamání z dění v Číně vedlo též k pozvolnému 

přehodnocení amerického záměru na stažení ozbrojených sil z Korejského 

poloostrova jižně od 38. rovnoběžky. Přitom původně byly Spojené státy  

přesvědčeny o strategické nutnosti jejich stažení.
77

    

I když se pak v západním Pacifiku zhroutil původní jaltský systém díky 

vítězství komunistického režimu v Číně,  tak se přesto Trumanova administrativa 

začátkem roku 1950 rozhodla, že důležitost Tchaj-wanu pro americké zájmy není 

dost vysoká na to, aby se Američané aktivně podíleli na jeho ochraně proti 

případné komunistické hrozbě, za což byla hlasitě kritizována republikánskou 

opozicí.
78

 Především její strategie „omezené podpory“ Čankajškova Kuomintangu 

se setkávala spíše s nepochopením, než s nadšením.
79

   

Nejdříve 5. ledna 1950, tedy v době kdy se Mao dostal do složitých 

vyjednávání se Stalinem ohledně budoucí spolupráce, prezident Truman dal na 

srozuměnou, že Spojené státy nemají nejmenší zájem na obraně Tchaj-wanu. 

Později, tedy 12. ledna, pak Acheson prohlásil v rámci tiskové konference, že 

americký obraný perimetr v Asii se rozpíná napříč Aleutských ostrovů, Japonska, 

Okinawy a Filipín dolů směrem k Austrálii a Novému Zélandu na jihu. Přičemž  

Korea nebyla vůbec do této životně důležité bezpečnostní struktury zahrnuta a 

měla i nadále zůstat pod záštitou Spojených národů.
80

 

Vládní administrativa stále dávala větších přednost v těchto klíčových dnech 

svým dlouhobým zájmům, mezi něž patřilo docílení roztržky mezi Pekingem a 

Moskvou, což bylo ovšem v rozporu s jejími krátkodobými strategickými cíli, za 
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 Buckley, R., 2002, p. 57. 
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jichž protlačení se v rámci agendy razantně postavila republikánská opozice, která 

žádala větší finanční prostředky pro aktivity Kuomintangu. Hlavní prioritou pro 

Trumanovu vládu totiž zůstávala i nadále Evropa.
81

         

 Mezitím v komunistickém táboře přetrvála hluboká nedůvěra mezi Maem a 

Stalinem, a to vše navzdory uzavření společné spojenecké dohody. Nicméně i přes 

tyto rozpory oba shodně podpořili severokorejského vůdce Kim Ir-sena v jeho 

usilí o sjednocení poloostrova i za použití násilných prostředků. Sovětský svaz i 

Čína neměly v tu dobu nejmenší důvod se domnívat, že Američané vojensky 

zakročí, o čemž vypovídá i samotná skutečnost, že obě mocnosti neměly 

připravený žádný konkrétní krizový plán, kdyby si to Spojené státy náhodou 

rozmyslely.
82

 

Ačkoliv studená válka již začala ovlivňovat mezinárodní politiku v asijském 

Tichomoří, což bylo mimochodem prokázáno již zasláním americké subvence do 

Indočíny v květnu 1950, byl to až korejský konflikt, jež položil základy pro hrubé 

obrysy linie tahnoucí se následujících dvacet let východní Asií mezi 

komunistickým blokem a tzv. „svobodným“ světem pod vedním Spojených 

států.
83

  

 Americká reakce na vypuknutí konfliktu byla následující, prezident Truman 

okamžitě uvalil hospodářské embargo na Čínu a nechal rozmístit sedmou 

americkou flotilu (Seventh Fleet) v Tchaj-wanské úžině, aby tak zabránil případné 

čínské anexi ostrova v době, kdy bude veškerá pozornost upřena na korejské 

bojiště. Trumanův hlavní záměr tkvěl ve snaze zabránit tomu, aby se Tchaj-wan 

stal hlavní sovětskou základnou v západním Pacifiku. Maova reakce na tato 

opatření odrážela jeho přesvědčení o pokračující nepřátelské politice Spojených 

států vůči Číně. Mao prohlašoval, že jediným záměrem, proč Američané nadále 

spozorují Čankajškův režim na Tchaj-wanu, je plán budoucí invaze na pevninu, 
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 Yahuda, M., 2004, p. 25 a Borthwick, M., Strategies of Containment in Asia, Borthwick, M. 

(ed.), The Pacific Century: The Emergence of Modern Pacific Asia, Westview Press 1998 (2
nd

 

edition), p. 396. Trumanova vláda se tehdy stále ještě upínala k naději, že se vyskytne nějaká jiná 

možnost, jak by bylo možné zajistit suverenitu Tchaj-wanu bez použití přímé vojenské záštity.  
82

 Buckley, R., 2002, p. 64 a Yahuda, M., 2004, pp. 25-6. Sovětský svaz měl ze všech tří později 

zainteresovaných hráčů největší zájem na sjednocení Korejského poloostrova pod hlavičkou 

korejských komunistů. Byl to také Stalin, kdo se nejvíce zasloužil o dodávky zbraní a 

hospodářskou pomoc Kimově režimu. Podle současných odborných studií se dokonce objevují 

informace, že sovětská strana více méně „přinutila“ Maoův režim, aby se přímo zapojil do 

probíhajících bojů, tzn. že onen prvotní impuls pro pozdější zahájení masové protiofenzívy přišel 

z Moskvy, nikoliv z Pekingu.   
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 Viz Buckley, R., 2002, p. 63. 



32 

 

aby tak pomocí vojenských prostředků zvrátili výsledek občanské války. Dá se 

říci, že toto byl rozhodující moment pro zahájení čínské konfrontační strategie 

vůči Spojeným státům.
84

 

 Zároveň však nastal zásadní zlom v posuzování amerických strategických 

zájmů. Do budoucna se již nerolišovalo mezi zájmy primárního či sekundárního 

významu. Od vypuknutí korejské války už žádná potenciální hrozba neměla zůstat 

bez povšimnutí a na příště měly mít veškeré strategické cíle stejnou váhu. 

Trumanova administrativa nově definovala své kýžené záměry v absolutních 

termínech a plánovala uplatnit strategickou doktrínu „zadržování“ (‚containment‘) 

komunistické hrozby v celém regionu v také formě,  jak to bylo vypracováno 

v rámci směrnice národní bezpečnostní rady (NSC-68) z roku 1949. Jednalo se 

vůbec o první komplexní pokus o přenesení studenoválečné stragie do oblasti 

asijského Tichomoří.
85

     

Korejská válka také pobídla Spojené státy k tomu, aby usilovaly o zahrnutí 

Japonska do svých plánů na posílení táboru „svobodného“ světa v regionu. To 

v sobě pojilo přípravu na uzavření mírové dohody a svázání Japonska s jistou 

formou regionálního spojenectví. John Foster Dulles byl jako zvláštní vládní 

vyslanec počátkem roku 1951 pověřen tím, aby vyjednal předběžné podmínky 

budoucí spolupráce přímo s japonskými lídry. Dullesovi se ovšem nedařilo 

přesvědčit japonskou vládu o nutnosti obnovení zbrojení a znovuvytvoření 

regulérní armády. Jednání dlouhodobě nikam nevedla, a proto se nakonec místo 

toho spokojil s plánem hospodářské spolupráce, díky které měl konečný japonský 

objem produkce posloužit válečnému úsilí v Koreji. 

 Mimo uzavření samotné mírové smlouvy v San Francisku, ke kterému došlo 

v září 1951, Spojené státy také podepsaly dohodu o vzájemné obraně s Filipínami 

již v srpnu téhož roku a o měsíc později i obdobný pakt s Austrálií a Novým 

Zélandem. Japonsko se též nakonec dohodlo se Spojenými státy na podmínkách 

spojenecké spolupráce a příštího roku nabylo zpět svou suverenitu, když 

Američané oficiálně ukončili okupaci země. 
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 Yahuda, M., 2004, p. 26. 
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 Celkový pohled viz Mapa 2.3. Yahuda, M., 2004, p. 27. Sledujíce evropský „vzor“, východní 

Asie byla rozetnuta vedví, narýsováním pomyslné demarkační čáry táhnoucí se skrze Japonské 

moře, linii příměří na 38. rovnoběžce a Tchaj-wanskou úžinu až k Filipínám. Právě zmíněná úžina 

se pak stala dějištěm dalších dvou závažných krizí, kdy se při čínsko-tchaj-wanském sporu o 

skupinky ostrovů dokonce zjevila hrozba možného použití jaderných zbraní z americké strany. 

Více o tom dále v textu.    
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Jak už bylo předešle zmíněno, navzdory intezivnímu úsilí se tedy  Američanům 

nepodařilo vyvořit obdobný bezpečnostní model, jež panoval Evropě, a po celé 

trvání studené války se žádný regionální plán na sjednání společného 

tichomořského paktu nikdy nerealizoval. Místo toho se zde ustálil systém 

bilaterálních vztahů založených na individuálně sjednaných podmínkách. Navíc 

přestože se východní Asie stala dějištěm prvního skutečně „žhavého“ střetu nové 

poválečné éry, byly tamější regionální vazby obou soupeřících táborů na rozdíl od 

evropského prostředí poměrně slabé. 

 To platí především v případě Sovětského svazu, jehož vazby na středoevropské 

a východoevropské satelity se vůbec nedaly srovnat se stavem, jež tehdy panoval 

ve východní Asii. Sovětská kontrola severokorejské zahraniční politiky nebyla 

vůbec absolutní a Čína byla příliš velká a nezávislá, aby se dokázala bez námitek 

podvolit moskevskému diktátu. Čínští komunisté navíc velmi profitovali z vývoje 

situace na korejském bojišti. Poprvé v dějinách se totiž čínským obrojeným 

složkám zdatně dařilo držet krok se západními soupeři i jejich moderními 

zbraňovými systémy, což samozřejmě čínské sebevědomí k velké nelibosti 

Moskvy ještě posilovalo.    

Ovšem to nebyly jediné obtíže, jež válka v Tichomoří způsobila. Celkový trend 

vývoje regionu též velmi zkomplikoval poválečnou situaci v jihovýchodní Asii, a 

to především pro evropské státy usilující o znovuobnovení koloniální vlády nad 

tamějšími územími. Japonský imperialismus zde zanechal své nesmazatelné stopy 

přinejmenším ve dvou ohledech, zaprvé, vyvrátil mýty o výlučnosti koloniální 

nadřazenosti „bílých“, a zadruhé, uspíšil nacionální trendy usilující o nabytí 

nezávislosti.
86

  

 Celkem tři základní úrovně zahraničně politických vztahů lze identifikovat 

v počáteční fázi rozvoje států jihovýchodní Asie v poválečné době. Proces 

získávání nezávislosti a samotný charakter poskoloniálního uspořádání v sobě 

samozřejmě zahrnoval styky s metropolitní zemí. V některých případech tato 

úroveň vztahů přetrvala v relativním souladu i po převedení suverenity. Druhý typ 

interakcí v sobě zahrnoval reakce místních na angažmá velmocí v regionu. A 

nakonec poslední úroveň vztahů odrážela vnitroregionální vztahy mezi 

jednotlivými residentními státy. Obecně řečeno, odlišné osudy jednotlivých 
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 Yahuda, M., 2004, pp. 28-9. Mapa 2.4 a Mapa 2.5. 
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kolonií byly při nabývání suverenity vtaženy do širšího rámce mezinárodní 

politiky, jež se soustředila především na problémovou agendu studené váky, a jež 

velmi ovlivnila pozdější uspořádání vztahů i mezinárodní význam nově 

formujících se států.
87

  

Jihovýchodoasijské velitelství  (South East Asia Command, SEAC),
88

 jež tehdy 

spadalo pod britské vedení, od počátků trpělo akutním nedostatkem zdrojů 

k vypořádání se s náhlou a neočekávánou kapitulací japonských ozbrojených 

jednotek v jihovýchodní Asii. To samo o sobě způsobovalo výrazné průtahy v 

rozmísťování spojeneckých sil na území Nizozemské Východní Indie a zvláště 

Francouzské Indočíny. Tamější nacionální skupiny tak získaly dostatek prostoru 

na vyplnění vzniklého politického vakua, což později vedlo k ostrým ozbrojeným 

střetům s původními koloniálními správci, již se pozvolna vraceli na místo činu. 

Skutečně násilný boj, který nevyhnutelně nabyl vnějších rozměrů, se stal 

základním rysem získávání nezávislosti v obou těchto zemích. Dopad 

komunistického vítězství v čínské občanské válce byl v tomto regionu široce 

vnímán především jako zdroj inspirace a podpory pro povstalce a jako zásadní 

výzva pro dosavadní držitele moci.
89

 

Jiným případem byly Filipíny, jež nabyly nezávislosti hned po skončení války, 

a které se zároveň staly blízkým spolupracovníkem Spojených států.
90

 Také se 

nepřihodilo dříve než těsně před skončením studené války, kdy byli Američané 

donuceni zredukovat svou vojenskou přítomnost na ostrovech, že by se Filipíny 
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 Viz Yahuda, M., 2004, p. 29. 
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 Jednalo se o orgán založený s cílem získat dohled nad všemi spojeneckými operacemi na 

jihovýchodasijském bojišti v průběhu války v Tichomoří. V říjnu 1943 Winston Churchill 
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Operační oblast, jíž SEAC dozorovalo v průběhu války, zahrnovala následující území: Indii, 
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Indočínu. Viz ____.South East Asia Command, Wikipedia, the Free Encyclopedia,  

http://en.wikipedia.org/wiki/South_East_Asia_Command.  
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 Yahuda, M., 2004, p. 29. 
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v existenci 4. července 1946. Rychlost předávky měla samozřejmě své strategické důvody. 

Filipínská politická elita přijala ihned od počátku závislé postavení země na Spojených státech, 

právě jim totiž fakticky vděčila za své pokračující dominantní postavení na ostrovech. Bylo to 

dáno tím, že se nejvyšší americký velitel generál Douglas MacArthur rozhodl ze strategických 

příčin jaksi „přehlédnout“ původní kolaborantské činy většiny těchto vládních špiček, a to proto, 

že původním principiálním hnutím odporu za války byla tamější výrazně prokomunisticky 

orientovaná Lidová protijaponská armáda (People’s Anti-Japanese Army, Hukbalahap), na jíž 

podpoře neměl MacArthur nejmenšího zájmu.   
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výrazně  vychýlily ze své rozpolcené pozice, tzn. že by usilovaly o větší 

rovnováhu mezi svou samozvanou asijskou identitou a svojí závislostí na 

americkém spojenci. Američané sice výrazně přispěli k hospodářské obnově 

země, ale zároveň trvali na obchodních nařízeních, které byly ušity přímo na míru 

americkým agrárním a průmyslovým zájmům. 

 V březnu 1947 bylo odsouhlaseno, že budou na filipínském území zřízeny 

rozlehlé americké vojenské základny.
91

 Ovšem v devětačtyřicátém roce na 

ostrovech opět propukly boje, jež zahájili komunisty infiltrovaní Hukové, kteří tak 

usilovali o svržení zkorumpované vládní elity.
92

 To vedlo ještě k většímu posílení 

americké vojenské pomoci Filipínám a k relativnímu zvládnutí nestabilní situace 

v zemi při izolování vzpoury. V lednu 1950 pak americký ministr zahraničních 

věcí, Dean Acheson, prohlásil Filipíny za součást amerického perimetru obrané 

strategie v západním Tichomoří.
93

  

Filipínské základny, jež poskytovaly značnou flexibilitu jinak nedostupnou 

americkým ozbrojeným silám jinde podél východoasijského okraje, neustále 

prokazovaly svou logistickou užitečnost, zvláště za korejské války a znovu 

v letech 1965 až 1972, když americká vojenská angažovanost ve Vietnamu zrovna 

vyvrcholila. Filipínská zařízení navíc umožňovala sedmé americké flotile (Seventh 

Fleet) obsáhnout i rozhodující komunikační námořní trasy, jež spojovaly 

blízkovýchodní producenty ropy s východoasijskými konzumenty.
94

 

Skutečně přinejmenším až do ukočení americké vojenské přítomnosti na 

souostroví koncem studené války zůstalo filipínské vědomí “asijské“ 

sounáležitosti jaksi hluboce rozpolceno. Takže nehledě na sdílený lingvistický a 
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 Americko-filipínská dohoda o zřízení vojenských základen (Military Bases Agreement) 
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problémů, především na problematickou otázku územní integrity, když Mindanao s početnou 
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etnický původ se svými nejbližšími sousedy, Indonésií a Malajsií, Filipíny 

setrvaly jaksi poněkud stranou jejich regionálních zájmů.
95

  

 Indonésie, naproti tomu, vykazovala velkou náklonnost tomu, pro co se vžilo 

označení „nezúčastněnost“ (‚non-alignment‘). Může to být přičteno na vrub jak 

předchozímu spletitému boji za osamostatnění tak indonéským aspiracím stát se 

vedoucím činitelem mocenské politiky v jihovýchodní Asii.
96

 Indonéská 

nezávislost byla poprvé vyhlášena 17. srpna 1945, dva dny po kapitulaci 

Japonska, jež po sobě na ostrovech zanechalo jak vycvičenou indonéskou 

vojenskou sílu tak i dosti činné mláděžnické hnutí.
97

 Britové pak na ostrovy 

dorazili v září 1945, Holanďané o měsíc později, aby přímo čelili těmto masovým 

změnám v tamější společnosti. Holanďané si sjednali vliv nad vnějšími ostrovy a 

pokusili se rozdrtit hnutí za nezávislost pomocí dvou „policejních akcí“. Ovšem 

až při druhé, v prosinci 1948, se zdálo, že by přání Indonésanů o nabytí 

samostatnosti mohlo být naplněno, výrazným způsobem se totiž změnilo 

mezinárodní politické prostředí ve prospěch kolonizovaných národů.
98

   

Holanďané se tak dostávali do stále většího tlaku Spojených států, aby ukončili 

ozbrojené akce a umožnili konečnou separaci. Paradoxně to byl právě úspěch 

zmíněné druhé „policejní akce“, který urychlil jejich pád. Uprostřed kontextu, 

v rámci kterého indonéská armáda zahájila svou gerilovou kampaň, bylo nakonec 
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indonéské armády se zvláště mezi vyššími důstojníky vyskytoval obecně sdílený názor, že oni 

sami mají mnoho společného  se  svými vietnamskými protějšky, jichž příslušný zápas za 

nezávislost zahrnoval i protikoloniální ozbrojené střety. A skutečně, indonéská cesta 

k osamostanění obsáhla oba elementy boje: diplomacii i ozbrojé násilí. Yahuda, M., 2004, pp. 30-

1. 
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 Buckley, R., 2002, p. 38. 
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 Yahuda, M., 2004, p. 31. V prvních dvou letech po válce bylo americké cítění ve prospěch 

osamostatnění národů, spíše než zachování starých kolonialiních struktur, výrazně tlumeno 

potřebou podepřít vysílené západoevropské státy a jejich křehké demokratické systémy proti  

případné komunistické hrozbě. Ale již v půběhu druhé poloviny roku 1948 se tento americký 

postoj začal výrazným způsobem proměňovat, díky tomu jak studená válka pokročila a její dopady 

začaly být intenzívně pociťovány i v jihovýchodní Asii. Američané se nyní začali obávat toho, že 

popularita komunistických  idejí bude v regionu stále více narůstat, jestliže budou nacionalisté čím 

dál tím více frustrováni svým marným zápasem o právoplatné nabytí suverenity. Navíc, 

Američané si také nemohli nepovšimnout působení indonéských republikánských sil při potlačení 

komunistické revolty v Madiunu v září 1948. 
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dosaženo dohody o územním uspořádání a Republika spojených států Indonésie 

byla pod počáteční záštitou Spojených národů vyhlášena v prosinci 1949. 

 Tyto události po sobě zanechaly dvě ohniska napětí, jež dominovala indonéské 

politice a zahraničním vztahům ještě dlouho dobu poté. Zaprvné se rozvinula 

tenze mezi armádní složkami a politiky, a zadruhé mezi účinností silového a 

diplomatického řízení zahraniční politiky. Indonéská armáda sama sebe velmi 

často vnímala jako jakési ztělesnění nejzazšího ochránce indonéského státu a za 

„řízené“ demokracie (‚guided‘ democracy) prezidenta Sukarna se stala jednou 

z hlavních složek boje o moc v zemi. Po nepovedeném puči v pětašedesátém roce 

se jí nakonec podařilo převzít kontolu nad státní mocí, ale až o rok později 

dosazením generála Suharta do čela Indonésie. Předtím však ještě Američané 

popořili nový indonéský stát v jeho úspěšném boji za nezávislost a dokonce se za 

něj postavili i v otázce Západního Irianu, za což se jim prezident Sukarno 

„odvděčil“ tím, že se odhodlaně vydal vstříc „nezúčastné“ pozici asijských 

nacionalistů a dokonce se stal jejím vedoucím exponentem.
99

 

 V protikladu k Holanďanům v Indonésii a k Francouzům v Indočíně si Britové 

zvolili odlišný přístup ke svému malajskému problému, rozhodli se totiž podpořit 

tamější elity v jejich přičinlivosti o nabytí samostatnosti. Ale britský úkol byl 

zkomplikován následky, jež s sebou přineslo předchozí rozhodnutí o umožnění 

migrace čínských pracovních sil do Malajska z přelomu století. V době vypuknutí 

tichomořské války tvořili čínští a indičtí přistěhovalci už téměř polovinu malajské 

populace. V průběhu japonské okupace se pak výrazným způsobem dostali do 

popředí právě Malajci, což se odrazilo v britské podpoře komunisty a Číňany 

ovládného hnutí protijaponského odporu, a to po celé trvání války.
100

 

 Po válce se pak Britům nedařilo přesvědčit etnické Malajce o výhodách 

projektovaného Malajského svazu (Malayan Union), pokud by podpořili rovné 

občanství pro Číňany a Indy, a to i navzdory vyloučení Číňany dominovaného 

města Singapuru z toho plánu. Tento návrh byl nakonec „poslán k ledu“ díky 
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 Ještě za vlády prezidenta Sukarna se uplatňovala politika kombinující oba zmíněné přístupy, 

tedy diplomacii se silovým řešením, při důrazném řízení zahraničních otázek. Tento element byl 

zřejmě nejpatrnější při Sukarnově úspěšné kampani za připojení Západního Irianu, bývalé 

holandské Západní Nové Guineje, v roce 1963, kdy se mu podařilo pohrávat si s oběma 

supervelmocemi tak, jak zrovna potřeboval, a též při neúspěšném pokusu o podrytí jednoty nového 

malajsijského státu v rámci své ozbrojenné konfrontační kampaně (Konfrontasi) v letech 1963 až 

1966. Viz Yahuda, M., 2004, pp. 31-2. 
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 Jejich podpora se v mnoha ohledech podobala té americké v případě vietnamských komunistů 

v Indočíně. 
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zfomování Národní organizace sjednocených Malajců (United Malays National 

Organization, UMNO), která vévodila alternativní Malajské federaci zřízené 

v roce 1948. Malajská komunistická strana (Malayan Communist Party, MCP) se 

svými stoupenci uvnitř čínských komunit reagovala na omezení své působnosti 

uvnitř odborových svazů uchýlením se k násilným akcím v červnu 1948. Tato 

ozbrojená vzpoura odrážela změnu mezinárodních okolností spojených 

s vypuknutím studené války a infiltraci malajských komunistů čínským a 

vietnamský vlivem v boji za konkrétní politické cíle. Britové na to reagovali 

vyhlášením stavu nouze, přičemž  toto opatření formálně trvalo až do roku 1960. 

Povstalci byli zlomeni v týlu už na počátku padesátých let po tom, co se podařilo 

přesídlit nějakých půl milionu převážně čínských nelegálních osadníků, na jichž 

podpoře vzpoura závisela.
101

 Avšak cena za vítězství byla poměrně vysoká.
102

  

Výjimečný stav samotný pak vedl k vytvoření Malajsko-čínského sdružení 

(Malayan Chinese Association, MCA) v únoru 1949, tvořeného příslušníky čínské 

obchodní komory a akademických kruhů, jež měli výrazně protikomunistickou 

orientaci. Upřednostnění spolupráce mezi oběma místními organizacemi, tedy 

UMNO a MCA,  před mnohonárodnostním soupeřením v průběhu komunálních 

voleb v dvaapadesátém roce,  pak vyšlapalo cestu k nabytí nezávislosti země 

v roce 1957.  

Malajsijská federace
103

 byla tedy definitivně zformována v roce 1963 a 

skládala se původně z Malajska, Singapuru a dvou států, Sarawaku a Sabahu, 

v severní části Bornea.
104

 Bruneji bylo původně též navrženo členství, ale ta 

posléze odmítla. Tamější vnitropolitická situace měla bezesporu bezprostřední 

vliv na malajsijské zahraničněpolitické vtahy.
105

 Jelikož si početná a k externím 
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 Buckley, R., 2002, p. 44-5. Některé povstalecké skupinky se pak přesunuly na sever, do prostor 

džungle u thajsko-malajské hranice, kde také pokračovaly ve svém partyzánském boji proti 

vládním jednotkám až do pozdních osmdesátých let.  
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 Proti gerilovým jednotkám, které čítaly zhruba 8 000 mužů, bylo nasazeno téměř 40 000 

profesionálů z Británie i britského Společenství národů., dále 70 000 malajských policistů a téměř 

200 000 příslušníků místní gardy. Yahuda, M., 2004, pp. 32-3. 
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 Federativní forma byla zvolena za účelem jistého vyrovnání složité etnické a náboženské 

skladby místního obyvatelstva, kde i po vyloučení Singapuru tvořili více jak třetinu Číňané.  
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 Původní koncept panmalajské solidarity na vytvoření společného projektu, jež by zahrnoval 

kromě Malajska, též Filipíny a Indonésii pod souhrnným  názvem „Mafilindo“, nakonec nevyšel. 

Viz Glassner, M. I.; Fahrer, Ch., 2004, p. 391. 
105

 Etnické napětí kulminovalo vyloučením Singapuru z federace v pětašedesátém roce. Je 

zajímavé, že výjimečnost tohoto mětského státu spočívala především v jeho geostrategických 

zájmech, jelikož jako jediná země v regionu vyjadřovala svůj jednoznačný zájem na trvalé 

přítomnosti vnějších mocností v regionu, což se Singapuru splnilo přijetím dohody o vojenské 
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vlivům netečná čínská komunita soustavně upevňovala své výlučné ekonomické 

postavení v zemi, byly koncem šedesátých let podniknuty ze strany malajské 

většiny opatření, jež měly přispět ke „spravedlivějšímu“ rozdělování národního 

bohatství ve prospěch většinového obyvatelstva. Tyto skutečnosti ovšem 

výrazným způsobem přispívaly k tomu, že se Malajsie stále více záměrně 

vzdávala svého proklamovaného členství v prozápadním bloku. Pokračující 

etnické konlikty a vzrůstající vliv politických islamistů, to vše přispívalo 

k malajsijskému záměru vydat se na cestu „nezúčastněné“ země, tzn. politicky 

působit mimo rámec bipolárního soupeření v regionu.
106

    

Po zformování Sdružení zemí jihovýchodní Asie (Association of Southeast 

Asian Nations, ASEAN) v srpnu 1967 se pak jejích pět signatářů – Thajsko, 

Indonésie, Singapur, Filipíny, a Malajsie – zavázalo, že budou navzájem přispívat 

k ekonomické a sociální stabilitě v regionu, aby se tak pokud možno oprostily 

vnějších zásahů, a zároveň připustily dočasný charakter zahraničních vojenských 

základen na svých územích, jež by napříště neměly být využívany vůči ostatním 

státům jihovýchodní Asie.
107

   

 Vietnam byl nejdůležitější zemí v Indočíně a jeho poválečné historii jasně 

dominoval obrojený zápas o získání samostatnosti na Francii, který započal v roce 

1946 a kulminoval při ženevské konferenci v červenci 1954. Těchto osm let 

obrojeného boje, později známého jako první indočínská válka, v sobě skloubilo 

tři hlavní dimenze konfliktu: globální, regionální a místní. První indočínskou 

válkou totiž započal proces mezinárodního a regionálního konfliktu, který pak 

neskočil dříve než na konci studené války samotné. V poválečném období  tento 

konflikt proti sobě stavěl vášnivě nacionalistický a vroucně komunistický 

Vietminh a vracející se francouzské ozbrojené složky, kterým se stala osudná 

jejich neschopnost získat si do svých řád spolehlivou alternativu k Vietminhu. 

Obě válčící strany pak byly záhy podpořeny svými novými spojenci, na 

komunistické straně sjednocenou Čínou a na francouzské Spojenými státy.
108

     

Jakmile si Vietminh zabezpečil pravidelný přísun čínské pomoci na severu 

země, tak se válečné podmínky nemilosrdně obrátily proti Francouzům, kterým se 

                                                                                                                                                         
spolupráci s Velkou Británií, Austrálií a Novým Zélandem v rámcii společného projektu z roku 

1970 (Five Power Defence Arrangements), jíž členem byla i Malajsie.  
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 Yahuda, M., 2004, pp. 63-4. 
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 Glassner, M. I.; Fahrer, Ch., 2004, p. 391 a Yahuda, M., 2004, p. 66. 
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 Avšak americká pomoc byla dostupná až po uzavření Elysejských dohod z března 1949, které 

garantovaly indočínským státům formální nezávislost.  
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alespoň prozatím dařilo kontrolovat většinu vietnamských měst. Tam, kde však 

ztráceli veškerou podporu, byl venkov, a právě odtud Vietminh podnikal za čínské 

asistence veškeré ofenzivní akce, jež se svojí podstatou stále více přibližovaly 

regulérním válečným operacím. Francouzi byli nakonec pokořeni při zdrcující 

porážce u Dien Bien Phu v březnu 1954.
109

       

 Válka, která do sebe vtáhla vnější mocnosti, se stala primární silou, jež vedla 

k tomu, co bylo později pojmenováno jako „internacionalizace“ problémů 

jihovýchodní Asie. Uvnitř kontextu studené války to zvýraznilo americký zájem 

na domácích poměrech panujících ve státech celé oblasti. Všechno toto dění 

zkrátka poskytlo rámec pro vtažení tuzemských vývojových trendů a svářících se 

elit těchto států v regionu dovnitř syndromu studené války, jež je při své gradaci 

spojila s osou mezinárodního stejně tak jako regionálního střetu.
110

     

Ženevská konference z června 1954, jež byla svolána za účelem řešení 

korejských a indočínských problémů, může být vnímána jako styčný bod, který 

ohlašoval ukončení fáze začleňování asijského Tichomoří do systému studené 

války. Zároveň také potvrdila čínský velmocenský status, a to i přes zjevné 

americké námitky, kdy si John Foster Dulles odmítl podat ruku s Čou En-lajem. A 

též stvrdila patový stav korejského příměří a přivodila konec první fáze 

indočínského konfliktu. 

 Ženevské dohody předně uspokojily čínskou vládu tím, že bezprostředně 

předcházely možné americké vojenské intervenci. Navíc, sledujíce korejský 

případ, se čínští komunisté rozhodli přijmout nové diplomatické stanovisko, jež 

dávalo přednost mírovému soužití, aby bylo možné se více koncentrovat na 

domací hospodářský rozvoj a na kultivaci vztahů s nově vzniklými asijskými 

vládami. I poststalinští sovětší vůdci se zdáli mít zájem poněkud zmírnit vzájemné 

napětí se svými americkými protějšky.
111

    

  Američané byli velice zklamáni výsledkem ženevských jednání a společně 

s jihovietnamskou vládou odmítli přijmout závěrečnou deklaraci. Neučinili však 

žádná opatření, aby zabránili realizaci sjednaného uspořádání, jelikož jejich 
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západní koloniální mocnost utrpěla na asijském bojišti. Viz Yahuda, M., 2004, p. 35. 
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 Buckley, R., 2002, p. 85. 
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vstupu Západního Německa do evropského obranného společenství. Viz Yahuda, M., 2004, pp. 35, 

146-7. 
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evropští spojenci si to nepřáli. Zvláště britský a francouzský odpor byl dosti 

znatelný, přestože obě vlády soustavně odmítaly kritické hlasy, že přehlížejí 

formálně existující komunistické vítězství, jež z konference vzešlo.  

Takže uprostřed čtyřiapadesátého roku zanechala studená válka svou 

nesmazatelnou stopu jak ve východní tak jihovýchodní Asii. Filipíny a Thajsko 

zůstaly i nadále v těsném napojení na Spojené státy. Severní Vietnam, jako 

komunstiský stát, spadal do socialistického tábora, zatímco Jižní Vietnam usiloval 

o konsolidaci své ošidné státnosti pod americkou ochranou. „Křehké“ země jako 

Laos a Kambodža byly formálně uznány za neutrální na základě dohody 

regionálních a vnějších mocností. Barma si musela chtě nechtě zvolit status 

neškodné neutrality též. Indonésie byla čím dál tím více vtažena do projektu 

„nezúčastněných“ zemí a Malajsko, ve kterém i nadále platil výjimečný stav, stále 

čekalo na svou nezávislost, jelikož britská vláda otálela s jejím udělením z obav 

ze všudypřítomné povstalecké hrozby. Ovšem už v tuto dobu bylo patrné, že 

malajské elity zůstanou i po nabytí suverenity nakloněny své bývalé metropoli. 

 Takže pokud by se daly tyto poznatky zobecnit, tak je parné, že velmi odlišné 

cesty, prostřednictvím kterých jednotlivé státy jihovýchodní Asie nabývaly své 

nezávislé státnosti, podstatně přispěly k formování jejich pozdějšího politického 

vývoje i jejich zahraničně politické orientace. Některé, jako třeba Thajsko a 

rozdělený Vietnam, mohly jaksi navázat na své bohaté zkušenosti s národní 

identitou, jež existovala dlouho před samotnou koloniální érou. Avšak ostatní, 

jako třeba Filipíny, Malajsie či Indonésie takou zkušenost postrádaly, jelikož před 

příchodem evropských kolonizátorů byly tyto zcela nové státní útvary územně 

rozdrobené a jejich jednotlivé části většinou podstoupily zcela odlišný historický 

vývoj. Výstavba nové národní identity se tak stala pro tyto čerstvě sjednocené 

státy mnohem komplexnějším problémem, než jen otázkou vytvoření „dobré“ 

vlády. Jejich řízení zahraniční politiky se stalo nedílnou součástí toho procesu, už 

jenom tím, že poskytovalo potřebné symboly pro vzbuzení vědomí národní 

jednoty.
112
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2.1 Bipolarita 

 

Časové rozpětí mezi léty 1954 až 1970 lze v mezinárodních vztazích označit za 

období tzv. bipolarity.
113

 Tedy dobu, v rámci které se mezinárodní politika 

v západním Pacifiku projevovala skrze pokusy Spojených států a Sovětského 

svazu o upevnění svých vlastních bloků uvnitř studené války jako součásti širšího 

řízení ústřední rovnováhy moci mezi nimi. Ačkoliv byly spojenecké modely v této 

části světa dvoustranného a mnohem nestálejšího charakteru než v Evropě, což se 

nejzřetelněji odrazilo v politickém krachu čínsko-sovětské spolupráce, tak přesto 

v sobě odrážely onen zásadní bipolární rys mezinárodní politiky té doby. Řada 

zemí v regionu byla nějakým způsobem napojena buď na tu či onu supervelmoc a 

navíc i samotný měnící se charakter sovětsko-amerických vztahů měl zřejmý 

dopad na povahu vzájemného konfliktu či spolupráce v regionu. 

  Snad jedno z nejdůležitějších vodítek, uvnitř kterého byla platnost 

dvojpólovosti zřetelná v průběhu tohoto období, bylo soustředěno na úlohu Číny 

v regionu. Jako poměrně nezávislý strategický hráč, který prověřil svůj 

velmocenský status za korejské války, se Čína pozvolna přesunula z původní 

 pozice důvěrného spojence Moskvy v raných padesátých letech až k roli jejího 

nejúprostnějšího protivníka na konci let šedesátých. Rozhodně však  po většinu 

šedesátých let Čína dokázala vyzývat obě supervelmoci zároveň. Navíc uvnitř 

asijskotichomořkého regionu samotného prosazovala  svůj znatelný vliv nezávisle 

na ostatních mocnostech. Nicméně, nestalo se až do okamžiku „navázaní“ vztahů 

s Washingtonem počátkem sedmdesátých let, že by se hlavní rysy širšího 

strategického „trojúhelníku“, zahrnujícího Peking stejně tak jako Moskvu a 

Washington, projevily.
114

 

 Přesto však už Eisenhowerova administrativa usilovala o vražení klínu mezi 

Čínu a jejího sovětského spojence taktikou úmyslné zkoušky houževnatosti 

zacílené právě na dříve jemnovanou, aby tak zvýšila tlak na jejich svazek až 

k zlomovému bodu.
115

 Z tohoto důvodu se „tripolarní“ model mezinárodních 
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 Yahuda, M., 2004, p. 41. 
114

 Buckley, R., 2002, p. 97. 
115

 Ironií zůstalo, že když bylo tohoto zlomu nakonec dosaženo za Kennedyho a Johnsonovy vlády, 

tak Spojené státy už byly příliš pohlceny vietnamským konfliktem, než aby jej mohly 

plnohodnotně využít. 
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vztahů v Asii plně nerozvinul dříve, než si Mao s  Nixonem připustili společný 

zájem čelit rozšířené sovětské hrozbě.
116

 

 Americká politika „zadržování“ se stala něčím více než jen strategií navrženou 

na omezení možné rozpínavosti sovětské moci.
117

 Její náplň byla obohacena o 

úmysl zastavit rozpínání komunismu kdekoliv na světě, kde se zdálo být  takové 

šíření pravděpodobné.
118

 Aplikace této taktiky v asijskopacifických podmínkách 

často podléhala kritice, jelikož neobsahovala ono kýžené rozlišovací a pronikavé 

hledisko, se kterým bylo v těchto končinách nezbytné operovat. Navíc velmi 

problematickou se stala skutečnost, že se řada západotichomořkých spojenců 

Ameriky na rozdíl od západoevropského případu propacovala k demokratickým 

reformám až téměř na konci samotné studené války. Politický mandát těchto zemí 

tedy často zaostával za proklamovaným názvem bloku, k němuž se díky vazbám 

na Spojené státy hlásily, tedy ke „svobodnému světu“. 

Ovšem byl zde přítomen i vlivný ekonomický důsledek této uplatňované 

strategie, jež Spojené státy zapojila do rozšiřující se masivní hospodářské pomoci, 

jíž účelem bylo obnovit ekonomiky států „svobodného světa“, a tím též posílit 

nezlomnost jejich společností vůči působení komunistických idejí. Marshallův 

plán, který byl šířen s cílem co nejvíce usnadnit hospodářskou obnovu západní 

Evropy, byl původně nabídnut Evropě jako celku a stal se zde základním rysem 

„zadržovací“ taktiky po tom, co jej Moskva koncem roku 1947 odmítla a 

v Čekoslovensku došlo ke komunistickému převratu v únoru následujícího roku. 

Ačkoliv se nepodařilo obdobný velkolepý plán aplikovat také 

v asijskotichomořských podmínkách, Spojené státy zde šířily svou hospodářskou 

pomoc jak ve formě přímých investic a technické podpory tak též ve formě 

výhodných obchodních půjček.
119

 Na Japonsko byl v tomto směru  kladen vůbec 

největší důraz. Díky tomu se z něj také stal největší příjemce ekonomických 

výhod vyplývajících z korejské války, jelikož jako hlavní poskytovatel 
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 Yahuda, M., 2004, pp. 41-2. 
117

 Tak jako to bylo původně zamýšleno Georgem Kennanem, který jako první vytvořil tento 

termín. Viz Borthwick, M., 1998, p. 393.  
118

 Ve většině prohlášení americké vlády byl „komunismus“ považován za jak monolitickou tak  

mezinárodní hrozbu, se svým hlavním střediskem v Moskvě. A skutečně, v Evropě se vytvořily 

dva nesmiřitelé tábory, které byly díky svými politickým a ekonomickým projevům naprosto 

neslučitelné. Dva vojenské bloky, soupeřící za jasně stanovou linií v zákopech, by se ovšem  

v Asii daly hledat jen stěží. Zde byla situace poněkud odlišná., především zde chyběl onen soulad 

mezi šířením komunismu a rozpínavostí sovětské nebo čínské moci. Viz Yahuda, M., 2004, p. 44. 
119

 Viz Mapa 2.7. 
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provozního materiálu pro veškeré válečné úsilí Západu na poloostrově dokázal 

v krátkém čase znovu postavit svůj skomírající průmysl „na nohy“. Obecně 

řečeno tento americký přístup také výrazným způsobem přispěl k hospodářské 

obnově Jižní Koreje a Tchaj-wanu, což se též odrazilo v přežití jejich vlastních 

režimů.    

 Tudíž kromě poskytování vojensky zabezpečeného mezinárodního prostředí 

pro své spojence v regionu skrze výkon mocenské nadvlády, Spojené státy také 

zajišťovaly mezinárodní hospodářské prostředí, které usnadnilo nápadný růst 

tamějších ekonomik spřízněných států. To bylo umožněno jednostranným 

otevřením vlastního domácího trhu pro dovoz veškerého asijského zboží a 

výrobků bez jakéhokoliv požadavku na reciprocitu. Toto opatření umožnilo 

nejdříve Japonsku a později i nově industrializovaným ekonomikám či  zemím 

východní i jihovýchodní Asie (newly industrialized countries or economies, NICs 

or NIEs)
120

 sledovat vlastní politiku rychlého hospodářského růstu, která v sobě 

slučovala výrazně proexportní politiku s ochranou domácího trhu. Spojené státy 

jistě měly politický užitek z toho ekonomického vývoje, ale tento prospěch šel na 

úkor vysokých nákladů.
121

   

 Ačkoliv zrna hospodářské transformace v regionu byla zaseta mnohem dříve, 

nebylo to až do sedmdesátých, v případě Japonska, a osmdesátých let, vzhledem 

k novým východoasijským „tygrům“, že by byl region považován za centrum 

ekonomického růstu a technologického rozvoje globálního významu. Ovšem na 

rozdíl od bezpečnostní oblasti, kde Spojené státy stále jasně dominovaly jako 

vojenská velmoc, v případě ekonomického vedení byly pozvolna vystřídány 

svými zdatnějšími asijskými obchodními konkurenty.
122

  

                                                 
120

 Termín „nově industrializované hospodářství nebo země“ vznikl v rámci Organizace pro 

hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) a má za cíl obsáhnout popis národů třetího světa, jež 

prodělaly prudký hospodářský růst a které je možné zařadit mezi země „středně příjmových“ 

skupin. Poprvé se jeho používání ustálilo v průběhu sedmdesátých let v souvislosti s tzv. 

„východoasijskými tygry“, či jinak též „čtyřmi malými asijskými draky“ 亞洲四小龍: 

Hongkongem, Singapurem, Jižní Koreou a Tchaj-wanem. ____.East Asian Tigers, Wikipedia, the 

Free Encyclopedia, http://en.wikipedia.org/wiki/Asian_Tigers.  
121

 Podle směrnice obchodní statistiky Mezinárodního měnového fondu (IMF Direction of Trade 

Statistics) směřovalo v roce 1985 na americký trh téměř čtyřicet procent veškerého vývozu států 

asijského Tichomoří, přičemž směna zboží mezi nimi samotnými sahala pouze k úrovni patnácti 

procent. Japonsko bylo zcela extrémním příkladem, se kterým měly Spojené státy trvale pasivní 

obchodní bilanci, konkrétně deficit obchodní bilance s tímto asijským partnerem dosahoval 

v témže roce výše 52,5 miliard USD, přičemž ještě o pět let dříve to bylo pouze číslo 12,2 miliard 

USD. Viz Yahuda, M., 2004, p. 15. 
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 Yahuda, M., 2004, p. 15. Už v polovině let šedesátých se v Japonsku predikovalo, že země 

stane u zrodu specifické formace hospodářského růstu tzv. „letajích hus“ (‚flying-geese‘ fomation), 

http://en.wikipedia.org/wiki/Asian_Tigers
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Nicméně v polovině padesátých let byla situace v jihovýchodní Asii velmi 

komplikovaná, a to především díky politickým problémům provázejících proces 

„budouvání národů“ v nově ustavených státech po skončení koloniální vlády. 

Situace v některých zemích se zdála být natolik křehká, že se v padesátých a v 

šedesátých letech, počínaje Eisenhowerem, následující američtí prezidenti 

utvrzovali v postoji, že pokud Jižní Vietnam „podlehne“ komunismu, tak následný 

„dominový efekt“
123

 způsobí, že zbytek států jihovýchodní Asie jej bude v tomto 

směru v krátké době následovat.
124

  

Vývoj americké strategie „zadržování“ měl vůbec zásadní důležitost pro 

formování rozvoje asijského Tichomoří jako celku. Tato doktrína, kterou se řídila 

Trumanova administrativa, vlastně byla dlužna více formulaci předchozího 

dokumentu, vypracovaného pod vedením Kennanova předchůdce Paula H. Nitze, 

než půdvodní představě vyslovené dříve jmenovaným. Nitzova verze, známá pod 

svým úředním kódem NSC-68, odvodila svůj pohled na americké zájmy primárně 

ze své percepce sovětské hrozby, jež měla účinek v tom, že odmítala užitečnost 

rozlišování mezi těmi americkými zájmy, které jsou okrajové, a těmi, jež jsou 

životně důležité. Tato představa trvala na argumentu, že americké zájmy odvisí 

tak moc od „vnímání“ moci tak jako od „opravdovosti“ moci samotné. Jinými 

slovy tedy rovnováha moci závisela toliko na zdání koliko na rozumové kalkulaci 

strategické důležitosti a převahy.
125

 Tento dokument se též dovolával nutnosti, 

aby Spojené státy vždy vyjednávaly se Sovětským svazem jen z pozice síly. 

Smyslem uplatňové politiky v Asii pak mělo být zabránit dalšímu pronikání 

komunismu v jakékoliv formě.
126

  

                                                                                                                                                         
v  jíž čele stane právě Japonsko, pak východoasijští „tygři“ (NIEs), následovaní ostatními 

rozvíjejícími se ekonomikami států ASEANu, a za nimi pak pravděpodobně stane také Čína, 

Vietnam, Severní Korea, Barma a dokonce i Sovětský svaz.   
123

 Autorství známé teorie „domina“ (‚Domino Theory‘) z roku 1953 je přisuzováno americkému 

admirálovi Arthuru  Radfordovi. Viz Glassner, M. I.; Fahrer, Ch., 2004, p. 286. 
124

 Vietnamská válka, resp. druhý indočínský konflikt, vznikl z přesvědčení Washingtonu, že 

případný komunistický úspěch na jihu, stavějící na předchozím vítězství v Severním Vietnamu, by 

připěl k významné převaze jeho globálního protivníka, protože by vedl k pádu zbylé části 

jihovýchodní Asie k nesmírné nevýhodě západního bloku. Pozdější Kennedyho administrativa pak 

přispěla svou vizí, když proklamovala, že nejen Číně ale i zemím třetího světa musí být dáno na 

srozuměnou, že války národně osvobozeneckého charakteru mohou být zastaveny a že si Spojené 

státy i nadále nezlomně stojí za svými spojeneckými závazky. Ovšem byl to právě tento druh 

uvažování, který měli realisté tendenci odsuzovat, zvláště pro jeho absenci rozlišování okrajových 

zájmů od těch podstatných. Viz Borthwick, M.,1998, p. 397 a Yahuda, M., 2004, p. 59.   
125

 Dokonce i kdyby se Amerika „jen“ zdála, že v jistý moment „ztrácí půdu pod nohama“ ve 

prospěch svého protivníka, mělo to mít naprosto stejný účinek, jako kdyby se to i reálně odehrálo.   
126

 Yahuda, M., 2004, p. 45. 
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Použití právě této verze „zadržování“ bylo podníceno vypuknutím korejského 

konfliktu.
127

 Pro tuto válku bylo též příznačné, že zapříčinila masové 

znovuvyzbrojení Spojených států, což se zpětně odrazilo  v militarizaci 

„zadržovací“ strategie, která měla v této své nové formě hluboké důsledky právě 

pro západní Pacifik.
128

     

 Nicméně Eisenhowerova administrativa usilovala o vylepšení dřívější 

„zadržovací“politiky, kterou kritizovala za to, že se vzdává počáteční iniciativy, 

tzn. že připouští pouze „strategii odvety“ (‚strategy of responseˇ). Eisenhowerova 

strategie „nového pohledu“ (‚New Look‘ strategy) byla navržena tak, aby se 

Spojené státy případně mohly chopit počátečního popudu a pokud možno omezily 

své výdaje novým přístupem reagování na protivníkovy výzvy, a to cestami, které 

operovaly s úmyslným nasazením něčí moci proti nějakému slabému místu jiné 

strany, i kdyby to znamenalo posunutí rázu a místa konfrontace. Jaderné zbraně se 

tak staly klíčovým elementem této strategie, která ovšem zároveň v sobě 

zahrnovala proces budování aliancí, vedení psychologické války, provádění 

tajných operací, a když to bylo příhodné, přípouštěla i  vyjednávání.
129

 

 Mezi dva koncepty bezprostředně spjaté s ministrem zahraničních věcí Johnem 

Forterem Dullesem patřily: jaderná „hra s ohněm“ (nuclear ‚brinkmanship‘) a 

„důkladná odveta“ (‚massive retaliation‘). Pravděpodobnost jejich použití  

výrazným způsobem vzrostla v letech 1954 a 1958, v době krizí ohledně  

skupinky dvou ostrovů Ťin-men (Quemoy) 金門 a Ma-cu (Matsu) 

馬祖列島、právě proto, že nemohly být bráněny obvyklými prostředky. Dulles 

tento postup obhajoval tím, že cenným předmětem sázky byla tchaj-wanská 

„čest“, pokud by byl totiž Tchaj-wan ztracen, bezpečnost celého západního 

Pacifiku by byla výrazně porušena a jihovýchodní Asie by tak potenciálně 

podlehla komunistickému vlivu.
130
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 Dokument byl formálně schválen prezidentem Trumanem v září 1950. 
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 Borthwick, M., 1998, p. 393. 
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 Yahuda, M., 2004, pp. 45-6. Viz též Mapa 2.8. 
130

 Viz Mapa 2.9. Když bylo zrovna uzavření smlouvy o vzájemné obraně mezi Washingtonem a 

Tchaj-pejí v roce 1954 na spadnutí, Čína veřejně deklarovala stav ohrožení vlastní národní 

bezpečnosti a zahájila ostřelování ostrovů v Tchaj-wanské úžině. Právě tento podnět zavdal příčinu 

prvnímu sporu o zmíněné mimobřežní ostrovy na přelomu let 1954 až 1955, nazývané též první 

krize Tchaj-wanské úžiny (First Taiwan Strait Cisis). Tento střet bývá dáván za příklad klasického 

propletení místní, regionální a mezinárodní úrovně mocenského soupeření za studené války. 

Washington se během těchto několika „horkých“ měsíců nalézal ve dvojím ohni, na jednu stranu 

se obával důsledků přímého vojenského střetu s Čínou o pár nevelkých ostrovů ležících 

v bezprostřední blízkosti pevniny, jichž případná permanetní ochrana by s sebou nesla nemalé 
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Kennedyho vláda, následovaná v tomto i pozdější Johnsonovou, dávala přednost 

symetrické spíše než asymetrické formě „odvety“ obhajované předchozí 

administrativou. Dřívější důraz na jadernou politiku „na pokraji války“, jež 

s sebou nesla buď nečinnost anebo odezvu a která byla výhradně disproporčního 

charakteru vůči původní provokaci, byl tentokrát ostře odmítnut kvůli nedostatku 

kredibility. Kennedyho nová strategie „pružné reakce“ (‚flexible response‘) 

vyžadovala přiměřenou a obezřetnou odezvu na jakýkoliv akt agrese, ať omezené 

či globální války, konvečního či jaderného typu a velkého nebo malého rozsahu. 

Nejvyšší prioritou se stalo jednak snižování zájmu spoléhání se výhradně na 

jaderné zbraně ale též rozvíjení mobilních sil schopných nasazení v jakémkoliv 

typu boje.
131

 Zároveň Kennedyho vláda pokračovala v programu nabývání širší 

palety jaderných zbraní. Bok po boku strategie „pružné reakce“ pak přišla ještě 

ona forma „odstupňované“ odvety zacílené na pozorně regulovanou eskalaci 

války a krizové řízení.
132

          

John Lewis Gaddis, čelní historik přes „zadržování“,
133

 poukazál na tu 

skutečnost, že elementární důvod, proč ani Kennedyho či Johnsonova 

administrativa neopustila vizi případné „ztráty“ tak malé a odlehlé země jakou byl 

Jižní Vietnam v tak katastrofických  termínech, spočíval v jejich nerozlišujícím 

                                                                                                                                                         
náklady; na druhou stranu si však také uvědomoval, že je v sázce legitimita Čankajškova režimu, 

která pokud by byla podkopána, došlo by k výraznému narušení celého tichomořského 

bezpečnostního perimetru. Čína si zase od svého postupu slibovala prolomení vlastní izolace a 

vynucení si požadovaných ústupků z americké strany. Obranný pakt, který byl nakonec mezi 

Tchaj-wanem a Spojenými státy 2. prosince 1954 podepsán, se nakonec vztahoval pouze na 

obranu samotného ostrova a přilehlých Peskadorských ostrovů. Prezident Eisenhower pak 

podepsal tzv. „Formoské usnesení“ (‚Formosa Resolution‘), schválené též Kongresem, jež jej 

opravňovalo k zahájení obrany těchto vnějších ostrovů, pokud by to považoval za nezbytně nutné 

z pohledu zachování bezpečnosti Tchaj-wanu. Toto opatření se však týkalo pouze zmíněné dvojice 

ostrovů, nikoliv severněji položených ostrovů Ta-čchen Čchün-tao (Tachen) 大陳群島、ze 

kterých se americké námořnictvo v pětapadesátém roce nadobro stáhlo, čehož pak následně 

využila Lidově osvobozenecká armáda a ostrovy obsadila. Druhá krize z léta a podzimu 1958 byla 

vlastně jakýmsi pokračování krize první, jíž prohlubující se dopady zůstávaly nevyřešeny. V sázce 

byla tentokrát otázka možné demilitarizace Tchaj-wanské úžiny. Také ona měla zastoupeny 

všechny náležité roviny  mocenského střetu, místní i mezinárodní. 25. října nakonec Peking 

oznámil, že bude i nadále pokračovat v ostřelování ostrovů pod tchaj-wanskou správou, ale jen v 

blíže neurčených dnech, což vytvořilo precedens, který se měl opakovat i v průběhu dalších 

dvaceti let. Viz Buckley, R., 2002, p. 99-101; Yahuda, M., 2004, pp. 46, 48-50, 52-4 a Wang, J. C. 

F., Comparative Asian Politics: Power, Policy, and Change, Prentice Hall 1994, p. 110. 
131

 Obdobně byla plně vyvýjena lepší schopnost protipovstaleckého boje u amerických jednotek 

prostřednictvím tzv. zvláštních sil (special forces), vycvičených za účelem čelit válkám národně 

osvobozeneckého charakteru. 
132

 Yahuda, M., 2004, pp. 46-7. 
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 Zvláště Gaddis, J. L., Strategies of Containment, Oxford University Press 1982, chaps. 5-6.  
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pohledu na americké bezpečnostní zájmy, stále jaksi čerpajícího z předešle 

zmiňovaného Nitzova nového  přístupu ke strategickým zájmům.
134

   

Naopak jestliže byla jednota komunistického bloku v asijském Tichomoří 

soustavně nahlodávána nacionálním cítěním tamějších autonomních vlád, což se 

týkalo Severního Vietnamu a do jisté míry i Severní Koreje právě tak jako Číny, 

tak i prozápadní blok tu byl charakterizován daleko větší pestrostí, než kterou kdy 

nabyl v Evropě. Místní studenoválečná rétorika, jež odrážela používání politiky 

„zadržování“ v tomto bipolárním období,  byla dokonce méně náležitá než 

v Evropě.
135

         

 Jak již bylo naznačeno, obecné vědomí, že studená válka spočívala na střetu 

mezi „svobodným světem“ a komunistickými diktaturami, zcela neodpovídalo 

situaci, která v tuto dobu panovala Asii. Ačkoliv ekonomiky prozápadních zemí 

asijského Tichomoří nabyly výrazně protržního charakteru, tak ve většině z nich 

nevládly „svobodné“ demokratické vlády.
136

 Většina tamějších vlád, zvláště 

v jihovýchodní Asii, se zdála být velmi slabá ve svém výkonu moci a bázlivá vůči 

různým výzvám k boji o přežití, které vzešly nejen z komunistických rebélií, 

čerpajících povětšinou z nespokojenosti venkova, ale také z etnických nepokojů, 

zmatků opírajících se o náboženské síly, a ze separačních tendencí, ze kterých 

všechny mohly být nějakým způsobem podporovány či podněcovány zvenčí, a ne 

nezbytně pouze komunistickým tlakem samotným.
137

          

Nacionální cítění většiny zemí západního Pacifiku se tedy nijak nekrylo 

se studenoválečným štěpením. Mnoho tamějších států nově vzešlo z původního 

 koloniálního či polokoloniálního panství a patřilo mezi země s méně rozvinutým 

hospodářstvím. Jejich političtí vůdci prohlašovali, že všichni mají něco 

společného, co daleko překračuje ono rozmezí „východ-západ“. Řada těchto států, 

vedená pěti mocnostmi – Barmou, Indií, Indonésií, Cejlonem a Pákistánem
138

 – 
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 Viz také Yahuda, M., 2004, p. 47. 
135

 Yahuda, M., 2004, p. 42. A tak Indie se, řadící se mezi nejlidnatější demokracie světa, těšila 

důvěrnějším vztahům se Sovětským svazem než se svým americkým protějškem. Indická 

náklannost „neangažovanosti“ jí v poválečných letech  zamezila v přídání se k západním aliančním 

systémům zvláště potom, co se Pákistán stal blízkým spojencem Ameriky na Středním východě. 

Jakmile se prohloubil její pohraniční konflikt s čínským sousedem až na úroveň válečného stavu 

v dvaašedesátém roce, tak se také její vazby na Sovětský svaz odpovídajícím způsobem 

upevněnily.  
136

 Ovšem s jednou přijatelnou výjimkou, a to Japonskem.  
137

 Yahuda, M., 2004, p. 42. 
138

 Ovšem Pákistán se nakonec nepřihlásil k proklamovanému postoji, že vojenské pakty přispívají 

k nedostatku bezpečnosti, a že je proto třeba sledovat cestu „nevyhraněnosti“.    
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jež se setkaly v dubnu 1954 v Kolombu, usilovala o vytvoření oddělené, zvláštní 

mezinárodní identity, která byla nakonec pořízena na asijsko-africké konferenci, 

konající se v Bandungu v dubnu 1955.
139

 Vedoucí představitelé komunistických i 

nekomunistických vlád najednou přicházeli denně do styku ve jménu asijsko-

africké jednoty, aby hledali možnosti uznání své vlastní oddělené mezinárodní 

agendy. Ačkoliv jejich jednotlivé střety zájmů velmi brzy roztříštily onu rétoriku 

o vzájemné pospolitosti „bandungského ducha“ (‚Bandung spirit‘),
140

 tak přesto 

konference vydláždila cestu rozvoji pozdějšího hnutí „nezúčastněných“ zemí 

(‚non-aligned movement‘) a řadě jiných institucí třetího světa.
141

  

Dosavadní rovnováha moci mezi Sovětským svazem a Spojenými státy tak 

byla mnohem více nerovnoměrná v této části světa než v Evropě. Navzdory svým 

pověřovacím listinám jako tichomořské velmoci, byl Sovětský svaz spíše 

evropskou mocností,
142

 přinejmenším byl takto stále ze strany svých asijských 

sousedů vnímán. Jeho politické, historické a kulturní zázemí bylo shledáváno 

v Evropě. Ruský Dálný východ byl tak více považován za nejzazší místo impéria, 

které bylo sice strategicky důležité, ovšem řídce obydlené a druhořadého 
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 Buckley, R., 2002, pp. 114-7 a Yahuda, M., 2004, pp. 50-2. Bandungská konference s sebou 

přinesla několik výrazných změn. Tou nejdůležitější byl zřejmý vstup zemí třetího světa na 

mezinárodní kolbitiště, aby nezávisle na supervelmocích a jejich spojencích prosazovaly své 

zájmy více globálně. Další změnou bylo plné začlenění komunistické Číny do problematiky 

jihovýchodní Asie, jednalo se o počátek pasování Číny do role jakéhosi hlavního vyslance zemí 

třetího světa. Peking zvolil v době konání konference poněkud umíněnější, diplomatický přístup 

vůči ostatním zemím v regionu, ve snaze co nejvíce rozšířit  svůj mocenský vliv na místní vlády. 

Tato strategie pak přitvrdila v době vypuknutí druhé krize o Tchaj-wanskou úžinu, když se Číně 

nepodařilo „urovnat“ si své vztahy se Spojenými státy. Ale ani samotné čínské angažmá v regionu 

nebylo bez problémů. Hlavní obtíží se staly místní početné čínské komunity, jichž status nebyl 

leckde ani do konce padesátých let vyřešen. Problematické se v tomto ohledu jevily především 

čínsko-indonéské vztahy. Indonéský přístup k místní podnikavé čínské komunitě byl veskrze 

velmi podezíravý a Číňané, kteří si ponechali své čínské občanství, měli velmi omezenou možnost 

obchodování, zvláště na venkově. Pekingský protest vůči takovýmto opatřením nakonec vedl 

k dohodě s indonéskou vládou, umožňující částečnou repatriaci těchto příslušníků místních 

komunit, pokud o ni projeví zájem, a to i přesto, že se často jednalo o potomky několika generací 

původních migrantů.         
140

 Zhruba třicítka delegátských zemí konference byla rozdělena už v samotné otázce, zda vůbec 

připustit nějakou formu možné spolupráce se Západem či komunistickým blokem. Navíc žádný 

konkrétní tábor či stálá organizace ještě z tohoto setkání nevzešly. Konference nevyřešila ani jednu 

spornou otázku, ohledně které měli její účastníci konflikty zájmů. Měla minimální dopad na 

případnou změnu v distribuci moci. Ovšem její dosud spíše skrytá symbolika však nabyla 

značného významu v následujících letech. Viz Buckley, R., 2002, p. 116 a Yahuda, M., 2004, pp. 

50-1.  
141

 Glassner, M. I.; Fahrer, Ch., 2004, p. 28 6 a Yahuda, M., 2004, p. 43. Dá se říci, že volba 

zachování neutrality ve studené válce vyznačila původ termínu „třetí svět“. Avšak tyto vlády 

zároveň čelily řadě vnitřních i vnějších výzev, které je velmi často bezprostředně ohrožovaly na 

jejich výsostném postavení, a tak se obvykle obracely pro podporu k té samé vnější velmoci, 

kterou jinak veřejně osočovaly, tedy na Spojené státy.         
142

 Yahuda, M., 2004, p. 43. 
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hospodářského významu.
143

 Pokud jde o převážnou část asijského Tichomoří, tak 

zdejší významnost Sovětského svazu byla omezena na strategické zřetele.
144

      

Vedení sovětské politiky v asijskému Tichomoří po roce 1945 bylo formováno 

konkurenčními zájmy globálního, regionálního, domácího bezpečnostního a 

ideologického rázu. Ideologické priority odrážely požadavek sovětských lídrů stát 

v čele celosvětového komunistického hnutí. Globální aspekty se zase primárně 

soustředily na strategický vztah se Spojenými státy, zatímco regionální náplň byla 

zaměřena na budoucí osud Číny, Japonska, Koreje a Vietnamu. Vnitropolitické 

zájmy v sobě vázaly následky rozsáhlé geografické expanze Sovětského svazu. 

Obavy o bezpečnost řídce osídleného ruského Dálného východu byly trvale 

posilovány absencí nezamrzajících přístavů, jež by výrazně usnadnily logistickou 

podporu celého regionu.
145

 Proto také Moskva ostentativně usilovala o 

neutralizaci Japonska, aby tak získala přístup na volné moře skrze prostory 

přilehlých úžin, jež by mohla následně uzavřít pro americké námořnictvo, což by 

pak výrazným způsobem zkomplikovalo vojenskou a logistickou podporu Jižní 

Koreje.
146

  

Tudíž toto historické dědictví, spojené se sovětským záměrem dostihnout a 

snad překonat Spojené státy především ve vojenských náležitostech jako jim 

rovná supervelmoc, našlo své vyjádření ve více militarizovaném přístupu 

k Dálnému východu jako celku.
147

  

Samotná sovětská strategická politika ve východní Asii započala rozehráním 

jednoduché partie v podobě „protizadržovacích“ (‚counter-containment‘) opatření, 

ve snaze posílit a pokud možno dále rozšířit komunistický blok a prolomit  tak 

„zadržovaní“ ze strany Spojených států, kdekoliv to jen bude možné. Počátkem 

šedesátých let se však sovětská strana dostala úzkých, jakmile byla donucena 

rozehrát další partii, tentokrát proti Číně, čímž vlastně sama začala uplatňovat 
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 Následkem toho byl sovětský ekonomický dosah v regionu omezen na jeho komunistické 

spojence,  eventuálně  Indii a do značné míry i Indonésii a Afghánistán.  
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 Yahuda, M., 2004, p. 43. 
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 Dvě hlavní přístupové cesty, skrze Indický oceán a transsibiřskou magistrálu, byly nejen časově 

náročné, ale též snadno zranitelné v době války.  
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 Collins, J. M., 1998, p. 57. Viz Mapa 2.10. 
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 Yahuda, M., 2004, pp. 136, 140. Pokud se vezme v úvahu praktická stránka věci, tak bylo 

vlastně jenom jedno období sovětských dějin, kdy si mohla Moskva právoplatně uzurpovat 

označení „supervelmoc“. Jednalo se o konec Brežněvovy éry, v rámci které skutečně došlo k tak 

překotnému zbrojení, kdy šlo z rozpočtu  až 40 procent HDP jenom na obranu, že se Sovětský svaz  

skutečně mohl jaksi „kvantitativně“ měřit se svým americkým rivalem. Ovšem to se jednalo pouze 

o oblast vojenství, naproti tomu se ostatní ukazatele ekonomického růstu a životní úrovně 

obyvatelstva  nacházely hluboko pod touto úrovní.  
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strategii „zadržování“ svého rostoucího komunistického rivala ve východní 

Asii.
148

  

Ovšem je třeba také podotknout, že odraz kolapsu čínsko-sovětské spolupráce 

v mezinárodní politice zbývající části asijského Tichomoří nebyl hned 

bezprostředně zjevný.
149

 Jak už bylo uvedeno jinde, Spojené státy, jež v tomto 

sehrály roli jakéhosi podněcovatele, se nezdály mít konkrétní plány na využití této 

nové strategické konstelace. Kennedyho i Johnsonova administrativa zastávala 

pohled, že postrevoluční sovětské vedení je stále o něco akceptovatelnější pro 

americké vyjednavače, než-li revoluční čínská vláda, jíž touha po územní 

rozpínavosti musí být za každou cenu zastavena.  

Nicméně samotný účinek komunistického rozkolu byl dost reálný na to, aby 

přivodil rozdělení komunistického světa dle národnostních hranic, a tím oslabil 

globální působení komunismu a jeho účinnost vyvolávače kýžených změn.
150

   

Čínsko-sovětské vztahy se ještě dále zhoršovaly během kulturní revoluce, jež 

započala v Číně na řelomu let 1965-6. Čína se v oné době velmi zdráhla 

poskytnout své vojenské základny na jihu a svůj vzdušný koridor za účelem snažší 

koordinace sovětských akcí ve Vietnamu. Jen s velkým sebezapřením nakonec 

Peking umožnil Moskvě využít svého území k rozvážce sovětské vojenské 
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 Buzan, B.; Wæver, O., 2003, p. 139. Zhroucení čínsko-sovětské aliance bylo složitou a vleklou 

záležitostí, která se táhla zhruba deset let, než dospěla k jistému  rozuzlení od dob svého vzniku 

v šestapadesátém roce. Svou roli zde sehrála řada faktorů, historických, kulturních i 

socioekonomických, ovšem těmi nejzásadnější byly zřejmě mezinárodní politika a strategie. 

Sovětský svaz nemohl zkrátka Číně umožnit, aby svým působením uvrhla jeho globální strategické 

zájmy v ohrožení. Od Číny se zase nedalo očekávat, že by jako suveréní stát čekala při fomulování 

svých životních zájmů na svolení sovětského spojence.  V jádru jejich rozepře pak spočívaly jejich 

vlastní vztahy se Spojenými státy. Takže hlavním bodem obratu se pak stalo sovětské zamítnutí 

vybavit Čínu vzorovou jadernou zbraní v devětapadesátém roce. V tomto bodě se Spojené státy a 

Sovětský svaz výjiměčně shodly v nutnosti společného postupu proti čínské snaze získat své 

vlastní nukleární zbraně. Rozhodně to byl jeden z hlavních činitelů vedoucích k podepsání 

smlouvy o omezení jaderného testování (Limited Test Ban Treaty) v roce 1963. Ovšem kýžený 

výsledek to nepřineslo, Číňané vyzkoušeli své první zařízení hned následujícího roku. Viz Yahuda, 

M., 2004, pp. 54-5. a Goldfield, D., The American Journey: A History of the United States, 

Prentice-Hall 2004, pp. 850, 972. 
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 Yahuda, M., 2004, p. 56. 
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 Buckley, R., 2002, p. 117. A právě v zemích třetího světa byl bezprostřední dopad čínsko-

sovětské roztržky zřejmě nejcitelnější. Obě velmoci totiž mezi sebou intenzívně soupeřily o 

získání přízně tamějších nově zfromovaných suverénních států a loajality rozličných 

osvobozeneckých hnutí. Ovšem z čistě geografických a etnických důvodů byly povětšinou 

komunistické strany v jihovýchodní Asii, s výjimkou Filipín do roku 1969, spíše nakloněny 

patronátu čínskému, než-li sovětskému. Vzájemné rozepře též výrazně zkomplikovaly pokus o 

znovu svolání bandungské konference, tentokrát v Alžírsku (1965). Mezitím stále větší 

militantnost Číny a její pokračující nepřátelství vůči Indii jí sice získávalo příznivce mezi více 

zanícenými vládami a hnutími, ale zároveň přispívalo k odcizení ostatních, především Indonésie. 
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pomoci  určené Severnímu Vietnamu, a to po železnici.
151

 Čínu též ovládlo jisté 

zděšení po sovětské okupaci Českosloveska, kdy byla Moskvou provolána 

Brežněvova doktrína, jež opravňovala Sovětský svaz k intervenci v socialistické 

zemi, kdykoliv by bylo zapotřebí  „zaštítit“ revoluci.
152

     

Spojené státy naproti tomu převyšovaly celé Tichomoří jako kolos. Až do 

oslabení svého neotřesitelného postavení, způsobeného eskalací vietnamského 

konfliktu koncem šedesátých let, zde Spojené státy trvale uplatňovaly svou 

vojenskou a hospodářskou převahu. Financovaly a dohlížely nad transfomací 

politického a ekonomického systému Japonska a poskytovaly slibné „veřejné 

statky“, jež napomáhaly k ohromujícímu ekonomickému dynamismu celé oblasti 

Pacifiku. Prostředky umožňující Spojeným státům ovlivňovat, jestli ne přímo 

kontrolovat, mezinárodní vývojové trendy v regionu tak dalece překonávaly ony 

schopnosti dostupné  Sovětského svazu.
153

  

 V poměrech dosavadní politiky se prezident Eisenhower pokusil o upevnění 

své „zadržovací“ strategie v asijském Tichomoří a Oceánii pomocí uzavření řady 

dohod, jež by byly ultimátně zaměřeny na vytvoření mnohostranného uspořádání, 

které by spojilo dohromady různé strany v rámci kolektivního obranného paktu 

namířeného proti komunistické rozpínavosti. Veškeré preambule zmíněných  

amerických bezpečnostních smluv s Filipínami, ANZUSem (1951) a Jižní Koreou 

(1953), poukazovaly na cílený rozvoj více uceleného systému regionální 

bezpečnosti v oblasti asijského Tichomoří.
154

  

Od jara 1954, tj. shodou okolností v době ženevské konference, do léta téhož 

roku byly Spojené státy velice aktivní v propagaci multilaterálního 

bezpečnostního paktu pro jihovýchodní Asii, jež nakonec přinesla jisté plody až 

v září při podepsání Kolektivně bezpečnostní smlouvy pro jihovýchodní Asii, tzv. 

Manilského paktu (Collective Defense Treaty for Southeast Asia;  Manila Pact), 

s Filipímami a Thajskem. Formálně vypovídající Organizace smlouvy pro 

jihovýchodní Asii (Souteast Asia Treaty Oraganization, SEATO) byla vytvořena 

následujícího roku v Bangkoku, za účasti  Spojených států, Velká Británie, 
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 Také bylo velice brzy patrné, že se Severní Vietnam stále více přiklání na sovětskou stranu, 

zatímco kupříkladu  Severní Korea se závazně nevyslovuje ani pro jednu stranu. 
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 Yahuda, M., 2004, p. 58. 
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 Viz Yahuda, M., 2004, p. 43. 
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 Mapa 2.11. 
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Austrálie, Nového Zélandu, Francie, Thajska, Pákistánu a Filipín.
155

 Jižní 

Vietnam, Kambodža a Laos nebyly signatáři, ale smluvní ustanovení se nezištně 

stahovalo i na ně, a to díky zvláštnímu protokolu připojenému ke smlouvě.
156

  

Ovšem vysoce podmínečné bezpečnostní závazky Manilského paktu a SEATa 

vycházely v porovnání s obdobnými formami – NATem ale i bilaterálními 

dohodami, jež Spojené státy v regionu uzavřely – velice nepříznivě. Koneckonců 

SEATO v době „lámání chleba“ neposkytlo žádný faktický základ pro kolektivní 

obranu Jižního Vietnamu. Navíc zde byla přítomna znatelná skutečnost, že 

dokonce ani ve své zředěné formě Manilský pakt nedokázal přitáhnout ostatní 

důležité asijské hráče jako Indonésii, Barmu, Cejlon či Indii. Asijské hnutí 

„nezúčastněných“ se už tehdy stávalo zřetelným faktorem mezinárodní politiky.
157

 

Takže základní odůvodnění existence Manilského paktu bylo vlastně již předem 

odstraněno, ještě dřív než mohlo být vůbec uplatněno. Američané tak byli  

ponecháni ve stavu, aby do budoucna zasahovali unilaterálně.
158

   

 Jak již bylo zmíněno, Indonésie se stal vůdčím asijským prominentem 

„nezúčastněného“ hnutí, ovšem její zahraniční politika v průběhu šedesátých let 

doznala jistých změn. Zatímco na jejich počátku se ještě zdálo, že se Indonésie 

stane blízkým spolupracovníkem Pekingu, tak po vojenském převratu 

v šestašedesátém už vše vypadlo úplně jinak. Generál Suharto naopak zaujal 

velmi odmítavý postoj vůči čínské politice v regionu, ukončil „konfrontační“ 

politiku namířenou proti Malajsii a souhlasil s indonéským začleněním do 

ASEANu, čímž se dřívější, Sukarnem pracně budované, indonéské vazby na 

čínského rivala definitivně zpřetrhaly.   

 Takže v jihovýchodní Asii bylo trvale v sázce pár životně důležitých zájmů 

obou supervelmocí. Ale to převážně platilo i pro dvě hlavní regionální velmoci, 

Čínu a Japonsko. Za těchto méně omezujících okolností tak fluidnější 

geopolitické podmínky tohoto regionu dovolovaly větší možnost konání změn. 

Všechny státy jihovýchodní Asie, kromě Thajska samozřejmě, měly zkušenost 

s evopskou koloniální nadvládou a tato skutečnost, společně se způsobem jejich 

emancipování se, měla hluboký vliv na jejich následnou legitimitu jako 
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 Mapa 2.12. 
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 Collins, J. M., 1998, p. 248.  
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 Mezitím Kambodža v roce 1955 odmítla nabídku „bezplatné“ ochrany, jelikož se to 

neslučovalo s její proklamovanou neutralitou. Laos byl nakonec z těchto plánů vyloučen úplně 

prostřednictvím výsledku jednání další ženevské konference v dvaašedesátém roce.   
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 Yahuda, M., 2004, p. 48 a viz též Buckley, R., 2002, pp. 76-7. 
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suverénních států. Tato identita  pak zpětně formovala jejich domácí politické 

prostředí a zahraniční vztahy, načež obě tyto roviny působení byly velmi úzce 

spjaty skrze perspektivu mezinárodní politiky.
159
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 Yahuda, M., 2004, p. 63. Ať už se zvažuje otázka zacházení s etnickými menšinami, nebo se 

snad hodnotí důležitost islámu a jeho politického vlivu, či se zkoumá problém územních sporů, tak 

není v případě států jihovýchodní Asie vždy úplně jasné, zda jsou tamější vnější dimenze 

zahraničně politických vztahů odvozeny z místní vnitropolitické situace v jednotlivých zemích, či 

zda je toto působení zcela opačného rázu.  
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2.2 Tripolarita 

 

Struktura mezinárodního systému byla v období 1971 až 1989  často vykreslována 

na bázi pomyslného strategického „trojúhelníku“, jehož tři úhly byly svírány 

dohromady prostřednictvím Spojených států, Sovětského svazu a Číny. Ovšem 

k tomuto již známému modelu je třeba podotknout, že Čína rozhodně nepatřila 

svým externím vlivem do stejné „váhové“ kategorie jako zbývající dva strategičtí 

hráči a že její celkový dopad na globální mocenské uspořádání světa byl stále 

poměrně omezený. Podstatné náležitosti studené války mezi Moskvou a 

Washingtonem a středem strategické rovnováhy obou supervelmocí a jejich 

spojenců zůstaly na svém místě. Hlavní změnou, ke které došlo, bylo, že Čína 

začala být stále více otevřeně uznávána za komplikující činitel v řízení americko-

sovětských vztahů, zvláště ve východní Asii, kde byl její mocenský vliv stále 

očividnější.
160

      

Překvapivá návštěva Pekingu vykonná Henry Kissingerem v červenci 1971, již 

by bylo možné označit za formální počátek příchodu nové éry v mezinárodní 

politice, však Čínu v žádném případě zčistajasna nepozvedla k vytouženému 

supervelmocenskému statusu.
161

 Jediné podstaté, co tato diplomatická událost 

přinesla na světlo světa, bylo urychlení návratu Číny k plnoprávnému členství 

v mezinárodním společenství. Na podzim téhož roku totiž Valné shromáždění 

OSN drtivou většinou schválilo vyloučení Čínské republiky, tj. Tchaj-wanu, ze 

společenství a její nahrazení Čínskou lidovou republikou.  

Co však dalo zcela nový rozměr čínské důležitosti byla nová strategická váha 

Sovětského svazu, jež byla dosažena díky soustavné podpoře vojenské výstavby 

kulminující v době, kdy se Spojené státy byly nuceny „brodit v bahně“ 

vietnamského bojiště. Jakmile Sovětský svaz „dostihl“ svého amerického rivala, 

čínský faktor získal na zcela nové důležitosti.
162

  

Mezinárodní strategická výzmanost Číny vyvěrala zaprvé ze skutečnosti, že se 

jako jediná země na světě pyšnila schopností ubránit sebe sama před oběma 

supervelmocemi, jež střídavě podnikaly různá opatření, aby zadžely její rostoucí 
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 Yahuda, M., 2004, p. 72. 
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 Viz Mapa 2.13. Na rozdíl od obou supervelmocí totiž čínský vojenský dosah zůstával i nadále 

omezen pouze na oblasti bezprostředně příléhající k jejím pozemním hranicím. Čína výrazně 

zaostávala nejen svými zastaralými vojenskými technologiemi ale též svou neutěšenou 

hospodářskou situací, která měla stále daleko do kýženého stavu globálního významu.   
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 Yahuda, M., 2004, p. 72. 
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moc v regionu; a zadruhé z její nezávislé diplomatické pozice, jež byla 

znázorněna jejím posunem z původní pozice sovětského spojence do stavu 

revolučního izolacionismu, později ukončeného narovnáním vztahů se Spojenými 

státy.
163

 Ale čínské vyšvihnutí se do kruhů tripolární diplomacie též čerpalo 

z významnosti, kterou jí obě supervelmoci přiřknuly v rámci koordinace vztahů 

mezi sebou navzájem. To ovšem nezměnilo téměř nic na skutečnosti, že v řízení 

světových záležitostí i nadále převládal onen strategický poměr mezi Spojenými 

státy a Sovětským svazem. Klíčové podpěry studené války, jež setrvaly na svých 

místech po celé toto tripolární období, měly totiž své hluboké kořeny v konfliktní 

situaci v Evropě, kde nemělo mocenské působení Číny sebemenší význam.
164

   

Každá ze stran pociťovala své angažmá ve strategickém „trojúhelníku“ 

rozdílně, což se pak odráželo v proměnách jednotlivých politických postojů vůči 

sobě navzájem.
165

 Číňané, kteří předně usilovali o obratný postup vůči oběma 

supervelmocem za účelem uhájení své vlastní nezávislé pozice, se nakonec 

otevřeli Americe, aby tak lépe sevřeli svého sovětského rivala.
166

 Později se 

nicméně čínská politika opět posunula více směrem k samostatné pozici, jakmile 

se oslabila bezprostřední sovětská hrozba a Reaganova administrativa už nejevila 

větší zájem nadále využívat Číny jako protiváhy vůči svému sovětskému 

protějšku, alespoň ne tolik jako její předchůdkyně.
167

  

Sovětští lídři, kteří zaujímali mnohem menší manévrovací prostor unitř 

„trojúhelníku“ něž jejich zbývající protivníci, nejprve svou zemi pasovali do role 

jediné Spojeným státům rovné supervelmoci, aby pak posléze spílali své čínské 

protějšky za jejich krajně „antisovětskou“ rétoriku a snahu získat Američany na 

svou stranu, a aby pak nakonec skončili ve stavu usilí o dosažení částečné 
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 Čína také těžila ze své zeměpisné polohy a vědomého ekonomického potenciálu.   
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 Viz Yahuda, M., 2004, pp. 72-3. 
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 Vlastně už od samotného počátku každá ze stran nejenže rozuměla tripolární konstelaci 

rozdílným způsobem, ale také snášela tlaky tripolárního soupeření odlišně. Zčásti to bylo vyvoláno 

jednak nedostatkem mocenské symetrie mezi všemi třemi velmocemi, ale též formou jakou se 

projevovalo společné působění interní faktorů a externích tlaků v jenodlivých případech.   
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 Čínsko-americké vztahy byly plně normalizovány až v lednu 1979.  
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 Více viz Yahuda, M., 2004, pp. 73, 88 a Buckley, R., 2002, pp. 177-9. Čína začala být 

v osmdesátých letech zcela opomíjena v řízení bezpečnostních vztahů mezi oběma 

supervelmocemi. Důkazem toho může být skutečnost, že Čína sehrála jen velmi malou či spíše 

žádnou úlohu při vyjednávání, jež vedla v prosinci 1987 k sovětskému schválení dohody o osudu 

jaderných nosičů středního doletu (Intermediate Nuclear Force, INF), v rámci které se Moskva 

zavázala demontovat všechny své řízené střely typu SS-20, včetně těch rozmístěných v Asii. 

Podobně Čína nebyla účastna sjednání mezinárodní dohody z roku 1988, na základě které se 

Sovětský svaz zavázal stáhnout všechny své ozbrojené složky z Afghánistánu. Ale i tak měla Čína 

snad největší prospěch z obou těchto kroků.    
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rehabilitace vztahů s Čínou, a to s cílem jasně stanovit meze americké 

unilaterálnosti.
168

      

Podobně jako Evropě, tak ani uvnitř samotného asijského Tichomoří neměl 

tripolární účinek mezinárodních vztahů nijaký zvláštní dopad na původní 

spojenecké struktury Spojených států a Sovětského svazu. Spíše se daleko více  

odrazil ve změně postavení a vztahů Číny k ostatním zemím regionu. Americké 

spojenecké systémy s Jižní Koreou, Japonskem, Filipínami a Thajskem tudíž 

zůstaly beze změny, stejně tak jako alianční vazby Mongolska, Severní Koreje a 

Severního Vietnamu, resp. sjednoceného Vietnamu, na Sovětský svaz.
169

 Naproti 

tomu se čínské vztahy napříč regionem změnily velmi radikálně, znatelně 

především v jihovýchodní Asii, kde došlo jak k jistému narovnání vztahů 

s dřívějšími nepřáteli, Malajsií, Filipínami a Thajskem, tak ovšem i k prudkému 

zhoršení vztahů s bývalým spojencem, Vietnamem.  

Období tripolarity v asijskotichomořském regionu je možné dělit na dva zhruba 

stejně dlouhé časové úseky.
170

 První, trvající v letech 1971 až 1979, na sebe vázal 

pokračující americkou snahu o uplatnění politiky détente vůči Sovětskému svazu 

a prohlubování vzájemného nepřátelství v čínsko-sovětských vztazích. A druhý, 

1980 až 1989, který byl zpočátku charakterizován větší rivalitou mezi Spojenými 

státy a Sovětským svazem a nepatrným zlepšením čínsko-sovětských vztahů, 

posléze vyústil koncem osmdesátých let ve vyváženější vztah mezi všemi třemi 

mocnostmi, což pak vyvrcholilo normalizací čínsko-sovětských vztahů a 

ukončením studené války.
171

    

Nicméně tripolarita byla pouze jedním z elementů, které dotvářely kontury 

vztahů mezi všemi třemi velmocemi. Další činitélé musí být také brány v úvahu, 

jako např. strategické vývojové trendy, ideologické otázky a změny tuzemských 

politických nálad v jednotlivých společnostech. 

Přesto se však samotná periodizace shoduje i s dalšími důležitými událostmi. 

Rok 1979 byl v každém případě oním zlomovým bodem této epochy, a to hned 
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 Yahuda, M., 2004, p. 73. 
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 Jediným výraznějším posunem v těchto bezpečnostních systémech byla změna mezinárodního 

statusu Tchaj-wanu,  ale i s touto situací se dokázali Američané vypořádat. Více dále v textu.  
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 Yahuda, M., 2004, p. 74. 
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 Spojené státy byly silně zvýhodněny svou ústřední pozicí především v době první fáze vlády 

tripolarity, jelikož se jim dařilo úspěšně naplňovat ono lidové pořekadlo, že „když se dva perou, 

třetí se směje“. Ovšem v druhé fázi se pak karta obrátila a oním pivotním bodem se pro tentokrát 

stala Čína, jež měla zvláštní prospěch ze zhoršení vztahů mezi supervelmocemi, díky tomu že byla 

oběma stranami shodně dobírána.      
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z několika důvodů. Jednak Čína spustila svou krátkou invazi do Vietnamu a 

Sovětský svaz napadl Afghánistán, na což Spojené státy reagovaly zaujmutím více 

konfrontační politiky vůči Moskvě. Ale byl to také rok, během kterého se Čína 

vydala na cestu nových ekonomických reforem a zahájila novou etapu 

normalizovaných vztahů se svým americkým protějškem.      

Dosah čínsko-amerického navázání přátelských styků a vzniku tripolarního 

systému byl obzvláště patrný a dalekosáhlý v jihovýchodní Asii. Nové americké  

vztahy s Čínou spolu s provozováním détente politiky vůči Sovětskému svazu 

odstranily poslední zbytky výchozích strategických cílů americké intervence ve 

Vietnamu. Eventuální úspěch Severního Vietnamu už nemohl být déle viděn jako 

zástupné vítězství geopolitických zájmů čínských komunistů.
172

    

Z pohledu mezinárodní politiky je pozoruhodné, že onen nejpříhodnější dělící 

okamžik zlomu studené války v asijském Tichomoří by měl být zároveň také 

hlavním bodem zvratu americké politiky v regionu. Přetvoření základního modelu 

globálního uspořádání a politická role Číny, která změnila rovnováhu moci 

v oblasti, byly událostmi vnitřně spjatými s hlubšími změnami americké strategie, 

známé jako „Nixonova doktrína“.
173

    

 Tento vývoj odrážel jak změnu čínsko-sovětských vztahů, tak ukončení 

praktikování vojenské náplně americké politiky „zadržování“ komunismu na 

asijské pevnině, což se mimochodem dotklo i zrušení vojenské struktury SEATa 

v únoru 1974 a jeho konečného rozpuštění v červnu 1977. V průběhu 

sedmdesátých let tak byla shoda mezi ideologickou a strategickou slučitelností 

v asijském Tichomoří definitivně vymázána. Přesto ale americký systém 

dvoustranných spojeneckých dohod přežil i tyto změny, obzvláště ve vztahu 

k japonskému partnerovi. V případě Tchaj-wanu byla situace poněkud složitější, 

jelikož tamější vzájemná aliance musela být v roce 1979 formálně odstraněna, 

přičemž konečným východiskem se pak stalo schválení speciálního zákona o 
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 Yahuda, M., 2004, p. 81. 
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 Prezident Nixon oznámil tuto novou bezpečnostní doktrínu při své návštěvě Guamu v červenci 

1969. Její jádro spočívalo v zřeknutí se dalšího příslibu nasazení amerických pozemních jednotek 

k frontovému boji na asijské pevnině. Napříště se očekávalo, že američtí spojenci přeberou na svá 

bedra převážnou část pozemních bojů, zatímco Spojené státy přispějí svými námořními a 

vzdušnými silami operujícími z volného moře, a stejně tak i potřebným provozním materiálem a 

vojenským výcvikem. Yahuda, M., 2004, pp. 61-2.    
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vztazích s Tchaj-wanem (Taiwan Relations Act) v americkém Kongresu, jež 

v sobě fakticky obsáhl veškeré závazky původní smlouvy.
174

 

Nejenom Vietnam vnímal Čínu jako regionální hrozbu. Byla zde celá řada 

dalších jihovýchoasijských států, které měly dostatek historických důvodů 

k ostražitému přístupu vůči svému velmocenskému sousedovi. Jednou 

z nejčelnějších příčin tohoto stavu byla vzrůstající přítomnost početných a 

vlivných čínských menšin v těchto státech, kdy především Malajsie a Indonésie 

vnímaly tyto své obyvatele jako možnou potenciální „pátou kolonu“ maoistických 

povstalců.
175

  

Dalším problémem byla existence přímých územních požadavků Číny, 

případně Tchaj-wanu, na Paracelské a Spratlyho ostrovy a právo na suroviny 

bohaté mořské dno v Jihočínském moři. Tyto územní spory vlastně ještě více 

vyostřily již už tak dost napjatý konflikt mezi Čínou a Vietnamem (o Paracelské, 

1974, a o Spratlyho ostrovy, 1988). Vietnam a Filipíny pak průbězně navyšovaly 

svou vojenskou přítomnost na Spratlyho ostrovech z obavy z možného čínského 

násilného řešení situace.
176

    

Samotný ASEAN byl za studené války vždy  prozápadně orientován, jelikož 

Filipíny a Thajsko byly hlavními spojenci Ameriky v regionu. Přičemž v průběhu 

sedmdesátých a osmdesátých let se pak v rámci jihovýchodní Asie utvořily dva 

soupeřící bloky: prosovětský (tvořený Vietnamem, Laosem a Kambodžou) a 

prozápadní (složený ze států ASEANu, doplněný v roce 1984 Brunejí). Po stažení 

amerických jednotek z  Jižního Vietnamu se stal hlavním odpůrcem pozdějšího 

sjednoceného komunistického státu právě ASEAN, jež svými aktivitami usiloval 

o zabránění dalšího pronikání vietnamského mocenského vlivu v Indočíně.
177

    

 Ona interakce mezi místní a velmocenskou bezpečnostní dynamikou mimo jiné 

vysvětluje neúspěch všech pokusů o vytvoření celostního bezpečnostního rámce 
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 Tchaj-wanská otázka se vlastně tímto stala čistě bilaterálním problémem mezi představiteli 

jednoho národa na obou stranách Tchaj-wanské úžiny, ovšem na pozadí intenzivního angažmá 

Spojených států ve sporu jako jakéhosi ručitele, že konflikt nebude řešen silovými prostředky. Viz 

Buckley, R., 2002, p. 166. 
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 Buzan, B.; Wæver, O., 2003, pp. 137-8. 
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 Viz Mapa 2.14. Collins, J. M., 1998, pp. 291-3; Buzan, B.; Wæver, O., 2003, p. 138 a Glassner, 
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ropy a zemního plynu v tamějších poběžních vodách. Jihočínské moře je navíc životně důležitým 

dopravním uzlem mezi východní Asií a Blízkým východem a též bohatým rybářským teritoriem.   
177

 Buzan, B.; Wæver, O., 2003, p. 134 a Buckley, R., 2002, pp. 176-7. 
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v jihovýchodní Asii za studené války. ASEANská proklamace jihovýchodní Asie 

jako „zóny míru, svobody a neutrality“ (Zone of Peace, Freedom and Neutrality, 

ZOPFAN) v listopadu 1971 čelila dvěma zásadním problémům. První z nich byl 

samotný rozpor mezi jednotlivými členy ohledně zachování úrovně bezpečnostní 

spolupráce se Spojenými státy. Druhým problémem pak byl vyostřený vztah 

s Vietnamem a možnosti jeho řešení.
178

  

Sovětský svaz se v minulosti opakovaně pokoušel (poprvé v roce 1969) o 

prosazení návrhu na vytvoření systému asijské kolektivní bezpečnosti, který 

vnímal jako potenciální základ vyvážení svých vztahů s čínským rivalem. Čína 

naproti tomu spíše „fandila“ ASEANskému modelu spolupráce, který díky svému 

protisovětskému ladění hrál do karet čínským strategickým zájmům v oblasti.
179

   

 Ovšem počátkem osmdesátých se opětovně začal výrazně měnit původní 

model trojhranných vztahů, a to díky posunům v základní distribuci moci mezi 

jeho protagonisty spíše než vlivem technických náležitostí strategického 

„trojúhelníku“ samotného. Ohromné americké výdaje na zbrojení spolu s  

nepříznivou sovětskou strategickou pozicí
180

 sehrály onen klíčový moment doby. 

S nástupem George Shultze na post amerického ministra zahraničních věcí 

v srpnu 1982 se totiž výrazným způsobem proměnil americký vztah k Číně. 

Shultz byl totiž na rozdíl od svého předchůdce, Alexandra Haiga, přesvědčen o 

nutnosti znovu oživit pozici Japonska jako nejdůležitějšího amerického spojence 

s vyšší prioritou pro americké strategické zájmy v asijském Tichomoří, než mělo 

do teď. Spojené státy tak dávaly jasně najevo, že už dále nepočítají s Čínou jako 

hlavním strategickým partnerem při vypořádávání se se sovětskými výzvami.
181

 

 K plné normalizaci vztahů mezi sovětskou a čínskou stranou došlo až při 

Gorbačově návštěvě Pekingu v květnu 1989. Předtím ovšem musely být 

                                                 
178

 ASEAN sice sehrál poměrně účinnou diplomatickou úlohu při organizaci mezinárodní izolace 

Vietnamu, zvláště na půdě Spojených národů. Kde ovšem trvale selhával ve svém usilí byl 

nedostatek nezbytné vojenské síly a vzájemné ochoty členských zemí patovou situaci v Inodočíně 

vůbec nějak řešit. Viz  Buckley, R., 2002, p. 157-9 a Yahuda, M., 2004, p. 85. 
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 Buzan, B.; Wæver, O., 2003, pp. 141-2. 
180

 Pokračující výstavba sovětské námořní moci v Tichomoří zvýraznila důležitost jeho jaderných 

strategických sil v Ochotském moři, jež byly zacíleny na Spojené státy, a prostředků k jejich 

obraně pomocí vyspělých zbraní.  
181

 Teng Siao-pching byl velice opatrný při naléhání, že nedojde k žádnému posunu v čínsko-

sovětských vztazích, pokud se Sovětský svaz nepřičinní o odstranění tří hlavních „překážek“ ve 

vzájemných vztazích: ukončení sovětské podpory vietnamské okupace Kambodže, stažení 

sovětských okupačních jednotek z Afghánistánu a snížení sovětské vojenské hrozby na čínských 

hranicích. Tyto překážky tudíž nezabránily nesporným zlepšením ve vzájemných vztazích během 

této dekády, ovšem zároveň také Spojeným státům značily, že Číňané rozhodně nejsou 

v nebezpečí svého „přeladění“ na sovětskou strunu.  
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podniknuty určité ústupky ze strany Moskvy. Celkem ve dvou stěžejních 

projevech, přednesených ve Vladistoku (1986) a Krasnojarsku (1988), Gorbačov 

oslovil množství čínských zájmů. Závázal se v nich kupříkladu k tomu, že se 

Sovětský svaz částečně jednostranně stáhne z Mongolska a z Afghánistánu a sníží 

počet svých vojenských jednotek na čínsko-sovětských hranicích.
182

  

 Ochabnutí významu bipolarity také poskytlo kontext pro nápadnou proměnu 

Tchaj-wanu.
183

 V pozdních osmdesátých letech se Tchaj-wan vydal na cestu 

demokratizačního procesu a rozvíjení hospodářských vztahů s pevninskou Čínou 

napříč průlivem, ovšem zprvu skrze hongkongského prostředníka.
184

 Jednalo se o 

výsledek specifické souhry mezinárodních, regionálních a domácích faktorů, jež 

svou vlastní cestou demonstrovaly mocné vlastnosti vzájemného ovlivňování  

mezinárodní politiky v regionu.
185
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 Viz Stephan, J. J., Siberian Salient: Russia in Pacific Asia, in:  Borthwick, M. (ed.), The Pacific 

Century: The Emergence of Modern Pacific Asia, Westview Press 1998 (2
nd

 edition), pp. 502-3. 
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 V průběhu sedmdesátých let upravovalo čínsko-americké spory o Tchaj-wanskou úžinu tzv. 

Šanghajské komuniké (Shanghai Communique) z roku 1972, jímž se Spojené státy zavázaly, že 

nebudou do budoucna zaujímat konkrétní postoj ke statusu Tchaj-wanu. Vyznění tohoto 

dokumentu prý Mao Ce-tunga natolik uspokojilo, že napříště už podřizoval tchaj-wanský problém 

vyšším strategickým zájmům. Viz Yahuda, M., 2004, p. 124.   
184

 Tento specifický ekonomický trojúhelník byl nazýván jako „Velká Čína“ (‚Greater China‘).  
185

 Yahuda, M., 2004, pp. 92-3. Tchaj-wan reagoval na některé tyto změny tím, že souhlasil se 

svou účastí v několika mezinárodních institucích, a to bok po boku zástupců komunistické Číny, 

třebaže to vyžadovalo vzdání se oficiálního názvu země, tedy „Čínské republiky“. Kupříkladu 

tchaj-wanští sportovci, již se zúčastnili letních olympijských her z roku 1984, vystupovali pod 

názvem „Čínská Tchaj-pej“ (‚Chinese Taipei‘).   
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2.3 Poručenská správa a jaderné testování 

 

Jelikož téměř všechny strategické síly,
186

 jež kdy byly rozmístěny v Oceánii, 

přišly jaksi „zvenčí“, tak i vnější strategický rámec, ve kterém si tamější ostrované 

tvořili své moderní dějiny, vyžaduje bližší určení oněch externích sil. V době 

studené války přišly totiž strategické zájmy s cílem vyzkoušet vlastnosti jaderných 

zbraní, ať už bomb či řízených střel, přičemž tichomořské ostrovy poskytly 

důležité lokality pro tento druh nukleárního testování.    

 Tichomořská politika každé z těchto „vnějších“ zemí byla výrazem jejích 

rozdílných strategických potřeb. Austrálie a Nový Zéland, jež žádaly po tamějších 

ostrovních vládách hlavně politickou stabilitu vyhovující místním regionálně 

bezpečnostním požadavkům, podporovaly vznik nových států „západního“ střihu 

jako cesty včasného předcházení nástupu radikálního nacionalismu. Naproti tomu 

se např. Francie vytrvale bránila dekolonizaci svých pacifických území, protože se 

obávala jednak případné ztráty kreditu světové velmoci ale také vytvoření trhliny 

uvnitř globálního systému francouzských vojenských instalací. Spojené státy též 

potřebovaly, aby Tichomoří sloužilo jejich globálním obranným strategiím, a 

proto také trvaly na „železné“ záruce zachování vojenské přístupnosti ostrovů 

Mikronésie, společně s trvalým odepřením této vymoženosti ostatním vojenským 

silám v regionu.
187

 

   Vůbec dosti neobvyklý rys mikronéské dekolonizace čerpá ze své strategické 

důležitosti pro jadernou supervelmoc s globálními zájmy, a stejně tak i ze 

složitých a několikaletých vyjednávání s Američany o konečný status ostrovů. Tři 

ze čtyř původních částí svěřeneckého území tichomořských ostrovů (Trust 

Territory of the Pacific Islands) změnily svůj politický status na základě smluv, 

jež vešly v platnost v roce 1986 a byly úředně strvzeny Radou bezpečnosti OSN o 

čtyři roky později. Severní Mariany se staly součástí amerického společenství. 

                                                 
186

 Termín „strategický“ v tomto případě představuje zajištění, resp. povýšení vojenských zájmů, 

jež národní státy ztotožňují se svou sebeochranou. Tyto strategické zájmy bývají považovány za 

zcela zásadní a pokud se opomíjejí, uvrhá se tím stát do vážného nebezpečí. Viz dle Firth, S., 

Strategic and nuclear issues, in: Howe, K. R.; Kiste, R. C.; Lal, B. V. (eds.), Tides of History: The 

Pacific Islands In the Twentieth Century, University of Hawaii Press 1994, p. 300. 
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 Firth, S., 1994, p. 302. 
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Republika Marshallových ostrovů a Federativní státy Mikronésie vstoupily do 

volného sdužení se Spojenými státy.
188

 

Ovšem Palau zůstalo až do svého plného osamostatnění (1994) ve zbytkovém 

rámci původního svěřeneckého území v čele se sídelním správcem jmenovaným 

americkým ministerstvem vnitra. Příčina, jež k tomu vedla, byla vcelku prozaická, 

bezjaderný status místního souostroví, jež vyžadovala do té doby zatím 

nezměněná palauská ústava z roku 1979,
189

 by totiž po jeho osamostatnění 

výrazně stížil kýžený tranzit amerických vojenských sil s libovolným nákladem 

touto částí Melanésie.
190

        

 Samotná dekolonizace asi tuctu ostrovních území Pacifiku mezi léty 1962 až 

1990 obsáhla množství zajímavých faktorů. Jedním z nich byla skutečnost, že 

tamější cesty k nezávislosti nevzešly z nacionálních pohnutek. Ani jedna 

z původních koloniálních mocností se nemusela pod nátlakem místního mínění 

nedobrovolně sebrat a odejít.
191

 Místo toho byla politická nezávislost udělována 

samotnými kolonizátory, a to z jejich vlastních důvodů. Lidově řečeno, odešli, 

protože se jim chtělo odejít a protože se jim to zrovna hodilo. Dalším faktorem 

pak bylo, že s výjimkou na fosfáty bohatého Nauru nebyla politická nezávislost 

ostrovů bezprostředně doprovázena také hospodářskou samostatností. A 

posledním činitelem se pak stal fakt, že většina těchto tichomořských ostrovních 

území zůstala raději i nadále většími teritoriálními celky, než by se jednotlivě 

osamostatnila.
192

   

 Takže v průběhu trvání studené války se nacionální tendence výrazněji 

politicky profilovaly pouze na francouzských a indonéských územích a v Papue 

Nové Guineji. Nacionalismus se stal mocnou politickou zbraní zvláště  v případě 

 Irian Jayi, Východního Timoru, Bougainvillu, a Nové Kaledonie, kde si také 

mnoho let trvající ozbrojené střety vyžádaly tisíce životů tamějších obyvatel. Tyto 

téměř zapomenuté války o nezávislost zcela zapadly do širšího kontextu studené 

války v Tichomoří. Tehdejší supervelmoci ani tamější regionální mocnosti 
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 Campbell, I. C., A History of the Pacific Islands, University of California Press 1996, pp. 209-

10 a Glassner, M. I.; Fahrer, Ch., 2004, p. 129. Celkový pohled na Mikronésii viz Mapa 2.15.  
189

 Tato ústava totiž obsahovala problematické ustanovení, že pro její revizi bylo zapotřebí 

souhlasu pětasedmdesáti procent voličů Palau, díky tomu také zůstala na dlouhou dobu nezměněna 

až do listopadu 1992.  
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 Campbell, I. C., 1996, pp. 210-11. Jinak viz Mapa 2.16. 
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 Ovšem s jednou možnou výjimkou, jakou byl víceméně „vynucený“ odchod Francouzů z 

Vanuatu.  
192

 Firth, S., 1994, p. 303. 



64 

 

povětšinou do těchto střetů příliš nebo vůbec nezasahovaly, aby si tak udržely 

strategicky důležitou přízeň zainteresovaných států.  

 Typickým příkladem byla Austrálie, která se v době vypuknuvšího konfliktu o 

Západní Irian a později i Východní Timor, stáhla do pozadí z obavy o svou 

bezpečnost a všemožně předcházela možnosti vyprovokování střetu s jejím 

mocným sousedem, Indonésií. Francie zase držela trvale v šachu Spojené státy, 

jež sice teoreticky mohly verbálně vystupovat proti vedení francouzské politiky 

v Tichomoří, ale prakticky více riskovat nemohly, pokud měly Paříž udržet 

v severoatlantickém bloku.    

 Francouzská Polynésie a Marshallovy ostrovy ztvárňovaly extrémní případy 

ostrovních ekonomik vydržovaných z masivních vnějších dotací. Byly to 

představitelé tzv. „strategicky oceněných hospodářství“ (‚strategic value 

economies‘), kterým Francie a Spojené státy vyplácely vysoké renty výměnou za 

poskytnutí strategických výhod, tedy ploch určených pro francouzské jaderné 

testování a americké zkoušky mezikontinentálních balistických raket a programu 

Hvězdných válek.
193

  

 Přičemž právě obyvatelé Marshallových ostrovů se dodnes potýkají 

s radioaktivním dědictvím amerického nukleárního testování z padesátých let. 

Ovšem na rozdíl od francouzského případu však nebyla historie amerického 

testovacího programu na ostrovech obestřena takovou rouškou tajemství. 

Nejspornějším momentem vzájemných vztahů bezesporu zůstal gigantický 

termonukleární výbuch spuštěný Američany na bikinském korálovém ostrově 1. 

března 1954. Následky exploze totiž rozprostily radioaktivní spad po celé ploše 

severní části Marshallových ostrovů.
194

 Pro řešení tohoto ožehavého problému byl 

pak později zřízen svěřenecký fond s částkou 150 milionů USD, v souladu 

s odstavcem číslo 177 smlouvy o volném sdružení s Marshallovy ostrovy, jež byl 
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 Takto fungující systémy pak vlastně osvětlily onen specifický vztah mezi strategií a závislým 

rozvojem tichomořských ostrovů v dobách studené války. Distribuce pomoci, jež šla ruku v ruce 

s mocenskými strategickými zájmy, se ještě zintenzívněla po zahájení procesu dekolonizace. 

Kupříkladu Austrálie byla schopná vyplácet ohromné částky na podporu politické stability v nově 

nezávislých státech, aby tak přednostně zajistila vlastní bezpečnost. V polovině sedmdesátých let 

se tento region stal dokonce největším příjemcem zahraniční rozvojové pomoci na světě. Viz Firth, 

S., 1994, pp.  307-8 a Campbell, I. C., 1996, pp. 209-10. 
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 Mimochodem tato událost způsobila vážný diplomatický incident v americko-japonských 

vztazích, jelikož se v blízkosti výbuchu zrovna nalézala jedna z japonských rybářských lodí, jíž 

posádka byla bezprostředně zasažena radioaktivním spadem. Trvale kritický přístup japonských 

vládních kruhů a japonské veřejnosti vůči nukleárním zkouškám v Tichomoří se též odrazil ve 

vztahu k Britům a jejich jadernému testování na Vánočním ostrově. Viz Storry, R., A History of 

Modern Japan, Penguin Books 1982, pp. 260, 269. 
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určen pro likvidaci následků způsobených ozářením místního obyvatelstva a 

zamoření tamějšího životního prostředí.
195

  

 Bikini však nebyly jediným místem, jež vtoupilo do povědomí světové 

veřenosti v souvislosti s americkými jadernými aktivitami v Tichomoří. Dalším 

problematickým symbolem se stal atol Kwajalein, jež ztvárňoval od roku 1959 

největší testovací centrum amerických mezikontinentálních balistických raket na 

světě a stal se také zkušebním střediskem vesmírného programu Hvězdných válek 

iniciovaného Reaganovou administrativou v osmdesátých letech.       

Tichomořské ostrovy se však v době tripolárního rozložení sil v západním 

Pacifiku proslavily ještě jednou skutečností. V průběhu sedmdesátých let se zde 

totiž začaly objevovat tendence na vytvoření „pacifické bezjaderné zóny“. 

Povětšinou se jednalo o reakci na bezprostřední dopady nukleárního testování, 

skladování jaderného odpadu a návštěv vojenských plavidel s nukleárním 

nákladem  na místní životní prostředí a obyvatelstvo. 

 Projednávání jaderné problematiky se poprvé dostalo na regionální úroveň při 

zasedání Jihopacifického fóra (South Pacific Forum), jež bylo ustaveno v srpnu 

1971. Niue, Papua Nová Guinea, Šalamounovy ostrovy, Kiribati, Tuvalu, 

Vanuatu, Marshallovy ostrovy a Mikronéská federace v té době společně 

odsoudily francouzské nukleární testování v Tichomoří.
196

   

 Bylo by však chybou se domnívat, že zde existoval nějaký jednotný pohled na 

to, co si vůbec pod pojmem „bezjaderný Pacifik“ představovat. Téměř každý si 

přál průzračné tichomořské vody zbavené nukleárního zněčištění a téměř každý 

považoval francouzské testování za projev  „koloniální“ arogance moci. Takže 

tato forma antinuklearismu byla v první řadě enviromentalistická a protikoloniální 

ve své podstatě a těšila se téměř všeobecné podpoře vně francouzských území a 

značné podpoře uvnitř těchto teritorií samotných.  

Ovšem existovala zde i mnohem radikálnější varianta, jež si pohrávala s 

myšlenkou, že by se měly tichomořské země „komplexně“ denuklearizovat, a to 

nehledě na vnější mocnosti a jejich strategické zájmy. Obhájci tohoto 

nekompromisního přístupu předně odmítali jaderné aliance, přítomnost či tranzit 
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 Firth, S., 1994, p. 319.   
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 Trvalý tlak fóra, doprovázený aktivitami hnutí Greenpeace a diplomatickým úsilím Austrálie a 

Nového Zélandu, pak vedl k tomu, že Francouzi počínaje rokem 1975 prováděli už „jen“ 

podzemní zkoušky. Viz Campbell, I. C., 1996, pp. 216-8. a Glassner, M. I.; Fahrer, Ch., 2004, p. 

394. 
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nukleárních zbraní a potenciální užití jaderných zbraní na obranu tichomořských 

států.  

A právě regionální nukleární politika Tichomoří se v osmdesátých letech 

soustředila na kýženou otázku, pro jakou formu zmiňovaných přístupů, 

umírněného či radikálního,  se mají nakonec tichomořské ostrovy rozhodnout.
197

   

 Klíčovou roli jistého prostředníka v tomto vnitroregionálním dilematu sehrála 

opět Austrálie a ne jinak než ze svých vlastních strategických důvodů. Canberra 

tehdy usilovala o využití rozdílů mezi těmito dvěma formami antinuklearismu. 

Australský pohled byl takový, že „bezjaderné“ smýšlení v jižním Pacifiku bylo 

příliš intenzivní a rozšířené na to, aby mohlo být opomíjeno, a že je dosti 

pravděpodobná jeho radikalizace, zvláště pokud se v blízké době nedospěje 

k nějakému politickému řešení této otázky.
198

  

Austrálie posléze v třiaosmdesátém iniciovala vznik smlouvy o jihopacifickém 

bezjaderném pásmu (South Pacific Nuclear Free Zone Treaty), jímž hlavním 

záměrem bylo dosáhnout naplnění řady cílů najednou, a to s ohledem na 

dlouhodobé zájmy západních mocností, tzn.: přednostně vyvíjet regionální tlak na 

Francii, aby se vzdala svého jaderného testování; zajistit právo tranzitu 

americkým plavidlům a letectvu; ochránit americká komunikační zažízení 

v Austrálii a na Novém Zélandě; umožnit Američanům prověrku řízených střel 

jižně od rovníku, pokud budou mít tuto potřebu; a vytvořit jakési „bezjaderné 

pásmo“, jež by napomohlo k usměrnění místního a stále vzrůstajícího 

protijaderného smýšlení, a to ve směru bezpečném pro Spojené státy. Australským 

úmyslem tedy bylo obrátit pozornost na Francouze a pryč od Američanů.
199

     

 Z pohledu australské vlády se tato strategie zdála být úspěchem, držícím na 

uzdě ony státy, jež si přály zajít mnohem dále v samotném procesu zbavování 

regionu jaderných zbraní.
200

 Smlouva byla nakonec podepsána jedenácti z patnácti 

delegátských zemí fóra, ovšem Papua Nová Guinea a Šalamounovy ostrovy 

nakonec nepřistoupily ke konečné ratifikaci. Šalamounovy ostrovy, které to zprvu 

zdůvodňovaly tím, že dohoda podle nich nevytváří dostatečný prostor pro 

existenci „skutečně“ bezjaderného pásma, se nakonec připojily v květnu 1987 na 

jednom z mítinků Jihopacifického fóra. Vanuatu zcela odmítalo „chabý“ základ 
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smlouvy a k podpisu se vůbec nepřipojilo. Království Tonga se zase nalézalo 

v naprosto opačné situaci, jako silně proamericky orientované se odmítlo na 

jakékoliv formě tohoto uspořádání podílet.
201

 Marshallovy ostrovy a Federativní 

státy Mikronésie musely nejdříve vyčkat porady s americkým spojencem, který 

ovšem v tu dobu s obsahem dohody nesouhlasil.    

 Na základě podmínek dohody byly též státy vlastnící jaderné zbraně vyzvány,  

aby se k protokolům smlouvy připojily. Potud ovšem pouze Čína a Sovětský svaz 

podepsaly. Francie z principu odmítla o této možnosti vůbec uvažovat, jelikož by 

musela zrevidovat své jaderné pokusy ve Francouzské Polynésii, a Spojené státy 

zase proto, že se obávaly vytvoření nebezpečného precedentu, jejž by nebylo 

možné v budoucnu zvrátit.
202

    

  Dalším vyjádřením umírněného protinukleárního smýšlení v regionu se pak 

stala Konvence o ochraně přírodních zdrojů a životního prostředí jihopacifického 

regionu (Convention for the Protection of the Natural Resourses and Environment 

of the South Pacific Region) z roku 1988, jež mimo jiné zakazovala skladování 

jaderného odpadu v Tichomoří. Na rozdíl od předchozího případu však byla tato 

dohoda podepsána nejen mnoha tichomořskými zeměmi, ale dokonce i dvěma 

vnějšími jadernými mocnostmi, Francií a Spojenými státy.  

 Přesto však stále existovaly země, jež tento trend nenásledovaly. V těchto 

případech nabrala nukleární problematika většinou intezívně lokálního charakteru, 

čerpajícího ze zvláštní historické zkušenosti či mobilizace protijaderných nálad 

pod rouškou nacionalismu. Jednalo se předvším o případy Palau (1979), Fidži 

(1987) a Francouzské Polynésie (1988).   

 Takže ve zkratce řečeno, zahraniční politika většiny tichomořských států 

v dobách studené války vesměs odrážela jejich úzkou vazbu na původní koloniální 

či poválečné správce, tzn. že většina z nich i po svém osamostatnění spjala svůj 

osud se západním blokem. Ovšem existovaly i výjmky, zvláště když se v polovině 

osmdesátých let zvýšila aktivita Sovětského svazu v tomto regionu. Zcela 

specifickým případem pak byla tichomořská diplomatická mise Libye z roku 

1987, jež měla za úkol navázat styky s tamějšími politickými reprezentacemi, 

které podporovaly radikální politické změny ve svých společnostech. Z tohoto 
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 Království Tonga, viz Mapa 2.17. 
202

 Obě administrativy, Reaganova i Bushova, měly strach z možného rozšíření „bezjaderných 

zón“ v oceánech celého světa, a tím i  z eventualního ochromení volného pohybu amerického 

námořnictva.      
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záměru nakonec vzešla ojedinělá aliance s Vanuatu, tedy zemí, jež nejvíce 

odmítala politické angažmá západních mocností v Pacifiku. Co se ovšem týče 

ostatních států, tak zevrubnější pohled naznačí, že většina tichomořských zemí za 

celé trvání studené války nijak neprojevovala zvýšený zájem o globální soupeření 

dvou supervelmocí, pokud se to samozřejmě zrovna bezprostředně nedotýkalo 

jejich běžného fungování.
203
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3. Japonsko a jeho imperiální dědictví 

 

Při zjišťování původu nedostatku kýženého regionalizačního úsilí v asijském 

Tichomoří je důležité mít na paměti okamžik, jež nastal bezprostředně po 

skončení tichomořské války, kdy Japonsko přišlo o své původní zdroje nerostných 

surovin čerpaných z přilehlých regionů a kdy se muselo při své poválečné obnově 

obrátit na daleko odlehlejší dodavatele. Tudíž v Japonsku nastala paradoxní 

situace, kdy jej vlastní obchodní růst v půběhu prvních dvou dekád studené války 

víceméně odříznul od zbytku regionu, spíše než by jej stmelil s jeho zámořskými 

sousedy.
 204

   

Američané byli po změně svého přístupu k poválečné rekonstrukci Japonska 

přesvědčeni o nutnosti znovu obnovit původní model ekonomických vazeb, jež 

velmi důvěrně připomínal bývalou „Sféru společného blahobytu“. Japonsko, 

životně odvislé od vnějších dodávek surovin, se v žádném případě nesmělo stát 

rukojmím okolních států, především komunistické Číny. Byl dokonce předložen 

konkrétní plán, jakýsi Marshallův plán pro Dálný východ, nazvaný „Program pro 

soběstačné japonské hospodářství“ (‚Program for a Self-Supporting Japanese 

Economy‘) (1948), či jinak též tzv. Modrá kniha (‚Blue Book‘), jež počítal se 

znovupropojením japonského a jihovýchodoasijských trhů, což by navíc přispělo 

k celkové poválečné obnově prozápadního bloku. Podpora směny zboží v rámci 

specifického trojúhelníku, tvořeného Japonskem, koloniemi jihovýchodní Asie a 

západní Evropou, by navíc výrazným způsobem finančně odlehčila americkému 

programu poválečné obnovy.
205

 

Ovšem následný vývoj událostí však nakonec jakoukoliv realizaci tohoto 

záměru znemožnil, přinejmenším tedy v původně zakreslených konturách. Zvláště 

když se ekonomicky zmáhající Japonsko v průběhu padesátých a šedesátých let 

                                                 
204

 Tak kupříkladu japonský dovoz železné rudy, který jinak stoupl zcela exponenciálně během 

padesátých a šedesátých let, byl před vypuknutím války dodáván především z Koreje a 

Mandžuska, ovšem nyní musel být exportován z Indie, Jižní Afriky, a později také z Brazílie a 

Austrálie. Japonská potřeba uhlí, jež bylo původně čerpáno z domácích dolů na Hokkaidu a Kjūšū, 

stejně jako z okupovaných území v Koreji a Mandžusku, byla v poválečné době subvencována ze 

Severní Ameriky a později také z Jižní Afriky a Austrálie. Japonsko bylo též dříve závislé na 

dovozu obilovin z Formosy, kterou v tomto směru vystřídaly Spojené státy a Austrálie. Stoupající 

objem dovozu surové nafty Japonci čerpali z Blízkého a Středního východu a do jisté míry i 

z Indonésie. Pouze subdodávky lesních produktů a tropických plodin byly stále nejvíce dodávány 

z regionů východní a jihovýchodní Asie, třebaže Severní Amerika a ruská Sibiř měly tendenci  též 

nabírat na exportní důležitosti v tomto odvětví. Alvstam, C. G., 2001, pp. 180-1. 
205

 Buckley, R., 2002, p. 79 a Schaller, M., 1987, pp. 37, 143-5, 194. 
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jednoznačně orientovalo na americký a západoevropské trhy, nikoliv ony 

jihovýchodoasijské. Jedinou výjimku tvořila komunistická Čína, s níž však 

Japonsko díky americkému embargu udržovalo jen sporadické hospodářské styky, 

a to přesto, že o ekonomickou normalizaci vzájemných vztahů velmi stálo.
206

  

Teprve až po eskalaci vietnamské konfliktu koncem šedesátých let se začaly 

znovu rýsovat známé obrysy původního japonského ekonomického impéria 

předválečné doby.
207

 To ovšem nemění nic na skutečnosti, že by studená válka 

v asijském Tichomoří mohla být klidně označena za jakési „pokračování boje o 

zdroje“, přinejmenším z japonského úhlu pohledu.    

Zcela specifickou úlohu v tomto poválečném procesu sehrála Austrálie, jelikož 

se z ní v průběhu šedesátých a sedmdesátých let stal hlavní dodavatel různých 

nerostných surovin pro japonský průmysl. Severní Amerika a Evropa zase byly 

hlavními odbytišti prvotního japonského úsilí udat své produkty v prosperujícím 

zámoří, spíše než je umístit na potenciálně omezené trhy svých asijských sousedů. 

Tato skutečnost pak byla ještě o to více zdůrazněna, když se začaly objevovat 

informace, že jihovýchodní Asie přispěla na japonské válečné hospodářství 

mnohem méně, než se původně předpokládalo. Hlavním důvodem byla 

neefektivita produkce strategických surovin a samotná logistická podpora. 

Jihovýchodoasijský export byl po několik desítek let budován přesně na míru 

západním mocnostem a jejich hladu po spotřebním zboží především v podobě 

kávy, čaje a cukru. Ve válečných podmínkách se Japoncům samozřejmě dařilo jen 

velmi obtížně tento trend nějak zvrátit a tamější hospodářskou produkci za plného 

chodu úspěšně restrukturalizovat.
208

 

 Jak již bylo předešle zmíněno,  případné blížší určení hlavních pohnutek 

japonské imperiální politiky je velice složité a odborné studie se v tomto značně  

liší.
209

 Koneckonců podobně je tomu i v případě posuzování konkrétních a 
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 Buckley, R., 2002, p. 112. 
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 Schaller, M., 1987, pp. 297-8. 
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 Je třeba ještě poznamenat, že předpokládaná japonská potřeba strategických surovin pro rozvoj 

domácího těžkého průmyslu nebyla nečím automatickým a konstantním. K zásadnímu přerodu z 

původně „neformálního“ a na komerční obchod zaměřeného impéria došlo po první světové válce. 
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„formální“ a strategicky orientované říše. Beasley, W. G., 1987, pp. 248-254. 
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 Beasley, W. G., 1987, pp. 256-8. Beasley se v tomto případě přiklání k názoru, že je třeba tento 

problém řešit komplexně, tedy přijmout skutečnost, že ony příčiny tkvěly ve více zdrojích 
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tehdejší mezinárodní kontext a touha Japonska přiblížit se svým západním vzorům.  
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bezprostředních dopadů japonské expanze na poválečnou situaci v západním 

Pacifiku. 

 Vyskytují se zde totiž dvě hlavní obtíže, které nejsou dodneška úplně 

objasněny. Ta první se týká konkrétní míry dopadu délky trvání japonské vlády v 

jihovýchodní Asii, která byla sice velice intenzivní ale také poměrně krátká. 

Druhý problém pak spočívá v konkrétní míře japonského vlivu na pozdější 

dekolonizační proces, jelikož místní koloniální spory měly leckde ještě 

předválečné kořeny, což platí především pro složitou situaci v Indočíně. Většina 

autorů i odborné veřejnosti se však v tomto přiklání k názoru, že jistý dopad zde 

určitě byl, přinejmenším ze symbolického hlediska.
210

 Japonci byli zpočátku 

velice obdivováni už toho důvodu, že se jim dařilo úspěšně nabourávat nadvládu  

„bílého muže“ v této části světa. Ovšem toto prvotní nadšení samozřejmě velice 

brzy opadlo, i když v některých částech jihovýchodní Asie bylo velice intenzivní, 

především ve Francouzské Indočíně.
211

  

  Jedna věc je však jistá, japonské zásahy do místních ekonomik zanechaly své 

výrazné stopy přinejmenším z hlediska urychlení pozdějšího procesu modernizace 

tamějších odvětví průmyslu a obchodu, z čehož pak v šedesátých letech čerpali 

nastupující východoasijští „tygři“. 
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směrem k budoucí “rudé“ Číně. Beasley, W. G., 1987, p. 257.   
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3.1 Strategický význam Japonska 

 

Japonsko se stalo hlavní základnou americké strategie „zadržování“ v asijském 

Tichomoří. Američané skutečně činili veškerá opatření, aby Japoncům znemožnili 

vydat se na cestu neutrality, kterou jinak ostentativně žádal Sovětský svaz, a proto 

jim také trvale poskytovali vojenskou bezpečnost a usnadňovali hospodářskou 

obnovu. Dá se obecně říci, že jejich přístup byl postaven na třech významných 

politických pilířích: na americko-japonské bezpečnostní smlouvě z roku 1960, na 

obnovení činnosti japonských armádních jednotek ve striktně obranných 

termínech (opírajících se o článek devět japonské ústavy) a na vývoji podpůrné 

zbrojní průmyslové základny.
212

    

Snaha přebudovat Japonsko podle představ Spojených států – posílit jeho 

parlamentní systém, příp. zvýšit konkurenceschopnost jeho hospodářství a upevnit 

tak americké pozice ve studené válce se Sovětským svazem, která se rychle šířila 

z Evropy do Asie – byla navíc motivována americkými strategickými zájmy.
213

  

Samotná poválečná okupace Japonska zprvu vycházela z konspirativní teorie 

dějin, tzn. že podle ní byli japonští vůdcové zapojeni od třicátých let do 

rozsáhlého spiknutí s cílem vést agresivní válku. Tato interpretace byla také 

zřetelně formulována na tokijském procesu s válečnými zločinci. Pověst Japonska 

byla dle této teorie ve svém důsledku tak zprofanovaná, že ji mohl napravit jen ten 

nejradikálnější postup v důkladném prosazování počátečních reforem.
214

  

I přesto se  ovšem generál MacArthur rozhodl jednat pouze prostřednictvím 

japonské vlády a nezřizovat v zemi vojenský režim. Sám navíc zastával postoj, 

podporovaný prezidentem Trumanem, který nepřipouštěl jakoukoliv sovětskou 

účast na okupaci Japonska.
 215
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Brookings Institution Press 1997, p. 56. 
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MacArthur, jeho štáb a americké jednotky spolu s vybranými britskými oddíly, které podléhaly 
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Koncem roku 1947 dosáhla okupace svých prvních cílů. Spojené státy proto 

chtěly okupaci ukončit, ale Sovětský svaz disponující právem veta znemožnil 

uzavření mírové smlouvy, a tak se okupace protáhla o dalších pět let. Během této 

doby došlo ke dvěma posunům v okupační politice. Jedním byl odklon od reforem 

směrem k hospodářské obnově uskutečněný v roce 1948. K druhém posunu došlo 

v červnu 1950 při vypuknutí korejské války. Americký zájem se přesunul od 

okupace směrem k novému válečnému konfliktu v Koreji a téměř veškerá 

rozhodnutí týkající se Japonska byla ponechána v japonských rukou. Korejská 

válka tak vlastně dala další podnět politice obnovy Japonska. Urychlila proces 

ukončení okupace, podepsání mírové smlouvy a vystavění vojenské aliance.
216

   

Nová japonská ústava (1947) se svým slavným článkem číslo devět, jež 

odmítal válku,
217

 byla nakonec v praxi modifikována tak, aby umožnila obnovení  

japonských armádních sil, které byly později pojmenovány jako japonské 

„sebeobranné síly“ (Self-Defense Forces, SDF), japonsky 自衛隊 

「じえいたい」。218 

Takže namísto zamýšlené realizace dřívějších představ rozsáhlé společenské 

transformace a demilitarizace japonské společnosti se americká vláda  vytrvale 

zaobírala myšlenkami přestavby japonské ekonomiky prostřednictvím finančních 

monopolů zaibacu
219

 a dokonce chtěla vybídnout Japonce k tomu, aby vybudovali 

vlastní ozbrojené síly.
220

   

Přitom se ještě v létě 1947 ve Washingtonu uvažovalo o tom, že se Japonsko 

ponechá tak říkajíc svému osudu, což by znamenalo podepsání mírové smlouvy a 

stažení okupační armády. Počátkem roku 1949 se ovšem karta obrátila, 
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Američané přesunuli důraz na hospodářský rozvoj země a přešli na základě 

velkorysé mírové smlouvy k integraci Japonska do prozápadního bloku.
221

 

Již bylo zmíněno, že k podpisu mírové smlouvy s Japonskem došlo v San 

Francisku 8. září 1951, přičemž na jaře následujícího roku vstoupil dokument 

v platnost.
222

 Smlouva právně ukončila válku v Tichomoří a obnovovala 

suverenitu japonského státu. Dokument, díky němuž  Japonsko znovu získalo od 

28. dubna 1952 svou nezávislost, podepsalo mimo Spojené státy i dalších čtyřicet 

sedm zemí.
223

  

Na základě článku tři této smlouvy byly japonské ostrovy Nansei-šotō 

南西諸島 (včetně ostrovů Rjūkjū 琉球諸島 a Daitō 大東諸島), Nanpō-šotō 

南方諸島 (včetně Boninských ostrovů 小笠原群島、ostrova Rosario 西之島 a 

Vulkánových ostrovů 火山列島), ostrovy Okino Torišima 沖ノ鳥島 (Parece 

Vela)
224

 a Minami Torišima 南鳥島 (Marcus) dány do opatrovnictví Spojených 

států.
225

  

Ve stejný den, kdy byla podepsána mírová smlouva, uzavřelo Japonsko se 

Spojenými státy též bezpečnostní smlouvu.
226

 Ta poskytla dlouhodobou záruku 

japonské bezpečnosti pod patronátem Spojených států, o které se později hovořilo 

jako o japonském „atomovém deštníku“. Všechny následující obranné plány 

Japonska se odehrávaly v rámci této smlouvy. Japonská strana zároveň učinila 

jisté ústupky, souhlasila s rozmístěním amerických základen na svém území a se 

zřízením nevelkého počtu zmíněných japonských ozbrojených sil v podobě 

domobrany, a to v souladu s článkem pět mírové smlouvy. Roku 1954 byl pak 
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přijat zvláštní zákon, na jehož základě mohlo Japonsko udržovat co možná  

nejmenší ozbrojené síly, určené  výlučně k obraně před vnějšími hrozbami a ke 

zvládání přírodních a jiných katastrof. Výdaje na tyto kontingenty činily napříště 

asi jedno procento hrubého národního produktu.
227

 Japonsko ovšem neposkytlo 

žádné záruky ohledně bezpečnosti Spojených států. Jeho nové vojenské síly 

nemohly být nasazeny mimo území či pobřežní vody Japonska. 

Hlavním prvkem obou těchto smluv bylo zabránit Japonsku, aby se někdy opět 

vrátilo k expanzivní zahraniční politice. Studené válka mezitím zrodila nové 

strategické zájmy a američtí plánovači potřebovali strukturu základen, která by 

mohla obstát vůči dvěma zmíněným a zcela rozdílným typům protivníků.
228

 

Japonská Okinawa 沖縄県 nabyla v této struktuře klíčové místo a Američané 

využívali ostrova jako jakési kompenzace za to, že vsadili na Japonce jako na 

spojence.
229

    

Spojené státy tak do budoucna počítaly s tím, že si po ukončení okupace 

Japonska Okinawu ponechají a využijí ostrova jako vojenské základny s dvojím 

posláním, totiž poskytnout obranu japonským ostrovům, ale zároveň vojensky 

ochránit okolní národy před Japonci samotnými.
230
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zaútočit na množství důležitých cílů na kontinentě (dokonce se objevovala srovnání, že to, co je 
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of Okinawa and U.S.-Japanese Relations, Texas A&M University Press 2000, pp. xviii-xx, 66-68.   
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John Foster Dulles formuloval a vyhlásil počátkem padesátých let doktrínu tzv. 

„zbytkové svrchovanosti“ (‚residual sovereignty‘), která měla do budoucna 

vyřešit politické a vojenské komplikace ohledně správy ostrova, protože armáda 

měla užívat Okinawy bez mezinárodně právních a politických komplikací.
231

 

Podle této teorie se Okinawa měla stát něčím na způsob zóny Panamského 

průplavu, tzn. Spojené státy budou sice správcem území, ale místní obyvatelé si 

ponechají své původní občanství, přičemž Japonsku bude i nadále  zaručen právní 

nárok na ostrovy Rjūkjū. Ale už v roce 1956 ministr Dulles naznačil v reakci na 

tehdejší obnovení japonsko-sovětského dialogu, že doktrína může být 

přehodnocena, jestliže Japonsko uzavře se Sovětským svazem mírovou smlouvu, 

a tak fakticky uzná sovětský nárok na jižní Kurily. V tomto případě Američané 

zvažovali i možnost, že by na ostrovech zůstali permanentně.
232

 

Nejpočetnější vojenskou složkou rozmístěnou na Okinawě se v průběhu 

studené války staly jednotky americké námořní pěchoty. Na základě dohody 

vzniklé mezi prezidentem Eisenhowerem a japonskou vládou došlo k přemístění 

třetí pěchotní divize (3
rd

 Marine Division) právě na Okinawu. Námořní pěchota 

měla v rámci tamějších ostrovů především trojí poslání: výcvik, trvalá 

připravenost na okamžité  nasazení v boji a vlastní obrana Okinawy.
233 

 

Okinawa samotná hostila též část první letecké perutě námořní pěchoty (1
st
 

Marine Aircraft Wing), jíž převážná část jinak setrvávala na letecké základně 

v Iwakuni 岩国飛行場、a která se dostala do širšího povědomí světové 

veřejnosti, když napomohla k vytvoření onoho známého „záchranného sboru“, jež 

se v dubnu 1975 podílel na evakuaci amerických civilistů a vybraných cizích 

státních příslušníků ze Saigonu a Phnom Penhu.
234

      

 Dalším impozantním vojenským zařízením byl námořní komplex Jokosuka-

Jokohama (Yokosuka-Yokohama Complex) 横須賀海軍施設 v Tokijském zálivu, 

jež sloužil za studené války jako přední operační základna pro vlajkovou loď 

sedmé flotily (Seventh Fleet Flagship), dvě letadlové lodě a eskadru 

torpédoborců, a který byl doslova „klenotem“ amerického námořnictva 
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v Japonsku.
235

 Jeho ojedinělost spočívala v tom, že se jednalo o největší suchý 

dok na západ od Pearl Harboru, jež byl schopný pojmout i největší atomovou 

letadlovou loď na světě třídy Nimitz (USS Nimitz, CVN-68). Kromě toho námořní 

základna v Sasebu 佐世保市 na ostrově Kjūšū mu v tomto poskytovala 

dodatečnou logistickou podporu, vojenské skladovací prostory a suché doky.
236

   

Důležitými japonskými zařízeními byly i americké letecké základny, a to jak 

vojenského letectva samotného, tak též námořnictva a námořní pěchoty, jež se 

všechny  nalézaly na ostrově Honšū a jednalo se o Yokota Air Base 

横田空軍基地、 Misawa Air Base 三沢飛行場、Naval Air Facility Atsugi 

厚木海軍飛行場 a Marine Corps Iwakuni Air Station 岩国飛行場。Všechny 

tyto jmenované letecké základny byly v podstatě domovským přístavem pátého 

vojenského letectva (Fifth Air Force), jehož čtyři stíhací letky operovaly také 

z Okinawy.
237 

 

Narozdíl od amerických základen rozmístěných na Korejském poloostrově, 

které měly zcela specifický úkol zabránit severokorejské agresi, vojenská zařízení 

v Japonsku umožňovala strategicky nenahraditelnou pružnost a početné 

alternativy pro americké vojenské velení.
238

  Okinawské základny byly navíc 

zcela ústřední pro americkou strategii vlastních národních závazků, regionálního 

angažmá a také nejdůležitějším prvkem v Japonskem sdíleném břemenu či 

přispění k bilaterálnímu spojenectví. Američané zde totiž v průběhu studené války 

vybudovali zcela ojedinělý systém koordinace všech důležitých složek americké 

námořní pěchoty – tedy letecké, námořní i servisní – potřebných pro bezprostřední 

výsadek kdekoliv ve východní Asii.  

Takže ačkoliv mírová smlouva původně poskytla Japonsku prostor, aby se 

samo rozhodlo, se kterou z „Čín“ naváže diplomatický styk, tak už od počátku 
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bylo víceméně jasné, že to bude s nacionalistickou Čínou, tedy s Tchaj-wanem.
239

    

Mírová smlouva pak poskytla Spojeným státům příležitost uzavřít oddělenou 

smlouvu též s Filipínami a pak trojdohodu s Austrálií a Novým Zélandem, jichž 

údajným zájmem bylo krýt si záda před případným znovuvzkříšením japonské 

moci. Ovšem detaily příslušných reperací byly pro tentokrát odsunuty stranou, 

přinejmenším do doby, než se Japonsko hospodářsky vzchopilo.
240

     

Ostrá polarizace studené války se postarala o to, aby nebyl status quo ve 

východní Asii pokoušen po celé období padesátých a šedesátých let. Patovost 

korejské války vyústila v tamější uspořádání, jež bylo schváleno zainteresovanými 

mocnostmi.
241

 Ještě předtím však bylo Japonsko v průběhu samotného konfliktu 

požádáno, aby vyslalo své zbytkové námořní a pobřežní loďstvo, jež přečkalo 

tichomořskou válku, k čištění korejského pobřeží od minových polí. Tomuto 

úkolu se pak tajně věnovalo po celé trvání  války. Zároveň ovšem posílena tímto 

konfliktem pak japonská ekonomika profitovala z přístupu k americkým půjčkám 

a na americký trh, zatímco čile ochraňovala svá domácí průmyslová odvětví.
242

 

Po příchodu Eisenhowerovy administrativy do Bílého domu v roce 1953 se 

také začalo vážně uvažovat o navrácení některých území Japonsku. Prezident se 

sám přikláněl k názoru, že by na Okinawě měla být zřízena vojenská enkláva, 

přičemž zbytek ostrova by měl být navrácen. K vypracování bližší analýzy bylo 

určeno Dullesovo ministerstvo zahraničních věcí, konkrétně Dullesův náměstek 

John Allison. V té době se vážně uvažovalo o navácení Boninských ostrovů 

小笠原群島、 včetně Iwo Džimy 硫黄島、a Amami-guntō 奄美群島、přičemž 

zbytek ostrovů Rjūkjū s Okinawou by si Spojené státy ponechaly. Obecná diskuse 

však neměla lehkého průběhu. Zatímco ministerstvo zahraničních věcí 

argumentovalo tím, že navrácením části ostrovů by se posílilo americko-japonské 

spojenectví, tak zase ministerstvo obrany dávalo najevo své obavy, že japonské 
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vládní špičky zůstaly nevypočitatelné, a proto by bylo lepší držet Japonce i nadále 

v „šachu“.   

President Eisenhower se nakonec přiklonil na stranu ministra Dullese, přičemž 

ministr obrany Charles Wilson nakonec deklaroval, že nemá nic proti navrácení 

Amami-guntō, avšak v případě Boninských ostrovů zůstává ze strategických 

důvodů i nadále neoblomný. Tak se i stalo a Amami-guntō byly na Vánoce 1953 

navráceny Japonsku. 

Jednou z nejklíčovějších zkoušek pevnosti americko-japonských vztahů se 

posléze stala revize vzájemné bezpečnostní smlouvy z jara a léta 1960, i když 

samotné navrhované změny byly pro Japonsko víceméně příznivé. Nová smlouva 

totiž vypouštěla ustanovení umožňující japonské vládě použítí amerických 

jednotek k potlačení rozsáhlých vnitřních nepokojů (dříve článek jedna) a na 

rozdíl od předchozí smlouvy zavazovala Spojené státy ke konzultacím před 

využitím základen  k vojenským zásahům kdekoliv v Asii (článek šest).
243

  

Japonská levicová opozice však chtěla zrušit smlouvu jako celek. Namítala, že 

jakákoliv další dohoda může Japonsko zavléci do vleklých amerických bojových 

akcí v Asii. Ovšem navzdory tomu byla Smlouva o vzájemné spolupráci a 

bezpečnosti přesto podepsána.
244

 I když na protest proti její ratifikaci propukly 

v největších japonských městech masové demonstrace s hlasitou podporou 

socialistů a radikální levice. Jakmile ale byla smlouva ratifikována a tehdejší 

premiér Kiši Nobusuke 岸 信介 odstoupil z funkce, demonstrace utichly.
245

 

Nicméně je zapotřebí podotknout, že intenzita protestů byla natolik silná, že se 

prezident Eisenhower za těchto okolností  nakonec rozhodl vzdát se své plánované 

návštěvy Tokia.   

Základním principem japonské zahraniční politiky té doby i v následujících 

obdobích bylo udržení úzkých vztahů se Spojenými státy, které podporovaly 

návrat Japonska do mezinárodních politických a ekonomických institucí a byly 

pro Japonsko zdaleka největším odbytištěm jeho výrobků i zdrojem většiny jeho 
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technologií. Zmíněná bezpečnostní smlouva navíc i nadále zajišťovala Japonsku 

potřebnou ochranu.
246

 

Japonská pozice klíčového uzlového bodu americké strategie a hospodářských 

zájmů v západním Pacifiku nebyla v době bipolarity ať už Sovětským svazem 

anebo Čínou nijak vážně atakována. Jako součást politiky přizpůsobení se Západu 

zahájil Sovětský svaz na přelomu let 1955-6 diplomatické rozhovory také s tímto 

americkým spojencem, jež kulminovaly vzájemným diplomatickým uznáním a 

vstupem Japonska do OSN. Avšak nebylo dosaženo vzájemné dohody ohledně 

budoucího osudu tzv. Severních teritorií, které se stále nacházely pod sovětskou 

okupací. Následkem toho se ani nebyly zainteresované strany  schopny dohodnout 

na konečném návrhu mírové smlouvy. Takže především tato absence posunu 

v kurilské otázce a neexistence mírové smlouvy se sovětským protějškem 

způsobily, že Japonsko zůstalo pevně zakotvené v americkém táboře. A to i 

navzdory tomu, že Japonci nalezli cesty, jak i přes proklamované americké 

embargo udržovat obchodní styky s komunistickou Čínou. Fakticky to však na 

jejich mezinárodním ukotvení v zásadě nic neměnilo.
247

 Naopak soustředěním se 

na svůj hospodářký rozvoj se Japonsko bylo schopno vyšvihnout koncem 

šedesátých let na čelní příčky vedoucích světových ekonomických mocností.
248

   

  Vypuknutí druhé indočínské války mělo hluboké důsledky pro americké 

základny v Japonsku, především Okinawu. V prosinci 1961 totiž započaly tamější 

sbory americké námořní pěchoty s výcvikem zvláštních jednotek pro 

protipartizánské vedení války. V listopadu 1963 pak byly formálně mobilizovány 

americké síly na Okinawě pro Vietnam.
249

 

Právě tohoto momentu ovšem využila okinawská politická reprezentace, která 

zformovala místní opozici a podněcovala obyvatelstvo k zahájení blokády 

amerických leteckých základen na ostrově. Krize vyvrcholila v letech 1965 až 
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1968, kdy bylo blokováno strategicky důležité letiště v Kadeně 

嘉手納飛行場、protože jako jediné bylo uzpůsobené pro užití těžkých 

amerických bombardérů B-52. Právě tyto akce pak sice nepřímo, ale o to 

výrazněji,  zasáhly do průběhu vietnamského konfliktu, protože svým způsobem  

zkomplikovaly americkému velení situaci. Vojenské letectvo tak téměř po celé 

trvání války důležitých okinawských letištních ploch nepoužilo.
250

 

Proces navracení Američany spravovaných japonských území tak započal už 

v roce 1964, kdy se novým japonským premiérem stal liberní demokrat Satō 

Eisaku 佐藤 榮作。Zatímco pro Spojené státy nabyla tato záležitost zcela 

byrokratického rázu, tak pro japonské vládní špičky představovala zásadní 

politický problém.
251

 

Byly zde přítomny čtyři hlavní dimenze zahraniční politiky, které premiér Satō 

ve svém úřadě sledoval.
252

 Nejdůležitějším prvkem byla blízká spolupráce se 

Spojenými státy. Premiér Satō věřil v možnost spolupráce s americkým protějšky 

i bez toho, aniž  by Japonsko budovalo vlastní nezávislé zbrojené síly. Zároveň se 

ovšem zasazoval o to, aby byla co nejdříve vyřešena otázka navrácení ostrovů 

Rjūkjū Japonsku – zřídil kvůli tomu zvláštní vládní komisi – ale na rozdíl od 

svých spolustraníků nenamítal nic proti tomu, aby si Američané na Okinawě 

ponechali vojenské základny, včetně jaderného arzenálu. 

 Druhým hlediskem byl program cílené hospodářské pomoci uplatňované 

v rámci celého asijskotichomořského regionu. V pozadí tohoto úsilí japonské 

vlády byla především snaha o zajištění klíčových trhů pro japonské zboží.  

Třetím prvkem bylo úsilí učinit z Japonska spojovací článek mezi Východem a 

Západem. Přestože tato nová japonská role nebyla nijak jasně definována, tedy ve 

smyslu toho co by si pod ní měl okolní svět představit, obecně se však soudí, že 

hlavní snahou v pozadí bylo racionalizovat komerční styky s Čínou.  

A konečně posledním elementem byl multilateralismus, úsilí o spolupráci 

s ostatními zeměmi ve snaze zachovat stabilitu v regionu, která byla klíčová pro 

poklidný rozvoj japonského hospodářství.  
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Jak již bylo předešle zmíněno, ve Washingtonu představoval okinawský problém 

více záležitost byrokratickou než politickou. Pro Johnsonovu administrativu 

nebyla na přelomu let 1963-4 otázka navrácení Okinawy natolik důležitým 

problémem jako v Japonsku. Situace se však začala pozvolna měnit s nástupem 

Nixonovy administrativy a vidinou nezbytných jednání o revizi americko-

japonské bezpečnostní smlouvy, jíž platnost měla skončit rokem 1970. 

 Americké ministerstvo obrany trvalo na tom, aby byly i nadále na Okinawě 

uskladněny jaderné zbraně a především, aby mohli Američané ostrova neomezeně 

využívat v případě vojenského zákroku na obranu Koreje, Tchaj-wanu, či 

Vietnamu. Na tento požadavek pak později reagovali tehdejší americký 

velvyslanec Johnson a poradce pro národní bezpečnost Kissinger tím, že navrhli, 

aby si Američané ponechali v případě nutnosti po předchozí konzultaci 

s japonskou stranou právo znovu rozmístit na Okinawě svůj jaderný arzenál, což 

nakonec uspokojilo obě strany Pacifiku. Ovšem japonská vláda neměla získat 

kýžené ostrovy nazpět jen tak, aniž by se o něco nemusela přičinit.  

Už administrativa prezidenta Johnsona  požadovala, aby na sebe Japonsko 

vzalo více mezinárodních závazků a především uvolnilo svůj trh pro americké 

výrobky. Podobného scénáře se držela i nová Nixonova administrativa, která po 

Japonsku požadovala větší podíl na vlastní obraně a aktivnější zapojení do 

mezinárodních záležitostí.
253

 

První kolo diplomatických jednání byl iniciováno japonskou vládou, a to 

v červenci 1967, kdy ministr zahraničních věcí Miki Takeo 三木 武夫 při jednání 

s americkým velvyslancem Johnsonem znovuotevřel otázku navrácení 

Boninských ostrovů. Jednání pak vyvrcholilo 21. listopadu 1969 ve Washingtonu, 

kde bylo uzavřeno společné komuniké mezi prezidentem Nixonem a premiérem 

Satōem, oznamující navrácení Okinawy pod japonskou správu, a to nejpozději do 

tří let. Celý proces byl původně zamýšlen jako součást amerického úsilí o 

prověření nové Nixonovy doktríny, ale opak se stal pravdou, protože přetrvávající 

americká vojenská přítomnost na Okinawě přesvědčila množství národů 

v Tichomoří, že Japonsko zůstane nevyzbrojené, což sice zajišťovalo stabilitu 
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v regionu, ale zároveň to znamenalo, že Japonsko na sebe nevezme více 

mezinárodních závazků, než zastávalo do teď.
254

        

 Ústřední postavou, která zodpovídala za připravenost Okinawy k navrácení 

Japonsku, byl vysoký komisař generálporučík James Lampert, jež musel čelit 

dvěma větším krizím během výkonu svého úřadu. První krizí byly sociální 

nepokoje, které byly paradoxně výrazem nespokojenosti z budoucího sociálního 

dopadu na obyvatelstvo ostrova, vyplývajícího z přechodu pod japonskou správu. 

Druhá krize byla vyvolána v červenci 1969 prostřednictvím amerických médií, 

když vyšlo najevo, že na Okinawě došlo k poškození uskladněného kanistru 

s nervovým plynem, jehož část unikla do ovzduší, přičemž uskladnění 

chemických zbraní na ostrově podléhalo přísnému utajení. Okinawská politická 

reprezentace si nakonec vymohla opatření, kdy byla postavena speciální silnice, 

na jímž financování se nakonec podílelo i Tokio, a to mimo dosah lidských 

obydlí, po které byly kanistry s nervovým plynem odvezeny pryč z ostrova.
255

  

Nicméně krize byly nakonec zažehnány, smlouva ratifikována a Okinawa se 

v rámci souostroví Rjūkjū znovu, tak jako v roce 1968  Boninské a Vulkánové 

ostrovy, stala japonským územím, a to 15. května 1972 po sedmadvaceti letech 

americké správy.    

Japonsko také poměrně rázně reagovalo na novinky ohledně amerického 

„otevření se“ Číně, a to urychlením svých vlastních kroků ke standardizaci vztahů 

se svým gigantickým sousedem. Ale nestalo se tak dříve, než Japonci provedli 

jisté změny na postu ministerského předsedy, tzn. než byl relativně pravicový 

Satō, jež udržoval úzké vztahy s kuomintangskou vládou na Tchaj-wanu, 

vystřídán ve své funkci poněkud umírněnějším Tanakou Kakueiem 田中 
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角栄、se kterým už byla čínská strana ochotna navázat diplomatické styky v září 

1972.   

Americká diplomatická demarše byla pro Japonce šokem, ovšem nebyla to 

jediná věc, jež ostrovní zemí otřásla. Záhy na to následoval  v pořadí již druhý 

šok, způsobený důležitou změnou v oblasti americké politiky daňových přirážek 

na dovážené zboží a koncem vázaní dolaru na pevný zlatý standard. Ovšem 

z čínské strany samotné to v některých momentech skoro vypadalo, jakoby si Mao 

Ce-tung i Čou En-laj cenili důležitosti americko-japonské aliance jako prostředku 

omezování Sovětského svazu a jako základny strategické stability ve východní 

Asii snad ještě více než její samotní protagonisté. A skutečně, jak již kdysi 

podotkl Henry Kissinger, čínští vůdcové přinejmenším v této době nijak zvlášť 

neusilovali o to, aby  štvali Japonsko a Spojené státy proti sobě navzájem.
256

 

Čínští vládní představitelé vnímali japonské spojenectví též jako pozitivní příslib 

k regionální stabilitě, protože podle nich předně bránilo opětovné japonské 

remilitarizaci. 

 Japonsko bylo proto schopné rozvíjet své vztahy s komunistickou Čínou bez 

toho, aniž by muselo podstupovat mezinárodní tlaky nebo omezení kromě těch, co 

vycházely ze sovětské strany. Tudíž Japonsku se podařilo normalizovat vzájemný 

styk díky nápadité diplomacii, jež umožňovala zároveň udržovat diplomatické 

vztahy i s Tchaj-wanem.
257

 Spory ohledně svrchovanosti nad ostrovy Senkaku- 

šotō 尖閣諸島、resp. Tiao-jü-tchaj 釣魚台列嶼、byly odsunuty strannou na 

základě dosažení společné dohody. V průběhu dalších tří let pak byly též smluvně 

ošetřeny náležitosti týkající se rybolovu, plavby a komunikačních tras, a to díky 

tomu, jak se oběma stranám dařilo prohlubovat vzájmené ekonomické vazby.           

Až do roku 1978 byly čínsko-japonské vztahy vedeny téměř výhradně na bázi 

jednorázových dvoustranných rozhovorů, tedy pod záštitou japonské bezpečnostní 

aliance se Spojenými státy, což mimochodem měla i čínská strana za důležitý 

stabiluzící faktor.
258

 Tato skutečnost nabyla širšího, regionálního a mezinárodního 

rozměru až po uzavření mírové smlouvy mezi oběma velmocemi. Japonsko se 

najednou ocitlo ve středu dychtivých žádostí o uzavření takové smlouvy nejen ze 
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strany Číny, ale též Sovětského svazu. Moskva byla totiž velmi silně znepokojena 

čínským záměrem zakonponovat do mírové smlouvy s Japonskem zmínku o 

odmítání jakékoliv formy hegemonie v regionu, o které se logicky domnívala, že 

je zcela účelově namířena proti Sovětskému svazu.  

 Nicméně sovětsko-japonské rozhovory zkrachovaly na sovětském odmítnutí 

uznat legitimnost japonského nároku na vlastnění skupinky čtyř ostrovů severně 

od Hokkaida. Sovětská diplomacie byla proto japonskou stranou označena za 

„arogantní“, což posléze vydláždilo cestu pro čínský zisk japonského souhlasu 

k podepsání společné smlouvy o míru a přátelství  v srpnu 1978.
259

         

 Byl to však přece jenom sovětský činitel, který navrátil čínsko-japonské vztahy 

zpět do víru mezinárodní a regionální politiky. Tím, že Spojené státy opět zaujaly 

zřetelnější antisovětskou pozici během Brzezinského návštěvy Číny v květnu 

1978, a tím, že byla uzavřena čínsko-japonská smlouva, tak to vše přispělo 

k sovětskému pocitu naprosté izolace a obklíčení.
260

 Tento pocit frustrace pak 

mohl zcela logicky přispět k sovětskému rozhodnutí podpořit Vietnam v jeho 

kambodžských záborech a k zahájení  vlastní invaze do Afghánistánu. Ovšem tato 

smlouva také vedla k povzbuzení Číny v jejím úsilí podniknout útok na Vietnam 

počátkem roku 1979.   

 Ať už  japonští lídři uznávali širší význam smlouvy s Čínou ano či ne, tak už 

nic nemohlo změnit na skutečnosti, že jakmile se čínsko-japonské vztahy staly 

nezbytnou součástí mezinárodního rozměru asijskotichomořského regionu, tak už 

nemohly být viděny pouze skrze prizma izolovaných dvojstranných rozhovorů. 

Nově tedy nastala situace, kdy bylo napříště zapotřebí obou kontextů, 

bilaterálního i mezinárodního, k plnému pochopení čínsko-japonské 

problematiky.
261

  

 Japonsko bylo jen velmi málo ovlivněno ať už rozkladem nebo znovu 

vynořením détente politiky. Na rozdíl od svých západoevropských protějšků se 

totiž Japonci ani nepokoušeli usilovat o zvláštní cestu vylepšených vztahů se 
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Sovětským svazem, ani se nezabývali stejným druhem starostí ohledně 

spolehlivosti amerických bezpečnostních záruk.  

Odpor japonské veřejnosti vůči sovětskému rozmístění řízených střel SS-20 na 

Dálném východě v dvaaosmdesátého roce neměl co dělat s nějakými obavami o 

možné narušení americko-japonské spolupráce, jako spíše s ukřivděnou národní 

pýchou, že byli Japonci zcela vyloučeni ze zbrojních diskusí mezi Východem se 

Západem.
262

 Tento trend byl ilustrativní především u těch zemí, mezi něž se 

Japonsko primárně řadilo, které byly separátně napojeny na Spojené státy, a jež se 

zrovna dostaly do fáze upevňování své národní identity a značného 

hospodářského růstu. Tyto země se zkrátka zrovna vydaly na cestu rozvíjení 

vlastního národního sebevědomí, jež našlo své zjevné vyjádření v uplatňování 

vzdoru vůči všemu, co bylo považováno za „arogantní“ požadavky Spojených 

států.
263

   

 Zatímco hlavní proud vládnoucí Liberálně demokratické strany se i nadále se 

vší rozhodností zasazoval o minimální obranu a pasivní zahraniční politiku, a to i 

při dalším zvyšování zahraniční rozvojové pomoci.
264

 Tak jiní politici uvnitř 

konservativního tábora poukazovali na to, že bezpečnostní smlouva pochází 

z doby, kdy mělo Japonsko slabé hospodářství a minimální vojenské síly. Ovšem 

situace se změnila a Japonsko ani nemohlo použít svých námořních sil k obraně 

svých vlastních životních zájmů, především při dopravě kýžené ropy. Zkrátka tito 

„noví realisté“ argumentovali tím, že bezpečnostní smlouva, dokonce ani po řadě 

revizí, neodpovídá novému postavení Japonska. Zasazovali se proto o vybudování 

silnější armády a přijetí pozitivní zahraniční politiky. Ministerský předseda 

Nakasone Jasuhiro 中曽根 康弘 byl mezi těmito novými realisty vůdčí 

osobností.
265

    

 Navzdory tomu se však Japonsko posléze podvolilo zvýšenému americkému 

tlaku, aby se daleko více zapojilo do řešení bezpečnostních otázek v regionu. A  

skutečně se stalo mnohem aktivnější v používání různých ekonomických a 

diplomatických nástrojů vedoucích  k upevnění tamější regionální bezpečnosti. 
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 Yahuda, M., 2004, p. 91. 
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 Z amerického pohledu byla tato nová skutečnost zhodnocena tak, že když se těmto spojencům 

Ameriky tak úspěšně daří, tak by také měly přebrat na svá bedra daleko více zodpovědnosti za 

vlastní obranu. 
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 Každá Bílá kniha o obraně stále znovu opakovala politiku spolupráce se Spojenými státy 

v rámci dosavadní bezpečnostní smlouvy.  
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 Buckley, R., 2002, pp. 171-2 a Borthwick, M.,1998, p. 252. 
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Japonsko kupříkladu koncem osmdesátých let souhlasilo s převzetím 

zodpovědnosti za ochranu moří v poloměru tisíc námořních mil od Tokia.
266
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 Buckley, R., 2002, p. 174 a Woolley, P. J., 2005, pp. 130-3. Ovšem problémem i nadále 

zůstavala skutečnost, že na rozdíl od poměrů v Evropě, ve východní Asii neexistovala žádná 
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bezprostředních strategických zájmů Japonska, bylo vlastně odmítnuto. Viz Yahuda, M., 2004, p. 

91. 
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3.2 Budování „nového ekonomického impéria“ 

 

Jakmile bylo jasné, že Čína nebude hrát takovou roli v poválečné uspořádání, jíž jí 

Spojené státy původně přisoudily, tak se pozornost Washingtonu obrátila vůči 

požadavku na obnovu japonského hospodářství jako součásti širšího plánu 

rekonstrukce západoevropských ekonomik. Japonsko bylo, na rozdíl od Číny, 

shledáno jako potenciální ekonomické centrum regionálního významu v měnícím 

se světě rovnováhy moci. Proto také americké ministerstvo zahraničních věcí 

začalo na přelomu let 1946-7 argumentovat, stejně jako předtím v případě 

okupovaného Německa, ve prospěch nahrazení původní strategie odplaty 

programem hospodářské obnovy. Znovunastartování německého a japonského 

hospodářství bylo nově spatřováno jako stěžejní krok k zachování „svobodných“ 

politických a ekonomických struktur v Evropě a Asii.
267

  

Tudíž od poloviny roku 1947 se začala americká okupační politika v Japonsku 

výrazně měnit tím, že už neusilovala o odstranění všech exponentů minulého 

režimu, nýbrž se plně soustředila na povzbuzení místního ekonomického rozvoje a 

politické stability. Ovšem životní podmínky japonských obyvatel z přelomu let 

1947-8 byly na pokraji katastrofálního stavu a celková průmyslová výroba 

dosahovala jen třiceti sedmi procent předválečné úrovně. Takže proto také politika 

premiéra Jošidy Šigera 吉田 茂、označovaná často jako „Jošidova doktrína“, 

kladla na první místo ekonomický růst. První „boom“ ve zpracovatelském 

průmyslu se dostavil až během zmiňované korejské války a byl vyvolán 

americkými vojenskými zakázkami ve výši 4 miliard USD. Do roku 1955 pak 

dosáhla japonská produktivita práce již předválečné úrovně.
268

 

Jednostranné přeceňování hospodářského růstu, zahájené za vlády premiéra 

Jošidy, mělo i své politické souvislosti. Podle Jošidy čelilo Japonsko 

v poválečném období nebezpečí, že bude-li zataženo do studené války mezi 

oběma supervelmocemi, tak promrhá veškeré své potenciální bohatství ve 

výdajích na zbrojení. Jestliže se Japonsko dokáže tomuto nebezpečí vyhnout, 

může vyhrát. Jošidou uplatňovaná pasivní zahraniční politika tak byla vedena 

jasnou snahou vyhnout se vojenským závazkům za každou cenu.
269
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 Woolley, P. J., 2005, pp. 115-6. Viz též Buckley, R., 2002, p. 71. 
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Takže díky této nezlomné strategii se Japonsko stalo třetí nejsilnější ekonomickou 

velmocí světa, kterou předčily jen Spojené státy a Sovětský svaz, tedy 

kontinentální země s rozlehlým územím a rozsáhlými přírodními zdroji. Tyto 

úspěchy je třeba hodnotit jako bezprostřední důsledek příznivých podmínek a 

národní politiky cíleně zaměřené na rozvoj.  

Ovšem v polovině sedmdesátých let nastoupila v Japonsku nová doba zcela 

odlišného charakteru. Hospodářský růst se zpomalil a vyrovnaná obchodní bilance 

otevřela cestu k obrovským přebytkům vývozu, které z Japonska učinily jednu 

z největších finančních mocností světa. Ve společnosti se objevily sklony ke 

konzumnímu způsobu života a nástup politického konservatismu zvrátil 

dvacetiletý pokles volebních hlasů vládních liberálních demokratů, což přispělo k  

ukončení období tzv. „parity“. A právě na pozadí těchto specifických změn 

Japonsko dosáhlo koncem sedmdesátých let svého kýženého cíle „dohnat“ 

Západ.
270

 

Dohánění se projevilo ve všech aspektech domácí i zahraniční politiky a 

nebývalým způsobem zviditelnilo Japonsko ve světě. Ne všechny reakce na nové 

postavení Japonska však byly příznivé. Mnozí cítili, že nejsou schopni Japonsku 

konkurovat, a tváří v tvář značným obchodním deficitům obhajovali určitou formu 

protekcionismu. Dalším problémem bylo stále rostoucí pronikání japonských 

výrobků na americký a evropský trh. Rok co rok narůstal obchodní přebytek 

Japonska jak vůči tehdejším Evropským společenstvím, tak vůči Spojeným 

státům.
271

  

V Japonsku samotném rozproudil tento příval pozornosti – ať příznivé či 

nepříznivé – širokou diskusi sahající od úzce ekonomických otázek až po 

problémy obrany a zahraniční politiky. Na druhou stranu se Japonci díky svému 

nesmírně úspěšnému poválečnému růstu těšili jedinečnému a velice příznivému 

postavení ve sféře světové ekonomiky a mocenskopolitického uspořádání, třebaže 

se jednalo o postavení z jejich pohledu velmi choulostivé a zranitelné, které mohlo 

být hrubě narušeno, jakmile by se změnily mezinárodní poměry.  

Podle Tokia proto bylo nutné podniknout veškerá opatření pro trvalé zajištění  

oněch faktorů, jež daly vzniknout japonskému „zázraku“. Japonci vzhledem ke 

                                                 
270
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 Kennedy, P., 1996, str. 555. Samozřejmě, že reakce obou stran Atlantiku na tuto nevyhnutelnou 

situaci byla dosti podrážděná. Zatímco západní Evropa přistoupila k řadě dovozních kvót a 

byrokratických obstrukcí, Američané se zpočátku omezili jen na dobrovolné limity.  
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svému přesvědčení o křehkosti a zranitelnosti vlastního ekonomického postavení 

ve světě velice dobře tušili, že se jim bude v budoucnu jen velice těžko odolávat 

případným tlakům na podniknutí změn. Z toho pak vyplývalo trvalé japonské 

obhajování „mírových řešení“ mezinárodních problémů, ale i jejich nepopiratelné 

přání udržovat pokud možno neutrální vztahy se všemi klíčovými partnery, neboť 

jen tak mohla japonské hospodářství plynule bohatnou.
272

 

Po roce 1972, kdy se propast mezi Japonskem a ostatními vyspělými státy 

zacelila, klesla jedenáctiprocentní míra růstu ekonomiky z předchozích dvou 

desetiletí na necelá čtyři procenta.
273

 Přesto některé z příznivých faktorů, které 

Japonsku napomohly k jeho rapidní obnově, působily i nadále, především tedy 

vysoká úroveň pracovních sil, sklon k úsporám, nízké výdaje na obranu a také  

celková otevřenost světových trhů. O jiné výhody však Japonsko nenávratně 

přišlo. Předně se již zcela vyčerpala zásoba laciné zahraniční technologie, ze které 

Japonsko těžilo od konce války v Tichomoří.  

  Jednou z  výhod minulých let bylo také spojení laciné pracovní síly a vysoké 

produktivity práce. V průběhu sedmdesátých let se však tato komparativní výhoda 

přesunula do Jižní Koreje, na Tchaj-wan, do Hongkongu a Singapuru. Všechny 

tyto země měly již v minulosti mnohem nižší výrobní náklady než právě Japonci. 

Konkurence byla už natolik silná, že se japonská výroba byla nucena 

přeorientovat na drahé a velice kvalitní zboží. Z toho plynula i snaha o převzetí 

vůdčí role na poli vyspělých technologií. A nakonec pracovní síla již nebyla tak 

laciná a nižší hospodářský růst znamenal rostoucí podíl lépe placených starších 

dělníků. V součinnosti s tím vzrostly i vládní výdaje. 

  Japonské poválečné hospodářství se orientovalo na lacinou ropu, avšak 

vytvoření Organizace zemí vyvážejících ropu (OPEC) a následné zvýšení cen 

ropy na čtyřnásobek v roce 1973 zasáhlo Japonsko velmi těžce, protože téměř 

všechny energie pocházely z dovozu. Japonsko se sice rychle vzpamatovalo, 

jelikož bylo zaměřeno na úspory energie již před ropnými šoky, ale i tak výrobní 

náklady prudce vzrostly. Industriální odvětví na to navíc reagovala tím, že se 
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snažila omezit tu výrobu, která byla velice energeticky náročná, a rozvinout 

takové technologie, které více závisely na vysoce kvalifikované pracovní síle.
274

 

Tato krizová situace pak definitivně přesvědčila japonskou vládu o nutnosti  

využítí vlastních sebeobranných sil k zajištění životně důležitých surovinových  

tras.
275

 Kromě toho se také začaly hledat veškeré možné způsoby, jak uspořit 

energii, a to vše v rámci  intenzivního pátrání po nových zdrojích surovin.  

Už koncem sedmdesátých let začaly japonské společnosti ustavovat svá 

obchodní zastoupení v cizině jednak proto, aby byly co nejblíže svým 

zákazníkům, a jednak proto, aby využily výhody levnějších cen pozemků, 

pracovní síly i surovin. Severní Evropa, Spojené státy a jihovýchodní Asie byly 

obzvláště výhodnými teritoriemi pro japonské investice.
276

 

Reakce ve Spojených státech na tento trend byly různé. Někteří ekonomové a 

politici obhajovali koncepci otevřených trhů  a namítali, že zlevnění dolaru plně 

postačí k omezení dovozů a ke stimulaci vývozů. Jiní trvali naopak na tom, že 

Japonsko nehraje „fair play“, a to tak, že se americké zemědělské produkty nemají 

šanci dostat na japonský trh kvůli místním celním bariérám a že špičkové 

americké technologie jsou v Japonsku vyloučeny z konkurenčního boje celou 

řadou netarifních překážek.
277

  

Zatímco v průběhu studené války Spojené státy uplatňovaly strategii obchodní 

tolerance vůči japonské proexportní politice, aby tak v pohnuté době napomohly 

k obnově japonského hospodářství, tak na jejím konci se už situace velmi 

radikálně změnila, jelikož se pozvolna rozpadala bezprostřední komunistická 

hrozba a Japonsko se stalo vůdčí ekonomickou silou západního Pacifku. 
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 Alvstam, C. G., 2001, pp. 182-3. Japonské hospodářství bylo solidní, ale zároveň také velmi  

křehké ve své podstatě. Právě ropné šoky poukázaly na velkou zranitelnost japonské společenosti 

při její naprosté závislosti na zahraničním importu surovin. Zpomalení hospodářského růstu proto 

v následujících letech dalo nový podnět k převzetí nové hospodářské politiky, v rámci které měla 

být posazována další internacionalizace japonského hospodářství, aby se tím vyrovnala závislost 

na dovážených surovinách, a to skrze zvýšenou japonskou přítomnost na zahraničních trzích.  
275

 Ohromné množství japonského vývozu a dovozu se dodnes přepravuje námořní cestou skrze 

Jihočínské moře, Indonéské souostroví a Malacký průliv. Více než tisícovka supertankerů ročně 

míří skrze tyto úžiny na východ, většina z nich přímo do Japonska, zbytek jinam i když často pod 

logem japonských firem. Volný a bezpečný průjezd těchto lodí je pro Japonsko strategickou 

prioritou. Viz Woolley, P. J., 2005, p. 22. Viz Mapa 3.6 a Mapa 3.7. 
276

 Borthwick, M., 1998, pp. 512-3. 
277

 Reischauer, E. O.; Craig, A. M., 2000, str. 283. Japonská vláda povolovala zahraniční 

konkurenci pouze v oblastech, kde zahraniční společnosti nemohly konkurovat japonským, či 

všude tam, kde Japonsko neplánovalo další výrobní expanzi. Nerozvinutá průmyslová odvětví, 

zejména v oblasti nových technologií, pak ochraňovala nepřekročitelnými hradbami cel, 

množstevních omezení, měnových regulací, kontrol zahraničních investic a byrokratických 

postupů.  



92 

 

Udržování stavu jednostranné tolerance již bylo v každém ohledu pro Spojené 

státy neúnosné a Reaganova i Bushova administrativa intenzívně žádala nápravu 

tohoto neutěšného stavu.
278

    

Takže jakmile poklesla důležitost bipolarity, tak dlouhotrvající obchodní 

problémy mezi Japonskem a Spojenými státy získaly více na pozornosti. 

Propastný hodnotový rozdíl v saldu obchodní bilance v japonský prospěch, který i 

nadále rostl navzdory ropným šokům ze sedmdesátých let, se stal hlavním 

zdrojem prohlubování vzájemných obviňování mezi oběma stranami.
279

 

Bezprostředním důsledkem rozdílu mezi vývozy a dovozy byl obrovský 

přebytek běžného účtu platební bilance. Japonsko se díky tomu velmi rychle 

etablovalo jako hlavní světový poskytovatel úvěrů, který rok co rok exportoval 

desítky miliard dolarů. Tato proměna, která započala v roce 1969, kdy japonské 

ministerstvo zahraničního obchodu a průmyslu odstranilo vývozní kontrolu 

japonských půjček a vytvořilo finanční podněty pro zámořské investice, způsobila 

to, že se Japonsko stalo v polovině osmdesátých let největším poskytovatelem 

úvěrů na světě.
280

 

Dalším vůdčím principem japonské zahraniční politiky byla aktivní podpora 

stabilních otevřených trhů a „světového míru“. Do poloviny šedesátých let se 

Japonsko stalo vůdčí ekonomickou mocností v této oblasti.
281

 Prospěch, který 

Japonsku přinášelo mírové uspořádání zahraničně obchodních vztahů, byl patrný 

právě na rozvoji komerčních styků s jihovýchodní Asií. Japonsko se stalo 

dominantním investorem především ve třech rozvojových zemích ASEANu, 

Indonésii, Malajsii a Thajsku. Zatímco tamější státy mu i nadále poskytovaly 

potřebné suroviny a levné spotřební zboží, tak Japonci zpětně využívali jejich 

pracovního trhu k produkci specifických výrobků určených většinou pro trhy 

třetích zemí.
282

    

Navíc Japonsko mělo možná více než Spojené státy zvláštní zájem na podpoře 

obchodu a hospodářského rozvoje východní Asie samotné, jako cesty 

k povzbuzení místní politické stability. Z důvodů zeměpisné polohy byl tento 
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region mnohem důležitější pro japonskou bezpečnost, než pro americkou. Takže 

jakmile polevila omezení plynoucí z bipolárního modelu, dalo se očekávat, že 

rozdíly v důrazu na tamější zájmy se mezi Spojenými státy a Japonskem ještě více 

zvýrazní.
283

 

Tím, že se Japonsko stalo světovou hospodářskou velmocí, začalo si obstarávat 

nové zdroje potřebných surovin pro zajištění fungování své vlastní prosperující 

ekonomiky. Už bylo zmíněno, že japonská „Sféra společného blahobytu“ 

zasahovala i do rozlehlých prostor Mikronésie a Melanésie, a dokonce měla 

připraveny plány na kolonizaci západní části Polynésie. V průběhu osmdesátýh let 

se japonský strategický zájem opět do těchto končin navrátil a ne jinak než se 

záměrem nabýt jistých ekonomických výhod.  

Nebyly to však ani tak místní přírodní zdroje, kterých jen tak mimochodem 

nemá japonské hospodářství nikdy dost, jako spíše problematika rybolovu a 

exkluzivních ekonomických zón, co japonské investory lákalo.
284

 Důvod byl 

prozaický, při zvažování otázky vhodných nalezišť přírodních zdrojů na 

tichomořských ostrovech je totiž vždy velmi důležitým poznatkem informace, zda 

jsou tamější ostrovy vulkanického, příp. pevninského původu či zda jsou 

vytvořeny z korálových usazenin. Většinou platí, že korálové ostrovy
285

 se nejen 

velmi špatně zemědělsky obdělávají, jelikož jsou vydávány napospas výkyvům 

oceánského počasí, ale bývají i velmi chudé na nerostné suroviny, takže nemohou 

představovat nějaké potenciální lákadlo pro zahraniční investory v tomto 

směru.
286

  

Naproti tomu ovšem znamenaly bohaté zásobárny ryb uvnitř tamějších 

výlučných ekonomických zón doslova „zlatý důl“ pro potenciální zájemce. A 

jelikož vlády místních korálových ostrovů povětšinou nedisponovaly 

dostatečnými finančními rezervami ani technologickými prostředky k tomu, aby 

zaopatřovaly rozlehlé plochy oceánu, tak přistoupily na myšlenku jejich 

pronajímání. Z tohoto důvodu byla pak v roce 1987 přijata mnohostranná dohoda 
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 Buckley, R., 2002, p. 176. Japonsko mimochodem patřilo mezi ty členy skupiny G-7, jež 

nejvíce váhaly s uvalením sankcí proti Číně po studentském masakru na náměstí Nebeského klidu, 

přičemž pak bylo mezi prvními, kdo je odvolal. 
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 Viz Mapa 3.8. 
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 Viz jako např. Federativní státy Mikronésie, Francouzská Polynésie, Cookovy ostrovy, Kiribati, 

Marshallovy ostrovy, Nauru, Niue, Tokelau a Tuvalu. 
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 Knapman, B., Economic development and dependency, in: Howe, K. R.; Kiste, R. C.; Lal, B. V. 

(eds.), Tides of History: The Pacific Islands In the Twentieth Century, University of Hawaii Press 

1994, p. 329. 
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o rybářských oblastech (Multilateral Fisheries Treaty), uzavřená mezi Spojenými 

státy a členskými zeměmi Jihopacifického fóra, jež potenciální zájemce o 

podmořská loviště zavazovala k vyplácení jistých licenčních poplatků za jejich 

užívání. Nicméně Japonsko se však, stejně jako Tchaj-wan, velmi dlouho bránilo 

těmto opatřením a poplatky platit odmítalo. Jistý druh masového pytlačení 

v místních vodách nebyl vůbec ničím ojedinělým za studené války, přičemž 

tichomořské státy samotné povětšinou neměly příliš možností, jak se těmto 

hromadným nájezdům do svých exkluzivních zón bránit.
287

    

Japonci byli též intenzivně zapojeni do již zmiňované struktury „strategicky 

oceněných ekonomik“, i když jejich prvotní záměr nebyl jako v případě Austrálie 

zajistit si větší bezpečnost, ale v jejich případě šlo spíše o jasný úmysl vydláždit si 

cestu pro přímé investice v oblastech důlního průmyslu, lesního hospodářství a 

turistického ruchu.
288
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 Japonsko se kupříkladu stalo v roce 1987 jediným a největším dárcem pomoci pro Kiribati a 

Západní Samou, přičemž o rok později už japonská finanční výpomoc a technická podpora 

tichomořským ostrovům dosáhla výše 75,04 milionů USD, z nichž 30,47 milionů USD bylo 

určeno pro Papuu Novou Guineu a 13,84 milionů USD pro Šalamounovy ostrovy. Firth, S., 1994, 

p. 308.  
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3.3 Dosud sporná teritoria 

 

Z geopolitického hlediska byly předmětem dlouhodobého sporu mezi Japonskem 

a Čínou, resp. Tchaj-wanem, neobydlené ostrovy Senkaku-šotō 尖閣諸島、resp. 

Tiao-jü-tchaj 釣魚台列嶼、ve Východočínském moři v blízkosti Okinawy. 

Japonsko a Tchaj-wan nakonec i přes zjevné čínské protesty uzavřely v roce 1970 

dohodu, na základě které se rozhodly využívat zdejších ropných nalezišť 

společně. A ačkoli Čína přijala v únoru 1992 zákon stvrzující nárok na tyto 

ostrovy, které jsou pro Japonsko strategicky důležité, obě země se dohodly na 

tom, že bilaterální vztahy nebudou svazovat otázkou legitimity nároků na sporná 

území.
289

 

Studená válka ve východní Asii však byla poznamenána ještě jednou 

japonskou územní nejasností, a to se Sovětským svazem. Ačkoliv byl válečný stav 

mezi Japonskem a Sovětským svazem formálně ukončen k 19. říjnu 1956, tak 

vzhledem k nevyřešeným místním teritoriálním sporům nebyla dosud uzavřena 

mírová smlouva.
290

 Předmětem územního konfliktu se stala tzv. Severní teritoria 

北方領土 「ほっぽうりょうど」、či jinak též jižní Kurilské ostrovy 南千島 

「みなみちしま」、resp. Курильские острова, tedy „čtyři“ Kurilské ostrovy – 

Habomai 歯舞群島/Хабомай,291 Šikotan 色丹島/Шикотан, Kunaširi/Kunašir 

国後島/Кунашир, Etorofu/Iturup 択捉島/Итуруп – ležící severně od 

Hokkaida, které si v roce 1945 jednostranně přisvojil Sovětský svaz.
292

 

Konflikty o tato území však svými kořeny sahají do mnohem starší historie, 

než je studená válka. Hlavním problematickým bodem všech jednání mezi 

japonskou a sovětskou stranou byl právní výklad dosud uzavřených smluv, na 

jichž interpretaci se nebyly obě strany konliktu schopny shodnout. Základní 

kostru právních požadavků tvořila tzv. Šimodská smlouva 日露和親条約、tedy  
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 Woolley, P. J., 2005, p. 148. Viz Mapa 3.9. Obdobný přístup zvolilo Japonsko i ve sporu 

s Korejskou republikou o ostrovy Takešima 竹島、resp. Dokdo 독도, v Japonském, resp. 

Východním moři. Mimochodem dalším diskutovaným územím japonsko-korejských vztahů byl 

ostrov Cušima 対馬、korejsky Daemado 대마도. Ovšem konflikt nebyl nikdy řešen na vládní 

úrovni, jelikož se Soul od přímých požadavků na něj oficiálně distancoval. Viz též Wang, J. C. F., 

1994, p. 110 a Glassner, M. I.; Fahrer, Ch., 2004, p. 84.  
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 Buckley, R., 2002, p. 121. 
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 Mapa 3.10 a Mapa 3.11. Už samotné pojmové vymezení sporných území je velice 

problematické, proto jsou uvedeny obě transkripce. Viz Stephan, J. J.,1998, p. 492. 
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vůbec první rusko-japonská obchodní dohoda z roku 1855, jež formálně vytyčila 

hranice mezi tehdejším Ruskem a Japonskem.
293

 V roce 1875 pak byla podepsána 

druhá klíčová dohoda, tzv. Sanktpetěrburská smlouva 

樺太・千島交換条約、v níž se Japonci vzdali nároků na Sachalin výměnou za 

osmnáct Kurilských ostrovů táhnoucích se od Uruppu k Šumušu/Šumšu 

占守島/Шумшу.
294

   

Právě tyto dvě smlouvy pak následně vstupovaly do sovětsko-japonských 

rozmíšek ohledně vymezení toho, co vlastně komu kdy patřilo a proč. Celá 

záležitost pak byla jestě zkomplikována faktem, že sovětské připojní Kurilských 

ostrovů nebylo samo o sobě dostatečně právně zakotveno. Ani Káhirská (1943), 

ani Postupimská (1945) deklarace totiž nezavdávaly příčinu k tomu, aby byly 

Kurilské ostrovy Japonsku po skončení války odebrány. Ovšem ze sovětského 

pohledu byla tato území neoddělitelnou součástí Sovětského svazu, patřícího 

k Sachalinské oblasti, a následná mírová smlouva s Japonskem měla tento 

znovunabytý status ostrovů stvrdit.
295

   

Sovětský svaz se však odmítl připojit k podpisu sanfranciské mírové smlouvy, 

a to i přesto, že se v rámci článku dvě Japonsko vzdalo nároků na Kurilské 

ostrovy.
296

 Takže k normalizaci vztahů došlo až v polovině padesátých let, kdy na 

základě článku devět přijaté Moskevské deklarace 日ソ共同宣言 (1956) bylo 

dohodnuto, že ostrovy Habomai a Šikotan budou navráceny Japonsku až po 

uzavření mírové smlouvy.
297

 Přičemž smlouva se vůbec nezmiňovala o dalším 

osudu vlastnictví ostrovů Kunaširi a Etorofu.
298
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 Na základě této dohody bylo veškeré území jižně od ostrova Etorofu, včetně, dle článku dvě 
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Sachalinu si Japonci vykládali tak, že Rusům nebylo dovoleno osidlovat jižní část ostrova, kde 

Japonci měli již napevno vytvořenou sféru vlivu. Avšak Rusové smlouvu interpretovali jinak. 
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Kurily, in: Mezinárodní vztahy, 4/2001, str. 42. 
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 Storry, R., 1982, p. 257. 
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Od té doby se vzájemná jednání o konečném statusu ostrovů vůbec nikam 

neposunula, přinejmenším do rozpadu Sovětského svazu.
299

 Tento vývoj situace 

měl mnoho příčin, bezesporu mezi ně výrazným způsobem přispělo 

znovuobnovení americko-japonské bezpečnostní smlouvy (1960), ale také čínsko-

sovětská roztržka, která později svedla na společnou stranu Japonko a Čínu, když 

v rámci své mírové smlouvy přejaly myšlenku společného postupu proti vytváření 

hegemonie v regionu.   

Důvod, proč měl vůbec tento shluk ostrovů takový význam pro obě regionální 

mocnosti v době globálního mocenského soupeření, lze vysledovat v několika 

rovinách. Zaprvé tu byl důvod ekonomický, protože se v prostoru Severních 

teritorií nalézala velice bohatá loviště ryb. A zadruhé strategický, jelikož Kurilské 

ostrovy vytvářejí jakýsi val, jež přirozeně odděluje Ochotské moře od Tichého 

oceánu. Spleť tamějších průchozích úžin má nesmírný strategický význam. Pokud 

by ona požadovaná část jižních Kuril znovu připadla Japonsku, mohlo by to 

znamenat vážné ohrožení tehdejších sovětských zájmů, země totiž trvale trpěla 

akutním nedostatkem nezamrzajících přístavů. Pod nadvládou Japonska by tak 

mohly Kurilské ostrovy omezovat nejen spojení Kamčatky se strategicky 

důležitými oblastmi kolem Chabarovsku a Vladivostoku, ale i průjezd sovětských 

lodí z Vladivostoku, základny sovětské tichomořské flotily, na otevřený oceán.
300

  

Ovšem ani vlastnictví Kuril sovětské tichomořské flotile nijak nezaručovalo 

naprosto bezproblémový pohyb severozápadním Pacifikem. V průběhu své 

konfrontace se Sověty totiž Američané trvale zdržovali společně s Japonci 

hlídkové lodě v Japonském moři, jež měly za úkol bránit několik zdejších úžin.
301

 

Jsou zde přítomny tři hlavní cesty, jimiž mohli Sověti dosáhnout volného oceánu 

z vladisvotockého přístavu. Severní cesta vede skrze Tatarský 

間宮海峡/Татарский пролив, či La Pérousův průliv 宗谷海峡/Пролив 

Лаперуза. Dříve jmenovaný ovšem neústí přímo do Tichého oceánu, nýbrž 

zhruba 900 km dál na sever podél Sachalinu do Ochotského moře, přičemž pak 

musí být ještě překonána přirozená bariéra tvořená z Kurilských ostrovů. La 

Pérousova úžina je naproti tomu mnohem kratší, je z jedné strany lemována 
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expanze. Koncem listopadu 1941 též z tamějšího zálivu Kasatka na ostrově Etorofu vyplula 

císařská flotila letadlových lodí, jež podnikla útok na Pearl Harbor.  
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 Viz Mapa 3.12. 
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Sachalinským ostrovem a z druhé zase japonským Hokkaidem, ovšem ústí opět do 

kurilského bazénu v jižní části Ochotského moře. Sovětské lodě ovšem mohly 

volit i východního směru, a to skrze tzv. průliv Cugaru 津軽海峡 mezi 

Hokkaidem a Honšū, avšak jeho problematičnost zase tkvěla v tom, že je příliš 

úzký. Poslední možností byla cesta směrem na jih, ovšem zde opět exsitovaly dvě 

možnosti, volit buď mezi východním anebo západním kanálem Korejského 

průlivu, tedy úžinou Cušima 対馬海峡 a Korejskou úžinou 朝鮮海峡/대한해협. 

Obě tyto varianty však byly komplikovány trvalou přítomností dvou amerických 

spojenců, Jižní Koreje na západní straně a Japonska na straně východní.
302

      

Během studené války tedy Kurily obecně představovaly vážné bezpečnostní 

ohrožení nejen pro Japonsko, ale též pro Spojené státy.
303

 Nebyla to ovšem 

ekonomická, ale spíše strategická hodnota těchto území, která se stala základem 

sovětsko-japonského sporu. S nástupem éry Michaila Gorbačova a s následným 

koncem studené války se však zájem obou stran přesunul spíše do hospodářské 

oblasti. Otázka navrácení Kurilských ostrovů se objevila na programu již při 

návštěvě prezidenta Gorbačova v Japonsku v roce 1991, ovšem dříve než mohla 

začít konkrétní jednání, došlo k rozpadu Sovětského svazu. 
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Závěr 

 

Odkaz japonského koloniálního dědictví ve studené válce byl základním tématem 

této předložené práce. Ostrovní části západního Paciku prodělaly v průběhu oněch 

čtyřiceti let mocenského soupeření tři základní fáze mezinárodního uspořádání 

sahajícího od počátečního chaosu, vyvolaného poválečnými zmatky, přes 

bipolární model poloviny padesátých let, až k tripolárnímu rozdělení sfér vlivu 

v polovině let sedmdesátých. A všemi těmito podstatnými změnami v globálním 

uspořádání se jako tenká červená nit proplétalo Japonsko, jež se v šedesátých 

letech stalo vůdčí ekonomickou mocností v regionu. 

V úvodu práce jsem uvedla zásadní skutečnost, že tento region byl za studené 

války v podstatě svědkem zrození nové formy původních imperiálních struktur 

válečného Japonska. Ovšem také jsem měla za cíl demonstrovat, že konečná  

forma této nové „sféry“ nenaplnila ono původní očekávání, jež do něj vkládal jeho 

iniciátor.  

Spojeným státům se skutečně nepodařilo realizovat obdobný model kolektivní 

bezpečnosti a ekonomické spolupráce, jaký existoval v Evropě. A přestože se 

asijské Tichomoří stalo dějištěm dvou skutečně válečných střetů studené války, 

nikdy nedospělo do fáze tuhého rozdělení na dva soupeřící vojenské bloky. 

Naopak umožnilo zrod nové regionální velmoci s globálním vlivem, jež se stala 

jakýmsi předvojem tamějších zemí třetího světa, jež si odmítaly formálně zadat 

s jednou či druhou supervelmocí. A i když Američané původně doufali v obnovu 

„jižních“ tras japonského ekonomického zájmu, situace se v důsledku otevřené 

poválečné konfrontace a pokračující dekolonizace jihovýchodní Asie vyvinula 

zcela opačným směrem, přinejmenším ve svých počátcích.  

Japonsko, jež s velkým umem využilo možnosti trvale zaplavovat americký trh 

svým masivním exportem, již od počáku cíleně směřovalo svou poválečnou 

produkci na potenciálně bohaté západní trhy. Jeho dlouhodobý zájem o 

znovuobnovení obchodních styků s původním „jádrem“ impéria, tedy oblastmi 

Mandžuska a severní části Korejského poloostrova, však zůstal na dlouhou dobou 

nerealizován.  

Celkově se však podniknutá opatření zdála být velice prospěšná pro obě 

zaangažované strany, přinejmenším do okamžiku, kdy se výchozí situace 
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v důsledku vleklého vietnamského konfliktu a  krize na Blízkém a Středním 

východě  výrazně proměnila.  

Druhá válka v Indočíně a konec americké benevolence vůči absenci reciprocity 

ve vzájemných vztazích skutečně způsobily, že se japonský ekonomický zájem 

obrátil směrem k trhům jihovýchodní Asie a Oceánie. Poukázala jsem na 

skutečnost, jak došlo po tzv. Nixonových a ropných šocích k výrazné transformaci 

japonského hospodářství, jíž primárním zájmem se nově staly co nejnižší výrobní 

náklady; tzn. jak Japonci zahájili za stále sílící konkurence cílené investování,  

přímo či prostřednictvím zahraniční rozvojové pomoci, do oblastí své původní 

říše, a tím pozvolna a jaksi z povzdálí obnovovali svou někdejší mocenskou sféru 

vlivu. I když je nutno přiznat, že tentokrát už ne vojenského, ale ryze komerčního 

charakteru. Ovšem tato nová situace velmi znepokojila jejich nejbližšího spojence, 

jež jen  velmi těžce „trávil“ výrazný schodek své pasivní obchodní bilance.    

Jak je vidno, západní Pacifik nikterak nestál po skončení korejské války 

v jakémsi strategickém vakuu, jak by se mohlo na první pohled zdát. Naopak 

vždycky byl po celé trvání studené války dějištěm zásadních změn ve 

strategickém „trojúhelníku“, počínaje hnutím „nezúčastněných“ zemí a konče 

jaderným testováním v Oceánii.  

Dalo by se tak závěrem říci, že Japonsko bylo jakýmsi trvalým spojovacím 

článkem celého asijského Tichomoří, přinejmenším v odkazu na jeho původní 

imperiální struktury a strategické, i když koncem studené války již značně napjaté, 

partnerství se Spojenými státy. Koneckonců Japonci nakonec dosáhli mnohem 

více, než v kolik kdy vůbec mohli doufat. Jejich původní vojenská a strategická 

struktura impéria sice nepřežila válku, ovšem jejich ekonomický vliv zdaleka 

překonal veškerá původní očekávání, a to z velké části prostřednictvím globálního 

mocenského soupeření, jež udržovalo trvalý zájem klíčových aktérů studené války 

o tento kus světa.  
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Cizojazyčné resumé 

 

The Legacy of the Japanese Pacific Empire within the Cold War   

 

From the early twentieth century, Japan has been central to any conception of the 

Asia-Pacific as a region. In the build-up to and during the Pacific War this found 

expression primarily in the abortive attempt to impose an economic empire by 

force. After 1945 Japan emerged as the most dynamic economic centre of the 

region within a strategic and economic order established by the United States.  

 The idea of a ‘Greater East Asia Co-Prosperity Sphere’, an attempt to 

legitimize the Japanese military and political drive for supreme regional power 

over all the Asia-Pacific in the 1930s and the early 1940s, was launched in early 

1941, and signalled Japan’s further expansion to the south after the capture of 

Indochina. Apart from the military and geopolitical aspects of Japanese territorial 

expansion southwards, the creation of a regional sphere under Japanese 

supremacy was intimately linked to Japan’s growing need for raw materials 

following the rapid industrialization in the Meiji and Taishō eras.  

The ‘Co-Prosperity Sphere’ may be said to have been the first modern attempt 

to create regional political and economic integration in the Asia-Pacific. It is 

noteworthy that the geographical extension of the ‘Co-Prosperity Sphere’ in the 

early 1940s comprised almost exactly the same region as the Japanese economy 

came to dominate commercially in the 1980s and 1990s, although then it was able 

to secure the important addition of Australia.    

The author tries to explain how as heir to an empire the United States assumed 

not only the military mantle previously shouldered by Japan but also the added 

responsibility of integrating the humbled imperial power into the post-WW II 

world; and also refers to how the emerging Soviet-American confrontation 

coupled with Washington’s growing fear of Asian revolution transformed the 

problem of Japan in the minds of American leaders so that the Pacific perimeter 

defence structure could be secured by Japan. Neverthelss, Japan could not survive 

without an industrial economy tied to a pliable, non-Communist Southeast Asian 

base. Hence, fearful that either an economic collapse or Communist 

blandishments might suck Japan into the Soviet orbit, American policy sought to 

provide its former enemy a new, if much modified, ‘Co-Prosperity Sphere’.   
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Přílohy  

 

Mapa 1.1 – Východní a jihovýchodní Asie, 2000  

 

 

 

Zdroj: Buckley, R., The United States in the Asia-Pacific since 1945, Cambridge University Press 

2002, p. 231.  
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Mapa 1.2 – Tichomořská Oceánie  

 

 

 

Zdroj: Goucher, C. L.; Le Guin, Ch. A.; Walton, L. A., In the Balance: Themes in Global History, 

Vol. 1, McGraw-Hill 1998, p. 430. 
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Mapa 1.3  – Imperialismus v Asii, 1840-1914  

 

 

 

Zdroj: Sullivan, R. E.; Sherman, D.; Harrison, J. B., A Short History of Western Civilization: 

Renaissance to the Present, McGraw-Hill 1994, p. 628. 
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Mapa 1.4 – Svět podle Mackindera, 1904 a 1919  

 

 

 

Zdroj: Collins, J. M., Military Geography for Professionals and the Public, National Defense 

University Press – Brassey’s Edition 1998, p. 279. 
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Mapa 1.5 – Zámořský růst Japonska 

 

 

 

Zdroj: Barraclough, G, (ed.), The Times Atlas of World History, Hammond Incorporated 1984 

(revised edition), p. 243.  
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Mapa 1.6 – Mandátní území Společnosti národů 

 

 

 

Zdroj: Glassner, M. I.; Fahrer, Ch., Political Geography, Wiley 2004 (3
rd

 edition), p. 227. 
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Mapa 1.7 – Válka v Tichomoří  

 

 

 

Zdroj: Sullivan, R. E.; Sherman, D.; Harrison, J. B., A Short History of Western Civilization: 

Renaissance to the Present, McGraw-Hill 1994, p. 699. 
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Mapa 1.8 – Japonská koloniální říše  

 

 

 

Zdroj: Glassner, M. I.; Fahrer, Ch., Political Geography, Wiley 2004 (3
rd

 edition), p. 222. 
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Mapa 1.9 – Územní rozsah japonského impéria  

 

 

 

Zdroj: Gilbert, M., American History Atlas, Macmillan Publishing Co., Inc. 1968, p. 91. 
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Mapa 2.1 – Asijské regionálně bezpečnostní celky studené války  

 

 

 

Zdroj: Buzan, B.; Wæver, O., Regions and Powers: The Structure of International Security, 

Cambridge University Press 2003, p. 98. 
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Mapa 2.2 – Asijské Tichomoří, září 1945  

 

 

 

Zdroj: Buckley, R., The United States in the Asia-Pacific since 1945, Cambridge University Press 

2002, p. 9.  
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Mapa 2.3 – Americké obklíčení Sovětského svazu  

 

 

 

 

Zdroj: Collins, J. M., Military Geography for Professionals and the Public, National Defense 

University Press – Brassey’s Edition 1998, p. 281. 
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Mapa 2.4 – Poválečná jihovýchodní Asie 

 

 

 

Zdroj:  Roberts, J. M., Přehledné dějiny světa, Beta-Dobrovský a Ševčík 2002, str. 536. 
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Mapa 2.5 – Dekolonizace v Asii  

 

 

 

Zdroj: Goucher, C. L.; Le Guin, Ch. A.; Walton, L. A., In the Balance: Themes in Global History, 

Vol. 2, McGraw-Hill 1998, p. 858. 
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Mapa 2.6 – Americké vojenské základny na Filipínách, 1979 

 

 

 

 

Zdroj: Collins, J. M., Military Geography for Professionals and the Public, National Defense 

University Press – Brassey’s Edition 1998, p. 262. 
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Mapa 2.7 – Vojenská a finanční pomoc Spojených států, 1948-65  

 

 

 

Zdroj: Gilbert, M., American History Atlas, Macmillan Publishing Co., Inc. 1968, p. 96. 
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Mapa 2.8 – Americká vojenská pohotovost  

 

 

 

Zdroj: Gilbert, M., American History Atlas, Macmillan Publishing Co., Inc. 1968, p. 112. 
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Mapa 2.9 – První krize Tchaj-wanské úžiny, 1954-5 

  

 

 

Zdroj: Buckley, R., The United States in the Asia-Pacific since 1945, Cambridge University Press 

2002, p. 98.  
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Mapa 2.10 – Vybrané ruské námořní základny  

 

 

 

 

Zdroj: Collins, J. M., Military Geography for Professionals and the Public, National Defense 

University Press – Brassey’s Edition 1998, p. 12. 
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Mapa 2.11 – Americká spojenectví, 1948-65  

 

 

 

 

Zdroj: Gilbert, M., American History Atlas, Macmillan Publishing Co., Inc. 1968, p. 110. 
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Mapa 2.12 – Vojenské pakty studené války  

 

 

 

Zdroj: Glassner, M. I.; Fahrer, Ch., Political Geography, Wiley 2004 (3
rd

 edition), p. 403. 
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Mapa 2.13 – Globální studená válka, 50. až 80. léta 

 

 

 

Zdroj: Goucher, C. L.; Le Guin, Ch. A.; Walton, L. A., In the Balance: Themes in Global History, 

Vol. 2, McGraw-Hill 1998, p. 835. 
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Mapa 2.14 – Spratlyho ostrovy  

 

 

 

 

Zdroj: Collins, J. M., Military Geography for Professionals and the Public, National Defense 

University Press – Brassey’s Edition 1998, p. 292. 
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Mapa 2.15 – Mikronésie  

 

 

 

Zdroj: Campbell, I. C., A History of the Pacific Islands, University of California Press 1996, p. 

129.   
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Mapa 2.16 – Melanésie  

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Campbell, I. C., A History of the Pacific Islands, University of California Press 1996, p. 

102.   
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Mapa 2.17 – Fidži a Tonga  

 

 

 

 

Zdroj: Campbell, I. C., A History of the Pacific Islands, University of California Press 1996, p. 44.   

 

 

 

 

 



128 

 

Mapa 3.1 – Spojené státy a Tichomoří, 1945-65  

 

 

 

Zdroj: Gilbert, M., American History Atlas, Macmillan Publishing Co., Inc. 1968, p. 93. 
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Mapa 3.2 – Americké vojenské základny na Okinawě, pol. 60. let 

 

 

 

 

Zdroj: Sarantakes, N. E., Keystone: The American Occupation of Okinawa and U.S.-Japanese 

Relations, Texas A&M University Press 2000, p. 136.  
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Mapa 3.3 – Strategické umístění Okinawy ve východní Asii  

 

 

 

Zdroj: Sarantakes, N. E., Keystone: The American Occupation of Okinawa and U.S.-Japanese 

Relations, Texas A&M University Press 2000, p. 118. 
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Mapa 3.4 – Americké vojenské základny v Japonsku, 1979 

 

 

Zdroj: Collins, J. M., Military Geography for Professionals and the Public, National Defense 

University Press – Brassey’s Edition 1998, p. 263. 
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Mapa 3.5 – Zahraniční politika Japonska 

 

 

 

Zdroj: Kinder, H.; Hilgermann, W. (eds.), Encyklopedický atlas světových dějin: mapy 

achronologický přehled, Nakladatelství Lidové noviny 1998, str. 578. 
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Mapa 3.6 – Rozhodující námořní “škrtící” body studené války  

 

 

 

 

Zdroj: Collins, J. M., Military Geography for Professionals and the Public, National Defense 

University Press – Brassey’s Edition 1998, p. 58. 
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Mapa 3.7 – Asijské obchodné stezky vedoucí do Japonska  

 

 

 

 

 

Zdroj: Woolley, P. J., Geography and Japan’s Strategic Choices: From Seclusion to 

Internationalization, Potomac Books, Inc. 2005, p. 134. 
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Mapa 3.8 – Exkluzivní ekonomické zóny tichomořských ostrovů  

 

 

 

Zdroj: Glassner, M. I.; Fahrer, Ch., Political Geography, Wiley 2004 (3
rd

 edition), p. 395. 
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Mapa 3.9 – Sporné ostrovy ve Východočínském a Jihočínském moři 

 

 

 

 

Zdroj: Glassner, M. I.; Fahrer, Ch., Political Geography, Wiley 2004 (3
rd

 edition), p. 85. 
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Mapa 3.10 – Severní teritoria 

 

 

 

Zdroj: Borthwick, M. (ed.), The Pacific Century: The Emergence of Modern Pacific Asia, 

Westview Press 1998 (2
nd

 edition), p. 493. 
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Mapa 3.11 – Kurilské ostrovy  

 

 

 

 

 

Zdroj: Woolley, P. J., Geography and Japan’s Strategic Choices: From Seclusion to 

Internationalization, Potomac Books, Inc. 2005, p. 124.  
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Mapa 3.12 – Severotichomořké „škrtící“ body 

 

 

 

 

Zdroj: Collins, J. M., Military Geography for Professionals and the Public, National Defense 

University Press – Brassey’s Edition 1998, p. 13. 
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