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Abstrakt 

Cílem práce je analyzovat problém bezpečnosti v regionu východní Asie z pohledu soupeření 

o moc mezi Japonskem a Čínou od založení Čínské lidové republiky do současnosti. V práci 

je na konkrétním případu vztahu Číny a Japonska testována hypotéza vycházející z liberální 

teorie mezinárodních vztahů, podle níž těsnější ekonomické propojení mezi jednotlivými státy 

snižuje pravděpodobnost jejich vzájemného konfliktu. 

 

Abstract 

The aim of this work is to examine security issues in East Asia from the perspective of 

competition for power between Japan and China, since the foundation of the People's 

Republic of China up to the present. Using the specific case of Sino-Japanese relations, this 

work tests the hypothesis based on the liberal theory of international relations that closer 

economic relations reduce the likelihood of conflict among states. 
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Seznam zkratek 

ADIZ Air Defense Identification Zone (identifikační pásmo protivzdušné obrany) 
AIIB Asian Infrastructure Investment Bank (Asijská banka pro infrastrukturní 

investice) 
ASEAN Association of Southeast Asian Nations (Sdružení národů jihovýchodní 

Asie) 
CICA Conference on Interaction and Confidence-Building Measures in Asia 

(Konference o interakci a opatření pro budování důvěry) 
ČLR Čínská lidová republika 
DSJ Demokratická strana Japonska 
EEZ Exclusive Economic Zone (výlučná ekonomická zóna) 
EIA U.S. Energy Information Administration (Úřad pro informace o energiích 

Spojených států) 
FDI Foreign direct investment (přímé zahraniční investice) 
FTA Free Trade Agreement (dohoda o volném obchodu) 
HDP Hrubý domácí produkt 
LDS Liberálně demokratické strana Japonska 
NDPG National Defense Program Guideline (Směrnice pro národní obranu) 
ODA Official development assistance (Zahraniční rozvojová spolupráce) 
OROB One Belt, One Road (Jeden pás, jedna cesta) 
OSN Organizace spojených národů 
SDF Japan Self-Defense Forces (Jednotky sebeobrany) 
TPP Trans-Pacific Partnership (Transpacifické partnerství) 
UNSC United Nations Security Council (Rada bezpečnosti OSN) 
USA United States of America (Spojené státy americké) 

 

 

Transkripční poznámka 

V rámci celé práce je použito českého přepisu japonštiny, čínštiny a korejštiny, výjimku tvoří 

seznam literatury a citace v poznámkovém aparátu, kde je respektován přepis těchto jazyků 

použitý vydavatelem každého z děl. V textu práce jsou japonská a korejská jména uváděna dle 

českých zvyklostí, tedy s příjmením na finální pozici, ostatní jména tak, jak je zvykem 

v daném jazyce. V seznamu literatury a citacích v poznámkovém aparátu je osobní jméno, 

nacházející se na druhé pozici, od příjmení vždy odděleno čárkou. 
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Úvod 

Japonsko-čínské vztahy prošly od vzniku Čínské lidové republiky (ČLR) v roce 1949 

do současnosti několika různorodými obdobími. Vlivem okolností nerealizovatelné 

diplomatické vazby v 50. a 60. letech byly zastupovány vzájemnou obchodní činnosti, načež 

normalizace vztahů v roce 1972 a mírová smlouva o šest let později přinesly posílení 

ekonomických vazeb i četné vzájemné návštěvy politických představitelů. Relativně přátelské 

vztahy se však na přelomu 80. a 90. let začaly rychlým tempem měnit. Ekonomika Japonska 

nezažívala své nejlepší chvíle, zatímco ta čínská nezadržitelně rostla, a Čína tak měla 

nakročena k tomu, aby relativně upadající Japonsko předčila, což se jí v měřítku velikosti 

hrubého domácího produktu (HDP) podařilo v roce 2010.1 S narůstajícím bohatstvím ovšem 

narůstal i politický kapitál a vojenský potenciál. Čína stále více ohrožovala nejenom 

teritoriální integritu Japonska, ale také jeho vedoucí postavení v regionu. 

Staré čínské přísloví praví: „Jedna hora nepojme dva tygry.“ Poprvé v dějinách jsou 

Japonsko i Čína současně silnými státy a vyvstává tak otázka, dokáží-li spolu koexistovat. Jak 

si všímá Kchang, Japonci již od dob sinocentrického uspořádání východní Asie cítili určitou 

kulturní afinitu k Číně, a ačkoliv pouze sporadicky přijímali postavení tributárního vazala, 

těžili z bilaterálního obchodu.2 Stejně tak po druhé světové válce vnímalo Japonsko význam 

Číny jakožto zdroje surovin a odbytiště svých výrobků. Navíc se domnívalo, že angažování se 

v ekonomických aktivitách s Čínou povede k jejím vnitřním reformám a stabilitě.3 Dnes je 

Čína největším obchodním partnerem Japonska, 4  přičemž Japonsko je druhým největším 

partnerem Číny.5 

Všechny liberální teorie mezinárodních vztahů stojí na základním předpokladu, že 

chování státu reflektuje vztahy mezi státem samotným a domácí i nadnárodní společností, 

                                                 
1 V přepočtu na obyvatele byl však japonský hrubý domácí produkt desetkrát větší. Yahuda, Michael B. Sino-

Japanese Relations after the Cold War: Two Tigers Sharing a Mountain. Abingdon: 2014, s. 66. 

2 Kang, David C. Contemporary Asia in the World: East Asia Before the West: Five Centuries of Trade and 

Tribute [online]. New York: 2010 [cit. 2016-06-29], s. 68–69, 77–81. Dostupné z: 

http://site.ebrary.com/lib/natl/Doc?id= 10433151. 

3 Hook, Glenn D. Japan's international relations: politics, economics and security. Abingdon: 2012, s. 168. 

4 Ministerstvo financí Japonska. Zaimušó bóeki tókei (kensaku pédži) [online]. [cit. 2016-06-11]. Dostupné z: 

http://www.customs.go.jp/toukei/srch/index.htm. 

5 S vynecháním Hongkongu. World Integrated Trade Solution. China Trade at a Glance: Most Recent Values 

[online]. The World Bank [cit. 2016-06-29]. Dostupné z: http://wits.worldbank.org/CountrySnapshot/en/CHN. 
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v níž se nachází. Z tohoto předpokladu vychází také teorie o vlivu ekonomické provázanosti.6 

Takzvaný „komerční liberalismus“, jenž se soustředí na stimuly vytvořené příležitostmi pro 

mezinárodní ekonomické transakce, 7  má pak podle Moravcsika důležité implikace pro 

bezpečnost, protože obchod je obecně méně nákladný zůsob akumulace bohatství než válka, 

sankce či jiné donucovací prostředky (v neposlední řadě také díky minimalizaci kolaterálních 

škod).8 „Komerční liberalismus“ tudíž trvá na tom, že ekonomická provázanost vytváří motiv 

pro mír a spolupráci,9 ačkoliv tento mír nezaručuje.10 

Hanns Hilpert došel v roce 2002 k závěru, že ačkoliv „obecně nelze zjistit striktní 

vztah mezi (vzkvétajícím) obchodem a politickou kooperací, […] lze opodstatněně 

předpokládat, že kooperativní ekonomické vztahy budou mít s největší pravděpodobností 

pozitivní efekt na japonsko-čínské vztahy jako celek“.11 Min Gjo Koo se v roce 2009 zaměřil 

na spor o souostroví Senkaku/Tiao-jü-tao a usoudil, že „dokud budou pro obě strany existovat 

výhodné ekonomické příležitosti, je pravděpodobné, že se systém sebeovládání a 

zdrženlivosti stane stálým rysem sporu“.12 Li Ming-ťiang ovšem při pohledu na období do 

konce roku 2010 soudí, že „‚žhavá ekonomika a chladná politika‘ […] může být jediný 

výsledek, který lze realisticky očekávat“.13 

Tato práce si klade za cíl jednak zhodnotit, jaký měla ekonomická provázanost 

Japonska a Číny vliv na jejich bezpečnostní situaci a zda vedla ke snižování geopolitického 

napětí, jednak ze stejného pohledu analyzovat nejnovější vývoj od roku 2010, kdy čínský 

                                                 
6 Moravcsik, Andrew. Liberal International Relations Theory: A Social Scientific Assessment. WCFIA Working 

Paper 01–02, 2001, s. 4. 

7 Ibid., s. 10. 

8 Ibid., s. 15. 

9 Moravcsik, Andrew. Liberalism and International Relations Theory. Center for International Affairs, Harvard 

University, 1992 (rev. 1993). Working Paper Series 92–6, s. 1. 

10 Moravcsik, Andrew. Liberal International Relations Theory: A Social Scientific Assessment. WCFIA Working 

Paper 01–02, 2001, s. 14. 

11 Hilpert, Haans G. China and Japan: Conflict or Cooperation? What does Trade Data Say? [online]. In Japan 

and China: Cooperation, Competition and Conflict. New York: 2002 [cit. 2015-05-17], s. 49. Dostupné z: 

http://site.ebrary.com/lib/natl/Doc?id=10057371. 

12 Koo, Min Gyo. The Senkaku/Diaoyu dispute and Sino-Japanese political-economic relations: cold politics and 

hot economics? [online]. In The Pacific Review, Volume 22, Issue 2, 2009 [cit. 2015-06-07], s. 228. Dostupné z: 

http://dx.doi.org/10.1080/09512740902815342. 

13 Li, Mingjiang. China and Japan: Hot economics, cold politics?. In Japan's Strategic Challenges in a Changing 

Regional Environment. Singapore: 2012, s. 70. 
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HDP předčilo japonské, a v Japonsku o dva roky později skončilo období rychlého střídání 

premiérů.14 

 

 

 

  

                                                 
14 Volby do dolní komory parlamentu se navíc nemusejí konat až do konce roku 2018. Reuters. PM Abe's party 

eyes revision of Japan pacifist constitution by late 2018 [online]. Reuters, 2015 [cit. 2016-06-29]. Dostupné z: 

http://www.reuters.com/article/us-usa-japan-constitution-idUSKBN0NI0KB20150427. 
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1 Elementy zvyšující riziko ozbrojeného konfliktu 

Přestože japonský historický revizionismus a návštěvy vládních představitelů ve 

svatyni Jasukuni způsobují v Číně silné protijaponské výboje, jako nejrizikovější prvek 

japonsko-čínských vztahů se jeví územní spor o souostroví Senkaku/Tiao-jü-tao. Možnost 

zapletení Japonska do ozbrojeného konfliktu s Čínou stoupá také s rozšiřujícím se polem 

působnosti japonských Jednotek sebeobrany (SDF) a projekcí jejich síly,15 ovšem také se 

stupňujícími se provokativními akcemi Číny a netransparentní modernizací čínských 

ozbrojených sil. 

1.1 Spor o souostroví Senkaku/Tiao-jü-tao 

Souostroví Senkaku/Tiao-jü-tao sestává z osmi malých neobydlených ostrovů ve 

Východočínském moři, přibližně 120 námořních mil západně od čínské provincie Fu-ťien a 

přibližně na půl cesty mezi Tchaj-wanem a ostrovy Rjúkjú.16 Přestože ostrovy samotné jsou 

pro Japonsko i Čínu bezvýznamné, mají značnou ekonomickou, politickou a stále více také 

geostrategickou hodnotu. 

Okolí překypuje rybami, ale především skrývá velké zásoby ropy a zemního plynu.17 

První popud k vypuknutí sporu tak vznikl v roce 1968 s oznámením, že na kontinentálním 

šelfu mezi Tchaj-wanem a Japonskem se „s vysokou pravděpodobností“ nalézají bohatá ropná 

ložiska, 18  k nimž by svrchovanost nad souostrovím poskytla snadný přístup. Zatímco 

počáteční odhady zněly, že se v oblasti nachází 7,5 milionů barelů ropy,19 podle údajů Úřadu 

pro informace o energiích Spojených států (EIA) k roku 2014 zásoby ropy ve 

                                                 
15  V současnosti především námořnictva v Jihočínském moři, protože hlídkování kolem souostroví 

Senkaku/Tiao-jü-tao provádí pobřežní stráž. 

16 Wiegand, Krista E. Studies in Security and International Affairs: Enduring Territorial Disputes: Strategies of 

Bargaining, Coercive Diplomacy, and Settlement. Athens: University of Georgia Press, 2011, s. 98. 

17 Heberer, Thomas. China in 2013: The Chinese Dream’s Domestic and Foreign Policy Shifts. In Asian Survey, 

Vol. 54, No. 1 (January/February 2014), s. 121. 

18 Koo, Min Gyo. The Senkaku/Diaoyu dispute and Sino-Japanese political-economic relations: cold politics and 

hot economics? [online]. In The Pacific Review, Volume 22, Issue 2, 2009 [cit. 2015-06-07], s. 213. Dostupné z: 

http://dx.doi.org/10.1080/09512740902815342. 

19 Wiegand, Krista E. Studies in Security and International Affairs: Enduring Territorial Disputes: Strategies of 

Bargaining, Coercive Diplomacy, and Settlement. Athens: University of Georgia Press, 2011, s. 106. 
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Východočínském moři činí až 200 milionů barelů. EIA také odhaduje, že jsou zde 1 až 

2 biliony kubických stop zemního plynu.20 

Obě strany konfliktu spor o souostroví opakovaně využily politicky. Ačkoliv takových 

případů není mnoho, čínská vláda několikrát využila sporu o Senkaku/Tiao-jü-tao k vyvolání 

protijaponských nálad pro zajištění své podpory,21 i když jen do té míry, aby tyto nálady ve 

výsledku nepřerostly do nálad protivládních.22 Podobně japonská strana vykazovala ohledně 

územního sporu agresivnější postoj v době nedostatku politického kapitálu.23 Mnohem více se 

Čína snažila sporů využít jako páku při vyjednávání s Japonskem ohledně jiných svárných 

otázek, jakými byly ekonomická pomoc, obchodní smlouvy, jednotky SDF či japonské 

vnímání válečné historie.24 

Současně narůstá geostrategický význam souostroví Senkaku/Tiao-jü-tao. Jednak je 

většina čínských i japonských ropných zásob dopravována skrze blízké vody, jednak převaha 

„nad hladinou“ usnadňuje oběma stranám zmapovat podmořskou topologii, což je podstatné 

pro potenciální ponorkovou válku.25 

1.2 Zbrojení a otázka pravomocí Jednotek sebeobrany 

Japonská bezpečnostní politika se po druhé světové válce nesla v duchu článku 9 

japonské ústavy, který zakazoval účast v jakékoliv válce i pouhé udržování vojenského 

potenciálu,26 a takzvané Jošidovy doktríny, což v kontextu bezpečnosti znamenalo spoléhání 

se na ochranu Spojenými státy.27 Zatímco však v červnu 1946 japonský premiér Šigeru Jošida 

                                                 
20 Čínské zdroje uvádějí až 250 bilionů kubických stop, tyto údaje ovšem nebyly nezávisle ověřeny. U.S. Energy 

Information Administration. East China Sea [online]. U.S. Energy Information Administration, 2014 [cit. 2016-

06-27]. Dostupné z: https://www.eia.gov/beta/international/regions-topics.cfm?RegionTopicID=ECS. 

21 Wiegand, Krista E. Studies in Security and International Affairs: Enduring Territorial Disputes: Strategies of 

Bargaining, Coercive Diplomacy, and Settlement. Athens: University of Georgia Press, 2011, s. 109–110. 

22 Ibid., s. 114. 

23 Koo, Min Gyo. The Senkaku/Diaoyu dispute and Sino-Japanese political-economic relations: cold politics and 

hot economics? [online]. In The Pacific Review, Volume 22, Issue 2, 2009 [cit. 2015-06-07], s. 210–211. 

Dostupné z: http://dx.doi.org/10.1080/09512740902815342. 

24 Ibid., s. 116. 

25 Heberer, Thomas. China in 2013: The Chinese Dream’s Domestic and Foreign Policy Shifts. In Asian Survey, 

Vol. 54, No. 1 (January/February 2014), s. 121. 

26 Samuels, Richard J. Securing Japan: Tokyo's Grand Strategy and the Future of East Asia [online]. New York: 

2007 [cit. 2015-05-17], s. 45. Dostupné z: http://site.ebrary.com/lib/natl/Doc?id=10457582. 

27 Hook, Glenn D. Japan's international relations: politics, economics and security. Abingdon: 2012, s. 29. 
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v parlamentu deklaroval, že se Japonsko fakticky zřeklo i sebeobrany, brzy přestalo být toto 

kategorické odmítání práva na sebeobranu aktuální. Skrze flexibilitu v interpretaci vojenského 

potenciálu byly i bez revize ústavy v roce 1954 založeny Jednotky sebeobrany a 

k reinterpretacím článku 9 (a postupnému oslabování Jošidovy doktríny) se uchylovaly také 

následujícící administrativy.28 Od poloviny 80. let dokonce podle průzkumů Jomiuri šinbun 

stoupala veřejná podpora revize ústavy a v polovině 90. let počet příznivců převýšil počet 

odpůrců,29 ačkoliv nyní, když se japonský premiér Šinzó Abe explicitně snaží o její revizi, 

protože Japonsko by mělo „něco udělat s problémem, kdy se 70 % odborníků na ústavní 

právo domnívá, že SDF porušují ústavu“, 30  je poměr opačný – podle průzkumu agentury 

Kjódó v dubnu 2016 bylo 56,5 % dotázaných proti revizi (33,4 % pro)31 a i podle průzkumu 

Mainiči šinbun v červnu 2016 bylo proti revizi 45 % dotázaných, zatímco pouze 36 % s ní 

souhlasilo.32 

Důvody pro nutnost změny legislativy mající dopad na bezpečnost země detailně 

vysvětluje japonská Bílá kniha o obraně pro rok 2015, která popisuje bezpečnostní situaci 

v okolí Japonska jako stále horší. Konkrétně zmiňuje modernizaci ozbrojených sil a 

stupňování vojenských aktivit okolních zemí a všímá si tendence prodlužování trvání poměrů 

spadajících do „šedé zóny“, tedy takových, které nelze označit ani za zcela v pořádku, ale ani 

za stav ohrožení. Jako hlavní faktory udává rapidní intenzifikaci čínských aktivit ve 

Východočínském a Jihočínském moři i celkové navyšování vojenské síly, zvyšování 

vojenských aktivit Ruska, provokace Severní Koreje a její vývoj nukleárních zbraní a raket či 

                                                 
28 Samuels, Richard J. Securing Japan: Tokyo's Grand Strategy and the Future of East Asia [online]. New York: 

2007 [cit. 2015-05-17], s. 45–46, 86–87. Dostupné z: http://site.ebrary.com/lib/natl/Doc?id=10457582. 

29 Rosenbluth, Frances, Saito Jun, and Zinn Annalisa. America's Policy toward East Asia: How It Looks from 

Japan. In Asian Survey, Vol. 47, No. 4 (July/August 2007), s. 593–594. 

30 The Japan Times. Abe explicit in call for amendment to Constitution’s Article 9 [online]. The Japan Times, 

2016 [cit. 2016-06-28]. Dostupné z: http://www.japantimes.co.jp/news/2016/02/03/national/politics-

diplomacy/abe-explicit-call-amendment-constitutions-article-9/. 

31 The Japan Times. Majority against amending Constitution under Abe: survey [online]. The Japan Times, 2016 

[cit. 2016-06-28]. Dostupné z: http://www.japantimes.co.jp/news/2016/04/30/national/politics-

diplomacy/majority-against-amending-constitution-under-abe-survey/. 

32 Mainiči šinbun. Džoban džósei mainiči šinbun sógó čósa senkjogo kaiken hantai 45% joron, šinčó iken cujoku 

[online]. Mainiči šinbun, 2016 [cit. 2016-06-28]. Dostupné z: 

http://mainichi.jp/senkyo/articles/20160624/ddm/002/010/160000c. 
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v globálním měřítku terorismus.33 Čína, která byla bílou knihou označena za největší aktuální 

hrozbu, pochopitelně obvinila Japonsko z „umělého vytváření napětí“ a „vyvolávání strachu 

z čínské vojenské hrozby“.34 

Bílou knihu o národní obraně vydala v květnu po dvou letech také Čína pod názvem 

Čínská vojenská strategie.35 Podle ní je světová válka v blízké době nepravděpodobná, ale 

vyskytly se nové hrozby hegemonismu, silové politiky a intervencionismu. Jako zdroj 

vážného znepokojení mezi státy v regionu na rozdíl od japonské bílé knihy označuje 

posilování vojenské přítomnosti USA a revidování japonské bezpečnostní politiky, dále 

obviňuje „některé ze sousedů“ z toho, že podnikají provokativní akce na „čínských útesech a 

ostrovech, které ilegálně obsadili“, či obviňuje „některé vnější země [z] vměšování se do 

záležitostí v Jihočínském moři“.36 Aby se tudíž čínské ozbrojené síly přizpůsobily takovéto 

situaci, námořnictvo se podle bílé knihy postupně přeorientuje z „obrany příbřežních vod“ na 

kombinaci „obrany příbřežních vod a ochrany otevřeného moře“.37 

Pro zajištění své bezpečnosti a národních zájmů obě země vkládají značné finanční 

prostředky do modernizace svých ozbrojených sil, tedy Jednotek sebeobrany v Japonsku a 

Čínské lidové osvobozenecké armády v ČLR. Podle odhadů Stockholmského institutu pro 

výzkum mezinárodního míru (SIPRI) se v letech 1990–2015 čínský obranný rozpočet 

meziročně navyšoval průměrně o 12,5 %,38 přičemž každý rok v průměru činil 2,0 % HDP. 

Oproti tomu meziroční nárůst japonských výdajů na obranu byl za stejné období 1,9 % při 

                                                 
33 Ministerstvo obrany Japonska. Heisei 27 nenban bóei hakušo [online]. Ministerstvo obrany Japonska, 2015 

[cit. 2016-06-24]. Daidžesuto dai 1 bu wa ga kuni wo torimaku anzen hošó kankjó. Dostupné z: 

http://www.mod.go.jp/j/publication/wp/wp2015/html/nd100000.html. 

34 The Japan Times. Alarmist defense white paper [online]. The Japan Times, 2015 [cit. 2016-06-24]. Dostupné 

z: http://www.japantimes.co.jp/opinion/2015/07/26/editorials/alarmist-defense-white-paper/. 

35 Ministerstvo národní obrany Čínské lidové republiky. Overview of all China's white papers on national 

defense [online]. Ministerstvo národní obrany Čínské lidové republiky, 2015 [cit. 2016-06-24]. Dostupné z: 

http://eng.mod.gov.cn/TopNews/2015-05/27/content_4587121.htm. 

36 Ministerstvo národní obrany Čínské lidové republiky. China's Military Strategy [online]. Ministerstvo národní 

obrany Čínské lidové republiky, 2015 [cit. 2016-06-24]. I. National Security Situation. Dostupné z: 

http://eng.mod.gov.cn/Database/WhitePapers/2015-05/26/content_4586688.htm. 

37 Ministerstvo národní obrany Čínské lidové republiky. China's Military Strategy [online]. Ministerstvo národní 

obrany Čínské lidové republiky, 2015 [cit. 2016-06-24]. IV. Building and Development of China's Armed Forces. 

Dostupné z: http://eng.mod.gov.cn/Database/WhitePapers/2015-05/26/content_4586713.htm. 

38 Hodnoty zahrnují i odhadované výdaje na položky, jež nebyly obsaženy v oficiálním obranném rozpočtu. 
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průměrné hodnotě 1,0 % HDP,39 což je dáno dobrovolně přijatým horním limitem na armádní 

výdaje, který činí přesně 1 % HDP.40 Z dat SIPRI dále vychází, že zatímco v roce 1990 tvořil 

čínský obranný rozpočet pouze 3,3 % amerického a 35,0 % japonského, do roku 2015 

vystoupal na 36,0 % amerického a 525,4 % japonského. 41  Čína díky němu významně 

modernizovala námořnictvo, letectvo i raketové systémy, ale zaměřila se také na vojenské 

využití vesmíru a elektronickou válku.42 Tento raketový nárůst čínských vojenských výdajů 

nutně neznamená, že se jazýček vah přesunul ve prospěch Číny, jelikož Japonsko dokázalo 

v rámci 1% limitu nahradit staré zbraňové systémy moderními a vhodnějšími pro současnou 

bezpečnostní situaci, nicméně nepoměr v armádním rozpočtu a pokračující modernizace 

čínské armády znamená ustavičný nárůst vojenského tlaku na Japonsko.43 

  

                                                 
39  SIPRI. SIPRI Military Expenditure Database [online]. SIPRI, 2015 [cit. 2016-06-28]. Dostupné z: 

https://www.sipri.org/sites/default/files/SIPRI-Milex-data-1988-2015.xlsx. 

40 Tento limit se nicméně nevztahuje na pobřežní stráž, díky čemuž může japonská vláda limit v případě potřeby 

částečně obejít. Samuels, Richard J. Securing Japan: Tokyo's Grand Strategy and the Future of East Asia 

[online]. New York: 2007 [cit. 2015-05-17], s. 169, 208. Dostupné z: 

http://site.ebrary.com/lib/natl/Doc?id=10457582. 

41  SIPRI. SIPRI Military Expenditure Database [online]. SIPRI, 2015 [cit. 2016-06-28]. Dostupné z: 

https://www.sipri.org/sites/default/files/SIPRI-Milex-data-1988-2015.xlsx. 

42  Chase, Michael S., Engstrom, Jeffrey, Cheung, Tai Ming. China’s Incomplete Military Transformation: 

Assessing the Weaknesses of the People’s Liberation Army (PLA) [online]. Santa Monica: 2015 [cit. 2016-03-28], 

s. 15–18. Dostupné z: http://site.ebrary.com/lib/cuni/Doc?id=11031343. 

43 Yahuda, Michael B. Sino-Japanese Relations after the Cold War: Two Tigers Sharing a Mountain. Abingdon: 

2014, s. 104. 
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2 Ekonomické a geopolitické vztahy Japonska a Číny 

2.1 Vzájemná ignorace v poválečném období 

Porážka Japonska ve druhé světové válce znamenala okamžitou ztrátu dobytých území 

a v Číně umožnila pokračování občanské války mezi Komunistickou stranou Číny a 

Kuomintangem, jež vedla v říjnu 1949 ke vzniku komunisty ovládané Čínské lidové 

republiky.44 Za účelem ekonomického růstu a stability se Japonsko drželo Jošidovy doktríny, 

což v bipolárně rozděleném světě studené války znamenalo jeho téměř kompletní 

ekonomickou integraci do amerického (kapitalistického) tábora,45 cenou za toto začlenění 

však bylo znemožnění (oficiálního) komerčního přístupu k pevninské Číně po roce 1949.46 

Premiér Šigeru Jošida doufal, že Japonsko bude moci udržovat s Čínou diplomatické 

vztahy, americký kongres nicméně této možnosti nakloněn nebyl. Hned po uzavření mírové 

smlouvy v San Franciscu v září 1951 padesát šest senátorů varovalo Japonsko, že nepodpoří-li 

Čínskou republiku na Tchaj-wanu, mohou hlasovat proti mírové smlouvě.47 Japonsku nezbylo 

než se podřídit, navzdory obchodnímu embargu USA vůči Číně s ní však vytvořilo alespoň 

polooficiální ekonomické vazby. Nejdříve v červnu 1952 dojednali v Pekingu tři členové 

japonského parlamentu smlouvu o výměnném obchodu s platností do konce roku, přičemž 

v říjnu následujícího roku následovalo rozhodnutí o vzájemném vyslání stálých obchodních 

misí. Dohoda z května 1955 pak kromě určení jejich působení zajistila jim a jejich členům 

„diplomatické zacházení a diplomatická práva“, ačkoliv nijak konkrétně nespecifikovala, 

jakým způsobem mohou být taková práva udělena.48  Detaily ohledně těchto privilegií pak 

doplnila poslední ze série napůl oficiálních smluv, podepsaná v březnu 1958.49  Ačkoliv byl 

objem vzájemného obchodu v této době nevelký a nedosahoval ani pěti procent celkového 

zahraničního obchodu obou zemí, podstatná byla jeho samotná existence.50 

                                                 
44 Hook, Glenn D. Japan's international relations: politics, economics and security. Abingdon: 2012, s. 163. 

45 Ibid., s. 29. 

46 Graham, Euan. Japan's sea lane security, 1940-2004: a matter of life and death?. London: 2006, s. 93. 

47 Shinoda, Tomohito. Costs and Benefits of the U.S.-Japan Alliance from the Japanese Perspective. In The U.S.-

Japan security alliance: regional multilateralism. New York: 2011, s. 17. 

48 Hsiao, Gene T. The foreign trade of China: policy, law, and practice. Berkeley: 1977, s. 113. 

49 Schaller, Michael. Altered states: the United States and Japan since the occupation [online]. New York: 1997 

[cit. 2016-04-15], s. 93–94. Dostupné z: http://site.ebrary.com/lib/cuni/Doc?id=10142162. 

50 Yahuda, Michael B. Sino-Japanese Relations after the Cold War: Two Tigers Sharing a Mountain. Abingdon: 

2014, s. 14, 67. 
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Přestože polooficiální japonsko-čínský obchod nevymizel ani během Korejské války 

(1950–1953), kdy americké síly bojovaly s čínskými jednotkami a nepřímo tak stimulovaly 

japonskou ekonomiku,51 Jošida v roce 1951 poznamenal, že „červená nebo bílá, Čína zůstává 

náš soused. Věřím, že geografické a ekonomické zákony v dlouhodobém horizontu zvítězí 

nad ideologickými rozdíly a umělými obchodními bariérami“52, a čínský vůdce Mao Ce-tung 

zdůrazňoval, že válkou byla vinna předchozí vláda, nikoliv současný japonský lid,53 první 

oficiální kontakt mezi Japonskem a Čínou proběhl až v roce 1955 na Bandungské konferenci 

v Indonésii, během níž Čína požádala o zlepšení diplomatických vztahů. Japonská vláda, 

kterou v té době vedl Ičiró Hatojama, byla tomuto požadavku nakloněna, zároveň se ovšem 

snažila vyhnout jakýmkoliv závazkům k normalizaci vztahů, protože USA v té době 

požadovaly omezování vlivu čínského komunismu. Vyhlídka na zlepšení japonsko-čínských 

vztahů se pak zhoršila s nástupem administrativy Nobusukeho Kišiho – jeho protchajwanský 

postoj, snaha o revizi americko-japonské bezpečnostní smlouvy a počátek jednání 

o normalizaci vztahů s protikomunistickou Jižní Koreou vedly k jeho obvinění Čínou ze 

vzkřišování japonského militarismu a tvorby „dvou Čín“, v květnu 1958 pak i k přerušení 

veškerého obchodu s Japonskem.54 

Tento stav nicméně netrval dlouho. Přestože Čína revizi americko-japonské 

bezpečnostní smlouvy, k jejímuž podpisu došlo v lednu 1960, odsuzovala,55 o sedm měsíců 

později, v srpnu 1960, čínský premiér Čou En-laj kvůli rozchodu Číny se Sovětským svazem 

a nástupu Hajatoa Ikedy na post japonského premiéra navrhl tři politické principy (podmínky) 

vzájemného obchodu a dodal, že je možné obnovit soukromý obchod za předpokladu, že obě 

země projeví „přátelského ducha“. Japonská strana souhlasila, díky čemuž mohl započít 

„přátelský obchod“ 60. let.56 

                                                 
51 Samuels, Richard J. Securing Japan: Tokyo's Grand Strategy and the Future of East Asia [online]. New York: 

2007 [cit. 2015-05-17], s. 201. Dostupné z: http://site.ebrary.com/lib/natl/Doc?id=10457582. 

52  Hughes, Christopher W. Japan's Response to China's Rise: Regional Engagement, Global Containment, 

Dangers of Collision. In International Affairs (Royal Institute of International Affairs 1944-), Vol. 85, No. 4 (Jul., 

2009), s. 839. 

53 Yahuda, Michael B. Sino-Japanese Relations after the Cold War: Two Tigers Sharing a Mountain. Abingdon: 

2014, s. 10. 

54 Hook, Glenn D. Japan's international relations: politics, economics and security. Abingdon: 2012, s. 168. 

55 Ibid., s. 236. 

56  Tsuchiya, Masaya. Recent Developments in Sino-Japanese Trade. In Law and Contemporary Problems, 

Vol. 38, No. 2 (Summer-Autumn 1973) Trade With China, s. 241–242. 
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Ikedova administrativa oddělovala ekonomiku od politiky (seikei bunri) a v listopadu 

1962 formalizovala (stále neoficiální) „přátelský obchod“ memorandem mezi japonským 

politikem Tacunosukem Takasakim a prezidentem Společnosti čínsko-japonského přátelství 

Liao Čcheng-č'.57 Toto memorandum podnítilo stabilní rozmach vzájemného obchodu, který 

byl krátce přerušen pouze kulturní revolucí,58 a Japonsko se pro Čínu stalo nejdůležitějším 

obchodním partnerem (ačkoliv pro Japonsko v 60. i 70. letech byl prioritou obchod se 

Spojenými státy a zeměmi jihovýchodní Asie).59 Protože si však Japonsko potřebovalo udržet 

podporu USA (mimo jiné pro navrácení Okinawy pod japonskou správu), oficiální politické 

vazby se vylepšit nedařilo ani za Ikedy, ani za jeho nástupce Eisaku Satóa. Ten v červnu 1965 

normalizoval vztahy s Jižní Koreou, v listopadu 1969 ve spojeném komuniké s americkým 

prezidentem Richardem Nixonem naznačil důležitost Tchaj-wanu pro bezpečnost Japonska, 

dohlížel na automatické prodloužení bezpečnostní smlouvy v roce 1970 a jednoznačně 

veřejně podpořil americkou intervenci ve Vietnamu, na což čínská vláda nahlížela jakožto na 

další důkaz japonského militarismu a agresivitu namířenou proti Číně.60 

Dalším elementem komplikujícím sblížení Japonska s Čínou byly územní spory. 

Oznámení v roce 1968, že na kontinentálním šelfu mezi Tchaj-wanem a Japonskem se 

„s vysokou pravděpodobností“ nalézají bohaté zásoby ropy, nejprve způsobilo diplomatickou 

roztržku mezi Japonskem a Tchaj-wanem, načež v prosinci 1970 se tyto státy (ještě s Jižní 

Koreou) za účelem společného využití nalezišť dohodly na odložení otázky svrchovanosti nad 

sporným územím. Do sporu však následně vstoupila též Čína a napětí zvyšovalo i plánované 

navrácení Okinawy Spojenými státy. Aby Japonsko zabránilo třenicím s Čínou, odložilo 

plány na těžbu ropy a oddálilo též navrácení Okinawy na květen 1972, čímž problém v březnu 

1971 deeskaloval.61 

                                                 
57 Protože vyhlídky na brzké podepsání oficiální obchodní dohody byly špatné, shodli se v září 1962 čínský 

premiér Čou En-laj a člen dolní komory japonského parlamentu Kenzó Macumura na potřebě provizorní úmluvy. 

Memorandum, které stanovovalo pětiletý plán japonsko-čínského obchodu, podepsali „v zastoupení“ Liao a 

Takasaki v listopadu. Ibid., s. 242. 

58 Ibid., s. 240. 

59 Yahuda, Michael B. Sino-Japanese Relations after the Cold War: Two Tigers Sharing a Mountain. Abingdon: 

2014, s. 66. 

60 Hook, Glenn D. Japan's international relations: politics, economics and security. Abingdon: 2012, s. 168. 

61 Koo, Min Gyo. The Senkaku/Diaoyu dispute and Sino-Japanese political-economic relations: cold politics and 

hot economics? [online]. In The Pacific Review, Volume 22, Issue 2, 2009 [cit. 2015-06-07], s. 213, 216. 

Dostupné z: http://dx.doi.org/10.1080/09512740902815342. 
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Přestože navzdory těmto sporům objem obchodu mezi oběma zeměmi stabilně rostl62 

a počítalo se s tím, že obchod založený na Liao-Takasakiho memorandu postupně povede 

k normalizaci vztahů,63 rozhodujícím faktorem byly Spojené státy. Jejich slábnoucí pozice 

hegemona na počátku 70. let spolu s rostoucími pochybami o správnosti uniformního 

antikomunistického postoje (tedy i izolaci Číny), navíc podpořenými zvyšujícím se napětím 

mezi Čínou a Sovětským svazem, vedly k prudké změně americké politiky a takzvanému 

prvnímu Nixonově šoku, tedy předem neohlášenému uznání existence „jedné Číny“ 64 

v červenci 1971. Toto překvapivé oznámení zanechalo Satóa v slzách 65  a další politické 

činitele v šoku, nicméně současně otevřelo Japonsku cestu k větší volnosti v rozhodování 

o zahraniční politice a normalizaci vztahů s Čínou. 66  V červenci 1972 usedl do premiérského 

křesla Kakuei Tanaka a již v září se mu v Pekingu podařilo se svým čínským protějškem 

dojednat normalizaci bilaterálních vztahů, stvrzenou společným prohlášením.67 

2.2 Normalizace vztahů od roku 1972 

Ačkoliv normalizace vztahů stvrzená společným komuniké z 29. září 1972 usnadnila 

vzájemný obchod,68 přívrženci a členové Satóova kabinetu tvrdili, že Tanaka jednal v otázce 

normalizace ukvapeně a nedohodl pro Japonsko dostatečně výhodné podmínky – naopak 

nechal Japonsko zatáhnout do čínsko-sovětského sporu vložením článku proti usilování 

(i třetích stran) o hegemonii.69 Čína se pro urychlení normalizace vzdala nároku na válečné 

                                                 
62 Ibid., s. 214, 216. 

63 Lee, Chae-Jin. The Politics of Sino-japanese Trade Relations, 1963-68. In Pacific Affairs, Vol. 42, No. 2 

(Summer, 1969), s. 130. 

64 Stanovisko Čínské lidové republiky, že Tchaj-wan je nezcizitelnou součástí jejího území. 

65 Podle výpovědi předsedy Australské strany práce Gougha Whitlama. Welfield, John. An Empire in Eclipse: 

Japan in the Post-war American Alliance System: A Study in the Interraction of Domestic Politics and Foreign 

Policy. London: 2013, s. 295. 

66 Hook, Glenn D. Japan's international relations: politics, economics and security. Abingdon: 2012, s. 92–93. 

67 Shinoda, Tomohito. Costs and Benefits of the U.S.-Japan Alliance from the Japanese Perspective. In The U.S.-

Japan security alliance: regional multilateralism. New York: 2011, s. 18. 

68 Od března následujícího roku postačovalo, aby japonské firmy se zájmem obchodovat s čínskými podniky 

pouze prohlásily, že souhlasí s principy obsaženými v komuniké o normalizaci. Tsuchiya, Masaya. Recent 

Developments in Sino-Japanese Trade. In Law and Contemporary Problems, Vol. 38, No. 2 (Summer-Autumn 

1973) Trade With China, s. 242. 

69 Johnson, Chalmers. The Patterns of Japanese Relations with China, 1952-1982. In Pacific Affairs Vol. 59, 

No. 3 (Autumn, 1986), s. 411–415. 
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reparace, zároveň ale odmítla řešit spor o souostroví Senkaku/Tiao-jü-tao a přenechala ho 

k vyřešení budoucím generacím.70 

V srpnu 1973 započala jednání o podmínkách první obchodní smlouvy mezi zeměmi, 

jež by nahradila polooficiální obchodní ujednání z doby před normalizací, a 5. ledna 1974 

byla tato smlouva podepsána. Vlády se v ní shodly na otázkách týkajících se cla a celních 

procedur, zboží, o které mají zájem, a jeho množství, měny plateb a stanovování cen, navíc 

ustanovily každoroční setkávání vládních komisí. Platnost smlouvy byla tři roky a dále se 

měla obnovovat každý následující rok.71 

V září 1974 pak obě vlády zahájily diskuze o mírové smlouvě, ty se však již v březnu 

1975 dostaly do mrtvého bodu. K příjemnému překvapení japonských vyjednávačů čínská 

strana dále neřešila otázku Tchaj-wanu, neměla ovšem v plánu ustoupit od požadavku na 

zanesení článku proti hegemonii, což v japonské vládě vyvolalo krizi, jež přetrvala až do roku 

1978, kdy byla 12. srpna nakonec smlouva (včetně sporného článku) podepsána. Problémem 

pro Japonsko byla skutečnost, že vedlo se Sovětským svazem územní spory o tzv. Severní 

teritoria, přičemž postavením se v této otázce na stranu Číny se prudce snižovala 

pravděpodobnost jejich rychlého získání. Výměnou za tento ústupek si Japonsko prosadilo 

článek stanovující, že mírová smlouva nijak neovlivní vztahy signatářů se třetími zeměmi, na 

Sovětský svaz tím však dojem neudělalo.72 

Jednání o mírové smlouvě narušil také další incident týkající se souostroví 

Senkaku/Tiao-jü-tao. Skupina převážně pravicových a protchajwanských členů japonské 

Liberálně demokratické strany 7. dubna 1978 naléhala, aby otázka souostroví byla součástí 

jednání, protože věřila, že Peking bude přístupný kompromisu. Teng Siao-pching, jenž se 

krátce před tím (po smrti Mao Ce-tunga) chopil moci, však problém vystupňoval a 12. dubna 

skupina více než sta traulerů vplula do sporné oblasti, čímž dala Čína najevo, že japonské 

územní nároky nebude tolerovat ani za cenu ohrožení podpisu mírové smlouvy. Již v květnu 

                                                 
70 Hook, Glenn D. Japan's international relations: politics, economics and security. Abingdon: 2012, s. 169. 
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nicméně obě strany ustoupily 73  a od června pokračovaly v jednání. V srpnu pak sice 

ultranacionalističtí členové Seirankai (Sdružení modrá bouře) na jednom ze sporných ostrovů 

postavili provizorní maják, ten však již v danou chvíli situaci nezhoršil.74 

Ve výsledku Čína během jednání neoficiálně naznačila, že bude tolerovat japonsko-

americkou bezpečnostní smlouvu včetně otázky, zahrnuje-li vojenskou intervenci v Tchaj-

wanu a vlastnictví Senkaku/Tiao-jü-tao (z pohledu Číny totiž tato aliance taktéž sloužila jako 

protiváha k sovětské hrozbě), 75  a Teng Siao-pching pak jako první vrcholný čínský 

představitel v historii navštívil v říjnu 1978 Japonsko, čímž na Japonce značně zapůsobil.76 

Přestože mezi normalizací vztahů a uzavřením mírové smlouvy uplynulo téměř šest let, 

japonsko-čínské vztahy 70. let se dají označit jako přátelské.77 Vládní jednání podporovalo 

udržování styků členy Liberálně demokratické strany i opozičních stran s čínskými 

politickými činiteli a souběžně s tím prováděl „soukromou diplomacii“ i firemní sektor, jenž 

měl zájem podílet se na modernizacích ohlášených čínskou vládou v roce 1976.78  Takto 

dohoda mezi vicepresidentem japonské Keidanren (Federace ekonomických organizací) a 

čínským viceministrem obchodu přispěla k prolomení patové situace ve vyjednávání o mírové 

smlouvě.79 Dohoda podepsaná 16. února 1978 v Pekingu stanovila, že Čína bude do Japonska 

v průběhu následujících osmi let vyvážet ropu a uhlí, zatímco z Japonska bude dovážet 

konstrukční materiály, stavební techniku, továrny a technologie, a to v celkové hodnotě 
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20 miliard amerických dolarů (rozdělené rovným dílem mezi obě země).80 Krátce nato došlo 

k jejímu prodloužení do roku 1990 a navýšení hodnoty na 40 až 60 miliard dolarů.81 

Uvolněnější atmosféra vedla též k poskytnutí několika grantů a měkkých půjček 

v rámci japonské rozvojové spolupráce (ODA), jež měla za cíl vybudovat v Číně kritickou 

infrastrukturu i moderní továrny a poskytnout vzdělání v potřebných moderních dovednostech. 

Japonsko v těchto letech praktikovalo vůči Číně tzv. „přátelskou politiku“, problémy na sebe 

však nenechaly dlouho čekat.82 

Třetí plenární zasedání 11. Ústředního výboru Komunistické strany Číny v prosinci 

1978 odmítlo původní ekonomické směrnice a přeorientovalo čínskou ekonomiku z těžké 

industrializace na zemědělství a spotřební lehký průmysl. V únoru následujícího roku (během 

války s Vietnamem) Čína zmrazila všechny smlouvy s Japonskem, načež v lednu 1981 zašla 

tak daleko, že jednostranně vypověděla kontrakty v hodnotě kolem 300 miliard jenů. Práce na 

většině kontraktů již probíhala (v několika případech už došlo i k dodání) a několika menším 

subdodavatelům hrozil v případě nezaplacení bankrot. V září se podařilo práce obnovit,83 

japonská vláda však byla donucena poslat Číně další finanční prostředky (například jenom pro 

dostavění komplexu na výrobu oceli v Pao-šan šlo o dalších 300 miliard jenů). Důvěra 

v čínské partnery tak byla vážně poškozena.84 

Protože však existovalo riziko, že vnitřně nestabilní Čína by mohla mít negativní 

dopad také na Japonsko, snažilo se Japonsko Čínu v ekonomickém rozvoji, který byl pro onu 

stabilitu nezbytný, i nadále podporovat,85 čehož čínský režim patřičně využíval. Teng při 

hledání nové identity Číny zvolil patriotismus a národní jednotu, ale protože už nemohl stavět 

legitimnost vlády Komunistické strany Číny na její výhře nad Kuomintangem, v němž viděl 
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potenciálního partnera pro sjednocení čínského lidu, stalo se „obětí“ Japonsko a jeho 

imperialistická historie. Jelikož Čína v rámci normalizace vztahů nepožadovala válečné 

reparace, měla podle něj na rozvojovou pomoc od Japonska nárok – a protože s ním v otázce 

viny mnoho Japonců v 80. letech souhlasilo, byli i japonští představitelé vstřícnější k čínským 

požadavkům.86 

První půjčku v hodnotě 350 miliard jenů na léta 1979–84 nabídl při své návštěvě 

v Pekingu japonský premiér Masajoši Óhira v prosinci 1979. Druhou (ve výši 470 miliard 

jenů pro období 1985–90) představil v březnu 1984 premiér Jasuhiro Nakasone, mimo jiné 

v odpovědi na kontroverzi ohledně japonských učebnic dějepisu, jež způsobila v létě 1982 

výrazné zhoršení vzájemných vztahů.87 Dalších 700 miliard jenů pro léta 1990–95 přislíbil 

premiér Noboru Takešita během návštěvy Pekingu v srpnu 1988, a to po nařčení z porušení 

závazku Japonska nevytvářet „dvě Číny“ – Nejvyšší soud v Ósace totiž přiřkl v únoru 1987 

vlastnictví jedné studentské koleje v Kjótu Tchaj-wanu. Vztahy narušila taktéž oficiální 

návštěva Nakasoneho ve svatyni Jasukuni 15. srpna 1985, studentské protesty proti japonské 

„ekonomické invazi“88 téhož roku a druhá kontroverze týkající se snahy o revizi učebnic 

v roce 1986.89 

Vnímání japonského militarismu (resp. jeho domnělého znovuoživení) se taktéž 

především v 80. letech výrazně proměnilo, a to nejen vlivem nové čínské patriotistické 

politiky, která vyvolávala protijaponské nálady hlavně na populární úrovni, ale také vývojem 

bezpečnostní situace v regionu. Zatímco Japonsko se Číny po většinu studené války po 

vojenské stránce příliš neobávalo (čínský vojenský potenciál byl omezený a Japonsko bylo 
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chráněno Spojenými státy),90 v Číně v roce 1970 panoval názor, že obnovení japonského 

militarismu je „nespornou realitou“. 91  Po normalizaci sloužilo Japonsko (v alianci se 

Spojenými státy) jako protiváha k Sovětskému svazu a v roce 1980 dokonce čínský premiér 

Chua Kuo-feng vyzýval Japonsko k navýšení armádního rozpočtu na 2 % HDP. 92 Po ujištění 

japonským ministrem zahraničí v roce 1983, že Japonsko nezamýšlí stát se vojenskou 

mocností, vyjádřila Čína pochopení pro nutnost budování obranných kapacit a ještě v roce 

1984 se zdálo, že čínští lídři jsou toho názoru, že by Japonsko mělo posílit svou obranu,93 

nicméně když Japonsko v roce 1987 překročilo dobrovolný 1% limit armádního rozpočtu 

o 0,004 %,94 vyjádřila Čína znepokojení.95 

Ve druhé polovině 80. let bylo Japonsko považováno za vysoce vyvinutou 

ekonomickou velmoc. Ačkoliv Čína pokládala japonskou ekonomiku za komplementární 

čínské, navíc očekávala další japonské investice a přesun vyspělých technologií, panovaly 

obavy, že by mohlo Japonsko tuto ekonomickou sílu nejen přeměnit v sílu vojenskou 

(obzvláště pokud by se k moci dostala pravice), ale také získat větší politický vliv v regionu 

na úkor Spojených států.96 
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2.3 Soupeření od konce studené války 

Události na přelomu 80. a 90. let změnily systém mezinárodních vztahů a zamíchaly 

též poměry mezi Japonskem a Čínou – a zatímco některé problémy vyřešily, způsobily také 

nové. Incident na náměstí Nebeského klidu v Pekingu v červnu 1989 si vysloužil odsouzení 

především západního světa a sankce zemí G7 včetně Japonska, jeho reakce na incident však 

byla mírnější. Z části to mohlo být přetrvávajícím pocitem viny za porušování lidských práv 

během japonského koloniálního období a obavami z ostré reakce čínské vlády. Především se 

ale Japonsko obávalo, že mezinárodní izolace Číny by v ní mohla způsobit politický chaos, 

jenž by se negativně promítl do bezpečnostní situace v regionu. Japonsko tedy sice přerušilo 

diplomatické styky na vysoké úrovni (s čínským vedením však udržovalo kontakt na úrovni 

neoficiální) i poskytování rozvojové pomoci, avšak na obchod ani investice sankce neuvalilo. 

Již v červenci následujícího roku se Japonsku podařilo dojednat pokračování rozvojové 

pomoci,97 návštěva japonského premiéra Tošikiho Kaifua v Pekingu v srpnu 1991 znamenala 

obnovení oficiálních diplomatických vztahů a v říjnu 1992 navštívil Akihito jako historicky 

první japonský císař Čínu.98 I přes mírnost a krátké trvání sankcí vůči Číně bylo Japonsko 

nicméně jedinou asijskou zemí, která k podobnému postihu přistoupila.99 

V roce 1990 splaskla v Japonsku ekonomická bublina, zatímco čínská ekonomika 

nezadržitelně rostla, a Čína vůči Japonsku brzy vykazovala obchodní přebytek. Ve stejné 

době se rozpadl Sovětský svaz, ekonomický růst Číny byl však i přes absenci bezprostřední 

externí hrozby doprovázen navyšováním obranného rozpočtu (ročně v průměru o 12–

13 %).100 

Rozpad Sovětského svazu v roce 1991 způsobil, že Japonsko a Čína se poprvé 

v historii staly souběžně velmocemi a strategickými protivníky, což mělo významný vliv také 

na jejich domácí politickou situaci a chápání vlastní identity. Jelikož prakticky pominulo 

riziko útoku ze severu a z kontinentu, zaměřila se Čínská lidová republika poprvé od svého 
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vzniku na jih a do oblasti moří (tedy především na nezbytnou modernizaci námořnictva),101 na 

což přesunem bojových kapacit od Ruska blíže k Číně později reagovalo i Japonsko.102 

Komunistická strana Číny také již nebyla schopna použít socialistickou ideologii jako 

efektivní nástroj k získání podpory lidu,103 a tak po nástupu Ťiang Ce-mina na post prezidenta 

Číny v roce 1993 použila jako prostředek ovládání národa formu patriotistické výchovy (ještě 

intenzivnější než té z 80. let), v níž hrálo centrální úlohu militaristické Japonsko.104 Navzdory 

pomoci s ukončením sankcí po incidentu na náměstí Nebeského klidu a rozsáhlé rozvojové 

pomoci se tak mělo v Číně na Japonsko pohlížet jako na agresora, který stále neodčinil své 

válečné zločiny. V Japonsku na druhou stranu ztrácela Čína obraz zaostalé země hodné 

pomoci, nýbrž stávala se problémovým sousedem, jenž neváhá k prosazení svých zájmů 

použít sílu.105 

Takto se opětovné pozornosti začalo dostávat zakonzervované otázce souostroví 

Senkaku/Tiao-jü-tao. K prvnímu většímu incidentu došlo již 29. září 1990. Japonská vláda 

přijala žádost pravicové skupiny Nihon seinenša (Japonská společnost mladých) o oficiální 

uznání majáku, který stál na jednom z ostrovů od roku 1978, což vyvolalo protesty nejdříve 

jenom na Tchaj-wanu, ale 18. října se přidala i pekingská vláda s požadavkem, aby Tokio 

omezilo aktivity japonských ultrapravicových občanů. Ještě během října se nicméně oběma 

vládám podařilo dohodnout ukončení sporu a zastavení dalších provokativních akcí. V dubnu 

1991 pak japonská vláda požadavek na uznání majáku zamítla, čímž incident formálně 

ukončila. Japonská strana nechtěla nechat problém vystupňovat jednak proto, aby se vyhnula 

případné mezinárodní arbitráži týkající se vlastnictví souostroví, jednak potřebovala ujistit 

Čínu, že debaty ohledně kooperace Japonska při válce v Zálivu neznamenají oživení 

japonského militarismu. Čína si pak nejenomže potřebovala zlepšit mezinárodní pověst po 
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incidentu na náměstí Nebeského klidu, ale zároveň závisela na zahraničních investicích, jichž 

bylo Japonsko v té době jediným spolehlivým zdrojem (jenom za rok 1990 činila rozvojová 

pomoc Japonska v půjčkách a grantech 723 milionů amerických dolarů).106 

V prosinci 1991 však došlo k prvnímu použití síly od roku 1978, když ozbrojená 

čínská loď vypálila varovný výstřel směrem k japonským rybářským lodím poblíž souostroví 

Senkaku/Tiao-jü-tao,107 a v únoru 1992 čínská vláda jednostranně schválila zákon, který za 

území Číny označil mimo jiné i ono souostroví, čímž obnovila spor o vlastnictví. Zákon navíc 

dovoloval „přijmout veškerá nezbytná opatření k prevenci a zastavení nežádoucího 

proplouvání plavidel [čínskými] vodami“. Vyjádření čínského ministerstva zahraničí, že nový 

zákon nepředstavuje změnu dosavadní politiky, sice japonské diplomaty nepřesvědčilo, 

návštěva císaře v Číně nicméně proběhla podle plánu.108 

Napětí mezi zeměmi nicméně začalo narůstat se stoupající vojenskou silou Číny a její 

zvyšující se asertivitou v oblasti územních sporů (nejen s Japonskem). V roce 1993 započala 

výrazná modernizace čínských ozbrojených sil. Čína od Ruska nakupovala nejnovější 

námořní a letecké zbraňové systémy (začala též vyvíjet vlastní) a zahájila fundamentální 

restrukturalizaci Čínské lidové osvobozenecké armády.109 Pokračující jaderné testy byly pro 

Japonsko taktéž znepokojující, a tak po testu provedeném v červnu 1994 varovalo Čínu, že 

pokračování jaderného programu bude znamenat ekonomické sankce. K těm japonská vláda 

přistoupila po dalších třech testech mezi říjnem 1994 a srpnem 1995, 110 když neposkytla 

grant ve výši 86 milionů amerických dolarů (což byla s ohledem na celkovou částku 

rozvojové pomoci Číně pro fiskální rok 1994, jež činila 1,6 miliard amerických dolarů, 

symbolická částka). Japonsko však tímto krokem nedokázalo zabránit dalším jaderným 
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testům v následujícím roce a čínskou vládu, která považovala rozvojovou pomoc de facto za 

formu válečných reparací, pouze rozhněvalo.111 

Kromě modernizace nukleárních, námořních a leteckých sil či rozšíření námořních 

operací označila japonská Bílá kniha o obraně z roku 1996 za záležitost, již je nutné stran 

Číny sledovat, zvyšující se napětí v Tchajwanském průlivu, způsobené vojenskými cvičeními 

čínské armády.112 Krizi odstartovala cesta tchajwanského prezidenta Li Teng-chueje do USA 

v červnu 1995, na niž Čína reagovala sérii vojenských cvičení a raketových testů v těsné 

blízkosti Tchaj-wanu mezi červencem 1995 a březnem 1996.113 Jedna z vystřelených raket se 

dokonce přiblížila jednomu z okinawských ostrovů natolik blízko, že japonský premiér 

Rjútaró Hašimoto zvažoval evakuaci civilistů, pokud by se měla situace ještě zhoršit.114 

Sporné území kolem souostroví Senkaku/Tiao-jü-tao znovu nabíralo na důležitosti 

s tím, jak se Čína i Japonsko blížily ratifikaci Úmluvy Organizace spojených národů 

o mořském právu (UNCLOS), která značně rozšiřovala námořní hranice širší definicí 

územních vod, kontinentálních šelfů a výlučných ekonomických zón (EEZ), přičemž obě 

strany dávaly najevo ochotu vyhlásit nové EEZ unilaterálně.115 Japonsko úmluvu ratifikovalo 

14. července (s platností od 20. července) a ve stejný den nacionalistická Nihon seinenša 

postavila na jednom z ostrovů nový maják (o jeho oficiální schválení pak skupina zažádala 

25. července). 116 Koncem měsíce navíc Hašimoto jako první premiér od roku 1985 navštívil 

svatyni Jasukuni.117 Čína pak na protest proti ratifikaci UNCLOS a této návštěvě vyslala 
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k ostrovům dvě ponorky a v září u svého severovýchodního pobřeží provedla velké vojenské 

cvičení. 118  Nátlaková diplomacie Číny v otázce Tchaj-wanu a územních sporů spolu 

s provokativními jadernými testy krátce před podpisem Smlouvy pro všeobecný zákaz 

jaderných zkoušek (CTBT) znamenaly konec japonské „přátelské diplomacie“ vůči Číně119 a 

začátek procesu vyvažování jejího vlivu, namísto politiky ryzího engagementu, 120  jelikož 

především krizi v Tchajwanském průlivu interpretovali japonští političtí činitelé jako znamení 

rostoucí touhy Číny uplatňovat svou moc a potenciálně napadnout americkou přítomnost 

v regionu.121 

Po roce 1996 začala Čína vidět negativně také americko-japonskou alianci. Do té doby 

ji vnímala jako stabilizující faktor, jenž zabraňuje obnovení japonského militarismu, poté se 

pro ni však stala nástrojem k obraně Tchaj-wanu, tudíž i prvkem ohrožujícím její zájmy. 

Zatímco tedy byla aliance nadále efektivní v odstrašování Číny od použití síly vůči Tchaj-

wanu nebo Japonsku, nedokázala již tolik podněcovat čínskou spolupráci.122 V září 1997 byla 

schválena Směrnice pro japonsko-americkou spolupráci při obraně, jež měla „vytvořit pevný 

základ pro efektivnější a spolehlivou americko-japonskou spolupráci za normálních poměrů, 

v případě ozbrojeného útoku proti Japonsku a při problémech v okolí Japonska,“123 byla tedy 

dostatečně vágní na to, aby mohlo Japonsko pružně reagovat na potřeby aliance, ale zároveň 

se vyhnulo označení Číny jako jejich možného cíle.124 Japonsko se sice snažilo čínskou vládu 

ujišťovat, že obranná směrnice není zamýšlena proti ní, nýbrž Severní Koreji, výroky 
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některých japonských politiků nicméně tyto snahy podrývaly.125 Výsledná podoba směrnice 

dává najevo snahu čínskou vládu příliš nerozčílit. Například aby mohlo Japonsko provádět 

inspekce lodí k zajištění mezinárodních ekonomických sankcí, musely by se tyto inspekce dít 

pod hlavičkou Bezpečnostní rady OSN, což ve výsledku znamená možnost Číny sankce 

vetovat.126 

Japonsko obsah směrnic pro obranu uzákonilo v květnu 1999. Zvyšování své 

připravenosti na obranu sice obvykle odůvodňovalo jako prevenci neupřesněných 

mimořádných událostí a často pro racionalizaci používalo provokativní akce Severní 

Koreje,127 Čína se přesto snažila Japonsko od posilování aliance s USA odradit.128 Krátce 

před schválením nového zákona proto poslala k souostroví Senkaku/Tiao-jü-tao dvanáct 

válečných lodí, což byla největší bezprostřední hrozba silou, k jaké se do té doby Čína 

uchýlila, schválení zákona však nezabránila. 129  A ačkoliv Japonsko oficiálně používalo 

Severní Koreu jako záminku, japonští vládní představitelé neoficiálně přiznávali, že Severní 

Koreu nepovažují za stát představující vážné bezpečnostní riziko – skutečnou hrozbou byla 

Čína.130 

Po ekonomické stránce však vzájemná závislost Číny a Japonska v 90. letech 

významně sílila – od 80. a především pak 90. let japonské velké, střední i malé podniky 

navazovaly s čínskými protějšky vzájemné ekonomické vztahy, 131  hodnota vzájemného 

obchodu se mezi lety 1991 a 2000 (při zahrnutí nepřímých importů a exportů přes Hongkong) 
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zečtyřnásobila132 a po poklesu v 80. letech stoupal do roku 1998 i index intenzity obchodu 

(TII).133 Ačkoliv tedy po incidentu na náměstí Nebeského klidu počet Japonců z řad veřejnosti, 

kteří vnímali Čínu pozitivně, výrazně poklesl, oficiální vztahy zůstaly víceméně nezměněny a 

obchodní kruhy aktivně pokračovaly ve vytváření zisku.134 V roce 1993 také navštívil čínský 

premiér Ťiang Ce-min Japonsko a v březnu následujícího roku tuto návštěvu opětoval 

japonský premiér Morihiro Hosokawa, jenž se v Číně omluvil za japonské válečné zločiny, 

což bylo významné přátelské gesto.135 

Čína se ovšem začala stávat hrozbou i v oné ekonomické rovině. Obavy japonských 

dělníků z přesunu výroby do Číny, obavy jejich zaměstnavatelů, že export technologií do 

Číny v budoucnu umožní čínským firmám předčit ty japonské, a obavy vládních představitelů, 

že Čína převezme vedoucí roli při integraci regionu, daly v 90. letech vzniknout teorii 

o čínské ekonomické hrozbě (Čúgoku keizai kjóiron), čímž Čína nahradila na pozici 

nejvážnější ekonomické hrozby pro Japonsko Spojené státy.136 

Ačkoliv bylo Japonsko vojensky silnější (obzvláště s ohledem na alianci se Spojenými 

státy), z pohledu většiny asijských států postupovalo velkou část vůdčího postavení v regionu 

Číně, a to jednak relativním ekonomickým úpadkem, jednak jako důsledek špatně fungujícího 

politického systému, jenž Japonsku bránil ve vytvoření koherentní strategie vůči regionu.137 

Například po vypuknutí asijské finanční krize v roce 1997 Japonsko oznámilo plán na 

vytvoření peněžního fondu na záchranu postižených asijských zemí, ale pod tlakem 

Spojených států od plánu upustilo, což bylo vnímáno jako známka jeho slabosti. Na druhou 

stranu Čína se snažila vylepšit svůj obraz (poškozený represemi v červnu 1989 či raketovými 

testy u Tchaj-wanu) a sama začala na úkor Japonska aktivně podporovat regionální kooperaci. 
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Získat na atraktivitě jí pomohla nejen větší otevřenost jejího trhu a snazší možnost přímého 

investování (ve srovnání s Japonskem), ale také dlouhodobý obchodní deficit vůči zbytku 

regionu, zatímco Japonsko bylo v obchodním přebytku.138 

2.4 Odcizení za Koizumiho vlády 

Japonsko-čínské vztahy na počátku 21. století poznamenaly hned dvě změny ve vedení 

regionálně důležitých zemí – nejprve se v lednu 2001 stal prezidentem Spojených států 

George W. Bush, v dubnu téhož roku pak premiérem Japonska Džun’ičiró Koizumi. Zatímco 

koncem 90. let 20. století se Japonsko obávalo, že je Amerikou odsunováno na druhou 

kolej,139 nyní se opět stalo nejdůležitějším americkým spojencem v regionu, což mu sice 

dávalo bezpečnostní záruky, na druhou stranu si však japonští političtí činitelé byli vědomi 

snahy USA o bližší alianční vztahy s Japonskem a větší vojenskou součinnost (např. na poli 

protiraketové obrany), což zase ohrožovalo vztahy s Čínou. S nástupem Koizumiho 

administrativy se dále časově shodovala další kontroverze týkající se revize japonských 

učebnic dějepisu a do ohně přililo Koizumiho rozhodnutí navštěvovat každoročně svatyni 

Jasukuni.140 Po těchto návštěvách následovaly během Mistrovství Asie ve fotbale v létě 2004 

a dále na jaře 2005 protijaponské demonstrace, při nichž čínské policejní složky nečinně 

přihlížely ničení japonského majetku.141 

Demonstrace na jaře 2005 byly vyvolány nejenom další kontroverzí stran učebnic142 a 

otázky historie, ale především mnohem vážnější otázkou Tchaj-wanu a japonské pozice 

v Radě bezpečnosti OSN (UNSC). Japonsko a Spojené státy pracovaly na revizi obranné 

politiky v rámci bezpečnostní aliance a společné prohlášení z února 2005 mezi strategické cíle 
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zahrnovalo mírové vyřešení otázek týkajících se Tchaj-wanu skrze dialog, což Čína 

interpretovala jako zesílení odhodlání USA a Japonska v případě krize zasáhnout. Ve stejné 

době se Japonsko pokoušelo využít diskutované reformy UNSC a získat status jejího stálého 

člena, což již tak napjaté vztahy s Čínou ještě zhoršilo.143 

Koizumiho přimknutí se k USA a jeho zanedbávání vztahů s Čínou spolu 

s pravidelnými návštěvami svatyně Jasukuni vedly k nejhorším japonsko-čínským vztahům 

od normalizace, což bylo patrné nejen ze silně protijaponského postoje čínské veřejnosti, ale 

především z přerušení bilaterálních schůzek na nejvyšší úrovni po dobu celých pěti let.144 

Ačkoliv ještě v říjnu 2001 čínský premiér Ču Žung-ťi při návštěvě Japonska poděkoval svému 

hostiteli za ekonomickou pomoc a po další dva roky se čínští vrcholní představitelé snažili 

budovat s Japonskem lepší vztahy,145 koncem roku 2005 se zdálo, že čínská strana vzdala 

pokusy o vytvoření funkčního vztahu s Koizumiho administrativou nadobro. Koizumiho 

postoj tak výrazně (leč krátkodobě) poškodil japonsko-čínské vztahy i celkovou japonskou 

diplomacii, což přispělo k selhání žádosti Japonska o stálé členství v UNSC a promeškání 

možnosti ujmout se v regionu vedení.146 

Nedostatečný dialog mezi zeměmi byl problémový především z hlediska národní 

bezpečnosti. Japonská Bílá kniha o obraně z roku 2001 poprvé147 uvedla, že modernizace 

čínské armády může překračovat rozsah postačující pro obranu,148 a podle zprávy amerického 

ministerstva obrany z července 2002 byly skutečné čínské výdaje na zbrojení více než 
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trojnásobné oproti tomu, co čínská vláda oficiálně přiznala.149 Zpráva kromě toho naznačila 

čínský zájem o nátlakové strategie, které by mohla použít proti potenciálním nepřátelům, jako 

například Japonsko či Filipíny, ale především Tchaj-wan.150 

V roce 1999151 a především pak od přelomu tisíciletí došlo navíc ke značnému nárůstu 

případů proniknutí do sporných vod mezi Čínou a Japonskem.152 Významnou diplomatickou 

roztržku vyvolalo v květnu 2004 odhalení čínské lodi pro námořní průzkum operující 

v Japonskem nárokované EEZ a zahájení montáže zařízení na těžbu zemního plynu. Japonsko 

krátce nato začalo v odpovědi na čínské těžební aktivity hledat v oblasti zemní plyn také. 

K těmto událostem došlo nedlouho po incidentu na Senkaku/Tiao-jü-tao, kdy skupina 

čínských aktivistů přistála na největším z ostrovů, kde byla zatčena japonskou pobřežní stráží 

a po dvou dnech deportována do Šanghaje. V únoru 2005 pak japonská pobřežní stráž 

převzala vlastnictví majáku na tomtéž ostrově, jelikož původní majitel se zřekl nároku na něj, 

což opět vyvolalo kritiku čínské strany a přispělo k protijaponským náladám a souvisejícím 

demonstracím.153 Pozornost armádních i vládních představitelů si nově žádaly taktéž čínské 

ponorky v mezinárodních vodách poblíž Japonska či přímo japonských vodách. V listopadu 

2003 odhalil americký námořní hlídkový letoun čínskou ponorku u pobřeží Kagošimy, 

nejvážnější byl však incident z listopadu následujícího roku, kdy byla v japonských 

pobřežních vodách poblíž Sakišimy nalezena čínská jaderná ponorka.154 Čína se po protestech 

Japonska sice omluvila a prohlásila, že ona ponorka vplula do japonských vod omylem, avšak 

obavy, že nešlo o náhodu, v Japonsku přetrvaly.155 
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Během Koizumiho prvního funkčního období na pozici premiéra však v Číně také 

došlo k vzácné události, kdy se veřejně a kriticky diskutovala a hodnotila zahraniční politika 

vůči Japonsku, tzv. „nové smýšlení o Japonsku“. Tyto debaty o postoji k soudobému 

Japonsku započaly koncem roku 2002, vyvrcholily v roce následujícím a pro jejich vznik bylo 

několik příčin. Především byli někteří vědci a analytici znepokojeni narůstající averzí, 

nepřátelstvím a nedůvěrou mezi oběma zeměmi. Dále chronická nestabilita čínsko-

amerických vztahů (obzvlášť za Bushovy vlády) znamenala, že Čína potřebovala buď náhradu 

za Spojené státy, nebo partnera, který by Číně pomohl posílit její pozici vůči nim, přičemž 

zástupci „nového smýšlení“ v něm viděli Japonsko. Také se domnívali, že postoj Číny 

k Japonsku je anachronický (nebere dostatečně v úvahu nový vývoj v politickém systému 

Japonska) a přeceňuje vliv konzervativní pravice. A nakonec blížící se generační výměna ve 

vedení ČLR představovala příležitost pro celkovou revizi zahraniční politiky.156 

Ačkoliv někteří zástupci „nového smýšlení“, jako například profesor Čínské lidové 

univerzity Š' Jin-chung, tvrdili, že Japonsko se již za válku omluvilo dostatečně a otázka 

historie by měla být zcela odstraněna z diplomatické agendy, většina se domnívala, že úplně 

bezpodmínečně by Čína proměnu Japonska ve velmoc přijmout neměla. 157  Zcela 

nekompromisní byl však postoj čínské (internetové) veřejnosti. Ma Li-čcheng, autor 

původního článku „Nové smýšlení o vztahu k Japonsku“ (Tuej-Ž' kuan-si sin s'-wej), jenž 

odstartoval vlnu „nového smýšlení“, byl okamžitě označen za zrádce a čelil i několika 

hrozbám smrtí. 158  Ani japonská strana ovšem nedokázala v té době adekvátně na tento 

myšlenkový rozvoj reagovat a využít ho ve svůj prospěch (Koizumiho návštěvy svatyně 

Jasukuni znemožňovaly měkčí postoj vůči Japonsku i čínským elitám), 159  zhoršující se 

japonsko-čínské vztahy tak v letech 2004–5 vedly k tomu, že škola „nového 

smýšlení“ postupně ustoupila do pozadí.160 

                                                 
156  Wang, Jianwei. Chinese Discourse on Japan as a 'Normal Country'. In Japan as a 'Normal Country'? 

A Nation in Search of Its Place in the World. Toronto: 2011, s. 121–122, 124. 

157 Ibid., s. 126. 

158 Gries, Peter H. China's "New Thinking" on Japan. In The China Quarterly, No. 184 (Dec., 2005), s. 838–839. 

159 Kawashima, Shin. Postwar Japan-China Relations: A Consideration from the Perspective of Reconciliation 

[online]. In Asia-Pacific Review, Vol. 22, Iss. 2, 2015 [cit. 2016-04-10], s. 37. Dostupné z: 

http://dx.doi.org/10.1080/13439006.2015.1123134. 

160  Wang, Jianwei. Chinese Discourse on Japan as a 'Normal Country'. In Japan as a 'Normal Country'? 

A Nation in Search of Its Place in the World. Toronto: 2011, s. 122. 



35 

 

„Nové smýšlení“ zdůrazňovalo diplomatické a politické potřeby, zatímco ekonomiku 

ponechávalo stranou,161 přestože právě narůstající provázanost japonské a čínské ekonomiky 

buď může být stimulem ke snaze vyhnout se nákladnému konfliktu, nebo naopak zbavit Čínu 

zábran před napadením (ne nutně vojenským) Japonska, což je dáno větší závislostí Japonska 

na čínském trhu a s tím zhoršující se vyjednávací pozicí.162 A právě ekonomické vztahy byly 

na japonsko-čínských vztazích to nejzdravější, jak naznačuje fráze „chladná politika, žhavá 

ekonomika“ (seirei keinecu).163 

Přes problémy na politické scéně hodnota vzájemného obchodu i přímých investic 

(FDI) Japonska do Číny stabilně stoupala, přičemž obchodní vztahy mezi Japonskem a Čínou 

byly s ohledem na velký rozdíl v ekonomické rozvinutosti spíše komplementární než 

konkurenční.164 Podle statistik japonského ministerstva financí dosáhla za rok 2000 (tedy rok 

před nástupem Koizumiho na post premiéra) hodnota japonského importu z Číny 5,94 bilionů 

jenů, což činilo 14,5 % hodnoty veškerého importu, a hodnota exportu do Číny byla 

3,27 bilionů jenů, neboli 6,34 % hodnoty veškerého exportu. Do konce roku 2006 pak 

vystoupala hodnota importu na 13,78 bilionů jenů (20,47 %) a exportu na 10,79 bilionů jenů 

(14,34 %). 165  Tento vývoj pochopitelně vedl k přesměrování proudu japonských investic. 

Během prvních let nového tisíciletí Japonsko snížilo objem investic do USA na méně než 

polovinu a naopak navýšilo investice do Číny o více než 300 %.166 

Nicméně přestože je nesporné, že Japonsko vděčí za oživení domácí ekonomiky mezi 

léty 2002 a 2003 provázanosti s rostoucí čínskou ekonomikou, tato závislost je dvousečnou 

zbraní. Japonsko si uvědomovalo, že ve svém vlastním zájmu by mělo podporovat dynamický 
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růst Číny, na druhou stranu však hrozilo, že se na čínském růstu stane příliš závislé, jak se 

ukázalo v letech 2003 a 2004, kdy zpomalení čínského růstu vedlo taktéž ke zpomalení 

oživování japonské ekonomiky.167 Další obavou bylo, že Čína může využívat tento vztah 

s Japonskem k obohacení se za účelem vybudování silnější armády, u níž většina japonských 

čelních představitelů pochybovala o existenci stabilní civilní kontroly. Japonští představitelé 

se tedy soustředili spíše na rozdílnost národních zájmů než na ekonomickou komplementaritu, 

jež dle nich byla jen dočasná.168 

Podobné otázky se týkaly japonské rozvojové pomoci. Podpora japonské veřejnosti 

poskytování rozvojové pomoci Číně prudce poklesla po incidentu na náměstí Nebeského 

klidu a zhoršující se ekonomická situace negativně ovlivňovala podporu ODA obecně (nejen 

tedy ve vztahu k Číně). Přestože ještě v roce 2000 byla relativní většina obyvatel (41,5 %) pro 

zachování statu quo, klesající trend byl patrný, tudíž byla ODA pro fiskální rok 2001 snížena 

o 3 %. 169  Konkrétně ve vztahu k Číně byly pro kritiku poskytování rozvojové pomoci 

zmiňovány tří hlavní důvody. Prvním byla již zmíněná modernizace čínské armády, 

poskytování ODA tudíž nemělo v očích veřejnosti daleko od dotování přímé hrozby pro 

vlastní bezpečnost. Druhým byla skutečnost, že Čína samotná poskytovala rozvojovou pomoc 

mnoha dalším zemím, a nebylo tedy zřejmě nutné pomáhat zemi schopné pomáhat jiným. 

Třetím bylo nedocenění japonské pomoci, 170  protože čínská vláda japonskou finanční 

podporu před veřejností tají, tudíž si jí není téměř nikdo v Číně vědom.171 

S ohledem na tyto problémy a dále skutečnost, že Japonsko nemělo možnost příliš 

ovlivnit, na jaké konkrétní projekty bude její rozvojová pomoc použita, japonská vláda jednak 

vyjednala možnost vybírat z více možných projektů, které bude podporovat, jednak od 
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fiskálního roku 2001 přešla na systém schvalování rozvojové pomoci pouze na jeden rok, aby 

tak mohla flexibilněji reagovat na aktuální situaci, 172  načež později podporu zastavila. 

V listopadu 2004 premiér Koizumi na summitu Sdružení národů jihovýchodní Asie, Číny, 

Japonska a Jižní Koreje (ASEAN+3, alternativně APT) prohlásil, že Čína je již dostatečně 

vyspělá na to, aby potřebovala japonskou rozvojovou pomoc,173 a počátkem následujícího 

roku japonská vláda rozhodla, že k Letním olympijským hrám 2008 v Pekingu ukončí 

poskytování půjček. 174  Poslední půjčku tak Japonsko Číně poskytlo v roce 2007, 

v následujících letech pak pokračovalo i v již dříve zahájeném snižování výše grantů a 

prostředků na technologickou spolupráci.175 

2.5 Snahy o sblížení po Koizumiho odchodu 

Koizumim nastolená strategie posílení aliance s USA za cenu prudkého zhoršení 

vztahů s Čínou skončila s jeho odchodem z premiérského křesla v září 2006. I Spojené státy 

se začaly obávat možných důsledků tohoto stavu a kritizovaly japonskou zatvrzelost v otázce 

historie, tudíž se Šinzó Abe, jenž Koizumiho na postu premiéra vystřídal, rozhodl 

nevyváženost zahraniční politiky svého předchůdce napravit. 176  Za tímto účelem porušil 

obvyklý zvyk posledních premiérů Liberálně demokratické strany (LDS) vykonat první 

zahraniční cestu do Washingtonu a navštívil v říjnu nejdříve Peking, kde se setkal s čínským 

prezidentem Chu Ťin-tchaoem a premiérem Wen Ťia-paoem, což byl první japonsko-čínský 

summit po pěti letech.177 Z této schůze vzešlo společné prohlášení, v němž Čína ocenila přes 
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šedesát let trvající mírový vývoj Japonska, a obě strany se dohodly, že budou usilovat 

o „vzájemně prospěšný vztah založený na společných strategických zájmech“.178 

Abe přesto na Spojené státy nezanevřel a byl též odhodlaný pokračovat ve snaze získat 

pro Japonsko status mocnosti. Úřad pro obranu Japonska povýšil na ministerstvo, podepsal 

bezpečnostní smlouvu s Austrálií či se zasazoval o čtyřúhelníkovou alianci mezi USA, 

Japonskem, Austrálií a Indií. Navíc začal se Spojenými státy plánovat vojenskou spolupráci 

pro případ napadení Tchaj-wanu, čemuž se explicitně bránil i Koizumi. Nicméně čínská 

reakce na všechny tyto kroky Abeho vlády byla mírná, což je možné připisovat Abeho 

rozhodnutí nenavštěvovat svatyni Jasukuni.179 

Abeho projev dobré vůle i přes nacionalistickou agendu jeho vlády přinesl častější 

styky mezi představiteli obou zemí (Wen navštívil Japonsko v dubnu 2007) a pokrok 

v bilaterálních vztazích, ačkoliv převážně na poli ekonomiky.180 V září 2007 nicméně Abe ze 

zdravotních důvodů odstoupil a na jeho místo usedl Jasuo Fukuda. Ten se také snažil o další 

zlepšení japonsko-čínských vztahů a jeho úspěšná cesta do Číny v prosinci položila základ 

pro návštěvu čínského prezidenta Chua Japonska v následujícím roce. Fukudovi se navíc 

povedlo zahájit s Čínou diskuzi na téma sporu ve Východočínském moři, obrany či statusu 

Tchaj-wanu.181 Fukuda se snažil o balancování mezi Asií a Spojenými státy, takže odmítal 

rozvíjet Abeho nové strategické uspořádání postavené na USA, Japonsku, Austrálii a Indii 

(tedy zřetelně vylučující Čínu) a byl též jeden z politiků, co navrhli postavení sekulární 

alternativy k Jasukuni, jež vyvolávala negativní postoje vůči Japonsku nejenom v Číně, ale 

současně podporoval vyslání japonského námořnictva do Indického oceánu, aby zde 

pomáhalo dodávat palivo americkým jednotkám bojujícím v Afghánistánu.182 
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Ze státní návštěvy Chua v květnu 2008, kdy se setkal i s císařem, vzešlo společné 

prohlášení, které konečně dalo Abeho proklamovanému „vzájemně prospěšnému vztahu 

založenému na společných strategických zájmech“ konkrétnější podobu. Obě strany se 

zavázaly čelit historii, podporovat vzájemné partnerství a mírový vývoj a snažit se o vytvoření 

světlé budoucnosti pro region i celý svět. Čína opět ocenila mírový vývoj Japonska od konce 

druhé světové války, zatímco Japonsko potvrdilo, že plně chápe a respektuje postoj ČLR vůči 

Tchaj-wanu.183 Obě vlády současně dosáhly rozsáhlé a detailní dohody ohledně bilaterální i 

multilaterální spolupráce na politické, vojenské, ekonomické, kulturní, mezilidské a 

mezinárodní úrovni.184 

Tento pozitivní vývoj japonsko-čínských vztahů na politické úrovni však příliš 

nekorespondoval s japonským veřejným míněním, protože japonská veřejnost Číně 

nedůvěřovala. To bylo dáno jednak neschopností čínské vlády převzít zodpovědnost za kauzu 

s jedovatou gjózou dovezenou do Japonska, jednak novými represemi v Tibetu či útočností 

čínské reakce na světové protesty proti procesí s olympijskou pochodní. Skeptičtí byli také 

japonští učenci, již sice uznávali důležitost fungujícího vztahu mezi vrchními představiteli 

státu, ale zároveň poukazovali na to, že aby mohly být japonsko-čínské vztahy zásadně 

zlepšeny v dlouhodobém horizontu, musí být tyto osobní svazky doplněny patřičnou 

institucionalizací na všech úrovních a všímavostí k potřebám druhé strany.185 

Tyto obavy částečně potvrdil nástup Taró Asóa na pozici premiéra v září 2008, 

přestože zvolil pragmatičtější přístup oproti jeho působení jakožto ministra zahraničí v letech 

2005–7, kdy dokonce navrhl, aby císař navštívil svatyni Jasukuni a Číňané si „přestali 

stěžovat“ (jako premiér nicméně svatyni nenavštívil). Nyní vyzdvihoval význam japonsko-

čínské spolupráce v oblasti ochrany životního prostředí či boji proti ekonomické krizi a na 

konci dubna 2009 se zúčastnil bilaterálního summitu v Pekingu, ale k žádnému hmatatelnému 
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pokroku nedošlo.186 Asóův nenadálý nástup byl pro Čínu zklamáním také z toho důvodu, že 

se jeho politika podoba spíše té Abeho než Fukudově. Asó si mnohem více cenil vztahu 

s USA a přátelské japonsko-čínské vztahy považoval nikoli za cíl, nýbrž za pouhý prostředek 

k dosažení cíle, jimiž jsou společné zájmy obou zemí. Také vedl japonskou diplomacii 

směrem k získání statusu mocnosti, což v jeho provedení obnášelo kompenzování rostoucího 

vlivu a mezinárodního postavení Číny.187 

Na poli územních sporů s Čínou dosáhly administrativy po Koizumim určitého 

pokroku, avšak na sliby v prohlášeních se nepodařilo navázat konkrétními činy a obě země 

nadále vysílaly k souostroví Senkaku/Tiao-jü-tao hlídkovat svá letadla a plavidla, aby tak 

posílily svůj nárok na vlastnictví. Navzdory dlouhotrvajícím neshodám se obě strany nicméně 

dokázaly v červnu 2008 dohodnout na společném průzkumu a hospodářském využití sporné 

oblasti bez toho, aby se dotkly sporu o námořní hranici. 188  Hned po podepsání dohody 

o společném využití jednoho ze zdrojů zemního plynu ve Východočínském moři 

(Širakaba/Čchun-siao) pak obě země své obyvatele ujistily, že ani jedna z nich se nevzdala 

svých nároků na souostroví Senkaku/Tiao-jü-tao. A že budou územní spory i do budoucna 

významným narušitelem bilaterálních vztahů se ukázalo již týden po dohodě, kdy Čína podala 

na japonské ambasádě v Pekingu oficiální stížnost na leteckou inspekci sporných ostrovů 

několika členy japonského parlamentu,189 či v prosinci téhož roku, kdy dvě plavidla čínské 

vlády vplula do oblasti souostroví a přes opakované výzvy japonské pobřežní stráže i protestů 

skrze diplomatické kanály ji po dobu devíti hodin odmítala opustit. Japonská vláda tuto akci 

vyhodnotila jako bezprecedentní pokus o „narušení svrchovanosti Japonska ve snaze změnit 

status quo skrze sílu a nátlak“. 190  Po podepsání smlouvy o sdílení navíc nenásledovaly 
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dohody určující, jak smlouvu implementovat, a obě země se nedokázaly dohodnout, jak ji 

vztáhnout na další naleziště ropy a zemního plynu v okolí.191 

V září 2009 utrpěla LDS v parlamentních volbách drtivou porážku a po 54 letech 

prakticky nepřerušené vlády byla ve vedení země nahrazena Demokratickou stranou Japonska 

(DSJ). Čína tuto změnu vítala a doufala, že nový japonský premiér, Jukio Hatojama, zaujme 

pročínský postoj. Někteří čínští pozorovatelé dokonce tvrdili, že Japonsko má poprvé od 

konce druhé světové války možnost vybudovat své vztahy s Čínou nezávisle a bez 

omezení.192 Hatojama se skutečně pokusil osvobodit Japonsko z údajné přílišné závislosti na 

Spojených státech, což bylo zřetelné například z protahování schválení revize alianční 

obranné politiky či stažení japonských podpůrných lodí z Afghánistánu. Hatojama navíc 

navrhl vytvoření „východoasijské komunity“, tedy regionální framework, jenž měl však 

vylučovat Spojené státy.193 Po jejich námitkách se sice Hatojama „opravil“, že není cílem 

USA vyloučit a klíčem k úspěchu navrhované komunity je její otevřenost, tato 

nejednoznačnost ovšem nebyla příliš uklidňující pro Čínu.194  Nicméně Čína s Japonskem 

souhlasila minimálně v tom, že diskuze o permanentním frameworku pro regionální kooperaci 

potřebná je.195 

Ve výsledku ale ani DSJ nebyla svolná k obětování japonských fundamentálních 

národních zájmů a poddajnému postoji vůči Číně. Hatojamův ministr zahraničí Kacuja Okada 

vyvíjel na Čínu nátlak ohledně bezpečnosti potravin, Severní Koreje, transparentnosti armády 

a vyřešení sporu ve Východočínském moři, zatímco Hatojama sám v únoru 2010 zdůraznil 

důležitost zvážení japonské odpovědi na vojenskou modernizaci v okolních zemích, čímž 

skrytě poukázal na růst čínské vojenské síly.196 
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Hatojama byl pak už v květnu 2010 donucen odstoupit197 a na jeho místo usedl Naoto 

Kan, za jehož vlády vztahy s Čínou opět značně vychladly do té míry, že bylo téměř nemožné 

dojednat byť krátké setkání s jeho čínskými protějšky.198 

Navýšená asertivita Číny v letech 2009–10, jež se projevovala více konfrontačním 

přístupem vůči sousedním zemím (i Spojeným státům) a uplatňováním svých domnělých práv 

v Jihočínském a Východočínském moři, vedla na setkání Regionálního fóra ASEAN v Hanoji 

v červenci 2010 k bezprecedentní otevřené stížnosti deseti členských států na čínské chování. 

Japonska se tato asertivita začala týkat po incidentu poblíž souostroví Senkaku/Tiao-jü-tao 

v září téhož roku. Kapitán čínské rybářské lodi byl zatčen a zadržován za účelem postavení 

před soud poté, co úmyslně narazil do dvou plavidel japonské pobřežní stráže. Toto zadržení 

se lišilo od předchozí praxe, kdy pobřežní stráž posílala zadržené rybáře či aktivisty obratem 

zpět do Číny, čímž z čínského pohledu povýšilo Japonsko své územní nároky na novou 

úroveň. V odpovědi na incident Čína na svém území zadržela čtyři japonské občany za 

špionáž, přerušila styky na vysoké úrovni a zastavila export kritických vzácných kovů (na 

které měla Čína téměř monopol) do Japonska. Japonská vláda zasáhla a ze zákulisí zajistila 

propuštění zadrženého kapitána, podobně i Čína použila své bezpečnostní síly k zabránění 

větším demonstracím,199 smysluplné diplomatické styky však neobnovila až do listopadu. 

Japonsko se mezitím snažilo získat ohledně sporu podporu Spojených států a obdrželo ji, když 

americká ministryně zahraničních věcí Hillary Clintonová a ministr obrany Robert Gates 

rozšířili pátý článek bezpečnostní smlouvy s Japonskem i na souostroví Senkaku. Tímto 

krokem nicméně Japonsko podrylo svou údajnou snahu o samostatnější zahraniční politiku200 

a japonská vláda se vystavila všeobecné domácí kritice, že je příliš měkká. 201  Japonsko 

nicméně zvyšující se námořní aktivity Číny (například proplutí deseti válečných lodí průlivem 

Mijako u Okinawy v dubnu 2010) neponechávalo bez povšimnutí, což je patrné mimo jiné ze 
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zvýšeného počtu společných vojenských cvičení se Spojenými státy. Jedním z nich bylo do té 

doby největší vojenské cvičení provedené v prosinci 2010, během něhož japonské a americké 

jednotky nacvičovaly také znovuobsazení ostrova po jeho uchvácení nepřátelskou zemí.202 

Ačkoliv i Hatojama a Kan zůstali věrni svému slibu nenavštěvovat svatyni Jasukuni,203 

a tak do ní po odstoupení Koizumiho až do prosince 2013 nevkročil žádný z japonských 

premiérů, čínská diplomacie byla od roku 2006 stále více ovládána domácím veřejným 

míněním, podle níž by měla Čína uplatňovat v zahraniční politice tvrdou linii.204 Čína tím 

nechala ochabnout vztahy s Japonskem v době neshod Hatojamy s Obamovou 

administrativou a svou asertivitou naopak Japonsko i všechny další námořní sousedy zahnala 

blíže ke Spojeným státům.205 

Navzdory těmto podmínkám se čínská vláda snažila i nadále soustředit na pozitivní 

ekonomické vztahy, 206  a tak přestože se Čína například pokusila potrestat Japonsko 

zastavením exportu vzácných kovů, ekonomické vztahy Japonska a Číny jako celek ovlivněny 

zjevně nebyly. 207  Podle dat japonského ministerstva financí Čína (i bez započtení 

Hongkongu) v roce 2007 nahradila Spojené státy na pozici největšího obchodního partnera 

Japonska a hodnota vzájemného obchodu i nadále stabilně rostla (s výjimkou propadu v roce 

2009 vlivem globální finanční krize), přičemž za rok 2010 dosáhla 26,50 bilionů jenů.208 

Tento rok byl pak milníkem tím, že čínské HDP předčilo japonské a stalo se tak druhým 

největším na světě, ačkoliv je nutné mít na paměti, že přepočteno na obyvatele bylo japonské 
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HDP stále desetkrát větší a Japonsko bylo dalece vpředu také co do technologické vyspělosti 

a schopnosti inovací.209 

2.6 Balancování po roce 2010 

Souhlas obnovit přerušené styky s japonskými představiteli Čína projevila v lednu 

2011, načež v únoru Kan vyjádřil touhu po napravení politických i ekonomických vztahů. 

Tato „normalizace“ naznačovala, že si jsou obě strany navzdory vzájemné strategické 

nedůvěře vědomy nutnosti udržovat potenciální konflikty v mezích, jelikož si ani jedna ze 

zemí nemohla dovolit otevřený vojenský konflikt.210 

S ohledem na možnost dalších podobných střetů japonských a čínských plavidel se 

v prosinci 2011 obě země dohodly na „vytvoření mechanismu projednávání otázek námořní 

bezpečnosti“, což vedlo k řadě setkání a dohod vyřešit vše týkající se oblasti moří – od 

záchranných operací přes rybaření po náhodná setkání plavidel.211 Toto se však již dělo za 

nového japonského premiéra, jelikož Kan byl nucen v srpnu 2011 odstoupit, aby tak přijal 

zodpovědnost za všeobecné pochybnosti ohledně schopnosti demokratické strany vládnout, 

a na jeho místo nastoupil Jošihiko Noda.212 

Tato jednání, jež měla zvýšit bezpečnost regionu, byla ovšem narušena další vážnou 

šarvátkou týkající se Senkaku/Tiao-jü-tao. V dubnu 2012 pravicový nacionalista a guvernér 

Tokia Šintaró Išihara oznámil organizaci veřejné sbírky na odkoupení několika sporných 

ostrovů od japonské rodiny, jež je pronajímala japonské vládě, a svůj záměr vybudovat na 

nich stavbu zdůrazňující japonskou svrchovanost. Aby Noda zabránil změně statu quo, 

odkoupil ony ostrovy jménem vlády. 213  Po odtajnění velké části e-mailové komunikace 

tehdejší americké ministryně zahraničí Hillary Clintonové 30. ledna 2016 vyšlo najevo, že 

tajemník pro záležitosti východní Asie a Tichomoří Kurt Campbell v srpnu naléhal na 

japonského náměstka ministra zahraničí, Ken’ičiróa Sasaeho, aby Japonsko plán vlády na 

odkup ostrovů konzultovalo s Pekingem, Sasae však vyjádřil důvěru, že čínská strana nutnost 
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odkupu pochopí.214 Chu Ťin-tchao ovšem Nodovo vysvětlení nepřijal a odkup naopak vnímal 

jako nepřijatelné vystupňování japonských právních nároků na souostroví, znárodnění a 

provokaci. Proti Japonsku byla spuštěna mediální kampaň, která 13. září vyústila v masivní 

demonstrace v 85 městech napříč Čínou, během nichž často docházelo k ničení japonského 

majetku, a dokonce i útokům na Číňany používající automobily japonských značek. Někteří 

čínští vedoucí představitelé a oficiální média začala během dvou dnů vyzývat ke klidu, 

zatímco jiná v protijaponské rétorice pokračovala, demonstrace pak náhle skončily přičiněním 

vládních úřadů 18. září (výročí japonské invaze Mandžuska).215 

Na protest dále čínská strana výrazně navýšila počet plavidel operujících v japonských 

výsostných a přilehlých vodách. Zatímco do odkupu souostroví japonskou vládou byla 

vniknutí do teritoriálních vod podle statistik Pobřežní stráže Japonska minimální (dvě v srpnu 

2011, jedno v březnu a čtyři v červenci 2012), od září do konce roku 2012 jich již bylo 

celkem 68 a dochází k nim každý měsíc do současnosti. Téměř denně (výjimkou jsou 

bouřkové dny) pak čínská vládní a další plavidla od září 2012 operují v přilehlých vodách (do 

konce roku bylo zaznamenáno 407 takových plavidel). 216  Například 16. října japonské 

ministerstvo obrany oznámilo, že plavidla čínského vojenského námořnictva poprvé 

proplouvala přilehlými vodami mezi ostrovy Jonaguni a Iriomote, což i přes legalitu 

vzbuzovalo s ohledem na okolnosti ostražitost.217  Americký ministr obrany Leon Panetta 

navštívil v době této krize Japonsko i Čínu a varoval obě země, že chybný úsudek na jedné ze 

stran může v případě, že se nezmírní napětí, znamenat riziko širšího konfliktu.218 Spojené 
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státy ale i nadále Japonsko uklidňovaly, že ačkoliv jsou nestranné v otázce svrchovanosti nad 

souostrovím, vnímají je jako jeden z předmětů bezpečnostní smlouvy.219 

Ani jedna ze stran se nejnovější konflikt zjevně nepokoušela eskalovat, ale zároveň 

nebyla ani jedna z vlád schopna ustoupit. To bylo v obou zemích dáno jednak veřejným 

míněním, jednak ale také iminentní změnou vedení, tudíž si uchazeči o vysokou funkci 

nemohli dovolit působit v otázce územních sporů slabě.220 

Japonsko v odpovědi na zvyšující se napětí začalo redukovat svou ekonomickou 

závislost na Číně. Přestože bilaterální obchod zůstával robustní, poměr exportu do Číny 

z celkového japonského exportu klesl z 19,4 % v roce 2010 na 18,1 % v roce 2012, zatímco 

poměr exportu do zemí ASEAN stoupl ze 14,6 % na 16,2 %. Situace se však výrazně změnila 

na poli importu vzácných kovů poté, co Čína omezila jejich export do Japonska v odpovědi na 

zatčení kapitána čínského trauleru v roce 2010. Zatímco mezi léty 2000–9 záviselo Japonsko 

na Číně vždy z více než 85 %, v roce 2011 z Číny dováželo 66,67 % vzácných kovů a o rok 

později tento poměr poklesl na 56,06 %, zatímco výrazně rostl objem dovozu z Francie, 

Vietnamu či Estonska. Pro další omezení vlivu čínského trhu pak japonská vláda zahájila 

výzkumný projekt na recyklaci vzácných prvků z použitých komponent a vývoj nových 

materiálů, které by byly použitelné jako náhrada.221 

Protijaponské demonstrace v Číně v září 2012 a následující zvýšené napětí mezi 

zeměmi se poté podepsaly na toku japonských zahraničních investic. Podle dat Japonské 

organizace pro podporu zahraničního obchodu (JETRO) poklesla v roce 2013 ve srovnání 

s rokem předchozím hodnota japonských investic do Číny o 32 %, zatímco hodnota FDI do 

zemí ASEAN (především Thajska) stoupla o 159 %, čímž tento blok předčil v objemu 

získaných investic Čínu a pozici si udržel i v následujících letech.222 
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Ještě před zářijovou krizí, v květnu 2012, se Japonsko, Čína a Jižní Korea dohodly, že 

budou směřovat k dohodě o volném obchodu (FTA) mezi zeměmi (jakožto další krok k hlubší 

ekonomické spolupráci po podepsání trilaterální investiční dohody), načež zahájení 

vyjednávání oznámily v listopadu téhož roku.223 Od té doby proběhlo již deset kol jednání, 

ovšem pokrok byl nevelký. Výzkumníci z Petersonova institutu pro mezinárodní ekonomiku 

vyjádřili obavu o budoucnost dohody také kvůli neuspokojivému účinku FTA mezi Čínou a 

Jižní Koreou, která vešla v platnost v prosinci 2015 jakožto první bilaterální FTA mezi 

některými z těchto tří zemí.224 

Japonsko se také snaží formovat čínské obchodní chování skrze dohodu 

o Transpacifickém partnerství (TPP). Zájem o připojení se k jednání vyjádřil Noda v listopadu 

2011, od svého úmyslu nicméně upustil kvůli silnému odporu jeho strany.225 Toho využil 

znovuzvolený premiér Šinzó Abe, jehož LDS vyhrála v prosinci 2012 volby, 226  který 

zdůrazňoval, že jestliže Japonsko „promešká tuto příležitost, ztratí možnost ovlivnit světová 

pravidla“. 227  Zatímco má Japonsko pro přistoupení k TPP i ekonomické důvody (jako 

strukturální reformy zemědělství či předejití marginalizace v regionu), hlavní motivací je Čína. 

Japonští političtí tvůrci věří, že TPP jednak ovlivní čínský růst tak, aby byl výhodný pro 

Japonsko, jednak nastaví taková pravidla, díky kterým Čína nebude moci s Japonskem 

„mávat“.228 Japonsko dohodu podepsalo 4. února 2016 společně s dalšími jedenácti zeměmi, 
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Čína mezi nimi však nebyla.229 Ačkoliv čínská účast v TPP by pro ni znamenala lepší přístup 

k zahraničním trhům, celkový přínos se pro Čínu jeví neurčitý a přinejlepším spekulativní, dá 

se tudíž předpokládat, že se Čína v krátkodobém až střednědobém horizontu zaměří spíše na 

východoasijskou integraci skrze Všeobecné regionální ekonomické partnerství (RCEP), 

v němž se vyhne přímé konfrontaci se Spojenými státy, zatímco bude uvažovat o připojení 

k TPP.230 

2.7 Šinzó Abe podruhé u moci 

Abe se vrátil na pozici premiéra se dvěma klíčovými agendami – oživit dlouho 

stagnující ekonomiku a navrátit národu hrdost a sílu. 231  Podobně Čína se vydala cestou 

ekonomických a sociálních reforem (největších od roku 1978) s cílem redukovat závislost na 

vývozu, rozvinout sektor služeb a naplnit „čínský sen“, tedy čínskou alternativu 

k „americkému snu“. Jednou částí „čínského snu“ je dosažení stejného mezinárodního 

postavení supervelmoci, jaké mají Spojené státy, čehož chce Čína podle čínského ministra 

zahraničí Wang Iho dosáhnout novým modelem vztahů mezi hlavními zeměmi, 

charakterizovaným zejména pojmy „žádný konflikt“, „žádná konfrontace“, „vzájemný 

respekt“ a „win-win kooperace“.232 

Aby Abe zamezil tomuto záměru Číny a rozšířil japonský strategický prostor, navázal 

na Nodovu zahraniční politiku. V prosinci 2010 vláda schválila Směrnice pro národní obranu 

(NDPG), v nichž se Japonsko přeorientovalo z pasivní obrany jakožto odstrašujícího 

prostředku na „připravenost, mobilitu, flexibilitu, udržitelnost a všestrannost“ a přestalo jako 

hlavní riziko vnímat invazi ze severu, což byla vážná hrozba během studené války, nýbrž se 

zaměřilo na své jihozápadní ostrovy. Abe tyto směrnice v roce 2013 upravil tak, že zachoval 

myšlenku směrnic předchozích, ale kladl větší důraz na dynamičnost a propojenost 
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(jednotlivých armádních složek). Revize NDPG tak iniciovala vylepšování úrovně 

(vojenského) zpravodajství, průzkumu, protiponorkového boje a obrany ostrovů (tedy i 

získání výbavy pro vyloďovací operace).233 Za tímto účelem Abe poprvé po 11 letech navýšil 

rozpočet na obranu o 0,8 % (na částku 92,6 bilionů jenů)234  pro fiskální rok 2013 a pro 

následující rok provedl největší navýšení za posledních 22 let, a to o 2,8 %.235 Rozpočet se 

navýšil i ve fiskálním roce 2015 (2,2 %)236 a 2016 (1,5 %).237 

Podobně zbrojila Čína. Oficiálně oznámený obranný rozpočet pro rok 2013 činil 

přibližně 119,5 miliard amerických dolarů, většina analytiků se však domnívá, že skutečné 

armádní výdaje Číny jsou vyšší (americké ministerstvo obrany odhadlo, že skutečný rozpočet 

činil přes 145 miliard dolarů).238 Ačkoliv převládajícím důvodem pro modernizace čínských 

ozbrojených sil je příprava na možný nepříznivý vývoj na Tchaj-wanu, především technologie 

pro zamezení přístupu (A2/AD), vyvíjené za účelem ztížení či znemožnění intervence třetí 

stranou, ohrožují japonskou i americkou námořní přítomnost v regionu. A protože pokrývají 

také japonské území, při úspěšném nasazení by mohly znemožnit intervenci USA v případě 

japonsko-čínského konfliktu.239 Zvýšení připravenosti Japonska se tudíž jeví nezbytné, jelikož 

jedním z dílů skládačky pro naplnění „čínského snu“ může být kontrola nad souostrovím 

Senkaku/Tiao-jü-tao.240 
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Současně s posilováním Jednotek sebeobrany se Abe snažil posílit diplomatické vazby 

s ostatními státy, pro což navštívil během prvního roku vlády rekordních třicet zemí.241 

Nejdůležitější byly ty, které podle Abeho poradce pro národní bezpečnost sdílely s Japonskem 

obavy ohledně Číny (Filipíny, Vietnam a další země jihovýchodní Asie), ale zájem Japonska 

byl i mimo tento region. Abe tak vyjednával s představiteli Vietnamu či Filipín o poskytnutí 

hlídkových plavidel, vylepšil spolupráci v otázce obrany s Indonésií, zahájil jednání 

o společném vývoji raketových technologií pro stíhače s Velkou Británií242 či prohluboval 

bezpečnostní dialog s Austrálií a Indií.243 Klíčová zůstávala aliance se Spojenými státy, a tak 

se s ohledem na měnící se mezinárodní situaci obě země v říjnu 2013 dohodly na aktualizaci 

Směrnic pro japonsko-americkou spolupráci při obraně z roku 1997 a prohloubení 

spolupráce.244 

Tyto diplomatické aktivity byly obzvláště důležité v době, kdy se s Abem nechtěl 

nový čínský prezident, Si Ťin-pching, setkat, protože Abe odmítal uznat existenci sporu 

o Senkaku/Tiao-jü-tao a v srpnu Japonsko zařadilo do arzenálu největší válečnou loď od 

konce druhé světové války, kterou navíc pokřtilo Izumo (jméno vlajkové lodi, jež zaútočila na 

Šanghaj). Abe se v srpnu sice zřekl návštěvy Jasukuni (ačkoliv do ní šel jeho náměstek), 

navštívil ji ovšem k nevoli Číny a Jižní Koreje v prosinci během nové japonsko-čínské 

krize.245 

Situace kolem souostroví Senkaku/Tiao-jü-tao byla totiž i v roce 2013 napjatá. 

V únoru japonský ministr obrany oznámil, že loď čínského námořnictva v lednu zaměřila 
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japonskou vojenskou helikoptéru a torpédoborec radarem k navádění střel, 246  což čínská 

strana nekompromisně odmítla. 247  Tento incident vedl k nátlaku Japonska na obnovení 

jednání o vytvoření horké linky pro případ námořní krize. Na započetí jednání se sice 

Japonsko a Čína dohodly již v roce 2007, ale první schůze se uskutečnila až v prosinci 2011 a 

po druhém kole v květnu 2012 byla jednání kvůli zvýšenému napětí přerušena. 248  Nový 

rozměr dostal konflikt v listopadu 2013, když Čína jednostranně vyhlásila identifikační pásmo 

protivzdušné obrany (ADIZ), které přesahovalo do ADIZ japonského a zahrnovalo i sporné 

souostroví. Ve stejný den vyslala do nově vyhlášené zóny své letouny a varovala, že zasáhne 

proti všem cizím letounům (obzvláště patřících japonskému letectvu), které se nebudou řídit 

příkazy čínských úřadů.249 Když však Spojené státy vyslaly bez ohlášení do oblasti dva své 

bombardéry B52, schopné nést jaderné hlavice, podle zprávy Pentagonu Čína nereagovala ani 

varováním, ani vysláním stíhačů.250 

Vyhlášení ADIZ může představovat reakci na varování Japonska, že bude sestřelovat 

cizí bezpilotní letouny, které naruší japonský vzdušný prostor a bude ignorovat výstrahy.251 

Čína pak začala po vyhlášení ADIZ vysílat své bezpilotní letouny společně s varováním, že 

jejich sestřelení bude bráno jako „vážná provokace a válečný čin“. 252  Bývalý analytik 

americké vlády Peter Mattis se také domnívá, že tento čínský akt může být zprávou jednak 
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pro svět, že i přes zapírání Japonska je souostroví Senkaku/Tiao-jü-tao předmětem územního 

sporu, jednak pro Spojené státy, že ne Čína, nýbrž Japonsko je hrozbou pro regionální 

stabilitu a táhne USA směrem ke konfliktu.253 

Nehledě na to se spolupráce Japonska a Spojených států na poli bezpečnosti 

prohlubovala. Nejprve v dubnu 2014 japonská vláda stanovila nová pravidla pro vývoz zbraní, 

jehož uvolnění bylo součástí v prosinci 2013 schválené Národní bezpečností strategie 

(NSS). 254  Podle implementačních směrnic může japonská vláda schválit vývoz pouze 

v případě, že aktivně napomůže míru a mezinárodní spolupráci, nebo bude-li mít pozitivní 

dopad na bezpečnost Japonska, což explicitně zahrnuje společný vývoj a produkci se třetími 

zeměmi, včetně USA.255 V souladu se stanovenými třemi principy pro vývoz zbraní však 

Japonsko vývoz nepovolí v případě, že by odporoval mezinárodním smlouvám nebo rezoluci 

Rady bezpečnosti OSN.256 

K 1. červenci následně padlo rozhodnutí reinterpretovat článek 9 japonské ústavy tak, 

že ve vymezených případech povoluje kolektivní sebeobranu. Podle textu odůvodnění 

rozhodnutí dospěla vláda k závěru, že právo japonských občanů na život, svobodu a usilování 

o štěstí může být ohroženo nejenom při přímém ozbrojeném útoku na Japonsko, ale také při 

ozbrojeném útoku na cizí zemi, která je s Japonskem blízce spjata. Aby tudíž bylo zajištěno 

přežití Japonska, vyslovila vláda záměr povolit použití síly v rámci kolektivní sebeobrany, 

ovšem pouze za podmínky, že bude takové použití síly nezbytně nutné k obraně Japonska.257 

Snaha prosadit tuto novou interpretaci práva na sebeobranu se odrazila také v připravovaných 

aktualizovaných Směrnicích pro japonsko-americkou spolupráci při obraně. Předběžná zpráva 
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o jejich revizi z října 2014 zmínila, že nové směrnice podrobně popíší kooperaci při 

kolektivní sebeobraně, ale také nově označila za jednu z klíčových domén vesmír a 

kyberprostor.258 

V prosinci téhož roku navíc vstoupil v platnost259 zákon o ochraně státních tajemství, 

podle něhož těm, kdo vyzradí státní tajemství, hrozí až 10 let nepodmíněného trestu. Pětiletý 

nepodmíněný trest pak hrozí spolupachatelům a těm, kdo takový únik informací podněcují. 

Tento zákon, který se v Japonsku setkal se silnou opozicí veřejnosti, vláda odůvodňovala 

nutností sdílet se Spojenými státy a dalšími zúčastněnými zeměmi tajné informace týkající se 

vojenských záležitostí stran Číny či Severní Koreje nebo mezinárodního terorismu.260 Spojené 

státy přijaly nový zákon s potěšením, protože američtí státní úředníci a představitelé armády 

po Japonsku dlouho žádaly zavedení regulací v americkém stylu, jež by umožnily snadné 

sdílení tajných informací.261 

Stejně Si Ťin-pching pokračoval v roce 2014 ve snaze vyvážit vliv Spojených států 

v Asii a přiblížit svou zemi dosažení „čínského snu“. Na čtvrtém summitu Konference 

o interakci a opatření pro budování důvěry (CICA) v květnu 2014 v Šanghaji, jehož se v roli 

pozorovatelských zemí zúčastnily i Japonsko a Spojené státy, Si představil záměr udělat 

z CICA platformu pro bezpečnostní dialog a spolupráci, která zahrnuje celou Asii, a na 

základě této platformy vytvořit novou regionální bezpečnostní architekturu. Ve své úvodní 

řeči odsoudil současný systém aliancí a jejich namíření na třetí stát jako pozůstatek myšlení 

z dob studené války a hru s nulovým součtem. Roli Spojených států v Asii nepřímo kritizoval 

též tvrzením, že starat se o chod Asie, řešit její problémy a udržovat ji bezpečnou je věcí 

Asiatů.262 Jak si však všímá Lee Jaehyon, hlavní účastníci konference jsou země Střední Asie, 
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Středního východu a jihozápadní Asie, zatímco zastoupení zemí jihovýchodní a 

severovýchodní Asie je minimální (především role Jižní Koreje a Japonska je téměř 

zanedbatelná). Také se zdá, že se Čína (jakoby po vzoru USA) snaží sama vybudovat systém 

typu hub-and-spoke, a to se sebou ve středu, ačkoliv na rozdíl od Spojených států se nesnaží 

garantovat bezpečnost svou vojenskou silou, nýbrž systém vystavět na ekonomické spolupráci 

(s ústřední rolí Asijské banky pro infrastrukturní investice, AIIB), kulturních výměnách a 

kooperaci v problémech netradiční bezpečnosti.263 

Vojenskou sílu ovšem neváhá promítat v oblastech týkajících se ústředních národních 

zájmů. V řeči zástupcům Čínské lidové osvobozenecké armády počátkem roku 2014 Si 

požadoval urychlení modernizace armády a prohlásil, že ačkoliv Čína touží po míru, za 

žádnou cenu neobětuje své ústřední národní zájmy.264 Jelikož se však koncept národních 

zájmů v posledních letech rozšířil z domácí a externí bezpečnosti také na „rozvojové zájmy“, 

hrozí, že jakýkoliv problém, který může mít negativní vliv na ekonomický rozvoj Číny 

(například v oblasti dodávky zdrojů či námořní bezpečnosti), může být vnímán jako ohrožení 

ústředních národních zájmů, a vyžádat si tak ráznou odpověď.265 Přestože oproti předchozímu 

roku poklesl v roce 2014 počet čínských plavidel v japonských teritoriálních vodách na 

průměrných sedm měsíčně, 266  šestým rokem v řadě stoupl počet poplachů vyvolaných 

čínskými letouny (ve srovnání s předchozím fiskálním rokem o 11,8 %).267 Ty navíc podle 

vyjádření japonského ministerstva obrany prováděly nebezpečné manévry, když se 24. května 
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přiblížil čínský letoun k japonskému na vzdálenost 30 metrů a 11. června došlo k přiblížení 

dvou čínských a dvou japonských letounů na 30 a 45 metrů.268 

Koncem roku 2014 a především pak v roce 2015 doznaly japonsko-čínské vztahy 

určitého zlepšení, když Si přestal trvat na japonském uznání existence územního sporu 

jakožto podmínce k obnovení kontaktů na vysoké úrovni, ale pokrok v podobě konkrétních 

opatření ke zlepšení bezpečnosti v regionu byl minimální. V listopadu 2014 se na summitu 

Asijsko-pacifického hospodářského společenství (APEC) Abe a Si poprvé oficiálně setkali a 

vyjádřili zájem na zlepšení vztahu obou zemí. K otázce námořní bezpečnosti uvedli, že 

hodlají navázat na dohodu o vytvoření mechanismu pro krizový management a pokračovat 

jeho realizací.269 Jednání o ní probíhala na prvním bezpečnostním dialogu po čtyřech letech 

v březnu 2015, země se však nedokázaly shodnout na harmonogramu.270 Čínská delegace také 

(ve světle Abeho bezpečnostních reforem) žádala Japonsko, aby se drželo dosavadní strategie 

„čistě obranné obrany“,271 zatímco japonská strana požádala o větší transparentnost ohledně 

čínské obranné politiky a modernizace ozbrojených sil.272  Obnovení bezpečnostního dialogu 

Abe ocenil na dalším setkání obou státníků, jež proběhlo v dubnu 2015 v Jakartě při 

šedesátém výročí Bandungské konference. 273  V červnu pak následovalo první bilaterální 

jednání o financích po třech letech, když se ministři financí obou zemí setkali v Pekingu.274 

Pod bedlivým dohledem čínských médií byly dvě významné události – Abeho 

historická řeč před americkým Kongresem na konci dubna a jeho proslov k příležitosti 

sedmdesátého výročí konce druhé světové války v srpnu. Ve vztahu ke Spojeným státům 
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vyjádřil Abe před Kongresem lítost nad historií, již nelze odčinit, a vyjádřil „věčnou soustrast 

duším Američanů, kteří za druhé světové války přišli o život“. Ve vztahu k Asii byl v otázce 

historie velice stručný a pouze řekl, že „podporuje stanovisko předchozích [japonských] 

premiérů“,275 přičemž tuto absenci nové omluvy neodsoudila jenom čínská média, ale též 

někteří členové Kongresu.276 V srpnové řeči se Abe vyslovil, že Japonsko nesmí hrůzy války 

nikdy opakovat a postoj předchozích kabinetů, které opakovaně vyjádřily hlubokou lítost a 

upřímnou omluvu, zůstane i nadále neotřesitelný,277 čímž ovšem nedal zřetelně najevo svůj 

osobní postoj. Touto nepřímou omluvou nepotěšil čínskou stranu, jak naznačuje například 

komentář na webových stránkách státem řízené tiskové agentury Sin-chua, který Abeho 

obvinil z používání „jazykových triků, aby potěšil svou pravicovou základnu, ale zároveň 

ještě více nepoškodil vztahy Japonska se sousedy“.278 

Abe a Si se nicméně setkali i v listopadu téhož roku, a to v rámci prvního trilaterálního 

summitu Japonska, Číny a Jižní Koreje po třech a půl letech. Čelní představitelé těchto tří 

zemí ve společném prohlášení uvedli, že „trilaterální kooperace byla kompletně obnovena“ a 

že se dohodli na konání dalšího summitu v následujícím roce v Japonsku.279 Abe se během 

summitu setkal také s čínským premiérem Li Kche-čchiangem. Společně dohodli především 

obnovení vzájemných návštěv ministrů zahraničí, diskuzi o ekonomice na vysoké úrovni, 

vzájemnou snahu o rychlé zavedení mechanismu pro komunikaci mezi obrannými orgány, 
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obnovení jednání o společném využití zdrojů ve Východočínském moři a prohloubení 

ekonomické spolupráce.280 

Toto vše se dělo na pozadí posilování akceschopnosti japonských i čínských 

ozbrojených sil a pokračujících územních sporů. V září byl definitivně schválen soubor 

zákonů, které Japonsku umožňovaly posílat Jednotky sebeobrany na podpůrné mise pod 

hlavičkou OSN a které rušily různá omezení na SDF uvalená, včetně dlouhotrvajícího zákazu 

kolektivní sebeobrany.281 Tyto změny reflektovaly také od roku 2013 připravované Směrnice 

pro japonsko-americkou spolupráci při obraně, schválené v dubnu,282 a jako klíčovou snahu 

o implementaci těchto směrnic vyjádřili v listopadu ministři obrany Japonska a Spojených 

států podporu vzniku nového Mechanismu pro alianční spolupráci (ACM) a Mechanismu pro 

bilaterální plánování (BPM).283 V prosinci pak vláda schválila rozpočet na obranu v rekordní 

hodnotě 5,05 biliard jenů, jejž hodlá z velké části použít na posílení obrany souostroví 

Senkaku/Tiao-jü-tao investováním do vybavení pro obojživelný boj.284 Současně Japonsko 

plánuje umístit na ostrovy táhnoucí se v délce 1 400 km od japonské pevniny směrem 

k Tchaj-wanu protilodní a protiletadlové rakety a v průběhu následujících pěti let navýšit 
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počet vojenského personálu v oblasti Východočínského moře o deset tisíc lidí.285 Čína na tyto 

plány zareagovala dočasným navýšením počtu plavidel operujících v okolí Senkaku/Tiao-jü-

tao, 286  přičemž jedním z těchto plavidel byla ozbrojená fregata. Podle vyjádření mluvčí 

japonské pobřežní stráže to bylo poprvé, co bylo v oblasti spatřeno ozbrojené plavidlo čínské 

pobřežní stráže.287 

Si během zářijové vojenské přehlídky v Pekingu, jež se konala v rámci oslav 

70. výročí vítězství ve „válce proti japonské agresi a světové protifašistické válce“, oznámil 

záměr snížit počet vojenského personálu o tři sta tisíc lidí, tedy na dva miliony. Mluvčí 

čínského ministerstva obrany, Jang Jü-ťün, na tiskové konferenci upřesnil, že redukce bude 

probíhat postupně a má být dokončena do konce roku 2017, přičemž se nejvíce dotkne 

nebojového personálu a jednotek se zastaralým vybavením. Jang dodal, že snižování stavů 

neohrozí schopnost Číny bránit své zájmy, nýbrž naopak umožní armádu optimalizovat a 

vytvořit „moderní vojenskou sílu s čínskými rysy“.288 V listopadu pak Si oznámil rozsáhlé 

armádní reformy, které jednak přeskupí dosavadní velitelství, jednak umístí všechny jednotky 

pod centrální řídící orgán, tzv. Centrální armádní výbor (CMC). Tyto reformy podle Janga 

„odstraní systémové bariéry, které omezovaly rozvoj armády, za účelem urychlení 

modernizace a kultivace bojových schopností jednotek“.289 

Nehledě na určité roztání ledů zůstal i v roce 2015 stmelujícím prvkem mezi 

Japonskem a Čínou vzájemný obchod, ačkoliv i jeho hodnota klesala. Podle statistik 

japonského ministerstva financí poklesla meziročně hodnota exportu do Číny o 14,0 % a 
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hodnota importu o 11,8 %. 290  Podobně byl zaznamenán meziroční pokles v hodnotě 

japonských FDI směřujících do Číny o 14,65 %. 291  I přes stále značnou ekonomickou 

provázanost se však obě země v nadnárodních ekonomických organizacích od sebe spíše 

vzdalovaly, než aby se přibližovaly. Japonsko se nepřipojilo k Čínou vedené AIIB a stalo se 

tak spolu se Severní Koreou jednou z pouhých dvou východoasijskou zemí, které tak učinily. 

Podobně ostražitě se Japonsko stavělo k čínské iniciativě Jeden pás, jedna cesta (OROB), 

známé také jako „Nová hedvábná cesta“.292 

Rok 2016 započal další ozbrojenou čínskou lodí v oblasti souostroví Senkaku/Tiao-jü-

tao, poblíž japonských teritoriálních vod, 293  a napětí se prohlubovalo s tím, jak začalo 

Japonsko do oblasti alokovat více vojenského personálu. Na konci ledna japonské 

ministerstvo obrany oznámilo navýšení počtu letounů F-15 na základně Naha na Okinawě 

o polovinu na čtyřicet strojů,294 načež v březnu295 byla uvedena do provozu nová radarová 

stanice na ostrově Jonaguni.296 Ve stejném měsíci začaly též platit nové bezpečnostní zákony 
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schválené v září 2015, dovolující Japonsku asistovat spojencům v případě jejich napadení.297 

Nové pravomoci SDF mohou způsobit, že další výraznou třecí plochou mezi Japonskem a 

Čínou se stane Jihočínské moře, v němž Japonsko navýšilo své aktivity již v roce 2015, kdy 

například v červnu během společného cvičení s filipínskou armádou přeletělo japonské 

vojenské letadlo nad oblastí, o niž vedou Filipíny spor s Čínou.298 V roce 2016 pak při třech 

příležitostech navštívily lodi japonského námořnictva (včetně vrtulníkového torpédoborce Ise) 

filipínské přístavy299 a Japonsko se zúčastnilo také mezinárodního vojenského cvičení ve 

vodách u Indonésie. 300  O větší zapojení Japonska do zajištění volné plavby a aviatiky 

v oblasti Jihočínského moře požádal též premiér Vietnamu Nguyễn Xuân Phúc301 a podporu 

vyjádřil i Pentagon.302 

Jihočínským mořem vedou námořní trasy, jež jsou důležité pro zásobování na zdroje 

chudého Japonska, a zvýšené napětí v oblasti by je mohlo přerušit. Japonsko spory 

v Jihočínském moři důkladně monitoruje také z toho důvodu, že by mohly napovědět, jak se 

v budoucnu Čína zachová ve sporu o souostroví Senkaku/Tiao-jü-tao. 303  Čína ovšem 
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japonskou intervenci v Jihočínském moři odmítá, 304  navíc podle japonského admirála 

Kacutošiho Kawana nevylučuje vyhlášení ADIZ, podobně jako učinila ve Východočínském 

moři.305 

Situace v Jihočínském moři, nový bezpečnostní zákon či radarová stanice pak byly 

příčinou toho, že se spolu Abe a Si opět odmítali setkat – například i na dvoudenním 

jaderném summitu ve Washingtonu se rozhodli spolu navzájem nepromluvit.306 Obě země 

sice připravují setkání svých vrcholných státníků na summitu G20, který se bude konat v září 

2016 v Číně,307 ale pokud by se do té doby napětí ještě prohloubilo,308 existuje možnost, že 

k setkání nedojde. 
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Závěr 

Po druhé světové válce Spojené státy nedovolily Japonsku udržovat s Čínskou lidovou 

republikou oficiální styky a Japonsko tak k navázání alespoň nějakých vztahů používalo 

polooficiální obchod. Nástup pro Čínu nevyhovující premiéra Kišiho ovšem vedl k jeho 

ukončení, přičemž obnovení umožnil až nástup Ikedy a vnější okolnost v podobě rozchodu 

Číny se Sovětským svazem v roce 1960. Přestože však stále neoficiální „přátelský 

obchod“ 60. let vzkvétal, do politiky významně nezasáhl, a snaha o ekonomické výhody (po 

oznámení nálezu ropy mezi Tchaj-wanem a Japonskem) naopak vedla k roztržce. Normalizaci 

vztahů mezi Japonskem a Čínou pak umožnil opět externí faktor – prudká změna americké 

politiky a takzvaný první Nixonův šok. Ani (první oficiální) obchodní smlouva a ústupek 

Japonska při jednání o mírové smlouvě ovšem nezabránily Číně v nátlakových akcích 

u souostroví Senkaku/Tiao-jü-tao. Obě strany byly nicméně přístupné dialogu a vztahy 

v 70. letech lze označit jako přátelské. 

V 80. letech však začala Čína ekonomickou prosperitu Japonska a nevyřešenou otázku 

válečné historie zneužívat ve svůj prospěch a patriotismem si vynucovat ústupky, čemuž 

Japonsko svými přešlapy (Nakasoneho návštěva Jasukuni či kontroverze kolem revize 

učebnic) poměrně napomáhalo. A ani komplementarita japonské ekonomiky té čínské 

nedokázala zamezit obavám z možné remilitarizace Japonska. 

Japonsko se i po incidentu na náměstí Nebeského klidu snažilo Čínu zapojovat do 

světového řádu udržováním obchodního styku (při krátkém přerušení styků diplomatických), 

ale na pozadí splasknutí ekonomické bubliny v Japonsku nezadržitelně rostla ekonomika Číny, 

jež růstu využila mimo jiné k modernizaci armády. Tento růst Číny neznepokojoval jenom 

japonské nacionalisty, ale Čína na sebe sama strhávala pozornost zemí regionu zvyšující 

asertivitou na poli územních sporů (nejen s Japonskem). Nátlaková diplomacie a jaderné 

provokace Číny pak znamenaly konec japonské „přátelské diplomacie“ a začátek procesu 

vyvažování čínského vlivu. Přes zhoršující se bilaterální vztahy a bezpečnostní situaci došlo 

během 90. let k zečtyřnásobení hodnoty vzájemného obchodu, ale těsnější ekonomické vazby 

samotné daly také vzniknout teorii o čínské ekonomické hrozbě. 

K propadu k nejhorším japonsko-čínským vztahům od normalizace a přerušení 

bilaterálních schůzek na nejvyšší úrovni po dobu celých pěti let byl však potřeba až silně 

proamericky laděný premiér, Koizumi, jenž v Číně vyvolával nevoli především pravidelnými 

návštěvami svatyně Jasukuni. Neexistence vzájemného dialogu spolu s vysokými čínskými 

výdaji na obranu a narůstající aktivitou kolem Senkaku/Tiao-jü-tao (hnanou ekonomickou 
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motivací) pak měla velice negativní vliv na bezpečnostní situaci. Ekonomické vztahy mezi 

zeměmi však jakoby stály od politiky zcela odděleně – objem bilaterálního obchodu stoupal, 

hodnota japonských investic v Číně také. 

Předěl v politických vztazích mezi Japonskem a Čínou znamenal odchod Koizumiho 

z premiérského křesla a první funkční období Abeho. Až jeho projev dobré vůle v podobě 

zřeknutí se návštěv Jasukuni umožnil obnovení diplomatických styků na vysoké úrovni, a to 

i přes jeho jinak nacionalistickou agendu. Pozitivní prohlášení za vlád premiérů, kteří se po 

Koizumim střídali v rychlém sledu, však nebyla následována konkrétními pozitivními činy a 

obě země nadále vysílaly k souostroví Senkaku/Tiao-jü-tao svá letadla a plavidla, aby tak 

posílily svůj nárok na vlastnictví. Přes snahu o udržování oboustranně výhodných 

ekonomických vztahů a stabilní růst hodnoty vzájemného obchodu byla čínská diplomacie od 

roku 2006 stále více ovládána protijaponským veřejným míněním a Japonsko nepolevovalo 

v bdělosti vůči čínským vojenským aktivitám – podobně znepokojeně však sledovala též Čína 

Japonsko. 

Diplomaticky nezvládnutý odkup tří ostrovů Senkaku/Tiao-jü-tao japonskou vládou 

odstartoval novou fázi sporu a zvýšil riziko eskalace náhodného nedorozumění do otevřeného 

konfliktu, protože v oblasti ostrovů začala téměř denně operovat čínská plavidla. Japonsko 

pak v odpovědi na zvyšující se napětí začalo redukovat svou ekonomickou závislost na Číně a 

protijaponské demonstrace se podepsaly na odlivu japonských investic. 

Návrat Abeho na pozici premiéra se záměrem oživit stagnující japonskou ekonomiku a 

obnovit národní sílu se časově téměř shodoval s obměnou ve vedení Komunistické strany 

Číny, kdy se do čela země dostal Si. Ten se ovšem s Abem kvůli jeho odmítání existence 

sporu o Senkaku/Tiao-jü-tao odmítal po dobu více než jednoho a půl roku setkat. V takovém 

politickém ovzduší pokračovala útočná rétorika, při níž se oba státy navzájem označovaly za 

vojenské riziko pro region, i budování vojenských kapacit proti této proklamované hrozbě. 

Obě strany také odhodlání neobětovat své národní zájmy zdůrazňovaly konkrétními kroky. 

Čína tak například vyhlásila nad Východočínským mořem identifikační pásmo protivzdušné 

obrany (ADIZ), zatímco Japonsko stanovilo nová pravidla pro vývoz (v důsledku i vývoj) 

zbraní a rozhodlo o reinterpretaci článku 9 ústavy tak, aby ve vymezených případech 

povolovala kolektivní sebeobranu. 

Rok 2015 sice přinesl částečné zlepšení politických vztahů díky ústupku Číny, pokrok 

v podobě konkrétních opatření ke zlepšení bezpečnosti v regionu byl ale minimální (vojenská 

aktivita ve Východočínském i Jihočínském moři byla naopak vysoká) a v následujícím roce 
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vztahy opět ochladly. Stmelujícím prvkem mezi Japonskem a Čínou zůstává sice i nadále 

vzájemný obchod, nicméně jeho hodnota klesá a podobný pokles nadále zaznamenává též 

hodnota japonských investic. 

Nejnovější vývoj ukazuje, že namísto toho, aby ekonomická provázanost stimulovala 

mír a spolupráci, geopolitická rivalita mezi Japonskem a Čínou naopak zasahuje do 

ekonomické roviny a ovlivňuje chování státu i soukromých společností. Japonská vláda si tak 

udržuje jistý odstup od čínských iniciativ jako založení Asijské banky pro infrastrukturní 

investice či vytvoření „Nové hedvábné cesty“ (OROB) a snaží se omezit závislost na 

čínských surovinových zdrojích, jak je patrné na importu vzácných kovů. Také japonské 

společnosti diverzifikují své zahraniční investice, například jejich částečným odklonem do 

zemí ASEAN. 
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