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Anotace
Tato disertační práce Čína v globální a regionální politice v 21. století – geopolitický střet s Japonskem,
Indií, USA, Ruskem a Evropou pojednává o aktuální a budoucí roli Čínské lidové republiky v 21. století.
Poměrně detailně analyzuji aktuálně známé teoretické přístupy politické geografie a metody studia i
v rámci studia mezinárodních vztahů, sociologie, obecné politologie či bezpečnostních studií.
V práci hodlám použít i různorodé komparační metody založené např. na historických analogiích,
statistických datech, i na neotřelých metodách srovnávajících co nejvíc vhodných informací, které jsou
pokud možno matematicky vyjádřitelné. Maximálně využiji znalosti politických, kulturních,
historických a geografických aspektů nejen studované země, ale i taková data, jako je míra konzistence
osídlení území, sociální a hospodářská soudržnost země a další relevantní a zároveň měřitelné aspekty.
Věřím tak, že dokážu nebo vyvrátím svou základní tezi, tj. že je krajně nepravděpodobné, že by
Čínská lidová republika byla v horizontu cca 50 let hrozbou pro stabilitu světového politického
systému a že by usilovala o prosazení svých velmocenských ambicí za použití svých ozbrojených
sil v takové míře, že by ohrožovala její bezprostřední i vzdálené okolí.

Annotation
This dissertation thesis China in global and regional politics in the 21st century - a geopolitical conflict
with Japan, India, USA, Russia and Europe discusses the current and future role of China in the
21st century. In the study, I use quite a detailed analysis of the currently known theoretical approaches of
the political geography and methods used in the study of international relations, sociology, political
science or security studies.
In this work, I intend to use a variety of comparative methods based e.g. on historical analogies,
statistical data, and novel methods for comparing the most relevant information that are, as far as

possible, mathematically expressible. I will apply maximum use of the knowledge of political, cultural,
historical and geographical aspects of not only the studied country but also data such as the degree of
consistency settlement of the territory, social and economic cohesion of the country and other relevant
and measurable aspects.
Hence, I believe in proving or disproving the basic thesis, namely that it is extremely unlikely that the
People's Republic of China is about 50 years term threat to the stability of the world political
system and that it seeks to assert its superpower ambitions by means of using its armed forces to
an extent that would threaten its immediate and distant surroundings.
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Úvod – hypotéza
Již od počátku úvah o této práci jsem uvažoval o tezi, kterou bych chtěl v rámci této práce obhájit,
vědom si toho, že její jasná definice je fakticky nejpodstatnější fází celého projektu. Jak sama metodika
tvorby projektů vyžaduje, je třeba si prvotně stanovit problém. Po definici problému je třeba si stanovit,
jak hodlám daný problém analyzovat, abych jej alespoň rámcově pochopil, respektive vymezili jej.
Následně se pokusím stanovit nejvhodnější způsoby, jak celý problém, resp. jeho dílčí části popíšu a
analyzuji za účelem získání odpovědi na vhodně stanovené otázky. Vybrané metody či metoda, tj.
způsob řešení, mají zaručit, že následně získaná informace poskytne maximálně vypovídající a jasně
doložitelné výsledky, na jejichž základě lze následně odpovědět na šířeji definované otázky. Konečně
vrcholná otázka a její odpověď, by měla prokázat, že definovaná teze je pravdivá či nikoliv, případně za
jakých předpokladů.
Jak jsem již výše popsal, chci pokud možno všemi věrohodnými a prokazatelnými metodami ověřit, že
je krajně nepravděpodobné, že by Čínská lidová republika byla v horizontu cca 50 let hrozbou
pro stabilitu světového politického systému a že by usilovala o prosazení svých velmocenských
ambicí za použití svých ozbrojených sil v takové míře, že by ohrožovala její bezprostřední i
vzdálené okolí.
Nechci tvrdit, že je absolutně nemožné, že by Čínská lidová republika (ČLR) nemohla a v konečném
důsledku nepoužila svůj vojenský a politický potenciál k tomu, aby i vojenskými prostředky dosáhla
svých současných či budoucích cílů na mezinárodním poli. Je však třeba vzít na vědomí faktory, které
možnost použití síly minimalizují jen na určité partikulární problémy. Většinu těchto skutečností hodlám
v této práci identifikovat. Určím jejich relativní důležitost v poměru ke všem relevantním proměnným,
které dle nejen mého názoru ve své totalitě ovlivňují rozhodování elit daného státu, zda své ozbrojené
síly k případné agresi použijí nebo nikoliv. Míru pravděpodobnosti však není aktuálně žádný známý
vědecký přístup schopný upřesnit natolik, aby z něj mohl praktický politik vycházet při definici svých
partikulárních politik a zájmů. Závěry jsou proto v duchu neorealistického teoretika Kennetha N. Waltze
spíše toho charakteru, že nelze budoucnost fakticky nikdy bezpečně předvídat, ale lze s velkou určitostí
předvídat důsledky jednotlivých kroků, které politické entity eventuálně v budoucnosti provedou.
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Zpětně pak lze na základě možných důsledků jednotlivých rozhodnutí resp. aktů dovodit
pravděpodobnost toho, či se tak skutečně něco takového stane anebo nikoliv.

8

Základní teoretická východiska

1
1.1

Filozofická dilemata jako základ pro teoretické přístupy

Jak jsem již v úvodu této práce naznačil, hodlám tuto práci koncipovat tak, abych využil pokud možno
co nejširší spektrum přístupů a metod, které současné společenskovědní disciplíny nabízejí a eventuálně
mezi nimi vybral ty, které jsou vzhledem k studované hypotéze nejvhodnější. K tomuto přístupu mne
vede především celková skepse z dosavadního stavu a fakticky nepřeberné šíře teoretických přístupů,
které zejména moderní společenské resp. sociální vědy nabízejí. Jak mimo jiné správně vyhodnotil Pavel
Barša a jeho kolektiv v nedávno vydané práci „Dialog teorií: Filozofická dilemata výzkumu
mezinárodních vztahů“, jíž v Mezinárodních vztazích recenzovala Magdaléna Leichtová1, je třeba za
veškerými teoriemi vnímat některé základní filozofické otázky a to, jak k nim jednotlivé teorie
přistupují. Proto považuji za příhodné začít teoretický rozbor právě na základě těchto základních
filozofických, v tomto případě „metateoretických“ dilemat hledat nevhodnější nástroje, tj. teorie,
teoretické přístupy a metody zkoumání, které pomohou nalézt odpovědi na to, zda úvodní hypotéza je či
není pravdivá a případně za jakých okolností.
V případě studia takových entit, jako jsou státy, ať už z hlediska mezinárodních vztahů, politické
geografie, obecně politických věd, sociologie, kulturologie, antropologie, historie a jednotlivých
teoretických konceptů nejen výše uvedených oborů, se právě dostáváme k otázkám, které výše uvedená
práce Baršy a jeho kolektivu identifikuje.
1) Který přístup je pro studovaný objekt vhodnější? Duchovědný anebo sociálněvědný?
V případě mé práce jsem se rozhodl primárně zaměřit na sociálněvědný přístup už z logiky toho, že
jsem vystudoval politické vědy a toto je práce z oboru politických věd. Přesto nemohu opomenout
vědy, které jsou i našemu studiu přinejmenším blízké. Zejména mne i díky osobní praxi zaujaly
obory zaměřené na živou přírodu, nebo lépe řečeno ekologické, jmenovitě botanika a zoologie a
jejich specifické podobory. Zvláště mne zaujaly pak ty obory, které mezi sebou intenzivně
spolupracují. Poměrně do hloubky zkoumají jevy, které jsou velmi podobné těm, které paradoxně
sledujeme i u lidské společnosti. V tomto směru je například velmi zajímavé studium invazivních
1

Mezinárodní vztahy; Pavel Barša a kolektiv: Dialog teorií: Filozofická dilemata výzkumu mezinárodních vztahů (recenze); LEICHTOVÁ,
Magdaléna; Ústav mezinárodních vztahů; Praha; 1/2012; ISSN-0323-1844; str. 105-108

9

rostlin, jejich šíření a metody, jak se lidstvo a příroda snaží s tímto v zásadě negativním jevem
zápasit na různých úrovních (boj proti ztrátě biologické rozmanitosti biodiverzity). Studium rostlin,
jejich diverzita, jednotlivé strategie šíření a další aspekty paradoxně spojují zdánlivě vzdálené
obory, jako je historická geografie a botanika, jako je tomu například u projektu zkráceně
nazvaného Longwood, vedený Dr. László Szabóem v úzké spolupráci s Dr. Radimem Hédlem a
dalšími odborníky z řad historiků, historických geografů, paleoekologů, archeologů a ekologů, který
studuje původní historické zalesnění Moravy vzhledem k její aktuální podobě2.
Je vcelku zajímavé sledovat nejnovější trendy ve studiu interakcí jednotlivých rostlinných,
živočišných a zejména mykorrhizních druhů, které svou součinností, resp. vzájemným bojem
vytvářejí zajímavá společenství, které do jisté míry připomínají strategie používané různorodými
společenskými organizacemi v zájmu sebezachování. Je tedy dle mého názoru na místě neopomíjet
v sociálních vědách nejnovější trendy ve vědách přírodních, zejména těch, které se studují tzv.
živou přírodu, neboť jejich poznatky mohou být i pro sociálněvědné obory přínosné. Proto hodlám i
v této práci tento aspekt neopomenout.
2) Který aspekt je důležitější? Jednání/chování nebo struktura?
Odpověď se zdá být jednoduchá, neboť ani jeden faktor nelze v jakémkoliv vědním oboru
opomenout. Diskuze o tom, je spíše určitou hrou o tom, co je relativně důležitější. Je jím jednání
nebo struktura objektu, který je studován? Aktuální struktura fakticky odpovídá dosavadním
jednáním aktérů v předchozí struktuře, kteří ji více či méně modifikovali do podoby, kterou lze
aktuálně identifikovat. V rámci existující struktury lze také očekávat, že jednotliví aktéři budou
jednat tak, aby jim struktura byla co nejpříhodnější, což je i případ všech aktérů nejen na politické
úrovni. Spor, který v tomto směru definovali Weber a Durkheim, je fakticky řešitelný určitou
tolerancí obou přístupů, tedy nepodceňováním ani jednoho aspektu faktického celku, tedy toho, že
struktura bez jednání a naopak prakticky nemohou existovat, stejně jako vejce a slepice.

2

Více viz webové stránky projektu „Long-term woodland dynamics in Central Europe: from estimations to a realistic model (2012–2016)“; 2012
[cit./vid. 25. 4. 2014]. Dostupné z: http://longwood.cz/. Projekt je financován Evropskou výzkumnou radou v rámci 7. rámcového programu
pod grantovou dohodu č. 278065.
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3) Může lidská mysl překonat historické zkušenosti a dobrat se objektivního a univerzálně platného
poznání?
Snad nejznámějším tzv. univerzálně platným poznáním člověka je to, že je. Kdyby nebyl, nebylo by
ani jedné otázky. Toto jednoznačně prokázal Descartes svou slavnou větou „cogito ergo sum“. Je
ale zároveň skutečností, že člověk je a bude prakticky vždy ovlivňován svým okolím, neboť je a
vždy bude „zoón politikon“ neboli tvor společenský. Tudíž je téměř nemožné se odpoutat od reality
ve smyslu světa, ve kterém člověk žije, pokud doslova nezešílí nebo neumře3. Zároveň je však
schopen se myšlenkově „odpoutat“ od svého okolí a vytvářet „ideje“, jako je víra, svoboda, dobro,
zlo apod. Jinými slovy pokouší se najít „vyšší smysl“ své existence, což je předmětem studia
zejména filozofů, religionistů, teologů i sociologů. Nicméně k absolutnímu odpoutání se od světa,
od reality v rámci vědeckého poznání nedochází. Přesto ani jeden „extrém“ není vhodné ignorovat a
naopak je vhodné s nimi udržovat, diplomaticky řečeno, dobré vztahy. Tudíž ani v této práci
nehodlám opomíjet jak historickou zkušenost a z ní logicky se odvíjející se realistické přístupy
k dané problematice, tak ani idealistické či liberální přístupy. K oběma polohám zaujímám kritický
postoj ve smyslu neustálé snahy verifikovat dané přístupy.
4) Má věda hrát aktivní roli ve společnosti, tj. má ji formovat? Má sociální věda utvářet nové ideje
hodné následování?
Dle mého názoru věda a vědecký výzkum může být hodnotově neutrální vůči prostředí, které
studuje, nicméně nikdy nebude stát „mimo“ ono prostředí už proto, že výsledky vědeckého
zkoumání vždy nějakým, i jen marginálním způsobem, vstupuje do světa, který zkoumá. Zvláště se
tak děje v případě společenských věd. Logicky potom dochází k ovlivňování zkoumaného objektu,
tedy společnosti, zkoumajícím, který je často i její součástí. Proto je spíše otázkou, do jaké míry má
výzkum a jeho výsledky úmyslně ovlivňovat společnost. Domnívám se, že toto nelze apriori
stanovovat, neboť jsou výsledky výzkumu, které mohou mít velmi negativní ale i velmi pozitivní
dopad na společnost. Zároveň je to v konečném důsledku společnost, která může dané výsledky
využít anebo naopak je odmítnout. Příkladem v tomto směru může být dnes velmi diskutovaný obor
3

A i v těchto případech lze s úspěchem spekulovat o tom, zda skutečně dojde k odpoutání se od světa, ve kterém žijeme, resp. který bychom
takto opustili.
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genetického inženýrství, které umožňuje činit velmi zásadní změny u rostlin, zvířat i u lidí
samotných. Společnost se k těmto postupům/výzkumu může postavit zcela odmítavě a daný směr
výzkumu dokonce zakázat, jiná společnost ji naopak může akceptovat bez omezení. Je proto na více
či méně otevřené diskuzi mezi obcí vědeckou a širokou veřejností, aby našli nejvhodnější řešení.4
Konečně každý vědecký objev či poznatek, je-li objektivně akceptován jako objev, má téměř vždy
hodnotově dichotomický charakter, tj. může být použit dobře anebo špatně. V tomto případě je
příhodné přísloví „oheň je dobrý sluha ale špatný pán“. Obdobně můžeme vyhodnotit poznání, jak
získat jadernou energii.
V případě této práce se přikláním k tomu, aby tato práce byla předmětem aktivního využití v praxi,
nebo se stala alespoň předmětem diskuze nad potenciálním zlepšením poznatků resp. metod, které
v této práci nalézám, resp. navrhuji. Pokud by to tak nebylo, zůstalo by asi jen u prvotního účelu
s menší mírou penetrace do společnosti skrze její čtenáře.
5) Jak moc je důležitá odlišnost teorií mezinárodních vztahů (a potažmo jiných společenských věd
včetně politické geografie) a určitost jejich empirických hypotéz
V podstatě jde o shrnutí myšlenky, že by se při studiu jakéhokoliv jevu mělo jít od obecného ke
konkrétnímu a případně prostřednictvím ověření na konkrétních příkladech dojít k ověření
obecného, tedy vstupních hypotéz. Osobně se domnívám, že musím souhlasit s již zmiňovanou
obhajobou neorealismu K. N. Waltze, který konstatuje, že teorie často mají širší rozměr, než
nakonec může skutečnost dosvědčit. Konečně i přírodní vědy často pracují s tzv. ideálním stavem,
jako je např. rychlost světla, odpudivá síla, či přitažlivost, která je ale v praktických podmínkách
velmi omezená, resp. svět neposkytuje ony ideální podmínky.
Proto musí empiričnost a ideálnost teorií musí dle mého názoru vždy procházet prakticky neustálým
testem, hodnocením souvislostí, které při testech mohly a případně i ovlivnily výsledek a postulovat
z toho relevantní závěry. V případě společenských věd tento fenomén fakticky velmi problematické
4

Aktuálně vyhlášené výzvy nového komunitárního programu Evropské unie Horizont 2020 toto dilema řeší tím, že nabízí vědcům možnost tuto
problematiku studovat například s ohledem na možné dopady genetických modifikací, tzv. nanomateriálů apod. Viz též webové stránky
programu Horizont 2020 při Technologickém centru AV ČR, v. v. i., 2013-2014, [cit./vid. 25. 4. 2014] http://www.h2020.cz/cs/vedoucipostaveni-evropskeho-prumyslu/technologie/nanotechnologie/informace, kde jedním z témat k řešení jsou „Bezpečnostní hlediska aplikací
založených na nanotechnologiích a podpora regulačních opatření“.
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ověřitelnosti hypotéz přináší obrovský prostor pro spekulace, zda je či není daný poznatek, postup,
metoda či objev dostatečně ověřen tak, aby „prošel“. Proto se v případě těchto věd musíme spokojit
s tím, že jejich výsledky budou neustále zpochybňovány. Přesto je zde poměrně dostatečné
spektrum metod, které lze označit za natolik věrohodné, že dané výsledky výzkumu minimálně část
vědecké obce označí za dostatečné.
V případě této práce se pokusím zohlednit maximální počet teorií, teoretických přístupů, resp.
metod, které by měly prokázat pravdivost základní hypotézy. Nehodlám se i z výše uvedených
důvodů spoléhat jen na jednu nebo na několik z nich, vědom si toho, že právě tento aspekt by
ohrozil věrohodnost důkazů následně prokazující pravdivost tohoto tvrzení.
1.2

Aktuálně používané teorie

Za posledních přibližně 150 let uznávané existence společenských věd, jejichž předmětem studia byla či
je společnost, její organizace a vize jejího budoucího fungování, vznikl poměrně velký počet teorií a
teoretických přístupů ke studiu společenských věd. Ty klíčové pro studovaný předmět mé práce bych
chtěl zhodnotit, a to zejména vzhledem jejich relevantnosti resp. použitelnosti vůči cíli této práce.
Nejdříve se zaměřím na teorie, které jsou přímo spjaté s politickou geografií a geopolitikou. Následně
bych se zaměřil na teorie a přístupy, které jsou využívány při studiu mezinárodních vztahů včetně tzv.
bezpečnostních studií. Na konec bych zmínil teorie, které se váží ke všem oborům, nejen těm
společenskovědním, které bych při studiu nechtěl i z již výše uvedených důvodů opomenout.
Za poměrně klíčovou otázku, kterou si kladu již na začátku tohoto výčtu, je především to, kam až sahá
politická geografie, resp. geopolitika a kde už začíná studium mezinárodních vztahů, neboť tyto dva
podobory politických věd se svým obsahem a zaměřením překrývají a doplňují. Mezi představiteli
těchto vědních podoborů panují značné rozpory, jeden z nich se dokonce snaží ten druhý svým
způsobem označit za pomocný obor svého studia. Tuto „otcovskou“ tendenci mají právě studia
mezinárodních vztahů vůči politické geografii / geopolitice. Velmi dobře aktuální vztah mezi
geopolitikou a studiem mezinárodních vztahů popisuje Jan Kofroň v své konzultaci „Geopolitika na
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pomezí geografie a mezinárodních vztahů Mezi prostorem intersubjektivním a objektivním“5, nicméně je
nutné na ni nahlížet s odstupem, neboť Kofroň je reprezentantem politické geografie, či chcete-li
geopolitiky.
Předtím je ale dobré si vyjasnit další, vnitřní problém politické geografie a geopolitiky, tedy zda je či
není mezi těmito dvěma pojmy jednota, nebo se naopak od sebe, a jak, liší. Dnes asi nejpopulárnější
zdroj informací, známý server Wikipedia, píše o politické geografii (PG) toto:
„Politická geografie je vědní disciplína rozvíjející se na pomezí geografie a politologie - spjatá s
historií, sociologií, státním i mezinárodním právem. Zabývá se zvláštnostmi politického a státního
zřízení, forem vlády, územně správního uspořádání, formováním státního území, specifiky polohy státu,
jeho hranic, analýzou rozložení politických sil, geografickými zvláštnostmi voleb do různých orgánů
moci. V obecném povědomí patří do soustavy geografických věd, do skupiny sociogeografických
disciplín.“6
O Geopolitice píše pro změnu toto:
„Geopolitika je

vědní

disciplína,

která

se

snaží

o

vysvětlení

vlivu geografických faktorů

na politiku a historii lidstva. Její jednotná definice neexistuje (existují názory, že je geopolitika
součástí politické geografie či dokonce jejím synonymem). Dodnes nebyla přijata mezi klasické vědní
disciplíny. Základem geopolitiky původně byl geografický determinismus (zdůrazňování geografických,
zejména fyzickogeografických faktorů). Výrazně se projevuje zejména na rozsáhlých územích, v
rozsáhlých souvislostech. Problematikou geopolitiky se zabývají především velké země. Znovu ožívající
zájem o geopolitiku je spojen se značným rozvolněním významu tohoto slova, které může označovat
téměř cokoliv z oblasti mezinárodních vztahů.“7

5

KOFROŇ, Jan; Geopolitika na pomezí geografie a mezinárodních vztahů Mezi prostorem intersubjektivním a objektivním; Mezinárodní
vztahy, Ústav mezinárodních vztahů, v. v. i.; 2012, č. 2, str. 57-78, ISSN-0323-1844

6

Wikipedie – otevřená encyklopedie, heslo „Politická geografie“; posl. aktualizace 9. 10. 2013; [cit./vid. 25. 4. 2014]
http://cs.wikipedia.org/wiki/Politick%C3%A1_geografie.

7

Wikipedie – otevřená encyklopedie,
http://cs.wikipedia.org/wiki/Geopolitika.

heslo

„Geopolitika“;
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posl.

aktualizace 24.

4.

2014;

[cit./vid.

25.

4.

2014];

Shodou okolností i Michael Romancov publikoval definici geopolitiky v jeho nedávno zveřejněném
článku, ve kterém reaguje na aktuální geopolitickou situaci na Ukrajině, resp. v Rusku a snaží se v něm
velmi dobře identifikovat klíčové příčiny aktuálně vypjaté situace. Jeho definice zní takto:
„Geopolitika představuje velmi cenný analytický nástroj v kontextu realistického přístupu ke zkoumání
mezinárodních vztahů. Jako každý jiný analytický nástroj má své přirozené limity a její zjištění mají
omezenou hodnotu. Je-li správně použita, pak je schopna podat poměrně velmi přesnou informaci
o současném rozložení síly/moci ve zkoumaném prostoru, ukázat, jak k němu došlo, a konečně
upozornit, kde jsou/v čem spočívají jeho silné a slabé stránky. Nic víc, ani nic míň, neboť je, respektive
by mělo být, známé, že moc nemá pouze teritoriální rozměr.“8
Ohledně studia mezinárodních vztahů wikipedie uvádí následující:
„Mezinárodní vztahy (MV) jsou sociálněvědná politologická disciplína, která zkoumá společenské
jevy odehrávající se v rámci mezinárodního systému. Oblast studia zahrnuje roli národních států,
mezinárodních organizací, nevládních organizací a nadnárodních korporací. Mezinárodní vztahy jsou
oblastí akademického výzkumu a veřejné sféry.
Disciplína vychází z politologie, nicméně prolíná se také s ekonomií, historií, mezinárodním právem,
geografií, sociologií apod.“9
Našel jsem i následující definici studia mezinárodních vztahů:
Studium mezinárodních vztahů je „vědní disciplína, která se zabývá vztahy mezi subjekty
mezinárodních vztahů (samostatný stát, unie či federace států, mezinárodní organizace a i jiné subjekty
jako politické strany nebo humanitární organizace) a na základě vyhodnocení vztahů mezi těmito
subjekty se pokouší vysvětlit a předvídat mezinárodní konflikty a hledat způsoby jejich prevence.“10

iHNED.cz; Rusko je velké, větší, největší, osamocené; ROMACOV, Michael; Economia, a.s., Hospodářské noviny, ISSN 1213-7693, 24.4.2014,
[cit./vid. 25. 4. 2014], http://dialog.ihned.cz/komentare/c1-62074220-rusko-je-velke-vetsi-nejvetsi-a-osamocene.
8

9

Wikipedie – otevřená encyklopedie, heslo „Mezinárodní
http://cs.wikipedia.org/wiki/Mezin%C3%A1rodn%C3%AD_vztahy.

10

E-stránky; Pomocné materiály z předmětu MVI pro každého!; „1) Mezinárodní vztahy jako věda: teoretické koncepty a metodika oboru“; 2014;
[cit./vid. 25. 4. 2014]; http://www.mvi.estranky.cz/clanky/1_mezinarodni-vztahy-jako-veda_-teoreticke-koncepty-a-metodika-oboru.html
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vztahy“;

posl.

aktualizace 12. 4. 2014;

[cit./vid.

25. 4. 2014];

Z výše uvedených krátkých definic, které by měly pomoci předestřít problém identifikace hran mezi
těmito dvěma/třemi obory vyplývají v zásadě tyto skutečnosti:
1) Politická geografie a mezinárodní vztahy mají poměrně ustálené definice oborů, nicméně
dochází stále k určitým rozdílným interpretacím a překryvům (MV zasahuje do PG svým
zájmem o geografii a PG svým zájmem o vztahy jednotlivých aktérů v MV)
2) Doposud se vědecká obec neshodla na ucelené definici oboru geopolitika.
3) Geopolitika je díky své nejasné definici obtížně zařaditelná do studia mezinárodních vztahů,
přesto se zdá, že je její součástí. Zároveň má Geopolitika svá specifika, zejména pak důraz na
geografické aspekty moci. Ty zase naznačují, že Geopolitika je jakoby „mimo“ obor studia
mezinárodních vztahů.
4) Politická geografie, resp. geopolitika na jedné straně a mezinárodní vztahy na straně druhé
(včetně tzv. bezpečnostních studií) se navzájem svým rozsahem překrývají a je prakticky
nemožné mezi nimi nalézt definitivní hranici, tj. kde začíná, resp. končí jedna či druhá
disciplína/obor.
Pro předmět mé práce lze ale tento dlouhodobý nedostatek politických věd bez větších druhotných
následků přehlédnout. Nicméně je nutné mít tuto skutečnost neustále na vědomí při případné snaze
reinterpretovat získané poznatky. Z výše uvedených skutečností taktéž vyplývá, že není prakticky možné
vynechat ani jeden z výše uvedených oborů a je tedy nutné přezkoumat jejich aktuálně známé nástroje
pro studium předmětu této práce, jímž je Čínská lidová republika na regionální až globální úrovni
v horizontu tohoto století.
Jaké teoretické koncepty je tedy mít na zřeteli, pokud začneme u politické geografie?
1.2.1

Teorie (neo)realistická

Richard Muir, autor již klasické učebnice „Political Geography – A new introduction“,11 věnuje
realistickému přístupu kapitolu nazvanou „Modern Leviathan“, jejíž název už sám charakterizuje přístup
těch, kteří studují mezinárodní vztahy, resp. politickou geografii. Jejich faktickým zájmem při studiu
jednotlivých aktérů a jejich vzájemných interakcí je primárně veden strachem jednoho z druhého. Tudíž
klíčovou proměnnou v jejich vzájemném jednání je moc (anglicky „power“). Tento strach jsou jedinci
schopni potlačit pouze za podmínky, že si vytvoří respektovanou a potřebnou mocí obdarovanou entitu,
známou v Hobbesově klíčové knize pod jménem „Leviathan“, neboli suveréna. V našem případě se
11

MUIR, Richard; Political Geography: New Introduction; New York; Palgrave MacMillan; 1997; str. 88
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jedná o stát, který si zpravidla násilím a důmyslnou obranou vynutí to, že jej nikdo uvnitř vybraného
teritoria, a do jisté míry i okolí, nebude ohrožovat. Alespoň ne zcela bez určitých nákladů.
Základním problémem politické geografie i mezinárodních vztahů na globální úrovni je to, že taková
autorita, jakýsi globální stát, nikdy nevznikl a stále neexistuje. Tuto skutečnost však samozřejmě nelze
do budoucna vyloučit. Zatím tomu ale mnoho indicií nenasvědčuje, neboť ačkoliv se na světě etablovaly
mezinárodní vládní organizace, které bezpečnost na regionální i globální úrovni mají zajišťovat12,
nedisponují přímo potřebnou výkonnou mocí, neboť ta je stále soustředěna v rukou suverénních států.
Z toho plyne i vnímání dosavadní situace na globální úrovni. Z pohledu realistů a neorealistů se jedná
o faktickou anarchii, tj. bezvládí, kdy pouze umíme víceméně identifikovat jednotlivé na sobě více či
méně nezávislé aktéry. Politické geografy a zejména geopolitiky nejvíce zajímají klíčoví aktéři, jimiž
jsou především velmoci, resp. supervelmoci a jejich různorodé vzájemné vazby. Studenty
mezinárodních vztahů zajímá i nižší úroveň, neboť mezinárodní systém stále více ovlivňují i tzv.
nestátní aktéři. Stát má v (neo)realistické koncepci klíčovou roli především jako ochránce k němu se
hlásících (a zároveň akceptovaných) individualit, které na svém teritoriu a dokonce i mimo něj do určité
míry chrání před apriori nepřátelským okolím. Jak ale výše popisuji, moc státu, respektive schopnost
chránit své občany, je logicky omezená.
V současné době je iluzorní se domnívat, že některá z existujících mezinárodněpolitických, formálně
suverénních entit (států) dokáže své občany na svém vlastním území bezpodmínečně ochránit před
jinými státy, zejména pak před jadernými mocnostmi. Jsou to totiž především jaderné mocnosti, které
jsou stále prakticky schopny zajistit zničení jak sebe navzájem tak i celé naší planety. Tuto skutečnost,
tj. zaručenost schopnosti vzájemného zničení, mimo jiné jasně prokazuje vyjednání tzv. smlouvy ABM
(Anti-Ballistic Missiles Treaty) z roku 1971, která definuje možnost tehdy téměř bezkonkurenčních
jaderných supervelmocí, USA a SSSR, vytvořit buďto protiraketovou obranu na ochranu svých center
nebo svých jaderných sil, nikoliv však obojího. Logicky tak nebyly a stále nejsou tyto velmoci schopny

12

První globální autoritou byla tzv. Liga národů, která vznikla po 1. světové válce, nicméně byla bezmocná a nedokázala zabránit dalšímu
světovému konfliktu. Následovník, Organizace spojených národů, již má tzv. Radu bezpečnosti, která má mezinárodně uznané právo použít
sílu resp. určit, které země mohou koordinovaně své ozbrojené síly použít k nápravě „špatného“ stavu. Charta OSN zároveň umožňuje, aby se
státy spojovali do obranných aliancí, jejichž typickým příkladem je NATO. Ani tato organizace ale nedisponuje přímo vojenskými silami,
neboť stále tyto spojenecké síly podléhají velení jednotlivých národních států a NATO je pouze jejich koordinátorem.

17

zaručit, že by se vzájemně či jednostranně a především účinně ubránily jadernému útoku druhé strany.
Smlouva byla sice v roce 2002 formálně ze strany USA formálně vypovězena, ale schopnost obou států
(a všech ostatních zemí) ubránit se masivnímu jadernému útoku ze strany těchto jaderných velmocí je
prakticky nemožná, resp. negarantovatelná, jakkoliv USA budují tzv. protiraketový deštník, který by
tohoto cíle mohl dosáhnout.
Realistická teorie tak hraje poměrně důležitou roli při uvažování o tom, zda a za jakých podmínek by
bylo možné uvažovat o tom, že by Čínská lidová republika byla schopná a zároveň ochotná využít svou
stávající nebo budoucí vojenskou či jinou moc k eskalaci některého konfliktu na regionální či dokonce
globální úrovni. Čína taktéž disponuje poměrně rozsáhlým jaderným arzenálem, který je schopna použít
vůči komukoliv na planetě. Nicméně způsobů, jak studovat a hodnověrně zhodnotit to, že by k předem
danému konfliktu mohlo skutečně dojít, je vícero a naneštěstí žádná teorie to není schopna bezvýhradně
garantovat. Tento problém je nakonec v této mé práci prakticky klíčovým problémem, který se snažím
maximálně vyřešit tak, aby bylo skutečně možné garantovat, že mnou daná teze byla co nejvěrohodněji
prokázána. Realistický resp. neorealistický přístup k otázkám bezpečnosti a eventuální eskalace
konfliktů není tedy možno z výčtu možných přístupů k této problematice ignorovat.
1.2.1.1 Teorie neorealistická
Na realistický přístup navazující neorealistická teorie fakticky především obhajuje nutnost uchovávat
tzv. bipolární uspořádání světa, kterému dominují dvě supervelmoci, jež následně vytvářejí aliance
s relativně slabšími entitami v zájmu držení určité rovnováhy mezi těmito dvěma tábory. Neorealističtí
teoretikové se domnívají, že především tzv. multilaterální uspořádání mezinárodních vztahů je mnohem
náchylnější ke konfliktům na rozdíl od bipolárního i unipolárního uspořádání.
Jinými slovy tento teoretický koncept vnímá předchozí stav z doby tzv. Studené války (1947-1989) za
realitně stabilnější a předvídatelnější. U tohoto přístupu je trochu na škodu, že se snaží uvažovat o
systému uspořádání mezinárodních vztahů jako o něčem, co by mělo zůstat fakticky nehybné. Přitom
alespoň dosavadní historické zkušenosti s vývojem mezinárodních vztahů prakticky popírá udržitelnost
kteréhokoliv uspořádání mezinárodních vztahů po dobu delší než cca 100 let, zvláště pak od doby, kdy
Evropané objevili kulatost a tudíž i konečnost, či lépe řečeno omezenost světa.
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Neorealistický přístup na druhou stranu pozitivně vnímá především jinou teorii, či chcete-li nástroj, tj.
teorii her jako velmi užitečný nástroj pro sledování vývoje mezinárodních vztahů. Právě tato teorie
částečně napomáhá obhájit jejich teorii výhodnosti bilaterálního uspořádání mezinárodních vztahů. Jako
protiváhu ale můžeme uvést velmi závažné situace, zejména pak Berlínské krize a hlavně tzv.
Kubánskou krizi, která přivedla svět na pokraj globálně vedené jaderné války, jejíž důsledky by byly pro
lidstvo téměř nevratné. Na obhajobu lze zase uvést, že především Kubánská krize nastartovala stabilizaci
tohoto uspořádání, které vyvrcholilo výše uvedenou ABM smlouvou a smlouvami START I a II.
Venkoncem lze proto konstatovat, že prakticky žádný systém není a nemůže být natolik stabilizovaný,
aby nezabránil eskalaci s nevratným zničením současné globální lidské civilizace.
Neorealistický přístup lze v případě mé práce zhodnotit především v horizontu několika desetiletí, kdy je
velmi pravděpodobné, že ČLR dosáhne v mnoha aspektech takové úrovně, že se bude moci měřit jak se
svými regionálními konkurenty, jako je Japonsko, Rusko, Indie či Indonésie, ale především se
Spojenými státy americkými a jejími tradičními spojenci nejen v asijském regionu.
1.2.2

Teorie idealistické - liberální

Jakkoliv se z výše uvedeného popisu může zdát „idealistická teorie“ zejména pro politickou geografii a
resp. geopolitiku bezpředmětná, není tomu tak. Lidstvo historicky tíhne, i z důvodů výše uvedených,
k určitým ideálům. Liberálně smýšlející společnosti už z vlastního názvu se zajímají především o ideál
svobody. Obdobně, avšak, z jiné perspektivy, o tom ideálu uvažují i relativně neliberální, zvláště pak
autoritářské režimy, které vnímají svobodu primárně v pojetí kolektivním. V případě nedemokratických
neliberálních režimů je Západním světem upřednostňovaná svoboda individuální potlačována ve
prospěch svobody kolektivní. Individualismus dokonce považují za společenskou nemoc ohrožující
důležitější celek, tedy kolektivistický princip převládá nad principem ochrany individua. Naneštěstí je u
takových autoritativních režimů obvyklé, že tento přístup vede ke zneužití kolektivistického principu,
neboli ideálu svobody společnosti – nikoliv jednotlivce - ve prospěch autoritářského nebo dokonce
totalitárního režimu, resp. jejich vůdců. Opačný přístup pro změnu až bezohledně chrání práva
jednotlivce i když se jeví jako společensky nevhodný. Tento střet – individuum vs. společnost – včetně
základních dvou preferencí se objevuje v obou typech společnosti a je nutné konstatovat, že žádné řešení
není a nebude dokonalé. Přesně podle rčení Winstona, že „Demokracie není dokonalá, ale je nejlepší
dostupná forma vlády“.
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Tak zvaný idealistický či chcete-li liberální přístup k mezinárodním vztahům. Tento přístup, který byl
především preferovaný v době těsně po skončení 1. světové války lze v současnosti chápat jako pouze
skutečnou touhu dosáhnout ideálního mezinárodního pořádku, tj. sjednocení světa do podoby, kdy by
nebylo ozbrojených konfliktů, neboť by se veškeré spory řešili diplomaticky, bez použití hrubé síly.13
Tento ideál však nelze za současných podmínek fakticky dosáhnout a vyžadoval by určité, zatím
nestandardní a velmi nepravděpodobné změny ze strany nejen klíčových aktérů na mezinárodním poli.
Snad nejproblematičtějším prvkem by především bylo určité zásadnější omezení suverenity jednotlivých
základních aktérů mezinárodního systému, tj. suverénních států. Naneštěstí v současném globálním
prostředí jednotliví, nejen klíčoví aktéři, nenacházejí vůči sobě potřebnou vzájemnou důvěru. Příčin je
více. Osobně se domnívám, že velkou měrou se na tom podílí i nedostatečný počet odehraných her
s pozitivními výsledky mezi jednotlivými aktéry, jak to poměrně ilustrativně popisuje právě teorie her
(viz dále). To však neznamená, že je nutné apriori ideály a jejich dosažení předem odsuzovat
k neúspěchu.
V případě mnou studovaného objektu, tedy Čínské lidové republiky, lze sledovat změny ve vnímání
liberálních idejí včetně otázky individuálních svobod. Méně známé je například to, že i Čína vydává své
zprávy o potlačování lidských práv v USA.14
1.2.3

Konstruktivismus

Základním přínosem konstruktivistického přístupu ke studiu mezinárodních vztahů a politické geografie
je snaha upozornit na to, že (neo)realismus a obecně vědy objektivisticky a naturalisticky orientované
„zapomínají“ na to, že společnost a v ní identifikované systémy jsou veskrze lidským výtvorem.
Společnost je objektivní realitou a člověk, jakožto tvor společenský, je také společností tvarován a mezi
společností a člověkem dochází k prakticky neustálé interakci. Logicky se lidé i společnost neustále
proměňují, což ale nezbytně nutně neznamená, že musí být nestabilní. Není tedy vhodné vnímat
existenci politických systémů „odtrženě“ od člověka jako nehybné součásti nebo prostředí, v němž
13

Anglicky známá jako hard power.

14

Viz např. Xinhua; China issues report on U.S. human rights; English.news.cn; 28.2.2014; editor: Zhu Ningzhu; [cit./vid. 25. 4. 2014];
http://news.xinhuanet.com/english/china/2014-02/28/c_133150493.htm. Zpráva je obdobou zpráv, které pravidelně produkují např. vláda
Spojených států amerických, či neziskové organizace, jako je např. Human Rights Watch, jejichž jasným mediálním vzkazem je, aby si Amerika
doslova zametla před svým vlastním prahem (tamtéž). Přitom je ale jejich zaměření orientované spíše na tzv. „měkká“ lidská práva, jako je míra
kriminality, počet bezdomovců, právo na vzdělání, na sociální zajištění a další, primárně apolitická práva.
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aktéři operují. Tento přístup je dobře reflektován v následujících větách knihy Bergmanna a Luckmanna
Sociální konstrukce reality: „Společnost je výtvorem člověka. Společnost je objektivní realitou. Člověk
je výtvorem společnosti.“15
Tato teorie především upozorňuje na to, že všechny společenské instituty jsou především myšlenkovým
konstruktem, jenž je ve společnosti sdílen, a tudíž fakticky existuje, ale stejně tak může prakticky ze dne
na den přestat existovat, dokonce i stát. Tato skutečnost nemůže být opomíjena a je logicky protiváhou
materialistického realismu.
V případě mé práce tento přístup sice neopomíjím, nemá však jinou roli, než upozornění na to, že vše
aktuálně zobrazované na mapách a institucionalizované, tedy zaujímající zejména myšlenkově vnímaný
prostor, nemá garantovánu věčnou existenci, a to včetně států a mezinárodních systémů. Všechny tyto
instituce je nutné vnímat jako entity sice často déle trvající než několik lidských životů dohromady, což
je právě případ tisíce let existující Číny, ale též takových, které jsou přímo závislé na lidské existenci a
jejich vůli pro to, aby vůbec existovaly. Jinými slovy státy, a obecně jakékoliv společenské organizace,
musejí neustále obhajovat svou existenci v očích svých členů i okolních jedinců, což si i tvůrci a
současní obhájci ČLR velmi dobře uvědomují a až jinde nebývalým způsobem tuto skutečnost vymáhají
po svých partnerech.
1.2.4

Marxismus a neomarxismus

Pohled na současnou mapu světa ovlivnil Marx jakožto revolucionář, který upozornil na možnost vedení
hlavní linie konfliktu nejen na vertikální úrovni, tedy mezi klasickými státy, ale i na úrovni horizontální,
chcete-li jeho slovy, na úrovni třídní. Bylo pak do jisté míry dáno shodou okolností, že i onen primárně
horizontální konflikt byl během 20. století přenesen na rovinu vertikální, tj. na souboj mezi státy, které
zastupovaly různý pohled na celkové společenské uspořádání lidské společnosti obecně. Tento konflikt
vyvrcholil tzv. Studenou válkou, která nedávno skončila relativní porážkou tzv. socialistického tábora,
kdy se rozpadl jak tzv. Východní blok, tak i jeho základní pilíř, SSSR. Nicméně určitá rezidua dále
objevujeme na politické mapě světa a to včetně toho dnes paradoxně největšího, tj. Čínské lidové
republiky, jakkoliv její skutečná vnitřní podoba doznala zejména od 80. let minulého století takových
15

BERGER, P. L., LUCKMANN, T.; Sociální konstrukce reality; 1. vyd.; Brno; Centrum pro studium demokracie a kultury; 1999; překlad Jan
Svoboda; ISBN 80-85959-46-1, str. 64
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změn, že lze stěží hovořit o socialistickém zřízení ve smyslu, který byl znám ve střední a východní
Evropě před rokem 1989.
Marxismus jakožto idea sociální a ideálně i ekonomické rovnosti, resp. společenského, míním tím
třídního boje, ale nezanikla a nadále je předmětem studia společenských věd. Je tomu tak zejména díky
neomarxistickým idejím, jejichž nejznámějším reprezentantem je Immanuel Maurice Wallerstein, který
v duchu svých ideových předchůdců, Karla Marxe a jeho následovníků, koncipoval teorii světového
systému.
Tento světový systém svou obdobou nápadně připomíná starší autory geopolitických teorií MacKindera,
Mahana či Ratzela, neboť se snaží zjednodušit vidění světa na globusu v podobě identifikace tří oblastí
světa - jádra, poloperiferie a periferie16, které v průběhu času své hranice mění, logicky v místech, kde
tyto tři typy oblastí sousedí, nicméně žádná z nich fakticky nezaniká. Jinými slovy zejména tzv. Třetí
svět zůstane vždy tím nejchudším. Tvrdí, že v něm nedojde k doposud všeobecně očekávané
modernizaci. Zároveň, v době svého vzniku, tedy během probíhající Studené války, odmítl, že by zde
byly dva ekonomické světy (kapitalistický a socialistický), naopak svět označil za jeden ekonomický
celek, v němž státy mají stále menší roli a hrozí jim postupná marginalizace. Wallerstein vyslovil názor,
že geografie prakticky neexistuje a za určující označuje komodity v souladu s marxisty, tedy práci,
kapitál a půdu. Tento v podstatě holistický popis světa zároveň nápadně odpovídá MacKinderově
koncepci tzv. Heartlandu a jejích pozdějších variací, jak je výše zmínění politickogeografičtí teoretici
popisují s tím rozdílem, že za jádro označuje Západní Evropu a Severní Ameriku, kdežto Heartland
včetně Východní Evropy, Číny, Mexika či Brazílie označuje za onu poloperiferii. Za úplnou periferii,
třetí svět, či marginální zónu označuje tzv. chudý Jih. Byl to především tento autor, který upozornil na
důležitost vektoru bohatý sever – chudý jih, který označil za do budoucna dominantní v uvažování o
budoucnosti světa.
Cílem Wallersteinovy teorie je upustit od vnímání států jakožto klíčových hráčů a naopak navrhuje
sledovat širší, makrosociální rovinu potenciálních střetů ve světě, které se mají dle autora odvíjet právě
mezi těmito světy. Autor se domnívá, že tento svět se vytváří již od 16. století, kdy západoevropské
16

Nebo poloperiferii nazývá periferií jádra a periferii označuje za marginální zónu. Jednoduše jde o tři hlavní oblasti ve světě s různě velkou
hospodářskou/kulturní důležitostí.
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země, jmenovitě Anglie, severní Francie a Nizozemsko, začaly budovat svá politicko-obchodní impéria
až do podoby, která nyní světu panuje.
Pro moji práci má význam zejména akcent teorie světového systému na snahu hledět na současný svět i
z perspektivy vyšší, než je ta, které dominují jednotlivé státy, přesto ji nepovažuji za klíčovou, neboť do
značné míry podceňuje stále důležitou roli států v mezinárodním systému už z toho důvodu, že tito
aktéři stále disponují téměř neotřeseným monopolem na ozbrojenou moc a ovládání značných
finančních prostředků ve světovém hospodářství. Přesto bychom měli být vděčni za to, že tento relativně
radikální názor na organizaci světa Wallerstein představil jako určitou protiváhu k tehdejším
studenoválečným vizím globální budoucnosti Východ nebo Západ. Pozměnil tak do té doby
jednostranné vnímání politiky a projekce politické i ekonomické moci na globální úrovni i o vektor
Sever - Jih.
1.3

Relevantní společenské teorie a metody

Vedle různorodých specifických přístupů ke studiu politické geografie, geopolitiky (geopolitickým
studiím), mezinárodních vztahů a jejich dílčích podoborů, z nichž nejrelevantnější v rámci studia
mezinárodních vztahů jsou bezpečnostní a strategická studia. Chtěl bych představit několik teorií a
metod, které hodlám ve své práci zohlednit a použít. Většina těchto teorií už je určitým způsobem
zohledněna ve výše uvedených teoretických přístupech, resp. v metateoretických otázkách. Mám však za
to, že je třeba se jimi alespoň rámcově zabývat, neboť je v práci konkrétně budu buďto zmiňovat, nebo
využívat pro ověření či vyvrácení základní hypotézy této práce.
1.3.1

Dilema konfliktů a spolupráce

Pakliže se někdo rozhodne studovat nejen společenské vědy, a zvláště pak politickou geografii,
geopolitiku resp. mezinárodní vztahy, prakticky se nemůže vyhnout otázce, co je to konflikt, proč a jak
vzniká, jak probíhá a jak je eventuálně ukončován. Jak tedy definovat konflikt?
Konflikt je střet dvou nebo více entit, které se na něčem neshodují. Pakliže se soustředíme na konflikty,
které vznikají mezi dvěma rozumově nadanými bytostmi, jako zpravidla bývají lidé, je typické, že
všechny strany v daném střetu/konfliktu chtějí dosáhnout „svého“. Pro to, aby toho dosáhli, musí vést
s druhou stranou určitý druh dialogu, ať už verbální nebo neverbální, beze zbraní, nebo, v krajním
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případě, se zbraněmi. Pakliže se jedná o úplně první střet, je typické, že si konfliktní strany navzájem
nedůvěřují. Konflikty mohou vyústit v zisk jedné, více nebo všech stran, mohou však také skončit
ztrátou, jedné, více i všech stran.17
V lidské společnosti dochází ke konfliktům prakticky neustále, proto vznikají mezi potenciálně i reálně
konfliktními stranami taktiky a strategie, tedy promyšlené způsoby jednání resp. uvažování o jednání
zúčastněných stran konfliktu, které vůči sobě používají například s vidinou vyšších zisků v pozdějších
hrách. Pakliže se konfliktů účastní více než dvě strany, dochází často k vytváření koalic, resp.
spojenectví, které mají různě dlouhé trvání a mají různě definovaný účel. Takové konflikty mohou vést
tedy ke spolupráci mnohdy doposud nespolupracujících stran.
Předmět konfliktu může být naprosto různorodý. Může jím být např. vlastnictví či využívání určité věci,
práv, různorodé emocionální prožitky, názory, myšlenky, přesvědčení, prakticky jakákoliv hmotná i
nehmotná věc, kterou si dokážeme představit.
Konflikty na mezinárodní či, chcete-li na politické úrovni, lze do určité míry předvídat včetně toho, jaký
by byl předpokládaný průběh i výsledek daného konfliktu. Je však velmi složité nebo dokonce prakticky
nemožné předvídat, zda konflikt skutečně proběhne, neboť konfliktům lze do určité míry předcházet.
Konflikty mohou mít různou intenzitu v různé době, mohou být definitivně vyřešeny v poměrně krátké
době, ale mohou být také dlouhodobě neřešené a zůstávat tzv. latentními, skrytými. V rámci sociálních
věd je tato problematika na mezinárodní úrovni zejména sledována v rámci strategických a
bezpečnostních studií, nicméně i politická geografie se konfliktům tohoto typu intenzivně věnují.
Sociologové upozorňují na několik základních vlastností společnosti v souvislosti s konflikty.
Společnost má neustálou potřebu dosahovat rovnováhy, resp. stability a proto nemá apriori ráda, když
v ní konflikty vznikají. V tomto směru společnost odpovídá přírodním zákonistem, neboť stabilní a
rovnovážná společnost je mj. i energeticky nejméně náročnou společností - moderně řečeno je nejlépe
udržitelná. Společnost se tedy konfliktům snaží bránit resp. vyhýbat, někdy i na úkor sebe sama, neboť
v určitých případech může docházet ke značným deformacím, jež mohou vést následně k ještě větším
17

V rámci teorie her se též hovoří o hrách s nulovým součtem, kdy jedna osoba získá a druhá to samé ztratí. Hra s nenulovým pozitivním
součtem je taková, kdy více stran spíše získá, než ztratí. Konečně hra s nenulovým negativním součtem je taková, kdy více stran naopak spíše
ztratí. Více viz podkapitola 1.3.2 Teorie her, str. 18.
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vnitřním konfliktům. V případě pohledu na celý svět v jeho globalitě lze státy vnímat jako určitou
obdobu „těl“, „organizmů“, které tvoří základní členy „mezinárodního společenství“. Poněkud
problematické je stanovit, kdo „už“ je členem tohoto společenství (v případě států o tom asi není
pochyb), a kdo jím „zatím“ není, resp. kde bychom měli vnímat nejnižší možnou jednotku, člena tohoto
společenství. Míním tím především vládní mezinárodní organizace typu OSN, NATO atd. nebo nevládní
organizace typu Amnesty International a Human Rights Watch18 či nadnárodní korporace typu
Microsoft apod. Lze totiž stejně jako v přírodě sledovat podobné způsoby chování členů tohoto
společenství, tedy snahu jednotlivých druhů a typů organizmů především přežít a ideálně růst i na
mezinárodní úrovni a to prakticky ve všech směrech. Shodou okolností první britské kolonie byly ve
skutečnosti majetkem soukromých společností, byť měly nevyřčené požehnání britské koruny. Za tímto
účelem – účelem přežití a ideálně růstu - využívají různé strategie, které jsou téměř vždy podobné těm,
které identifikujeme v přírodě – včetně obětování se za kolektiv či zrady.19
V každém organizmu je mnoho součástí, které plní určitou jasně danou funkci, která bývá často
nezastupitelná, respektive lze ji v určité míře do určité doby vhodně nahradit. Pokud ale k náhradě
zejména klíčových funkcí nedojde v dostatečně krátké době, může jiný organizmus i jen dočasnou
disfunkci využít ve svůj prospěch a daný organizmus eventuálně i zničit. Pokud nedojde ke zničení, ale
jen k poškození, může z toho pro daný organizmus vyplynout poučení. Jinými slovy, přizpůsobí se
vzniklé situaci, resp. prostředí, které s ostatními organizmy do určité míry sdílí, aby se daná disfunkce
neopakovala, nebo si najde vhodné spojence, které jí pomohou danou disfunkci pokrýt. Lze však
předpokládat, že se tomu nestane bez toho, aby z toho i pro spojence nevznikla patřičná výhoda. Pokud
se na základě vzniklých změn v daném prostředí nepřizpůsobí, může to v konečném důsledku vést ke
zničení (smrti) daného organizmu.

18

Viz internetové stránky těchto organizací: Amnesty International - http://www.amnesty.org/ a Human Rights Watch - http://www.hrw.org/,
2014, [cit./vyd. 11. 5. 2014].

19

Jako zajímavý příklad bych uvedl schopnost tzv. spící trávy, lat. Achnatherum robustum, jejíž „zbraní“ pro to, aby nebyla požírána býložravci,
je to, že obsahuje v sobě toxin, který zvířata uspí, eventuálně i zabije. Tento druh si tak zajišťuje, že přežije i tam, kde by se jinak stal obětí
býložravců. Přesto je jasné, že někteří jedinci se tak fakticky obětují za celou komunitu. Druh jako takový ale s největší pravděpodobností
přežije. Více viz Wikipedia – the Free Encyclopedia, heslo Achnatherum robustum,
24. 2. 2014, [cit./vid.
27. 4. 2014];
http://en.wikipedia.org/wiki/Sleepy_grass nebo Arizona State University School of Life Sciences; Ask a Biologist – Watching Grass Grow;
[cit./vid. 27. 4. 2014]; http://askabiologist.asu.edu/podcasts/watching-grass-grow; rozhovor s profesorem Stanem Faethem.

Zradu, ač asi neúmyslnou, není třeba v přírodě hledat daleko. Typicky je jí rakovina. Určitým druhem zrady je i to, jak špatně se lidstvo stará o
planetu zemi – a je jen otázkou času, kdy se příroda naprosto spravedlivě pomstí.
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Konflikt a spolupráce je prakticky neustálým předmětem zkoumání politických geografů, geopolitiků a
obecně společenských věd. Mnou zmiňované obory mají za úkol tyto potenciální, většinou avšak ne
pouze mezinárodní konflikty vyhledávat, hodnotit, předvídat a eventuálně navrhovat řešení pro ty
konflikty, které buďto stále probíhají, nebo které mohou dříve či později dle jejich analýz nastat. Právě
tento účel vnímám i v případě této práce ve vztahu k jedné možné straně potenciálních konfliktů, tedy
k Čínské lidové republice. Abych lépe porozuměl konfliktům, jejich struktuře, vzniku, průběhu a
vyústění, zanalyzuji možnost využití několika teorií resp. přístupů, které se problematikou konfliktů
zejména v lidské společnosti zabývají.
1.3.2

Teorie her

Za velmi zajímavou a zároveň poměrně intenzivně studovanou a využívanou teorii je v současnosti
považována tzv. teorie her, kterou nejdříve v sociálních vědách využívali ekonomové, následně ji ale
využívají a dále rozvíjejí ostatní obory společenských věd, psychologové i biologové20. Jedná se o teorii,
která se snaží popsat sociální interakce jako v zásadě schopnost aktérů neustále se učit z chování
ostatních aktérů tak, aby v daném prostředí a za daných pravidel dosáhli maximálního možného užitku
za minimálních ztrát. Fakticky tato teorie odpovídá domněnce, že sociální aktéři prakticky neustále
jednají sobecky, neboť některá jednání, která jsou jinak považovaná dokonce i za sebeobětování se ve
prospěch druhých, jsou fakticky určitým druhem vypočítavosti. Za provedení jakéhosi ústupku daný
aktér totiž očekává, že podobné chování, či model chování, použije i další aktér či aktéři tzv. na oplátku
v některé z dalších interakcí/her. Pokud se to však nestane pravidlem, může nebo dokonce musí ve
vlastním zájmu danou strategii daný aktér opustit.
Tato teorie je velmi oblíbená i při studiu mezinárodních vztahů a lze ji bez větších problémů aplikovat i
v oboru politické geografie / geopolitiky, zvláště pak, vnímáme-li určité komodity, včetně teritorií,
fakticky za druh obchodovatelného zboží, což se především děje na úrovni soukromoprávní právě pod
jistým (legislativním, exekutivním a jurisdikativním) dohledem státu. V tomto smyslu lze například
chápat vojenské vyzbrojování státních celků (a nejen jich) za způsob reakce na dosavadní výsledky
hraných (vyhraných i prohraných) „her“, tj. ozbrojených konfliktů, včetně válek. Pokud takto pojímáme
20

Teorie her vděčí za své objevení Johnu von Martinovi (maďarsky Neumann János - *1903, †1957) a jeho minimax algoritmu. Více o tomto
algoritmu viz Wikipedie – otevřená encyklopedie; Minimax (algoritmus);
16. 3. 2013 [cit./vid. 27.4.2014]
http://cs.wikipedia.org/wiki/Minimax_(algoritmus)
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státy jako hráče na globální šachovnici, je poměrně logické, že takovou činnost provádějí, chtějí-li,
z logiky uvažování každého živého organizmu, tedy v zájmu alespoň přežít, ideálně využít všechny
podobné organizmy ve svém bezprostředním i vzdálenějším okolí a v případě nouze zničit ty organizmy,
které jej potenciálně nebo skutečně ohrožují.21
Teorie her je v pojetí geopolitickém faktickým odrazem (neo)realistické teorie, tj. teorie, která vychází
z Hobbesova Leviathana, podle níž je v podstatě člověk člověku vlkem. Nejlépe v tomto smyslu
odpovídá i poměrně široce studovaný případ hry nazývaný „vězňovo dilema“, jež nejlépe odpovídá
faktické anarchičnosti mezinárodního systému, kde schází suverén, který by nejen určoval, ale i
vynucoval všem účastníkům společenství stanovená pravidla, tedy mezinárodní právo.22 Protože i
takový stát - jako každý organizmus/hráč - šetří své zdroje energie, zvažuje, nakolik investovat své
zdroje na konfrontaci se svým potenciálním protivníkem a nakolik investovat energii do vstoupení do
interakce s daným potenciálním protivníkem či protivníky za účelem snížení energeticky (na zdroje)
náročnějšího přímého konfliktu i za cenu určitých krátkodobých ztrát s vizí dlouhodobých zisků,
zejména pak získání toho nejcennějšího, tj. zachování vlastní existence v určité symbióze s potenciálním
nepřítelem. Ekonomové v tomto smyslu hovoří o tzv. analýze nákladů a přínosů.
Především v těchto intencích je třeba mj. sledovat chování Čínské lidové republiky v posledních cca 100
letech. Často je třeba si při reflexi čínské vnitřní a zahraniční politiky uvědomit to, že Čína, resp. její
politické vedení, má především právě na mysli tyto cíle:
1) neopakovat chyby z minulosti, jako bylo především dlouhodobé zaostávání za - tehdy čínským
prizmatem vnímanými - „barbary“ ze Západu (včetně Japonska)
2) neuspěchat společenskou přeměnu, jakkoliv to tak třeba vnější – čti Západní, liberálně smýšlející
- pozorovatel nevnímá
3) zajistit vnitřní pořádek i za cenu jistých restrikcí
4) navázat pro čínskou stranu maximálně výhodnou spolupráci s potenciálními nepřáteli/partnery

21

Toto v současnosti zdůrazňují neorealističtí teoretikové, viz např. WALTZ, K. N. Evaluating Theories. The American Political Science Review, 12,
1997, vol. 91, no. 4. pp. 913-917 ProQuest Central. ISSN 00030554, str. 913

22

Více např. v článku Matúše Haláse Vznik kooperácie vo väzňovej dileme; Mezinárodní vztahy; 2011; č. 1; ISSN-0323-1844; str. 31-50.
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5) zajistit naprostou suverenitu, resp. nezávislost v mezích reálných možností navázaného
partnerství.23
Teorii her proto považuji především při sledování entit na (geo)politické mapě světa či vybraného
regionu za velmi důležitou a schopnou věrohodně prověřit, zda a jak mohou případné konflikty - nejen
mezi Čínou a jejím okolím - probíhat. Na základě této teorie lze velmi dobře popisovat možné scénáře
vývoje daného regionu resp. světa. Hodlám ji v tomto směru v této práci využít, jakkoliv na ni nebudu
jednostranně spoléhat.
1.3.3

Komplexní systémy

Po 2. světové válce se v rámci nejen matematických teorií ale i filozofických přístupů objevila teorie
tzv. komplexních systémů. Jakkoliv není tento přístup jednotně interpretován, lze konstatovat, že
vychází z toho, že veškeré společenské myšlení a dění je prakticky nepředvídatelné, neboť do něj
vstupuje velmi velký počet „aktérů“, kteří mohou původní předpoklady či tendence zcela vyvrátit.
Nicméně tento přístup právě chce studovat, jak vztahy mezi jednotlivými součástmi daného systému
pomáhají tvořit určité kolektivní chování daného systému a z něj eventuálně dedukovat, jaký lze
očekávat další vývoj.
Za zakladatele těchto úvah lze označit Ludwiga von Bertalanffyho24, který, ač biolog a filozof, vlastně
popsal základní strategie organismů v jim daném prostředí, tj. že organismy žijí v otevřených systémech,
ve kterých si vyměňují se svým okolím látky a energii podle svých potřeb, nelze však předem všechny
možné varianty vývoje okolí i jednoho daného organismu s přesností předvídat. Jeho chápání systémů
však nachází určité zajímavé zákonitosti, které jsou popsány v těchto bodech:

23

Cituji v tomto směru aktuální znění zahraniční politiky ČLR, kterou reprezentuje na svých webových stránkách (anglicky): „The fundamental
goals of this policy are to preserve China's independence, sovereignty and territorial integrity, create a favorable international environment for
China's reform and opening up and modernization construction, maintain world peace and propel common development.“; Ministerstvo
zahraničních věcí Čínské lidové republiky; Independent Foreign Policy of Peace; 2014; [cit./vid. 4. 5. 2014];
http://www.fmprc.gov.cn/mfa_eng/wjdt_665385/. To zároveň odpovídá definici zahraniční politiky ČLR uplatňovanou prakticky od vzniku
komunistické Číny, jak je Čína a Indie písemně definovali v tzv. základních pěti principech 1) vzájemného respektu suverenity a teritoriální
integrity, 2) vzájemného neútočení 3) vzájemné nevměšování se do vnitřních záležitostí 4) rovnosti a vzájemného prospěchu a 5) mírového
soužití při rozvoji diplomatických vztahů hospodářských a sociálních a kulturních výměn s ostatními zeměmi. Přeloženo z: Organizace
spojených národů, United Nations –Treaty Series - Treaties and international agreements registered or filed and recorded with the Secretariat
of the United Nations; Vol. 299-6; 1958; sml. č. 4307, str. 57-82, angl. text, viz preambule str. 70, [cit./vid. 4. 5. 2014]
https://treaties.un.org/doc/publication/unts/volume%20299/v299.pdf
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a) komplexnost
b) dynamická rovnováha,
c) zpětná vazba a
d) samoorganizace25
Tento poměrně nový přístup ke studiu daného předmětu prakticky umožňuje hledět na problémy
mnohem šířeji, než se o to pokoušely dosavadní, spíše izolacionisticky uvažující přístupy a teorie, které
se snaží veškeré problémy nejdříve rozložit do nejmenších možných prvků a teprve z nich docházet
k závěrům o vzájemných vztazích.26
1.3.4

Metody komplexní

Alternativním přístupem, resp. metodou je snaha zkoumat studovaný předmět „komplexně“. Metody
mají za to, že postihují celý předmět zkoumání, resp. se snaží pokrýt ideálně všechny aspekty – apriori
sice rezignují na absolutnost svých poznatků, to však je problémem všech výzkumných metod. Nicméně
už samotná parafráze Sokratova rčení, jež v zásadě tvrdí, že vím, že nic nevím, nebo též že čím víc vím,
tím víc vím, kolik toho nevím27 je bohužel i pro komplexní metody prakticky nepopiratelným
argumentem, který dokazuje, že „komplexní metody“ se spíše vztahují k určitému nedosažitelnému
ideálu, a nikoliv reálnou skutečností, což však nepopírá možnost využít tuto metodu pro studium
vybraného předmětu, zvláště pak v sociálních vědách, které studují natolik komplexní a zároveň
neustále se měnící – živý - celek (lidskou společnost), že se fakticky bez ohledu k této metodě nemůže
reálně využít v praxi bez uznání toho, že případné poznatky nebudou dříve či později popřeny novými
důkazy.
Proto je mým záměrem tyto metody v mé práci částečně využít, avšak s jistou mírou odstupu při
vědomí, že komplexní metody nejsou a ani reálně nemohou být naprosto komplexní. Jak vyplyne
z popisu mého přístupu ke studovanému objektu, tedy k Čínské lidové republice v různě definovaném
vnějším a vnitřním prostředí i s ohledem na vzájemné interakce obou těchto prostředí. Je třeba si
Wikipedie - otevřená encyklopedie; heslo Ludwig von Bertalanffy; 16. 4. 2014; [cit./vyd. 27. 4. 2014];
http://cs.wikipedia.org/wiki/Ludwig_von_Bertalanffy
26 Viz též Report on Meeting „Science of Complex Systems: Can science guide policies?“; Workshop held in Brussels on 19th and 20th
December 2006; European Complex Systems Society and European Institute of Advanced Studies in Management with support of the
European Commission, DG Information and Society & Media and DG Research; Editors of Report: Ralph Dum and Mark Buchanan.
25

27

Latinsky „Scio me nihil scire“; Platón; Obrana Sókratova; převzato z: KUŤÁKOVÁ, Eva, MAREK, Václav, ZACHOVÁ, Jana; Moudrost
věků – Lexikon latinských výroků, přísloví a rčení; Praha; Svoboda; 1988; str. 475.
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uvědomit, že nelze postihnout všechny akce a reakce tohoto subjektu, musím tedy mnohé skutečnosti
logicky zobecňovat. Klíčovým problémem je, do jaké míry je oprávněné docházet k zobecňování
zjištěných faktů. Jinými slovy nejdříve je nutné identifikovat relativně „klíčové“ oblasti resp. aktivity,
které bych měl v případě studovaného subjektu – tedy primárně Čínské lidové republiky - zkoumat.
Komplexní metody v konečné fázi své teze využiji ve snaze zhodnotit získané informace o studovaném
subjektu tak, abych porovnal získané informace za pomoci jiných metod, resp. jejich kombinací či
variací.
Tento přístup se v posledních cca 60 letech rozvinul do poměrně velké šíře, která se však dle mého
soudu stále vrací k oné základní premise, tj. že jak v přírodních (zvláště pak v živé přírodě) tak i
v sociálních vědách nelze přistupovat ke studiu jakéhokoliv jevu jako k něčemu, co je jakoby izolováno
od svého prostředí. Je nutné naopak vnímat daný předmět studia, jako je tomu v mém případě vybraný
státní celek, nejen jako něco, co žije samo o sobě, ale i jako něco, co žije v okolí jemu podobných entit,
v tomto případě států, s nimiž je v různé interakci. V případě států i tento organizmus obsahuje „v sobě“
další organizmy, se kterými může být do jisté míry v konfliktu a s nimiž musí také udržovat nezbytnou
spolupráci primárně ve prospěch sebe samého. Stát je tedy součástí nějakého většího systému či spíše
systémů a hraje v něm vybranou roli, kterou může měnit a také mění podle nejen jím učiněných
rozhodnutí. Zároveň je i tento organizmus složen z určitých systémů a entit.
Komplexní přístup nejen ke studiu společenských věd považuji za prakticky nejvyváženější ze
všech aktuálně existujících přístupů a to nejen ve společenských vědách. Velmi dobře odráží, respektive
popisuje skutečnost, a to tak, že nutí subjekt, v našem případě vědce, k určité „pokoře“ vůči
studovanému objektu čili k předmětu svého studia. O to více je tento přístup důležitý při studiu už tak
komplexních entit, či lépe řečeno živoucích „organizmů“, jako jsou i státy. Ukazuje, že prakticky není
možné daný předmět studia vytrhávat z kontextu, resp. kontextů, které se k danému předmětu zjevně i
skrytě váží. Vede vědce k pochopení, že nelze jakékoliv závěry, zvláště pak v sociálních a přírodních
vědách, označovat za absolutní. Stále nedokážeme jako jedinci ani skupiny celou skutečnost bezezbytku
pojmout, natož bezpečně (ověřitelně) předvídat.
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Mapa č. 1. Mapa vývoje jednotlivých teorií komplexních systémů (anglicky)28

Podobně se k tomuto problému, tedy neschopnosti zcela pojmout svět v celé jeho komplexnosti,
vyjadřuje známý neorealista studující mezinárodní vztahy, John Mearsheimer ve vzpomínkové stati na
jeho význačného předchůdce, realistu ve studiu mezinárodních vztahů, E. H. Carra, když mj. říká, že
„Jestli jsem se něco naučil o vývoji teorií sociálních věd, tak to je být pokorný, protože skutečný svět s
našimi nejdražšími idejemi často tvrdě zachází.“29 A právě tato pokora je i mým cílem ve snaze
věrohodně předvídat budoucí roli ČLR na regionální i globální úrovni.
1.3.5

Teorie holistická

Určitou obdobou výše uvedeného přístupu je tzv. holistické chápání světa. Tento přístup se snaží scelit
pohled a vnímání světa do jednoho celku a sjednotit tak dosavadní i budoucí přístupy či paradigmata.
Svou povahou se fakticky popírá, protože samotný holistický přístup lze úspěšně podrobit kritice už
v tom smyslu, že se sám stává určitým typem paradigmatu. Nelze totiž něco studovat, aniž by i daný
Wikipedia – the Free Encyclopedia; heslo Complex systems; 16. 4. 2014; [cit./vyd. 27. 4. 2014]; http://en.wikipedia.org/wiki/File:Complexitymap-overview.png.
29 MEARSHEIMER, John; E. H. Carr vs. Idealism: the Battle Rages On; In: International Relations, London, Thousand Oaks, CA and New
Delhi, Vol. 19(2); 2005; str. 149
28
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přístup ke studiu nebyl studován. Přesto tento přístup má vysokou přidanou hodnotu především v tom,
že přináší do vědeckého studia podstatný kritický náhled na celkovou koncepci dosavadního chápání
vědeckého bádání i nevědeckého chápání světa, neboť jejich vzájemnou diskuzi zpochybňuje a
relativizuje.
Přesto i proto je třeba holistické chápání, resp. přístup vnímat jako cestu, kterou nelze apriori zatratit,
natož ji ignorovat. Nicméně je nutné k ní přistupovat s dostatečnou opatrností a nenechat se zlákat
k přílišnému zjednodušování či dokonce ignorování všech ostatních přístupů a teorií.
1.3.6

Strukturalismus a post-strukturalismus

Z výše provedených přezkumů různých teoretických přístupů a metod by čtenář mohl nabýt dojmu, že
hodlám spoléhat na prakticky naturalisticky až darwinisticky orientované přístupy ke zkoumanému
objektu. Prakticky je tento dojem správný, přesto ale nehodlám opomenout poměrně důležité aspekty,
které přinesl strukturalistický resp. poststrukturalistický přístup ke studiu společnosti jako takové.
Je totiž evidentní, že člověka a společnost neovlivňují pouze přírodní zákonitosti a historické zkušenosti,
ale i například kulturní zvyky. Jinými slovy to, že „za tím“, co vidíme tak zvaně na povrchu, má své
vnitřní, možno říci metafyzické příčiny, které je třeba odhalovat. Poststrukturalisté zdůrazňují, jak
komplexní je lidský svět a jak je těžké pochopit onu komplexnost společnosti bez jakýchkoliv struktur,
jíž se snaží pochopit vědci společnost zkoumající. Proto strukturalisté upozorňují na to, že pohled
prakticky kohokoliv na cokoliv by mělo být konfrontován opačnými úhly pohledu (např. ženský a
mužský pohled), byť by přinášely opačné výsledky, tedy aby se zkoumající snažil dekonstruovat jím
studovaný objekt. Poststrukturalisté žádají ještě hlubší dekonstrukci, tedy žádají, abychom se snažili
hledat i zdroj oné duality.
Poststrukturalismus nabízí způsob, jak studovat, jak se znalosti vyrábí a kritizuje strukturalistické
předpoklady. Protože historie a kultura podmiňuje studium základních struktur, vznikají předsudky a
nepochopení. Poststrukturalistický přístup tvrdí, že pro pochopení předmětu (například textu) je třeba
studovat i samotný předmět a systémy znalostí, které předmět vyprodukovaly.
V tomto poststrukturalistickém duchu jsem se vlastně snažil popsat všechny již výše uvedené teoretické
přístupy, neboť si uvědomuji, jak velmi komplexní je veškeré zkoumání, zvlášť když chce být
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v maximální možné míře objektivní, komplexní a ověřitelné. Přesto se ale nelze neustále vracet „k
prapočátkům“ všeho, neboť takový přístup by znamenal neustálou obhajobu s malým nebo dokonce
žádným postupem vpřed. Prakticky by nebylo možné dojít k jakýmkoliv poznatkům. Nicméně beru na
vědomí především nutnost se neustále ptát, zda daný poznatek dokáže obstát i z pohledu jiných, než je
ten můj osobní, jakkoliv v maximální možné míře objektivními poznatky podpořené věrohodnými
důkazy.
1.3.7

Metody komparativní

V duchu známého politologa, Jeana Blondela, specializujícího se na využití komparativních metod, lze
tyto metody považovat za způsob zkoumání, které umožní získat takové informace, které následně
dovolí zobecnit zjištěné skutečnosti. Výhodou takových metod je především to, že se apriori nevztahují
k fakticky neuchopitelným ideálům a naopak se mnohem více vztahují k reálnému světu. Fakticky se
jevy jistým relativně objektivním způsobem snaží měřit/poměřovat. Jednou z nevýhod takových metod
je především to, že nejsou a prakticky ani nemohou být zcela komplexní, tj. nutí výzkumníka k tomu,
aby si do určité míry vybíral jen některé skutečnosti, faktory, resp. proměnné, které pak zkoumá,
srovnává a na základě jejich zkoumání dochází k dílčím závěrům a eventuálně po spojení několika
dílčích závěrů dochází i k obecným závěrům.
Jak je ale z výše provedených charakteristik různých teoretických přístupů a metod evidentní,
komparativní metody mají zejména ve společenských vědách spíše podpůrný charakter, jakkoliv se
právě v oblasti studia politických systémů značně rozvinuly a zaujímají tak významný prostor v rámci
politických věd. Zároveň je ale problémem sociálních věd, resp. předmětu zkoumání sociálních věd, tj.
společnosti, že se jedná o velice složitý „organizmus“. Neustále se vyvíjí a je fakticky naprosto
„nestabilní“ a tudíž i těžko objektivně uchopitelný. Komparace jednotlivých součástí celého organismu,
za nějž můžeme do jisté míry označit i lidskou společnost žijící na této planetě30, je proto velmi
užitečnou metodou, která je i v mé práci v hojné míře využiji. Nicméně tyto metody mají již zmiňovaný
charakter podpůrný, nikoliv klíčový.

30

Zatím i v bezprostřední blízkosti planety Země lidská noha nejdále vstoupila totiž pouze na Měsíc, resp. do volného kosmu na orbitě planety
Země. Je ale již velmi pravděpodobné, že lidstvo bude dále expandovat. Jako první destinace pro další let s lidskou posádkou se jeví planeta
Mars. Viz např. NASA; NASA Announces Robust Multi-Year Mars Program; New Rover To Close Out Decade Of New Missions, 12. 04. 2012;
[cit./vyd. 4. 5. 2014]; http://mars.jpl.nasa.gov/news/whatsnew/index.cfm?FuseAction=ShowNews&NewsID=1401
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V této práci hodlám tyto metody použít, neboť právě na základě sice dílčích, ale především konkrétních
dat lze dojít k relativně hodnověrnějším výsledkům ve srovnání s metodami, které se mnohem méně
opírají o měřitelné skutečnosti a spíše se snaží na základě různorodých informací a z nich plynoucích
dedukcí dojít k určitým závěrům. Nedomnívám se ale, že by komparativní metody byly dostatečné pro
to, abych svou základní tezi hodnověrně obhájil.
1.3.8

Metody analyticko-syntetické

V duchu Reného Descartese a jeho filozofických následovníků včetně Immanuela Kanta nelze ani
v současné vědě opomenout analytickou metodu jako tu, která se snaží zjistit možnou podstatu daného
problému/jevu tak, že nejdříve rozebírá problém na menší, jednodušší a tudíž i srozumitelnější prvky a
následně provádí zpětnou syntézu těchto prvků v zájmu zjištění složitějších skutečností. Jedná se o
základní vědeckou metodu, kterou i v případě mé práce logicky velmi často použiji. Jak ale naznačuji i u
ostatních metod, má i tato metoda spíše dílčí, resp. podpůrnou roli v celé práci, která má v případě zde
stanovené hypotézy pomoci podpořit argumentaci pro potvrzení či vyvrácení dané hypotézy.
1.4

Jaký je vztah geopolitiky k politické geografii?

Domnívám se, že je nutné, aby byla v rámci akademické obce jasněji vymezena geopolitika vůči
politické geografii a došlo tak k určitému konsenzu o tom, kde se tyto dva obory prolínají, doplňují,
střetávají a rozcházejí a čím jeden či druhý není, resp. je. Zajistí se tím mj. to, že už nebude docházet
k častým dezinterpretacím a vědecká obec tak mj. prokáže, že dokáže při vytváření elementárních
definicí navenek jednohlasně a jednoznačně hovořit.
Mám za to, že politická geografie by měla být vnímána jako šířeji zaměřený obor, jehož nedílnou
součástí by měla být Geopolitická studia. Politickou geografii vnímám jako podobor politických věd,
který dle své definice sleduje, jak se prolíná politika a s ní spjatá politická moc s povrchem zemským.
Tento vztah pak nejlépe zachycujeme pomocí map. Politická geografie vnímá a studuje různé úrovně
tohoto prolínání, kterému především z historických důvodů dominuje jako klíčový aktér (více či méně)
suverénní stát. Zároveň zde existuje politika a politická moc, jež vstupuje POD úroveň státu na úroveň
mikroregionální až na naprosto nejnižší, tj. osobní úroveň. A naopak osoba resp. osoby v různé míře
nejen teritoriální organizace vstupují do úrovně NAD státy, tedy na úroveň makroregionální až globální,
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včetně všech jejích trojrozměrných nebo dokonce čtyřrozměrných (v čase) perspektiv, které politická
geografie studuje.
Geopolitická studia s ohledem k výše vyřčenému definuji jako speciální studia v oboru politické
geografie, která se zejména soustřeďují na projekci politiky a politické moci NAD státní úroveň
s důrazem na sledování této projekce zejména (ale ne pouze) na povrch zemský. Záměrně nepoužívám
pojem Geopolitika, ale Geopolitická studia, abych tento termín odlišil od naneštěstí již značně
zprofanovaného a zároveň těžko identifikovatelného pojmu, který je, jak nejen mnohý politický geograf
ví, nejasně vnímán. Jinými slovy geopolitická studia by měla být (pod)oborem, který se specializuje na
určitý, relativně striktně vymezený úsek politické geografie definovaný na základě limitu dolního, jímž
jsou v současnosti (relativně) suverénní státy. Zároveň je ale nutno vzít na vědomí skutečnost, že
geopolitická studia by měla být schopna vnímat, sledovat a využívat i onu úroveň „podstátní“ a čerpat
z těchto nižších pater potřebné argumenty pro tu či onu hypotézu a její obhajobu resp. vyvracení. Je
v tomto směru pozitivní informací, že právě Univerzita Karlova v Praze tento termín a logicky i studijní
obor – anglicky nazvaný Geopolitical Studies - nabízí jako studijní program zejména pro cizince
přicházející do České republiky.31 Pojem geopolitika a geopolitický by měl, dle mého názoru a z výše
uvedených důvodů, být ponechán v rukou žurnalistů a politiků ve smyslu sledování různorodých zájmů
různorodých entit v aktuálním politickém světě. Jinými slovy, těmito termíny by měla být označována
projekce konkrétní politiky a politické, eventuálně i ekonomické a ozbrojené moci na povrch zemský
zejména na úrovni mezistátní.
1.4.1

Neoklasická geopolitika

Vycházeje z již dříve zmíněné práce Jana Kofroně „Geopolitika na pomezí geografie a mezinárodních
vztahů - Mezi prostorem intersubjektivním a objektivním“32, dovolím si využít jím zprostředkované
členění současných přístupů v rámci geopolitických studií od Virginie Mamadouhové33 pro to, abych i
je, jsou-li relevantní, vyhodnotil z hlediska předmětu mé práce.

31

Karlova Univerzita v Praze, Fakulta sociálních věd UK; Geopolitical Studies (GPS); [cit./vid. 25. 4. 2014]; http://fsveng.fsv.cuni.cz/FSVEN43.html
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KOFROŇ, Jan; Geopolitika na pomezí geografie a mezinárodních vztahů - Mezi prostorem intersubjektivním a objektivním; Mezinárodní vztahy, Ústav
mezinárodních vztahů, v. v. i.; 2012, č. 2, ISSN-0323-1844, str. 57-78
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MAMADOUH, Virginia; Geopolitics in the nineties: One flag, many meanings; v: GeoJournal; Vol. 46; No. 4; 1998; str. 663-675
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První zmiňovaným přístupem je tzv. neoklasická geopolitika, kterou autor definuje jako tu, která sice již
nevnímá zemský povrch natolik deterministicky jako její předchůdce, ale za klíčové aktéry stále
považuje státy. Vnímá je apriori jako jednu osobu, jež má své zahraniční politiky a vojenské a
hospodářské strategie, resp. moc. Asi nejznámějšími představiteli tohoto pojetí jsou Zbygniew
Brzeziński či Robert Kaplan. Jak Kofroň poznamenává, rozvoj této „větve“ je stále v podstatě závislý na
svém ideovém předchůdci. Lze také říci, že se neoklasické geopolitice nedaří tento klasický „stín“
razantněji překročit, jakkoliv se zde objevují různé větve, jako je geoekonomika, nukleární geopolitika,
resp. nová témata, jako jsou nové či staronové přírodní zdroje, jako je voda, orná půda, vzácné kovy a
další.
Přesto nelze tento směr v geopolitickém diskurzu opomíjet, zvláště pak v kombinaci se svým ideovým
předchůdcem, a hodlám tak učinit v této své práci, neboť přes relativně malou radikálnost jsou mnohé
poznatky z tohoto směru velmi podnětné. Tomuto směru kupříkladu vděčíme za studium fenoménu
hroutících se států.34 Právě tyto státy se v současné politice velmocí včetně těch vzrůstajících, jako je i
Čína, stávají předmětem zájmu zejména ve smyslu poskytování pomoci. To činí i „na úkor“
dosavadních podporovatelů například ve střední Africe, čímž se Číně paradoxně daří zaplňovat nedávno
vzniklé postkoloniální geopolitické vakuum. To po ukončení Studené války vytvořili zejména USA a
Sovětský svaz. Dnes se Čína o tento region zajímá z poměrně prostých důvodů. Snaží se především
diverzifikovat surovinové zdroje pro svou stále nebývale rostoucí ekonomiku.35
1.4.2

Teorie kritická a Kritická geopolitika

Kritická teorie vznikla jako reakce na vědecké přístupy, které dominovaly studiu mezinárodních vztahů
před 2. světovou válkou a to především díky tzv. Frankfurtské škole, kterou zejména reprezentují
Horkheimer a Adorno svými pracemi Dialektika osvícenství36, Ke kritice instrumentálního rozumu37 a
Minima Moralia38. Tito filozofové reagovali na značně neutěšený vývoj v Evropě zejména po 1. světové
34

Viz KAPLAN, Robert; Coming Anarchy: Shattering the Dreams of the post Cold War; Vintage; New York; 2000; ISBN 0-375-70759-X
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Více na toto téma viz např. článek Jiřího Suchánka „Hodnotová východiska energetických strategií Číny a EU v Africe“, in: Mezinárodní
vztahy; 2013, č. 1; ISSN-0323-1844; str. 50-69
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ADORNO, T. - HORKHEIMER, M.; Dialektika osvícenství; Praha; OIKOYMENH; 2010; ISBN: 978-80-7298-267-7
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Anglický překlad viz HORKHEIMER, M.; Critique of Instrumental Reason; New York; Seabury Press; 1974; ISBN(s): 0826400884,
0816492212. Do češtiny tato kniha dosud nebyla přeložena.
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ADORNO, T.; Minima Moralia; Praha, Academia; 2009; ISBN: 978-80-200-1759-8
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válce a zvláště pak po velké hospodářské krizi, které přivedly k moci nacismus a komunismus. Pro tyto
filozofy bylo především důležité to, že vnímali dosavadní vědu jako něco, co je velmi statické, popisuje
problémy, ale fakticky nehledá možná řešení identifikovaných problémů. Zejména pak kritizovali
neschopnost vědeckých oborů stanovovat si morální rozměr. Dokonce obvinili dosavadní vědu z toho,
že právě její hodnotová neutralita spolu s masovostí průmyslové výroby dokázaly vytvořit tak
neuvěřitelné věci, jako bylo průmyslově a bezcitně provedené vyvraždění evropských Židů během 2.
světové války nacistickým Německem. Jak také konstatoval Karel Marx, „Filozofové svět jen
různě vykládali, jde však o to jej změnit“39, tedy o to něco dělat, zlepšovat, nejen popisovat.40
Na tento relativně moderní způsob myšlení navazuje i odvozená kritická geopolitika, jejímž
neznámějším představitelem je Gearóid Ó Tuathail se svým dílem Critical Geopolitics (Kritická
geopolitika).41 Ačkoliv se jedná již o poměrně specifický přístup ke studiu politické geografie, je nutné
jej vzhledem k mému celkovému přístupu k předmětu mé práce zvlášť popsat. Pro transparentnost svého
přístupu avizuji, že politickou geografii označuji v souladu s již výše uvedeným návrhem lepší
identifikace za vědu, která se snaží být hodnotově neutrální a chce být užitečným nástrojem studia
politiky s primárním využitím informací či, chcete-li, primárně geograficky interpretovaných dat.
Geopolitiku (Geopolitická studia) v tomto smyslu považuji za přístup ke studiu politické geografie, která
již nemusí být apriori hodnotově neutrální, tudíž není zcela „apolitická“ a může mít i eventuálně ideový
nádech, jakkoliv to nemusí být pravidlem. Geopolitika, jak známo, získala historicky pejorativní význam
zvláště během a po 2. světové válce, neboť byla zejména díky Karlu Haushoferovi a tzv. německé
geopolitické škole jedním z teoretických podkladů, která ospravedlňovala expanzi nacistického
Německa. Během poslední čtvrtiny 20. století však geopolitika dosáhla nejdříve částečné rehabilitace
v očích vědecké i politické elity, načež došlo k jejímu poměrně rychlému rozvoji. Jedním
z nejzajímavějších směrů v geopolitice je právě tzv. kritická geopolitika.

39

MARX, Karl; „These o Feuerbachovi“ napsal Karel Marx na jaře roku 1845 v Bruselu a najdeme je v jeho „Zápisníku“ z let 1844—1847. Poprvé je
uveřejnil Bedřich Engels roku 1888 jako přílohu k samostatnému vydání své práce „Ludvík Feuerbach a vyústění klasické německé filosofie“;
tam je také uvedeno, kde a kdy byly these napsány. Převzato z Marxistického internetového archivu http://www.marxists.org/; Sebrané spisy,
Karel Marx a Bedřich Engels; These o Feuerbachovi; [cit./vid. 11. 5. 2014]; http://www.marxists.org/cestina/marx-engels/1845/tezefeuerbachovi.htm#1
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na publikaci arcibiskupa Mnichovského a Freisingského, Richarda Marxe. Viz TIME, Rethinking Marx; GUMBEL, Peter; 29. 1. 2009;
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Kritická geopolitika fakticky zejména na počátku 90. let odrážela dosavadní teoretický diskurz
v Západním intelektuálním politicko-geografickém světě v konfrontaci s turbulentním vývojem po
rozpadu Sovětského impéria. Její základní „přidanou hodnotou“ vůči dosavadnímu studiu je především
mnohem důraznější zájem o socioekonomický a etický rozměr dosavadního studia politické geografie ve
vztahu k praktikovaným politikám jednotlivých aktérů, zejména pak relativního vítěze Studené války, tj.
USA. Její nejznámější zástupce, Gearóid Ó Tuathail, upozorňuje na to, že se potenciálně zásadní střety
v budoucnosti nemusejí apriori odehrávat na doposud prioritizované mezistátní úrovni a že by se
politická geografie neměla úzce zaměřovat na studium interakcí států a jejich výsledky.
Tento nový přístup studia politické geografie tak přidává do dosavadního chápání resp. studia politické
geografie další dimenze a, logicky, i problémy, které celkové chápaní politického světa dělají mnohem
komplexnější, než to bylo doposud chápáno. Je tím např. vliv novodobých médií (televize, internet),
zkrácení vzdáleností (živé přenosy z bojišť), zesilující se vliv nadnárodních ekonomických aktérů na
úkor těch tradičních (států), narušení tradičního propojení stát-teritorium-komunita, deteritorializace a
následná reteritorializace.42 V mé práci hodlám tento přístup do značné míry také uplatňovat, ačkoliv
předmětem mého zájmu jsou primárně vztahy na úrovni mezistátní. Přesto nemohu vynechat ani vztahy
NAD a POD touto mezistátní úrovní, které se zároveň významně horizontálně i vertikálně prolínají a
vytvářejí tak velmi složitou mozaiku vrstev, které se mění nejen v prostoru a čase.
1.4.3

Mapy v politické geografii

Stěžejním nástrojem, s kterým politická geografie pracuje, jsou mapy. Je nutné si uvědomit, a to je
jedním ze základních přínosů politické geografie, že mapa striktně řečeno vždy zjednodušuje
geografickou podobu světa tak, aby vyjadřovala to, co má být autorem jejímu čtenáři sděleno za použití
různých barev, symbolů apod., tudíž dochází k určitému „zkreslení“, resp. ke zjednodušení skutečnosti.
Z logiky tohoto pojmu, tj. mapy, k tomuto efektu musí vždy dojít, jakkoliv se kterýkoliv autor bude
snažit o to být maximálně možné míře objektivní. Mapy dnes často zdůrazňují to co, považuje její autor
za nejpodstatnější, jako tomu je u prakticky všech příkladů map, které zde také prezentuji, nicméně
většinou se jedná o snahu jasně deklarovanou a nikoliv záměrně skrytou.
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Nejflagrantnější způsoby zneužívání geopolitiky, resp. manipulace s mapami, velmi jasně popisuje
např. poměrně známá kniha Marka Monmoniera How to Lie with Maps43 (Jak lhát s mapami). Autor
velmi dobře popisuje, jak lze s mapami manipulovat, resp. jak danou cílovou skupinu – čtenáře map vhodně, tj. manipulativním způsobem přesvědčit o nějaké skutečnosti, aniž by nabyla pocitu, že ji někdo
nevhodně manipuluje. Samozřejmě ne vždy se ze strany autorů takových map jedná o úmysl. Někdy jde
o prostou náhodu, zaběhlý úzus či jiný faktor, který následně manipuluje s naší obrazotvorností a
následným vnímáním světa skrze ony mapy.
Jako příklad snahy adekvátně a dostatečně jasně ukázat danou realitu na mapě může v dnešních
podmínkách působit práce s nejpoužívanějšími mapovými servery a aplikacemi, jako jsou
www.google.cz/maps či www.mapy.cz. Mapy mohou poskytnout v různém měřítku a v různých
vrstvách různé informace, o které má jejich konkrétní uživatel zájem, dokonce může poskytovat různé
informace pro různé uživatele o stejné části světa tak, aby vyhovovala zájmům a potřebám konkrétního
uživatele, což se mj. nedávno stalo právě na serveru společnosti Google v případě Krymu, který na jedné
straně prezentuje Krym pro ruské uživatele jako ruské území a naopak pro ukrajinské uživatele jako
území ukrajinské. Jinými slovy, mapa má nejen eventuálně propagandistický účel, ale může sloužit i
z jednoho zdroje různým uživatelům stejně dobře či špatně.44
Nicméně je důležité upozornit na to, že všechny i zde uváděné mapy do jisté mír zkreslují realitu a tak
s nimi je nutno i nakládat pro analýzy nejen v mé práci. Na takové pokusy o úmyslnou nebo skrytou
manipulaci se pokusím vždy v této práci upozornit.
1.4.4

Non-geopolitická politická geografie a Subverzní geopolitika

Zajímavou cestou v politické geografii je tzv. non-geopolitická politická geografie, tedy taková politická
geografie, která se snaží úmyslně vyhýbat spojení s geopolitikou a naopak chce být jakýmsi pomocným
nástrojem studia mezinárodních vztahů, vlastně v intencích mé snahy odlišit pole, kde působí politická
geografie a kde je geopolitika, s tím rozdílem, že tato politická geografie fakticky odmítá geopolitiku
jako takovou. Její zástupci se snaží víceméně odebrat geopolitiku z rukou stratégů, neboli těch, kteří
MONMONIER, Mark S.; How to Lie with Maps; 2. vydání; Chicago and London; The University of Chicago Press; 1991, 1996, 207 stran;
ISBN 0-226-53421-9
44 Viz článek Komu patří Krym? Google Maps odpovídají jinak Rusům, jinak Ukrajincům; iDnes.cz; autor: Věž; 23. dubna 2014 8:24; [cit./vid.
8. 5. 2014]; http://zpravy.idnes.cz/krym-podle-googlu-patri-na-ukrajine-ukrajincum-v-rusku-rusum-ptt/zahranicni.aspx?c=A140423_080500_zahranicni_vez
43
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vnímají hlavní účel geopolitiky v tom, aby sloužila jako nástroj pro strategická rozhodnutí vedoucích
představitelů států. Dokonce se označují za „mírovou geopolitiku“, tedy vědu, která odmítá apriori vidět
svět v neustálém napětí, v boji mezi těmi dobrými a zlými, mezi námi a jimi a chce, aby geopolitika
vysvětlovala aktuální stav rozložení moci na mapě světa a z toho vyplývající zahraniční politiku
dotčených států a dalších aktérů v mezinárodních vztazích, nikoliv aby danou zahraniční politiku
propagovala. Pokud to ale shrneme, jak podotýká Kofroň, ve své podstatě se nejedná o nějaký svébytný
druh politické geografie či geopolitiky, ale o čisté vysvětlování zahraniční politiky bez hledání
geostrategických příčin daných strategií aktérů v mezinárodních vztazích.
Podobně je na tom tzv. Subverzní geopolitika (doslovně přeloženo „Podvratná geopolitika“), kterou
inicioval Yves Lacoste poměrně slavným titulkem své knihy La géographie ça sert d’abord à faire la
guerre45 (volně přeloženo „Geografie prostě slouží k vedení válek“, v níž se autor snaží zabývat
konflikty nejen z úrovně geopolitické. Chce tak poukázat na nutnost sledovat v geopolitice nejen státní
aktéry, ale vnímat i ty nestátní, pakliže jsou pro studovaný fenomén ve větší míře určující. Tudíž žádá,
aby se geopolitika, nebo ještě lépe „geopolitiky“ z důvodu rozmanitosti geopolitik s ohledem na to, kdo
je hlavním aktérem, nezapomínala zaměřit i na úroveň POD státy, jak jsem již výše zmínil při snaze najít
vhodnou dělicí čáru v politické geografii. Lacoste za klíčovou jednotku geopolitik neoznačuje jednotlivé
aktéry, ale teritoriální konflikty.
Oba dva přístupy jsou svým způsobem už obsaženy v intencích toho, co vše při zkoumání potenciálu
Čínské lidové republiky v kontextu mnou sledovaného cíle neopomenu. Zejména nechci nehledět úzce
pouze na mezistátní resp. mezinárodní aspekty potenciálních konfliktů, které Čína může vést. Budu se
proto snažit jít i pod tuto (mezi)státní úroveň a sledovat jednotlivé teritoriální spory, které fakticky
formují následné zahraničněpolitické strategie jednotlivých států i jiných aktérů, včetně mnou zde
primárně studované Číny.
1.4.5

Zhodnocení politicko-geografických/geopolitických teorií a přístup politické geografie,
geopolitiky a mezinárodních vztahů

Veškerou výše uvedenou úvahu o teoretických přístupech ke studiu aktérů, jakými jsou státy a menší či
větší jednotky, které jsem se zde snažil nastínit, poměrně dobře shrnuje již několikrát zmiňovaný Jan
45
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Kofroň a jeho článek polemizující o přístupech mezinárodních vztahů a geografie ke geopolitice.
Jednotlivé školy či teorie se buďto více nebo méně kloní k důrazu na objektivní nebo tzv.
intersubjektivní náhled na předmět svého studia. Zároveň dávají důraz buďto na aspekty ideové,
normativní, institucionální, ekonomicko-mocenské nebo vojensko-mocenské.46
Zároveň je jasné, že se při studiu prostřednictvím jednotlivých škol objevují následující klíčové aspekty.
Na jedné straně se objevuje míra důležitosti vnímání prostoru a mezinárodní politiky a na straně druhé
míra důležitosti materiálních a ideačních proměnných a to v zásadě v souladu s tím, co jsem popsal výše,
když jsem určoval, jakým směrem se bude tato práce ubírat s ohledem na metateoretická dilemata, jak je
mj. ve své práci popsal na jednotlivých teoriích mezinárodních vztahů Barša a jeho kolektiv.47
Konečně se lze dívat na geopolitiku (či geopolitická studia, pokud tento termín akceptujeme) z pohledu,
který ve svých studijních materiálech „Geopolitika – nástroj a proces politické organizace prostoru“ pro
své posluchače nabízí Jiří Tomeš.48 Geopolitika může být totiž vnímána jako:
1) věda
2) aplikovaná věda
3) teorie
4) metoda a analýza
5) koncepce, strategie, doktrína a kód
6) flexibilní fenomén
7) politika a politická aktivita
8) nástroj politické a geografické proměny světa a společnosti.
Tomeš nabízí poměrně přehlednou hierarchizaci a specifikaci geopolitiky na následující úrovně:
1) globální
46

KOFROŇ, Jan; Geopolitika na pomezí geografie a mezinárodních vztahů Mezi prostorem intersubjektivním a objektivním; Mezinárodní
vztahy, Ústav mezinárodních vztahů, v. v. i.; 2012, č. 2, ISSN-0323-1844, Graf č. 1 na str. 67.
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2) integrační
3) kulturní
4) regionální
5) lokální
6) firemní
7) trhů
Zároveň nabízí možnost sledování geopolitiky v podobě 4 aktuálních typů společenského napětí, které
vznikají v podobě
1) liberálního přístupu k ekonomice proti institucionalizované a environmentálně orientované
2) koncentrace a prohlubování rozdílů proti solidaritě a partnerství
3) dezintegrace a integrace
4) globalizace a unifikace proti specializaci a prohlubování rozmanitosti49
Všechny tyto možnosti chápání úlohy geopolitiky ale paradoxně odpovídají v podstatě přírodním
taktikám a strategiím, které velmi dobře podchycuje např. teorie her (viz dále).
V této práci se budu snažit o určitý průnik všech těchto přístupů, protože mám za to, že každý má svou
trochu pravdy a bylo by nevhodné se o jakýkoliv tento prvek „ochudit“. Zároveň hodlám využít i další
teorie a přístupy, které sice nemají primárně charakter teorií z výše zmíněných oborů, nicméně je tyto
obory v hojné míře využívají pro získávání a eventuální verifikaci svých poznatků.
1.5

Zhodnocení uvedených teorií a přístupů

V této své práci nehodlám ani jeden ze zmíněných či nezmíněných přístupů a teorií upřednostňovat,
protože se domnívám, že všechny mají při studiu jakéhokoliv společenského jevu co říci. Za jev ve
studiu politických věd lze nepochybně považovat i takový státní útvar, jakým je Čínská lidová republika
i světové aneb mezinárodní společenství, jehož je tento stát součástí.
Avizuji ale, že nehodlám úmyslně ten či onen teoretický přístup či metodu využít tak, abych za každou
cenu svou hypotézu potvrdil. Naopak se budu snažit o to, abych se i v onom poststrukturalistickém
duchu snažil o více pohledů na stejný problém. Dané výsledky založené na jedné teorii podpořím či
49

Tamtéž, str. 22
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zpochybním jinými teoriemi a metodami. Každý náhled na daný problém umožňuje, abych prakticky
alespoň částečně ověřil, zda daná hypotéza je či není pravdivá, resp. za jakých předpokladů. Domnívám
se, že soustředění se na jednu či několika z nich a ignorování ostatních přístupů by bylo považováno za
neobjektivní přístup a mohlo by to vést k poměrně banální kritice poznatků, které v této práci různými
metodami zidentifikuji ve snaze ověřit či vyvrátit původní hypotézu.
Přesto si dovolím soustředit se na jeden, dle mého názoru ne zcela dostatečně studovaný způsob/metodu
prověřování skutečností, respektive dat. Mám tím na mysli snahu využít sady různých statistických dat
do vnímání politické geografie. Doposud se tento přístup v politické geografii / geopolitice nepříliš
rozšiřuje. Pokud tomu tak je, má zatím spíše propagandistický, nikoliv objektivně verifikující charakter
užití. Na druhou stranu i tak je někdy geopolitika oprávněně negativně vnímána, neboť k jejímu
relativnímu zneužití docházelo a stále dochází.
Mým cílem je pokusit se popsat, jak vhodně využít stávající data k tomu, abychom alespoň mohli
indikovat, zda nedochází k nějakému sociálnímu, hospodářskému, environmentálnímu, vojenskému,
souhrnně k politickému či politicko-geografickému jevu, který by mohl indikovat, že se podstatnou
měrou zvyšuje pravděpodobnost, že – v případě mé práce a její základní teze - dojde k nějakému
otevřenému druhu konfliktu, jehož aktérem by byla Čínská lidová republika. V zásadě tak chci použít
metody studia politické geografie k indikování „míst“, kde dochází k jak případně ozbrojenému, tak i
doposud neozbrojenému střetu s jinými, podobně významnými aktéry v blízkém okolí ČLR i na celé
planetě, neboť ČLR je již delší dobu uznávána za jednoho z klíčových hráčů na této planetě.
Jak jsem již výše uvedl, jistotu, že to či ono nastane, nelze reálně poskytnout. Přesto nechci rezignovat
na snahu alespoň indikovat, kde na současné mapě světa, respektive zdejšího regionu, dochází
ke geopolitickým střetům mezi ČLR a ostatními aktéry mezinárodního/světového společenství, jež by až
v extrémním případě mohly vést i k ozbrojenému konfliktu za účasti ozbrojených sil ČLR. K identifikaci
použiji znalosti z dosavadního vývoje a několik směrů studia v politické geografii / geopolitických
studiích, které se zaměřují na některé jevy, jako je přítomnost etnických menšin v různých zemích, jejich
integrace s původním obyvatelstvem, jež velmi podstatným faktorem v případě vztahů Číny se svým
nejbližším okolím, tedy zejména se státy na východ a na jih od ČLR. Podobně zajímavým faktorem je
například kulturní rozšiřování povědomí o národních kulturách mimo svůj rámec. V případě Číny novou
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roli po vzoru Francouzských či Goetheho institutů nabývají tzv. Konfuciova centra a učebny, jichž bylo
v celém světě v roce 2011 už přes 700.50 Vlastní web Konfuciova centra uvádí, že v roce 2009 měl 322
center a 369 tříd v 96 zemích včetně jednoho centra v České republice, které je při Palackého univerzitě
v Olomouci.51
Dalšími zajímavými aspekty jsou samozřejmě hospodářské/obchodní vazby, které jednotlivé země resp.
jejich národní i nadnárodní podniky/korporace vytvářejí, čímž se budují vzájemné vazby s různými
dopady na různorodé lidské/společenské vztahy. Nelze ani opomenout vědecké vazby, které taktéž
nemalou měrou ovlivňují vzájemné vztahy na politické úrovni. A konečně nelze už vůbec opomíjet stále
posilující virtuální svět, který donedávna nebývalou měrou může ovlivnit dění ve světě i v jednotlivých,
nejen národních komunitách, dokonce i podstatněji, než tomu je v tradičnějších masmédiích, jako jsou
jak ta tištěná, tak i ta elektronická.
Fakticky se tedy v rámci studovaného subjektu a definované hypotézy budu pohybovat mezi několika
obory, které jsou schopny ve větší či menší míře potvrdit či vyvrátit, zda je hypotéza pravdivá. Těmi
obory či studii jsou politická geografie, její podobor geopolitika (pokud ji vnímáme přednostně
neideologicky, tedy, jak navrhuji, jako geopolitická studia), studia mezinárodních vztahů s jejími
podobory, jako jsou bezpečnostní a strategická studia a další společenskovědní obory, z nichž převažují
ty z rodiny politických věd. Jak jsem už ale výše zmínil, i metody a teoretická východiska těchto
tematicky blízkých oborů a podoborů odpovídají těm, které jsem již výše popsal, proto mám za to, že
není nutné se k nim vracet více, než jsem již učinil výše.

50

HARTIG, Falk; Confucius Institutes and the Rise of China; Journal of Chinese Political Science; Association of Chinese Political Studies; 2011;
str. 53-76
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Viz též na webových stránkách Konfuciova institutu http://college.chinese.cn/en/ či na jediném takovém centru v České republice, které je při
Univerzitě Palackého v Olomouci, více zde: http://konfucius.upol.cz/; [cit./vid. 11. 5. 2014].
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2

Jak tedy věrohodně předvídat budoucnost?

Lidstvo už prakticky od svého sebeuvědomění touží po tom, aby dokázalo předvídat budoucnost. Snad
nejznámější knihy světa, Starý a Nový zákon, resp. Korán, jsou typickým příkladem toho, že lidstvo
touží po tom, aby znalo svou budoucnost, aby se zbavilo stresu z toho, že neví, co se stane zítra, příští
rok, příštích deset/sto let, tedy za života svého a svých potomků.
Protože se tato práce zaměřuje na budoucí vývoj Číny, musím alespoň rámcově zmínit, jak se s tímto
problémem na politicko-filozofické úrovni tradičně vyrovnávala tato společnost. Klasický taoismus
fakticky rezignuje nad snahou budoucnost předvídat, naopak navrhuje budoucnost hledat sám sebou,
respektive cestou životem, relativně bezcílně, bez konkrétní představy. Také konfucianismus vidí
jistou budoucnosti v tom, že se udrží jasně stanovený a logicky prakticky nehybný režim, hierarchie,
která má být prakticky neotřesitelná.
Budoucnost by tudíž měla být poměrně jednoduchá, neboť by měla být prakticky stále neměnná, za což
ručí vládce a za což je vládce odměněn tím, že je mu od bohů poskytnut „nebeský mandát“ a
v konečném důsledku je tak zajištěna stabilita a bezpečnost v dané společnosti. Pouze ztráta tohoto
mandátu, což je v Konfuciově politické filozofii pouze extrémní stav, může vést k tomu, že dosavadní
vládce onen mandát ztratí a získá jej nový vládce/nová dynastie. Jinými slovy, konfucianismus zaručuje
nebeský mandát potud, pokud daný vládce splňuje podmínky pro „vlastnictví“ onoho nebeského
mandátu. V praxi ale není příliš jasné, za jakých konkrétních podmínek by ke ztrátě mandátu došlo.52
Důvod, respektive motivace pro to, abychom znali naši budoucnost, je dle mého názoru poměrně
jednoduchá – strach, strach o život, resp. o živobytí.53 Lidé se nechtějí bát, chtějí mít jistoty, chtějí
zabránit tomu, aby je cokoliv překvapilo, chtějí přežít a v ideálním případě využívat maximum možných
výhod, které ze života v daném prostoru pro ně plynou, a v neposlední řadě chtějí zajistit obdobné jistoty
i svým potomkům.

52

Pro podrobnější vhled doporučuji následující konzultaci: RIGEL, Michal; Spravedlivý důvod k válce z pohledu zakladatelů konfucianismu;
Mezinárodní vztahy; 2014, č. 1; str. 41-58
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Velmi zajímavým článkem, který se zabývá otázkou strachu a jeho studiem v souvislosti s totalitními a autoritářskými režimy, je
rozhovor s historikem Michalem Pullmanem, který mj. říká že „jen málo solidních hostoriků starších období pracuje s kategoriemi jako
schizofrenie a strach. Ty používají spíše soudobé dějiny, aby vysvětlily popularitu diktatur.“ Nový Prostor; Násilí a dějiny – rozhovor
s historikem Mochalem Pullmanem; SLAČÁLEK; str. 20-23; Praha; 17. 1. 2014; ISSN 1213-1911; str. 22
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Lidstvu se do dnešních dnů prakticky podařilo ovládnout veškeré materiální zdroje naší planety na
povrchu i pod povrchem země54, dokonce ví, jak zvládat a ochránit se od donedávna nemyslitelných
přírodních hrozeb, jako jsou zemětřesení, ničivé vlny tsunami, záplavy, sucha a další extrémní přírodní
jevy. To však samozřejmě neznamená, že vždy, všude a všechny tyto přírodní živly ovládá natolik, aby
mohlo tvrdit, že se jich už nemusí obávat. Spíš je tomu v poslední době naopak. V této chvíli ponechám
stranou některé přírodní vlivy, jejichž existence se téměř s jistotou přičítá značnému hospodářskému
rozmachu lidské činnosti především po nástupu industrializace a rozšíření tohoto jevu na globální
úrovni. Míním tím především aktuálně nejznámější fenomén tzv. globálního oteplování či značné
znečištění základních komodit, jež jsou nutné pro živou přírodu a potažmo pro lidstvo, tedy (pitnou)
vodu, půdu a ovzduší.55
Je zřejmé, že při snaze predikovat ten či onen vývoj je nutné vycházet mj. i z dosavadních znalostí.
Znalosti lze primárně rozdělit na ty, které vyplývají z více či méně objektivních dat a na ty, které
vycházejí především z dosavadních zkušeností, které jsou zejména studujícímu/vědci známé. Domnívám
se, že zkušenosti a z toho plynoucí znalosti, které doposud vědecká obec a obecně lidstvo nabylo, jsou
sice poměrně dobře ověřované, nikdy však nebudou natolik komplexní, aby nebyly napadnutelné
zejména pro jejich neúplnost. Obdobně je tomu u informací, které jsou považovány za relativně
objektivní, mezi něž se řadí i statistická data. I proto je nutno většinu výroků o tom, co se stane nebo
nestane, alespoň doplnit o stanovisko, že k tomu či onomu jevu dojde či nedojde v přibližně následující
stupnici:
1) s menší mírou pravděpodobnosti
54

Stále tu jsou samozřejmě technologické a ekonomické rezervy, ale je jich stále méně. Prakticky nejméně využívaným zdrojem na planetě Zemi
tak dnes jsou pouze nejhlubší části mořského dna. Na druhou stranu právě moře a oceány tvoří 70% povrchu naší planety a jejich průměrná
hloubka je 3682 metrů (viz Charette, Matthew; Smith, Walter H. F. (2010). "The volume of Earth's ocean". Oceanography 23 (2): 112–114.
http://dx.doi.org/10.5670/oceanog.2010.51. Retrieved 27 September 2012; čerpáno z Wikipedia – the free Encyclopedia; heslo Ocean;
27. 4. 2014; [cit./vyd. 27. 4. 2014]; http://en.wikipedia.org/wiki/Ocean#cite_note-Charette_Smith_Ocean-depth-8). Přitom zatím nejhlubší
podmořská vrtná plošina dosáhla hloubky cca 10.000 stop (3048metrů), tudíž lidstvo je alespoň zatím technicky a zároveň ekonomicky (nebo
politicko-strategicky) schopno využít pouze necelou polovinu moří. Na druhou stranu právě nejhlubší místa moří a oceánů jsou
z hospodářského hlediska nejméně zajímavé, neboť zde prakticky nejsou žádné zajímavé suroviny, zejména ty geopoliticky aktuálně
nejzajímavější (ropa, zemní plyn).
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Tato práce se nezaměřuje na problematiku globálních změn, nicméně je možné doporučit zatím poslední zprávu OSN, resp. její Mezivládního
panelu o změně klimatu, která explicitně popisuje aktuální stav naší planety s ohledem na probíhající změny klimatu, viz Stocker, Thomas F.;
Qin, Dahe; Plattner, Gian-Kasper et.al.; Climate Change 2013, The Physical Science Basis, Working Group I Contribution to the Fifth Assessment Report of
the Intergovernmental Panel on Climate Change; Cambridge University Press; Cambridge, New York, Melbourne, Madrid, Cape Town, Singapore,
São Paolo, Delhi, Mexico City; 2013; ISBN 978-1-107-05799-1 hardback, ISBN 978-1-107-66182-0 paperback; [cit./vyd. 4. 5. 2014];
http://www.climatechange2013.org/images/report/WG1AR5_ALL_FINAL.pdf
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2) se střední mírou pravděpodobnosti
3) vysokou mírou pravděpodobnosti
4) velmi vysokou mírou pravděpodobnosti
5) s mírou pravděpodobnosti hraničící s jistotou
Proto, abych mohl definovat metodu, která by nejlépe pomohla stanovit budoucí vývoj, je nutné si
současné metody snažící se předvídat budoucnost představit a kriticky je zhodnotit z hlediska hledání
odpovědi na základní otázku mé práce, tj. zda je krajně nepravděpodobné, že by Čínská lidová
republika byla v horizontu cca 50 let hrozbou pro stabilitu světového politického systému a že by
usilovala o prosazení svých velmocenských ambicí za použití svých ozbrojených sil v takové míře,
že by ohrožovala její bezprostřední i vzdálené okolí.
Nemnozí současní političtí vědci i sociologové a mnozí další řeší podobný problém, jaký se snažím v
této práci v maximální možné míře i já. Majíc k dispozici jednoho výzkumníka se jej snažím vyřešit tak,
aby se dané řešení mohlo eventuálně stát univerzálně použitelné pro další vědecké práce, jako je tato,
nebo aby bylo inspirací pro podobně založenou metodu předvídání/zkoumání budoucího vývoje zejména
na nadstátní resp. globální úrovni.56 Jedná se o schopnost v rozumném časovém horizontu věrohodně
predikovat geopolitický vývoj. Jak mnozí přiznávají, doposud se vědecká obec neshodla na tom, jaká
metoda by měla být ta nejlepší a ani reálně nelze nic takového očekávat už proto, že tyto snahy se často
považují apriori i za určitý druh šarlatánství. Přesto jsou někteří tací autoři, jako je například známý
prorok Nostradamus, neustále zmiňováni nebo čteni, neboť snad každý z nás touží vědět, jaká
budoucnost jej čeká. Jak je i z výše provedené analýzy aktuálních vědeckých přístupů vidno, jednotnou
metodu bohužel (alespoň zatím) nelze nalézt.
V případě mé práce jsem však značně limitován v tom, abych se zaměřil pouze na ty metody, které
nevyžadují širší, tj. skupinovou spolupráci a to z poměrně prostých důvodů. Předně tuto práci vedu na
formátu externího doktorandského studia, které samo o sobě už omezuje časovou flexibilitu samotného

Příkladem je i projekt VF20102015005 - Metody predikce dlouhodobého geopolitického vývoje střední Evropy (2010-2015, MV0/VF) vedený
doc. JUDr. PhDr. Miroslavem Marešem, Ph.D., který v podstatě identifikuje následující metody: brainstorming, focus group, explorace trendů,
delfskou metodu a scénáře, viz: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií; Výzkum vývoj a rozvoj; Přehled projektů; [cit./vid. 8. 5. 2014];
https://www.muni.cz/fss/research/projects/12943.
Obdobně tento problém uvádí ve svém článku Ondřej Ditrych, když cituje Nielse Bohra, který napsal: „Předpovídat není snadné. Zvlášť když jde
o budoucnost“. Viz DITRYCH, Ondřej; Scenáristika jako metoda v mezinárodních vztazích; v: Mezinárodní vztahy; 2012; čís. 4; Ústav
mezinárodních vztahů; Praha; str. 93.
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vědce na dobu osobního volna, zejména pak v případě, kdy se tomuto studiu věnuji při plném
zaměstnání v jiném oboru. Dalším podstatným vlivem je omezená možnost spolupráce s oborovými
kolegy, jakkoliv jsem při zpracování této práce několik velmi užitečných konzultací s kolegy absolvoval.
Konečně zde musím přiznat vlastní chybu v tom, že jsem se nepokusil pro svou práci požádat o grant na
jakékoliv vhodné grantové agentuře, která by mi poskytla potřebnou časovou a ekonomickou
nezávislost, vědom si ale toho, že bez zásadních publikací, které bych v průběhu svého doktorandského
studia uveřejnil a bez vhodného věku, neboť již nejsem nejmladší výzkumník, by nebyla má byť
sebelepší žádost o podporu s největší pravděpodobností podpořena. Dokonce ani případná podpora pro
zahraniční stáže v zemích mého zájmu by mé rodině neposkytla to zázemí, které vyžaduje pro život v
zahraničí.57 Mám však za to, že pokud tuto práci po případné úspěšné obhajobě zkonzultuji s možnými
zájemci o spolupráci, mohli bychom eventuálně společnými silami zde uvedenou poslední možnost
zrealizovat i na podkladě této práce.
Z mnohých existujících prací je však znatelné, že žádná z vědeckých metod, které lze pro predikci
jakéhokoliv (geo)politického vývoje použít, není a s mírou pravděpodobnosti hraničící s jistotou nebude
zárukou neomylnosti. I proto se mnozí vědci uchylují k používání hned několika poměrně vhodných
metod, které zde představím.
2.1

Brainstorming a Focus group

Metoda brainstormingu se používá především tehdy, když prakticky všechny jiné metody neposkytují
dostatečně objektivní a zároveň hodnotově adekvátní výsledky. V některých pracích se dokonce v této
souvislosti hovoří o metodě BOGSAT nebo BOGSTATT58. Tato metoda je vysoce závislá na znalostech
těch, kteří tzv. brainstorming59 provádějí. Metoda má v zásadě několik fází. Nejdříve se určí, kdo se má
brainstormingu zúčastnit. Doporučuje se, aby tým nebyl příliš velký, paradoxně někdy stačí i jen 2 lidé.
Doporučené maximum je 12 osob, jakkoliv nelze říci, že by nějaký počet měl být konečný, nicméně
tento počet ještě dokáže v dobré míře zaručit aktivní účast všech participantů. V případě, že se nějaký
Aktuálně pracuji jako vedoucí projektový manažer a fundraiser Botanického ústavu AV ČR, v. v. i. A pracoval jsem v Evropské komisi. V praxi
tak i mezi potenciálními žadateli o podporu jejich výzkumu vidím, jak neadekvátní podpora je ze strany grantových agentur podporujících vědu,
poskytována a jaké kritéria rozhodují o tom, které výzkumné projekty jsou prakticky podporovány.
58 Jde o zkratku „Bunch of Guys Sitting At the Table“ neboli „Parta chlapů sedících kolem stolu“, což je pojem, který údajně prvně v září 1961
použil Waldemar A. Nielsen při popisu způsobu rozhodování prezidenta J. F. Kennedyho během tzv. Kubánské krize. Viz BARRET Grant;
Hatchet Jobs and Hardball: The Oxford dictionary of American political slang; Oxford; Oxford University Press; 2004, str. 62: viz též POPIK
Barry; http://www.barrypopik.com/index.php/new_york_city/entry/bogsat_or_bogsatt_bunch_of_guys_sitting_around_the_table
59 Doslovně lze tento již zobecněný termín přeložit doslovně jako „bouření mozků“ či volně jako „burza nápadů“.
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problém rozčlení na několik menších separátních problémů (analýza), lze logicky vytvářet adekvátní
počet skupin, které řeší „partikulární“ problémy. Vzniklé skupiny posléze „vysílají“ své zástupce do
hierarchicky vyšších celků až do ústřední skupiny. Metoda má několik základních limitů. Poprvé,
metoda vyžaduje potřebný počet lidí, s čímž souvisí i cena, kterou je zadavatel ochoten za danou činnost
účastníkům zaplatit. Logicky s tím i souvisí další podstatný činitel, tedy čas, který je řešitelům problému
(podproblémů) k vyřešení dán. Konečně dalším klíčovým činitelem ovlivňujícím kvalitu takových
predikcí je míra znalostí jednotlivých členů řešitelského týmu (podtýmů) v daném oboru, tedy jak
zdatnými experty v dané oblasti jsou.
V případě mé práce jsem tuto metodu z výše uvedených klíčových činitelů omezil na minimum, resp.
jsem použil určitou obdobu brainstormingu, tj. zmiňované osobní konzultace. Jejich nevýhoda je
poměrně očividná, tj. že jsem vždy omezil téma konzultací na specifické, logicky klíčové problémy,
s nimiž se ve své práci střetávám. Další nevýhodou je nutnost vyčlenění potřebného času ze strany
výzkumníka a ze strany konzultované osoby. Podstatnou výhodou však je to, že konzultace probíhají
poměrně rychle a nevyžadují žádný další vklad, tj. jejich cena je většinou na úrovni režijních nákladů a
jsou vysoce interaktivní.
Jinou podobnou metodou by mohla být tzv. fóra, neboli zájmově orientované skupiny, které se danou
problematikou zabývají a jimž by byly položeny vhodné dotazy k danému problému/tématu. Při hledání
pomocí internetových prohledávačů a zkoumáním různých světově uznávaných sociálních sítí jsem
bohužel nenašel žádnou vhodnou skupinu, která by vhodným způsobem zkoumala geopolitickou
budoucnost Číny, pokud vynechám ty, kde je nutné platit nemalé kontribuce.60 Vždy jsem však nalezl
různé oblasti potenciálního či reálného růstu vlivu i potenciálního konfliktu a různé studie dotčených,
většinou sporných oblastí, jež hodlám individuálně zkoumat v dalších (pod)kapitolách této práce.
Jistou obdobou brainstormingu je i tzv. „focus group“ metoda. Hlavní rozdíl u těchto úvah je hledání
toho, co členové dané skupiny nejvíce zajímá, tj. jaké jsou její potřeby. Víceméně se tedy jedná o určitou
obdobu „brainstormingu“, kde se hledá řešení konkrétního problému. Odlišují se hlavně svým
zaměřením.
Jakousi výjimkou by mohlo být ale třeba fórum „China's future geopolitical evolution!“ na stránce
http://www.sinodefenceforum.com/members-club-room/chinas-future-geopolitical-evolution-6191.html, jakkoliv zatím mnoho, natož skutečně
dostatečně vědecky podložených příspěvků nemá. Téma tohoto fóra ale odpovídá předmětu této práce.
60

49

Jak kritici těchto metod oprávněně uvádějí, jednotliví účastníci těchto skupin nemusejí apriori
vyjadřovat skutečně své názory, mnohé např. závisí na tom, zda se ve skupinách nenachází příliš
dominantní osoba, jejímuž názoru mohou relativně přirozeně podlehnout ostatní členové skupiny.
Účastníci si mohou některé ideje, resp. přání „nechat pro sebe“, tudíž se relativně snižuje ideální kvalita
očekávaných výsledků. I na tyto negativní vlastnosti se ale lze dobře připravit a není tudíž zcela vhodné
tyto „kolektivní“ analytické metody zcela odmítat.
Jak jsem ale uvedl výše, tyto metody jsou do značné míry mimo mé možnosti vzhledem ke způsobu
vedení mé práce. Přesto by v případě rozvíjení navrhovaného způsobu hledání odpovědí na klíčové
otázky mohla přinést značnou přidanou hodnotu z hlediska poskytovaných informací a jejich hodnocení.
2.2

Delfská metoda

Tato metoda je opět určitou obdobou výše popsaných metod předvídání (predikce). Stejně jako výše
uvedené metody jde o metodu spočívající v dotazování vybrané skupiny, v našem případě odborníků na
dané téma. Touto metodou se daní členové skupiny postupně dotazují, otázky jdou od obecností ke stále
větším konkrétnostem, odpovědi se hodnotí a prakticky už v průběhu diskuze se dotazy hodnotí, resp. se
zjišťuje, co dotazovaní považují za „pravdu“. Tato metoda, stejně jako metody předchozí, má podobné
nedostatky, tj. možnost „svedení“ jinak názorově odlišné většiny názorem dominantní osoby. Výsledné
názory jsou také podmíněny předchozími zkušenostmi členů takové skupiny. Konečně výsledek je
zavádějící už tím, že se stále jedná o názor, který nemůže mít zcela objektivní podklad. Přesto tato
metoda se zdá být poměrně užitečná zejména ve vhodné kombinaci s velmi podobnými metodami, jež
jsem již výše popsal.
2.3

Metoda tvorby scénářů

Tato metoda se stala v posledních letech velice populární. Hlavní důvod lze vidět v tom, že touto
metodou se vyjadřují konkrétní možné děje s konkrétními možnými důsledky pro daný subjekt studia,
v mém případě pro Čínu a její bližší i prakticky nejširší možné okolí.61 Touto metodou výzkumník určí
několik možných skutečností, které se mohou v dohledné době stát a na základě jejich studia se určí, jak
se
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Velmi užitečný popis poskytuje článek Ondřej Dytrycha. Viz DYTRYCH, Ondřej; Scenáristika jako metoda v mezinárodních vztazích; v:
Mezinárodní vztahy; 2012; čís. 4; Ústav mezinárodních vztahů; Praha; str. 93-107
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výzkumník/výzkumníci měl/i velmi dobrou znalost studovaných aktérů a vědomost toho, jak by a za
jakých předpokladů jednali. K této metodě se velmi silně také váže tzv. teorie her a z ní odvozených tzv.
herních strategií, které různí hráči, v našem případě státní útvary, použijí, aby dosáhli jimi požadovaného
výsledku nebo aspoň nějakých dílčích zisků. Na první pohled by se mohlo zdát, že geopolitické hry
bychom mohli považovat za tzv. hru s nulovým součtem, jak ale na některých příkladech budu dále
demonstrovat, nemusí to být vždy pravdou a některé skutečnosti to již dnes dokazují.
Metoda tvorby scénářů, stejně jako předchozí metody, mají svá podstatná negativa. Zejména se jedná
o nesmírnou důležitost znalosti jednotlivých aktérů. Pokud se role kteréhokoliv aktéra ve sledovaném
scénáři nadměrně posílí nebo naopak oslabí, mohou být předpokládané reakce aktérů dokonce naprosto
opačné, např. namísto předpokládaného smířlivého chování jednoho aktéra v případě vojenské agrese
jiného aktéra bude reakce druhé strany zcela opačná, tedy např. protiútok. Nicméně autor daného
scénáře by právě tato rizika měl zhodnotit a věrohodně zdůvodnit svou domněnku, tj. má vysvětlit, proč
konflikt proběhne právě tak, jak se domnívá.
Dalším podstatným negativem je skutečnost, že nelze dopředu předvídat opravdu všechny scénáře,
jakkoliv by to tak mohl laik vnímat. Taktéž postavení jednotlivých aktérů i mezi sebou navzájem se
neustále mění a to bez ohledu na dosavadní zamýšlené scénáře. Přesto můžeme z dosavadních, zejména
historických zkušeností přepokládat, jaké scénáře jsou nebo nejsou možné a s jakým (ne)úspěchem se již
realizovaly a tudíž do jaké míry je takový scénář ne/pravděpodobný. Konečně velmi podstatným rizikem
je i skutečnost, že mnohé scénáře, zejména ty, v nichž hrozí použití nebo i jen hrozba použití
nekonvenčních zbraní hromadného ničení, jsou známé pouze z teorie a nikdy se, naštěstí,
nerealizovaly.62 Tudíž je těžké spekulovat i o tom, zda se dané scénáře skutečně stanou a za jakých
okolností. Nicméně i tyto scénáře ovlivňují ostatní možné scénáře, což se ve svých konečných
predikcích také pokusím zhodnotit.
2.4

Statistická data a jejich projekce do budoucnosti

V současnosti jsou statistická data dostupná v natolik velkém objemu, že je velmi složité až nemožné
vybrat ty nejvhodnější a prakticky nejrelevantnější sady dat, které jsou pro daný výzkum zapotřebí.
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Samozřejmě tím paradoxně opomíjím jediné skutečné použití atomových bomb Spojenými státy americkými vůči Japonskému císařství na
sklonku 2. světové války. Od té doby došlo „pouze“ k několika případům použití chemických a biologických zbraní na lokální a regionální
úrovni, nikoliv však jaderných zbraní.
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V případě snahy predikovat vývoj jakékoliv země/státu/společnosti a zejména pak jejich ekonomického,
sociálního a implicitně i politického vývoje, se sledují sady statistických informací, které většina zemí
používá ve stejných nebo velmi podobných parametrech.
Jak ale mnozí odborníci přiznávají, na přesnost a objektivnost poskytovaných dat se nemohou
bezpodmínečně spolehnout. O to větší je tento problém u zemí, jejichž ekonomika a především politika
je řízena direktivně bez možnosti zaručené, tím míním nezávislé kontroly. Naneštěstí tento problém je
typický i pro Čínskou lidovou republiku a její statistický aparát.63 Na druhou stranu i čínští komunističtí
politici zejména na nejvyšší úrovni potřebují znát skutečná data. Lze tedy s vysokou mírou
pravděpodobností předpokládat, že alespoň vybraná skupina analytiků disponuje věrohodnými
informacemi tj. pravdivými daty. Konečně je nutné si také uvědomit, že samotné manipulování se
statistickými daty je poměrně náročné ve smyslu zachování zakrytí potenciálních anomálií, které by na
manipulaci mohly poukázat.
V této práci jsem klíčová data čerpal ze statistik těch relativně nejrenomovanějších organizací, které
potřebná data sbírají, analyzují a navíc volně poskytují na svých internetových stránkách. Za
nejzajímavější vzhledem k tématu mé práce považuji publikaci vydanou Organizací pro hospodářskou
spolupráci a rozvoj (OECD) s názvem „Chinese Economic Performance in the Long Run – Second
edition, revised and updated 960-2030 AD“64 , kterou vypracoval Angus Maddison, a publikaci vydanou
Národní zpravodajskou radou Spojených států amerických (National Intelligence Council) s názvem
„Global Trends 2030: Alternative Worlds“.65
První publikace poskytuje velmi ucelený a zároveň poměrně vyvážený přehled o vývoji Číny jak
z pohledu historických událostí, tak i s ohledem právě na statistická data, s kterými ve svých analýzách
63

Za zajímavou práci o tom, jak neadekvátně konstruovaná jsou data z Národního statistického úřadu ČLR, považuji např. tu od Carstena A.
Holze. Viz HOLZ, Carsten A.; Deconstructing China’s GDP Statistics; Hong Kong University of Science and Technology; Hong Kong; 2003;
[cit./vid. 10.5.2014]; http://repository.ust.hk/dspace/bitstream/1783.1/2085/1/DeconstructexpappGD

Jak ale víme, i takové země, jako je např. Řecko, dokázalo manipulovat se statistickými daty za svou zemi, ač patří k těm liberálně-demokratickým
zemím. Viz např. BALZLI, Beat; Greek Debt Crisis: How Goldman Sachs Helped Greece to Mask its True Debt; Der Spiegel; 8. 2 2010;
[cit./vid. 10. 5. 2014];
http://www.spiegel.de/international/europe/greek-debt-crisis-how-goldman-sachs-helped-greece-to-mask-its-truedebt-a-676634.html
MADDISON, Angus; Chinese Economic Performance in the Long Run – Second edition, revised and updated 960-2030 AD; OECD; Paris,
OECD; 2007; ISBN 978 92 64 03762 5; 195 stran; [cit./vid. 11. 5. 2014]; http://chinaperspectives.revues.org/pdf/4956,
http://dx.doi.org/10.1787/086466572827
65 National Intelligence Council; Global Trends 2030: Alternative Worlds; Washington DC; NIC; 2012; ISBN 978-1-929667-21-5; 140 stran;
www.dni.gov/nic/globaltrends
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autor pracuje. Z uvedených informací pak vytváří své predikce o dalším vývoji země v perspektivě
dalších přibližně 20 let. Obdobně druhá publikace si všímá tzv. „hnacích sil“ (anglicky „drivers“), které
jsou podle autorů klíčové pro určování dalšího vývoje celé planety, kde samozřejmě Čína jakožto
prakticky klíčový aktér nechybí.
Není proto nevhodné porovnat tyto dvě publikace ve smyslu použitých statistických dat, o které
následně své analýzy opírají. Pro větší přehlednost jsem tyto statistiky rozdělil do několika tematických
skupin, tj. na a) hospodářské ukazatele, b) sociologické a demografické ukazatele, c) environmentální
ukazatele a d) mocenské (komplexní) ukazatele.
Hospodářské ukazatele
NIC (USA)

OECD

Průměrný nárůst v procentních bodech podíl HDP
na dekádu
Podíl globální spotřeby střední třídy, roky 20002050 (procenta)

Úroveň čínského a evropského HDP na hlavu,
roky 1–1700
Orná plocha, roky 1400–1995
Větší vrcholy v čínském farmářství, roky 1400–
1952
Srovnatelné úrovně hospodářského výkonu Číny a
dalších větších částí světové ekonomiky, roky
1700–2003
Podíly na světovém HDP, roky 1700–2003
Míry růstu světového HDP, roky 1700–2003
Míry růstu světového HDP na hlavu, roky 1700–
2003
Vývozy Číny, Indie a Japonska na hlavu, roky
1850–2003
Struktura čínského HDP v cenách roku 1933, roky
1890–1952
Délka železnic v provozu, roky 1870–1995

Odhad výroby americké břidličné ropy, roky
2005-2020

Podíl tržního finančního kapitálu rostoucích
ekonomik, roky 2000-2020
Podíl reálného amerického HDP na globálním
HDP, roky 1950-2030
Srovnání složení globálního HDP v našich
scénářích pro rok 2030

Výše přímých zahraničních investic v Číně, roky
1902–36
Hlavní položky v čínském komoditním obchodu v
roce 1937
Růst HDP Číny po sektorech ve stálých cenách,
roky 1890–2003
Struktura čínského HDP, roky 1890–2003
Srovnání růstu 14 zemí, roky 1913–2003
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Srovnání úrovně hospodářského výkonu 14 zemí,
roky 2003–06
Indikátory sektorového růstu výkonu Číny, roky
1952–2003
Změny v hospodářské struktuře Číny, roky 1952–
2003
Stupeň účasti v různých formách socialistického
zemědělství, roky 1950–58
Charakteristika zemědělské produkce Číny, roky
1933–2003
Wenovo měření míry změny zemědělského
výstupu, vstupu a celkového faktoru produktivity
v Číně, roky 1952–87
míry změny zemědělského výstupu, vstupu a
celkového faktoru produktivity v Číně v 4 fázích,
roky 1952–94
Srovnání úrovně výkonnosti čínského,
japonského, sovětského a amerického
zemědělství, roky 1933–94
Srovnání výkonnosti zemědělství, průmyslu a
služeb v Číně, roky 1952–2003
Charakteristika malých podniků podle druhu
vlastnictví v Číně, roky 1978–96
Charakteristika průmyslové výkonnosti podle typu
vlastnictví v Číně, roky 1952–96
Sektorové rozložení malých podniků v Číně, rok
1995
Srovnání úrovně výkonnosti čínské, japonské,
sovětské/ruské a americké průmyslové výroby,
roky 1952–94
Objem obchodního vývozu sedmi zemí, roky
1929–2003
Hodnota obchodního vývozu sedmi zemí a světa
ve stálých cenách, roky 1929–2003
Výkonnost vývozu Číny, roky 1870–2003
Geografické rozložení komoditního obchodu
Číny, roky 1952–2005
Hlavní položky komoditního obchodu Číny, rok
2005
Velikost a struktura vládních příjmů a výdajů
Číny, roky 1952–2005
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Srovnání výkonnosti HDP Číny, Ruska, Japonska,
Indie a USA, roky 1990–2030
Srovnání výkonnosti HDP na hlavu Číny, Ruska,
Japonska, Indie a USA, roky 1990–2030
Srovnání úrovně HDP v Číně a čtyřech dalších
velkých zemích, roky 1952–2003
Výkonnost světového hospodářského růstu a její
projekce, roky 1952–2030
HDP na hlavu: svět a hlavní regiony, roky 1952–
2030
Růst HDP: svět a hlavní regiony, roky 1952–2030
Podíly na světovém HDP, roky 1700–2030
Celkový HDP a produktivita práce, roky 1952–
2003
Hrubá přidaná hodnota a produktivita práce v
čínském zemědělství, roky 1952–2003
Hrubá přidaná hodnota a produktivita práce v
čínském průmyslu a stavebnictví, roky 1952–2003
Srovnání výše HDP Číny a USA, roky 1700–2030
Sociologické a demografické ukazatele
OECD

NIC (USA)
Procento městské populace
Městský podíl populace, roky 2010-2030
Globální populace v městských oblastech
Země s velkým rizikem zhroucení státu
Medián věku na úrovni zemí, roky 2010-2030

Demografické okno příležitosti

Hrubé srovnání odhadů populace Číny, Evropy,
Indie, Japonska a světa, roky 1–2003
Čínská populace, roky 1–2030 AD
Využití půdy a populace v Číně a ostatních
částech světa, rok 1993
Rozmanovy městské podíly v Číně od dynastie
Tang po pozdní Čching
De Vriesovy odhady městské populace Evropy,
roky 1000–1800
Populace po provinciích Číny, roky 1819–1953
Statistiky ohledně porodnosti, dožití, míry
zaměstnanosti a vzdělanosti populace v Číně, roky
1952–2003
Zapsání studentů podle úrovně vzdělání v Číně,
roky 1930 - 2005
Roky vzdělávání na osobu ve věku 15–64 let v
deseti zemích, roky 1950–92
Zemědělská/městská distribuce obyvatelstva v
Číně, roky 1952–2005
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Environmentální ukazatele
OECD

NIC (USA)

Environmentální index nedostatku vody po Intenzita použití energie a uhlíkových emisí v
povodích: pas vysokého nedostatku kolem roku Číně, USA a zbytku světa, roky 1973–2030
2030
Mocenské (komplexní) ukazatele
OECD

NIC (USA)

Tradiční čtyřsložková předpověď moci (HDP, Geopolitická pozice Číny, roky 1820–2003
velikost populace, vojenské výdaje a technologie)
Nový vícesložkový index předpovědi globální Základní růst ve vybraných položkách Číny,
moci (HDP, velikost populace, vojenské výdaje a Japonska, Jižní Koreje a USA, roky 1952–2003
technologie, zdraví, vzdělání a správa)
Relativní diplomatická moc vs. Relativní
materiálová moc
Globální trendy v násilných konfliktech, roky
1946-2009
Složky moci ve vedoucích zemích v roce 2030
Vojenské výdaje, roky 2010-2030
Z výše uvedeného srovnání použitých statistik lze identifikovat následující základní atributy současného
způsobu využívání statistických dat. Zcela dominantně jsou sledované údaje ekonomického, resp.
hospodářského charakteru, jako je výše hrubého domácího produktu, jeho absolutního i relativního růstu
či poklesu, jeho výše na hlavu, jejich poměr s jinými zeměmi, míra chudoby, velikost vývozu apod. Za
těmito údaji jsou nejčastěji sledovány údaje sociologické a demografické. Jakoby v pozadí se objevují
data hodnotící mocenská (vojenská) data a zcela nejméně jsou alespoň zatím sledována data
environmentální.
Uvedené informace je ale nutné vnímat i v perspektivě toho, že mnohé údaje nejsou tak dlouho
sledovány a logicky i analyzovány. Důvod lze mimo jiné vidět v tom, že některé, zvláště pak
ekonomické a sociodemografické údaje, jsou déle sledovány a logicky i analyzovány. Je však znatelné,
že i údaje environmentálního charakteru začínají být stále zajímavější a pro analytiky mají stále
důležitější roli. Na druhou stranu je až zarážející, jak relativně nepatrnou roli v těchto studiích sehrávají
údaje mocenského resp. vojenského charakteru, ačkoliv je tato problematika tak dlouho sledována.
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Pro získání lepší představy, zmiňovaná statistika „Geopolitická pozice Číny, roky 1820–2003“
v Maddisonově práci sleduje celkem pět faktorů:
1) Podíl na světovém HDP
2) Podíl na světové populaci
3) Procentní podíl HDP na hlavu vůči světovému průměru
4) Pořadí země co do výše HDP
5) Poddíl na světových vývozech66
Ani jeden z těchto prvků autor nijak mezi sebou nepoměřuje asi i proto, že to je objektivně nemožné.
Jejich interpretace je ale jednoznačná a dává čtenáři velmi dobrou představu o tom, jak se postavení
Číny ve světě v tomto období velmi dramaticky měnilo a kam by eventuálně mohlo dostoupit.
2.4.1

Jak měřit moc?

Hlavní důvod je třeba mj. vidět v tom, že moc se z objektivního pohledu velmi špatně měří, resp. měřit
lze jen některé její složky resp. používané mechanismy jejího použití. Moc je velmi komplexní, fyzicky
těžko uchopitelný jev, stejně jako je tomu se státem jakožto „neviditelným organizmem“. Máme o těchto
jevech určitou představu, ale pro svou komplexnost nám schází schopnost je vidět v celé jejich složitosti
a komplexnosti. Vždy tedy vybíráme určité pomocné nástroje, které by nám tyto skutečnosti pomohli
lépe „uchopit“. Moc lze také definovat na jedné straně jako potenciální a na druhé straně jako tu
skutečně užívanou, což zejména v mezinárodní politice je až extrémně důležité. Zároveň ne vždy
kvantita, tedy množství toho či onoho jevu v rukou dané entity, znamená více. Nelze totiž spoléhat na
již snad překonanou slavnou sovětskou ideu, že se dostatečná kvantita nakonec promění v kvalitu, což
bylo značně nepovedenou parafrází idealistické Hegelovy dialektiky o kvalitě a kvantitě. Konečně ne
vše lze skutečně přepočítat na tržní hodnotu, tedy peníze, například inteligenci, organizační schopnosti a
další velmi důležité jevy, které těžko převedeme na kvantifikovatelnou hodnotu. Jinými slovy, moc
kohokoliv, resp. jakéhokoliv organizmu (včetně státu) je velmi obtížné naprosto objektivně definovat
tak, aby to nebylo nějakým způsobem zpochybnitelné.
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MADDISON, Angus; Chinese Economic Performance in the Long Run – Second edition, revised and updated 960-2030 AD; OECD; Paris,
OECD; 2007; ISBN 978 92 64 03762 5; 195 stran; [cit./vid. 11. 5. 2014];
http://chinaperspectives.revues.org/pdf/4956,
http://dx.doi.org/10.1787/086466572827
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Dalším, avšak stále méně používaným prostředkem při studiu zemí/států na mezinárodním poli, je
poměřit moc jednoho státu vůči druhému. K poměřování docházelo, dochází a docházet bude do té
doby, dokud budou na světě alespoň dvě takové entity, nicméně takového měření moci již většinou
probíhá v podobě neozbrojeného konfliktu, tj. nejedná se většinou o válku tradiční, ale většinou o
„válku“ vedenou na poli diplomatickém či ekonomickém apod.67
I proto je problematické jednotlivá dílčí data sumarizovat do jednoduše čitelné a pochopitelné podoby,
aniž by poskytnutá data nemohla být lehce napadnuta pro nepřiměřenost či za zavádějící přístup či za
nedostatečné zohlednění různých dílčích hodnot. Jako poměrně jednoduchý příklad z vojenského
hlediska lze uvést prostý počet tanků u jednotlivých armád. Tanky lze hodnotit podle různých kritérií,
jako je jejich váha, obranyschopnost vůči útoku ze země, moře, či vzduchu, z počtu obsluhujících osob,
rychlosti, obratnosti, vybavenosti elektronikou, z dostřelu, množství munice, z míry dojezdu bez obnovy
pohonných hmot, dle data výroby, celkové výrobní ceny apod. Jaká kombinace nejen výše uvedených
charakteristik ale zaručuje to, že daný počet tanků představuje dostatečnou obranyschopnost, to může
sdělit pouze odborník, který má ty nejlepší informace nejen o všech tancích, ale i o ostatních zbraních,
které mohou takovou zbraň vyřadit z boje nebo zcela zničit. Přitom i tito odborníci nemohou disponovat
zcela komplexními informacemi, neboť musejí např. vycházet z dat, která si jednotlivé státy často velmi
bedlivě střeží a musí pak vycházet z neúplných informací. Příkladem může být vojenská operace na
začátku tzv. Irácké války (2003-2011), kde se jednoznačně projevila kvalitativní převaha amerických
tanků vůči iráckým tankům, protože měly některé podstatné parametry mnohem lepší, než ty irácké
tanky. Přitom početní převaha spojeneckých tanků nebyla natolik drtivá, aby mohly irácké tankové síly
nakonec tak jednoznačně porazit.68 Během celé vojenské operace tehdejší spojenci ztratili jen 1 britský
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Shodou okolností aktuální ukrajinská krize (2013-2014) ukazuje, jakými nástroji takové státy v současnosti disponují a co je naopak v jejich
aktivitách jednoznačně svazuje. USA například obstavily účty a majetek vybraných osob, které považují za klíčové mocenské představitele
v Rusku a na Ukrajině. Stejnou „zbraň“ se pokouší použít i Rusko. Evropská unie používá podobné zbraně, ale postrádá jednoznačnou vůli,
neboť některé země, resp. jejich klíčové podniky, mají velmi důležité ekonomické vazby na Rusko, a proto s jejich použitím váhají, neboť by to
mohlo i destabilizovat ekonomiky těchto zemí. Dochází tedy k vážení mnohých, nikoliv však všech, „pro“ a „proti“, tj. zda se má použít další
„zbraň“ vůči druhé straně, jako je například naprostý obchodní bojkot. Největší korporace začínají hledat diplomatická řešení např. v tom, že
na nátlak administrativy Bílého domu na Ekonomické fórum v Petrohradě (13. 5. 2014) neposílají své nejvyšší představitele, jak tomu bylo na
posledním takovém fóru, vědomi si toho, že na případná opuštěná místa by přišli například evropští či asijští konkurenti. Viz TŘESLÍNOVÁ,
Silvie; „Bílý dům vyzval šéfy velkých amerických firem, aby bojkotovali ekonomické fórum v Rusku“, Český rozhlas, 8. 5. 2014; [cit./vid.
10. 5. 2014];
http://www.rozhlas.cz/zpravy/svetovaekonomika/_zprava/bily-dum-vyzval-sefy-velkych-americkych-firem-aby-bojkotovaliekonomicke-forum-v-rusku--1348060.
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Viz Wikipedia – The Free Encyclopedia; heslo „2003 invasion of Iraq“; posl. aktualizace 8. 5. 2014 [cit./vid. 10. 5. 2014];
http://en.wikipedia.org/wiki/2003_invasion_of_Iraq; část „Summary of the invasion“.
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tank s částí posádky, a to jen díky tomu, že jej omylem zasáhl jiný britský tank.69 Je tedy logické, že
zjednodušené statistické informace o prostých počtech bez kvalitativního zhodnocení dané informace
mohou být bez dostatečně kvalifikované interpretace i významně zavádějící.
Pokud ale výše uvedené vybrané statistiky o moci jednotlivých zemí přijmeme tak, jak jsou, je jejich
nízký počet způsoben i tím, jak nízko jsou celkově taková data hodnocená. Jako příklad můžeme uvést
podíl vojenských výdajů na HDP země pro celkové predikce globálního i regionálního vývoje. To
zřejmě vyplývá i z toho, že aktuálními skutečnými „hybnými silami“ (drivers) nejsou tolik vojenské
aspekty moci jako právě aspekty ekonomické, sociální, resp. demografické, jakkoliv i tyto preference je
možné poměrně jednoduše zpochybnit.
Přesto i tyto údaje mohou indikovat, kde lze případně očekávat potenciální (nejen vojenský) konflikt.
Pokud například srovnáme údaje o celkové míře investic do obrany zejména států působících v této
práci partikulárně sledovaného regionu Dálného Východu, resp. Východní Asie, či chcete-li Západního
Pacifiku. Vidíme, že zejména 7 státních útvarů lze v současnosti vnímat z různých důvodů jako
potenciálně konfliktní. Jedná se o Severní Koreu,70 která je potenciálně nebezpečná vůči Jižní Koreji a
Japonsku71, ale i vůči jiným zemím tohoto regionu a potažmo vůči USA. Další potenciálně konfliktně se
chovající země jsou Čína, Japonsko, Tchaj-wan, Vietnam a Spojené státy americké. Pro Evropana je
relativním paradoxem, že za potenciálně konfliktní zemi v tomto regionu nepovažuji Ruskou federaci.
Na druhou stranu naprosté ignorování údajů o moci jednotlivých zemí je také nevhodným způsobem
zjišťování a ověřování různých domněnek a hypotéz, které z dosavadního pozorování předmětu
zkoumání nejen v této práci považuji za relevantní. Statistické informace se ve své logice snaží
v největší míře zjednodušit vnímání vybrané problematiky při snaze maximálně nezkreslovat velmi
složité jevy u studovaných subjektů. Proto je vždy nutné statistické údaje vnímat s nezbytnou opatrností
69

Viz Wikipedia – the Free Encyclopedia; článek „Challenger 2“; odstavec „Operational history“; [cit./vid. 25. 5. 2014] ;
http://en.wikipedia.org/wiki/Challenger_2 resp. zpráva o vyšetřování tohoto incidentu v Národním archivu Spojeného království Velké
Británie a Severního Irska „Board of Inquiry Report – The Board is to investigate the circumstance surrounding the deaths of 24848863 Cpl
Steve Allbutt QRL and 25119984 Tpr David Clarke QRL and the injuries occassioned to ???? LCpl ???? QRL adn ??? Tpr ??? QRL at Al Basra,
Iraq
on
25th
March
2003“;
[cit./vid.
25. 5. 2014]
http://webarchive.nationalarchives.gov.uk/20121026065214/http://www.mod.uk/NR/rdonlyres/C2384518-7EBA-4CFF-B127E87871E41B51/0/boi_challenger2_25mar03.pdf (otazníky prezentují jména vojáků, jejichž identifikaci je tímto způsobem zamezeno).
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Oficiální název je Korejská lidově demokratická republika, zkr. KLDR.
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Oficiální název je Korejská republika.
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a řádně je interpretovat a vysvětlovat. Tato nutnost je zvláště podstatná v sociálních vědách, které
zkoumají natolik komplexní organismy, jakými společnosti/státy i její menší součásti až po jednotlivé
jedince jsou.
2.4.2

Predikce pomocí statistik – projekce dat

Statistiky mohou podpořit určitou tezi či názor, nelze však na ně bezhlavě spoléhat. Naopak je nutné mít
vždy potřebný odstup od jimi poskytovaných informací a k případným analýzám jejich dat přistupovat
jako k údajům, které mohou něco naznačovat či, v ideálním případě, dokonce téměř prokazovat.
Vzhledem k účelu každé práce, jako je i má, však vypovídají zejména o minulosti a pouze s určitou
mírou spolehlivosti mohou pomoci predikovat budoucí vývoj formou projekce/extrapolace dat z
minulosti do budoucnosti. Přesto mám za to, že jejich hodnoty, pokud jsou svědomitě a pečlivě
studovány, mohou poskytnout velmi cenné údaje, které lze při analýze vybraných statistických dat zjistit
a k potřebným predikcím věrohodně využít.
V případě geopolitických studií je však nutné konstatovat, že k analyzování statistických dat z minulosti
ve smyslu hledání různých korelací mezi statisticky podchycenými informacemi (daty) a klíčovými
(geo)politickými událostmi zatím dochází jen v poměrně malé míře. Hlavní problémy ve využití
statistických dat a informací v relaci ke studiu v rámci geopolitických studií jsou následující:
1) doposud není stanoven dostatečně reprezentativní a zároveň po datové stránce historicky
dostatečně robustní zdroj či zdroje dat, na nichž by se případná korelace událostí a statistických
informací srovnávala
2) není stanovena míra důvěryhodnosti dat, která by byla považována za dostatečnou pro to, aby
bylo možné taková data použít jako věrohodná
3) není stanoven konečný nebo dočasně všeobecně akceptovaný seznam, resp. typy statistických
dat, které by byly zkoumány včetně jejich průběžné verifikace
4) není stanovena, resp. neověřila se následně míra důležitosti jednotlivých seznamů, resp. typů dat
5) není stanoven reprezentativní vzorek událostí, na nichž by se následně ověřilo, zda vybraná data,
resp. jejich směs, prokazují, že se určité události za těch či oněch podmínek skutečně dějí
2.4.3

Dosavadní pokusy o statisticky založenou definici moci států

Nelze však říci, že by neexistovaly již i poměrně uznávané pokusy stanovit, co by zejména v případě
stále nejdůležitějších (geo)politických aktérů, tj. států, určovalo jejich (geo)politickou pozici/moc.
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Příkladem je již výše zmiňovaná studie NIC, která odkazuje na tzv. tradiční čtyřsložkový žebříček
tvořící index globální moci (Global Power Index)72 složený z těchto hodnot:
1) Hrubý národní produkt
2) Velikost populace
3) Vojenské výdaje
4) Technologie
Tamtéž autoři studie představují i tzv. nový index globální moci (New Global Power Index), do něhož
kromě čtyř výše uvedených faktorů/indikátorů přidávají následující tři složky:
5) Zdraví
6) Vzdělání
7) (Státní) správa73
Tyto indexy vycházejí z projektu Centra pro mezinárodní budoucnosti (International Futures Center),
vytvořeného Frederickem S. Pardee, který shodou okolností vznikl na Univerzitě Denver v Coloradu,
USA na zdejší Škole mezinárodních studií Josefa Korbela.74 Za klíčové lze označit jejich práce nazvané
„Forecasting Productivity and Growth in International Futures (IFs)“, resp. „Forecasting Long-Term
Global Change: Introduction to International Futures“ Barryho B. Hughese.75 Jejich práce především
poměrně podrobně analyzují jednotlivé sledované prvky na relativně detailní úrovni včetně jejich
vzájemných vztahů (korelací, závislostí) resp. vliv na celkový výkon, resp. postavení světových aktérů
prvního řádu, tj. států.
Autoři těchto databází a jejich vizualizací včetně projekcí do budoucnosti např. ověřovali, zda je
podstatnější míra globalizace nebo integrace dané ekonomiky, tedy do jaké míry jsou tyto subjekty do

National Intelligence Council; Global Trends 2030: Alternative Worlds; Washington DC; NIC; 2012; ISBN 978-1-929667-21-5; 140 stran;
www.dni.gov/nic/globaltrends, str. 17
73 Anglicky „Governance“
74 Josef Korbel (1909-1977) je otcem Madeleine Albrightové. Osobně byl dlouholetým diplomatem ve službách Československého státu před,
během a po druhé světové válce. Po komunistickém převratu v Československu a jeho odsouzení k trestu smrti v nepřítomnosti požádal o azyl
v USA, kde výše zmíněnou školu založil.
75 HUGHES, Barry B.; Forecasting Productivity and Growth in International Futures (IFs), Part 2 – Driving the Drivers and Indices; Graduate
School of International Studies, University of Denver; May 2005.
HUGHES, Barry B.; Forecasting Long-Term Global Change: Introduction to International Futures; Federick S. Pardee Center for International
Studies, Josef Korbel School of International Studies, University of Denver; December 2009
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světové ekonomiky zapojeny a logicky na ní závislé. Zejména pak vyhodnotili jako nejdůležitější
následující 4 potenciální hybatele (drivers) růstu společností/států:
1) lidský kapitál (vzdělávání po kvalitativní i kvantitativní stránce, zdraví)
2) sociální kapitál a (státní) správu (komunitní sílu, kvalitu (státní) správy, politiky správy a jejich
orientaci)
3) fyzický kapitál (infrastruktury tradiční i moderní, mohutnost např. energetických systémů a
přírodní kapitál (zejména obnovitelné zdroje))
4) znalostní základnu (tvorbu, přizpůsobivost a rozptyl)76
Z hlediska možností dalšího studia je však nutné upozornit na to, že své informace a modely nepovažují
za směrodatné a naopak umožňují volně využívat jimi spravované statistické databáze tak, aby si
kdokoliv mohl vybrat jím nejrelevantnější informace pro výpočet vlastních predikcí. Autoři při
stanovení hodnot tvořících moc stanovili váhu jednotlivých vstupních proměnných následovně:
1) populace – 0,8
2) HDP podle parity kupní síly – 1,1
3) HDP podle parity kupní síly na hlavu – 0,3
4) Vojenské výdaje – 0,977
Práci tohoto projektu hodnotím jako velmi přínosnou z hlediska objektivity zpracovávaných a
vyhodnocovaných dat, jejich závěrů i jejich flexibility ve smyslu dalšího použití pro studie dalších
badatelů. I proto zde představuji jejich predikci vývoje podílu na světové moci u vybraných zemí do
roku 2060 včetně referenčního srovnání s Českou republikou. Jedná se o tzv. Základní případ, tedy
autory definovaný případ, který však může kdokoliv upravit podle svých představ o důležitosti
jednotlivých složek formujících „moc“ států na mezinárodním poli. Celková moc ve světě je v tomto
případě definovaná jako pomyslných 100 bodů, jež je rozděleno dle výše uvedených kritérií mezi
jednotlivé držitele moci.

Hughes, Barry B.; Forecasting Productivity and Growth with International Futures (IFs), Part 2: Driving the Drivers and Indices; Graduate
School of International Studies, May 2005, str. 2. Elektronická verze odkazovaného díla je k dispozici na této internetové adrese:
http://www.ifs.du.edu/assets/documents/productivityandindicesinifspart2v1_0.pdf; [cit./vid. 10. 5. 2014].
77 HUGHES, Barry B.; The Base Case of International Futures (IFs): Comparison with Other Forecasts; Graduate School of International
Studies University of Denver; 2004; [cit./vid. 10. 5. 2014]; http://www.ifs.du.edu/assets/documents/ifsbasecaseincontextv1_0.pdf; str. 101.
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Graf č. 1. Vývoj moci podle tzv. Základního případu International Futures78

Podobné indexy globální moci vytvořily různé think-tanky, včetně těch fungujících v Číně.
Pravděpodobně na základě poptávky ze strany Teng Siao-pchinga začal plukovník Chuang Šuo-feng a
jeho kolegové koncipovat hodnocení tzv. Komplexní národní moci (KNM)79, kterou definoval na
základě Clinovy funkce80, kterou reprezentuje následující rovnice:
VM = (KM + HS + VS) * (SZ +NV)
Jednotlivé zkratky jsou: VM - vnímaná moc; KM - kritická masa (území a obyvatelstvo); HS hospodářská síla; VS - vojenská síla; SZ - strategický záměr; VN - národní vůle. Tento vzorec je velmi
variabilní co do konkrétního obsahu. Jak se s tímto faktem vypořádali čínští vědci, je možné vyčíst např.
v disertační práci J. C. Bulkeleyové.81 V zásadě si v případě Čínského institutu pro současné
mezinárodní vztahy rozdělili proměnné na 4 skupiny, v Čínské akademii sociálních věd na 8 skupin a na
Univerzitě Čching-chua na jiných 8 skupin a to následovně.

Google’s Public Data; data jsou čerpána z Frederick S. Pardee Center for International Future;
http://www.google.com/publicdata/explore?ds=n4ff2muj8bh2a_&ctype=l&strail=false&bcs=d&nselm=h&met_y=POWER&fdim_y=scenari
o:1&scale_y=lin&ind_y=false&rdim=world&idim=country:CN:US:IN:CZ:RU:KR:TW:VN:JP&ifdim=world&hl=en&dl=en&ind=false; posl.
aktualizace 17. 1. 2014; [cit./vid. 10.5.2014].
Případná vizualizace na mapě v čase je dostupná zde http://www.google.com/publicdata/explore?ds=n4ff2muj8bh2a_&ctype=m&strail=false&
bcs=d&nselm=s&met_s=POWER&fdim_s=scenario:1&scale_s=lin&ind_s=false&idim=country:CN:US:IN:CZ:RU:KR:TW:VN:JP:BR:ID:FR:
DE:NG:ZA:TR:MX:AR&ifdim=country:parent:world&hl=en&dl=en&ind=false&xMax=177.80968437499996&xMin=54.74890937500004&yMax=1.6614319368378727&yMin=47.333226911238114&mapType=t&icfg&iconSize=0.5;
posl. aktualizace 17. 1. 2014; [cit./vid. 10.5.2014].
79 Čínsky 综合国力, pchinjin přepis [Zònghé guólì]
80 CLINE, Ray S.; The Power of Nations in the 1990s: Strategic Assessment; Lanham, MD; University Press of America; 1994. Ray S. f byl jedním
nejvýznamnějších analytiků CIA, který se mj. podílel na odhalení výstavby jaderných sil na Kubě.
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BULKELEY, Jennifer Caroline; Perspectives on Power: Chinese Strategies to Measure and Manage China's rise; ProQuest Dissertations and
Theses; 2009; ProQuest Central; str. 166-175
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1) Čínský institut pro současné mezinárodní vztahy
a. Ekonomické
b. Vědecké, technologické a vzdělanostní
c. Obranné a bezpečnostní
2) Čínská akademie sociálních věd
a. Přírodní zdroje
b. Schopnost ekonomické aktivity
c. Zahraniční schopnost ekonomické aktivity
d. Schopnosti vědecké a technologické
e. Úroveň sociálního rozvoje
f. Vojenské schopnosti
g. Schopnost vládní regulace a kontroly
h. Zahraničněpolitické schopnosti
3) Univerzita Čching-chua
a. Ekonomické zdroje
b. Lidský kapitál
c. Přírodní zdroje
d. Kapitálové zdroje
e. Znalostní a technologické zdroje
f. Vládní zdroje
g. Vojenské zdroje
h. Mezinárodní zdroje
Každá skupina obsahuje specifický seznam proměnných, které jsou v uvedených skupinách obsaženy a
každá proměnná má svou specifickou váhu v celém součtu těchto hodnot. Jak je tedy vidět, ani v Číně
nemají v tomto směru jasno, které konkrétní hodnoty a v jaké míře by měly být v celé soustavě měření
zmiňované Komplexní národní moci (KNM).82

BULKELEY, Jennifer Caroline; Perspectives on Power: Chinese Strategies to Measure and Manage China's rise; ProQuest Dissertations and
Theses; 4. 5. 2009; ProQuest Central; Podrobný popis všech složek včetně jednotlivých „vah“ jednotlivých indikátorů je přílohou této disertační
práce na str. 166-175
82
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Jiný „seznam“ proměnných představil například „India Think Tank“, jenž tento seznam dokonce nazval
Geopolitický index moci (GPI)TM.83 Jím sledované složky jsou následující:
1) Hospodářství
2) Rozvoj84
3) Vojenství
4) (Státní) správa85
5) Inovace
6) Geografie
7) Populace
8) Kultura
9) Náboženství
10) Historie
11) Diaspora
Autor tohoto indexu, Minhaz Merchant,86 každé položce přiděluje hodnoty od 0 do 10 bodů. Váha všech
11 proměnných je pravděpodobně stejná. Způsob, jakým stanovuje u každého aktéra (státu) jeho
hodnotu, není bohužel z dostupných informací příliš jasný. Jedná se tedy s největší pravděpodobností o
subjektivní odhad založený na zkušenostech (dojmech) autora. Nicméně jej zde uvádím pro získání
představy, jaké proměnné lze v rámci snahy zjistit, jak velkou moc daná země v poměru s jinými
zeměmi/státy disponuje, sledovat.
Obdobnou formou hodnocení „geopolitického postavení“ zemí indikují autoři studie OECD. Ti si
stanovili celkem 4 následující kritéria, které vyjádřili v níže vypracovaném grafu.
1) podíl na světovém HDP
2) poměr vůči světovému průměru HDP na hlavu
3) podíl na světové populaci
4) podíl na světovém vývozu

http://www.minhazmerchant.com/india_think_tank_global_intelligence_review.html
Anglicky „Development“
85 Anglicky „Governance“
86 http://www.minhazmerchant.com/india_think_tank_global_intelligence_review.html
83
84
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Původní název grafu se mi nejeví jako nejvhodnější, neboť se nedomnívám, že by pouze hospodářské a
demografické výsledky dostatečně komplexně vyjadřovaly autory zmiňované geopolitické postavení
dané země. Zároveň je nutné vzít v potaz i skutečnost, že níže převzatá statistika popisuje pouze Čínu,
tudíž logicky schází srovnání s jinými (alespoň relevantními) zeměmi. Přesto je uvedené statistické
informace považuji za dostatečně reprezentativní v tom smyslu, že velmi dobře ilustrují změnu, tj.
trendy, které nastaly během téměř dvou posledních staletí, kdy se Čína z tehdejšího (nejen)
hospodářského vrcholu na počátku 19. století postupně propadla na pomyslné dno, aby se až v letech
následujících po vyhlášení klíčových čtyř reforem Teng Siao-pchinga téměř vrátila na svou původní
hospodářskou a odvozeně i mocenskou pozici s onou výhradou o možnosti porovnání s jinými zeměmi.
Graf č. 2. Hospodářské (geopolitické) postavení Číny ve světě v letech 1820-200387

K těmto statistickým údajům však autoři záměrně nestanovují jakoukoliv vzájemnou souvislost a pouze
je používají k tomu, aby ukázali, jaký vývoj Čína v téměř 200 letech prodělala.88 Přesto se zdá, že tyto
údaje považují za vhodné k tomu, aby na jejich základě určili, jaké je geopolitické postavení vybrané
země. Této statistice schází poměření uvedených statistických informací mezi sebou, tj. jejich logická
MADDISON, Angus; Chinese Economic Performance in the Long Run – Second edition, revised and updated 960-2030 AD; OECD; Paris,
OECD; 2007; ISBN 978 92 64 03762 5; 195 stran; [cit./vid. 11. 5. 2014]; http://chinaperspectives.revues.org/pdf/4956,
http://dx.doi.org/10.1787/086466572827
88 MADDISON, Angus; Chinese Economic Performance in the Long Run – Second edition, revised and updated 960-2030 AD; OECD; Paris,
OECD; 2007; ISBN 978 92 64 03762 5; 195 stran; [cit./vid. 11. 5. 2014]; http://chinaperspectives.revues.org/pdf/4956,
http://dx.doi.org/10.1787/086466572827; str. 60
87
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indexace, tedy již zmiňované srovnání Číny alespoň s podobně významnými státy a uvedení vhodných
souvislostí. To však částečně kompenzuje porovnání růstu HDP Číny se čtyřmi zeměmi ve stejném
období, konkrétně s USA, Ruskem, Japonskem a Indií na dalších stránkách jejich práce.89 Ze
všech těchto informací lze následně vyvozovat určité vývojové/historické souvislosti ve vazbě na
tehdejší a současné světové velmoci. Uvedené údaje jsem sloučil do následujícího grafu.
Graf č. 3. HDP vybraných zemí v letech 1952-200390

Uvedená data je zároveň možné za pomoci veřejně dostupné databáze Světové banky transformovat do
následujícího srovnání HDP na hlavu na paritu kupní síly spolu s dalšími zeměmi včetně České
republiky pro získání lepšího obrazu pro českého čtenáře.

89
90

Tamtéž, str. 61
MADDISON, Angus; Chinese Economic Performance in the Long Run – Second edition, revised and updated 960-2030 AD; OECD; Paris,
OECD; 2007; ISBN 978 92 64 03762 5; 195 stran; [cit./vid. 11. 5. 2014];
http://chinaperspectives.revues.org/pdf/4956,
http://dx.doi.org/10.1787/086466572827; str. 61;
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Graf č. 4. HDP na hlavu, parita kupní síly v letech 1980-2012 u vybraných zemí91

Z výše uvedené statistiky je patrné, že mezi vybranými zeměmi ty nejlidnatější země, Čína a Indie, ve
svém průměrném HDP jsou na přibližně jedné třetině resp. jedné čtvrtině průměrného HDP na hlavu
těch nejvyspělejších Západních zemí. Zároveň však především růst HDP na hlavu v případě Číny má
setrvalou vzestupnou tendenci a vbrzku dosáhne další psychologické hranice 10.000 USD na hlavu.
Pakliže by se aktuální tendence promítla do budoucích cca 100 let, lze předpokládat, že se rozestup
velmi radikálně sníží a povede ke sblížení hospodářského výkonu této zatím nejlidnatější ekonomiky
světa s nejvyspělejšími ekonomikami. V této souvislosti je zajímavé vidět, že vývoj indické ekonomiky
je taktéž velmi pozitivní, nicméně nedosahuje oné čínské výkonnosti.

Světová banka; 8. 9. 2013; [cit./vid. 11. 5. 2014];
http://www.google.com/publicdata/explore?ds=d5bncppjof8f9_&ctype=l&strail=false&bcs=d&nselm=h&met_y=ny_gdp_pcap_pp_kd&scale
_y=lin&ind_y=false&rdim=country&idim=country:CHN:CZE:KOR:USA:RUS:JPN:IND:GBR:DEU&ifdim=country&ind=false
91
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Graf č. 5. HDP na hlavu v USD roku 2010 v letech 1945-2010 – vybrané země92

Poslední výše uvedená statistika ukazuje trendy v růstu HDP na hlavu v 10 vybraných zemích za
posledních přibližně 60 let.93 Graf mimo jiné zřetelně potvrzuje, jak relativně nízký je hrubý domácí
produkt na hlavu v Číně vůči vyspělým zemím včetně dominujících Spojených států amerických. Na
druhou stranu posun za posledních 60 let byl enormní, když v roce 2010 HDP na hlavu v Číně byl již
cca 26,34% HDP na hlavu v USA, přitom v roce 1950 to bylo pouhých 4,68%. Uvedená statistika dále
prokazatelně dosvědčuje i to, že růst HDP na hlavu se v Číně v posledních několika letech nezastavil,
resp. pouze trochu zpomalil, jakkoliv u všech ostatních zemí registrujeme krátkodobý propad, který
nastal zejména v letech 2008-2009, v případě SSSR a nástupnického Ruska zejména těsně po rozpadu
Sovětského svazu.
2.4.4

Statistika a případ Fukuyama vs. Huntington

Lze konstatovat, že je složité vyhodnocovat a porovnávat jakékoliv údaje proto, abychom mohli
prokázat předem stanovenou hypotézu na základě známých/historických dat. Příkladem může být i níže
přiložená statistika. Pro dílčí komparaci jsem si vybral díla dvou dnes asi nejznámějších a zároveň
nejdiskutovanějších autorů vizí o budoucí podobě globálního uspořádání světa, jimiž jsou Samuel P.

BOLT, J. a ZANDEN, J. L. van (2013); The First Update of the Maddison Project; Re-Estimating Growth Before 1820. Maddison Project
Working Paper 4; New Maddison Project Database; http://www.ggdc.net/maddison/maddison-project/data/mpd_2013-01.xlsx; [cit./vid.
11. 5. 2014]
93 V grafu jsem zachoval data z již zaniklého Sovětského svazu a jeho hlavního nástupce, tedy Ruské federace, naopak Českou republiku již
samostatně neuvádím a uvádím data za Českou i Slovenskou republiku.
92
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Huntington a jeho kniha „Střet civilizací – Boj kultur a proměna světového řádu“94 a Francis Fukuyama
s dílem nazvaným „Konec dějin a poslední člověk“95. Uvažoval jsem, jak nejlépe oba autory a jejich
práce navzájem co možná nejobjektivněji porovnat a zjistit tak, do jaké míry počítají s těmi nejvíce
zmiňovanými idejemi a jejich nositeli, tedy státními i nestátními aktéry. Zejména mne i z hlediska
předmětu mnou zkoumaného zajímalo, do jaké míry jsou jevy jako Čína, resp. Dálný Východ (chcete-li
Západní Pacifik nebo Východní Asie) v jejich vizích budoucího světa zmiňovány. Jak víme, každý
z těchto autorů vidí budoucnost velmi odlišně, respektive každý z nich nahlíží na budoucí svět z jiného
úhlu pohledu, což je nakonec vede i k odlišným vizím budoucího vývoje světa.
V případě Huntingtona je vize spíše konfliktního rázu, neboť po téměř jedno století trvajícím
ideologickém rozdělení planety po 2. světové válce očekává nové rozdělení světa, a to na kulturněcivilizačních hranicích. Francis Fukuyama naopak očekává „konec dějin“, neboť dle jeho názoru
můžeme sledovat postupnou demokratizaci a liberalizaci stále hlouběji pronikající do globalizovaného
světa, která má vést k praktickému vyhynutí neliberálních a nedemokratických režimů – tedy ke konci
dějin ve smyslu ukončení dlouhodobého hledání ideálního uspořádání světa. Oba dva autoři zkoumají
celou planetu, resp. aktuální a jimi předpokládané budoucí politické uspořádání světa při diskuzi nad, dle
jejich názoru, aktuálními klíčovými oblastmi. Oba dva autoři tak zároveň v podstatě reprezentují tradiční
střet pohledů na teorie mezinárodních vztahů na tzv. realistickou a liberální větev.
Vzal jsem tedy primárně rejstříky obou těchto děl a vybral jsem celkem 34 geografických a politických
pojmů, které se v těchto dvou dílech nejčastěji objevují. Spočítal jsem, kolikrát je autoři ve svém díle
skutečně zmínili a to bez ohledu na to, v jakém kontextu byly dané pojmy použity. Pro případné ověření
těchto údajů avizuji, že vlastní rejstříky obou těchto děl (v českých překladech) nejsou precizní. I zde
poskytované výsledky nemusí být zcela přesné96, nicméně snahou bylo, abych skutečně nalezl konečný
počet zmínek jak v samotných textech, tak i v ostatních odkazech, tj. i včetně literatury a odkazů, které
autoři ve svých dílech citují nebo jen okrajově zmiňují. Důvod je poměrně jednoduchý – už skutečnost,
že se tyto termíny objevují i v těchto relativně marginálních částech jejich děl, svědčí minimálně o
zájmu daného autora o danou práci jiných autorů. Pouze jsem odečítal vlastní pojem uvedený
HUNTINGTON, Samuel P.; Střet civilizací – Boj kultur a proměna světového řádu; Praha; Rybka Publishers; 2001; přel. Ladislav Nagy; ISBN 8086182-49-5, 447 stran
95 FUKUYAMA, Francis; Konec dějin a poslední člověk; Rybka Publishers, 2002, přel. Michal Prokop; ISBN 80-861182-27-4
96 Problémem může být např. uvádění termínů v různých deklinacích. Dalším problémem je možný nepřesný přepis textů, které jsem
v elektronické verzi těchto dvou děl měl k dispozici.
94
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v rejstřících, což je jediný moment kdy lze hovořit o skutečném zdvojení informace. Je ale nutné
podotknout, že na výslednou statistiku má tato úprava vstupních dat jen nepatrný vliv.
Graf č. 6. Frekvence pojmů u Huntingtona a Fukuyamy

Jak je z výše uvedené statistiky zřejmé, podařilo se prokázat, že i frekvence používaných klíčových
pojmů poměrně věrně odráží i obsah díla, jímž je v případě Samuela P. Huntingtona zaměření se na střet
hlavních potenciálně konfliktních civilizačních okruhů, které můžeme stručně vyhodnotit jako Západ
(13,9%), Islám (13,04%) a jakoby okrajový se zdá být Východ (3,02%), což sám autor také připouští.
Hlavními státními aktéry jsou na prvních místech potenciální soupeři Spojených států amerických (samy
jsou

zastoupeny

„jen“

z 5,77%),

nejvíce

však

zmiňuje

Rusko

resp.

Sovětský

svaz

(8,79%+3,27%=12,06%), následuje jej Čína (8,42%), Japonsko (6,65%), Turecko (6,16%), Srbsko
(4,07%) a Írán (3,47%).
Na druhé straně ve Fukuyamově díle registrujeme, opět v souladu s obsahem díla, mnohem slabší
zastoupení zmínek o civilizačních okruzích. Západ zmiňuje ze 4,53%, Islám z 5,46% a Východ jen
z 1,96%. O to mnohem významněji jsou zastoupeny nedávné i budoucí klíčové země světa, Sovětský
svaz resp. Rusko (26,06%+4,63%=30,69%), následně Japonsko (10,81%), USA (10,71%), Francie
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(7,72%), Čína (6,59%), Velká Británie (4,33%) a Tchaj-wan (2,78%). Paradoxně až po těchto zemích se
ve Fukuyamově díle statisticky zviditelňuje Indie (2,16%) a Írán (2,06%).
2.4.5

Statistiky – shrnutí

Máme-li uvedená data a statistiky souhrnně vyhodnotit, je nutné konstatovat, že z hlediska cíle mé práce
jsou tyto poznatky velmi užitečné pro získání lepší orientace v poměrně složité či lépe řečeno komplexní
problematice existujících dat a jejich statistického zpracování. Práce s nimi je v případě snahy o srovnání
mimořádně náročná co do pořízení dat, které jsou naštěstí volně přístupné v mnoha veřejně dostupných
studiích, zejména pak díky mezinárodním vládním i nevládním organizacím, které na tuto činnost
využívají jak svou administrativní kapacitu, tak kapacitu osvědčených vědeckých kapacit. Nicméně je
nutné konstatovat, že je zde několik limitů, které statistická data omezují vůči cíli mé práce.
1) Neexistuje žádná databáze, která by obsahovala zcela věrohodná data. Důvodů je hned několik:
a. Jedná se o relativně nově sledovaná data, která nelze zpětně sledovat nebo s určitou
mírou nejistoty resp. omezené možnosti interpretace těchto dat z hlediska dlouhodobosti
sledování těchto dat
b. Data poskytují politicky motivované a tudíž ne zcela důvěryhodné subjekty, a jejich
hodnoty mohou být záměrně modifikovány. Jak navíc zjišťujeme i z nedávných událostí
v Řecku, k manipulaci s daty nedochází pouze v zemích s nedemokratickými režimy. Je
nutné konstatovat, že i v případě mnou primárně sledované země manipulace nelze
vyloučit, jakkoliv nemám tyto informace podložené potřebnými důkazy, že jsou s malou
pravděpodobností potenciálně zmanipulované
2) Data a z nich vycházející statistiky vždy, více či méně, musejí deformovat realitu. Jedním
z jejich účelů je snaha stručněji popsat složitější realitu a nemohou ji tudíž komplexně popsat.
Na druhou stranu zatím nikdo neobjevil objektivnější, respektive komplexnější způsob popisu reality,
pokud hodlá své hypotézy potvrdit za podpory relativně objektivních dat. Tyto data a statistiky jsou
proto velmi užitečné pro jakýkoliv jiný přístup, je-li studující ke své metodě dostatečně kritický. Proto
hodlám ve své práci statistické informace využívat a to zejména v kombinaci s jejich geografickým
vyjádřením, budou-li mi na to stačit mé technické znalosti práce s mapami a daty ve vzájemné
kombinaci.

72

2.5

Socioekonomická data

Jak jsem již výše naznačil, i čínská statistická data jsou poměrně ošemetná a vždy musejí být vnímány
s určitým odstupem. Typickým příkladem může být např. prohlášení čínské vlády, že průměrný hrubý
domácí produkt Číny z roku 2005 činil 1700 USD na hlavu.97 Již první, nač se musíme kriticky zaměřit,
je otázka průměru. Např. pouhé začlenění Hongkongu do Čínské lidové republiky jakožto Zvláštní
správní oblasti v roce 1997 mohlo v rámci statistik prakticky zvýšit HDP celé Číny na hlavu o
markantních 16,6%. Na druhou stranu je ale nutné uvést, že výše uvedená statistika ZSO Hongkong není
do statistik o ČLR započítávána. Samotná ekonomika ČLR v následujícím roce 1998 podle statistických
údajů čínského statistického úřadu posílila HDP na hlavu v běžných cenách o téměř 6%.98 Nicméně
někteří analytici poměrně oprávněné váhají uvedeným statistikám uvěřit, jako tomu je i v případě analýz
několika ekonomů, jmenovitě Carstena Holze, Harryho Wu a Anguse Maddisona. Tito autoři např. na
základě nepřímých dat udělali přepočty čínských oficiálních statistik. Oficiální údaje o růstu HDP
v Číně během tzv. asijské krize indikovaly pouze mírně zpomalený meziroční růst ekonomiky o 7,8%
v roce 1998, odhady těchto odborníků však poměrně nezávisle na sobě indikují maximální růst o 0,3%
nebo dokonce propad o 0,1% (Wu).99 Jinými slovy, statistická data, která oficiální místa poskytují, a
s nimiž mj. relativně nekriticky pracují i takové instituce, jako je Světová banka či OECD, z nichž
vzhledem k robustnosti dat musím v této práci čerpat též, může vést k potenciálně mylnému dojmu, že
čínská ekonomika neustále roste a bude tomu tak ještě po dlouhou dobu. Nalezneme však i poměrně
oprávněnou kritiku těchto analýz, které zpochybňují jejich zjištění zejména na základě argumentu, že
zdroje vstupních dat jsou ve své šíři na sobě poměrně nezávislé a pokud by se někdo snažil je jakkoliv
zfalšovat, musel by provést velmi náročnou koordinovanou akci za účasti všech poskytovatelů vstupních
dat.100 O tom, že s některými daty je možné celkem jednoduše manipulovat, svět přesvědčil i již
zmiňovaný nedávno odhalený řecký případ.101 Konečně je nutné mít na zřeteli skutečnost, že kritika
těchto statistik přichází ze strany těch, kteří nesympatizují s aktuálním politickým uspořádáním v Číně a

Ministerstvo vědy a technologie ČLR; China's Parliament Endorses Major Economic Policy Changes; Xinhua; 14.3.2006; [cit./vid. 11. 5. 2014];
http://www.most.gov.cn/eng/photonews/200603/t20060314_29568.htm.
98 Vycházím z porovnání HDP na hlavu ve statistikách na serveru Index Mundi, http://www.indexmundi.com/, konkrétně ze zde uložených dat
http://www.indexmundi.com/facts/china/gdp-per-capita#NY.GDP.PCAP.CD; [cit./vid. 11. 5. 2014.]
99 Anonymní autor; China's Puzzling Numbers. The Asian Wall Street Journal; New York, N.Y.; 15. 9. 2011
100 Viz např. LUBIN, Gas; World Bank: Sorry, Chinese Statistics Are NOT Manipulated; Business Insider, Inc.; 29. 3. 2014; [cit./vid. 11. 5. 2014];
http://www.businessinsider.com/world-bank-sorry-chinese-statistics-are-not-manipulated-2010-3#ixzz31Lz4yyDR
101 BALZLI, Beat; Greek Debt Crisis: How Goldman Sachs Helped Greece to Mask its True Debt; Der Spiegel; 8. 2 2010; [cit./vid. 10. 5. 2014];
http://www.spiegel.de/international/europe/greek-debt-crisis-how-goldman-sachs-helped-greece-to-mask-its-true-debt-a-676634.html
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mají tak apriori zájem na tom, aby obraz Číny nebyl po ekonomické stránce tak nečekaně dlouho
pozitivní.
Zároveň je však také nutné upozornit na to, že průměrný hrubý národní produkt a obdobně i průměrný
příjem na hlavu v Číně je vůči hospodářsky rozvinutým zemím stále na mnohem nižší úrovni. Zejména
to platí o poměru vůči nejvyspělejším zemím světa, USA a Japonsku, jak dokazuje již výše
vygenerovaný Graf č. 4 HDP na hlavu, parita kupní síly v letech 1980-2012 u vybraných zemí, který
vychází z dat poskytnutých právě Světovou bankou. Pro lepší představu jsem do statistik začlenil i
hodnoty týkající se České republiky. Lze tak konstatovat, že HDP na hlavu v současné Číně činí
přibližně čtvrtinu průměrného příjmu v USA a Japonsku. Při srovnání s Českou republikou už je poměr
relativně lepší, neboť čínský produkt tvoří přibližně polovinu produktu českého.
Zároveň je velmi vhodné sledovat dosavadní dlouhodobý trend, který mj. ukazuje na to, že za
posledních přibližně 60 let se HDP Číny na hlavu posunul z přibližně 5 na současných cca 25% průměru
amerického HDP na hlavu102. Jinými slovy, růst je z časového hlediska relativně pomalý, má však,
alespoň zatím spíše charakter postupného zrychlování. Pakliže vezmeme v potaz konvergenční síly dle
teorie růstových modelů103, lze v případě Číny ještě po určitou dobu očekávat stoupající nebo stagnující
nebo pouze mírně klesající tendenci růstu HDP na hlavu ve srovnání s globální ekonomikou jakožto
celkem. Následně se však tento konvergenční efekt/proces téměř jistě zpomalí. Klíčovou otázkou ale je,
kde přesně určíme bod zlomu, ve kterém by mělo dojít ke zpomalování konvergenčních tendencí. Při
této analýze jsem za zlomovou hodnotu vybral tzv. medián HDP na hlavu ve světě a to z následujících
důvodů:
1) Průměrné HDP na hlavu zejména v nejvyspělejších zemích neodpovídá skutečnému mediánu
v daných společnostech, kde je disparita mezi nejbohatšími lidmi a mediánem poměrně velká
(zejména v USA)
2) Rozdíl mezi průměrným HDP celého světa a mediánem se od sebe značně liší
3) Růst k onomu pomyslnému mediánu HDP na hlavu ve světě považuji za moment, kdy daná
společnost již nebude tak rychle růst a pomalu se tento růst zpomalí

102

Viz Graf č. 5 HDP na hlavu v USD roku 2010 v letech 1945-2010 – vybrané země, str. 56

103

Barro, R. J., Sala-I-Martin, X.: Economic Growth. McGraw-Hill,1995.
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Poměrně překvapivým zjištěním při hledání této hodnoty pro mne bylo, že veškerá mi známá statistická
data tuto hodnotu přednostně nesledují. Nejlépe tuto hodnotu vypočítává OECD jako tzv. „medián
disponibilního důchodu domácností přepočtený na paritu kupní síly“.104 Tento údaj však zjišťuje
přednostně pouze o členech OECD, tudíž tyto statistická data lze jen hrubě odhadnout nebo složitě
vypočítávat z dat jednotlivých zemí. Určitou pomůckou může být např. Giniho koeficient105, který však
může získanou informaci značně deformovat vzhledem k tomu, že se spíš orientuje na míru celkového
rozložení bohatství ve společnosti než na mnou zmiňovaný medián, tedy hodnotu, která určuje, jaká je
realita „přesně“ v polovině vybrané populace. Nakonec toto číslo, tj. mediánový příjem světa na osobu,
dokázal ve své práci stanovit Branko Milanovič106 na úrovni 1.225 USD v roce 2011 na paritu kupní síly
po zdanění.107
Výše uvedenou sumu lze, dle mého názoru, považovat za tak zvaný ‚bod zlomu‘, tedy moment, kdy by
již mělo docházet ke zpomalení růstu mediánu HDP na hlavu u každé země. Nicméně je nutné si
zároveň uvědomit, že paralelně s tímto datem a příslušnou hodnotou sledujeme posun samotného
mediánu v čase, neboť zatím žádná ekonomika, resp. žádný renomovaný ekonom nepočítá s tím, že by
docházelo k zastavení růstu světové ekonomiky.
Poměrně dobře tomuto stavu odpovídá následující graf, který mj. ukazuje, jak se Čína v přepočtu na
obyvatele ve světovém žebříčku postupně posunula od samého dna nejchudších zemí světa do „lepší
poloviny“ světa.

anglicky „Median equivalized disposable household income (PPP) $“; viz OECD (2011), “Household income”, in Society at a Glance 2011:
OECD Social Indicators, OECD Publishing. http://dx.doi.org/10.1787/soc_glance-2011-6-en
105 Viz Wikipedia, the free Encyclopedia; článek Gini coefficient; 16. 7. 2014; [cit./vid. 21. 7. 2014];
http://en.wikipedia.org/wiki/Gini_coefficient
106 Milanovič, Branko; The Haves and the Have-Nots: A Brief and Idiosyncratic History of Global Inequality;
107 Gye, Hugo; America IS the 1%: You need just $34,000 annual income to be in the global elite... and HALF the world's richest people live in
the U.S.; 5. 1. 2012; www.dailymail.co.uk;
http://www.dailymail.co.uk/news/article-2082385/We-1--You-need-34k-income-global-elite--half-worlds-richest-live-U-S.html
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Graf č. 7. Průměrné HDP na hlavu v Číně a ve světě –
procento světové populace v letech 1978-2012108

Legenda: Zeleně země/obyvatelé s HDP nad úrovní Číny, červeně – Čína, hnědě - země/obyvatelé s HDP pod úrovní Číny

Výše uvedený graf mimo jiné dosvědčuje, že se Čína dokázala nejen zlepšovat v právě uvedených
měřítcích109, ale zároveň se čínské vládě podařilo samotnou zemi pozdvihnout i v konkurenci celého
světa na úroveň, kterou několik předchozích desetiletí téměř neustále ztrácela, až se dostala prakticky na
samotné dno. Na druhou stranu je z komparativního hlediska také nutné tento fakt vnímat s určitým
odstupem, neboť od roku 1978, tedy od onoho pomyslného dna, se údajně také nejlépe odráží. Přesto
poměrně strmý posun Číny, kdy díky svému růstu doslova „předběhla“ více jak polovinu světa za
pouhých cca 30 let, svědčí o nebývalém pokroku. Tento zázrak se ještě stupňuje tím, že se co do
velikosti populace Číny jedná o unikátní jev, jenž si objektivně zaslouží pozornost kohokoliv, kdo
studuje o rozvoj národních hospodářství v moderní industriální a postindustriální době.
Co však vzhledem k uvedeným souvislostem považuji za poněkud zarážející, je fakt, že mnohé
etablované instituce, z jejichž statistických souborů a analýz v této části své práce do značné míry
čerpám, mají tzv. medián, tedy pomyslnou čárou mezi „chudší“ a „bohatší“ polovinou obyvatelstva
v daných ekonomikách, za značně podceňovaný prvek. Medián totiž dle mého názoru lépe vyjadřuje to,
jaký je stav sledované skupiny v jejím ideálním středu, tedy v našem případě v jakých hospodářských
Zdroje: World Development indicators; Světová banka; 2012; ISBN 978-0-8213-8985-0; [cit./vid. 11. 5. 2014];
http://data.worldbank.org/sites/default/files/wdi-2012-ebook.pdf; World Economic Outlook; Mezinárodní měnový fond; duben 2013; ISBN 9781-61635-555-5; [cit./vid. 11. 5. 2014]; http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2013/01/pdf/text.pdf. Vypočteno na základě současných
směnných kurzů. Převzato z: ROSS, John; Key Trends in Globalisation; 10. 2. 2014; [cit./vid. 11. 5. 2014];
http://ablog.typepad.com/keytrendsinglobalisation/china/.
109 Jedná se zde o růst průměrného HDP na hlavu, nikoliv však o tzv. medián, který je z hlediska sociálního mnohem lépe vypovídající
statistickou hodnotou, neboť není značně deformována „extrémy“. Více dále v této práci.
108
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podmínkách žije průměrný člověk, nikoliv, jaký je průměrný výdělek v celé sledované skupině. Jak jsem
již výše uvedl, tato statistika se objevuje v případě studií OECD, nicméně se omezuje pouze na členy
OECD.110 Ona statistická data však, jak jsem již výše uvedl, nelze izolovaně interpretovat a je nutné je
jako všechna statistická data uvádět v nezbytném kontextu. Právě interpretace totiž zajišťuje, že data
nejsou vnímána značně deformovaně.111
Graf č. 8. HDP na hlavu vybraných zemí v letech 1960-2011112

Predikce růstu hospodářství včetně sledovaného prvku, jako je právě HDP na hlavu, resp. jeho medián,
dle mého názoru má po dosažení pomyslného bodu zlomu podobu funkce hyperbolického tangentu, tedy
křivky, která relativně postupně začíná zpomalovat svůj růst s tendencí nejdříve zrychleně stoupat do
ideální poloviny a následně svůj růst zpomaluje (viz „Graf č. 9 Ukázka hyperbolického tangentu“ níže).
Osa horizontální představuje míru růstu (HDP na hlavu) a osa vertikální představuje čas.

110

Viz OECD (2011), “Household income”, in Society at a Glance 2011: OECD Social Indicators, OECD Publishing.
http://dx.doi.org/10.1787/soc_glance-2011-6-en.

111

Učebnicovým příkladem je situace, kdy jedna osoba sní jedno kuře a druhá žádné. V průměru snědly obě osoby půl kuřete, tudíž by mohli být
ze statistického hlediska sytí. Opak je však pravdou. Obdobně je vhodné sledovat tzv. medián, neboť budeme-li mít 2 z 5 osob, které
analogicky snědly 2 kuřata a další 3 osoby, které neměli ani jedno kuře, jejich medián bude žádné kuře, což už mnohem lépe určuje, jaký je na
tom daná skupina, analogicky společnost „v mediánu“, nikoliv „v průměru“.

112

Zdroj: Index Mundi; http://www.indexmundi.com/ z: Světová banka,
dat z 23. dubna 2013; [cit./vid. 11. 5. 2014];
http://www.indexmundi.com/facts/indicators/NY.GDP.PCAP.CD/compare?country=cn#country=cn:cz:in:jp:ru:us.
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Graf č. 9. Ukázka hyperbolického tangentu113

Poněkud odlišně však působí další referenční statistický obraz, který hodnotí celkové HDP jednotlivých
zemí v běžných cenách USD, kde zejména Čína v posledních dvaceti letech vykročila ve světových
dějinách doposud nevídaným tempem k dostižení, resp. k předběhnutí všech světových ekonomik kromě
Spojených států amerických a Evropské unie. Jak ale z grafického vyjádření statistických dat jasně
vyplývá, nastoupený trend má již několik desetiletí tendenci zásadně nezpomalovat a lze tedy
předpokládat, že tento trend bude i nadále pokračovat i v následujících desetiletích. Odhadem by mělo
cca 20-40 let stačit na to, aby Čína dosáhla přibližně stejné absolutní hodnoty své ekonomiky, jako mají
tyto aktuálně dvě nejbohatší ekonomické entity světa, jakkoliv čínské hospodářství nebude mít takovou
sílu při přepočtu na obyvatele. Takzvaná extrapolace existujících dat za roky 1960-2011 s pomocí
hyperbolické funkce tangentu na dalších 50 let (do roku 2061), kterou prezentuji níže, tento trend jasně
potvrzuje. Pokud však uděláme podobnou extrapolaci v případě růstu HDP na hlavu, dosažení úrovně
USA ze strany Číny nelze reálně očekávat dříve jak ve 22. století.

Zdroj: doc. RNDr. Daniela Velichová, CSc.; 4. Elementárne funkcie (přednáška); 2. 5. 2007; [cit./vid. 11. 5. 2014];
http://www.evlm.stuba.sk/~velichova/PREDNASKY/Prednaska4.xml
113
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Graf č. 10. Extrapolace existujících dat o růstu HDP za roky 1960-2011 s pomocí hyperbolické
funkce tangentu na dalších 50 let (do roku 2061)114

Přesto vývoj posledních cca 2 až 3 let naznačuje, že by mohlo dojít k mírnému obratu, neboť statistiky
aktuálně registrují mírný pokles tempa růstu čínské ekonomiky na cca 6-7% meziroční nárůst HDP
oproti většinou více jak 10% růstu v předchozích letech115, což mj. dosvědčují i nepřímé informace
z oficiálních čínských míst.116 V odborných i laických článcích se objevují více či méně podložené
analýzy, které tvrdí, že Čína má poměrně brzy dokonce narazit do zdi, tj. že bude během několika let
nahrazena jinými, doposud menšími ekonomikami Východní resp. Jihovýchodní a Jižní Asie, jmenovitě

114

Hodnota HDP je predikována s pomocí sezónně očištěného HDP v USD s pomocí tzv. Hodrick-Prescottova filtru

Viz Graf č. 14 Vývoj HDP ČLR v letech 1952-2012, str. 109. Lze zároveň zaregistrovat poměrně zajímavé reakce, kdy se Číňané pokoušeli
z problému vinit zahraniční investory, co z Číny stahovali zisky. Viz iHNED.cz; Čína si uvědomuje ekonomické slabiny. Stěžuje si, že zisky míří
na Západ; HUDEMA, Marek; 6. 9. 2012; [cit./vid. 21. 7. 2014]; http://byznys.ihned.cz/c1-57366760-cina-si-uvedomuje-ekonomicke-slabinystezuje-si-ze-zisky-miri-na-zapad
116 WOLF, Martin; Why China's economy might topple; Financial Times (FT.Com); 2. 4. 2013; [cit./vid. 11. 5. 2014];
http://www.ft.com/cms/s/0/e854f8a8-9aed-11e2-97ad-00144feabdc0.html#axzz31MLcoDLf, nebo
SONG, Sophie; China Economic Outlook 2014: GDP Growth Softens To 7.4%, A Year For Implementing Reforms; International Business Times;
12. 12. 2013; [cit./vid. 11. 5. 2014]; http://www.ibtimes.com/china-economic-outlook-2014-gdp-growth-softens-74-year-implementing-reforms1507414 nebo
WASSENER, Bettina and BUCKLEY, Chris; China’s G.D.P. Growth Slows as Government Changes Gears; The New York Times; 14. 7. 2013;
[cit./vid. 11. 5. 2014]; http://www.nytimes.com/2013/07/16/business/global/chinas-gdp-growth-slows-to-7-5.html?_r=0
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např. Myanmarem, Laosem, Thajskem, Bangladéšem, Filipínami a Indonésií nebo nově rostoucími
africkými ekonomikami, jako je Tanzanie, Etiopie, Keňa či jiné země.117
Graf č. 11. HDP vybraných zemí v letech 1960-2011118

Dle uznávaných teorií hospodářského rozvoje lze obecně očekávat, že v případě maximální liberalizace
světové ekonomiky by mělo postupně dojít k celkové konvergenci všech ekonomik na podobnou
úroveň.119 To však neznamená, že s těmito předpoklady souhlasí všichni ekonomové. Zároveň se ale
předpokládá, že, stejně jako je tomu i u menších vnitřně liberálních (typicky národních) ekonomik,
dojde, resp. se zachová specializace různých míst/center na různou speciální produkci (včetně služeb)
v dané ekonomice a to i v případě očekávané celkové světové ekonomické liberalizace. V případě Číny
lze konstatovat, že liberalizace obchodu Číně přinese a již přináší více výhod než nevýhod. Bylo
donedávna poměrně překvapivou skutečností, že se některé závažné hospodářské krize Číny prakticky
nedotkly, nebo jejich dopad byl jen tlumený. Lze i z výše uvedených příkladů o skutečné míře dopadu
některých hospodářských krizí na čínskou ekonomiku pochybovat. Je totiž velmi pravděpodobné, že
ŠLECHTA, Ondřej; Konec ekonomického zázraku; Reflex, 5. září 2013, str. 16. Autor se v zásadě odvolává na analýzy, které poskytuje server
Stratfor http://www.stratfor.com/, viz např. videorozhovor George Friedmana a Rodgera Bakera; George Friedman and Rodger Baker on the
Post-China 16; Stratfor; 1. 8. 2013; [cit./vid. 11. 5. 2014]; http://www.stratfor.com/video/george-friedman-and-rodger-baker-post-china-16.
118 Zdroj: Index Mundi; http://www.indexmundi.com/ z:
Světová banka,
dat 23. dubna 2013; [cit./vid. 11. 5. 2014];
http://www.indexmundi.com/facts/indicators/NY.GDP.MKTP.CD/compare#country=cn:cz:xc:in:jp:ru:us.
117

119

Zde je vhodné upozornit na některé osobnosti, zejména pak na Immanuela Wallersteina, který naopak tvrdí, že k celkové konvergenci světové
ekonomiky nikdy nedojde (viz předchozí podkapitola 1.2.4 Marxismus a neomarxismus).
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některé skutečnosti nejvyšší čínské politické špičky umně nechaly statistiky svými podřízenými orgány
deformovat, nebo je nezveřejnily vůbec.120 Nicméně oběma stranám sporu o důvěryhodnosti
poskytovaných informací ohledně stavu čínské ekonomiky chybějí přesvědčivé důkazy o případné
manipulaci a druhé straně ochota nechat poskytovaná data nezávisle verifikovat.
Sociální, resp. sociologicky zkoumaná data jsou již v případě Číny mnohem věrohodnější, neboť
s těmito daty musí zacházet i státní správa a samospráva. Tudíž k jejich manipulaci nedochází, pakliže
k tomu není, stejně jako v případě dat ekonomických, politický motiv. Máme tak přístup k datům, které
hovoří o populaci v relativně apolitických termínech, jako je věková struktura či rozmístění
obyvatelstva, migrační tendence, míra vzdělanosti atpod. Na druhou stranu hodnotová sociologická data,
respektive výsledky sociologických průzkumů, jako je např. spokojenost s výkonem státní správy a
samosprávy, s politikou státu, provincie či na nižších úrovních, jsou zřídka produkovány a dokonce
minimálně veřejně prezentovány nebo dokonce medializovány. V takovém případě nemají k dispozici
relevantní data ani čínská ani světová laická i odborná veřejnost. Příčina je celkem prostá. Vládnoucí
strana a její nomenklatura považuje takové studie za nástroj možné destabilizace jejich jinak prakticky
neotřesitelné moci.121
Snad nejlepšími zpracovateli státem sbíraných a následně zpracovávaných dat kromě vlastního Čínského
statistického úřadu je Čínská akademie věd a její socioekonomové. Ti velmi pečlivě analyzují jim
dostupná data a zjišťují tak, kde v čínské společnosti mohou potenciální tenze vznikat. Jejich doporučení
jsou nejvyšším vedením velmi pozorně sledovány a dokonce v některých případech je těmto analytikům
umožněno, aby své studie veřejně publikovali. Jinými slovy, o některých socioekonomických tématech
dochází k částečné, jakkoliv značně cenzurované diskuzi v odborných i laických médiích v Číně. Jak
jsem ale již výše zmínil, existují poměrně oprávněné obavy, zda všechna data jsou věrohodná. Osobně
se však domnívám, že i tato data jsou poměrně věrohodná a lze se tedy na jejich pravdivost spolehnout.
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Dobrým příkladem je dlouhé mlčení o tzv. Giniho indexu. Viz více v kapitole 7.1 Strukturální disparity v ČLR, str. 229.
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Poměrně zajímavý náhled mi například poskytlo hledání výsledků výzkumů skrze klasický vyhledávač google.com. Jedním z prvních výsledků
byl článek Roba Schmitze „Survey: China is richer, but not happier“; 23. 5. 2012; [cit./vid. 26. 5. 2014];
http://www.marketplace.org/topics/world/survey-china-richer-not-happier. Poměrně zajímavým poznatkem bylo zjištění, že by si někteří
dotázaní dokázali představit válku Číny s kýmkoliv jako možné řešení i jejich tíživé ekonomické situace, kdy velmi negativně vnímají značnou
inflaci, velké příjmové rozdíly ve společnosti a značně omezenou možnost rozvoje vlastní budoucnosti.
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Pokud tedy shrneme využitelnost socioekonomických dat, je vždy nutné mít na paměti, z jakých zdrojů
analytici vycházejí. Určitou měrou věrohodné jsou „apolitické“ informace o sociální struktuře
obyvatelstva, mnohem méně důvěryhodná jsou data, která mají politický ráz a to včetně dat
hospodářských, jak jsem již výše popsal.122 Není tedy překvapivé, že zahraniční analytici poměrně
nedůvěřivě hodnotí některé informace, které se jim o vývoji čínské společnosti včetně jejího
hospodářství z oficiálních čínských míst dostávají. Na druhou stranu nelze ani analýzy zahraničních
expertů vnímat jako zcela důvěryhodné a bezpečné, protože existují zejména v některých tzv. thinktancích snahy vyhovět potřebám či přáním svých chlebodárců, tudíž i oni mohou poskytované informace
modifikovat do podoby, která těmto objednávkám vyhovují. Dalším faktorem u některých expertů je
někdy až zarputilé přesvědčení o nějaké skutečnosti a podle toho také hodnotí jimi studované
informace/data včetně těch socioekonomických.123 Pro získání důvěryhodnějších informací je proto
nutné pro každou situaci analyzovat informace minimálně ze dvou takto i jen potenciálně zaujatých
zdrojů. Můžeme pak s velkou pravděpodobností předpokládat, že pravda se nejspíše nachází „někde
uprostřed“.
2.6

Geografická data – historie a současnost

Pokud máme zhodnotit geografická data, která jsou při zkoumání daných zemí k dispozici, můžeme
v obecnosti konstatovat, že tato data jsou na rozdíl od dat statistických nepoměrně spolehlivější co do
objektivně srovnatelných údajů. Přesto je třeba si uvědomit, že i geografie má se statistickými daty
prakticky stejnou základní vlastnost, tj. snaží se maximálně zjednodušit pohled na svět, což vede k
logickým ztrátám někdy i velmi podstatných informací, resp. ke zdůraznění vybraných informací.
Typickým příkladem jsou nejen mapy tzv. politické, ale i mapy nesoucí jiné informace.
Úplně původním účelem map bylo zjednodušit orientaci v bezprostředním prostoru neolitických lovců,
což mj. dosvědčují nálezy na plochých kostech a klech. Mapy jsou starší než samotné písmo. První
122

V tomto směru je velmi příhodné si uvědomit, že tzv. medián ve společnosti se určuje velmi náhodným výběrem „vzorových“ rodin, které
mají reprezentovat každou vrstvu dané společnosti a právě ta „prostřední“ rodina v konečném měření reprezentuje onen hledaný medián. Je
tak poměrně jednoduché záměrně vynechat několik rodin, které se do statistiky „nehodí“, načež výsledná hodnota je velmi jednoduše
zkreslitelná vůči skutečnosti. Navíc v případě samotné Číny to znamená vybírat několik tisíc rodin (vyšší počet je už neúnosný z hlediska
značné robustnosti sledovaných rodin) z celkem stovek miliónů rodin, takže i tento způsob „souměření“ posléze může způsobit značné
deformace. Co kvalitu výsledku ještě více deformuje, je skutečnost, že v mnohých takto sledovaných případech se vzorek rodin záměrně
nemění, tudíž dochází k dalším potenciálním deformacím ve výsledcích.

Příkladem mohou být poměrně frekventované články Martina Wolfa z Financial Times, jako je „Why China’s economy might topple“, 2.
dubna 2013, www.ft.com, The Financial Times Ltd. nebo „How China could yet fail like Japan“, 14. června 2011, www.ft.com, The Financial
Times Ltd.
123
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městské státy s pomocí map mohli plánovat a rozdělovat práci včetně budování veřejných infrastruktur,
typicky zavlažovacích kanálů, ulice a obranná opatření (zdi, příkopy apod.). Je velmi pravděpodobné, že
mapy sloužily pro navigaci zejména na moři se plavícím obchodníkům, tedy pro dopravu zboží.124
Přesto se i na základě znalostí o tom, co je na nebi, dokázali orientovat v prostoru, resp. následně určovat
svou reálnou polohu tak, aby se bezpečně dostali do svého, většinou obchodního cíle. Až relativně
druhotným účelem map bylo zjednodušit rozhodování politických vůdců jednotlivých zemí o tom, jak se
bránit či naopak získat do své politické moci vybrané cíle. Zpočátku se jednalo pouze o zmapování
polohy a podoby měst, tj. důležitých obchodních křižovatek a tudíž na ně navázaný obchod a logicky
tedy hospodářskou a politickou správu, či chcete-li moc. Mapy tak záhy získaly i vojenský účel.
V současnosti existuje několik stovek typů map, které velmi podrobně a věrně mapují svět. Někdy však
mapy mají úmyslně, avšak nikoliv spekulativně nebo dokonce lživě pozměněnou podobu tak, že
dokonce ani neodpovídají nebo pouze hrubě připomínají reálnou podobu světa z tzv. ptačí perspektivy.
Vždy však mají jednu základní vlastnost – jejich základním úkolem je sdělit čtenáři, co je kde důležité.
Mapy tak obsahují především ta data/informace, která jsou pro objednavatele dané mapy nejpodstatnější,
ostatní informace jsou i úmyslně opomenuty. Příkladem „mapy“, která se snaží zkombinovat některá
data, která často pocházejí z různých statistik, která jsou na mapě vhodným způsobem (barvy, tvary
apod.) zobrazeny a která poskytované informace vysvětlují, jsou tzv. kartogramy, kartodiagramy,
anamorfózní mapy úhlojevné a anamorfózní mapy schématické. 125
Kartogram je druhem mapy, která využívá kvantitativní barevné stupnice - vyžaduje relativní čísla a při
prezentaci dat vztažených k vybranému objektu na mapě se volí stupnice barvy, čili odstíny barvy od
nejsvětlejší po nejtmavší, případně se volí barvy, které odpovídají klasické stupnici barev od nejsvětlejší
bílé, přes žlutou, červenou, modrou a hnědou k černé, nebo jedna či více těchto základních barev v
různém zbarvení. Každodenně můžeme takové mapy vidět například díky práci meteorologů a jejich
prezentacím klimatických modelů (míra srážek či míra slunečního svitu), které jsou v České republice
asi nejlépe prezentovány Českou televizí ve spolupráci s Českým hydrometeorologickým ústavem či na

Je však zajímavé, že u těch nejrannějších obchodně orientovaných námořních civilizací, jakými byli i známí Féničané, se paradoxně žádné
artefakty v podobě map nedochovaly. Viz Multimediální učebnice Kartografie a Geoinformatiky, © Obsah: V. Kaplan, K. Keprtová, M.
Konečný, Z. Stachoň, K. Tajovská ©, Design: Z. Podhrázský, Z. Stachoň, Geografický ústav PřF MU Brno, Kotlářská 2, Brno 611 37, Tel.
(+420) 549 49 4925; 30. 5. 2006; [cit./vid. 1. 6. 2014]; http://oldgeogr.muni.cz/ucebnice/kartografie/obsah.php?show=51&&jazyk=cz.
125 Nejen takové modifikované mapy jsou pro lepší pochopení doplňovány příslušnou legendou
124
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webových stránkách http://pocasi.idnes.cz.126 Tyto mapy jsou, jak jsem uváděl, třírozměrné (ploché
mapy, které se mění v čase). Pro sociální vědy je poněkud typičtějším příkladem mapy s užitím barev
např. hustota obyvatelstva na daném území apod.127
Určitou obdobou katrogramu je kartodiagram, který využívá symboly. Taková mapa jako podklad
vyžaduje absolutní čísla, na jejichž základě se pak určuje jejich velikost na mapě. Jako příklad lze uvést
velikost měst jakožto teček/koleček na relativně slepé mapě, jež se liší podle počtu obyvatelstva měst.128
Jinými, poměrně zajímavými mapami jsou tzv. anamorfózní mapy. Tyto mapy jsou především
výsledkem digitalizace map, které za použití sofistikovaného softwaru, který umožní na základě
konkrétních dat vytvořit poměrně signifikantní změnu mapy. Takové mapy pak napomáhají pochopit
rozdíly mezi geografickými informacemi a daty, které se vybraných zemí týkají. Jako příklad uvádím
mapu populace jednotlivých zemí, která je deformována na základě počtu obyvatel daného státu.
Mapa č. 2. Anamorfózní úhlojevná mapa světa deformovaná v závislosti na počtu obyvatel
daných zemí129

iDnes.cz, MAFRA, a.s.; 11.5.2014; [cit./vid. 11. 5. 2014]; zdroj dat ČHMÚ; http://www.chmu.cz/
Viz Mapa č. 3, str. 72, či Mapa č. 11, str. 107 této práce
128 Viz též Mapa č. 35 Města v Číně s více jak 1 milionem obyvatel v roce 2006, str. 200, či ukázková mapa zde
http://athena.zcu.cz/kurzy/gish/000/HTML/37/Ob95.jpg
129
SASI Group (University of Sheffield) and Mark Newman (University of Michigan), 2006; [cit./vid. 11. 5. 2014];
http://www.worldmapper.org/display.php?selected=2# nebo též http://www.worldmapper.org/posters/worldmapper_map2_ver5.pdf.
Data jsou z United Nations Development Programme’s (UNDP) Human Development Report 2004 a u některých méně obývaných nebo
politicky neuznávaných teritorií (Grónsko, Tchaj-wan apod.) autor využil data z CIA World Factbook z let 2005 a 2006; [cit./vid. 11. 5. 2014];
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/.
126
127
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Tyto anamorfózní mapy jsou typologicky buďto úhlojevné, tj. snaží se zachovávat stanovené hranice
jednotlivých subjektů a jejich vzájemné propojení, čímž logicky dochází k deformaci plochy na základě
sledované hodnoty.
Dalším příkladem jsou anamorfózní mapy schématické, na kterých se např. státy nahradí vhodným
symbolem (kolečko, čtvereček, obdélník apod.). Jejich velikost se stanoví podle sledované hodnoty.
Jako příklad zde uvádím kopii mapy z Atlasu Dnešní svět130, který zobrazuje tentýž jev, tj. počet
obyvatel jednotlivých zemí. Mapa využívá i barev k tomu, aby jasně ukázala jev, který není na první
pohled patrný, v tomto případě se jedná o hustotu obyvatelstva. Čím je tmavší, tím je hustota
obyvatelstva v dané zemí vyšší.
Na tomto příkladu je také vidět, že je možné do určité míry tyto objekty v případě potřeby upravovat tak,
aby se podobaly svému geografickému (ale i jinému) vzoru, přičemž si alespoň částečně uchovají i tu
hodnotu, kterou mají sdělit, tj. v tomto případě údaj o počtu obyvatel, kteří danou zemi obývají.
Konečně na této mapě můžeme pozorovat i zájem na tom zachovat sousedství relevantních zemí mezi
sebou, což vede k poměrně bizarnímu jevu, jímž je např. značné roztažení tvaru Ruska do faktického
tvaru provázku kolem Číny a dalších zemí, s nimiž sousedí. Tento jev mimo jiné dosvědčuje, jak slabé
postavení Rusko eventuálně vůči Číně má v případě, kdyby opět došlo k otevřenému konfliktu na Sibiři
z hlediska schopnosti nasadit proti eventuální čínské agresi lidskou sílu. Na druhou stranu je nutné držet
na vědomí jiné faktory, které takové možnosti – agresi Číny - velmi pravděpodobně zabrání, zejména
pak mohu uvést kvalitativně stále vysokou úroveň ozbrojených sil Ruska i v této oblasti. Čína by
pravděpodobně byla schopna ruské ozbrojené síly na Východní Sibiři překonat, lze ale s velkou
pravděpodobností předpokládat, že by tomu tak v současnosti bylo jen za výrazných lidských i
materiálních ztrát.

130

TOMEŠ, Jiří a kol.; Atlas – dnešní svět; TERRA; Praha; 1993
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Mapa č. 3. Hustota zalidnění a počet obyvatel zemí světa – odhad pro rok 2010131

Rozvoj nejdříve animace a dnes i počítačové techniky dokonce umožňuje vytvářet trojrozměrné resp.
čtyřrozměrné mapy132, které se v časových úsecích mění, a tudíž organicky ukazují, k jakým změnám na
daném prostoru/mapě dochází, docházelo nebo dokonce má dojít. Existují i mapy, které kombinují
prvky geografických map s mapami schematickými.
Mapy se staly už na přelomu 19. a pak především ve 20. století nástrojem, jak přesvědčovat vybranou
cílovou skupinu. Například na sklonku 1. světové války pak bylo cílem takových map přesvědčit
zejména vybranou západní veřejnost ve Francii, Anglii, Itálii a Spojených státech o vybraných cílech,
v případě českých politiků o vytvoření budoucího Československa. Paradoxně to tedy nebyl ani tak
následně poměrně nechvalně slavný Karl Haushofer, zakladatel německé meziválečné geopolitiky, jako
i českoslovenští politici a aktivisté bojující za vytvoření nových státních celků na území tehdejšího
131

TOMEŠ, Jiří a kol.; Atlas – dnešní svět; TERRA; Praha; 1993; „Obyvatelstvo v roce 2010“, str. 16 (tehdejší odhad)

132

Čtvrtým rozměrem je většinou míněn čas, ve kterém se trojrozměrná mapa mění
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Rakouska-Uherska, tedy i Československa. Ti použili tento propagandistický nástroj za účelem naplnění
svých vlastních politických cílů. Příkladem je i nedávno proběhlá výstava pohlednic znázorňující návrh
hranic budoucího Československa, která se uskutečnila v předsálí jednacího sálu Senátu Parlamentu
České republiky, kterou připravil Senátor Miroslav Krejča.133 Výstava představila mj. první pohlednice,
které byly záměrně použity jako forma propagace navrhovaného nového státu. Ukázkou budiž zde
přiložená naskenovaná pozvánka, kde je jedno z prvních zobrazení možné geografické podoby
Československa na sklonku 1. světové války.
Mapa č. 4. Etnografická mapa Zemí Českých

Následné mapy, které vytvořil v 30. a 40. letech Karl Haushofer a jeho později nechvalně známá
geopolitická škola, byly mnohem propracovanější a měly mnohem sofistikovanější politický, či chcete-li
propagandistický účel. Jako příklad poskytuji jednu ze známých map z dílny Karla Haushofera, která
poměrně explicitně kopíruje tehdejší požadavky německého národa na ovládnutí německé Střední
Evropy.

133

Výstava proběhla ve dnech 22. 10. až 4. 11. 2013 v prostorech Senátu Parlamentu České republiky v Praze
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Mapa č. 5. Mapa Střední Evropy „MittelEuropa“ dle Haushofera134

Nicméně žádná strana nastávajícího konfliktu, tedy 2. světové války, neignorovala využití map pro jimi
určený, politický resp. propagandistický účel. Typickým příkladem je například série velmi
sofistikovaných amerických filmů vedených pod názvem „Proč bojujeme“, který byl původně určen pro
americké vojáky. Série filmů jasně ukazovala cílové skupině, tj. americkým voličům a mladým mužům,
kteří byli povoláváni do armády, že okupace naprosté většiny Evropy nacistickým Německem a útok
císařského Japonska na počátku 2. světové války může ve svém důsledku vést k absolutnímu podmanění
„svobodného světa“ „otrockým světem“ včetně relativně izolovaného amerického kontinentu.
Animované mapy v tomto filmu ještě lépe rozvinuly propagandistický účel použití tohoto druhu mapy
pro jednoznačně politický, propagandistický a ve svém důsledku morální vzkaz jak pro americké
vojáky, tak i pro ty Američany, co zůstali v USA, aby jakožto více motivovaní Američané produkovali
HAUSHOFER, Karl; Weltpolitik von heute; Verlag und Vertriebs-Gesellschaft m. b. h.; Zeitgeschichte; Berlin; 1935; str. 57. Mapa převzata z:
STEUCKERS, Robert; Vouloir - archive E.R.O.E.; článek „KARL HAUSHOFER (1869-1946)“; 26. 7. 2010; [cit./vid. 11. 5. 2014];
http://vouloir.hautetfort.com/archive/2010/07/26/haushofer.html
134

88

potřebné zbraně, potraviny a další nezbytné zdroje pro dovedení 2. světové války do úspěšného konce
pro „svobodný svět“.135
Mám-li shrnout kvalitu a přínos geografických dat, respektive map, je nutné být při jejich čtení a
interpretaci velice opatrný a především nezapomenout na to, kdo je jejich autorem a jaký je jejich účel.
V případě map Číny je tento faktor velmi často vidět na různých mapách, které jsou i použity v této
práci. Kupříkladu mapa administrativního rozdělení Číny vypadá jinak, pokud ji „kreslí“ čínská vláda na
Tchaj-wanu, která má paradoxně mnohem větší územní nároky, než je tomu v případě map, které
produkuje kontinentální Čína. Obdobně je tomu i v případě map, které produkuje i česká kartografie.
Jakkoliv oficiální vláda uznává pouze jednu Čínu, na mapách kartografové (nikoliv vládní)
nezapomínají vyznačit zejména Tchaj-wan jako samostatný celek.
Jak budu v dalších částech názorně ukazovat (podkapitola 6.1.5 Jihočínské moře - Paracelské a
Spratlyho ostrovy, str. 186), zejména mapy Číny ze strany komunistické Číny, které je při studiu
možných hrozeb ze strany této země nutno přednostně studovat, nezapomínají vyznačit prakticky celé
Jihočínské moře jako teritorium, které je výsostným územím Číny. Realita je však aktuálně velmi
odlišná. Oficiální komunistické mapy tak nezapomínají veškerá sporná území ukázat jako fakticky
nesporná, což samozřejmě není v porovnání s ostatními zeměmi světa nic zvláštního. Podstatné jsou i
mapy potenciálních konkurentů, kteří si nárokují vybraná teritoria. Jejich porovnáním lze identifikovat,
do jaké míry si ten který aktér dotčené území nárokuje.
2.7

Socioekonomická geografie

Za velmi zajímavou a dle mého názoru velmi podnětnou metodu zkoumání zejména takových velkých
entit, jako je Čína, považuji i socioekonomickou geografii. Tento typ metodického přístupu ke zkoumání
vybraného jevu logicky vychází z výše popisovaných socioekonomických dat a podléhá tedy již výše
uvedeným faktorům, které mohou její obsah až dramaticky deformovat a logicky z toho vyvozovat
eventuálně zcela nepravdivé závěry. V tomto směru je tato metoda do značné míry obětí kvality
vstupních dat. Naneštěstí je to v případě studia jakýchkoliv sociálních, ekonomických a politických jevů

Why We Fight #1: Prelude to War (1943), režie Frank Capra, produkce US Army, http://www.youtube.com/watch?v=ZBtdTiHsQqI&list=P
LfWL0tT4cdiv8th-sURIxW2TEGeky9BHJ. V 1. díle nazvaném „Předehra k válce“ (Prelude to War) doporučuji především pasáž mezi 33. a 35.
minutou, kde je jasně využita animace mapy pro lepší pochopení cílů amerických nepřátel. Podobně animace jsou použity ve všech dílech této
série.
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často sdíleným rizikem, které se těžko zmírňuje, natož eliminuje. Určitý způsob alespoň částečného
zmírnění těchto deformací, jež způsobuje dodavatel vstupních dat, který má subjektivně dané motivy,
jsem již výše naznačil. Přesto jsem toho názoru, že tento nástroj nemůže zejména politický geograf při
své práci opomenout.
Socioekonomická geografie používá v zásadě 5 základních přístupů, které lze do jisté míry i navzájem
kombinovat: 1) historický 2) systémový 3) ekologický 4) matematický a 5) modelování. V případě
studia Číny z hlediska jejího budoucího geopolitického postavení ve 21. století je vhodné využít jak
metody historické, tak metody systémové a zejména metody modelování. Otakar Čerba, autor skript
k metodám socioekonomické geografie navrhuje, aby byla metoda vybrána již před studiem vybraného
jevu.136 V případě mé práce je nutné vzít v potaz skutečnost, že se v první řadě snažím právě nalézt
vhodnou metodu, která by mi pomohla co nejvěrohodněji a zároveň co možná nejobjektivněji prokázat
danou hypotézu. Proto v této práci budu víceméně testovat uvedené metody a zjišťovat jejich
relevantnost ke zkoumanému objektu. Je relativním paradoxem, že socioekonomičtí geografové vnímají
politickou geografii jako určitou poddisciplínu geografie socioekonomické, považuji to ale za v zásadě
podružnou skutečnost, která studovaný problém žádným způsobem nepomůže vyřešit.
2.8

Metoda projekce dat z minulosti do budoucnosti

Jako velmi zajímavou a pro tuto práci téměř stěžejní metodu považuji metodu projekce dat o minulosti
do budoucnosti, zejména pomocí tzv. extrapolace dosavadních dat, kterou jsem již do jisté míry
prezentoval v souvislosti s analýzou jiných metod studia daného objektu, především pak v případě
predikování ekonomického vývoje dané země. Tato metoda je v zásadě jednou z nejlepších z hlediska
spolehlivosti. Na druhou stranu právě takové metody ve svých prognózách úměrně s časovým odstupem
značně zvětšují rozptyl pravděpodobnosti daného vývoje, jak např. můžeme vidět u následující prognózy
vývoje světové populace z dílny Evropské agentury pro životní prostředí. Naneštěstí se ani na tuto
metodu nedá bezezbytku spolehnout a je proto nutné mít k výsledkům těchto projekcí resp. extrapolací
příslušný odstup, resp. kritický náhled.

Čerba, Otakar; Databázové systémy GIS, http://gis.zcu.cz/studium/dbg2/Materialy/html/index.html, kapitola Úvod do socioekonomické
geografie, http://gis.zcu.cz/studium/dbg2/Materialy/html/ch01.html; Západočeská univerzita; 2003-2004
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Graf č. 12. Projekce světové populace137

Použití příslušných metod je poměrně komplikované. Historická data, na jejichž základě se příslušná
extrapolace vytváří, mají často ne zcela jednotný charakter. Velmi často mají hodnoty, které by mohly
být potenciálně dále projektovány do budoucnosti, velmi nestabilní vývoj. I proto je možné jejich
podobu, a to nejen tu, která je pokrytá historicky získanými daty, interpretovat různými matematickými
funkcemi. Některé mohou svým charakterem odpovídat daným informacím až do nynějška. Následně,
v budoucnosti, tedy v oblasti, do níž data extrapolujeme, se však mohou chovat podle zcela jiné funkce.
Jako příklad v případě této práce uvádím růst HDP na hlavu měřenou jako medián daných zemí. Toto
číslo však bohužel žádná oficiální statistika neuvádí a lze jej tudíž pouze hrubě dovodit z dostupných
údajů, které čínské oficiální úřady poskytují. Studie, kterou ve svém článku uvádí Edward Wong,
zmiňuje dva základní údaje. Za prvé je to údaj o průměrném platu na venkově a městských
aglomeracích na rodinu, který činí 1600 resp. 2600 amerických dolarů.138 V té době žilo dle oficiálních

137

EEA; The European Environment – State and Outlook 2010: Assessment of Global Megatrends; Copenhagen; 2011; European Environment
Agency; 128 stran; ISBN 978-92-9213-208-8; tabulka 1.1, str. 14

Wong, Edward; Survey in China Shows a Wide Gap in Income; The New York Times, 19. 7. 2013,
http://www.nytimes.com/2013/07/20/world/asia/survey-in-china-shows-wide-income-gap.html?_r=0; Verze tohoto článku se objevila v tisku
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statistických dat 52,6% obyvatelstva ve městech a 47,4% na venkově. Pakliže dáme oněm průměrným
příjmům příslušnou váhu, dojdeme k průměrnému příjmu rodin ve výši přibližně 2126 USD. Medián, tj.
ještě menší než průměrný plat bude asi ještě menší, je však těžké tuto hodnotu dopočítat i proto, že
čínské úřady dlouhou dobu tajily, jaký je mimo jiné v Číně tzv. Giniho index.139 Nyní je znám a pro rok
2012 má hodnotu 47,4 (či 0,474 podle toho, jak tuto hodnotu definujeme – rozsah je buďto veden
v rozpětí od 0 do 1 nebo od 0 do 100). Pokud tedy budeme vnímat nerovnost podle tohoto poměru,
medián by měl být cca 1007 USD na rodinu, tj. 500 USD na ekonomicky aktivní osobu ročně.
Vedle toho ale stojí jiná studie, kterou provádějí na základě poměrně rozsáhlého průzkumu na
Jihozápadní univerzitě financí a ekonomiky v Čcheng-Tu140, která ukazuje poměrně značně odlišné
hodnoty. Zde docházejí k závěru, že průměrný příjem domácnosti v Číně je mnohem vyšší (viz
následující tabulka).

Průměr
Medián

Disponibilní příjem domácnosti v jüanech (RMB)141
Celkem
Město
Venkov
59 174
79 944
35 806
27 900
37 500
19 619

Trochu světla do těchto značných disproporcí přináší závěry, které učinil na objednávku ze strany banky
Credit Suise ve své studii profesor Wang Xiaolu.142 Z jeho dat, kdy nepřímo ověřoval skutečné příjmy
čínských rodin na tom, kolik fakticky tyto rodiny spotřebovaly, dospěl k závěru, že jsou na úrovni o cca
30% vyšší, než jakou uvádějí oficiální čínské statistiky. Odhaduje, že „čistý příjem z městských
čínských domácností v roce 2008 na jednoho obyvatele by měl být 32 154 RMB, tedy 90% nad
oficiálními údaji. Celkový skrytý příjem tedy může dosáhnout 9.3 bilionu RMB (to tehdy v přepočtu

dne 20. července 2013 na straně A9 newyorského vydání The New York Times s titulkem: Survey in China Shows a Wide Gap in Income.
Přeloženo do češtiny „Průzkum v Číně ukazuje velký rozdíl v příjmu“.
139 Více viz podkapitola 7.1 Strukturální disparity v ČLR, str. 229, resp. Graf č. 22 GINI index Číny, USA a České republiky 1980-2012, str.
236.
Anglicky Southwestern University of Finance and Economics, která na těchto průzkumech spolupracuje s Texas A & M University,
http://econweb.tamu.edu/gan/Report-English-Dec-2013.pdf. Vedoucím projektu je profesor Li Gan ze zmíněné Texaské univerzity, viz
http://econweb.tamu.edu/gan/gan-cv.pdf.
141 GAN, Li; China Household Finance Survey; Findings from China Household Finance Survey; Texas A&M University a Southwestern
University of Finance and Economics; leden 2013; [cit./vid. 27. 5. 2014]; http://econweb.tamu.edu/gan/Report-English-Dec-2013.pdf
140

In: Bishop, Bill; Is Chinese Annual Household Income Understated By Almost 10 Trillion RMB?; http://www.businessinsider.com nebo
http://read.bi/9TuRs1. Celá zpráva prof. Wanga je k dispozici zde https://doc.research-andanalytics.csfb.com/docView?language=ENG&source=ulg&format=PDF&document_id=805557551&serialid=KXD5Qb31LV42TBQMrz9R29
Wms5w%2bs71HyGpVLeQDV5M%3d, Chan Vincent; Analysing Chinese Grey Income; Credit Suisse, Asia-Pacific/China; 3. 2. 2008.
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činilo cca 1,35 bilionu USD), což je 30% HDP, přičemž asi 63% z těchto skrytých příjmů bylo v rukou
10% nejbohatších městských domácností“.143
Domnívám se, že až donedávna celková hodnota HDP na hlavu rostla v případě Číny nejdříve jako
velmi prudká funkce s až exponenciálním charakterem a následně (cca od roku 1995 s určitými
odchylkami) jako lineárně stoupající funkce. Průměr se v posledních 20 letech pohyboval nad téměř
všude jinde neuvěřitelným 10% ročním přírůstkem HDP. Nyní se zdá, že HDP na hlavu jako medián
Číny dosáhl světového mediánu. Tuto skutečnost však lze doložit pouze nepřímo, protože jak udávají
dostupné statistiky, počet obyvatel s denním příjmem pod 2 americké dolary144 činí cca 500 milionů
obyvatel, což je v současnosti cca 38% obyvatelstva země. Pokud tedy medián, tj. polovina obyvatel
země má adekvátně vyšší příjem, pak je roční příjem Číňana dosahujícího mediánu této země právě
přibližně na úrovni mediánu světového.145
Proto se domnívám, že již nebude HDP na hlavu v Číně růst podle funkce lineární, ale podle funkce
hyperbolického tangentu, jak jsem již prezentoval v podkapitole 2.5 Socioekonomická data146, kdy jeho
pomyslný vrchol lze stanovit v mediánu HDP aktuálně největší a nejvyspělejší ekonomiky světa na
hlavu, tj. Spojených států amerických, který dnes činí cca 29 056 USD.147
2.9

Komplexní hodnocení dat a jejich vzájemné vážení (indexace)

Pokud se snažíme vzít veškerá výše zmíněná data a jejich interpretace dohromady, můžeme s velkou
jistotou konstatovat, že je nelze jednoduše porovnávat. Aktuálně existuje už v zásadě natolik
nepojímatelné množství dat a statistik, které dokáží charakterizovat státy, že je nutné si vybrat pouze
některé statistiky a na základě jasného odůvodnění stanovit, které informace jsou vhodné a které nikoliv.

In: Bishop, Bill; Is Chinese Annual Household Income Understated By Almost 10 Trillion RMB?; http://www.businessinsider.com nebo
http://read.bi/9TuRs1
144 Jedná se o příjem v paritě kupní síly a jako čistý příjem
145 Odhaduji, že příjem v tzv. mediánu je cca 3až 3,5 USD na den, tedy 1095 až 1277,5 USD ročně. Průměr těchto dvou hodnot je matematicky
sice stále pod úrovní 1225 USD, konkrétně 1186,25 USD, ale křivka příjmová má relativně rostoucí tendenci, proto se domnívám, že se Čína při
sledování onoho mediánu aktuálně pohybuje právě na mediánu světa dle Branka Milanoviče (World Bank).
146 Viz str. 59
143

Viz http://en.wikipedia.org/wiki/Median_household_income, ověřeno 30. prosince 2013. Pro doplnění uvádím, že tzv. HDP na hlavu v USA
činí 51 704 USD (viz http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_countries_by_GDP_(PPP)_per_capita, ověřeno 30. prosince 2013), takže medián má
hodnotu pouze 57% HDP na hlavu.
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Pakliže se podíváme na historické snahy o zjišťování, které hodnoty víceméně nejlépe odhalí sílu toho či
onoho státu, logicky narazíme na následující základní problémy. Především současný svět se rozvíjí
natolik rychle, že to, co včera mělo velmi velkou hodnotu, se může během 5-10 let stát prakticky zcela
bezcenné. Tento vývoj je zejména signifikantní v oblasti informačních a komunikačních technologií. Ze
zkušenosti vlastních rodičů vím, že lidé ještě v 80. letech 20. století netrpělivě čekali na zavedení pevné
telefonní linky i několik let, a to bez ohledu na to, že v oné době byly prakticky všechny služby
nedostupné. Dnes už je tento způsob komunikace prakticky opouštěn ve prospěch mobilního spojení.
Snad ještě flagrantnější je to v případě tzv. telegramů, které již nejsou v provozu ani v tak málo
rozvinuté zemi, jakou je Indie a v roce 2013 byl v této zemi poslán poslední telegram.
Graf č. 13. Zkrácení období masového přijetí nových technologií148

Stejně tak se postupně stávají zastaralými i různé zbraně včetně letadel či lodí, které donedávna byly
vyžadované a dnes jsou fakticky neprodejné. V České republice je tak známý příklad stíhacích
podzvukových letadel české výroby Aero L-159 Alca, které jsou už prakticky neprodejné, jakkoliv zde
hrály a hrají značnou roli i vojensko-politické důvody spojené s tím, že tyto letouny obsahují citlivé
zbrojní vybavení dodané ze Spojených států amerických.

148

EEA; The European Environment – State and Outlook 2010: Assessment of Global Megatrends; Copenhagen; 2011; European Environment
Agency; 128 stran; ISBN 978-92-9213-208-8; tabulka 4.1, str. 41
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Některé údaje se tak zdají být relativně stálé ve smyslu jejich vypovídací hodnoty, tedy o síle dané
organizace, v našem případě tedy nezávislého státu. Určité typy těchto indexů jsem již popsal
v podkapitole 2.4.3 Dosavadní pokusy o statisticky založenou definici moci států.149
Dalším problémem, který vyplývá z dalších pokusů poměřovat jednotlivé země v prakticky jakékoliv
disciplíně, zejména pak v těch, které souvisí s mocí států a jejich projekcí do vztahů s ostatními zeměmi,
je právě souměřitelnost těchto hodnot. Typickým příkladem jsou prvky tzv. tvrdé moci (hard power) a
měkké moci (soft power), které hrají v různých aspektech různou roli a nelze ani jednu z těchto tzv.
mocí podceňovat. Dalším aspektem je proměnlivost důležitosti těchto prvků, kterou však také nelze
spolehlivě odhadnout, aniž by dotyčný vědec neměl potřebné, víceméně univerzální znalosti. Do jisté
míry sice existují tendence veškeré faktory transformovat, a to nejlépe na hodnotu peněz. Toto
přepočítávání je ale velmi problematické zejména u tzv. měkké moci a v případě přirozených monopolů.
Zároveň je nutné mít na paměti, že stále neexistuje dostatečně svobodný trh se vším, co spadá jak do tzv.
měkké moci (například nové patenty), tak i do tzv. tvrdé moci (například nukleární hlavice, jejich
balistické nosiče apod.).
Přesto jsem se pokusil na základě vlastních úvah identifikovat několik faktorů, resp. prvků, které
považuji za vhodné pro sestavení nikoliv tzv. globálního indexu moci, ale především pro stanovení
indexu potenciální hrozby konfliktu. Popis těchto faktorů je součástí následující podkapitoly 2.10.1
Návrh faktorů potenciálních konfliktů.150 Předtím se však soustředím na geopolitický rozbor Čínské
lidové republiky pro to, aby čtenář získal dostatečně komplexní pohled na současnou Čínu, mnohdy
referovanou zejména v amerických pramenech a odborné literatuře jako Činu kontinentální. Tím se
jakoby snaží upozornit na latentní „problém“ v podobě existence „ostrovní Číny“ na Tchaj-wanu, která
se stále oficiálně tituluje jako Čínská republika.
2.10 Výhody a nevýhody indexů moci a návrh indexace proměnných pro indikaci
závažnosti/nebezpečnosti potenciálních konfliktů
Poměrně zajímavými a také velmi často využívanými metodami pro predikci budoucnosti jsou metody,
které projektují historické skutečnosti do budoucnosti, zejména pak ty jevy, jež lze opřít o statistická
149

Viz str. 48

150

Viz str. 88
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data/informace z veřejně dostupných zdrojů, nebo které lze na základě veřejně dostupných dat/informací
odvodit.
Zásadní nedostatek historických informací/dat spočívá v tom, že nikdy nebudou schopny obsáhnout
celou komplexnost studovaných subjektů, jakými jsou státy, jak je z příkladů aktuálních snah vyhodnotit
moc států velmi zřetelné. Tyto informace resp. data pokrývají pouze dílčí části celého komplexu a je
prakticky nemožné dosáhnout pomyslné dokonalosti/komplexnosti. Tento problém se mnozí vědci
pokouší překonat mj. tím, že se v rámci svých snah o co nejlepší popis moci států pokoušejí vytvořit
určité seznamy faktorů, jež mezi sebou hodnotí a na základě své analýzy jim přisuzují různou váhu,
jinými slovy je indexují. Tyto indexy, které se skládají z určitých, dle jejich názoru klíčových
statistických a/či historických faktů, jsem již popsal na několika aktuálně používaných příkladech
v podkapitole 2.4.3 Dosavadní pokusy o statisticky založenou definici moci států,151 Za velmi zajímavé
považuji ty, které v současnosti využívají vědci z čínských akademických ústavů resp. univerzit. Velmi
pozoruhodné je především to, jak rozdílné a rozdílně podrobné tyto čínské indexy moci jsou.152
Již výše zmíněné indexy moci se zdají být vhodnými nástroji spíše pro indikaci vzájemných sil,
nedokáží ale zřetelně identifikovat, zda a jaký potenciální konflikt jakéhokoliv rozměru, může v případě
té či oné země a s kým vzniknout. Ačkoliv se navíc snaží postihnout prakticky každý měřitelný prvek
dané společnosti, nikdy nebude zcela komplexní. Dále je nelze z důvodu neznalosti historicky starších
dat zpětně kontrolovat, zvláště pak při snaze projektovat dosavadní vývoj moci vybraných subjektů,
v našem případě států, do delší budoucnosti.
2.10.1 Návrh faktorů potenciálních konfliktů
I s ohledem na uváděné indexy se domnívám, že by se měly sledovat a vyhodnocovat následující
proměnné, či chcete-li faktory, které jsou pro každý minulý a potenciální budoucí mezinárodní i
vnitrostátní konflikt důležité pro to, aby buďto prošel od stádia příprav do stádia svého uskutečnění
anebo se řešil jiným, nekonfliktním způsobem.
1. Dostupnost pitné vody
151

str. 48

152

Viz seznam faktorů, které si stanovili 1) Čínský institut pro současné mezinárodní vztahy, 2) Čínská akademie sociálních věd a 3) Univerzita
Čching-chua, str. 52.
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2. Dostupnost orné půdy
3. Dostupnost dýchatelného vzduchu
4. Pocit bezpečí
5. Ekonomická a sociální prosperita (chudoba)
6. Početnost obyvatelstva
7. Strach z vojenského útoku
8. Nové technologie know-how
9. Historická pomsta
10. Zdraví
11. Děti (jejich budoucnost)
12. Energetické zdroje
13. Vojenské kapacity
14. Ekonomické kapacity
15. Vzájemná obchodní závislost (na úrovni mezinárodního obchodu)
16. Dopravní spojení / strategická poloha
17. Koaliční/alianční kapacita ("přátel" i „soupeřů/nepřátel“)
18. Náboženská / ideologická víra
19. Politický vůdce/vůdci
20. Mezinárodní společenství
21. Virtuální sociální sítě153
Seznam faktorů, které jsem výše stanovil, odpovídá následujícím skutečnostem. Předně se jedná o prvky
resp. faktory, které souvisí se základními potřebami každé společnosti, a to je přístup k základním
zdrojům nezbytných pro život, čili pro zajištění základních potřeb, tedy konkrétně voda, půda a vzduch.
Další proměnné jsou ty, které souvisí s pocitem bezpečnosti, neboli s bezpečnostními podmínkami dané
společnosti v možné konfrontaci s jinými společnostmi resp. státy, zejména pak „vojenské kapacity“. Ty
se zároveň prolínají s faktory psychologickými, jako je především „historická pomsta“ či „strach
z vojenského konfliktu“, což je zejména případ Číny, jak uvedu dále.

153

Původně jsem tento faktor nazval „Úroveň sociálních sítí (po internetu)“ a pod tímto názvem byl i prezentován v rámci provedeného šetření
mezi respondenty.
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Vybral jsem také ty faktory, které mají charakter hospodářský, společenský respektive kulturní včetně
takových faktorů, jako je charakter vlády či otázka náboženské či ideologické orientace. Některé faktory
však mají značně ambivalentní nebo spíše zápornou vypovídací hodnotu. Zejména „Vzájemná obchodní
závislost“ je prvkem, který umí jak spojovat, tak rozdělovat, respektive pomoci vyvarovat se eskalacím
konfliktů ale i naopak je eskalovat v závislosti na tom, co je pro každou stranu důležitější i třeba
s ohledem na třetí stranu – typicky dodavatele nebo zprostředkovatele klíčových surovin.
Další faktory, které považuji v případě uvažování o potenciálních konfliktech za potenciálně důležité,
jsem vybral „děti (jejich budoucnost)“ ale i „virtuální sociální sítě“, které vnímám jako v prvém případě
velmi tradiční a v druhém případě jako velmi moderní fenomén, který v případě potenciálních konfliktů
umí značným způsobem zvýšit agresivitu i zprostředkovat konstruktivní dialog pro efektivní řešení
případných konfliktů.
Dohromady jsem tedy nadefinoval 21 faktorů/proměnných, u nichž mi bylo jasné, že primárně nebude
jednoduché mezi nimi definovat vzájemnou důležitost. Proto jsem se rozhodl, že provedu malé
dotazníkové šetření, které jsem byl v rámci technických a finančních kapacit chopen realizovat
v poměrně krátkém časovém úseku.
Pokusil jsem se pomocí dotazování osob ochotných podílet se na hodnocení jednotlivých
proměnných/faktorů přidělit každému faktoru/proměnné pomyslnou váhu resp. důležitost v poměru
k ostatním proměnným/faktorům. Dotazovaným jsem zadal úkol, aby stanovili v rámci škály od 0 do 10
bodů, kdy 0 bodů vyjadřovalo nulovou hodnotu a 10 absolutní hodnotu, jak důležitá je každá
proměnná/faktor pro daného respondenta. V rámci dotazování jsem obdržel odpovědi i od několika
zahraničních respondentů. Naneštěstí tento průzkum není dostatečně reprezentativní, protože se jej
zúčastnil celkově velmi malý počet respondentů. Osoby jsou sice velmi diferencované vzhledem k jejich
věku, národnosti, pohlaví, vzdělání a dalším faktorům, nicméně nesplňují základní požadavky na
většinou požadovanou vyváženost podílu respondentů v těch nejzákladnějších atributech. V tomto
smyslu mne bohužel omezily dostupné prostředky, které by mohly vhodné reprezentativní vzorky
zajistit. Na druhou stranu se samotný dotazník a v budoucnu odborně lépe, resp. důkladněji vedený
průzkum může stát základem pro úpravy v rámci případného prohloubení zkoumání nejen těchto 21
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proměnných/faktorů. Nicméně se domnívám, že se výsledky, tj. v konečném důsledku zjištěné
koeficienty, nebudou od těch hodnot, které jsem identifikoval v mém šetření, podstatně lišit.
Je samozřejmě možné zpochybnit seznam těchto faktorů/proměnných co do úplnosti nebo naopak
nadměrné početnosti. V rámci provedeného dotazování respondentů jsem i proto respondentům položil
doplňující otázku, zda by tento seznam nějak doplnili či z něj některý z faktorů ubrali, nicméně
nevyplynul z nich žádný evidentně nový nebo naopak zbytný faktor, který by se dal označit za natolik
podstatný, abych jej doplnil. Za jedinou výjimku bych pouze uvedl návrh na doplnění faktoru míry
vzdělanosti daných společností/států, jenž by podle některých respondentů mohl úměrně k míře
vzdělanosti dané společnosti reflektovat i schopnost řešit konflikty pokud možno mírumilovnou cestou,
tedy také faktor, který má do určité míry obrácenou funkci, tj. že čím je v dané
společnosti/společnostech vyšší vzdělanost, tím menší mají tendenci konflikt eskalovat.
Na druhou stranu se mi tímto šetřením podařilo zjistit, které faktory podle názoru dotazovaných hrají
podstatnou roli s tím, že tzv. potenciálně extrémní hodnocení jsou v průměru víceméně zanedbatelné a
hrají tak marginální roli, což je podstatnou výhodou tohoto šetření. Abych předešel možnému zkreslení
i z hlediska četnosti různých odpovědí, sledoval jsem i to, jaký byl tzv. medián hodnot v seznamu
hodnocení. Následně jsem si pro zmírnění potenciální extrémnosti výsledků stanovil, že tyto dvě
hodnoty, tj. klasickou průměrnou hodnotu a hodnotu mediánu, sečtu a v konečném výsledku tyto dvě
hodnoty zprůměruji. Upozorňuji, že největší rozdíl mezi mediánem a průměrem ze všech 21 faktorů byl
pouze 1,32 bodu, tudíž jejich „zprůměrování“ vedlo k uzpůsobení rozdílu o maximálně 0,66 bodu.
Jako první faktor jsem uvedl dostupnost pitné vody. Bez vody, jak známo, není život alespoň v podobě,
kterou na této planetě známe. Zejména pitná voda je to, bez čeho nelze zajistit existenci jakékoliv lidské
společnosti. Voda je v současnosti vnímána jako snad nejpodstatnější přírodní zdroj a podle toho by se
s ním mělo nakládat. Na druhou stranu mnohé společnosti její důležitost podceňují především ve chvíli,
kdy netrpí jejím nedostatkem. Tento stav se může, a mnohé odborné předpovědi to již indikují, značně
měnit zejména v souvislosti s tzv. klimatickými změnami, a to nehledě na to, kde hledat příčinu těchto
změn. V mém šetření nakonec tento faktor nakonec získal nejvyšší důležitost a to konkrétně 9,64 z 10
možných bodů. Tato hodnota je pravděpodobně tak vysoká i proto, že je uvedená jako první ze všech,
což u dotazovaného logicky vede k pocitu, že je skutečně nejdůležitější a mimoděk tento předpoklad i
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potvrzuje. Pro ověření by ale bylo nutné vést dotazníkové šetření tak, aby se otázky náhodně objevovali,
což jsem opomněl učinit. Přesto jsem toho názoru, že výše této hodnoty odpovídá tomu, co si
respondenti skutečně myslí.
Jako další faktor jsem si vybral dostupnost orné půdy. Tento faktor je také velmi důležitý zejména
z hlediska zajištění potravinové soběstačnosti kterékoliv společnosti, ačkoliv se dá mj. nahradit jinými
zdroji, zvláště pak v případě, kdy buďto daná společnost využívá mořské zdroje formou rybářství nebo
je za jiné, např. nerostné zdroje schopno bez větších problémů zajistit si potřebné potraviny. Z výsledků
mého průzkumu získal tento faktor jednu z nejvyšších hodnot, konkrétně 8,34 z 10 bodů.
Jako třetí faktor jsem vybral dostupnost dýchatelného vzduchu. Tento faktor pak zejména při znalosti
poměrů nejen v dnes rychle se rozvíjející Číně ale i z hlediska pohledu na historické zkušenosti
vyspělého Západního světa, je aktuálně velmi často sledovaným faktorem. Dokonce existují i hraniční
spory, zda a jak zejména znečištěný vzduch ovlivňuje zdraví obyvatel sousedních zemí. V mém
průzkumu celkem překvapivě získal vyšší celkovou hodnotu v poměru s ornou půdou, konkrétně skoro
9,5 bodu z 10. Je však nutno nejen v tomto případě vzít v potaz to, že respondenti mého průzkumu jsou
téměř výhradně buďto Češi nebo Slováci s vyšším vzděláním, proto je možné předpokládat, že např.
v Číně by tento faktor nemusel být vnímán jako tolik důležitý.
Další faktor jsem nazval pocit bezpečí. Tento faktor v sobě zahrnuje celé spektrum vnímání bezpečí, od
bezpečí na úrovni čistě lokální, tak na úrovni národních států či v pohledu na celý svět. Vnímání „pocitu
bezpečí“, jak vypovídají odpovědi, má pro respondenty velkou důležitost. Co je však zajímavé, její
hodnota je například v poměru k čistotě ovzduší relativně nižší, neboť mezi respondenty dosáhla
hodnoty 8,66 bodu z 10.
I ve snaze zamezit logickému zkreslení díky počátečnímu nadšení a potenciálně postupující únavě
dotazovaného jsem se pokusil namíchat vybrané faktory tak, aby dotazovaný pokud možno skoro vždy
zbystřil. Proto jsem jako 5. faktor zařadil ekonomickou a sociální prosperitu (chudobu). Pod tímto
faktorem si, věřím, dotazovaní představili míru spokojenosti se stavem společnosti po hospodářské a
společenské stránce, kdy jsem zároveň uvedením pojmu chudoba v závorce chtěl úmyslně navodit
zamyšlení dotazovaného nad tím, jak moc by tento faktor byl důležitý u těch, kteří jsou skutečně chudí a
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logicky i nespokojení se svou situací. Tento faktor má, stejně jako ostatní faktory, dimenzi interní i
externí, tedy upozorňuje na to, že nejde jen o otázku stavu ekonomiky a společnosti v zemi, ve které ten
který jedinec žije, ale i těch společností/zemí, které jej mohou potenciálně ohrozit. Tento faktor nicméně
získal celkovou hodnotu „pouze“ 7,78 bodu.
Dalším, poněkud kontroverzním faktorem, který jsem stanovil, je početnost obyvatelstva. Tento faktor
jakoby nemá přímou souvislost s možnými konflikty, přesto jej nelze přehlížet při zjišťování, zda ta či
ona země by chtěla vést otevřený konflikt. Právě Čína je zemí, která by takový úmysl mít mohla, neboť
v kombinaci s jinými faktory, jako je nedostatek orné půdy a pitné vody, může daná společnost mít
expanzivní tendence. I na příkladu hitlerovského Německa nebo revoluční Francie můžeme poznávat
některé argumenty, které vypovídají o tom, že nevyřešené vnitrostátní resp. regionální problémy
v souvislosti s tendencemi rozšiřovat vybranou společnost do zahraničí na úkor těch, které tam již
existují, může být vyjádřeno právě v otázce početnosti obyvatelstva. Faktor tedy není zcela jednoznačný
především proto, aby zahrnul celou problematiku obyvatelstva jakožto faktoru v potenciálních
konfliktech, zejména pak v otázce migrací. Možná i to, že tyto aspekty chápe každý poměrně rozdílně,
vedlo k tomu, že tento faktor byl nakonec hodnocen zcela nejhůře a získal pouze 5,26 bodu.
Asi mnohem přímější faktor se zdá být strach z vojenského útoku. Zde ale hraje podstatnou roli
především to, kdo kde žije a tudíž jak moc se případného útoku obává. Lze tedy říci, že tento faktor má
značnou závislost na tom, koho, kdy a kde se konkrétně dotazovatel zeptá. Tento faktor lze také vnímat
jako globální potenciál, který na druhou stranu může vést k otázce, zda by se ze strachu z druhé země
jedna země na případný konflikt připravovala. Ve skutečnosti se téměř všechny země světa na
potenciální konflikt připravují, resp. snižují náklady na přípravu tím, že se spojují s jinými zeměmi,
které například více či méně sdílejí jejich názory a hodnoty. Respondenti nakonec v průměru tomuto
faktoru dali poměrně nízkou hodnotu, tj. 7,02 bodu.
Za další, pravděpodobně podstatný faktor jsem vybral nové technologie resp. know-how. Opět se jedná
o poměrně obecně nazvaný a logicky i obecně definovaný faktor. Státy ale i hospodářsky aktivní
podniky si plně uvědomují, že je vhodné mít a následně udržovat si dostatečný technologický náskok,
který v současnosti přísluší těm nejvyspělejším zemím se Spojenými státy v čele, a těm nejvíce
prosperujícím podnikům. Je také známo, že podcenění vývoje nových technologií jakoukoliv stranou
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může do budoucnosti vést k nevratným ztrátám při snaze bránit se nebo naopak mít dostatečně účinné
nástroje, tzn. i útočné zbraně. Respondenti nicméně i tomuto faktoru dali jen o málo více bodů, než
předchozímu strachu z útoku, tj. 7,04 bodu.
Jako neméně zajímavý prvek při hledání rizikových faktorů jsem předdefinoval historickou pomstu.
Zde je nutno mít na mysli to, že mnohé státy resp. jejich národní či nadnárodní ideje a ideologie mohou,
byly a stále jsou hybným motorem pro vyvolání otevřených konfliktů, což mj. velmi důležité
v momentě, kdy sledujeme aktuální vnímání stavu světa „čínským prizmatem, které stále „neumí“
zapomenout na to, co musela Čína prožít v tzv. století ponížení. Klasicky nejznámějším typem takové
„historické pomsty“ můžeme bezesporu označit 2. světovou válku, skrze niž chtěl Hitler, resp. tehdejší
Německo, napravit jím vnímané křivdy stanovené v tzv. Versailleském systému po 1. světové válce.
Tzv. Studená válka byla také obdobou takového konfliktu. Proto se mi takový faktor jevil jako velmi
podstatný, od svých respondentů ale získal průměrně pouhých 6,34 bodu, tedy 5. nejnižší hodnocení ze
všech nabízených faktorů. Mám však obavu, že kdyby respondenty byli současní Číňané, hodnota by
byla téměř jistě mnohem vyšší.
Další dva navržené faktory sahají na velmi osobní prvky, konkrétně na faktor zdraví a na faktor dětí
(jejich budoucnosti). Logicky se tedy daly očekávat vysoké hodnoty i vzhledem k tomu, že snad téměř
pro každého hrají tyto faktory velmi důležitou roli. Na druhou stranu otázka zdraví je až extrémně
osobního charakteru, nicméně mělo-li by být zdraví ohroženo v masovém, tzn. i národním měřítku,
mohlo by potenciálně vést i k agresivnímu chování dané země. Mnohem bezprostředněji každý člověk
vnímá strach o děti a logicky i o jejich budoucnost. Zároveň ale lidé vnímají budoucnost svých dětí
mnohem koncepčněji a řeší jej dlouhodobě, což je téměř vzorovým případem i v Číně, kde navíc
doposud platilo relativně tvrdé pravidlo 1 dítěte, které je nyní postupně opouštěno. Přesto tato politika
v Číně vytvořila až nadměrnou zátěž na jedináčky s příslušnými výchovnými negativy, jako je přílišné
rozmazlování i přílišné zatěžování těchto jedináčků ve snaze zajistit úspěch rodiny a z ní logicky
vyplývající prestiže v dnes velmi kompetitivní společnosti. Zdraví od respondentů získalo 8,62 bodu a
děti 8,7 bodu. Zaujaly tak hodnotově ve velmi těsném sledu 3. a 6. nejvyšší hodnotu ze studovaných
faktorů.
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Velmi často skloňovanými otázkami, které navíc velmi často souvisí s aktuálními teritoriálními a
obchodními ambicemi Číny, jsou energetické zdroje. Nelze však apriori tvrdit, že energetické zdroje
jsou problematickým faktorem pouze tohoto na výsluní se navracejícího světového gigantu. Stačí si
například připomenout konflikty, které vedly v posledních 25 letech Spojené státy americké a její
spojenci, tzn. dvě války proti saddámovskému Iráku v roce 1990-1991 a 2003, která byla ukončena
stažením amerických vojsk USA v roce 2011. Zejména v případě Číny ale registrujeme mj. i
energetickými zdroji motivované konflikty, které v průběhu přibližně 25 let vede Čína zejména se svými
mořskými sousedy v přilehlých mořích a které mohou dle mnohých odborníků eventuálně velmi
nebezpečně eskalovat. V očích mých respondentů si tento faktor získal 4. nejvyšší hodnocení, v průměru
celkem 8,68 bodu.
Dalším velmi sledovaným faktorem jsou celkové vojenské kapacity. V očích vojenských a politických
odborníků se jedná o velmi obecnou definici, přesto se domnívám, že pro zjištění váhy takového kritéria
v porovnání s dalšími faktory postačí mít pouze 1 faktor za všechny jeho potenciální složky. Vojenské
kapacity se v současnosti rozlišují v trojrozměrném, někdy však i ve vícerozměrné pojetí, čemuž
odpovídají i „typy vojenských sil“, které jednotlivé armády mají k dispozici. Vzájemná závislost a
spolupráce těchto sil se někdy velmi těžko vyjadřuje jinak, než ve schopnosti zajištění jednotného
velení, které je již od dob vzniku prvních armád závislé na vlastnictví potřebných informací, na jejichž
základě mohou vojenští koordinátoři činit potřebná a často klíčová aktuální rozhodnutí. Nechci v tomto
momentě zacházet do detailů ohledně vojenských strategií, koncepcí, pouze upozorním na to, že se v
současné době jedná o vysoce komplexní záležitost, kde právě nejzranitelnějším prvkem vždy zůstává
zachování komunikačních kanálů. V hodnocení mých respondentů tento faktor získal pouze 5,8 bodu,
což je 2. nejnižší hodnota ze všech faktorů, jakkoliv dle mého osobního názoru je tento faktor často
rozhodující.
Dalším velmi důležitým faktorem se mi jeví ekonomické (hospodářské) kapacity. V zásadě se nejedná
o vyjádření moci jiným způsobem, než jsou peníze resp. kapitál a jeho inteligentní investování. Zároveň
se také jedná o schopnost daných ekonomik v případném konfliktu fungovat v tzv. vojenském režimu,
do něhož největší mocnosti nebyly v posledních téměř 70 letech skutečně zapojeny, a lze s velkou
pravděpodobností předpokládat, že tomu bude i po mnoho následujících let, pokud nenastanou velmi
nepravděpodobné, ale zároveň nevylučitelné podmínky. V takovém momentě právě ony ekonomické
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kapacity a schopnost jejich konverze do vojenských kapacit může hrát klíčovou roli. Musím ale znovu
opakovat, že taková situace s velmi vysokou pravděpodobností nenastane především při zvážení
schopnosti naprostého zničení se, kterou si alespoň dvě světové jaderné mocnosti stále navzájem
garantují a další disponují takovou jadernou kapacitou, že mohou komukoliv způsobit zásadní škody i
v případě vlastní totální destrukce, což je také případ ČLR.154 V mém průzkumu tento faktor získal 6,9
bodu, tedy relativně průměrnou hodnotu.
V mnohých analýzách se často vyskytuje hodnocení vzájemné obchodní závislosti (na úrovni
mezinárodního obchodu) mezi jednotlivými zeměmi či regiony a/nebo uvnitř regionu. Tento faktor je
všeobecně považován za faktor, který nemá v závislosti se svým růstem tolik konflikt tvořit, jako mu
naopak z relativně přirozených důvodů bránit. Lze tedy hovořit o nepřímé úměře, nicméně faktický
nedostatek takových vzájemných vztahů logicky podporuje míru potenciální ochoty vzájemný konflikt
mezi danými aktéry vést. V mém výzkumu vychází, že tento faktor získal celkem 6,76 bodu, tedy
stejnou hodnotu, jako je tomu u ekonomické kapacity. Souvislost lze pravděpodobně vidět i v tom, že
oba faktory se sobě navzájem do určité míry podobají, jejich rozdílnost však považuji z hlediska míry
konfliktnosti za potenciálně rozdílné především proto, že ekonomiky některých zemí, a je to i případ
Číny, z větší míry nejsou tolik závislé na zahraniční obchodní výměně (dnes tvoří zahraniční obchod cca
25% HDP Číny), jako jiné země (např. malé ekonomiky včetně České republiky, kde zahraniční obchod
tvoří téměř 80% HDP).155
Podobně důležitým faktorem se zdá být dopravní spojení resp. strategická poloha jednotlivých
aktérů. V meřítcích zemí bez moře je tento kontext velmi důležitý z pohledu možnosti vedení
mezinárodního styku včetně často stěžejního obchodu, ale pro země, jako je právě Čína, tento faktor
může a hraje významnou roli, neboť stále nedisponuje zcela otevřeným přístupem k moři bez toho, aby
její transport nemohl být eventuálně ohrožován ze strany jiných suverénních států v jejím
bezprostředním okolí.156 Jak rozvedu zejména v případě asi nejdůležitějšího možného budoucího
154

Velmi pěkně tuto teorii prezentoval film WarGames, který režíroval John Bahdam v roce 1983, kdy v poslední scéně počítač ovládající jaderný
arzenál USA sebeučením zjišťuje, že jadernou válku nelze vyhrát, což konstatuje následovně: „Zvláštní hra. Jediný vítězný tah je nehrát. Co
takhle si zahrát šachy?“, viz též, Youtube; „That scene from War Games“; [cit./vid. 25. 5. 2014];
http://www.youtube.com/watch?v=NHWjlCaIrQo; čas sekvence 3:49.

Viz OECD Factbook 2011: Economic, Environmental and Social Statistics - ISBN 978-92-64-11150-9 - © OECD 2011,
http://dx.doi.org/10.1787/888932503797
156 Zde je nutné považovat Tchaj-wan, resp. Čínskou republiku za zejména fakticky „suverénní stát“, jakkoliv postrádá široké mezinárodní uznání.
155
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konfliktu mezi Čínou a jejími námořními sousedy, jedná se o poměrně podstatný prvek, jehož důležitost
je nezpochybnitelná. Míra důležitosti tohoto faktoru v kontextu s ostatními je však obecně neznámá,
proto i provedené šetření mělo tuto otázku rozřešit. Výsledkem je, že respondenti tomuto faktoru
přidělili 6,96 bodu, což dle mého názoru přibližně odpovídá možné realitě.
Další faktor, který se často řeší v případě hodnocení mezinárodních vztahů a potenciálu různých
konfliktů, je koaliční/alianční kapacita ("přátel" i „soupeřů/nepřátel“). Obdobně jako v případě
míry obchodní závislosti se jedná o faktor, který s mírou růstu dané kapacity snižuje míru potenciálního
vzniku konfliktu, přesto tento údaj resp. jeho míra hraje významnou roli při hodnocení nejen
obranyschopnosti dané země, ale i při hodnocení obav potenciálního protivníka z reakcí svých spojenců
a spojenců druhé strany. Typickým příkladem, kdy se všechny tyto faktory projevily jako klíčové, je
zejména pro tehdejší Československý stát nechvalně známá Mnichovská dohoda, které se
Československo pod tlakem do té doby smluvně stanovených spojenců podvolila. Respondenti tomuto
faktoru přidělili dle mého názoru přiměřených 7,02 bodu.
Dalším, avšak spíše z aktuálních politologicko - mezinárodně vztahových diskuzí jsem do rejstříku
potenciálních faktorů zařadil i náboženskou resp. ideologickou víru. Důvod je poměrně prostý.
Západní svět zejména po útocích z 11. září 2001 tuto otázku nebere na lehkou váhu, zároveň však
uplynulo více jak 10 let od této události, která zejména ovlivnila následné zahraničně politické a logicky
i vojenské priority tohoto aktuálně globálního hráče číslo 1. Relativně paradoxním výsledkem je, že
tomuto faktoru mí respondenti dávají pouze 5,94 bodu, tedy 3. nejmenší hodnotu ze všech faktorů, které
se v seznamu objevily.
Předběžně jsem si za velmi zajímavý a zároveň velmi vrtkavý faktor stanovil politické(ho) vůdce či
chcete-li vůdkyni, a to hned z několika důvodů. Mnohé historicky známé konflikty jsou často zpětně
hodnoceny především z hlediska toho, kdo a jak protivné strany v daných konfliktech vedl, respektive i
úmyslně konflikty eskaloval. Opět velmi známým případem je Adolf Hitler, který vedl tehdejší
Německo do zatím nejničivějšího konfliktu v historii lidstva. Můžeme sice spekulovat a vážit, do jaké
míry hrála především jeho osobnost roli v tomto světovém konfliktu, doposud jsem ale nezaznamenal
pokus, kde by se jeho role vážila jako možný faktor vedoucí k tomu, aby konflikt eskaloval, jakkoliv o
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tom mnoho indicií bezpochyby svědčí. Respondenti tento faktor ohodnotili ‚jen‘ na 6,78 bodu, tedy na
jednou z nejmenších hodnot.
Odborníci na mezinárodní vztahy, mezinárodní právo a obecně na politické vědy poměrně často
zdůrazňují roli mezinárodního společenství jakožto faktoru, který do značné míry určuje chod resp.
způsoby řešení mezinárodních konfliktů. Je zde vhodné upozornit na to, že mezinárodní právo postrádá
jednu základní vlastnost od práva vnitrostátního, tj. centrálně řízenou a všemi respektovanou výkonnou
moc, která by dodržování daného práva vymáhala, jako je tomu u většiny suverénních států. Hovoří se
z hlediska studií mezinárodních vztahů o anarchickém uspořádání mezinárodních vztahů. Jakýmsi
zástupcem pro vymáhání takového práva je v současnosti určena Organizace spojených národů a její
nejvyšší bezpečnostní orgán, tj. Rada bezpečnosti OSN. V Radě je ale možné poměrně jednoduše
potenciální dohodu obstruovat, čímž se její akceschopnost významně omezuje.157 Non plus ultra,
v případě kontinentální Číny, jíž zde primárně analyzuji, disponuje tzv. právem veta, které právě
umožňuje paralyzování tohoto orgánu, jakkoliv zde platí klauzule, že je-li v daném problému/konfliktu
angažován člen Rady bezpečnosti, toto právo postrádá.158 Je však nutné si uvědomit, že tato skutečnost
nebyla doposud nikdy v historii existence OSN a její Rady bezpečnosti vynucována. Dalším prizmatem,
kterým můžeme na otázku důležitosti mezinárodního společenství hledět, je existence všeobecné
světové komunity. Ta v současnosti komunikuje prakticky okamžitě napříč světadíly i bez omezení
časovými pásmy. Světová komunita tak může poměrně rychle, například skrze již zmiňované sociální
sítě, zaujmout poměrně jasná stanoviska, která pak především vedení jednotlivých zemí následně
zohledňují ve svých stanoviscích k danému konfliktu/problému. Věřím, že respondenti více či méně tyto
aspekty ve svém hodnocení zohlednili, když tomuto faktoru dali v průměru ‚jen‘ 6,7 bodu.
Konečně posledním faktorem, který byl již naznačen v popisu výsledku o mezinárodním společenství, je
právě úroveň sociálních sítí (po internetu) čili virtuální sociální sítě. Jak jsem již výše uvedl, jedná se
o velmi mladý a zároveň až neuvěřitelně dynamický fenomén, který doslova mění svět každou minutou.
O jeho vlivu na světové i lokální dění se v současnosti píší stovky analýz, téměř každý, včetně mne, při
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Známé právo veta, jímž disponuje pět stálých členů Rady bezpečnosti OSN, tj. USA, Rusko, Čína, Francie a Velká Británie z titulu členství
v tzv. velké koalici ve 2. světové válce.

158

Viz kapitola V, článek 27 Charty OSN. Jak ale vidíme i na aktuální krizi na Ukrajině (2013-2014), ani toto pravidlo nevedlo k využití tohoto
omezení práva veta vůči stálým členům Rady bezpečnosti OSN.
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zpracování a publikování zde hodnoceného výzkumu, tyto sítě využívá. Donedávna, tím míním před cca
20 lety, se soukromá komunikace mezi lidmi z různých koutů světa vedla téměř pouze pomocí dopisů a
telefonátů. Dnes však nabrala takové bezprostřednosti, že hlavními faktory limitujícími schopnost si
vyměňovat názory a pocity je především časové pásmo, v němž žijeme, a lingvistická vybavenost. Proto
mám za to, že i tento faktor má inverzní podobu, tj. se zvyšující se mírou vedení společné komunikace
dochází ke snižování potenciálního napětí mezi potenciálními rivaly či dokonce nepřáteli. V očích mých
respondentů získal tento faktor v průměru také 6,06 bodu, tedy poměrně nízkou hodnotu v poměru
k ostatním faktorům.
V rámci svého dotazování jsem respondentům položil otázku, zda neregistrují potenciální faktor, který
by mezi již hodnocené nezařadili. Nikdo žádný z faktorů nezpochybnil, nicméně byla navržena zajímavá
doplnění. Jedna respondentka uvedla poměrně zajímavý faktor a to „slunce“, další respondent navrhl
„spravedlnost a morální principy“, jiný „osobní spokojenost s tím, co dělám…“ a další „vzdělání“.
Pravděpodobně by se dalo o některých z těchto faktorů diskutovat z hlediska možnosti integrace do
souboru již uvedených faktorů, zejména pak o posledním faktoru, tj. vzdělanosti. V aktuální verzi této
práce to neučiním především proto, že navržené faktory vnímám jako již alespoň částečně zahrnuté
v mnou uvedených faktorech. Přesto si uvědomuji, že by nejen o těchto navrhovaných faktorech měla
být případně vedena další odborná či eventuálně i laická diskuze.
Celkové výsledky prezentuji v níže přiložené tabulce, kdy jsem jak poskytnuté údaje zprůměroval, tak i
v intencích mnohých dřívějších a následujících tendencí jsem u nich zároveň vyhledal i medián všech
hodnocených faktorů a obě hodnoty, tj. průměr a medián jsem nakonec taktéž zprůměroval.
S výslednými hodnotami každého faktoru budu nadále pracovat jako s konstantami, které budu do
jednotlivých studovaných případů dosazovat.
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V souvislosti s výsledky, které jsem z této analýzy pomocí dotazníkového šetření získal, jsem si
stanovil, že u každého potenciálního konfliktu, nehledě na jeho charakter z hlediska toho, zda se jedná o
konflikt vnitrostátní nebo mezinárodní, se pokusím určit míru relevantnosti každého uvedeného faktoru
k danému konfliktu na stupnici od 0 do 10, kdy hodnota 5 bude určovat „průměrnou“ důležitost daného
faktoru, hodnota 0 bude znamenat zcela bezvýznamnou resp. irelevantní roli a naopak hodnota 10 zcela
klíčovou roli daného faktoru. Důvodem je především to, že každý z níže uvedených konfliktů je
charakteristický jinou mírou důležitosti výše uvedených faktorů. Tato relevantnost neboli váha pak bude
násobitelem daného faktoru a následně u každého potenciálního konfliktu tyto jednotlivé faktory sečtu,
vydělím počtem relevantních faktorů, tj. počtem těch faktorů, které získaly míru relevantnosti vyšší než
nulovou a vyhodnotím jejich důležitost v absolutní číselné podobě, resp. váženost daného konfliktu.
Výsledné hodnoty všech uvedených konfliktů pak následně poměřím a vyhodnotím tak, do jaké míry je
ten či onen potenciální konflikt reálně nebezpečný.
2.10.2 Referenční historické konflikty
Abych získal i určité historické porovnání, vybral jsem několik historicky uskutečněných i
neuskutečněných, míním tím do ozbrojené podoby neeskalovaných konfliktů, jejichž funkce bude
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zejména referenční k těm konfliktům, kterých by se Čína mohla v současnosti a blízké budoucnosti
přímo či nepřímo účastnit. Následně zhodnotím/porovnám, jak byly dané konflikty nebezpečné, a též
porovnám, jaké faktory měly fakticky největší vliv na jejich nebezpečnost.
Jako referenční konflikty jsem vybral takové střety, jako je např. Třicetiletá válka (1618-1648),
Napoleonské války (1803-1815), Americká občanská válka (1861-1865), Prusko-francouzská válka
(1870-1871), 1. světová válka (1914-1918), 2. světová válka (1939-1945) či Studená válka (1947-1991).
Pokud budeme hledět na zde zkoumaný region s centrální rolí Číny, můžeme zhodnotit konflikty, jako
bylo tzv. Období válčících států (471-221 př. n. l.), Mongolská expanze (1206-1294), Opiové války
(1839-1842 a 1859-1860), první čínsko-japonská válka o nadvládu nad Koreou (1894-1895) a druhá
čínsko-japonská válku (1937-1945), která následně splynula s 2. světovou válkou. Ony asijské konflikty
jsou popsány v seznamu kurzívou. Do výběru jsem vložil nejen již výše zmíněné válečné konflikty, ale i
takové konflikty, které neeskalovaly do otevřeného střetu. Pro přehlednost jsem tyto zažehnané
konflikty označil hvězdičkou.
a. Období válčících států
b. Mongolská expanze
c. Třicetiletá válka
d. Napoleonské války
e. Americká občanská válka
f. Opiové války
g. Prusko-francouzská válka
h. 1. čínsko-japonská válka
i. 1. světová válka
j. Mnichovská dohoda - sudetská krize*
k. 2. čínsko-japonská válka
l. 2. světová válka
m. Studená válka*
n. Suezská krize
o. Karibská krize*
p. Rozpad Československa*
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q. Bosenská válka
r. Krize v tchajwanské úžině 1996*
Na základě výše zmíněných faktorů a získaných hodnot, které označuji za konstantní, jsem vytvořil
ucelenou tabulku, kterou vzhledem k jejímu rozsahu přikládám jako Přílohu č. 1159 této práce. Ke
každému faktoru, jak jsem výše popsal, jsem přidal dle svého osobního uvážení hodnoty jeho důležitosti
v daném konfliktu, které považuji za adekvátní. Musím již nyní upozornit, že se jedná o můj osobní
odhad, uvědomuji si tedy, že každý další člověk, zvláště pak odborník z dané oblasti, na níž se tato práce
zaměřuje, může mít i diametrálně odlišný. Důležitou roli tedy v tomto hodnocení hraje poměrně vysoce
subjektivní hledisko, na jehož základě hodnotím jednotlivé studované faktory. Na druhé straně tento
subjektivní prvek je právě „kontrolován“ získanými výsledky hodnocení konfliktů a jejich indexem
důležitosti. Mám však za to, že mé odhady u vybraných konfliktů lze minimálně označit za odborně
kvalifikované.
Následně jsem vyhodnotil tyto základní hodnoty:
1) celkový součet násobků konstantních koeficientů se mnou stanovenou relevantností
2) průměrnou váhu jednotlivých relevantních faktorů, kdy jsem ve výpočtu eliminoval ty
faktory, které dle mého hodnocení měly v daném konfliktu nulovou hodnotu160
3) medián ve sledovaných faktorech pro daný konflikt, kdy jsem opět ve výpočtu eliminoval
ty faktory, které dle mého hodnocení měly v daném konfliktu nulovou hodnotu a
4) sloupce vyhodnocující četnost faktorů s celkovým násobkem
a. nad 50
b. nad 60
c. nad 70
d. nad 80
e. nad 90 bodů.
Výsledkem je níže přiložené vyhodnocení výše vybraných historických konfliktů.

159

Příloha č. 1, str. 3

160

Např. virtuální sociální sítě ve 2. světové válce apod.
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Historické referenční konflikty
/Sledované faktory

Celková
váha

Konstantní hodnoty důležitosti
faktoru

Průměrná
Medián váhy
váha k počtu
k počtu
relevantních relevantních
faktorů
faktorů

Četnost Četnost Četnost Četnost Četnost
hodnoty hodnoty hodnoty hodnoty hodnoty
faktorů
faktorů
faktorů
faktorů
faktorů
nad 50
nad 60
nad 70
nad 80
nad 90

Období válčících států

845,24

46,96

51,46

10

7

2

0

0

Mongloská expanze

760,84

44,76

48,72

7

4

1

0

0

857,38

47,63

45,95

8

6

3

1

0

874,02

48,56

44,94

8

5

3

1

0

791,18

46,54

49,14

7

4

0

0

0

808,72

44,93

55,20

10

4

2

0

0

810,74

47,69

50,04

9

4

1

0

0

942,42

52,36

56,32

10
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Třicetiletá válka
Napoleonské války
Americká občanská válka
Opiové války
Prusko-francouzská válka
1. čínsko-japonská válka
1. světová válka
Mnichovská dohoda - sudetská krize*
2. čínsko.japonská válka
2. světová válka
Studená válka*
Suezská krize
Karibská krize*
Rozpad Československa*
Bosenská válka
Krize v tchajwanské úžině 1996*

Konflikty, které neskončily ozbrojeným konfliktem, tj. otevřeně neeskalovaly, ale byly vyřešeny
„mírovými prostředky“, jakkoliv můžeme diskutovat o následcích oněch mírových řešení, jsou v tabulce
zvlášť vybarveny šedivou barvou a označeny hvězdičkou. Konflikty, které proběhly pouze na
evropském kontinentě, jsou modře zabarveny, konflikty asijské jsou žlutě zbarvené, konflikty na
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americkém kontinentě zelené a konflikt v Africe je zbarven černě. Hodnoty jsou v tabulce podmíněně
naformátovány tak, aby bylo dobře viditelné, které konflikty vykazují největší hodnoty rizik jak
v průměru, tak v mediánu a též v četnosti faktorů převyšujících určitou hodnotu při součinu mezi
koeficientem a mnou vyjádřenou hodnotou důležitosti daného faktoru v konkrétním konfliktu.
Velmi jasně z uvedeného seznamu „vyčnívá“ samotná 2. světová válka. Můžeme samozřejmě
spekulovat nad tím, zda a do jaké míry je ten který faktor rozhodující, nicméně hodnoty svědčí o tom, že
zde bylo mnoho důležitých faktorů, které nakonec s největší pravděpodobností vedly k eskalaci
konfliktu do válečné formy. Z výčtu faktorů tím nejzávažnějším se jeví „pocit bezpečí“ s průměrnou
hodnotou 74,09 bodů, který je dále následován faktory „koaliční/alianční kapacity“ (66,69), „dopravní
spojení/strategická poloha“ (64,19), „strach z vojenského napadení“ (61,23), „politický vůdce/vůdci“
(61,02), a „ekonomická a sociální prosperita (chudoba)“ (60,94).
Relativně překvapivé je zjištění, že dokonce 3 faktory dosáhly více jak 80 bodů v případě Bosenské
války, a to v případě faktorů „děti“, „pocit bezpečí“ a „dostupnost orné půdy“ a v celkovém součtu se
dostal téměř na úroveň nejvýše hodnocené 2. světové války. Za povšimnutí zároveň stojí to, že není
znatelná korelace mezi konflikty, které eskalovaly a konflikty, které byly vyřešeny mírovou cestou,
jakkoliv mají v průměru nižší celkové hodnoty. Na druhé straně lze oprávněně namítat, že zde prezentuji
pouze 18 konfliktů, z nichž byly pouze 4 vyřešeny relativně mírovou cestou, a proto by bylo vhodné tuto
skutečnost ověřit na mnohem větším historickém vzorku, k čemuž postrádám potřebné kapacity.
Docházím proto k hypotéze, že při hodnocení potenciálních konfliktů může napovědět, zda budou
eskalovat, to, zda dosáhnou obdobných průměrných a celkových hodnot, jako je tomu v případě 2.
světové války, Bosenské války či 2. čínsko-japonské války. Nelze se však na tyto hodnoty bezhlavě
spoléhat, neboť např. v potenciálně 4. nejvýše hodnoceném konfliktu tj. ve Studené válce, vlastně
k otevřenému konfliktu nakonec nedošlo, jakkoliv registrujeme několik zásadních momentů, kdy k
otevřené válce téměř došlo nebo proběhly „menší“ konflikty, kde se pouze jeden z hlavních rivalů
zúčastnil konfliktu přímo, resp. oficiálně. V tomto směru je asi nutné také vnímat poměrně důležitý
faktor a tím je otázka vlastnictví jaderných zbraní stranami potenciálního konfliktu, kdy jsou obě nebo i
jen jedna strana schopna z hlediska existence lidské civilizace prakticky nevratně zničit celou planetu.
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Velmi zajímavým prvkem, který je vhodné při analýze výše uvedených konfliktů registrovat, jsou
faktory, které nakonec hrály rozhodující roli pro zamezení eskalace dnes již krizí, tehdy potenciálních
konfliktů. Stejným způsobem je nutné si všímat i konfliktů, které v souvislosti s kontinentální Čínou
v této práci zmiňuji. Každý z těchto konfliktů analogicky po jejich řádném popisu ohodnotím a
porovnám jej s těmi, které jsou již výše ohodnoceny. Čím vyšší je číselné vyhodnocení daného
konfliktu, tím logicky nebezpečnější takové konflikty jsou.
Je samozřejmě nutné znovu vzít v potaz to, že hodnocení důležitosti každého faktoru v daném konfliktu
je proměnnou, kterou určuje vybraný analytik, eventuálně skupina analytiků, vychází z jejich poznatků o
dosavadním způsobu řešení podobných konfliktů v minulosti. Každá výše vyhodnocená důležitost
faktorů je silně ovlivněná tím, jaké názory, resp. historické zkušenosti a znalosti dotyčná osoba či osoby
nejen o stranách potenciálního konfliktu mají. Přesto uvedené indexové hodnoty považuji za velmi
věrohodné právě proto, že jsou prověřeny více osobami a nikoliv pouze jedním hodnotitelem, pakliže
hovoříme o míře důležitosti výše vybraných a ohodnocených faktorů. Ohodnocení důležitosti daných
faktorů v historických konfliktech a i v potenciálních konfliktech v rámci této práce podléhají pouze
mému osobnímu hodnocení. Tento deficit se snažím vyrovnat mj. tím, že váhu pro každý faktor
(sebe)kriticky hodnotím u každého konfliktu zvlášť, přesto zde budou osoby, které tento způsob měření
zpochybní.
V takovém případě namítám především to, že v rámci individuálně zpracované disertační práce lze těžko
pracovat se širším kolektivem, který by poskytl určitou míru intersubjektivity. Dále namítám to, že dnes
fakticky neexistuje skutečně objektivní pohled na problematiku konfliktů, jak jsem mj. popsal
v teoretickém přístupu k této práci. Dokonce s pravděpodobností hraničící s jistotou mohu konstatovat,
že objektivity v této vědě, jako ostatně prakticky v každé vědě zkoumající lidskou společnost, nikdy
nedosáhneme. Musíme tedy využívat postupy, které nám umožní tento jednoznačný deficit alespoň
částečně zmírnit a následně poskytnout hodnotné informace resp. závěry.
Nejdříve tedy popíšu studovaný subjekt, jímž je Čínská lidová republika, v kontextech, které jsou pro
mou základní hypotézu nejpodstatnější, resp. klíčové při sledování této země vzhledem k jejímu okolí,
resp. k prostředí, v němž se nachází a aktivně v něm funguje. Následně přistoupím k analýze
jednotlivých potenciálních konfliktů, které jsou v případě Číny a její aktivní účasti více či méně

113

pravděpodobné dle mého osobního názoru či v souvislosti s poznatky, které identifikovali odborníci
zaměření na tuto nebo související problematiku.
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3
3.1

Základní popis studovaného objektu – Čínské lidové republiky - interní analýza
Historický exkurz

Čínská lidová republika je ve většině objektivně sledovaných parametrů jednou z největších zemí světa a
fakticky má veškerý potenciál pro to, aby se v horizontu 20-50 let stala první zemí světa prakticky po
všech stránkách, jako tomu již historicky bylo především mezi 5. a 18. stoletím našeho letopočtu. Je to
země, kterou lze politicky a geograficky popsat následovně.
ČLR je faktickým pokračovatelem historicky jedné z nejdéle existujících nezávislých politicky
organizovaných států, který ovládá území vlastní Číny přibližně 4 tisíciletí. Patří ke skutečným
civilizačním kolébkám lidstva, jako je Egypt či současný Irák nebo Pákistán. Tradičně se rok 221
př. n. l. považuje za zlomový okamžik, kdy tehdejší císař Čchin Š'-chuang-ti161 sjednotil Čínu do
podoby, která prakticky nikdy nebyla zpochybněna, jakkoliv došlo k několika rozdělením země a kdy
Čína ovládala různě velké jádrové a periferní území. Od sjednocení Číny došlo k základním reformám,
jako bylo sjednocení písma a zákonů či položení základů tzv. Velké čínské zdi. Typickým příkladem
rozdělení Číny je pád čínské dynastie Sung162 mongolskými nájezdníky ve 13. století a následný nástup
mongolské dynastie Jüan163 či obsazení Číny Mandžuy, kteří svrhli dynastii Ming164 v roce 1644, a
následně nastoupila mandžuská dynastie Čching165, která ovládala Čínu až do zániku Čínského císařství
v roce 1911, resp. do vyhlášení vzniku Čínské republiky dne 1. ledna 1912. Není tedy ani logicky
překvapením, že tento tradiční asijský hegemon se v čínštině doslovně nazývá „Říše středu“ či „Země
středu“.166
Čína od 2. poloviny 19. století postupně ztrácela své dosavadní velmocenské postavení na Dálném
Východě, až se dostala téměř na pokraj své samostatné existence před a během 2. světové války.
Důvody lze spatřovat především v naivním přesvědčení tehdejších čínských vládců – císařů/císařoven a
jejich dvora -, že jejich moc je neotřesitelná. Dalším faktorem byla značná nechuť provádět jakékoliv
změny, které by vedly ke změně společenského uspořádání v zemi, což se především projevovalo
V této práci uvádím jak přepis čínštiny dle českých pravidel, tak klasický přepis čínštiny do latinky zvaný „pchin jin“ (český přepis), resp.
„pchin jin“ (čínský přepis). V případě císaře Čchin Š'-chuang-tiho je čínsky pchin jin Qín Shǐ Huángdì, znaky 秦始皇帝. Dále budu používat
český přepis, tedy „pchin jin“.
162 čínsky pchin jin přepis Song, znaky 宋朝.
163 čínsky pchin jin přepis Yuan, znaky 元朝.
164 čínsky pchin jin přepis Ming, znaky 明朝.
165 čínsky pchin jin přepis Qing, znaky 清朝.
166 Český přepis Čung kuo, pchin jin přepis Zhōng Guó, znaky 中国.
161
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v naprostém odmítání všeho, co přicházelo ze Západu. Vrcholným projevem bylo naprosté ignorování
západní vojenské moci, která oproti Číně disponovala značnou technologickou převahou. Vládci se sice
chtěli nové mocenské konkurenci vyrovnat po technologické a vojenské stránce, nechtěli však zároveň
umožnit společenskou přeměnu, která s přechodem na kapitalistickou ekonomiku byla víceméně
nezbytná.
Prvotním důsledkem této ignorance byly postupné územní ztráty periferních částí Číny a přístavních
měst s jejich nejbližším okolím (již mnohem dříve se jednalo o Macao (1533) a Hongkong (1840) a
následně další pobřežní území) včetně velmi širokého uplatňování principu exteritoriality na cizince
z evropských velmocí, USA a Japonska.
Přestože se zdálo, že se Čína po ustavení republiky v roce 1912 v západním slova smyslu zmodernizuje,
země byla v této době až po ukončení občanské války v roce 1949 fakticky rozdělena mezi různé
generály (anglicky warlords), kteří se oportunisticky spojovali do jim aktuálně vhodných koalic. Čína
tak z historického hlediska připomínala tu Čínu, která byla rozdrobena mezi několik států až do již výše
zmíněného prvního sjednocení po přibližně 250 let trvajícím Období válčících států167 v roce 221
př. n. l. Až tzv. Severní pochod generála Čankajška168 vedl k relativní konsolidaci státní moci v Číně
pod jednotným vedením tehdejší vůdčí strany Kuomintang.169 Země však byla velice nestabilní, proto
docházelo k dalším územním ztrátám ve prospěch Ruska a především Japonska. Po tzv. Mukdenském
incidentu 19. 9. 1931 Japonsko okupovalo na nerosty bohaté Mandžusko a v roce 1932 ustavilo
formálně nezávislé Mandžusko, které bylo fakticky pod přímou kontrolou Japonska a jehož loutkovým
představitelem byl poslední čínský císař Pchu-i.170 V roce 1937 začala druhá Čínsko-japonská válka,
která splynula s 2. světovou válkou a skončila tedy až v červnu 1945 kapitulací Japonského císařství.
Jedná se po všech stránkách o nejtemnější nejméně oblíbené období čínských moderních dějin, které
ukončilo z čínského pohledu tzv. století národního ponížení
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, které zásadním způsobem formuje

současnou a budoucí politiku Číny jak uvnitř země, tak především navenek.

167

475-221 př. n. l. dle tehdejšího historika S’-ma Čchiena (čínsky pchin jin Sīmǎ Qiān, znaky 司馬遷), *145 nebo 135 př. n. l., †86 př. n. l.)

Též Ťiang Ťie-š', čínsky pchin jin Jiǎng Jiè Shí, resp. Chiang Kai-shek, znaky 蔣中正 a/nebo 蔣介石
čínsky pchin jin Zhong Guo Guo Min Dang, znaky 中国国民党
170 čínsky celým jménem: 愛新覺羅·溥儀, čínsky pchin jin: Àixīn Juéluó Pǔ Yí, český přepis: Aj-sin Ťüe-luo Pchu I, (*1906 - † 1967)
168
169

171

čínsky 百年国耻, pchin jin Bǎinián guóchǐ
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Ani tato válka však nebyla na území dnešní Číny poslední. Prakticky vzápětí se o moc v Číně střetli
hlavní političtí rivalové a dosavadní vynucení spojenci, Komunistická strana Číny, vedená Mao Cetungem172, a Kuomintang, vedený Čankajškem. Komunisté během této občanské války postupně získali
převahu a nakonec téměř zcela ovládli kontinentální Čínu. Mao Ce-tung v důsledku tohoto vítězství
vyhlásil 1. října 1949 v Pekingu vznik Čínské lidové republiky, zatímco se Čankajšek se zbytky svého
vojska a úřednictva uchýlil na ostrov Tchaj-wan.173
Zemi od vyhlášení Čínské lidové republiky politicky ovládá jedna strana, Komunistická strana Číny.
Postupně komunisté konsolidovali svou moc v Číně a i s pomocí od tehdy spojeneckého Sovětského
svazu se jim postupně dařilo obnovovat respektive vytvářet moderní národní hospodářství a získávat
vládu nad periferními částmi bývalého Čínského impéria včetně okrajových, dnes formálně
autonomních provincií, jmenovitě Vnějšího Mongolska, Sin-ťiangu174 a Tibetu. Mao Ce-tung jakožto
relativně neohrožený vůdce, (populárně byl také nazýván „Velkým kormidelníkem“) se snažil urychlit
rozvoj země velmi revolučními kroky (tzv. „Velký skok vpřed“ v letech 1958-1962 a tzv. „Velká
proletářská kulturní revoluce“ v letech 1966-1969) i bez pomoci tehdejší vůdčí socialistické země,
tj. Sovětského svazu. Obě tyto revoluce ale spíše ještě prohloubily zaostalost Číny a vedlo
komunistickou Čínu do izolace i vůči tzv. komunistickému táboru. Snad jedinou výjimkou je pouze
faktický vstup ČLR do jaderného klubu, když Čína v roce 1964 otestovala svou první jadernou bombu.
Především po smrti J. V. Stalina a kritice kultu osobnosti ze strany N. S. Chruščova v roce 1956, se
vzájemné původně přátelské vztahy mezi SSSR a ČLR ochladili natolik, že dokonce došlo i k několika
ozbrojeným incidentům na společných hranicích.175
Až nástup Teng Siao-pchinga176 do čela ČLR znamenal v dějinách Číny dlouho očekávaný pozitivní
zlom a nástup na cestu nebývalého rozvoje a následně i rozkvětu této země, který se doposud nezastavil
a lze oprávněně předpokládat, že se tento rozvoj s velkou pravděpodobností již nezastaví, ale spíše

čínsky 毛泽东, pchin jin Mao Ze-dong (*1893 - † 1976)
Součástí Kuomintagem ovládaného území Číny byly i tzv. Peskadorské ostrovy v Tchajwanské úžině a několik menších ostrovů při pobřeží
provincie Fu-ťien. Na ostrov se uchýlilo údajně kolem 2 milionů osob – zejména vojáků a úředníků, což mj. zásadním způsobem ovlivnilo
tamější etnické a politické složení obyvatelstva.
174 pchin jin Xīnjiāng, znaky 新疆;
175 Tyto konflikty proběhly v roce 1969 na řece Ussuri, čínsky 乌苏里江, pchin jin Wūsūlǐ, a na hranicích s tehdejší Kazašskou SSR. Nedošlo ale
k žádné větší eskalaci.
176 v pchin jinu Deng Xiao-ping (邓小平), * 22. srpna 1904 – † 19. února 1997
172
173
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pouze zpomalí. Tyto reformy, formálně zahájené v roce 1978, jsou známy jako tzv. „Čtyři modernizace“
nebo též jako „Socialismus s čínskými rysy“.
3.2

Politické uspořádání země

Komunistická strana Číny a jí vytvořená státní a stranická nomenklatura se navzájem téměř paralelně
kopírují. Zemi dnes fakticky autoritativně ovládá jedna skupina oligarchů, jejíž členy původně
donedávna spojovaly společné ideologické zájmy, názory a společný boj proti vnějším i vnitřním
nepřátelům. Tato strana je dnes co do členstva největší stranou světa s více jak 80 miliony členů, což ale
zároveň činí 6% obyvatel země.177 Aktuálně tito oligarchové postupně původní ideologii prakticky
opouštějí, neboť tato země již od roku 1976, resp. od roku 1979 prochází postupnou hospodářskou
liberalizací, jejímž prvotním cílem je zmodernizovat zemi natolik, aby se nejen navrátila ke svému
historickému postavení ve svém tradičním regionu, tj. na asijském kontinentě, jak tomu bylo přibližně
do poloviny 19. Století. Chce také dosáhnout v maximálně možné míře celosvětového dominantního
postavení, což z historického pohledu téměř nikdy neprosazovala. Onen princip hospodářské liberalizace
čínská vláda donedávna popisovala jako „socialismus s čínskými rysy“178.
Nyní tyto oligarchy spojuje téměř pouze jediná potřeba a to udržet si dosavadní mocenské postavení bez
ohledu na ideologický základ strany. Jejich zájmem je zachovat v ČLR autoritativní formu vlády, která
je založena na praktické neotřesitelnosti téměř monopolního postavení jedné strany, tj. bez relevantní a
objektivně akceptovatelné politické opozice. Vzhledem k tomu, že nechtějí politickou a logicky i
hospodářskou moc v zemi ztratit, jsou připraveni i k takovým ústupkům, jako je například umožnění
členství ve straně i podnikatelům, jakkoliv je to teoreticky v rozporu se samotnou komunistickou
ideologií.179 Na druhou stranu se v komunistické praxi v historickém kontextu nejedná o ojedinělý

Xiong, Tong. China's Communist Party members exceed 80 million [online]. Beijing: Xinhua, 24. 6. 2011, [cit./vid. 5. 5. 2014],
http://news.xinhuanet.com/english2010/china/2011-06/24/c_13947698.htm.
178 pchin jin přepis zhōngguó tèsè shèhuìzhǔyì, znaky 中国特色社会主义,
179 Tehdejší prezident ČLR a předseda KS Číny Ťiang Ce-min tento záměr vyhlásil 1. července 2001. Návrh byl stranou okamžitě přijat a následně
do strany vstoupilo přibližně 100.000 nových straníků. Nicméně se jednalo spíše o potvrzení reality, neboť zákaz byl již předtím porušován
zejména nejvyššími představiteli KS Číny.
177

Viz TOMCZUK, Sara; The Incorporation of China’s Business Elite: an Analysis of One Aspect of State Political Power; TCNJ JOURNAL OF
STUDENT SCHOLARSHIP, Volume IX, Duben 2007; [cit./vid. 1. 6. 2014]; http://joss.pages.tcnj.edu/files/2012/04/2007-TomczukIncorporation-of-Business-Elite.pdf, str. 3, anebo
LEE, John; China's Rich Lists Riddled With Communist Party Members; FORBES;
http://www.forbes.com/2011/09/14/china-rich-lists-opinions-contributors-john-lee.html
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14. 9. 2011;

[cit./vid. 1. 6. 2014];

paradox.180 Díky tomu se straně daří do svých struktur inkorporovat i hospodářsky a sociálně
nejdůležitější složky společnosti v zemi, čímž se jí paradoxně daří eliminovat vznik potenciálně schopné
politické opozice v zemi.
Komunistická Čína tak zůstala a stále zůstává již téměř 65 let komunisty ovládanou zemí, jejíž
hospodářství se ale postupně liberalizuje ve smyslu rozvoje podnikatelského prostředí, soukromého
podnikání, soukromého vlastnictví, uvolnění vstupu zahraničního kapitálu a potažmo majetku do země,
postupné privatizace státních podniků a fakticky stále většího zapojování čínské ekonomiky do
světového obchodu. Čína přešla z kategorie nejchudších zemí světa k nejrychleji se rozvíjejícím
ekonomikám světa se stále silnějším postavením ve světě a s pozoruhodně dlouhou stabilitou svého
růstu, jež nyní trvá neuvěřitelných 35 let.
3.3

Nejen politická geografie Číny

ČLR je formálně i prakticky unitární stát, který je správně rozdělen do 22 provincií181, 5 autonomních
oblastí, 4 přímo spravovaných měst a 2 zvláštních správních oblastí (viz následující 2 mapy).

Jako příklad uvádím tzv. Novou ekonomickou politiku v rané fázi existence SSSR či zachování poměrně silného soukromého zemědělského
sektoru v Polsku po druhé světové válce.
181 ČLR formálně uvádí 23 provincií, tj. včetně ostrova Tchaj-wan, který ale fakticky nespravuje. Naopak je zde formálně „Čínská republika“.
180
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Mapa č. 6. Administrativní rozdělení země a územní spory182

182

Wikipedia – the Free Encyclopedia; obrázek „Template: PRC provinces big imagemap“; 2. 11. 2011; [cit./vid. 1. 6. 2014];
http://en.wikipedia.org/wiki/Template:PRC_provinces_big_imagemap. Mapa kromě sporů v Jihočínském moři názorně prezentuje hraniční
spory, které ČLR stále vede se svými sousedy. Popis je v anglickém jazyce,
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Mapa č. 7. Administrativní rozdělení ČLR183

Tento stát je co do geografické velikosti, velikosti populace, hospodářské síly, historické zkušenosti a
své vlastní civilizace ve světě naprosto výjimečným fenoménem lidských dějin. Dle censu z roku 2010
je aktuálně nejlidnatější zemí světa s 1 339 724 852 obyvateli,184 tvoří tedy cca 19,3% světové populace.
Tento podíl na lidské populaci sice setrvale klesá, stále je však zachován její absolutní růst.185
Čínská lidová republika je svou rozlohou 3. (resp. 4.)186 největší zemí světa zaujímající plochu 9
596 960 km2. V tomto směru je ale nutné vzít na vědomí, že nepočítáme celkovou rozlohu země dle
vlastního čínského kontinentálního pohledu, tj. včetně fakticky nezávislého ostrova Tchaj-wan, kde stále
oficiálně sídlí předchozí, v Číně vládnoucí, režim. Je to jmenovitě Čínská republika, k níž v současnosti

183

Central
Intelligence
Agency;
Library;
mapa
„China
Administrative
2011“;
14. 11. 2012;
https://www.cia.gov/library/publications/cia-maps-publications/map-downloads/china_admin.jpg/image.jpg.

[cit./vid. 11. 5. 2014];

Dle posledních odhadů má ČLR 1 347,1 milionů obyvatel http://cs.wikipedia.org/wiki/Sv%C4%9Btov%C3%A1_populace
Na konci roku 1998 měla 1.248 milionů obyvatel, což představovalo 22 % lidstva. Viz Velvyslanectví Čínské lidové republiky v České
republice / Embassy of the People's Republic of China in the Czech Republic; 2. 6. 2008; [cit./vyd. 4. 5. 2014];
http://www.chinaembassy.cz/cze/zggk/t126985.htm
186 Při započtení závislých území Spojených států amerických je Čína nepatrně menší (o 42 850 km2)
184
185
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patří ostrov Tchaj-wan, Peskadorské ostrovy a menší ostrovy poblíž čínské pevniny, které zaujímají
dalších 35 980 km2.
Pokud máme stručně popsat Čínu po geografické stránce, ČLR leží v jihovýchodní části asijského
kontinentu a je v tomto regionu nejen geograficky dominantní zemí. ČLR obklopuje po pozemních
hranicích v délce 22 117 km celkem 14 zemí, což nejvíc ze všech zemí na světě.187 ČLR je vedle svého
geograficky největšího severního souseda, tj. Ruské federace, druhou největší zemí na asijském
kontinentě. Nejvýznamnějším jižním, resp. jihozápadním sousedem je Indická republika a jejím třetím
nevýznamnějším sousedem je Vietnamská socialistická republika. Vedle Vietnamu, a v menší míře i
Laosu (Laoská lidově demokratická republika) se jedná o jednu z mála zemí tzv. socialistického tábora,
kde se sice zachoval politický systém jediné vedoucí strany, ale došlo v nich k rozvinutí fakticky
kapitalistické ekonomiky. Dalšími sousedními zeměmi ČLR jsou Myanmar, Bhútán a Nepál na jihu,
Pákistán na jihovýchodě, a Afghánistán, Tádžikistán, Kyrgyzstán a Kazachstán na východě. Konečně na
severovýchodě Čína sousedí s Korejskou lidově demokratickou republikou, zkráceně Severní Koreou,
která na rozdíl od ostatních socialistických zemí v Asii téměř bezezbytku uchovává socialistické zřízení
ve stalinistické podobě včetně extrémně rozvinutého kultu osobnosti.
Jádro Číny, které téměř výhradně obývané většinovou národností Chanů, se rozkládá v koridoru od
ruských hranic na řece Amuru (čínsky Chej-lung-ťiang)188 a řece Ussuri (čínsky Wu-su-li ťiang)189
k dálněvýchodnímu zálivu s ruským přístavem Vladivostok, kde dále přechází přes pohoří Čchang-paj
Šan-ťi 190 na hranicích se Severní Koreou na severovýchodě Číny. Území dále ohraničuje pohraniční
řeka Jalu191 až k jejímu ústí do Východočínského moře. Pobřeží Východočínského moře se táhne přes
ústí Žluté řeky192 (Chuang-che), řeky Jang-c'-ťiang193 a Perlové řeky194 až k hranicím s Vietnamem
Délka společných pozemních hranic s jednotlivými čínskými sousedy je následující: 1) Vietnam (Vietnamská socialistická republika) – 1 281
km, 2) Laos (Laoská lidově demokratická republika) - 423 km, 3) Myanmar (Svazová republika Myanmar) – 2 185 km, 4) Indie (Indická republika)
– 3 380 km, 5) Bhútán (Bhútánské království) - 470 km, 6) Nepál (Federativní demokratická republika Nepál) – 1 236 km, 7) Pákistán (Islámská
republika Pákistán) - 523 km, 8) Afghánistán (Afghánská islámská republika) - 76 km, 9) Tádžikistán (Republika Tádžikistán) - 414 km, 10)
Kyrgyzstán (Kyrgyzská republika) - 858 km, 11) Kazachstán (Republika Kazachstán) – 1 533 km, 12) Rusko (Ruská federace) – 3 645 km (40km
na západě a 3 605km na východě), 13) Mongolsko (stát Mongolsko) – 4 677 km, 14) Severní Korea (Korejská lidově demokratická republika) –
1 416 km.
Za hraniční sousedy lze do jisté míry považovat i současné tzv. Zvláštní správní oblasti Čínské lidové republiky, tj. Hong Kong a Macao. Jejich
hranice jsou paradoxně jedny z nejvíce střežených: Hong Kong - 30 km, Macao - 0.34 km
188 pchin jin Hei Long Jiang, znaky 黑龙江. Stejnojmenná provincie se na těchto hranicích rozkládá podél ruské hranice
189 pchin jin Wū sū lǐjiāng, znaky 乌苏里江.
190 pchin jin Zhǎngbáishān dì, znaky 长白山地.
191 pchin jin Yālǜjiāng, znaky 鸭绿江, Ja-lu ťiang. Korejsky Amnokkang, znaky 압록강
192 pchin jin Huánghé, znaky 黄河
187
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v Tonkinském zálivu195 v Jihočínském moři v celkové délce 14.500 km včetně ostrovů, z nichž
největším je ostrov Chaj-nan196 v Jihočínském moři.197 Čínské pobřeží je osídleno naprostou většinou
celé čínské populace.
Mapa č. 8. Čína jako ostrov dle Johna Mauldina198

Čínu lze geograficky rozdělit na dvě základní části. První částí je vlastní Čína, obývaná zcela
dominantní čínskou etnickou většinou, tj. Chany. Toto území se rozkládá, jak jsem výše popsal, na
východ a sever od celého mořského pobřeží Číny do hloubky cca 1000-1800 km do vnitrozemí. Toto
území představuje jednu z nejúrodnějších, nejhustěji osídlených a logicky i hospodářsky nejdůležitějších
částí Číny. Dominantní na tomto území jsou již výše uvedené tři největší řeky Číny, které pramení
v Himalájích a vlévají se do Východočínského a Jihočínského moře. Žlutá řeka a Jang-c‘-ťiang jsou
kolébkou čínské civilizace a jsou klíčovými řekami země. Jang-c‘-ťiang zemi zároveň rozděluje na dvě
přibližně rovnocenné poloviny. Obě tyto řeky jsou také již přes 2 000 let propojeny uměle
vybudovanými kanály.

pchin jin Yángzǐjiāng, znaky 扬子江.
pchin jin Zhūjiāng, znaky 珠江, český přepis Ču-ťiang
195 pchin jin Běibù wān, znaky 北部湾, český přepis Chuang-che.
196 pchin jin Hǎinán, znaky 海南.
197 Jedná se tedy o 10. nejdelší pobřeží na světě
193
194

198

MAULDIN, John; The Geopolitics of China; InvestorsInsight Publishing, Inc.; 12. 6. 2008; [cit./vid.
http://www.investorsinsight.com/blogs/john_mauldins_outside_the_box/archive/2008/06/12/the-geopolitics-of-china.aspx
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2. 6. 2014];

Druhou, geograficky větší polovinou, je západní vnitrozemská část Číny, tradičně Číňany označovaná
jako vnější území, jež donedávna bylo většinově obýváno etnickými menšinami a tvoří ji zejména svou
rozlohou 3 největší autonomní oblasti ČLR, jmenovitě Tibet, Sin-ťiang a Vnitřní Mongolsko.199 Tyto
oblasti jsou velmi řídce osídlené, neboť je v naprosté většině tvoří neúrodná půda, pouště nebo náhorní
plošiny s extrémními výkyvy teplot. Jediné, v čínském měřítku malé, nicméně poměrně hustě osídlené
místo ve východní polovině Číny se nachází v jádrovém území autonomní oblasti Sin-ťiang kolem jejího
hlavního města Urumči. Na jihozápadě tohoto území dominuje Tibetská náhorní plošina, která tvoří
většinu území autonomní oblasti Tibet včetně pohoří Himaláje na hranicích s jižními sousedy. Na sever
od Tibetu se nachází poušť - Tarimská pánev resp. poušť Taklamakan - která je na severovýchodě
obklopená pohořím Altaj tvořícím většinu hranic se středoasijskými republikami bývalého Sovětského
svazu a Afghánistánem. Toto území z valné části tvoří Autonomní oblast Sin-ťiang.
Zejména z bezpečnostního hlediska tyto relativně vzdálené západní a severní regiony neustále
představovaly pro Čínu buďto potenciální zdroj vnějšího útoku a/nebo nárazníkovou zónu, která sloužila
a stále slouží především jako ochrana před případným napadením z ještě vzdálenějších asijských
regionů. I proto vznikl mj. i jeden z nejobdivovanějších fenoménů na naší planetě, tzv. Velká čínská
zeď, která se táhne od pobřeží Východočínského moře nedaleko hranice s Koreou kolem hranic
s dnešním nezávislým Mongolskem až do současné Sin-ťiangu, tedy tam, odkud většina útoků skutečně
přišla a odkud během posledního tisíciletí pochází dvě ze čtyř čínských dynastií, jmenovitě dynastie
Mongolů, nazývaná tradičně Jüan (1271 – 1368) a poslední císařská dynastie Mandžuů, nazývaná
tradičně Čching (1644 – 1911).
Z geopolitického hlediska je nutné zdůraznit, že přístup k moři, respektive k otevřenému moři, je dnes
zejména limitován uzavřeností obou čínských moří řetězcem ostrovů kolem Číny. Tento pás začíná na
severu poloostrovem Kamčatka přes Ruskem ovládané Kurilské ostrovy, dále jimi jsou Japonské
ostrovy, na něž navazuje ostrov Tchaj-wan s vládou, jež je také na Čínské lidové republice nezávislá.
Následuje souostroví Filipín, ostrovy Borneo a Sumatra a celý komplex uzavírá Malajský poloostrov
s ostrovem Singapur na jeho cípu. Celý řetězec těchto ostrovů tak fakticky tvoří pomyslnou bariéru mezi
kontinentální Čínou a volným resp. otevřeným mořem, tj. Tichým oceánem na východě a Indickým
199

Čínu tvoří ještě dvě relativně menší autonomní oblasti, jmenovitě Kuang-si na nejjižnějším pobřeží Číny při hranicích s Vietnamem a
Muslimská chuejská autonomní oblast Ning-sia na pomezí Vnějšího Mongolska, Sin-ťiangu a vlastní/vnitřní/jádrové Číny.
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oceánem na jihu. ČLR tak fakticky nedisponuje volným přístupem k otevřenému moři, není tedy zcela
suverénní námořní mocností. Postrádá tak volné cesty ke klíčovým světovým oceánům/mořím, kterou
naopak disponují zejména největší strategičtí rivalové Číny, tedy USA, Japonsko, Indie a Rusko.
Do určité míry lze toto základní politicko-geografické rozdělení Číny popsat jako rozdělení na jádrové
území vlastní Číny, které je z jedné, východní strany, obklopeno mořem vody a z druhé, západní strany,
dalšími moři písku a hor, jak to poměrně přehnaně zobrazuje i předcházejí převzatá Mapa č. 8 Čína jako
ostrov dle Johna Mauldina.200
Mapa č. 9. Fyzicko-geografická mapa Číny201

Čína na mapách vypadá jako fyzicky poměrně kompaktní celek. Mapy ale často nezahrnují značnou
různorodost přírodních podmínek a osídlení, jak jsem již částečně popsal v předchozím textu. Sami
Číňané popisují vzhled území své země na mapě jako podobné bájnému ptáku fénixovi. Fakticky do
celkové jednolitosti teritoria ze severu zasahuje pouze území nezávislého Mongolska, které
200

Viz str. 105

201

Staženo z www.fansshare.com; [cit./vid. 1. 6. 2014]; http://us.cdn291.fansshare.com/pictures/china/china-physical-relief-and-topographymap-map-263119973.jpg. Tato mapa mj. neukazuje pohled na Čínu, který by ČLR považovala za nejvhodnější, protože zejména nezohledňuje
teritoriální zájmy ČLR v Jihočínském moři.
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z historického hlediska bylo po dlouhou dobu součástí Číny, dokud toto území neobsadilo carské Rusko
a následně na něm sovětské Rusko nevytvořilo nejdříve pouze nominálně samostatné Mongolsko.
V současnosti se jedná o nezávislý stát, který Číňané tradičně označují jako tzv. „Vnější Mongolsko“,
které dodnes mezi svými jedinými sousedy, tedy Čínou a Ruskem, do jisté míry funguje jako typický
nárazníkový stát, ačkoliv především do rozpadu SSSR v něm byly usazeny nemalé ozbrojené vojenské
síly Sovětského svazu. Naopak Vnitřní Mongolsko je stále součástí ČLR jako autonomní oblast, kde již
chanské etnikum na úkor ostatních menšin často převládá.202
Mapa č. 10.

202
203

Hustota zalidnění Číny v roce 1983203

Označení „vnější“ a „vnitřní“ v případě Mongolska je označení, které vychází z čínské perspektivy vnímání teritorií kolem vlastní Číny.
China - Population Density 1983; Perry-Castañeda Library Map Collection; The University of Texas at Austin; 20. 5. 2014;
[cit./vid. 2. 6. 2014];
http://www.lib.utexas.edu/maps/middle_east_and_asia/china_population_83.jpg
resp.
http://www.lib.utexas.edu/maps/china.html. Hustota zalidnění se z hlediska výraznosti toho, kde většina obyvatel Číny žije, dlouhodobě
prakticky nemění.
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Mapa č. 11.

Rozložení populace v ČLR204

Čína, obdobně jako Korea, je stále rozdělena na dva samostatné státní celky a to už od konce 2. světové
války resp. od začátku Studené války (1949). Jak známo, hlavními vítězi 2. světové války byly Spojené
státy americké (USA) a Svaz sovětských socialistických republik (SSSR), které byly i vůdčími zeměmi
hlavních táborů v následné Studené válce, která skončila rozpadem Východního bloku a SSSR v letech
1989-1991. Před a po ukončení Studené války došlo ke znovusjednocení některých poválečně
rozdělených zemí, jako byl Vietnam v roce 1975 a zejména Německo v roce 1990. K obdobnému
sjednocení ale doposud nedošlo právě v případě dvou asijských zemí, tedy Číny a Koreje. V případě
Číny je stále fakticky odděleným územím s vlastní vládou ostrov Tchaj-wan205 s přilehlými
Peskadorskými ostrovy v Tchajwanské úžině a několika ostrovy u pobřeží čínské provincie Fu-ťien.206
Tento stát se oficiálně označuje za Čínskou republiku a fakticky zastupoval Čínu jako celek i
v Organizaci spojených národů až do svého nahrazení kontinentální Čínou (ČLR) v roce 1971.
ČLR v důsledku ukončení nadvlády Velké Británie a Portugalska nad koloniemi Hongkong a Macao
ukončila jejich politické oddělení od vlastní Číny. V případě Hongkongu došlo k předání území Číně,
resp. Čínské lidové republice, dne 1. července 1997, tedy po 155 letech od vzniku této původně britské
204

Zdroj: WorldPopulationAtlas.org – The population of the world as you've never seen it before; Worldmapper Gridded Country Cartograms
Map 114 / 183: China; [cit./vid. 1. 6. 2014]; http://www.worldpopulationatlas.org/index_map.htm

205

pchin jin přepis Táiwān, znaky 台湾.
pchin jin přepis Fújiàn, znaky 福建.

206

127

kolonie. Macao bylo předáno dne 20. prosince 1999, tedy po 136 letech od vzniku této původně
portugalské kolonie, resp. po 464 letech od vzniku první portugalské osady na tomto teritoriu.207 Lze
tedy konstatovat, že aktuálně existují už jen dvě Číny, z nichž pouze jedna z nich, tj. kontinentální Čína
neboli Čínská lidová republika, je všeobecně uznávána za skutečného představitele Číny.208 Na druhou
stranu druhá, tzv. ostrovní Čína, tj. Čínská republika s dočasným sídlem na ostrově Tchaj-wan, je
aktuálně oficiálně uznávána celkem 23 zeměmi209, přesto není členem klíčových mezinárodních
vládních organizací, zejména pak té klíčové, tj. Organizace spojených národů a to především vzhledem
k negativnímu postoji ČLR k členství Čínské republiky (Tchaj-wanu) v jakékoliv mezivládní
mezinárodní organizaci. Otázce postavení Tchaj-wanu se hodlám věnovat v dalších kapitolách mé práce.
3.4

Socioekonomické postavení Číny

Čínská lidová republika se sama socioekonomicky charakterizuje jako rozvíjející se stát, který ale
v posledních cca 35 letech dosahuje neuvěřitelně rychlého, velmi hektického a zároveň velmi
nerovnoměrného hospodářského a sociálního rozvoje. Lze očekávat, a mnohé odborné studie to
předpokládají, že tento rozvoj bude nadále pokračovat i v následujících desítiletích, jakkoliv se s největší
pravděpodobností zpomalí z aktuálně přibližně 10% úrovně růstu HDP na úroveň cca 6% HDP ročně.210
Je však nutné si uvědomit, že tento dosavadní i budoucí hospodářský růst je fakticky v historii lidstva
prakticky bezprecedentní. Ani vývoj Velké Británie v 18. až 19. století nebo USA v 19. až 20. století
v období jejich maximálního rozmachu nebylo tak enormní. V tomto měřítku je, resp. bude tento rapidní
hospodářský vývoj, snad vyjma obdobně ambiciózní Indie, téměř neopakovatelný. Zároveň je nutné vzít
v potaz, že původní hospodářská velikost ČLR byla v poměru s ostatními velmocemi velmi nízká, tudíž
bylo možné předpokládat počáteční relativně vysokou dynamiku růstu.

207
208

Portugalci původní přístav využívali za pronájem už od roku 1557. Již od roku 1535 zdejší přístav využívali pro obchodní účely.
Někteří političtí geografové ale nezapomínají na to, že zejména Singapur je díky své převážně chanské majoritě (kolem 75% obyvatelstva)
dalším nezávislým čínským státem ve světě.

Stav k 6. lednu 2013
Zde uvádím tři nedávno vydané studie, jednu zpracovanou v OECD, jednu s podporou OECD Angusem Maddisonem a jednu zpracovanou
Národní zpravodajskou radou USA (National Intelligence Council):
1) OECD (2012), China in Focus: Lessons and Challenges, OECD, Paris, http://www.oecd.org/china, http://www.oecdchina.org
2) National Intelligence Council; Global Trends 2030: Alternative Worlds; Washington DC; NIC; 2012; ISBN 978-1-929667-21-5; 140 stran;
www.dni.gov/nic/globaltrends
3) Maddison, Angus, Chinese Economic Performance in the Long Run, 2nd edition, revise and updated: 960-2030 AD, OECD, Development
Centre of the Organisation for Economic Co-operation and Development, 2007, http://www.oecd-ilibrary.org/development/chinese-economicperformance-in-the-long-run-960-2030-ad-second-edition-revised-and-updated_9789264037632-en
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Jak jsem již mj. popsal v podkapitole 2.4.3 Dosavadní pokusy o statisticky založenou definici moci
států211, za posledních cca 35 let tato země prošla značným hospodářským přerodem od téměř
kompletně centrálně plánované ekonomiky socialistického typu k částečně státem řízené ekonomice
s neustále sílícím výrobním sektorem. Ten je ve stále větším měřítku držen v soukromých rukách. Státní
sektor je však stále velmi významnou složkou národního hospodářství především ve strategických
sektorech (těžba, doprava, energetika). Oficiálně se uvádí, že státní sektor tvoří 35% národní
ekonomiky, ale realita odpovídá spíše 70% podílu zejména při započtení státem vlastněných podniků.212
Již několik desítek let mnozí renomovaní autoři z USA, Západní Evropy a jiných zemí, kteří se
specializují na studium této země, předpovídali a stále předpovídají, že dosavadní, v průměru cca 10%
roční hospodářský růst je neudržitelný a může poměrně brzy vést k vnitřnímu rozvratu země. Stále však
k jimi predikovanému rozpadu či alespoň zásadnímu zpomalení růstu této země po hospodářské stránce
nedochází.213
ČLR je aktuálně druhou největší ekonomickou entitou světa po Spojených státech amerických, když
v roce 2011 překonala i hrubý domácí produkt Japonska. Pokud ovšem budeme vnímat EU jako jednu
hospodářsky suverénní entitu, je pak nutné kontinentální Čínu zařadit na 3. místo. I přes tuto skutečnost
je však ČLR prakticky nezpochybnitelným kandidátem na blízké budoucí prvenství nejen v tomto
hospodářském žebříčku.
V letech 1992-1999 reálný hrubý domácí produkt (HDP) ČLR rostl mezi 14,2 až 7,6% ročně (průměrně
cca 10,8%), což v absolutních číslech nepředstavovalo vysoké hodnoty (z 26 923 mld. CNY na
89 677 mld. CNY) při průměrné inflaci 7,76% (1992-1997, kterou zejména „kazí“ roky 1993 a 1994,
211

str. 50 a dále

Hays, Jeffrey; Facts and Details – China’s State Controlled Economy and State-owned Companies; duben 2012; [cit./vyd. 4. 5. 2014];
http://factsanddetails.com/china/cat9/sub58/item1884.html
213 Opakuji např. citaci ŠLECHTA, Ondřej; Konec ekonomického zázraku; Reflex, 5. září 2013, str. 16. Autor se v zásadě odvolává na analýzy,
které poskytuje server Statfor http://www.stratfor.com/, viz např. videorozhovor George Friedmana a Rodgera Bakera; George Friedman and
Rodger Baker on the Post-China 16; Stratfor; 1. 8. 2013; [cit./vid. 11. 5. 2014]; http://www.stratfor.com/video/george-friedman-and-rodgerbaker-post-china-16.
212

Nebo také The Downfall of China; In a new book, George Friedman predicts the geopolitical event of the 21st century. In this excerpt, he
forecasts a gloomy future for Beijing; Don Mills; Ont., Canada; National Post; 27. 4. 2009; ProQuest Central; ISSN 14868008, ProQuest
document ID 330905083
Nebo Wealth Daily; The China Bubble is About to Burst (Special Report); 2014; Angel Publishing Ltd.; [cit./vid. 21. 7. 2014];
http://www.wealthdaily.com/report/the-china-bubble-is-about-to-burst/872
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kdy inflace dosáhla mimořádných 14,7% resp. 25,5%). Tento růst HDP dosáhl vrcholu v roce 2007, kdy
meziročně vzrostl o 14,2% při průměrné roční inflaci pouhých 2,16% (2000-2007). Tento růst se časem
logicky proměňuje v relativně méně dynamický růst, za to je však v absolutních číslech velmi robustní
(z 99 214 mld. CNY v roce 2000 ve srovnání s 519 322 mld. CNY v roce 2012) při celkové průměrné
roční inflaci 2,4% (2000-2012) resp. 4,45% (1992-2012). Průměrně totiž růst HDP v Číně neklesl
v letech 1992-2012 pod prakticky neuvěřitelných 10%, což znamená, že Čína se za oněch 21 let reálně
ekonomicky zvětšila celkem 5,06krát. Pro srovnání uvádím, že průměrná inflace v ČR za roky 19922012 činila 45,5% a to nezohledňujeme dramatický rok 1991, kdy inflace v ČR dosáhla rekordních
56,6%, logicky spojenou s tehdejší radikální konverzí československé ekonomiky ze socialisticky řízené
na její relativně volně tržní podobu. Průměrný hospodářský růst ČR však byl mnohem nižší, konkrétně
2,23% reálného HDP ročně (1992-2012), tudíž se česká ekonomika zvětšila „jen“ 1,57krát.
Pokud ale srovnáme HDP na hlavu, má např. Česká republika stále mnohem vyspělejší ekonomiku, což
však vzhledem k dosavadním výše popsaným trendům s velkou pravděpodobností v dohledné době už
nebude pravdou. Například v roce 2012 měla Česká republika výkon ekonomiky na hlavu v hodnotě
27 192 USD proti 9 162 USD té v ČLR v poměru na paritu kupní síly (34% českého výkonu), přitom
v roce 1995 to bylo 12 906 USD proti 1 513 USD, tj. jen 12% českého výkonu a už v roce 2018 lze
předpokládat, že průměrné platy Číňanů dosáhnou 47% těch českých.214

Viz tabulka výše, založená na databázích poskytnutých z International Monetary Fund, World Economic Outlook Database, April 2013,
http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2013/01/weodata/weoselgr.aspx
214

130

Graf č. 14. Vývoj HDP ČLR v letech 1952-2012215

Na tento neustálý velmi rychlý hospodářský rozmach mnozí analytici hledí velmi skeptici a poměrně
často předpokládají, že v Číně dojde přinejmenším ke značnému zpomalení hospodářského růstu nebo
dokonce ke značné hospodářské krizi. Důvody jsou poměrně vágně popisovány, jakkoliv některé z nich
mohou zejména z pohledu osob, které nejsou příliš obeznámeni se skutečností do potřebných
podrobností, působit jako velmi přesvědčivé.216

215

Wikipedia - The Free Encyclopedia; článek Historical GDP of the People's Republic of China; 17. 4. 2014; [cit./vid. 2. 6. 2014];
http://en.wikipedia.org/wiki/Historical_GDP_of_the_People%27s_Republic_of_China. Zelená čára kopíruje meziroční růst, resp. pokles
HDP v ČLR, žlutá čára prezentuje dlouhodobý trend vývoje růstu/poklesu HDP v ČLR a modrá čára prezentuje absolutní hodnotu HDP
v ČLR v uvedeném období.

Jako příklad uvádím např. tyto články: WOLF, Martin; Why China’s economy might topple; April 2, 2013; [cit./vid. 2. 6. 2014];
http://www.ft.com/cms/s/0/e854f8a8-9aed-11e2-97ad-00144feabdc0.html#axzz2o9LdzOeF nebo WOLF, Martin; Wen is right to worry
about China’s growth, September 21, 2010; [cit./vid. 2. 6. 2014]; http://www.ft.com/intl/cms/s/0/a1df57c0-c5b5-11df-ab4800144feab49a.html#axzz2o9LdzOeF nebo ŠLECHTA, Ondřej; Konec ekonomického zázraku; Reflex (týdeník); č. 36, 5. 9. 2013; str. 16. Autor
článku na základě analýz Stratfor tvrdí, že se dosavadní rozmach čínského hospodářství zadrhává (viz též Stratfor, http://www.stratfor.com/)
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Graf č. 15. Porovnání vývoje HDP na hlavu ČLR a ČR 1995-2018217
Vývoj HDP na hlavu ČLR a ČR 1995-2018
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Mezinárodní měnový fond; International Monetary Fund, World Economic Outlook Database, April 2013; [cit./vid. 2. 6. 2014];
http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2013/01/weodata/weorept.aspx?pr.x=72&pr.y=6&sy=1992&ey=2018&scsm=1&ssd=1&sort=
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MADDISON, Angus; Chinese Economic Performance in the Long Run; OECD ©; 2007; ISBN 9789264037625; [cit./vid. 2. 6. 2014];
http://www.oecd-ilibrary.org/development/chinese-economic-performance-in-the-long-run-960-2030-ad-second-edition-revised-andupdated_9789264037632-en; verze k 25. červenci 2007; str. 102;
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Graf č. 17.Hospodářská výkonnost Číny v dlouhodobém horizontu – srovnání se světem219
HDP na hlavu: svět a hlavní regiony 1952–2030
Úroveň vůči roku 1990 mezinárodní parity kupní síly Průměrná roční míra
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Čína tak v poměru s ostatními zeměmi stoupá na první místa prakticky ve všech hospodářských,
resp. obchodních aspektech v relativních i v absolutních číslech. Nedávno Čína například překonala
USA v objemu zahraničního obchodu a stala se tak v roce 2012 1. světovým obchodníkem
v nominálních i absolutních hodnotách. Lze téměř s jistotou předpokládat, že se Čína bude nejen v tomto
směru od ostatních zemí nadále vzdalovat, nicméně tento trend podle odborníků i z logiky možností
jakékoliv otevřené ekonomiky potrvá pouze po několik desetiletí. Následně lze předpokládat, že se
konvergenčně odstup Číny od ostatního a zejména hospodářsky nejvyspělejšího, tzv. Západního světa
postupně zmenší prakticky na minimum, respektive dosáhne původního, předkoloniálního postavení.
Země se za posledních 35 let enormního hospodářského i sociálního rozvoje zároveň rozvíjí velmi
nerovnoměrně, což lze přisuzovat přirozeným jevům, jako je snaha o koncentraci hospodářských aktivit
do klíčových center, které jsou na jižním a východním mořském pobřeží země a dále v povodí a při ústí
3 hlavních veletoků země. Zároveň je možné v posledních přibližně 10-15 letech sledovat i relativně
opačný jev, jímž je směřování investic do regionů s komparativně výhodnějšími konkurenčními
219

Tamtéž
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podmínkami ve vnitrozemí. Vůči relativně tradičním centrům výroby poskytují především levnější
pracovní sílu i s ohledem na dopravně horší dostupnost pro nejdůležitější sektory výroby, jejichž
produkce směřuje do zahraničí.
Nejznámějším případem je město Čchung-čching, které leží přibližně v polovině toku řeky Jang-c‘ťiang, a které je navíc vedle největších měst Číny - tj. Pekingu, Šanghaje a Tchien-ťinu - přímo
administrováno centrální vládou. Čchung-čching má tedy stejné postavení, jako mají ostatní provincie
v zemi. V praktické politice mívají tato města, resp. jejich politické reprezentace dokonce větší vliv na
politiku v celé Číně, než mají vlastní provincie a autonomní oblasti. Jiným příkladem přesunu
hospodářských aktivit do vnitrozemí ČLR je také město Charbin.220
Zásadní komparativní výhoda vnitrozemí spočívá zejména v poměrně levnější pracovní síle s přibližně
stejnou kvalifikací. Přesto lze rozeznat i několikanásobné hospodářské rozdíly mezi jednotlivými
regiony, což mj. potvrzuje níže prezentovaná Mapa č. 12 Míra HDP na hlavu dle provincií ČLR (stav
v roce 2009) dle dat Mezinárodního měnového fondu. Vedení země i tyto trendy sleduje a snaží se
v mezích svých možností zachovat relativní hospodářskou soudržnost celé země. Nově čínská vláda
dokonce definovala regiony, které jsou nyní součástí politik na zvýšení jejich hospodářského růstu.221
Jaká bude úspěšnost nedávno započaté politiky, je však aktuálně těžko odhadnutelné, nicméně
dosavadní zkušenosti dávají tušit, že tato politika bude opět úspěšná.
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čínsky 哈尔滨 – Cha-er-pin, pchin jin Hā'ěrbīn
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Více lze o této politice získat z následujícího článku: Aridlands Newsletter; GLANTZ, Michael H., Qian Ye and Quansheng Ge; China's
western region development strategy and the urgent need to address creeping environmental problems; No. 49, May/June 2001; [cit./vid.
26. 6. 2014]; http://ag.arizona.edu/oals/ALN/aln49/glantz.html.
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Mapa č. 12.

Mapa č. 13.

Míra HDP na hlavu dle provincií ČLR222

Mapa Strategie regionálního rozvoje Číny223

Legenda: Modré provincie – rozvinuté oblasti východního pobřeží, Zelené provincie – „Vzestup Centrální Číny“, Fialové
provincie „Znovuoživení Severovýchodní Číny“, Tmavě modré provincie „Rozvoj Západní Číny“.
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WANG, Brian; Wikipedia has a list of Chinese administrative divisions by GDP per capita (2009); 10. 6. 2010; [cit./vid. 2. 6. 2014];
http://nextbigfuture.com/2010_06_06_archive.html
resp.
http://nextbigfuture.com/2010/06/china-gdp-per-capita-by-provincesand.html#more
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Wikipedia
The
Free
Encyclopedia;
článek
http://en.wikipedia.org/wiki/Economy_of_China
resp.
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Zhongguo_jingji_bankuai.svg.
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Economy
obrázek
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China;
2. 6. 2014;
24. 12. 2014;

[cit./vid. 2. 6. 2014];
[cit./vid. 2. 6. 2014];

4

Postavení Čínské lidové republiky v různých regionálních definicích

Nejdříve považuji za prakticky nezbytné objasnit, jak byl a jak je celý region, v němž se Čína, resp.
Čínská lidová republika nachází, označován. Jak jsem již zmínil, z čínské perspektivy je poměrně
tradičním názorem označovat Čínu doslovně za Říši středu224, tedy za zemi, kolem níž se nachází
„ostatní“ svět. Naopak pro svět Západní dostal tento region několik označení, v nichž stále nepanuje
jednota a spíš lze sledovat rozvíjející se diverzitu v názvosloví regionů, v nichž se Čína nachází nebo
s nimi přímo sousedí.
Evropané často používají pojem Asie225 nebo Dálný Východ, neboli v anglosaském světě Far East,
častěji se však v americké odborné literatuře objevují nové pojmy, jako je např. Asijský Pacifik,
anglicky Asia Pacific226 nebo Pacific Asia, který tak zdůrazňuje to, že tato část Asie je spjatá
s největším oceánem světa. Celkem jednotícím prvkem všech anglosaských pohledů na tuto část světa je
snaha vyčlenit z Asie jimi označovaný svět pod pojmem „Middle East“, někdy zkráceně „Mid-East“, do
něhož zahrnují země „kolem Jeruzaléma“, neboli jihovýchodní část Středozemního moře, Arabský
poloostrov který na východě končí Irákem a Íránem, resp. na jižních hranicích bývalého Sovětského
svazu.
Kde začíná a končí tzv. Dálný Východ, je stejně těžké definovat, jako je tomu např. i u Střední Evropy.
Nicméně podobně jako v případě Střední Evropy nikdy nechybí české země, tak i v případě Dálného
Východu prakticky nikdy nechybí Čína. Většinou se za součást tohoto regionu označuje nejvýchodnější
část Ruské federace, kdy však není jednoznačně definováno, která část Ruska ještě je a už není součástí
Dálného Východu. Nejčastěji končí hranice na nejvýchodnějším trojmezí Ruska, Mongolska a Číny,
mohlo by ale být i na naopak nejvýchodnějším trojmezí Ruska, Kazachstánu a Číny. Ani na západní
hranici nepanuje shoda krom hranic Číny s bývalými středoasijskými republikami a Afghánistánem. Pak
224
225

226

Čínsky 中国, pchin jin přepis Zhōngguó, doslovný překlad je Země či Říše středu.
Internetový portál BBC člení zprávy ze světa následovně: „Africa“, „Asia“, „Europe“, „Latin America“, „Mid-East“, „US & Canada“, přičemž
další členění rubriky „Asia“ je pouze na „China“ a „India“. Viz BBC News; 23. 6. 2014; [cit./vid. 23. 6. 2014]; http://www.bbc.com/news/.
Např. zprávy v deníku The New York Times, v sekci „World“ jsou členěny na „Africa“, „Americas“, „Asia Pacific“, „Europe“ a „Middle
East“.
Viz
The
New
York
Times
–
World;
http://www.nytimes.com/pages/world/index.html?action=click&pgtype=Homepage&region=TopBar&module=HPMiniNav&contentColle
ction=World&WT.nav=page; 23. 6. 2014; [cit./vid. 23. 6. 2014]. Obdobně zprávy v deníku „Financial Times“ v sekci „World“ jsou členěny na
„Africa“, „Asia Pacific“, „Europe“, „Latin America & Caribbean“, „Middle East & North Africa“, „UK“ a „US & Canada“. Viz Financial
Times – ft.com/world; 23. 6. 2014; [cit./vid. 23. 6. 2014]; http://www.ft.com/intl/world
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je ale sporné, zda za součást Dálného Východu označit i celý indický subkontinent eventuálně včetně
Afghánistánu. Většinou se do dálněvýchodního regionu započítávají země na východ od Indie a
Bangladéše, tedy Myanmar a země na poloostrově Zadní Indie. Většinou se do tohoto regionu
započítávají i země mezi tímto poloostrovem a Austrálií.
Mapa č. 14.

Mapa č. 15.

Dálný Východ na mapě z roku 1950227

Mapa Dálného Východu na Wikipedii228

227

Zdroj: New Society for the Diffusion of Knowledge; ©1993 – 2013; Southampton, Spojené království; http://www.nsdk.org.uk/; 24. 6. 2014;
[cit./vid. 24. 6. 2014]; http://www.probertencyclopaedia.com/photolib/maps/Map_of_Far_East_1950.htm

228

Zdroj: Wikipedia – the Free Encyclopedia; Template Far East Labelled map; 29. 3. 2013; [cit./vid. 24. 6. 2014];
http://en.wikipedia.org/wiki/Template:Far_East_Labelled_Map. Jedná se o zem, které nejsou šedivé, zároveň je však nutné si všimnout, že
západní polovina ostrova Nová Guinea je součástí Indonésie, kterou do tohoto regionu je třeba zahrnout. Pak je otázkou, zda i druhá polovina
tohoto ostrova, stát Papua – Nová Guinea, by neměla být součástí tohoto regionu.
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Jiným pojmem, taktéž poměrně oblíbeným, je Východní Asie, anglicky East Asia, který pro změnu
akcentuje polohu vůči zbytku kontinentu a zdůrazňuje tak to, že tato část Asie je odlišná od Asie
západní, střední, jižní a od asijské části Ruska, ačkoliv někteří odborníci do tohoto regionu zahrnují
zejména tu část asijského Ruska, která přímo sousedí s Čínou a někdy i Mongolskem, a které se dotýká
břehů Tichého oceánu. V mnoha definicích od různých autorů se však setkáváme s rozličnými hranicemi
resp. velikostmi tohoto regionu. Spojujícím faktorem je ale opět to, že do něj vždy zahrnují Čínu s jejím
různě širokým okolím. V současnosti se ustaluje rozmezí regionu na následující země: Čína, Tchaj-wan,
obě Koreje, Mongolsko, a Japonsko.
Někdy jsou do regionu započítávány kulturně, historicky i etnicky obdobně založené země
v jihovýchodní Asii, jmenovitě Singapur, Malajsie a Vietnam. Lze tedy říci, že Východní Asie je
určitým užším výběrem Dálného Východu, jemuž opět jednoznačně dominuje Čína, což mimo jiné
odpovídá koncepci vedení zahraniční politiky čínských dynastií se svým okolím před opiovými válkami,
v jehož rámci Čína nepřímo ovládala celý tento širší region pomocí tzv. tributárního systému, který však
nevytvářel faktickou závislost zemí poskytujících tribut, ale spíš formu vedení obchodu ve smyslu císař
děkuje za daně a na oplátku blahosklonně dává dary. Tento způsob obchodování a vyjadřování
poddanosti byl praktikován zejména před zmiňovanými opiovými válkami i tehdejšími západními
mocnostmi včetně Spojeného království.
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Mapa č. 16.

Mapa Východní Asie

Tento region se dále často dělí na severovýchodní a jihovýchodní část Východní Asie, resp. Dálného
Východu a logicky se tak používají termíny Severovýchodní Asie resp. Jihovýchodní Asie. Posledně
jmenovaný region je někdy dokonce označován za Australasii229, čímž je zdůrazněna role Austrálie a
k ní přilehlých menších států včetně Nového Zélandu a logicky celé jižní části Tichého oceánu. Lze tak
nejen v odborné, ale zejména v žurnalistické obci sledovat snahu poněkud přenést pomyslný gravitační
střed obou těchto částí jakoby „mimo Čínu“, neboť celému tomuto komplexu, tedy celé Východní Asii /
Dálnému Východu, svou polohou a nejen geografickou velikostí Čína jednoznačně dominuje.
Vzhledem k prohlubující se globalizaci zejména v hospodářské dimenzi, se kterou je spjato i vytváření
nových mezivládních organizací, které mají v tomto větším regionu kolem Tichého oceánu především
hospodářský účel, se objevuje i relativně nový pojem Asijko-pacifický region s dosahem až na druhou
stranu Tichého moře, tedy do všech částí amerického kontinentu, jež se rozprostírají na březích Tichého
oceánu. Mezi nejznámější organizace řadím ASEAN230, který zejména reprezentuje i svým názvem
229

Jako příklad užití této terminologie je možný vidět na webu deníku „The Independent“, který člení svět následovně: „Europe“, „Americas“,
„Middle East“, „Asia“, „Africa“ a „Australasia“. Zprávy v této sekci „Australasia“ se však téměř výsostně týkají Austrálie, Oceánie a Papuy Nové Guineje. Viz The Independent, sekce World, podsekce Australasia; 23. 6. 2014; [cit./vid. 23. 6. 2014];
http://www.independent.co.uk/news/world/australasia/

230

Anglická zkratka je z anglického názvu Association of Southeast Asian Nations, česky Asociace jihovýchodních asijských národů (s tímto
překladem se ale v odborné literatuře téměř nesetkáme). Má aktuálně deset plnohodnotných členů. ČLR spolu s Japonskem a Jižní Koreou
tvoří s ASEANem tzv. ASEAN+3.
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definovanou Jihovýchodní Asii a APEC231, který má zjednodušit hospodářskou spolupráci v tomto
geograficky největším regionu.
Mapa č. 17.

Členské země APEC232

Opět se tedy jedná o snahu do určité míry vyvážit, nebo ještě lépe „odstředit“ onen tradiční Střed již
dnes nejdůležitějšího regionu světa – Asie, resp. Číny. Osobně se mi pro tento region jako nejpříhodnější
jeví název Dálný Východ, jenž má britské kořeny a historicky označoval země „za“ Britskou Indií. Za
hlavní důvod považuji to, že tento termín v sobě zahrnuje prakticky nejširší možný horizont, který Čínu
obklopuje. Zároveň se jedná o oblast, jež Čínu nejvíce ovlivňuje a která je z její strany také nejvíce
ovlivňována, bez ohledu na to, zda pozitivně či negativně. Pro lepší představu je dobré upozornit na to,
že Číňané naopak vnímají Evropu jako svým způsobem Dálný Západ.233
4.1

Čína v regionu Dálného Východu

Tento poměrně široce pojatý region geograficky definuji jako prostor ohraničený západními hranicemi
Číny s Ruskem k severnímu moři přes Beringovu úžinu kolem japonských a dalších asijských ostrovů
231

Anglická zkratka je z anglického názvu Asia-Pacific Economic Cooperation, česky Asijsko-pacifická hospodářská spolupráce (opět se tento
termín do češtiny téměř vůbec nepřekládá).

232

Zdroj: FISCHER, Brenda J.; Facilitating Trade and Economic Engagement in the Pacific Rim; Department of Commerce, United States of
America; [cit./vid. 23. 6. 2014]; http://trade.gov/press/publications/newsletters/ita_0609/apec_0609.asp

233

Jako příklad může sloužit překlad názvu Atlantického oceánu do čínštiny, které lze doslovně nazvat „Velkým západním oceánem“, čínsky
大西洋,
pchin
jin
Dàxīyáng.
Viz
维基百科
自由的百科全书;
7. 5. 2014
[cit./vid.
24. 6. 2014];
http://zh.wikipedia.org/wiki/%E5%A4%A7%E8%A5%BF%E6%B4%8B.
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včetně Indonésie k Malacké úžině na sever přes tzv. Zadní Indii opětovně k hranicím Číny s Indií. Na
hranicích tohoto regionu je na západě evropská část Ruska, resp. tzv. Západní Sibiř, bývalé středoasijské
sovětské republiky, na jihovýchodě indický subkontinent, na jihu Indický oceán, na jihovýchodě
Austrálie a na východě Tichý oceán. Čína se v tomto regionu stýká a potýká s téměř všemi svými
klíčovými rivaly, jimiž v tomto regionu nejdříve byly Rusko, následně a souběžně Západní koloniální
mocnosti, dále Japonsko a nakonec klíčovým rivalem a partnerem jsou primárně Spojené státy americké,
které jakoby nuceně do tohoto regionu vstoupily v souvislosti se snahou porazit během 2. světové války
tehdejší militaristické Japonsko.
Následný politický vývoj v tomto regionu USA víceméně donutil k tomu, aby se zde angažoval jak
hospodářsky, tak zejména vojensky, ať už relativně nepřímo v rámci tzv. Korejské války, nebo přímo
zejména v tzv. Vietnamské válce. USA v regionu nadále zůstávají fyzicky, ekonomicky, politicky a
vojensky přítomny, jakkoliv jejich přítomnost působí poměrně nepřirozeně, resp. uměle. Zároveň však
zde z hlediska bezpečnosti působí jako významný stabilizační faktor, jakkoliv by se o tom dalo
z různých důvodů spekulovat zejména s ohledem na další vývoj tohoto regionu v souvislosti
s narůstajícím vlivem ČLR v tomto regionu.
Čína, alespoň nyní, ve vojenském smyslu nedosahuje té úrovně, kterou mají její rivalové s USA v čele.
ČLR sice nyní disponuje největší vojenskou silou co do početního stavu své armády, nicméně ji nelze
stále srovnávat s vojenskou mocí dalších zemí, zejména pak s vojenskou mocí USA i Ruska.234 Několik
dalších zemí, jmenovitě Velká Británie a Francie, jsou potenciálně srovnatelnými vojenskými
mocnostmi především v oblasti jaderných kapacit i kapacit námořních a také kvalitativních, neboť
početnost armády v poslední době nebývá klíčovým faktorem ozbrojených konfliktů. Nicméně obě tyto
země se v tomto regionu již prakticky nijak mocensky neangažují.235 Další země v regionu disponují
srovnatelnými vojenskými kapacitami, především se jedná o Japonsko (nemá sice jaderný arzenál, má
234

V případě Ruska sice nelze považovat její vojenskou sílu v konvenčním slova smyslu za větší, ba naopak. Na druhou stranu jaderná převaha je
ze strany Ruské federace stále neoddiskutovatelná. Například Daryl Kimball z Arms Control Association v článku Nuclear Weapons: Who Has
What at a Glance uvádí, že ČLR disponuje 240 jadernými hlavicemi, kdežto Rusko jich má stále na 498 mezikontinentálních raketách 1512
nukleárních bomb, nepočítaje ty které nejsou okamžitě použitelné. Viz KIMBALL, Daryl; Nuclear Weapons: Who Has What at a Glance; ©
1997-2014
Arms
Control
Association;
29. 4. 2014;
[cit./vid.
2. 6. 2014];
https://www.armscontrol.org/factsheets/Nuclearweaponswhohaswhat

235

Francouzské angažmá skončilo porážkou v tzv. Indočínské válce (1946-1954), v níž Francie prohrála boj s tehdejším národně
osvobozeneckým hnutím ve Vietnamu, resp. v tzv. Francouzské Indočíně, kterou vyhrála komunistická Liga za nezávislost Vietnamu. Britské
angažmá v tomto regionu skončilo předáním Hongkongu do správy ČLR 1. července 1997.
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však silné, resp. velmi kvalitní námořnictvo) a Indii (od roku 1974 disponuje omezenou jadernou
kapacitou a má s Čínou srovnatelné námořní, vzdušné i pozemní vojsko).
Jakkoliv ČLR disponuje početně největší armádou na světě, její kvalitativní úroveň jen postupně
dosahuje kvalitativní úrovně svých největších potenciálních vojenských rivalů, tj. Ruské federace a
Japonska. ČLR disponuje již od roku 1964 jadernou zbraní, když ji jako 4. země světa úspěšně
otestovala. Japonsko touto zbraní nedisponuje zejména kvůli své pacifistické ústavě, která reagovala
zejména na děsivou ničivost jaderných zbraní použitých na sklonku 2. světové války právě vůči
Japonsku. Má však všechny předpoklady pro to, aby ji ve velmi krátké době236 mohla vyvinout. Na
druhé straně Japonsko disponuje doposud stále mnohem lepšími vojenskými námořními silami a
zejména se opírá o alianční partnerství Japonska s fakticky nejdůležitějším hráčem v teritoriu, tj. o
Spojené státy americké a jejich vojenskou sílu včetně jejího námořního a nukleárního arzenálu.
Přesto je nutné konstatovat, že ČLR i nadále buduje a posiluje svou vojenskou moc jak v oblasti
pozemních či leteckých sil, tak i na poli námořním. Jako velmi zajímavý počin je zejména vnímán nákup
a renovace původně sovětské letadlové lodi Riga, následně ukrajinské lodi Varjag a dnes čínské lodi
Liaoning, která nyní slouží čínskému námořnictvu především k učení se, jak mj. takové letadlové lodi
používat. Na úrovni přesahující tradiční letecký prostor, který je obecně vnímám do výšky 100km nad
povrchem země237, je velmi zajímavým aspektem ověření schopnosti zlikvidovat na oběžné dráze
vlastní, údajně zastaralý meteorologický satelit Feng Yun 1C, čímž Čína 11. ledna 2007 prokázala
schopnost zničit případné špionážní (a eventuálně nejen špionážní) satelity svých potenciálních nepřátel,
pakliže se pohybují na relativně nízkých orbitálních drahách. Zprávy uvádějí, že se satelit pohyboval ve
výšce 865 km nad povrchem země.238

236

Japonsku by měl stačit jeden rok na konstrukci jaderné zbraně. Viz John H. Large (May 2, 2005). "The actual and potential development of
Nuclear Weapons Technology in the area of North East Asia (Korean Peninsular and Japan)". R3126-A1. Archivováno z originálu 10. 7. 2007.
On-line zde: http://web.archive.org/web/20070710105632/http://www.largeassociates.com/R3126-A1-%20final.pdf nebo Kurt M.
Campbell, Robert J. Einhorn, Mitchell Reiss (2004). The Nuclear Tipping Point: Why States Reconsider Their Nuclear Choices. Brookings
Institution Press. Str. 243–246. ISBN 9780815796596. Retrieved 24 December 2013.
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Tzv. Kármánova hranice

238

Viz Akutálně.cz; Čína sestřelila satelit. Svět má obavy; Red Zah, ČTK; 19. 1. 2007 [cit./vid. 17. 6. 2014];
http://zpravy.aktualne.cz/zahranici/cina-sestrelila-satelit-svet-ma-obavy/r~i:article:335299/ Více též o posledních úspěších čínské
kosmonautiky viz PŘIBYL, Tomáš; Čína dobývá vesmír; in: Tajemství vesmíru; 6. září 2013; Brno; Extra Publishing; září 2013; str. 14-18;
ISSN 1805-5249
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ČLR mění svou donedávna relativně černobílou zahraniční politiku a s ní spjaté hospodářské vztahy a
navazuje nejen hospodářské, kulturní a politické vazby po celém světě prakticky i beze snahy ovlivňovat
vnitropolitické či regionální dění mimo vlastní Čínu. Na druhou stranu se zaměřuje na mnohem
rentabilnější a zároveň strategičtější vztahy nejen se svými hospodářsky nejdůležitějšími sousedy včetně
Japonska a Jižní Koreje. Snaží si tak mj. zlepšit své renomé, získat u svých partnerů potřebnou důvěru a
v neposlední řadě i dlouho postrádaný respekt od de facto mnohem menších, přitom ale často mnohem
vyspělejších sousedů.
Souhrnně lze tedy říci, že se ČLR přes různé problémy, které zmíním později, daří posilovat svou roli
nejen

v Dálněvýchodním

regionu

na

úroveň,

kterou

měla

před

příchodem

Západního

imperiálního/koloniálního smýšlení do tohoto regionu prostřednictvím nejdříve tehdejších evropských
mocností a USA a následně i industrializovaného Japonska.
4.2

Postavení ČLR v rámci Asijsko-pacifického regionu

ČLR se snaží v souběhu se svým hospodářským a logicky i mocenským růstem zvyšovat svou
přítomnost nejen v užším, Dálněvýchodním regionu, tedy na asijském kontinentu, ale i v širším,
Asijsko-pacifickém prostoru, tedy v regionu, který se definuje na základě vzájemného spojení přes
největší oceán světa. ČLR navazuje i v souladu s předchozí mezinárodní politikou zaměřenou na snahu
odlišit se od dominantních velmocí resp. jejich bloků239. V tomto širším regionu navazuje zejména
hospodářské vztahy. Zároveň ale snaha USA zadržet komunistické režimy od začátku 50. let v důsledku
mj. i Korejské války (1950-1953) a války ve Vietnamu s přímou vojenskou účastí USA (1964-1976)
vedla k nedůvěře sousedních zemí vůči ČLR. Nyní jí musí poměrně složitě obnovovat, přičemž existují
mnohé záležitosti, které fakticky znemožňují větší sblížení především se zeměmi ASEAN resp. APEC,
jakkoliv jsou tyto mezivládní organizace primárně hospodářského charakteru a Čína je řádným členem
APEC od roku 1991 a s ASEANem spolupracuje zejména na bázi uskupení ASEAN plus 3 vytvořeného
v roce 1997.240
Díky často ambivalentním prioritám ČLR tak nedochází k dramatičtějším změnám povahy vztahů
vzhledem k ostatním zemím v tomto celém regionu. Spíše pozitivní charakter vztahů má ČLR v
239

Tzv. Hnutí nezúčastněných zemí, v němž ČLR je tzv. pozorovatelem, nicméně otevřeně toto hnutí podporuje.

240

Onou trojkou je ČLR, Japonsko a Jižní Korea
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dominantní hospodářské spolupráci. Za to negativní charakter mají vztahy ČLR v tomto regionu
vzhledem k jejím vojenským ambicím.
Za negativní vnímání mohou především moderní teritoriální spory, které ČLR vede s většinou svých
mořských sousedů ve Východočínském i Jihočínském moři, o jehož ovládnutí ČLR dlouhodobě usiluje
jak na diplomatické, tak i na vojenské úrovni. ČLR po skončení Studené války zároveň právem považuje
za svého hlavního rivala v regionu aktuálně nejdůležitějšího aktéra v regionu, tedy USA.
Ani relativní ideologická blízkost Číny a Vietnamu není tím, co by z těchto sousedů dělalo vřelé přátele
a to nejen kvůli vojenskému konfliktu, který mezi zeměmi proběhl v roce 1979, ale především kvůli
teritoriálním sporům v Jihočínském moři, který dokonce nedávno vedl k eskalaci násilí vůči čínským
obchodníkům ve Vietnamu s několika obětmi na životech.241 Zároveň je nutno mít na paměti, že
Vietnamci se už po tisíciletí snaží o zachování nezávislosti na svém severním sousedu a nemají k němu
příliš velkou důvěru.
Dalším, ale nikoliv nejmenším mezinárodněpolitickým a zároveň teritoriálním problémem pro ČLR je
existence „Čínské republiky“ na Tchaj-wanu. Jakkoliv se ČLR snažila „prodat“ reintegraci bývalých
evropských kolonií na čínském teritoriu, tj. Hongkongu a Macaa, jako úspěch své politiky „jedna země,
dva systémy“, Tchaj-wan, resp. jeho političtí představitelé, uvažují o prakticky úplném odmítnutí
politického spojení ostrova s Čínou. Tento přístup je ale pro ČLR nepřijatelný a jakoby ambivalentně
odmítá, aby se Tchaj-wan považoval za naprosto samostatnou, „nečínskou“ entitu. Zároveň však Peking
celou světovou komunitu nutí k tomu, aby za jediného zástupce Číny považovala pouze komunistickou
Čínskou lidovou republiku. I pro samotné obyvatele Tchaj-wanu je uvažovaný koncept samostatného
ostrova sice prakticky přijatou skutečností, ale zároveň nepřijatelnou ideou. Tchajwanci/Číňané tak žijí
ve vědomé schizofrenii své vlastní identity. ČLR se snaží udržet onu vizi jedné Číny, za jejíž nedílnou
součást označuje i tento ostrov, ale prakticky je stále neschopná toto smysluplně, ať už diplomaticky
nebo vojensky, prosadit. Nejen tímto fenoménem se opět hodlám zabývat v dalších částech této práce.
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Logicky čím dále je daná země, tím lepší by měly být vztahy ČLR s danou zemí. Zároveň však
významným faktorem v těchto zemích bývají početné a zároveň často ekonomicky bohaté a někdy i
politicky aktivní čínské minority, které v těchto zemích žijí. Zejména to platí pro Malajsii, Indonésii, ale
i pro Austrálii, USA, Kanadu a další země v regionu i mimo tento region. Právě v případě prvních dvou
zemí – Malajsie a Indonésie - hrály a hrají tyto čínské menšiny významnou roli v jejich vnitřní i
zahraniční politice, kdy politické špičky těchto zemí nemají k ČLR vřelý postoj a obávají se i dalšího
růstu svých čínských menšin. Naopak v ostatních zemích jsou tyto minority často vnímány zejména jako
spojky, skrze které je vhodné navazovat zejména obchodní styky s tímto hospodářsky neustále
rostoucím gigantem v regionu.
Čína evidentně chce v tomto Asijsko-pacifickém regionu hrát co možná nejdůležitější roli i proto, aby
nejen v něm potvrdila svou ambici stát se nejvýznamnější zemí regionu i světa. Zároveň však zatím
neumí s mnoha zeměmi tohoto regionu najít společnou řeč, respektive modus vivendi, který by mohl
zlepšit její postavení zejména ve smyslu zvýšení důvěry u svých sousedů. Region se tak stává
pomyslným geopolitickým a nejen geopolitickým bojištěm, kde hlavní roli mají dvě země – ČLR a
USA. Přitom se zde ale nacházejí vojensko-politické a hospodářské země, které nemůže ani jeden
z hlavních hráčů na této Asijsko-pacifické šachovnici opomíjet, zejména tím mám na mysli Japonsko,
Rusko, Indonésii a Vietnam. V menší míře do podoby tohoto regionu promlouvají ostatní malé země
regionu a její bezprostřední i vzdálenější sousedé, jako je Austrálie, Malajsie, Singapur, Indie, Peru,
Nový Zéland i třeba Evropská unie. Střet, nejen v geopolitickém slova smyslu, je zde i pro bohatost a
lidnatost celého regionu prakticky na denním pořádku a ČLR je v něm prakticky neustále, jakkoliv se
navenek snaží chovat jako ta země, která se „pouze“ snaží vrátit na svým způsobem neprávem ztracené
pozice z před cca 200 let.
4.3

Postavení ČLR v rámci celého světa/planety

Čína je v historii světa jediným státním celkem, který za celou svou existenci prakticky nikdy nezanikl.
I proto má výlučné postavení v historii, současnosti a bude tomu tak i v budoucnosti, pokud nenastane
nějaký velmi nepravděpodobný vývoj. Čína v druhé polovině 19. a v první polovině 20. století až do
roku 1980 prodělala asi nejvážnější existenční krizi v celé své historii, nicméně ji po roce 1949 a
následně i po roce 1979 úspěšně překonala a překonává. Podobně jako jiné mocnosti světa se dokázala
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ze svého neblahého vývoje, který sami Číňané označují za „století ponížení“242 , významně poučit a
snaží se maximálně obnovit svou „zašlou slávu“ velkého Čínského impéria, byť císař či císařovna této
zemi již nevládne.
Tato země se stala jedním z hlavních vítězů ve druhé světové válce a jako nejlidnatější země světa
získala spolu s dalšími mocnostmi privilegované postavení v tehdy vzniknuvší Radě bezpečnosti
Organizace spojených národů. Prakticky ihned po poslední globální válce v Číně znovu propukla
odložená a další 4 roky trvající občanská válka mezi komunisty a Kuomintangem, která navázala na
předválečný konflikt těchto dvou stran z přelomu 20. a 30. let minulého století. Občanskou válku
nakonec vyhrál tehdejší vůdce komunistů Mao Ce-tung. Byť komunisté zvítězili, Čankajškovi se
podařilo uchýlit se s prakticky milionovou armádou na ostrov Tchaj-wan. Nebýt paradoxně vypuknutí
Korejské války v 50. letech, byl by tento režim komunisty na začátku 50. let minulého století asi zcela
zlikvidován, neboť už pro USA nepředstavoval perspektivního partnera.
Korejská válka totiž přiměla Američany všimnout si nejen důležité strategické polohy Korejského
poloostrova, ale i ostrova Tchaj-wan „naproti“ břehům komunistické Číny. Američané se proto rozhodli
pomoci Čankajškovi udržet se na tomto ostrově na principu výběru „menšího zla“ a uplatnění tehdejší
nové americké politiky zadržování na Dálném Východě. Vzhledem k tomu, že tehdejší Sovětský svaz
bojkotoval práci v Radě bezpečnosti OSN, mohl Čankajškův režim zastupovat celou Čínu v této Radě,
byť fakticky neovládala ani 5% jejího území či obyvatelstva, a to až do roku 1972, kdy Čankajška
oprávněně nahradili zástupci komunistického režimu ve vlastní Číně. K této výměně by ale nedošlo,
kdyby v tom zejména USA neviděly geopolitickou výhodu, jež se rýsovala v podstatném oslabení SSSR
v tehdejší Studené válce, neboť ČLR byla již delší dobu známa jako země, která nemá se SSSR nejlepší
vztahy, byť si byly z ideologické perspektivy určitě blízké.
Čína se už před druhou světovou válkou pomalu srovnávala s existencí moderního světa za svými
hranicemi i uvnitř svých hranic. Její představitelé, kteří ji ovládali, si slabost Číny uvědomovali,
nicméně cesty, jimiž se snažili Čínu vrátit na pomyslné světové výsluní, byly často buď zastaveny
vnějšími faktory, zejména pak válkou s Japonskem a nerovným postavením vůči tehdejším mocnostem,
občanskou válkou před i po II. světové válce a následně nevhodně plánovanými reformami prvního
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vůdce komunistické Číny, Mao Ce-tungem. Za radikální změnu lze považovat až návrat Teng Siaopchinga do čela země a zahájení dnes již slavných reforem známých jako „čtyři modernizace“ či
„socialismus s čínskými rysy“ v roce 1978. Ty Číně prakticky dodnes napomáhají k tomu, aby obnovila
svůj hospodářský statut z doby, kdy se první evropské námořní mocnosti, Portugalskem počínaje, začali
pokoušet Čínu přímo či nepřímo ovládnout.
Tento modernizační proces doposud nebyl ukončen, nicméně vede k tomu, že se Čína stále více zapojuje
do aktivit mezinárodního společenství, jemuž nejdříve vévodil střet Západ vs. Východ a jemuž po konci
Studené války prakticky na celé planetě dominují USA. Snad nejtypičtějším případem, nyní však
netradičně aktivního návratu ČLR do světové politiky, je přímá vojenská angažovanost čínských
námořních sil v oblasti Arabského moře při Somálském poloostrově od roku 2008, kde docházelo k již
netolerovatelným únosům obchodních lodí bez ohledu na to, kdo je jejich vlastníkem či pod jakou
vlajkou se zbožím plují. Lze velmi dobře předpokládat, že ČLR bude i nadále aktivněji přistupovat ke
své účasti na akcích mezinárodního společenství především v momentech, kdy by nečinnost vážně
ohrožovala zejména čínské obchodní zájmy.243 Paradoxně se tak Peking přímo podílí na prosazování
mezinárodního práva tam, kde by jej donedávna nikdo neočekával.
V samotném důsledku si tak Čína zvyšuje svou prestiž a renomé u svých obchodních partnerů. Těmi
jsou vyspělé Západní země, které konzumují stále velmi levnou čínskou produkci a nepřímo tak
napomáhají hospodářskému i mocenskému růstu Číny, i regionální sousedé, z nichž však především ti
proporcionálně - per capita – chudší se ale mohou stát budoucími „náhradníky“ v nebývalé produkci
současné Číny.
Po více jak 20 letech od konce Studené války se Číně daří především v hospodářské dimenzi stoupat na
nejvyšší světové příčky a to bez vážnějšího zaváhání. Na základě již dlouhodobě akceptovaného
rozhodnutí vedení Číny se tento růst tolik neprojevuje ve vojenské oblasti, kterou však není vhodné
zaměňovat s celkovou bezpečnostní situací v zemi. Celková digitalizace ekonomiky i bezpečnosti vede
k přesvědčivému nárůstu postavení Číny i ve světovém „virtuálním prostoru“. Nejvýznamněji se to
projevuje především velmi sofistikovanými útoky na chráněné zdroje elektronických informací,
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informačních a bezpečnostních systémů. Cílem jsou především země, které představují největší čínské
bezpečnostní konkurenty, tj. na státní orgány USA a jeho spojenců v Evropě244 a na Dálném Východě.
Svědčí o tom nedávná zpráva deníku New York Times, která explicitně zmiňuje zaznamenaný útok na
Ministerstvo zahraničních věcí České republiky a dalších evropských zemí.245 Oficiální deklarovaná
čínská zahraniční a bezpečnostní politika však posledně uvedené aktivity samozřejmě popírá a
nezapomíná uvést, že je sama obětí podobných kybernetických útoků.
Čínská lidová republika zastává prakticky stále stejnou zahraniční politiku, kdy zdůrazňuje praktickou
nedotknutelnost suverénního jednání nezávislých států na svém teritoriu. Tento postoj uplatňuje jak
„dovnitř“ vlastní země, jež se projevuje zejména naprostým odmítáním jakékoliv vnější kritiky – typicky
ochrany lidských práv -, tak i značným odporem zejména vůči Západním intervenčním snahám ovlivnit
dění v některých zemích, počínaje po konci Studené války střetem USA s Irákem, následujíc zeměmi
bývalé Jugoslávie a Afghánistánu, a aktuálně končíc například Sýrií. Nejcitlivěji se tato čínská politika
projevuje v relativní ochraně severokorejského režimu, jakkoliv ani čínské vedení nepovažuje současnou
situaci v této zemi za ideální.246 K prosazení této politiky maximálně využívá své stálé členství v Radě
bezpečnosti OSN s právem veta, kdy často odmítá návrhy rezolucí Západních mocností. Někdy je ČLR
v těchto zamítavých postojích podpořena i podobným postojem Ruské federace.
Pakliže shrneme výše uvedené skutečnosti, ČLR od svého vzniku v roce 1949 a především od doby, kdy
začalo provádět výše uvedené reformy zahájené v roce 1978 Teng Siao-pchingem, prakticky neustále
posiluje své postavení na regionální, nadregionální i globální úrovni a lze téměř s jistotou předpokládat,
že ČLR bude své postavení ve všech těchto politicko-geografických rozměrech i nadále posilovat.
Zanalyzovat, jaký bude skutečný vývoj ČLR v uvedených politicko-geografických perspektivách,
je zároveň klíčovým cílem této práce.
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Geopolitický (politicko-geografický) pohled na Čínskou lidovou republiku

5
5.1

Poloha a rozloha

Čínská lidová republika se nachází v jihovýchodní části asijského kontinentu a zaujímá rozlohu přibližně
9 596 960 km2 a má 1 339 724 852 obyvatel. Hustota obyvatelstva na uvedeném teritoriu je v průměru
cca 140 obyvatel na km2, přitom je ale nutné si uvědomit, že se cca 90% obyvatel Číny nachází jen na
40% tohoto území.247 Nejhustěji zalidněná jsou města, jako je Šanghaj (přes 2500 obyvatel na km2),
Peking (847 obyvatel na km2) či Tchien-ťin (845 obyvatel na km2). Země se tedy rozkládá na území,
které svou velikostí odpovídá přibližně velikosti Spojených států amerických, ale na jehož území
zároveň žije přibližně 4násobně početnější populace. Čína zároveň zaujímá více jak pětinu rozlohy celé
Asie (4.441 mil km2).
Poloha této země se historicky prakticky nemění, pokud se především zaměříme na historické jádro
Číny, které leží mezi hlavním městem Pekingem na severu a hlavním jižním sousedem, jímž je Vietnam.
Rozpětí tohoto historického jádra je přibližně 2500km vzdušnou čarou. Součástí Číny jsou však i
teritoria, která alespoň do nedávné doby sice historicky často podléhaly nadvládě Číny, stejně tak často
ale byla tato geograficky větší území na Číně nezávislá nebo z těchto teritorií dokonce přicházeli
vojenští agresoři, kteří si Čínu, respektive její správu, několikrát podmanili. Asi nejznámějšími a
zároveň nejúspěšnějšími takovými agresory byli ve 13. století Mongolové a v 17. století Mandžuové.
Jejich teritoria jsou nyní z větší části součástí kontinentální Číny, některé části ale jsou buďto samostatné
– v případě Mongolska tzv. Vnější Mongolsko – nebo jsou součástí sousedních zemí. Území severně,
resp. západně od řeky Ussuri a Amuru, které byly dříve součástí Mandžuska, jsou nyní součástí Ruské
federace. Korea je dokonce samostatná ve dvou podobách, jako Korejská lidově demokratická republika
(Severní Korea) a Korejská republika (Jižní Korea).
Obdobně území na dnes severovýchodních hranicích na západ od čínské hranice s Mongolskem, byly
nepravidelně součástí Čínského impéria, ale s postupem carského Ruska do asijského vnitrozemí Čína
mnohá území v tomto regionu přímo či nepřímo v průběhu 17. až 20. století ztratila. Dnešní hranice
Číny s Ruskem, Kazachstánem, Kyrgyzstánem a Tádžikistánem tak probíhá na víceméně přírodní
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hranici, tvořené horskými masivy Altaj a Ťan-šan. V rámci těchto hranic tak Čína již poměrně tradičně
ovládá území oficiálně nazývané „Autonomní oblast Sin-ťiang“, historicky je ale toto území nazývané
dle donedávna tradičně převládajícího ujgurského etnika Ujgurstán.
Sin-ťiang je dále formálně sousedem dalších zemí, konkrétně Afghánistánu, Pákistánu a nejzápadnější
části indických hranic. Na tyto hranice navazuje taktéž někdy Čínou ovládané, někdy samostatné území,
které je souhrnně nazýváno podle opět donedávna převládajícího tibetského etnika Tibet. Ten sousedí
nejdříve s Indií, dále s Nepálem, poté opět navazuje hranice s Indií, dále hranice s Bhútánem a opět
hranice s Indií. Celý tento pás je tvořen nejvyšším pohořím světa, Himalájemi, a to včetně nejvyšší a
zároveň hraniční hory světa známé pod anglickým názvem Mount Everest (8848 m. n. m.), nebo též pod
tibetským názvem Džo-mo-lang-ma (překládáno jako „Matka světa“). Čína tak ovládá celou náhorní
plošinu Tibet, která byla historicky spíše tzv. tributárním státem Číny. Původní území Tibetu bylo
v rámci současné Číny relativně uměle rozděleno mezi jádrovou Autonomní oblast Tibet a tři sousední
provincie Čching-chaj, S‘-čchuan a Jün-nan.
Na tuto relativně jihovýchodní část hranic navazuje hranice jižní, kde Čína nejdříve sousedí
s Myanmarem, dále s Laosem a nakonec s Vietnamem. Pozemní hranice tak končí v celkové délce
22 800 km na břehu Jihočínského moře v Tonkinském zálivu.
5.2

Sousedé

Čína má, jak jsem již výše uvedl, spolu s Ruskem největší počet pozemních sousedů na světě a to
celkem 14 – Severní Koreu, Rusko, Mongolsko, Kazachstán, Kyrgyzstán, Tádžikistán, Afghánistán,
Pákistán, Indii, Nepál, Bhútán, Myanmar, Laos, a Vietnam. Kontinentální Čína zároveň přes moře
sousedí, nebo má za to, že sousedí, s dalšími 7 resp. 8 zeměmi – Jižní Koreou, Japonskem, Filipínami,
Malajsií, Brunejí, Indonésií, Singapurem a pokud budeme Tchaj-wan považovat za samostatný stát,
čemuž z celkem prostých důvodů kontinentální Čína oponuje, tak i s touto zemí (ostrovem).
5.3

Moře a přístupové komunikace

Jak už bylo výše několikrát zmíněno, kontinentální Čína nemá volný přístup k volnému, čili otevřenému
moři, neboť ji obklopuje od severu k jihu Žluté, Východočínské a Jihočínské moře, které jsou od
Tichého oceánu odděleny šňůrou ostrovů, které se od Cušimské úžiny mezi Korejským poloostrovem a
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hlavními japonskými ostrovy táhne západním Pacifikem přes japonské souostroví Rjúkjú, dále fakticky
nezávislý ostrov Tchaj-wan k souostroví Filipíny. Na toto souostroví těsně navazuje ostrov Borneo a na
něj Malacká úžina se strategicky nejdůležitějším přístavem/ostrovem/státem jihovýchodní Asie,
Singapurem, který přímo sousedí s Malajským poloostrovem. Čína je tak uzavřena v relativních
ostrovních klepetech, z nichž ani jedna část nehledě na velikost a důležitost této země v mnoha jejích
parametrech není v její fyzické moci.
Pakliže tedy studujeme námořní přístupové cesty k Číně, vidíme, že Čína má vzhledem k neustále se
rozvíjejícím obchodním stykům se zámořskými klienty, tj. konzumenty svého zboží a dodavateli
zejména základních surovin, eminentní zájem na tom, aby tyto cesty buďto zůstaly bezpečně otevřené
pro všechny zájemce, nebo byly v její moci. Mezinárodní obchod aktuálně sice tvoří „pouze“ více jak
20% jejího hrubého národního produktu, její podíl ale neustále roste a lze očekávat, že tento růst se ještě
několik desetiletí nezastaví, jakkoliv aktuální reformy čínské ekonomiky pravděpodobně povedou
zejména k posílení vnitřního trhu směrem ke zvýšení domácí poptávky a logicky i spotřeby. Logicky
tedy bezpečnost námořních cest je pro Čínu významnou bezpečnostní otázkou zejména z hlediska
udržení levného dopravního spojení se zámořskými obchodními partnery v Evropě, Americe, Asii i
Africe. Všechny tyto faktory proto kontinentální Čína vnímá velmi vážně. Asi nejtransparentnějším
projevem tohoto zájmu je i první přímá námořní vojenská mise Čínského vojenského námořnictva
v Indickém oceánu při pobřeží Somálska, kterého se zúčastnili od roku 2008 spolu s dalšími námořními
vojenskými silami pod vedením NATO.248
Rozsahu zájmů odpovídá i níže přiložená mapa Číny dle čínských představ o rozsahu jejího území. Jak
si zkušený pozorovatel všimne, kontinentální Čína považuje za integrální součást svého území nejen
Tchaj-wan, ale i prakticky veškeré ostrovy a ostrůvky, které se nacházejí zejména v Jihočínském moři,
což potvrzuje existenci výše uvedených sporů o toto teritorium. Mapa je oficiální čínskou mapou, která
zcela odpovídá tomu, jaké má čínská vláda představy o tom, kam její teritoriální nároky sahají. Michelle
FlorCruz v článku cituje zástupce vydavatele této mapy Sü Ken-cchaje z firmy Sinomaps, který to
komentoval těmito slovy: „Nová mapa velmi významně posílí povědomí o národním území Čínské
lidové republiky, o zachování čínských námořních práv a zájmů, a bude se tak manifestovat politicko-

248

Více v podkapitole 7.3 Terorismus, str. 216
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diplomatický postoj Číny“.249 Podobně i nejnovější čínské pasy ve svých piktogramech na každé stránce
zdůrazňují i tento teritoriální požadavek.
Mapa č. 18.

Mapa Číny – administrativní členění z roku 2013250

To, že zejména sporným Jihočínským mořem prochází téměř veškeré zboží, které přichází z Evropy,
Afriky a Blízkého východu po moři do Číny ale i do sousedních zemí, jako je zejména Japonsko a Jižní
FlorCruz, Michelle; China May Anger Neighbors With Map Including Disputed Areas; International Business Times; 16. ledna 2013;
[cit./vid. 30. 6. 2014]; www.ibtimes.com/china-may-anger-neighbors-map-including-disputed-areas-1018166
250 Zdroj: FlorCruz, Michelle; China May Anger Neighbors With Map Including Disputed Areas; International Business Times; 16. 1. 2013;
[cit./vid. 30. 6. 2014]; www.ibtimes.com/china-may-anger-neighbors-map-including-disputed-areas-1018166
249
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Korea a Tchaj-wan, svědčí o mimořádné důležitosti této námořní cesty, která se pomyslně zužuje
především u již zmiňovaného Singapuru. O množství zejména fosilních paliv, které se přes Jihočínské
moře dostává do výše zmiňovaných zemí, svědčí i zde přiložené dvě mapy z produkce Americké
energetické informační agentury, která tyto toky názorně ukazuje. Nicméně je nutné si uvědomit, že
Malacká úžina není jediným místem, kudy lze po moři, tedy nejlevnějším způsobem zejména do
Japonska, Jižní Koreje a na Tchaj-wan dodávat resp. z nich posílat zboží, neboť v rámci Indonésie a
Filipín existuje několik dalších spojení mezi Indickým a Tichým oceánem. Přesto by uzavření této cesty
z jakýchkoliv důvodů bylo velkým problémem pro samotnou kontinentální Čínu a další země v tomto
regionu.
Mapa č. 19.

Mapy hlavních toky tekutého zemního plynu (vlevo) a surové ropy (vpravo)
v Jihočínském moři251

Vědomí, že se kontinentální Číně v dohledné době nepodaří tento stav změnit, vede Čínu k hledání
alternativních spojení, čemuž odpovídá i sílící tendence čínské vlády zajistit co nejlepší komunikaci s
jedním ze svých největších obchodních partnerů, který nakupuje čínské zboží, tj. země Evropské unie.
Tento trend se projevuje v eminentní snaze zvýšit transportní kapacity asijsko-evropských komunikací,
zejména pak ve zlepšování železniční sítě. Jak jsem již výše zmínil, Čína ve spolupráci s tehdejším
Sovětským svazem vybudovala a v roce 1990 otevřela přímé železniční spojení s Evropou přes
Kazachstán. Na čínské straně je hraničním nádražím Alashankou, na kazašské straně město Dostyk přes
251

Zdroj: Americká energetická informační agentura (EIA); South China Sea (Report);
http://www.eia.gov/countries/analysisbriefs/South_China_Sea/south_china_sea.pdf
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7. 2. 2013, [cit./vid. 30. 6. 2014];

tzv. Džungarskou bránu. Toto spojení sice přímo nevede k tomu, aby existovalo spojení mezi Evropou a
Čínou bez toho, aby musely být využity ruské železnice, přesto tato trasa zmírňuje přímou závislost na
Ruské federaci, která je jinak při sledování pozemních cest jednoznačná. V roce 2012 byla otevřena i
druhá elektrifikovaná železniční cesta mezi Kazachstánem a Čínou přes hraniční město Chorgas či
Chorgos252 na čínské straně, která má přímé spojení s hlavní městem Kazachstánu Almaty.
Čína však nezůstává jen u tohoto železničního spojení a již uzavřela příslušné dohody s Pákistánem
o vytvoření železničního koridoru mezi Sin-ťiangem a severní Pákistánem přes společné hranice. Jedná
se o možnost, jak by se Čína po pozemní cestě spojila s Arabským mořem a Perským zálivem. Už v roce
2009 Pákistán zadal vypracovat tzv. studii proveditelnosti, na jejímž základě by se určil další postup.
Karákóramská nebo též Kunžerábská železnice253 by prakticky kopírovala již existující spojení po tzv.
Karákóramské dálnici, která je mj. nejvýše položenou zpevněnou hraniční silnicí na světě ve výšce
4693 m. n. m. vedoucí přes tzv. Kunžerábský průsmyk. Železnice by spojovala současné konečné
stanice, na pákistánské straně Havelian254 a na čínské straně Kašgar, které jsou od sebe vzdáleny
1100km. Lze tedy očekávat, že samotná výstavba by trvala několik let. Na druhou stranu lze zároveň
předpokládat, že pro Čínu by konstrukce takové železnice již nebyla taková výzva vzhledem k tomu, že
Čching-chajsko –Tibetská železnice do Lhasy má nejvýše položený bod v 5072 metrech nad mořem a
musela překonávat mnohem méně příhodné přírodní podmínky.255
Obdobně Čína oprašuje staré plány na výstavbu železnice do Myanmaru z doby během a těsně po
2. světové válce, kde opět zvažuje možnosti další spolupráce. Konečně ani spojení s Indií není dnes
apriori vyloučeno, jakkoliv lze očekávat značné problémy při případné spolupráci vzhledem k tomu, že
zde vládnou stále ne zcela standardní vztahy zejména kvůli nevyřešeným hraničním sporům o tzv. Jižní
Tibet / Arunáčalpradéš. Velmi vážně se např. uvažuje o vysokorychlostním spojení Kchun-mingu,
hlavního města provincie Jün-nan, s hlavním městem Indie Dillí, které by využilo i zamýšlené spojení
Číny s Myanmarem. Obdobně se zdá reálné, že by především již vzniklá železnice do hlavního města

Anglický přepis Khorgas, čínsky 霍尔果斯,kazašsky Қорғас či Qorğas
Anglicky Karakoram resp. Khunjerab railway
254 Železnice by nejspíše vedla přes dnes nechvalně známý Abottábád, kde byl americkou armádou 2. května 2011 dopaden a zabit téměř 10 let
hledaný terorista Usáma bin Ládin. Toto město je dnes vzdáleno jen 17km severně od zatím nejsevernější železniční stanice v Pákistánu, tj. od
Havelianu.
255 Více viz kapitola 10.1 o disparitách.
252
253
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Tibetu dále propojila Tibet a Indii po železnici, v tomto případě pravděpodobně přes Nepál nebo podél
toku řeky Brahmapútry.256
Čína je obecně vzato velmi ambiciózní v dalších projektech, kdy např. velmi vážně uvažuje o výstavbě
euroasijské vysokorychlostní železnice, která by dokázala spojit Peking s Německem, resp. s Londýnem.
Cesta by podle plánů trvala pouhé dva dny, tedy jen 5krát déle, než tomu je dnes standardním leteckým
spojením. Poměrně zajímavou skutečností je, že čínská železniční síť má standardní, ve většině
evropských zemí uplatňovaný rozchod (1435mm), kdežto všechny sousední železniční sítě mají jiný
rozchod (kromě Koreje). To vede k tomu, že buďto vagony musí měnit podvozky vagónů, nebo se zboží
musí překládat na druhou síť. V případě vysokorychlostní železnice ale lze očekávat, že by byla
budována i v rámci ruského, respektive bývalého sovětského území na standardním rozchodu, čímž se
logicky zkrátí přepravní doba.
Značná potřeba diverzifikovat zdroje, zejména energetické, v jejichž konzumaci již Čína není
několik let soběstačná a její závislost se postupně, ačkoliv nikoliv zvlášť dramaticky zvětšuje. V tomto
směru velmi umně využila vzniklé středoasijské politické vakuum po rozpadu Sovětského svazu a
navázala velmi zajímavé vztahy s prakticky všemi zeměmi tohoto regionu, zejména pak
s Turkmenistánem, který disponuje jedněmi z největších zásob zemního plynu ve světě (9,3% v roce
2012). Čína disponuje pouze 1,7% prokázaných zásob ve světě, těží 3,2% světové produkce plynu a
zároveň spotřebuje 4,3% veškeré světové produkce, tedy o čtvrtinu větší než vytěží. Přitom však ani
Rusko, které má 17,6% prokázaných světových zásob plynu na světě, není Čínou ignorováno, o čemž
svědčí i v květnu 2014 uzavřené 30leté kontrakty mezi ruským státem vlastněným Gazpromem a jeho
čínskými obchodními partnery. Podrobnosti jsou poměrně obestřené tajemstvím, nicméně je zřejmé, že
se čínské straně podařilo vyjednat natolik výhodné podmínky, že plynovody a ropovody mezi oběma
stranami zůstávají investicí, kterou pokryje vývozce, jakkoliv cena za plyn bude v porovnání
s turkmenskou o něco dražší.257 Zároveň je vhodné připomenout, že Čína je nesporně největším

256

tibetsky

257

, Jarlung Zangbo

Má jít o11 dolarů za milion britských termálních jednotek (mmBtu) oproti 9 dolarům za plyn turkmenský. Viz: Český rozhlas; Ruský Gazprom
podepsal
dohodu
o
dodávkách
plynu
do
Číny;
21. 5. 2014;
[cit./vid.
1. 7. 2014];
http://www.rozhlas.cz/zpravy/svetovaekonomika/_zprava/rusky-gazprom-podepsal-dohodu-o-dodavkach-plynu-do-ciny--1352936
resp.
Patria online; Rusko: Smlouva o dodávkách plynu do Číny je téměř hotova; ČTK; 12. 5. 2014;
[cit./vid. 1. 7. 2014];
http://www.patria.cz/zpravodajstvi/2633151/rusko-smlouva-o-dodavkach-plynu-do-ciny-je-temer-hotova.html
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producentem uhlí na světě, které stále tvoří základ energetické politiky země a zároveň vytěží 3,65 mld.
tun uhlí, což je 47,5% všeho uhlí světa, spotřebuje ale přes 50% všeho vytěženého uhlí světa. Na druhou
stranu Čína disponuje „pouze“ 13,3% prokázaných zásob tohoto fosilního paliva. Ve spotřebě ropy byla
Čína relativně skromnější, neboť toho potřebuje „jen“ 11,7% světové spotřeby. Přitom ale těží „pouze“
5% světové produkce, již nyní tedy dováží přes polovinu své spotřeby ze zahraničí.258
Mám-li shrnout otázku dopravního spojení Číny s okolním světem včetně tzv. produktovodů, tato země
si plně uvědomuje svou dosavadní značnou izolovanost ve smyslu vnitrozemských cest, které jsou dány
především přírodním charakterem těchto hranic, tj. hor, velehor, pouští a jinak velmi složitého terénu na
svých pozemních hranicích. Proto, aby tento stav změnila, buduje rozsáhlou síť železničních spojení se
svými sousedy a reálně uvažuje o jejich rozšíření především se svými tradičními i novými strategickými
regionálními spojenci, jako je Pákistán a Myanmar a má velmi ambiciózní plány zejména směrem na
Indický subkontinent a do Evropy.
Čína sice zároveň disponuje přístupem k mořím a mořským cestám, což v maximální možné míře
využívá pro rozvoj mezinárodního obchodu. Zároveň si je ale vědoma značné omezenosti přístupu
k volnému moři, neboť ji obklopuje relativně konzistentní řetěz ostrovů a souostroví, které nejsou v její
moci, ačkoliv u některých se nastolení suverenity domáhá minimálně formálně, jmenovitě u z jejího
pohledu renegátského Tchaj-wanu. Příčinou takové relativní izolace je politika Spojených států
amerických na počátku 50. let minulého století v souvislosti se začátkem tzv. Studené války. USA
dodnes drží „ochrannou ruku“ nad svými dosavadními spojenci v oblasti, a to včetně Čínské republiky
na Tchaj-wanu, jakkoliv Čínskou republiku od roku 1979 diplomaticky neuznává. Udržuje však s touto
zemí mimořádné vztahy založené na zvláštním americkém zákoně známém pod anglickým názvem
„Taiwan Relations Act“, který 10. dubna 1979 podepsal tehdejší prezident USA, Jimmy Carter. Čína se
tak alespoň zatím neodvažuje dosáhnout reintegrace tohoto území silou, ačkoliv by Číně mj. umožnil
získat mnohem lepší přístup k volnému moři, tj. do Tichého oceánu. Je tu i tzv. 2. linie, či, chcete-li,
řetězec ostrovů, který začíná u Tokijského zálivu na hlavním japonském ostrově Honšú přes americký
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BP Statistical Review of World Energy June 2013; [cit./vid. 19. 7. 2014]; http://www.bp.com/en/global/corporate/about-bp/energyeconomics/statistical-review-of-world-energy.html
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Guam a končí u břehů Nové Guineje.259 Druhá linie je však mnohem prostupnější, resp. mnohem méně
konzistentní.
Druhý, jižní směr, kde hledá Čína volnost pohybu, je Malacká úžina. Tu „společně“ ovládají tři
nezávislé státy, uprostřed klíčový přístav na ostrově Singapur stejnojmenný stát, Malajsie a Indonésie.
Všechny tyto země jsou spíše spojenci USA než Číny, ačkoliv v těchto zemích žije významné čínské
menšiny a v Singapuru dokonce tvoří většinové obyvatelstvo.

Mapa č. 20.

1. a 2. řetězec ostrovů oddělující ČLR od volného moře260

Je otázkou, do jaké míry Čína aspiruje na to, aby fyzicky ovládla nejen Tchaj-wan, ale i tuto klíčovou
úžinu mezi Jižní Asií, Blízkým Východem a Afrikou na jedné straně a Dálným Východem na straně
druhé. Osobně se domnívám, že Čína má eminentní zájem na tom, aby tato cesta byla prakticky za všech
259

Viz následující Mapa č. 20 1. a 2. řetězec ostrovů oddělující ČLR od volného moře, str. 152
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McCORMACK, Gavan; "Yonaguni: Dilemmas of a Frontier Island in the East China Sea,"; The Asia- Pacific Journal; Vol 10; Issue 40; No. 1;
1. 10. 2012; [cit./vid. 7. 7. 2014]; http://japanfocus.org/site/make_pdf/3837 resp. http://japanfocus.org/data/144.JPG
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okolností volná. Je si však vědoma toho, že stále nedisponuje takovou námořní, resp. vojenskou mocí,
která by jí umožnila tento prostor ovládnout. Co však není možné dnes, může být možné zejména
v dlouhodobém horizontu a to za následujících podmínek. ČLR významně posílí své ozbrojené složky,
zejména pak své námořnictvo a zároveň USA oslabí svou přítomnost v tomto regionu. Obě podmínky
budou ale splněny nejdříve za přibližně 50 let pokud vůbec. Zároveň Japonsko, Indonésie a další
významnější země regionu budou akceptovat rostoucí ambice ČLR v těchto mořích. Zároveň je ale ČLR
relativně spokojená s aktuálním stavem, kdy může stále nerušeně skrze tyto cesty obchodovat s vnějším
světem, ačkoliv je ovládají jiné země. To však nemusí být pravdou v případě vyhrocenějších
mezinárodních vztahů. Více tyto možnosti zanalyzuji v následujících relevantních částech této práce.
5.4

Informační a technologická prostupnost

Čínská lidová republika jakožto rozvíjející se a rostoucí ekonomika světa se čile ale ne neomezeně
účastní na rozvoji a průniku nejvíce vzkvétajících informačních technologií dnešního světa do
každodenního života. Číňané jsou jedni z největších uživatelů internetu a mají obdobně vysoký podíl
obyvatel, kteří vlastní mobil, dnes asi vedle televize nejdůležitějšího média zprostředkovávajícího
informace. Rychlost penetrace nejnovějších technologií velmi dobře ilustruje následující graf, který
srovnává dobu od technologického objevu včetně různých forem komunikace k jejímu masovému
rozšíření ve vybrané populaci.
Mapa č. 21.

261

Doba od objevu k využití technologie 25% americké populace (roky)261

Zdroj: National Intelligence Council; Global Trends 2030: Alternative Worlds; Washington DC; NIC; 2012; ISBN 978-1-929667-21-5; 140
stran; www.dni.gov/nic/globaltrends, str. 2
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Jakkoliv je tato statistika zaměřená na americkou populaci, lze téměř s jistotou předpokládat, že
podobný nebo dokonce ještě rychlejší průběh lze sledovat v Číně.
Současná čínská populace se tak paradoxně ani moc nezajímá o dění na televizních obrazovkách jako o
dění na sociálních sítích, tedy o internet. Číňany, obdobně jako všechny ostatní mladé lidi, kteří
primárně tuto formu komunikace využívají, nezajímají tolik politické události jako to, aby byli viděni
zejména mezi svými přáteli. Tento faktor, tj. snaha být známý především ve své virtuální komunitě mj.
způsobuje to, že kontinentální Číňané paradoxně tolik neparticipují na v západním světě nejznámějších
komunikačních portálech, jako je zejména Facebook či Twitter. Určitým důkazem budiž níže přiložená
mapa propojení uživatelů Facebooku na světě. Za povšimnutí ale stojí to, že Facebook je poměrně
rozšířený na Tchaj-wanu i v Hongkongu. Osobně se ale nedomnívám, že by v budoucnu došlo k většímu
rozšíření Facebooku, pokud v samotné Číně nenastanou radikální změny v dosavadní vládní internetové
politice, která by kontinentálním Číňanům otevřela tuto alternativu a pokud by byli ochotni se alespoň
částečně přeorientovat z doposud jimi využívaných sociálních sítí. Je totiž třeba si uvědomit, že tyto sítě
vyžadují poměrně velký čas na aktivní správu, která je základním limitem pro využívání více sítí
najednou. Dalším možným předělem by mohla být snaha nových poskytovatelů sociálních sítí
poskytovat automatická spojení do již existujících sociálních sítí.
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Mapa č. 22.

Mapa uživatelů portálu www.facebook.com na světě262

Obdobně velmi slabý podíl tzv. globálních portálů sociálních sítí má tzv. Twitter, jehož hlavní podíl je
v USA, následně menší v Evropě a pouze malý podíl mají prakticky všechny asijské země včetně Číny,
jak ostatně prokazuje další níže přiložená mapa.
Mapa č. 23.

Mapa uživatelů portálu www.twitter.com na světě v procentech263

262

Zdroj: Gigaom; Facebook Draws a Map of the Connected World; INGRAM, Mathew; 14. 12. 2010;
http://gigaom.com/2010/12/14/facebook-draws-a-map-of-the-connected-world/.

[cit./vid. 2. 1. 2014];

263

Zdroj: ZEBIDA, Hesham; Map of the Famous
http://www.famousbloggers.net/twitter-followers-map.html.

[cit./vid. 2. 1. 2014];

Bloggers
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Twitter

Followers;

23. 11. 2011;

Míra užívání těchto dvou, v současnosti asi největších internetových sociálních portálů, by mohla na
první pohled znamenat, že nejsou v Číně nijak aktivně využívány. Je však nutné v tomto směru
zohlednit několik zásadních předpokladů pro zapojení čínské populace nejen do těchto, ale fakticky do
jakýchkoliv globálních internetových portálů. Předně zde významnou roli hraje jazyková bariéra.
Číňané, jakkoliv v posledních několika letech zdůrazňují a vyžadují kvalitní znalost anglického jazyka,
se cizím jazykům včetně angličtiny příliš neučí, respektive jejich znalost je stále na poměrně nízké
úrovni a to je pak logicky omezuje v komunikaci s okolním světem.264 Dalším důvodem je, že v případě
Číňanů jim postačuje využívat už existující čínskou sociální síť, z níž nejznámější jsou např. Weixin265
neboli Wechat s téměř 160 miliony uživateli, dále Sina Weibo266 s téměř 86 miliony uživatelů či
Douban267 s 60 miliony uživatelů.268 Prvně jmenovaná zatím nejúspěšnější sociální síť v ČLR poukazuje
na poslední vývoj v moderních informačních technologiích, neboť ta funguje především na mobilních
zařízeních, nikoliv na donedávna populárních stolních či přenosných počítačích. Podíly jednotlivých
portálů na tomto trhu, resp. dominance v něm, se může zejména v módně laděné čínské populární
kultuře poměrně lehce změnit, jak tomu svědčily obavy uživatelů této sítě z toho, že by mohlo dojít ke
zpoplatnění tzv. chatování na síti. Na druhou stranu je zajímavé sledovat i penetraci této aplikace ve
světě, jakkoliv jádro celkem logicky stále zůstává v Číně, co prokazuje níže přiložená mapa.

264

Tuto skutečnost jsem si osobně ověřil při nedávné návštěvě ČLR (červen 2014)

265

Viz http://weixin.qq.com/

266

Viz http://www.weibo.com/

267

Viz http://www.douban.com/

Vanner, Claire; Top 5 Chinese social networks; 9. září 2013; http://www.cbronline.com/news/social/top-5-chinese-social-networks ;
ověřeno 2. ledna 2014
268
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Mapa č. 24.

Mapa rozšíření www.wechat.com ve světě – leden 2013269

Zájem Číňanů zapojit se do skutečně „globálních“ sociálních sítí, jakými jsou i zde výše zmíněné, je
poměrně nízký. Tento stav zároveň vyhovuje v zemi vládnoucí elitě, protože může poměrně jednoduše
izolovat uživatele těchto sítí od dění v zahraničí, aniž by si toho naprostá většina jejích uživatelů mohla
všimnout.
Čínská vláda nicméně omezuje informační toky na internetu a to i ve spolupráci s poskytovateli
internetových informací. Nejznámějším případem je navázaná spolupráce mezi vlastníky serveru
www.yahoo.com, kteří přistoupili na podmínky čínské vlády a umožňují sledování uživatelů této sítě ze
strany vládních úřadů. Ke stejným podmínkám nepřistoupil ve světě nejvyužívanější vyhledávač
www.google.com, za což je ze strany čínské vlády „potrestán“ tím, že na jeho stránky je v Číně značně
omezený, resp. aktivně cenzurovaný přístup, což je možné si ověřit i v praxi při pobytu v Číně.
Vládním úřadům se i touto cestou poměrně úspěšně daří „filtrovat“ resp. cenzurovat informace, které do
Číny přicházejí, zejména pak z anglofonního internetového světa. Mnozí odborníci se shodují v tom, že
právě čínský systém je jeden z nejpropracovanějších na světě vzhledem ke snaze filtrovat skutečně jen ty
informace, které považuje za potenciálně nebezpečné. Zájemcům z čínských řad se sice daří požadované
informace získávat přes různé internetové ‚přestupní portály‘, jsou však postupně odhalováni a mnohdy
je jim i úředním zásahem další přístup na internet buďto omezen na minimum nebo zcela zakázán.

269

Zdroj: TechinAsia; Here’s a Heatmap of WeChat Users Around the World; MILLWARD, Steven; 14. 1. 2013; [cit./vid. 1. 7. 2014];
http://www.techinasia.com/heatmap-wechat-users-worldwide-january-2013/. V případě této mapy je nutné si povšimnout i faktu, že rozšíření
mimo ČLR silně koreluje s velikostí čínských minorit v dotčených zemích.
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Proto, aby měly vládní úřady potřebné oprávnění pro zásah vůči takovým aktivistům, odborně někdy
označovanými za hacktivisty nebo za ty, co provozují elektronickou občanskou neposlušnost, stačí, aby
je vláda označila za kyberteroristy.270

Zejména se jedná o disidenty, kteří aktivně bojují proti

stávajícímu režimu v zemi. Čínská vláda se vůči kritice k těmto zásahům staví i veřejně. Stojí si za tím,
že „online informace, které podněcují k rozvracení státní moci, násilí a terorismu, nebo obsahují
pornografický obsah, jsou výslovně zakázány zákony a předpisy“.271 Jak si ale vykládat „rozvracení
státní moci“, je velmi nejednoznačné a logicky poměrně nepřesvědčivé už proto, že v Číně nebyly
skutečné kyberteroristické útoky prakticky nikdy zaznamenány, pokud vynecháme ty, jež jsou vedené
tajnými službami, které ale čínská vláda na druhou stranu z taktických důvodů nezmiňuje, dokud to není
nezbytné. Nicméně i tyto zákony dovolovaly čínské vládě tvrdit, že Dalajláma spolupracuje
s muslimskými teroristy a že inicioval sebevražedné bombové útoky např. před olympijskými hrami
v Pekingu v roce 2008. Naopak jsou zaznamenány velmi sofistikované útoky z Číny na zahraniční
portály, včetně těch českých vládních, jak jsem již výše zmínil.272
Jak je ale zřejmé, není dnes žádný odpovědně jednající stát, který by se, samozřejmě neoficiálně,
nepokoušel o napadání internetových portálů a především databází, která jsou dle jejich strategií vhodné
k napadení za účelem zjištění potřebných informací zejména know-how, resp. technologického
charakteru. O všech těchto vzájemných útocích většina státních úřadů mlčí z několika logických
důvodů, které vyplývají z klasických pravidel špionáže. Zejména proto‚ aby ti druzí nevěděli, že o nich
víme, resp. aby oni o nás věděli, že o nich víme. Jistý ‚posun‘, či spíše utvrzení o tom, že tomu tak
skutečně je, byl zaznamenán v momentě, kdy v červnu 2013 zaměstnanec Národní bezpečnostní
agentury273 a CIA Edward Snowden odhalil, koho USA zejména prostřednictvím programů PRISM a
Tempora odposlouchávají a sledují pod logicky stejnou záminkou, tedy pro zajištění státní bezpečnosti
nejen v USA.

Více o těchto termínech zejména v souvislosti s praktikami čínských vládních úřadů viz House, Joseph; Internet Censorship in China;
American University; 2011; Washington D.C. 20016;
http://aladinrc.wrlc.org/bitstream/handle/1961/11051/House_american_0008N_10154display.pdf?sequence=1, str. 74-83
271 “China says Internet regulation legitimate and reasonable,” Gov.cn: Chinese Government’s Official Web Portal, 25. 1. 2010,
http://english.gov.cn/2010-01/25/content_1518404.htm in: House, Joseph; Internet Censorship in China; American University; 2011;
Washington D.C. 20016.
272 Viz podkapitola 3.3 nebo též viz Finkle, Jim; Hacker group in China linked to big cyber attacks: Symantec; Reuters; 17. 9. 2013;
http://www.reuters.com/article/2013/09/17/us-cyberattacks-china-idUSBRE98G0M720130917
273 Známá pod zkratkou NSA, angl. National Security Agency, viz
270
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Pokud tedy shrnu uváděné informace, autoritativní režim v Číně, který se obává o svou mocenskou
nadvládu, aplikuje poměrně širokou cenzuru pro tok informací do své země za účelem minimalizovat
zejména negativní obraz svého vedení. Tutéž metodu využívá i uvnitř své země, a to pod záminkou ctění
zákona zakazujícího „rozvracení státní moci“. Konečně Čína sama aktivně atakuje své potenciální rivaly
za účelem získání tzv. citlivých informací, zejména se pak zajímá o informace technologické neboli o
know-how. Do budoucna lze očekávat, že zejména díky penetraci sociálních sítí do i z Číny dojde
k postupnému oslabení kontroly nad všemi daty a informacemi, které budou ve stále mnohem vyšším
množství vstupovat či vystupovat z Číny, avšak při vědomí toho, že jazyková bariéra bude stále hlavním
limitujícím faktorem. Dalším, neméně podstatným faktorem, je nezbytnost fyzického umístění
potřebných serverů, které jsou schopny poskytovat dostatečně rychlé služby. Musíme si totiž uvědomit,
že rychlost odpovědi stránek/serverů je dnes klíčovou vlastností, kterou musí nejpopulárnější servery
mít. Proto je např. možné na server vyhledávače firmy Google v ČLR legálně přistupovat, ale pomalost
a neúplnost informací na tomto portálu v rámci ČLR její potenciální uživatele odrazuje od jeho
využívání a tudíž je jeho skutečná popularita v porovnání s čínskými vyhledávacími portály extrémně
nízká.274 Konečně velmi důležitým faktorem může být i skutečnost, že elektronickou komunikaci tolik
neovládají starší lidé, což se však bude s postupem času resp. se stárnutím lidské populace obecně
postupně měnit.

274

Viz Chinese SEO Shifu; Top Chinese Search Engines; 10. 4. 2014; [cit./vid. 1. 7. 2014]; http://chineseseoshifu.com/blog/top-5-chinesesearch-engines.html. Podíl Google na trhu v Číně je pouhých 1,34%. Dominantní je server Baidu (58,76%), dále 360 Search (25,41%) a Sogou
(12,58%). Ještě nižší podíl má Bing od společnosti Microsoft.
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6

Státem vedené konflikty

První skupinu konfliktů, které hodlám v této práci analyzovat, je prakticky nejširší co do obsahu a
zároveň i potenciálně nejnebezpečnější co do možných důsledků v případě jejich eskalace. Lidstvo se již
několikrát zejména v posledním století o nich přesvědčilo zejména v podobě dvou světových konfliktů
s desetimilionovými obětmi na lidských životech i za použití zbraní hromadného ničení. Do jaké míry
mohou tyto konflikty eskalovat, bude předmětem analýzy každého z nich. Z teoretického hlediska lze
hovořit o analýze různých scénářů za použití několika pomocných indikátorů.
Ve všeobecnosti je v posledních přibližně 25 letech od konce Studené války zajímavé vidět, že vývoj
především zbrojních výdajů se prakticky nemění zvláště v poměru k HDP jednotlivých zemí. Jsou tu ale
naneštěstí velmi nevyzpytatelní aktéři, jako je zejména v případě regionu Dálného Východu Severní
Korea, jíž budu hodnotit hned dvakrát. Žádná země nemá aktuálně tendenci své zbrojní výdaje
významně navyšovat ale ani podstatně snižovat. Nicméně i níže přiložená statistika je do jisté míry
zavádějící, protože se vztahuje celkovému HDP daných zemí a nikoliv k absolutním hodnotám, kde by
vycházely prakticky opačné výsledky. Za příklad níže uvádím statistiku vycházející z údajů Světové
banky.275

http://www.google.com/publicdata/explore?ds=d5bncppjof8f9_&ctype=l&strail=false&bcs=d&nselm=h&met_y=ms_mil_xpnd_gd_zs&sc
ale_y=log&ind_y=false&rdim=country&idim=country:CHN:CZE:USA:RUS:KOR:FRA:IND:PAK&ifdim=country&ind=false
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Otevřené ozbrojené konflikty jsou tedy stále pravděpodobné, resp. většina zemí světa s nimi počítá jako
s reálnou, i když nechtěnou možností řešení mezinárodních sporů. Jak moc jsou konkrétní konflikty
pravděpodobné, se snažím vyjádřit v rámci následujících analýz dílčích potenciálních konfliktů, které
nejdříve identifikuji na úrovni hraničních konfliktů (některé sousední země jsem vynechal, neboť na
nich je konflikt zejména pro jejich přírodní charakter buďto vyloučen, a/nebo postrádá dostatečnou
hodnotu na to, aby možná změna vzájemných hranic byla pro kteroukoliv stranu natolik důležitá, aby
eventuální konflikt s druhou stranou vedla.
Další sadu potenciálních konfliktů identifikuji na bázi jejich dopadu v rámci celého asijského
kontinentu. Poté identifikuji potenciální konflikty globálního charakteru a nakonec se zabývám
konflikty, které mají primárně charakter vnitrozemský s vědomím, že i takové konflikty mohou mít při
určité souhře mnohem širší než čistě vnitročínský dopad. Do jisté míry vynechávám různé kombinace
těchto konfliktů zejména proto, že už jen variace počtu takových konfliktů je i pro parametry této práce
neúnosně vysoký. Přesto je nutné konstatovat, že tyto potenciální konflikty mají charakter spojitých
nádob, neboli je těžké je absolutně separovat i bezhlavě propojovat. Tyto vazby by však mohly být
v případném dalším rozvoji této práce taktéž předmětem hlubšího zkoumání. Určité souvislosti se
pokusím zmínit v celkovém hodnocení všech níže jednotlivě popisovaných potenciálních konfliktů.
6.1

Potenciální konflikty menšího a středního dosahu

Nejdříve se hodlám věnovat potenciálním či již do určité míry probíhajícím konfliktům, které Čínská
lidová republika vede v bezprostředním okolí svého teritoria. Tyto konflikty tedy mají, alespoň z
aktuálního pohledu, pouze regionální dopad. Přesto někteří publicisté relativně oprávněně naznačují, že
mohou rozpoutat i takové konflikty, jako byla např. 1. světová válka276, kterou rozpoutal relativně
malicherný problém – atentát na následníka rakousko-uherského trůnu a jeho manželku v Sarajevu.
Takových konfliktů, které měly nejdříve regionální dimenzi a staly se nakonec oním pomyslným
doutnákem pro zažehnutí i globálního konfliktu, registrujeme v historii hned několik. Ostatně v historii
téměř nikdy nevznikl konflikt bez pomyslného zažehnutí malého konfliktu, na který pak navázal
mnohem větší, dokonce globální konflikt. Na druhou stranu je nutné si uvědomit, že aktéři v takových

276

iHNED.cz; Vypukne příští válka v Asii?; ČERNÝ, Adam; 6. 7. 2014; [cit./vid. 7. 7. 2014]; http://dialog.ihned.cz/komentare/c1-62462280vypukne-pristi-valka-v-asii
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globálních konfliktech většinou pouze čekali na to, který menší konflikt té či oné straně bude v tomto
směru nakonec vhod.
6.1.1

Čínsko-ruská hranice

Společná hranice mezi Čínskou lidovou republikou a současnou Ruskou federací se v důsledku rozpadu
Sovětského svazu v roce 1991 podstatně zkrátila o hranice, které nyní Čína sdílí s tzv. středoasijskými
republikami, jmenovitě s Kazachstánem, Kyrgyzstánem a Tádžikistánem. Přesto je nutné vnímat tyto
hranice jako potenciálně nebezpečné zejména proto, že byly historicky stanoveny především díky
značné expanzi tehdejšího Ruského impéria zejména během 19. a na počátku 20. století. Čína teritoriální
ztráty značného území zejména na sever od svých hranic stále chápe jako ztráty, které jí byly způsobeny
formou tzv. nerovných smluv, z nichž první byla uzavřena Ajgunská smlouva z roku 1858 a nedlouho
poté Pekingská smlouva. Na základě těchto smluv Rusko získalo značné území na úkor Číny, resp. do
společné správy.
Čína zejména v prvních 20 letech 20. století nebylo schopno ovládat svá teritoria na sever od Pekingu.
Ke změně došlo až díky ukončení 2. světové války a kapitulaci císařského Japonska v roce 1945, kdy
především v letních měsících Rudá armáda velmi rychle osvobodila historické Mandžusko, tj. území
ležící mezi dnešním Mongolskem a Koreou. Rudá armáda následně předala Mandžusko zpět do rukou
Číňanů, přesněji řečeno do rukou spřízněných čínských komunistů.
Po vítězství Čínské komunistické strany v občanské válce na sklonku roku 1949 došlo k navázání
blízkých vztahů mezi Čínou a Sovětským svazem. Na základě velké pomoci sovětských poradců se
dařilo obnovovat a dále rozvíjet čínské hospodářství. Mao Ce-tung však nepovažoval podporu ze strany
Sovětů za natolik výhodnou zejména v souvislosti s tím, jak nástupce J. V. Stalina, jímž byl
N. S. Chruščov, velmi tvrdě odsoudil tak zvaný kult osobnosti, který byl ve vztahu ke Stalinovi až do
jeho smrti v Sovětském svazu praktikován. Nedlouho na to, v roce 1961, Mao odsoudil nové sovětské
vedení s tím, že zradilo marxismus-leninismus, společnou to ideologii komunistických zemí. Roztržka
vedla k několikaletým velmi napjatým vztahům, které vyvrcholily na konci 60. let 20. století.
V roce 1964 nastoupil za v podstatě svrženého N. S. Chruščova nový vůdce Sovětského svazu,
L. I. Brežněv, který se rozhodl uplatnit tzv. doktrínu omezené suverenity i vůči tehdejšímu
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socialistickému Československu a v noci z 20. na 21. srpna 1968, kdy bylo Československo doslova přes
noc obsazeno vojsky SSSR, Polska, Maďarska a Bulharska. Toto přepadení Československa Maa a
v podstatě celé čínské vedení vyděsila. Nedlouho poté v návaznosti na menší či větší hraniční potyčky
mezi sovětskými a čínskými pohraničníky čínská armáda vyprovokovala vojenské střety na dvou
hraničních místech, konkrétně nejdříve na soutoku řek Amur a Ussuri (2. 3. 1969), a později u jezera
Žalanaškol (13. 8. 1969). Ozbrojený konflikt oficiálně zdůvodňovali spory o menší pohraniční teritoria.
Při konfliktech došlo k použití těžké techniky a ke ztrátám na životech v počtu několik stovek vojáků.
Řešení bylo nalezeno až v souvislosti s pohřbem vietnamského vůdce Ho Či Mina. Tehdejší sovětský
premiér Alexej Kosygin 11. září 1969 při cestě zpět z pohřbu navštívil krátce Peking. Při této zastávce se
spolu s tehdejším čínským ministrem zahraničních věcí Čou En-lajem277 dohodl na neutrálním řešení
v podobě oboustranného opuštění nejspornějšího ostrova na soutoku řek Amur a Ussuri. Je ale nutné
připomenout, že tento konflikt reálně hrozil v propuknutí jaderné války, neboť Sovětský svaz tehdy
v reakci na tyto provokace dal své sibiřské jaderné zbraně do stavu nejvyšší pohotovosti a hrozil jejich
použitím zejména proti čínským jaderným silům.
Ve druhé polovině 80. a na začátku 90. let docházelo i v souvislosti s celkovým oteplováním
vzájemných sovětsko-čínských a následně rusko-čínských vztahů k diskuzím a následně i k přímým
jednáním o nalezení konečné podoby, tj. demarkace hranic mezi Ruskou federací a Čínskou lidovou
republikou, což ukotvila Sovětsko-čínská smlouva z roku 1991. Dohoda ze 14. října 2004 nakonec mj.
přiřkla část z dotčených ostrovů v ústí obou řek a sporných území do čínské suverénní správy
v celkovém rozsahu 337 km2.278

Vzhledem k tomu, že Čína historicky přišla staršími nerovnými

smlouvami z 19. století o víc jak milion čtverečných kilometrů, se tedy jedná o velmi malou
kompenzaci. Nicméně dosažené dohody se jeví být pro obě strany definitivní. I nedávná dohoda o
vybudování dalšího železničního spojení v oblasti svědčí o pozitivním vývoji, stejně jako výstavba
budoucích plynovodů. Na druhou stranu, pozitivní vývoj zaznamenáváme pouze přibližně 20 let od
doby, kdy byly s krátkou přestávkou po 2. světové válce po více jak sto let velmi chladné.
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čínsky 周恩來, pchin jin Zhōu Ēnlái, (*1898- †1976)

Wikipedia – The Free Encyclopedia; článek „Sino-Soviet border conflict“; odstavec „Border negotiations in the 1990s and beyond“; 3. 7. 2014;
[cit./vid. 7. 7. 2014]; http://en.wikipedia.org/wiki/Sino-Soviet_border_conflict
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Mapa č. 25.

Mapy řešených hraničních čínsko-ruských sporů na východní hranici obou
zemí279

Pokud tedy mohu hodnotit aktuální potenciál konfliktu na základě donedávna nevyřešených hraničních
sporů, jsou v zásadě velmi nízké, resp. téměř nulové. Přesto je nutné na tuto hranici hledět velmi
obezřetně i proto, že Sibiř je zdrojem téměř nezměrných nerostných zdrojů včetně fosilních paliv, které
jsou pro Čínu velmi atraktivní nejen v čistě obchodním smyslu. Více o této problematice ještě uvádím
v další podkapitole 6.2.3 Rusko – asijská část.280
Pokud mám vyhodnotit tento prostor pouze z hlediska faktorů, které byly výše nadefinovány, hodnoty
by byly následující:
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Wikimedia Commons; [cit./vid. 7. 7. 2014]; http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/11/China_USSR_E_88.jpg
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Z výše uvedeného hodnocení se domnívám, že pouze 2 faktory se zdají být potenciálně nebezpečné. Jak
je ale z celkové statistiky zřejmé, pouze jeden faktor, konkrétně „energetické zdroje“, mají vyšší
hodnotu než 70 bodů. Ani počet faktorů s více jak 50 bodovou hodnotou - 6 - není velký. Přesto tento
potenciální konflikt nelze absolutně vymazat z celkového seznamu zejména při pohledu do více jak 50
letého horizontu, kdy by se některé faktory dle mého názoru mohly poměrně dramaticky proměnit. Je
totiž nutné vzít v potaz následující proměnné, které jsou velkou a zároveň dynamickou neznámou.
Zejména tím míním například zvyšující se počet Číňanů v regionu, kteří často pracují v Rusku jako
gastarbeiteři, jakkoliv jejich počty jsou zatím poměrně nízké.281 Dalším faktorem může být i pokračující
oteplování, které by mohlo z některých doposud nevyužívaných území udělat velmi zajímavý cíl nejen
pro domácí, ruskojazyčné obyvatele východní Sibiře. Dalším potenciálním faktorem může být další
oslabování Ruské federace na její relativní periferii a ztráta státní kontroly nad tímto územím, což by
mohlo zejména v případě srovnání jaderných kapacit vést k potenciálnímu konfliktu na zatím smluvně
vyřešených hranicích mezi těmito dvěma zeměmi. Je ale nutno podotknout, že ČLR alespoň zatím tento
záměr nemá a ani jej spíše z pragmatických (ekonomických) důvodů nerealizuje.
6.1.2

Čínsko-korejská hranice

Pakliže půjdeme dále podél hranic Číny směrem na západ, narazíme na jednoho z dnes velmi často
diskutovaných sousedů, jímž je Korejská lidově demokratická republika, zkráceně známá spíše jako
281

Pro roky 1998-2003 se uvádí počet cca 133.000 Číňanů pracujících zejména v regionech na sever od provincie Chej-lung-ťiang, tedy ve
Východní Sibiři; viz Wikipedia – The Free Encyclopedia; článek Ethnic Chinese in Russia; odstavec Demography and distribution; 26. 5. 2014;
[cit./vid. 7. 7. 2014]; http://en.wikipedia.org/wiki/Ethnic_Chinese_in_Russia

170

Severní Korea či KLDR. Celá Korea byla historicky velmi dlouhou dobu tzv. čínským tributárním
státem, tj. státem, který nad sebou formálně uznával nadvládu Čínského císařství. Jako v případě jiných
okolních zemí se jednalo o obdobu evropského království. Tato vazba s v průběhu desítek staletí
proměňovala a především od přibližně poloviny 19. století významně oslabovala zejména v důsledku
zvyšujících se ambicí dvou nejambicióznějších zemí v tomto regionu, jmenovitě carského Ruska a
císařského Japonska. Korea se nakonec stala spolu s tehdy čínským Mandžuskem hlavním předmětem
nejdříve první Čínsko-japonské války (1894-1895) a posléze Rusko-japonské války (1904-1905),
v nichž Japonsko zvítězilo. Navíc posledně jmenovaná válka skončila významnou porážkou ruského
námořnictva v bitvě u Cušimy (27.-28. května 1905), která také potvrdila mocenský vzestupu Japonska
nejen v Koreji.
Koreu tak od roku 1905 začalo plně ovládat Japonské císařství, které ji opustilo až po porážce ve
2. světové válce. Korea byla podobně jako tehdejší poválečné Německo rozdělena do dvou částí, jižní
pod americkou a severní pod sovětskou správou. Snaha obnovit jednotnou zemi se nepodařilo především
proto, že každé části vládl jiný režim, patřičně podporovaný relevantními velmocemi, tj. Sovětským
svazem na severu a Spojenými státy na jihu. Tehdejší severokorejský vůdce Kim Ir-sen se rozhodl, že
jih dobude vojenskou silou. USA však poměrně rychle na vzniklou situaci zareagovaly vysláním vojsk
do Koreje. Američané se díky úspěšnému protiútoku dostali až k samým hranicím s Čínou, což výrazně
znepokojilo jen krátkou dobu v Číně vládnoucího Mao Ce-tunga, který sotva ukončil občanskou válku. I
proto se rozhodl, že se do konfliktu formálně nepřímo zapojí vysláním přibližně milionu čínských
dobrovolníků na pomoc severokorejským soudruhům. Výsledkem byl úspěšně provedený protiútok,
díky němuž se komunistům podařilo vrátit se přibližně na původní hranici a po třech letech války uzavřít
dne 27. července 1953 příměří. Toto příměří platí dodnes a naneštěstí se stále nezdá být reálné, že by se
transformovalo do formální mírové dohody.
Vláda Korejské lidově demokratické republiky (KLDR) čili Severní Koreje) již od svého etablování
stále udržuje nad svým obyvatelstvem autoritativní a nyní dokonce nebývale totalitární režim, který
zejména po rozpadu sovětského impéria nabyl prakticky neuvěřitelně krutou podobu.282 Vládci Severní
282

V současnosti je přístup k informacím o stavu společnosti a hospodářství v Severní Koreji velmi problematické, nicméně zprostředkovávané
informace jsou alarmující. Viz např. iDnes.cz; Severokorejský režim patří před soud, OSN ho přirovnala k nacistům; Ivana Milekovičová; 17. 2.
2014;
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17. 6. 2014];
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Koreje dokázali i relativně bez pomoci svého jediného spojence, komunistické Číny, v posledních
několika letech navzdory extrémní hospodářské situaci zkonstruovat a otestovat jak jadernou zbraň, tak i
potřebné balistické střely, které jsou schopny nést jaderné zbraně až 3000 km daleko a vyvíjí další střely
s doletem až 6700km.283 Pro to, aby dosáhla kompatibility svých střel středního doletu a jaderných
bomb, musí ještě zvládnout potřebnou miniaturizaci svých jaderných bomb. Odhady, jak dlouho to
Severní Koreji potrvá, se různí, nicméně v době poměrně častého a rychlého úniku informací může
k této situaci dojít velmi brzy.
Tato země, resp. tato zbraň primárně ohrožuje Korejskou republiku neboli Jižní Koreu i celé Japonsko
dokonce s eventuálním dosahem i na západní pobřeží vlastního území USA (Kalifornie, Oregon a
Washington). I nedávná korejská krize po nástupu nového severokorejského vůdce Kim Čong-una
(2012-2013)284, kdy mohlo dojít k eskalaci od roku 1953 udržovaného oficiálního příměří mezi oběma
Korejemi, potvrdila, že tento v současnosti nejtužší režim na světě285 je extrémně nebezpečný nejen pro
své „tradiční nepřátele“, jakými jsou Jižní Korea, Japonsko a hlavně Spojené státy americké, ale
paradoxně i pro svého klíčového zastánce na mezinárodní scéně, tedy ČLR.
Severokorejský komunistický režim stalinistického typu je téměř absolutní totalitní stát, kde fakticky
vládne dynastie Kimů. Od roku 2012 je vládcem této země vnuk Kim Ir-sena, zakladatele této dynastie,
vlastním jménem Kim Čong-un.286 Severokorejský stát je ale v současnosti v extrémně kritickém
hospodářském a sociálním stavu, kdy zdejší obyvatelstvo trpí již několik let nedostatkem potravin, velké
množství obyvatel je pro nicotné prohřešky deportováno do pracovních táborů, kde vládnou podmínky
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možná i nesrovnatelné s podmínkami nacistických koncentračních táborů z dob 2. světové války či
s takzvanými stalinskými Gulagy.287
Severokorejský režim, respektive jeho vedení je prakticky nevyzpytatelné. Aktuálně se snaží vyvíjet
jaderné zbraně, v nichž vidí jedinou ochranu před eventuálním vpádem Jihokorejců a Američanů do
severní části poloostrova. Paradoxně jediným reálným spojencem tohoto režimu je už spíše jen
z historických a částečně i z ideologických důvodů právě severozápadní soused, tedy Čínská lidová
republika. KLDR je zejména po energetické a potravinové stránce prakticky zcela závislá na tomto
sousedu a spojenci. Zdálo by se tedy, že v souvislosti s reformami, které na přelomu 70. a 80. let 20.
století v Číně zahájil Teng Siao-pching, se mohly zahájit obdobné reformy i v Severní Koreji, nestalo se
ale tak. Jako určitý odlesk této zdařilé reformy socialistické centrálně řízené ekonomiky se realizuje jen
hospodářský program na bázi zvláštní ekonomické zóny u města Kesong. Ta byla ustavena v roce 2007,
aby zde jihokorejské firmy vyráběly produkty zejména pro další prodej v Koreji či pro vývoz mimo
Koreu.
Režim je pro všechny okolní země extrémně nebezpečný, a to včetně jejího relativního spojence, jímž je
právě ČLR. Aktuální nové vedení této země v rukou vnuka zakladatele KLDR, Kim Čong-una, se do
jisté míry mění, málokdo však disponuje dostatečnými informacemi, aby mohl potvrdit či vyvrátit, jestli
jsou tyto změny pro bezpečnost v regionu pozitivní či nikoliv. Je proto těžké predikovat, zda se tento
režim a její současný vůdce odhodlá k nějakým podstatným reformám, nebo ještě více prohloubí
celkovou zbídačenost této země. O reálném stavu jejího hospodářství svědčí i velmi známé fotografie
noční Severní Koreje, na nichž tato země prakticky „nesvítí“, což není případem ani takových zemí, jako
je Kuba či nejchudší země světa v Africe.
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Mapa č. 26.

Dálný Východ v noci (2010)288

Čína se Severní Koreou nemá žádné podstatné hraniční spory, přesto se jedná o extrémně střeženou
hranici ze strany Severokorejců i Číňanů, jakkoliv je kontrolována na formálně přátelské bázi a účelem
není tolik zabránit vzájemnému vojenskému napadení jako bránit útěku zbídačených Severokorejců přes
fyzicky prostupnější hranici, než je ta mezi oběma Korejemi. Vlastní demilitarizované hranice mezi
severem a jihem Koreje je po zemi totiž prakticky fyzicky nepřekonatelná, pokud se nejedná o osobu,
která hranici, respektive demilitarizované pásmo, osobně nestráží.289 Tudíž ti, kteří se odváží ze Severní
Koreje uprchnout, míří spíš do Číny s vírou, že získají azyl v Jižní Koreji, pokud překonají druhou a
relativně poslední překážku, jíž jsou pořádkové síly čínské policie v bezprostředním okolí jihokorejské
ambasády v Pekingu nebo konzulátu v Šen-jangu.290
Severní Koreu ‚chrání‘ v přepočtu na obyvatele největší armáda na světě, která fakticky vysává veškeré
disponibilní zdroje země pro své potřeby a fakticky tak tyranizuje celou zemi. Její generálové terorizují
celou ekonomiku včetně civilního vedení země. Nikdo prakticky neví, kdy a jak se eventuálně toto
souvládí strany a armády, sice značně provázané, rozpadne. Pokud tomu tak bude, lze s velkou
pravděpodobností očekávat buďto propuknutí občanské války v zemi nebo propuknutí války mezi
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Business Insider; China From Space At Night: 1992 Vs. 2010, WEISENTHAL, Joe; 10. 2. 2013; [cit./vid. 7. 7. 2014];
http://www.businessinsider.com/china-from-space-at-night-2013-2#ixzz36p6t5Rn9
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Viz např. CNN; North Korean soldier shoots comrades, defects to South; BRUMFIELD Ben, KWON, KJ; 6. 10. 2012; [cit./vid.
10. 7. 2014]; http://edition.cnn.com/2012/10/06/world/asia/north-korea-defector/
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Severní Koreou a jejími dvěma sousedy, kdy sice primárně lze čekat útok na Jižní Koreu, nelze však
vyloučit i doslova hladový útok na Čínu. I na tuto alternativu se ale ČLR údajně připravuje.291
V mém hodnocení faktorů Korejsko-čínská hranice dopadla následovně.

Potenciální konflikty
/Sledované faktory

Konstantní hodnoty důležitosti
faktoru

9.1.2 Korejsko-čínská
hranice

Dostupn
Děti
Dostupn
ost
Energeti
(jejich
Pocit
ost pitné dýchatel
cké
budoucn
bezpečí
vody
ného
zdroje
ost)
vzduchu

9,64

9,5

7
67,48

8,7
0
0

8,68
10
87

Potenciální konflikty
/Sledované faktory

10
86,8

8,66
10
86,6

Celková
váha

Zdraví

8,62
9
77,58

Ekonomi
Dopravn
cká a
Nové
Vzájemn
Úroveň
í spojení
Mezinár
Nábožen
Početno
Dostupn sociální technolo Strach z Koaliční/
Hospodá Politický
á
Historick sociálníc
Vojensk
/
odní
ská/ideo
st
ost orné prosperit gie / vojenské alianční
řská
vůdce/v obchodn
á
h sítí (po
á
strategic
společe
logická
populac
půdy
a
know- ho útoku kapacity
kapacita
ůdci
í
pomsta internet
kapacita
ká
nství
víra
e
(chudob
how
závislost
u)
poloha
a)
8,34

7,78

10
83,4

10
77,8

7,04
5
35,2

7,02

7,02

10
70,2

6,96

10
70,2

10
69,6

6,9

6,78
10
69

10
67,8

6,76
10
67,6

6,7

6,34
10
67

6,06
0
0

2
12,12

5,94
7
41,58

5,8

5,26
10
58

7
36,82

Průměrná
Medián váhy Četnost Četnost Četnost Četnost Četnost
váha k počtu
k počtu
hodnoty hodnoty hodnoty hodnoty hodnoty
relevantních relevantních faktorů
faktorů
faktorů
faktorů
faktorů
faktorů
faktorů
nad 50
nad 60
nad 70
nad 80
nad 90

Konstantní hodnoty důležitosti
faktoru

9.1.2 Korejsko-čínská
hranice

1231,78

64,83

69,00

15

14

8

4

0

Pokud porovnáme vypočtené hodnoty všech dosud referenčně vypočítávaných konfliktů v historii, ani
2. světová válka nemá tak vysoké hodnoty, jako je tomu v případě této hranice, a to i přesto, že dva
nejvýše hodnocené faktory nehrají v tomto prostoru tak důležitou resp. žádnou roli. Celková hodnota je
nejvyšší, průměrná váha všech relevantních faktorů je také nejvyšší a medián to také potvrzuje. Velmi
varovným indikátorem je četnost celkem 4faktorů, které mají víc jak 80 bodů – konkrétně „děti“,
„energetické zdroje“, „pocit bezpečí“ a „dostupnost orné půdy“.
Jak se dočtete v podkapitole 6.2.2 Korejský poloostrov292 indikuji v ní ještě vyšší hodnoty, pokud by
došlo ke konfliktu na tomto poloostrově a to nejen za účasti obou těchto zemí. Jak je ale známo, tuto
situaci si uvědomují všichni aktéři v tomto regionu, nicméně klíčoví hráči, za něž považuji Čínu a
Spojené státy, stále nejsou schopny donutit tento zdroj potenciálně největšího současného světového

291

Český rozhlas; Čína vypracovala plány pro případ zhroucení severokorejského režimu; 6. 5. 2014; [cit./vid. 7. 7. 2014];
http://www.rozhlas.cz/zpravy/asieaustralie/_zprava/cina-vypracovala-plany-pro-pripad-zhrouceni-severokorejskeho-rezimu--1347331
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konfliktu k rozumným řešením i za cenu velmi významných hospodářských ztrát. Takové ztráty
významně vyváží celkové zklidnění situace na tomto poloostrově. Ten může velmi nečekaně a, jak
nedávno prohlásil i současný severokorejský vůdce, „bez varování“ vypuknout.293
Jakkoliv tento režim používá více slov než činů, jeho vojenské kapacity alespoň z teoretického pohledu
jsou nesmírně nebezpečné. Zejména je velmi děsivý dosavadní vývoj jaderných zbraní, který dozajista
vede zejména USA k přípravám preventivního útoku na zničení všech pracovišť, kde se jaderné zbraně
v Severní Koreji vyrábějí, přestože by to mohlo mít velmi vážné důsledky. Přesto je třeba mít na mysli
to, že v tomto případě je uvažování omezeno na hledání tzv. „menšího zla“, jehož je v této zemi
v posledních letech velmi mnoho a to doslova na všech úrovních společnosti.
6.1.3

Čínsko-japonské ostrovní spory

Pakliže půjdeme od hranic s Koreou dále, najdeme přes moře dalšího, tentokrát v mnohých aspektech
ještě významnějšího rivala ČLR, jímž je Japonsko. Toto formální konstituční císařství ovládá souostroví,
které se táhne od severních, aktuálně ruských Kurilských ostrovů a ostrova Sachalin až k čínskému
ostrovu Tchaj-wan. Na území těchto ostrovů žije přibližně 127,5 milionů obyvatel, patří tedy mezi
nelidnatější země světa, přesto je její populace fakticky desetinová vůči té čínské. Japonsko se historicky
začalo modernizovat na základě tzv. reforem Meidži již v na začátku 2. poloviny 19. století a poměrně
rychle se vyvinulo v mocnost 1. řádu zejména v Dálněvýchodním prostoru, což si ověřilo i ve válkách
s doposud po staletí dominantní Čínou (1894-1895) a následně i Ruskem (1904-1905), jak jsem již výše
zmínil. Japonsko se také připojilo k dohodovým mocnostem během 1. světové války, což této říši dodalo
na sebevědomí do další, tentokrát 2. světové války už s relativním předstihem od roku 1937, kdy začalo
válku proti Číně, jakkoliv to tehdy světová veřejnost tak nevnímala, stejně jako válku Itálie proti
Habešskému císařství či občanskou válku ve Španělsku.294 Útok na Spojené státy americké zahájený
napadením námořní základny Pearl Harbor byl ale ze strany Japonců nejen ve zpětném pohledu fatální
chybu, resp. to, že útok nebyl doprovázen okamžitou invazí na Havajské ostrovy.295 Válku ukončilo

Viz Reflex; Kvůli spálení fotografie Kima pohrozila KLDR Jižní Koreji útokem; 20. prosince 2013 - text: ČTK, la; [cit./vid. 7. 7. 2014];
http://www.reflex.cz/clanek/zpravy/53566/kvuli-spaleni-fotografie-kima-pohrozila-kldr-jizni-koreji-utokem.html
294 Ještě předtím, v roce 1931, po tzv. Mukdenském incidentu, Japonci vytvořili na severu Číny, tzv. loutkový stát Mandžukuo. Jeho formálním
vládcem byl poslední čínský císař Pchu I, který by z čínského trůnu sesazen 12. 2. 1912 po vzniku Čínské republiky, když mu bylo 6 let.
293
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Kameto Kuroshima, rozhovor uskutečněný Gordonem Prangem 28. 11. 1964, rozhovor č. 1, přepis, Prange Papers. Převzato z: Naval War
College Review; “Winning” the Pacific War - The Masterful Strategy of Commander Minoru Genda; CARRAVAGGIO, Angelo N.; str. 98;
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svržení atomových bomb na Hirošimu a Nagasaki na sklonku 2. světové války, načež Japonsko při
vidině možnosti totálního zničení Japonska atomovými zbraněmi nakonec 2. září 1945 kapitulovalo.
Japonsko na základě mírových smluv přišla prakticky o všechna území, která v rámci všech výše
zmíněných válek dobyla i o některá historicky japonská území, jako jsou Kurily. V té době poněkud
přehlíženým problémem byla neobydlená souostroví ve Východočínském moři, které začaly být se
zjišťováním zejména potenciálních zdrojů nerostných zdrojů, resp. fosilních paliv na mořském dně
partikulárně zajímavé pro hospodářsky emancipující se Čínu i pro Japonsko, Koreu a Tchaj-wan, tedy
země, jimž se v tomto prostoru setkávají hranice tzv. exkluzivních ekonomických zón (dále jen EEZ)
jednotlivých zemí. Úmluva OSN o mořském právu definuje, kde by měly být stanoveny hranice těchto
území, pravidla však nejsou jednoznačná. Předně stanovuje, že základní vzdálenost od nejbližší pevniny
by měla být 200 námořních mil (cca 370 km), zároveň však může být prodloužena o tzv. kontinentální
šelf a to až do vzdálenosti 350 námořních mil (cca 650 km).

[cit./vid. 7. 7. 2014];
Masterful-Strategy-.aspx

https://www.usnwc.edu/getattachment/59d3fa3c-3a53-49f6-9f28-6f0358389db8/-Winning--the-Pacific-War--The-
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Mapa č. 27.

Mapa teritoriálních požadavků ve Východočínském moři (2008)296

Východočínské moře má právě takové parametry, že se tyto zóny dle nároků všech těchto zemí fakticky
překrývají.297 Kontinentální Čína, Japonsko a Jižní Korea se v tomto případě alespoň na části tohoto
mořského území dohodly na tom, že vytvoří „společné ekonomické zóny“, kde budou ve vzájemné
dohodě spolupracovat. Dokonce v případě již rozvinuté těžby na plynovém poli Čchun-siao,298 jehož

296

C. Schofield and I. Townsend-Gault: Map showing competing claims to maritime jurisdiction in the East China Sea (Marine Policy, vol. 35
(2011), p. 27), in: Hayashi, Moritaka; The 2008 Japan-China Agreement on Cooperation for the Development of East China Sea Resources;
prezentováno na The 35th Annual Conference on the Law of the Sea and Ocean Policy, Bali, 22-24 June 2011; [cit./vid. 4. 1. 2014];
http://www.virginia.edu/colp/pdf/Bali-Hayashi.pdf
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V tomto případě uvažujme, že Tchaj-wan je mezinárodně uznávaným státem, ačkoliv tomu tak není.
čínsky 春晓油气田,pchin-jin přepis Chūnxiǎo yóuqìtián
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těžební zařízení sice fyzicky leží na obou protistranách uznávané EEZ Číny, se v roce 2008 dohodlo na
společném rozvoji tohoto pole, neboť vlastní pole fyzicky zasahuje i do Japonskem nárokované EEZ.299
Mapa č. 28.

Mapa souostroví Tiao-jü-tchaj resp. Senkaku300

Stejný vývoj zatím ale není registrován v případě sporného souostroví, které čínská strana nazývá
Tiao-jü-tchaj

301

a japonská strana Senkaku-shotō či krátce Senkaku.302 Jedná se o skupinu 8 malých,

trvale neobydlených ostrůvků, které jsou nedaleko souostroví Rjúkjú i ostrova Tchaj-wan. Obě dvě (či
tři) strany si tyto ostrůvky nárokují a dokládají je např. různými historickými nálezy o jejich registraci
v národních navigačních námořních mapách apod. Ostrovy, jak je z níže přiložených map evidentní,
nejsou přímo součástí ani jednoho ostrovního komplexu.
Spor má především dvě základní roviny. Na základě toho, komu ostrovy teritoriálně patří, si může daná
země podle výše zmíněného námořního práva nárokovat příslušnou velikost EEZ. Jak bylo předběžně
zjištěno, měly by se zde nacházet značné zásoby zejména zemního plynu, který je i předmětem sporů
v severnějších částech Východočínského moře. Řešení sporu zatím není nalezeno, naopak se tyto
ostrovy čas od času stávají předmětem různých vzájemných provokací, při kterých dochází ke střetům
mezi aktivisty a námořními silami jedné či druhé strany nebo dokonce ke střetům mezi japonskými a
FACKLER, Martin; China and Japan in Deal Over Contested Gas Fields, 19. 6. 2008, The New York Times,
http://www.nytimes.com/2008/06/19/world/asia/19sea.html?_r=0
300 Wikimedia Commons; [cit./vid. 7. 7. 2014]; http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/19/Diaoyutai_senkaku.png, ověřeno
4. 1. 2014
299

čínsky 钓鱼岛及其附属岛屿 nebo jen 钓鱼岛, pchin-jin přepis Diàoyúdǎo jí qí fùshǔ dǎoyǔ či dle tchajwanské podoby 魚台列嶼, pchinjin přepis Diàoyútái liè yǔ
302 japonsky 尖閣諸島 či 尖閣群島, latinský přepis Senkaku-guntō anebo 尖閣列島, latinský přepis Senkaku-rettō
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čínskými námořními silami. Dokonce byly i zaznamenány oběti na životech, které lze především přičíst
nedbalému chování účastníků protestů, nikoliv přímému ozbrojenému konfliktu.
Spor se tedy jeví jako poměrně malicherný, nicméně v kontextu toho, jaké nerostné zdroje se v oblasti
celého Východočínského moře potenciálně nebo i doložitelně nacházejí a jakou zejména kulturní resp.
mentální povahu oba resp. všechny tři národy mají, jej nelze podceňovat.303 Poměrně zajímavým
faktorem je i to, že potenciálně neobjevené, ale technicky využitelné zdroje v tomto moři jsou celkově
odhadovány jako relativně velmi vysoké, ačkoliv např. k odhadovaným zdrojům na území bývalého
Sovětského svazu se zdaleka neblíží (viz Graf č. 18 níže).
Graf č. 18. Zemní plyn, průměrné neobjevené technicky využitelné zdroje k roku 2012304

V rámci mého hodnocení tomuto potenciálnímu konfliktu přikládám následující hodnoty.
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Při nedávné návštěvě ČLR (červen 2014) jsem byl osobně konfrontován s propagací, která se ke sporu váže, ačkoliv účelem návštěvy byla
pouhá účast na čtyřtýdenním semináři v rámci programu ChinaAid, který se konal v jednom z největších měst severovýchodní Číny resp.
historického Mandžuska – Charbinu o ekoturistice. Hned v první přednášce o historii Číny zdejší přednášející všem účastníkům zdůraznil, že
ČLR má jako jediná země právo jak na tyto ostrovy, tak i na ostrovy v Jihočínském moři, tzv. Paracelské a Spratlyho souostroví. Na přímý
dotaz, zda hodlá ČLR své právo bránit silou, mne přednášející ujišťoval, že to ČLR v úmyslu nemá. Nutno podotknout, že tento historik nebyl
zaměstnancem vlády ČLR ale zdejší státní univerzity.
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Zpráva Americké Energetické informační agentury (U.S. Energy Information Administration), East China Sea; 25. 9. 2012; [cit./vid.
7. 7. 2014]; http://www.eia.gov/countries/analysisbriefs/east_china_sea/east_china_sea.pdf
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Jak z hodnocení tohoto potenciálního konfliktu vyplývá, rozhodně nedosahuje palčivosti, kterou má
v současnosti předchozí hodnocený potenciální konflikt. Přesto je třeba vnímat poměrně vysokou
celkovou hodnotu konfliktních faktorů, která přesahuje 900 bodů. Na druhou stranu zde aktuálně
vnímám pouze jeden faktor, konkrétně „energetické zdroje“, jako jeden z prvků, který v tomto
potenciálním konfliktu může hrát významnou roli. Jakousi protiváhou je ale znatelný posun, kdy hlavní
strany ve sporu, tj. kontinentální Čína a Japonsko, dosáhly v roce 2008 výše zmíněnou první významnou
dohodu o společném rozvoji tohoto velmi rozsáhlého mořského teritoria. Přesto je třeba vnímat tuto
dohodu jako parciální, neboť řeší poměrně malé procento celého prostoru, který zejména nevyřešil už i
v českém prostředí mediálně až moc známý spor o souostroví Senkaku/Tiao-jü-tchaj, k čemuž přispívají
i obavy některých publicistů z brzké eskalace konfliktu i mezi těmito asijskými velmocemi.305
Především však tento spor vyvolává značné nacionalistické reminiscence, které se dávají i do kontextu
s nepříliš pozitivně vnímanými provokacemi z obou stran.
Pokud tedy mám tuto oblast potenciálního konfliktu zhodnotit, současné trendy spíše svědčí o blížícím
se vyřešení prakticky všech problémů ve střednědobém horizontu, přesto se obávám, že zejména sporné
ostrovy budou ještě dlouhou dobu nedořešeny (i víc jak 20 let). Důvod lze především vnímat ve značné
důležitosti prestižního postavení obou zemí v daném konfliktu, neboť ani jedna si nemůže v očích své
domácí veřejnosti dovolit „ztratit tvář“. Paradoxně tento problém není tak významný v momentě, kdy se
předmětem dohody má stát relativně neuchopitelný předmět, jímž je moře. Veřejnost moře tak citlivě
nevnímá a logicky jí není věnována taková publicita a i díky tomu se v takových sporech dá mezi
zúčastněnými stranami dosáhnout vzájemně výhodných dohod, o čemž svědčí i vznik oněch společných
ekonomických zón. Lze proto s vysokou pravděpodobností konstatovat, že kvůli těmto ostrůvkům
k zásadnímu otevřenému konfliktu mezi hlavními stranami v dlouhodobém horizontu nedojde. Nicméně
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definitivní řešení tohoto územního sporu lze očekávat jen v delším časovém horizontu cca 10-20 let
v momentě, kdy se podaří vládám obou stran přesvědčit veřejnost o tom, že je nutné dosáhnout
vzájemně akceptovatelné dohody proto, aby mohlo dojít k mírovému využití těchto ostrůvků a jejich
okolí ve prospěch všech zúčastněných.
6.1.4

Tchaj-wan

Ostrov Tchaj-wan, známý též pod historickým portugalským názvem Formosa neboli doslovně
přeloženo „nádherný“, se do mezinárodně politických dějin Dálného Východu dostal v momentě, kdy se
stal vojenskou kořistí Japonska v již zmiňované první čínsko-japonské válce v letech 1894-1895.
Takzvaná Šimonosecká mírová smlouva určila suverénem nad tímto i dalšími souvisejícími ostrovy
Japonské císařství. Japonci poměrně záhy začali ostrov modernizovat i japanizovat, přestože většina
obyvatelstva byla čínského původu. Tchaj-wan má též poměrně významné etnické minority, které však
mají až na některé odlehlejší části Tchaj-wanu a okolních ostrůvků marginální zastoupení.
Japonsko se nejen tohoto ostrovu vzdalo ve prospěch Číny jakožto vítězné mocnosti v souvislosti
s kapitulací na sklonku 2. světové války v roce 1945. Naneštěstí se pro Čínu nedlouho po ukončení
světového konfliktu na jejím území rozpoutala válka občanská, a to mezi doposud vynucenými spojenci,
Kuomintangem, který vedl tehdejší generalissimus Čankajšek a Čínskou komunistickou stranou
vedenou Mao Ce-tungem. Postupně Kuomintang ztrácel své pozice na prakticky celém čínském území.
Na sklonku roku 1949 se Čankajšek rozhodl, že se spolu s cca dvoumilionovou armádou, byrokracií a
hospodářskou elitou alespoň dočasně uchýlí právě na ostrov Tchaj-wan. Tento ‚dočasný‘ pobyt je
dodnes politickou realitou. Tchaj-wan se tak stal dočasným sídlem oficiálně titulované Čínské republiky,
která má prozatím sídlo na ostrově Tchaj-wan. Obdobně jako v případě dalších okolních zemí i Tchajwan se stal po stránce režimní autoritářsky vedenou zemí, ve které bylo kupříkladu tzv. stanné právo
udržováno až do roku 1987. Právě tento rok je označován za přelom v historii ostrova nejen pro upuštění
od této regulace života v zemi, ale i pro zahájení demokratizace politického života na ostrově. Kromě
motivu nastolení větší politické svobody byly motivy i zcela zištné, tj. poskytnout zejména tzv.
svobodnému Západnímu světu, který byl v té době jednoznačně převažující díky probíhajícímu rozpadu
Východního bloku, další argument pro to, aby byla Čínská republika po opuštění Organizace spojených
národů ve prospěch Čínské lidové republiky znovu uznána za suverénní stát.

182

Po právní stránce se však ani tato Čínská republika ani Čínská lidová republika nevzdávají nároku na
kontrolu nad celou zemí, tj. nad Čínou. Jakkoliv se tedy pro laika zdá situace v Číně jednoznačná, není
tomu tak a je velmi pravděpodobné, že se tento mezinárodně-právní schizofrenní stav Číny ještě dlouho
nezmění. ČLR totiž jednoznačně odmítá, aby jakákoliv země udržovala oficiální diplomatické vztahy
s oficiálně titulovanou Čínskou republikou. Pokud tak kdokoliv učiní, ČLR s takovou zemí rozváže
diplomatické styky. Tchaj-wan je tak svým způsobem obětí nedokonalosti mezinárodního práva v otázce
suverenity. Tento mezinárodně právní problém však není meritem analýzy této práce do té míry, pokud
nemá vliv na možnost eskalace potenciálního konfliktu mezi těmito dvěma státními útvary.
Situace, jak jsem již výše popsal, vznikla útěkem Kuomintangu v prosinci 1949 na Tchaj-wan. Původně
se zdálo, že ani zde se tento režim neudrží a komunisté ostrov dobudou a ukončí tak celý proces
ovládnutí Číny. Naneštěstí pro tehdejší komunistické vedení se do tohoto předpokládaného scénáře
v roce 1950 rozpoutal korejský konflikt, do kterého se v říjnu 1950 čínští komunisté nakonec také
zapojili, zejména z obavy, že by Američané mohli proniknout i na území Číny. Tehdy si americké
vedení prezidenta H. S. Trumana uvědomilo, že by mohlo případnou ztrátou Tchaj-wanu takto
nebezpečnému režimu v Pekingu otevřít cestu k volnému moři, což by bylo v jasném nesouladu mj.
s vytvářející se politikou tzv. zadržování komunismu prakticky všude v světě. Američané proto do
tchajwanské úžiny vyslali svou 7. flotilu, která komunistům znemožnila provést úspěšnou invazi na
ostrov.
Ostrov tak, podobně jako demilitarizovaná zóna na Korejském poloostrově, dodnes připomíná hranici
mezi tehdy svobodným a nesvobodným světem, jak to často bylo v následujících letech Studené války
interpretováno. V těchto místech tak Asie jakoby zapomněla strhnout onu pověstnou železnou oponu.
Od poloviny 80. let ale na obou březích této úžiny docházelo k postupnému oživování vzájemných
vazeb nejdříve skrze relativně neutrální Hong-Kong. Tento proces, i přes obavy, že tomu tak nebude,
pokračoval i poté, co se Hong-Kong po 155 letech, tj. 1. července 1997 opět stal integrální součástí
Číny, resp. Čínské lidové republiky. Právě toto navrácení čínských území (Macao bylo navráceno v roce
1999) bylo zejména tehdejším komunistickým vedením prezentováno jako metoda, jak by mohlo dojít
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ke konečnému, mírovému sjednocení Číny a to i v případě ‚renegátského‘ Tchaj-wanu – metodu Teng
Siao-pching nazval „jedna země – dva systémy“.306
Komunisté však, alespoň dle mého názoru, učinili zásadní chybu, když rok před navrácením
Hong-Kongu do správy vlastní Číny, tedy v roce 1996 v souvislosti s blížícími se prezidentskými
volbami na Tchaj-wanu provedli doposud nejrozsáhlejší vojenské cvičení v oblasti ostrova Tchaj-wan.
Výsledkem bylo sice dočasné ochlazení tzv. oficiálně označovaných „vztahů přes úžinu“, tj. mezi Tchajwanem a kontinentální Čínou. Ty sice byly poměrně záhy vráceny do již zaběhnutých, zejména
obchodně definovaných kolejí, nicméně možnost sjednocení Číny pod křídla komunistů byla na dlouho
odložena a nic nenasvědčuje tomu, že by se tento stav měl v dohledné době změnit.
Přesto vzájemné styky mezi oběma zeměmi nebývale vzkvétají, neboť Tchaj-wan je zejména v očích
kontinentální Číny vnímám především jako velmi agilní investor do čínské ekonomiky, který zde
investuje do významných podnikatelských projektů a čile s kontinentem obchoduje. V roce 2005 bylo
navázáno donedávna nemyslitelné přímé letecké a námořní spojení bylo mezi oběma stranami a letadla
z a na Tchaj-wan létají v nebývalém množství. Těmto již otevřeným možnostem předcházely nejdříve
pokusné balónky v podobě individuálních návštěv zejména mezi pobřežními ostrovy Ťin-men a Ma-cu
při pobřeží provincie Fu-ťien, která přímo s ostrovem sousedí a které fakticky ovládá tchajwanská vláda.
Přímé lety jsou dnes relativní samozřejmostí, ačkoliv lze očekávat další liberalizaci, neboť tyto lety stále
podléhají určitým množstevním limitům a zároveň jsou zejména na vnitrotchajwanské politické scéně
předmětem politických diskuzí o tom, jak dalece ‚prodávat‘ Tchaj-wan kontinentální Číně a jak moc
s kontinentální Čínou vést obchodní styky. Realita však velmi jasně indikuje, že na obou stranách je
eminentní zájem vzájemné vztahy přes jasné politické rozdělení eliminovat na nezbytně nutné
minimum. Lze proto předpokládat, že se sice zachovají dva navzájem suverénní politické celky,
vzájemné vztahy se však rozvinou na maximální možnou úroveň, a to zejména z pragmatických - čti
z ekonomických - důvodů.
Mám-li tedy hodnotit potenciální konflikt mezi Čínskou lidovou republikou a Čínskou republikou,
docházím k následujícím výsledkům.
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Pokud údaje bez potřebné interpretace srovnáme s ostatními potenciálními konflikty, můžeme dojít
k dojmu, že v tomto případě je situace poměrně významně konfliktní vzhledem k tomu, že celkový
potenciál přesahuje 1000 bodů a celkem 3 faktory mají vyšší jak 70 bodovou hodnotu. Zde je však nutné
se podívat na důležitost vybraných faktorů nikoliv z hlediska, co lze případným konfliktem „vyhrát“, ale
co lze případným konfliktem především ztratit. Dva nejvýše hodnocené faktory, tj. „ekonomická a
sociální prosperita (chudoba)“ a „nové technologie“ hodnotím tak vysoko především z hlediska toho, oč
by obě dvě strany případným vzájemným otevřeným konfliktem mohly přijít, neboť to je na jejich byť
formálně neoficiálních vztazích aktuálně to nejcennější. Pouze třetí nejvýše hodnocený faktor - „strach
z vojenského útoku“ - odpovídá tomu, co tento potenciální konflikt v sobě skrývá, tj. velké obavy o další
vývoj jedné i druhé země.
I proto je nutné pozorně interpretovat získávaná data a nevnímat je zjednodušeně, respektive bez znalosti
souvislostí, které se k danému faktoru mohou vázat I proto si uvědomuji, že navržený způsob hodnocení
důležitosti faktorů potenciálního konfliktu by měl obsahovat svým způsobem jakousi ‚analýzu nákladů a
přínosů‘, která by také velmi dobře vyjádřila, jak moc ne-bezpečné resp. ne-výhodné by bylo daný
konflikt eskalovat. Dá se tedy mnou vytvořená analýza vnímat i jako hodnocení toho, co vše by
v případě takových konfliktů bylo lidově řečeno ‚ve hře‘.
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6.1.5

Jihočínské moře - Paracelské a Spratlyho ostrovy

Aktuálně asi nejčastěji skloňovaným potenciálním konfliktem na mapě Dálného Východu resp. Čínské
lidové republiky, kterou jsem již prezentoval v podkapitole 5.3 Moře a přístupové komunikace307, jsou
do teritoriálních vod zahrnuty téměř všechny ostrovy v Jihočínském moři až k ostrovu Laut, který je
součástí indonéského souostroví Bunguran, jež si ČLR jako prakticky jediné v Jihočínském moři
nenárokuje. Ostrovy se rozdělují na dvě větší skupiny. Severnější skupina se nazývá Paracelské
souostroví a jižní skupina se nazývá Spratlyho souostroví.
Žádný z přibližně 300 ostrůvků, korálových útesů a písečných mělčin nemá větší velikost jak 2,1km2,
což je případ tzv. Dřevěného ostrova v Paracelském souostroví. Nejvyšší bod v souostroví je pouhých
14 metrů nad mořem. Největší ostrov ve Spratlyho souostroví, nesoucí čínské jméno Tchaj-pching308,
má pouze 0,5 km2, z čehož většinu tvoří přistávací plocha. Žádný z těchto ostrovů nevyčnívá nad
hladinu při přílivu o víc jak 6 metrů.309
Ostrovy jsou formálně už poměrně dlouho předmětem sporů jednotlivých zemí nejen kolem tohoto
moře. První spory se datují do 30. let 20. století, kdy si je nárokovala Francie jménem koloniální
svrchovanosti nad tehdejší Indočínou. Tento nárok ale napadla Čínská republika i proto, že sami
Francouzi při obsazování ostrovů na nich zaznamenali čínské rybáře. Z hlediska předmětu této práce je
relativně zbytečné řešit jednotlivé detaily těchto sporů, nicméně můžeme konstatovat, že jsou již delší
dobu vedeny nejen na diplomatické úrovni, ale i na úrovni menších ozbrojených konfliktů. Z
ozbrojených konfliktů je registrováno několik desítek obětí na životech, a to zejména na vietnamské,
čínské a filipínské straně. Aktuální rozdělení ostrovů co do fyzické kontroly a co do nároků jednotlivých
stran sporu reprezentují následující dvě mapy. V případě severního souostroví, tj. Paracelských ostrovů,
mapu aktuální obsazenosti nereprezentuji, neboť celé souostroví je od bitvy z 19. ledna 1974 mezi
Čínskou lidovou republikou a tehdejším Jižním Vietnamem v rukou Čínské lidové republiky. Tento fakt
však neoslabuje nároky ostrovní Číny (Čínské republiky), natož Vietnamu. Aktuálně ČLR nezískala
mezinárodní uznání těchto územních nároků od jiných zemí, resp. jej doposud jednostranně po zemích,
307
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s nimiž udržuje diplomatické styky, nebo po mezinárodních vládních organizacích nepožadovala, resp.
žádné takové skutečnosti mi nejsou známé. Lze ale předpokládat, že spory budou vyřešeny pouze
v momentě, kdy dojde ke konsolidaci situace na jižněji položeném Spratlyho souostroví.
Mapa č. 29.

Mapa nároků jednotlivých zemí v Jihočínském moři a mapa aktuální fyzické
obsazenosti Spratlyho ostrovů310

Jak je z výše přiložených map znatelné, víceméně celé souostroví si nárokují Čínská lidová republika
resp. Čínská republika a Vietnamská socialistická republika. Samotné Spratlyho souostroví si nárokují
Filipíny i Malajsie. Konečně Brunejský sultanát si nárokuje pruh pobřežního šelfu v délce přibližně 350
námořních mil od svého pobřeží jako svou exkluzivní ekonomickou zónu. Tyto spory se často objevují
na různých jednáních a lze očekávat, že tomu bude ještě několik let.
Poměrně zajímavým zdrojem informací o způsobu vedení diplomatických jednání ze strany Čínské
lidové republiky především v 90. letech minulého století je práce Lee Lai Toa „China and the South Sea
Dialogues“311, ve které autor popisuje z perspektivy jednoho z vyjednavačů o budoucím osudu těchto
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ostrovů. Fakticky prokazuje jednoznačnou snahu ČLR primárně řešit spor o tato souostroví formou
oddělených bilaterálních jednání na oficiální úrovni a formou multilaterálních jednání nejlépe pouze na
neoficiální úrovni, ačkoliv někdy její diplomaté připustili i širší plénum, zejména pak to složené pouze
ze zástupců zemí ASEAN. Přitom hlavním oficiálním zdůvodněním pro připuštění takových jednání
bylo zejména to, že Peking chtěl „rozptýlit obavy z tzv. Čínské hrozby“.312 Zároveň však v tom je
poměrně pragmaticky účel, tj. udržet větší hráče - USA a Japonsko - mimo tento spor.
Proč má Čína o toto území takový zájem? Důvodů je hned několik. V souhrnu lze hovořit o
následujících důvodech.
6.1.5.1 Hospodářské důvody
Důvody hospodářského charakteru lze rozdělit na několik separátních problémů. Prvním, a ekonomicky
nejdůležitějším, jsou v současnosti předpokládané zásoby ropy a zejména zemního plynu, který se
ukrývá na mořském dně tohoto většinou velmi mělkého moře.
Graf č. 19. Světové zásoby a roční spotřeba ropy a roky do vyčerpání zásob

Jak ale například dosvědčují statistické údaje Americké energetické informační správy, podíl
prokázaných i neprokázaných zásob ropy a zemního plynu v Jihočínském moři jsou v porovnání
s ostatními regiony velmi malé, jak to dosvědčují i níže přiložené statistiky.
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Graf č. 20. Podíly na světových prokázaných (vlevo) a neobjevených (vpravo) konvenčních
ropných a plynových zásob v roce 2012313

Podíl jak ropy, tak zemního plynu činí v obou dvou statistikách přibližně 5% z celkových světových
prokázaných i neobjevených zásob. Pokud si uvědomíme aktuální situaci, kdy největšími spotřebiteli
resp. dovozci ropy a zemního plynu jsou zejména dvě největší světové ekonomiky, tj. USA a Čína, lze
konstatovat, že zdroje, které jsou prokázané nebo se případně na dně Jihočínského moře nacházejí,
nečiní z těchto ostrovů až tak důležité teritorium, jak by se mohly z neznalosti globálních souvislostí
zdát.
Jak navíc různé studie prokazují314, i kdyby právě mnou primárně studovaná země, tj. kontinentální
Čína, tyto zdroje zcela ovládla a v konečném důsledku i vytěžila, její spotřebě by to příliš nepomohlo,
neboť by pokryla ekvivalent aktuální a budoucího dovozu po nanejvýš přibližně 30 let a to přibližně
z poloviny celkové vlastní spotřeby. Poměrně zajímavým efektem pro čínskou ekonomiku by bylo
relativní, zároveň však dočasné snížení ceny těchto paliv. Nicméně toto snížení ceny nezohledňuje
potenciální ekonomické a jiné sankce, které by mohly ostatní dotčené ekonomiky vůči ČLR použít, čímž
by se relativní výhody získání exkluzivity pro těžbu těchto paliv mohly v konečném součtu proměnit
v nevýhodu.
6.1.5.2 Zdroj rybolovu
Jihočínské moře je z větší části mělké a především velmi teplé moře o celkové rozloze přibližně 3,5
milionů čtverečných kilometrů. Proto v jeho vodách všichni, kdož zde rybaří, mají bohaté úlovky.
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Zdroj: Americká energetická informační agentura (EIA); South China
http://www.eia.gov/countries/analysisbriefs/South_China_Sea/south_china_sea.pdf

Sea;

7.

2.

2013,

[cit./vid.

11. 7. 2014];

Viz Conflict Management and Peace Science Journal; Chinese Acquisition of the Spratly Archipelago and Its Implications for the Future;
SENESE, Paul D.; Peace Science Society; Routledge; Vol. 22; 2005; ISSN: 0738-8942; str. 79-94
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Vzhledem k tomu, že zde ležící ostrůvky jsou sporným územím, rybolov zde provádějí všechny země,
které mají při tomto moři svá pobřeží.
Hodnota rybolovu ale není v krátkodobém hledisku několika desetiletí příliš ekonomicky významná. Z
dlouhodobého hlediska však jsou zdejší přírodní zdroje ryb relativně nevyčerpatelné, resp. na rozdíl od
nerostných surovin obnovitelné, samozřejmě za podmínky, že se použijí udržitelné metody rybolovu.
Aktuální nejistota tedy paradoxně zdejším rybám poměrně prospívá, protože rybáři preventivně
nevstupují do vod, kde by mohlo dojít k víceméně zbytečným střetům s námořními hlídkami zemí, které
v tomto moři operují. Nicméně tato hodnota dle mého názoru není v rámci těchto sporů klíčová.
6.1.5.3 Dopravní uzel
Jak jsem již naznačil v podkapitole 5.3 Moře a přístupové komunikace315, skrze toto moře se pohybuje
jedno z největších množství zboží na světě, které zejména proudí z Indického oceánu na Dálný Východ
v podobě surovin a v opačném směru v podobě spotřebního zboží. Malackou úžinou údajně ročně
propluje cca 95 tisíc lodí se zbožím316, které tvoří přibližně ¼ světového zboží a ¼ světové těžby ropy.
Je tedy logické, že kdo ovládá tyto ostrovy, má poměrně dobrou kontrolu nad značným množstvím
zboží, které se skrze Malackou úžinu pohybuje. Naneštěstí pro potenciálního majitele Jihočínského moře
zde existují alternativní cesty, např. Sundský a Lombocký průliv, z nichž zejména ten druhý musí již
nyní používat lodě s velmi velkým výtlakem, protože pouze druhý jmenovaný průliv má pro bezpečný
průjezd i potřebnou hloubku moře.
Pokud vyhodnotím potenciální konflikt v Jihočínském moři, docházím k následujícím hodnotám.
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Z uvedených hodnot se domnívám, že jakkoliv jsou tyto sporné ostrovy, resp. celé moře často
zmiňované v různých médiích, jejich důležitost je z mnoha aspektů nepodstatná krom dvou aspektů,
jímž jsou „energetické zdroje“ a „dopravní spojení / strategická poloha“. Existuje zde mnoho
alternativních dopravních řešení, které sice zvýší nároky resp. náklady, jejich výše však není nijak
dramatická, pokud si uvědomíme, že blokace této cesty by dozajista netrvala příliš dlouho.
Jak mnozí analytici a výše uvedené skutečnosti naznačují, tyto ostrovní spory nemají zvlášť vysokou
skutečnou hodnotu z hospodářského i strategického úhlu pohledu. Dalo by se i téměř kacířsky říci, že se
o nich píše více, než by si to ve skutečnosti zasloužily. Jak i z této analýzy vyplývá, nemusíme se kvůli
tomuto prostoru obávat vzniku významnějšího otevřeného konfliktu i proto, že zde operující sporné
strany zatím nedosahují takové námořní vojenské síly, aby dokázaly odporovat případné americké
intervenci. V tomto směru je zajímavé sledovat úvahy Filipín obnovit spolupráci s USA a poskytnout
jejím ozbrojeným silám již opuštěné základny na svém území, které by byly samozřejmě velmi cennou
devizou jak ve smyslu odstrašování, tak vy smyslu zvýšení tlaku na zdejší protivníky ve sporu. Případné
jednostranné vojenské akce by pak byly velmi podrobně sledovány relativně nezaujatým okem
skutečného vládce světových moří, jimiž jsou, a zdá se, že po ještě několik desetiletí budou, Spojené
státy.
6.1.6

Čínsko-vietnamská hranice

Pokračujeme-li dále ve směru hodinových ručiček podél čínské hranice, narazíme na dalšího souseda,
jímž je Vietnam. Tato země již v novodobých dějinách byla ve vojenském střetu se svým severním
sousedem v roce 1979, tj. krátce poté, co se po válce s Jižním Vietnamem a USA Vietnam sjednotil. Ze
strany ČLR se jednalo o reakci na vojenskou intervenci Vietnamu v Kambodži, kde vládl maoismem
inspirovaný a čínskými komunisty podporovaný režim tzv. Rudých Khmerů vedených Pol Potem. Tento
režim pro své ideje neváhal vyvraždit přibližně polovinu tamějšího obyvatelstva (asi 2 miliony
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obyvatel), byť byla a stále je tato země početně malá.317 Vojenský střet vedl k počátečním úspěchům
čínské armády, ale díky tomu, že vietnamská armáda byla dlouhými roky Vietnamské války
prozkoušená a Číňané nepostupovali z pohraničních oblastí dále na Hanoj, čínská vojska nakonec
ustoupila na původní hranice mezi oběma zeměmi.
Od té doby vztahy mezi oběma zeměmi zůstaly na dlouhou dobu poměrně chladné jak z důvodů, které
vedly ke krátkému vojenskému konfliktu na společných hranicích v roce 1979, tak díky relativně odlišné
politické orientaci obou zemí, jakkoliv to pro západoevropského pozorovatele tak nevypadalo. Vietnam
totiž měl za svého klíčového strategického spojence Sovětský svaz, nikoliv sousední Čínu, která stále
s úctou vzhlíží k Maovi, byť i zde se objevují kritické hlasy zejména o tzv. Kulturní revoluci a Velkém
skoku. Tyto přehmaty však apriori připisují nikoliv Maovi samotnému, ale těm, kteří po jeho boku i
proti jeho vůli Číně vládli. Chladné vztahy ani nezlepšuje aktuální situace v Jihočínském moři, kde ke
vzájemnému uznání námořních hranic zatím taktéž nedochází a dokonce to občas vede k výbuchům
násilí zejména ve Vietnamu.318 Na druhou stranu čínská média aktuální situaci neignorují a zejména se
snaží s pomocí historiků a jiných akademiků obhájit své teritoriální nároky v Jihočínském moři na
úrovni národní i mezinárodní.319
Přesto mám za to, že ani jedna strana nemá zájem na tom jakkoliv druhou stranu přehnaně napadat nebo
vstoupit do otevřeného konfliktu. Většina sporů je tedy řešena spíše diplomatickými nótami a
podobnými vzájemnými mediálními invektivy, které oběma stranám dovolují zachovat si pověstnou tvář
v asijském chápání tohoto slovního spojení. Potenciální konflikt tedy hodnotím následovně:
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Viz SLIWINSKI Marek; Le Génocide khmer rouge; L’Harmattan, Paris, 1995; převzato z: European Review of History—Revue européenne
d’Histoire, Vol. 12, No. 1, March 2005, pp.121–143; LOCARD, Henri; State Violence in Democratic Kampuchea (1975 –1979) and
Retribution (1979 –2004), str. 121; [cit./vid. 11. 7. 2014]; http://www.paulbogdanor.com/left/cambodia/locard.pdf

318

iDNES.cz; Vyděšení Číňané utíkají z Vietnamu, Hanoj nad hněvem lidu přivírá oči; 15. 5. 2014; [cit./vid. 11. 7. 2014];
http://idnes.cz/zWPGJ
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Během pobytu v ČLR v červnu 2014 jsem osobně zaznamenal několik reportáží na anglicky hovořícím kanálu CCTV, kde snad každá věta
pozvaného historika začínala, parafrázuji, slovy, že za danou neblahou situaci mohou Vietnamci a že čínská strana je nevinná a nehodlá nic než
bránit svá práva.
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Jak lze z výše uvedených hodnot implikovat, případný konflikt v této oblasti je poměrně
nepravděpodobný nejen proto, že zde není mnoho věcí, oč by se případný konflikt vedl320, ale i fakt, že
mezi oběma stranami neexistuje dostatečně vážný spor, který by otevřeným ozbrojeným konfliktem
mohl být řešen. Jak je i ze statistického vyjádření poměrně překvapivé, neidentifikuji zde žádný faktor,
který by převýšil 70 bodů, což svědčí o poměrně nízké míře konfliktnosti vzájemných vztahů, jakkoliv
je nutné konstatovat, že nejsou z výše uvedených důvodů těmi nejvřelejšími a záměrně z nich vylučuji
otázku sporů v Jihočínském moři, které přesahují dimenzi čínsko-vietnamských vztahů.
6.1.7

Zlatý trojúhelník

Někteří ani netuší, kde se tzv. Zlatý trojúhelník nachází. Toto území se rozprostírá na hraničním území
Číny, Laosu, Thajska a Myanmaru. Tato oblast je velmi hornatá, dopravně složitě přístupná a z
podhledu státní správy velmi těžko ovladatelná oblast. Celému regionu dominuje řeka Mekong, která
všemi 4 zeměmi v tomto regionu protéká a všechny země spojuje i rozděluje. Za jakýsi střed tohoto
trojúhelníku se označuje hraniční trojmezí Thajska, Myanmaru a Laosu, které je zároveň přibližně
180km od čínských hranic provincie Jün-nan proti proudu toku Mekongu.
Region je primárně znám pro svou značnou produkci opia a z něj derivovaného heroinu, který byl
nejdříve ve velkém množství konzumován v USA, následně pak prakticky v celém světě. K produkci
v této oblasti dochází dodnes321 a je s ním spjat ilegální obchod, neboť užívání heroinu je prakticky ve
všech zemích buďto zakázáno nebo přísně regulováno. Přesto právě období Vietnamské války a tehdejší
320

Zde je nutné ale vnímat skutečnost, že zde nezahrnuji naopak potenciálně velmi výbušné prostředí Jihočínského moře, v němž mají obě země
prakticky klíčovou roli.
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dle zprávy Úřadu OSN pro drogy a kriminalitu (UNODC) produkce opia v roce 2013 opět už 7. rokem stoupala, zejména pak v Myanmaru
(zejména ve státech Kačjin a Šan při hranicích s ČLR). Nicméně s produkcí v Afghánistánu (pěstování na 200.000 hektarech v porovnání s cca
65.000 hektary ve všech třech zemích zlatého trojúhelníku) je to velmi malá produkce. Na druhé straně Čína se stává stále větším
konzumentem těchto drog. Viz UNODC; Southeast Asia Opium Survey 2013 - Lao PDR, Myanmar; 2014; [cit./vid. 11. 7. 2014];
http://www.unodc.org/documents/southeastasiaandpacific/Publications/2013/SEA_Opium_Survey_2013_web.pdf
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angažovanosti americké armády vedlo ke značnému pronikání asijského heroinu do USA a do dalších
zemí.
Čína je minimálně oficiálně silně proti produkci a konzumaci heroinu na svém území, jak je tomu ale ve
skutečnosti, lze spíše spekulovat. Aktuální statistiky OSN dosvědčují, že největším producentem již
rozhodně není Zlatý trojúhelník, ale Afghánistán. Přesto je nutné si uvědomit, že prakticky žádná země
v této oblasti nemá zdejší ekonomiku zcela pod kontrolou, tudíž nelze vyloučit i případný konflikt buďto
mezi samotnými zeměmi nebo mezi výrobci heroinu a zdejší státní mocí.
Pokud mám tento potenciální konflikt vyhodnotit dle navržené metody, docházím k následujícím
hodnotám.
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Na první pohled se zdá, že hodnoty jsou například v porovnání s hodnotami eventuálního
čínsko-vietnamského konfliktu vyšší, přitom zde nebyly zatím žádné signifikantní konflikty
zaznamenány, pokud „vynecháme“ separatistické boje etnických Kačjinů a Šanů vůči centrální
myanmarské vládě. Příčiny lze především vidět v tom, že v tomto regionu hrají podstatnější roli otázky
hospodářské a sociální prosperity, kdy tento region je stále velmi chudý, nedisponuje příliš velkým
množství orné půdy, nebo je velmi těžko obhospodařovatelná. Celková hospodářská úroveň regionu je
velmi špatná, dopravní spojení s okolním světem je značně problematické, a region obecně trpí celkovou
izolovaností. Zároveň se zde objevují již zmiňované projekty propojení Číny a Myanmaru skrze tento
region, které by měly tuto situaci eventuálně pozitivně změnit. Stejně tak by mohlo dojít k pacifikaci
dlouholetých sporů mezi etnickými menšinami v Myanmaru a centrální vládou.
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Proto zde registruji pouze 3 faktory z 21, které převýšily hranici 70 bodů, konkrétně zdraví, dostupnost
orné půdy a ekonomickou a sociální prosperitu (chudobu). Celkově tedy hodnotím potenciální konflikt a
zejména aktivní zapojení ČLR do jeho průběhu jako poměrně slabý, jakkoliv by se neměl dlouhodobě
podceňovat.
6.1.8

Tibet

Jedním z mediálně nejznámějších regionů světa s jednou z populačně nejmenších komunit, jež má
zároveň jednou nejzajímavějších kultur světa, je Tibet. Tato z větší části náhorní planina s průměrnou
výškou kolem 4900 metrů nad mořem je z historického hlediska administrativně zmenšena na mnohem
menší území (dnes má oficiálně „pouze“ 1 228 400 km2), což lze jednoznačně přisoudit politickým
potřebám vládnoucí Čínské komunistické strany, resp. již v šířeji pojaté oblasti Tibetu, tzv. „Většího
Tibetu“ početně většinového obyvatelstva, tj. Chanů.
Mapa č. 30.

Tibet – menší a větší rozměr322

Národ Tibeťanů, resp. území historického Tibetu, se od doby nastolení teokratické vlády dalajlámů stal
pomyslným horským ostrovem, který existoval v minimálním kontaktu s okolním světem, jakkoliv jej
znal, neboť buddhismus, který u tibetského obyvatelstva jednoznačně dominuje, přišel do Tibetu ze
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Zdroj Wikipedia – The Free Encyclopedia; článek Tibet; 9. 7. 2014; [cit./vid. 11. 7. 2014]; resp. File:Tibet-claims.jpg; 25. 6. 2005; [cit./vid.
11. 7. 2014]; http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/6b/Tibet-claims.jpg
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sousední Indie a i touto cestou se šířil dále na východ a sever asijského kontinentu. Tibet byl několikrát
formálně i fakticky ovládán Čínou, což však do značné míry nebylo skutečností zejména v době po
vzniku čínské republiky v roce 1911/1912, kdy Čína dle tehdejší interpretace tibetského dalajlamy již
ztratila moc nad Tibetem, neboť podřízenost Tibetu uznával pouze vůči do té doby vládnoucímu
čínskému císaři. Následná 1. světová, 1. občanská, 2. Světová a konečně 2. občanská válka v očích
Číňanů odsunula otázku suverenity Tibetu na okraj politického dění v Číně, nicméně s koncem občanské
války v roce 1949 se statut Tibetu opět dostal do popředí. Komunisté v roce 1951 Tibet poměrně hladce
obsadili a prohlásili jej za integrální součást komunistické Číny.
Po několika letech relativního soužití komunistické nadvlády a původní tibetské vlády se nakonec
14. dalajláma rozhodl během tzv. Tibetského povstání v roce 1959 emigrovat do sousední Indie, kde žije
dodnes. V očích Západní společnosti si za dobu své emigrace vydobyl pověst jednoho
z nejcharakternějších lidí ve světové kulturní, duchovní i politické rovině, a je právem považován za
skutečného duchovního vůdce nejen Tibetu. V roce 1989, pravděpodobně i v souvislosti s potlačením
protestů na náměstí Tchien-an-men v Pekingu obdržel Nobelovu cenu míru. Do roku 2011 vedl tzv.
exilovou vládu Tibetu.323
Tibet je z hlediska vztahů mezi Čínou a Indií takzvaným nárazníkovým státem, který je z největší částí
pod suverénní vládou Čínské lidové republiky. V Indii naopak sídlí její duchovní a donedávna i
politický vůdce. Tibet je tak fakticky rozdělen, kdy pomyslné tělo je z větší části v čínských a duše
v indických rukou tak, jako tomu vlastně bylo v historii Tibetu častokrát. Dalajlama, i po vzoru
zakladatele nezávislé Indie, Mahátma Gándhího, usiluje striktně nenásilnými prostředky o obnovení
dřívější faktické autonomie, která by mu pravděpodobně umožnila i návrat do Lhasy. Naneštěstí se tomu
zatím nestalo a lze bohužel konstatovat, že tento stav se asi do konce života 14. dalajlamy nezmění.
Za posledních několik desítek let se čínské vládě daří i do jisté míry sinizovat původně většinově
osídlená území Tibetu. Pakliže se podíváme na tzv. Větší Tibet, který mj. zahrnuje prakticky celou
provincii Čching-chaj a západní polovinu provincie Jün-nan, žije dnes na tomto území přibližně 13
milionů obyvatel, z nichž už jen 6 milionů je etnických Tibeťanů.
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Stojí v této souvislosti za zmínku, že osobně navrhl tibetskému exilovému parlamentu, aby změnil ústavu Tibetu tak, aby již nebyl dalajláma
politickým ale pouze duchovním vůdcem země. Taktéž je nutné upozornit na to, že osobně neusiluje o formální nezávislost Tibetu na Číně.

196

Lze celkem s velkou pravděpodobností očekávat, že tento trend bude pokračovat, stejně tak
nespokojenost obyčejných Tibeťanů s tímto vývoje. Velmi nejasným faktorem může být postoj současné
nespokojené a často frustrované mladé generace Tibeťanů, kteří už v roce 2008 otevřeně protestovali
proti čínské nadvládě, a to těsně před zahájením olympijských her v Pekingu. Při těchto protestech došlo
zejména ve Lhase k několika přímým útokům na etnicky nepůvodní obyvatele Tibetu324, které však
poměrně záhy dalajlama odsoudil. Následně celé povstání, pokud jej tak chceme definovat, skončilo.
Jakkoliv je stále 14. dalajlama velice vitální, není nesmrtelný. Lze se tedy oprávněně obávat, že po smrti
14. dalajlamy již nebude takové autority, která by zejména násilným aktivitám mladých Tibeťanů
bránila krom vlastní nenásilné tradice, která však má také své meze, jak dokazuje i dosavadní historie
Tibetu po roce 1950. Zároveň bude v Tibetu tradičně hledán nový dalajláma jako jeho reinkarnace. Lze
předpokládat, že tento moment bude v čínsko-tibetských vztazích nejvíce kontroverzní, neboť již dříve
vládnoucí čínští komunisté navrhli jiné dítě, než které doposud vyhledávali tibetští mniši a úředníci, za
reinkarnaci zemřelého duchovního. Mnozí se tak obávají velmi nepříjemných konců, jako tomu bylo u
nakonec dvou Pančenlamů (druhé nejvyšší osoby v tibetské politické hierarchii) narozených v letech
1989 a 1990. Jak tento proces hledání nového dalajlamy dopadne, nikdo předem netuší.
Relativně neobvyklým způsobem protestů Tibeťanů vůči čínské nadvládě a politice je aktuálně několik
desítek případů sebeupálení se na veřejném místě. První případ se objevil v roce 2009 a do poloviny
dubna 2014 je prokázáno 125 případů sebeupálení se, také po vzoru českých studentů po okupaci
Československa v roce 1968, kdy tak reagovali na apatii a rezignaci společnosti na okupaci své země
v roce 1969.325 Tento způsob protestu, respektive jejich zmapování, které představuji níže, shodou
okolností poměrně jasně ukazuje, kde ve skutečnosti Tibeťané žijí. Je zde vidět že, tato forma protestu
jednoznačně přesahuje hranice oficiálně vyhlášené autonomní oblasti do velikosti tzv. Většího Tibetu.
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Uvádí se dokonce 22 zabitých a přes 300 zraněných osob, načež bylo pořádkovými silami zabito
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Viz
International
Campaign
for
Tibet;
Self-immolations
http://www.savetibet.org/resources/fact-sheets/self-immolations-by-tibetans/
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by

Tibetans;

16. 4. 2014;

[cit./vid.

11. 7. 2014];

Mapa míst a počtu obětí sebeupálení Tibeťanů 2009-2014

Mapa č. 31.

Pokud tedy mám zhodnotit vážnost tohoto potenciálního konfliktu dle stanovených faktorů, výsledky
jsou následující:
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Z uvedených dat je zejména vhodné si všimnout nejen celkové hodnoty faktorů (přes 1000 bodů) i toho,
že faktor „děti“ dosáhl hodnoty více jak 80 bodů, a že další dva faktory mají hodnotu nad 70 bodů,
konkrétně dostupnost orné půdy a ekonomika a sociální prosperita (chudoba). Lze tedy vidět, že
jakkoliv se zatím relativně mírumilovně vedený konflikt obešel bez větších ztrát na životech, a nedošlo
tak zatím k širší eskalaci tohoto potenciálního konfliktu, nemusí tomu tak být i v budoucnosti. Přesto
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tento konflikt stále hodnotím jako alespoň v krátkodobém výhledu jako méně problematický, opět jej ale
nelze vnímat jako definitivně vyřešený a i pro vlastní Čínu jako marginální, ba naopak.
6.1.9

Čínsko-indická hranice

Na analýzu tibetské otázky navazuje s touto problematikou úzce svázaná otázka hraničních sporů, které
stále mezi Čínou a Indií na himalájských hranicích mezi těmito regionálními velmocemi a aktuálně
nejlidnatějšími zeměmi světa existují. Indie sice fakticky nikdy neovládala celý Tibet, nicméně některé
jeho části, nazývané též Jižní Tibet, jsou stále předmětem hraničních sporů mezi Čínou a Indií. Tato
oblast se z větší části formálně nazývá Arunáčalpradéš, a je jedním z 28 svazových států Indie. Sporné
území je výsledkem vytyčení tzv. MacMahonovy linie, která byla stanovena na základě tzv. Simelské
dohody mezi Tibetem a Británií, která tehdy Indii ovládala. Hranici Čína nikdy formálně neuznala a za
tímto stanoviskem si stojí dodnes. Číňané mj. i v důsledku emigrace 14. dalajlamy a jeho přijetí v Indii
zaútočila na tyto hranice na sklonku roku 1962 a poměrně rychle sporné území obsadila. Následně se
však stáhla na úroveň již výše zmíněné MacMahonovy linie, víceméně na důkaz vojenské převahy. Od
té doby k podobně velkému incidentu na tomto sporném teritoriu nedošlo.
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Mapa č. 32.

Sporné území Aksai Čin (levá mapa) a Arunáčalpradéš / Jižní Tibet (pravá
mapa)326

Podobným, nicméně poněkud složitějším hraničním problémem je spor o mnohem hornatější území
nazývané Aksai Čin, jež je dnes z větší částí součástí čínské autonomní oblasti Sin-ťiang a fyzicky jej
Čína ovládá. Indie toto území považuje za součást Kašmíru, který je ale zejména sporným územím mezi
Indií a Pákistánem. I o toto území se v roce 1959 vedly vzájemné přestřelky v reakci na zjištění, že Čína
přes toto teritorium buduje relativně strategicky důležitou silnici spojující Tibet a Sin-ťiang. Stejně jako
předchozí spor není od té doby dál eskalován, nicméně stejně jako předchozí spor je stále formálně
nedořešen.
Oba tyto spory by se daly vyhodnotit jako zatím smírně neformálně vyřešené a nijak dál je ani jedna
strana neeskaluje. Zejména spor o Aksai Čin se zdá být úmyslně ponechán bez dalšího řešení proto, že
s tímto teritoriem, tj. s Kašmírem, souvisí mnohem ožehavější konflikt mezi Indií a Pákistánem, a ve
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Wikimedia
Commons;
[cit./vid.
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2014];
http://en.wikipedia.org/wiki/Sino-Indian_War
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/56/China_India_western_border_88.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/8b/China_India_eastern_border_88.jpg
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resp.
a

kterém, zdá se, nedojde v delším časovém horizontu k rozumnému řešení. Potenciální hraniční konflikty
mezi oběma zeměmi bych dle mnou navržených faktorů hodnotil následovně.
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Tyto hraniční konflikty, jakkoliv se jeví z hlediska početnosti obyvatelstva obou zemí jako potenciálně
velmi významné, lze právě pro tento faktor chápat jako velmi nepravděpodobné ve smyslu ozbrojené
eskalace. Konečně žádný z faktorů nepřekonal úroveň 80 bodů, pouze jeden přesáhl 70 bodů, konkrétně
koaliční/alianční schopnosti. Tento faktor v případě tohoto konfliktu totiž vnímám jako velmi důležitý i
proto, že na každé straně těchto hraničních sporů lze identifikovat relativně silného spojence. Na straně
Číny jím je Pákistán, naopak na straně Indie nově budované spojenectví s USA. Jinými slovy pro obě
země je potenciální eskalace hraničních sporů velmi citlivou otázkou, kterou by dnes neřešily tak
unáhleně, jako tomu bylo před více jak 50 lety. Navíc se zdá, že aktuální status quo oběma stranám
víceméně vyhovuje, jakkoliv je jasné, že by bylo vhodné tyto poměrně nepodstatné hraniční spory
dořešit ke vzájemné spokojenosti, podobně jako tomu je nyní na rusko-čínských hranicích. Paradoxně
lze říci, že naneštěstí v tomto potenciálním konfliktu hraje významnou roli již dříve popsaná významná
postava, tj. samotný 14. dalajlama, který žije v indickém exilu.
6.1.10 Sin-ťiang (Ujgurstán)
Nejseverozápadnější část území současné Čínské lidové republiky tvoří Autonomní oblast Sin-ťiang, též
známá jako Ujgurstán nebo Turkestán. Tato oblast vedle současného Tibetu zaujímá největší teritorium
(1 626 000 km2) a zároveň je populačně druhou nejméně osídlenou oblastí (21 310 000 obyvatel
(2008)), což zejména vyplývá z faktu, že převážnou většinu území zaujímá poušť Taklamakan a vysoké
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pohoří Ťan-šan327. V současnosti 43% obyvatel oblasti tvoří Ujgurové (přibližně 9 milionů), 41%
Chanové, 8% Kazaši, 5% Chuejové (čínsky hovořící muslimové) a další menší minority. Tento poměr
etnického složení se za posledních přibližně 50 let jednoznačně mění ve prospěch Chanů, kteří nejen do
této dříve značně nečínské provincie imigrují za podpory centrální vlády i za účelem počínštění tohoto
regionu. Jak je z aktuální statistiky patrné, toto dílo, jakkoliv oficiálně čínskou vládou popírané, se daří
‚plnit‘.328
Region je zejména v posledních několika letech ekonomicky integrován do Číny, zintenzivňuje se
zejména silniční a železniční spojení jak s centrální Čínou, tak se sousedním Tibetem a se
středoasijskými republikami, zejména pak s Kazachstánem, čímž se Sin-ťiang dostává na spojnici mezi
Dálným Východem a Evropou, podobně jako tomu historicky bylo v případě známé hedvábné stezky.
Tu však není vhodné považovat za historickou obchodní dálnici, jak by se mnozí mohli domnívat. Čína
nicméně seriózně uvažuje o zintenzivnění spojení s Evropou přes toto území i formou výstavby
rychlodráhy, jak popíšu dále. Původní obyvatelé regionu však nejsou do aktuálního rozvoje čínské
ekonomiky příliš zapojováni, což vede k rozdílům v příjmech a logicky k nespokojenosti s centrální
vládou. Navíc rozvoj se spíše dotýká regionu kolem hlavního města Urumči, k mnohem pomalejšímu
rozvoji dochází v jihozápadní části této oblasti, okolí Tarimské pánve, kde jsou Ujgurové stále
dominantní složkou obyvatelstva.
V posledních 20 letech se tak posiluje nacionalistické smýšlení Ujgurů a ostatních Nechanských
muslimů, kteří svou nespokojenost se stavem zdejší ekonomiky a centrální vládou projevily například
protesty Ujgurů vůči např. popravám 30 osob podezřelých a čínskými soudy odsouzených teroristů, či
bombovým útokem na autobus v roce 1997.
V roce 2007 se objevil další, tentokrát sebevražedný útok na letadlo a v roce 2008 došlo těsně před
olympiádou k útoku na policisty, z nichž údajně 16 zemřelo. Obdobně v roce 2009 byly zaznamenány
327

čínsky 天山, pchin jin Tiān Shān, český přepis Tchien-šan, rusky, kazašsky a kyrgyzsky Тянь-Шань, Tjan'-Šan', ujgursky تەڭ رى تاغ,
(transliterováno Tängritagh) v překladu z čínštiny „Nebeské hory“, z ujgurštiny „Hory duchů“. Převzato z: Wikipedie – otevřená encyklopedie;
heslo Ťan-šan; 9. 10. 2013; [cit./vid. 12. 7. 2014]; http://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%A4an-%C5%A1an
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Podle cenzu z roku 1955 bylo v Ujgurstánu, čínsky Sin-ťiangu 74% Ujgurů (5,11 mil.), kdežto dnes jich je oněch výše uváděných 43% (cca
9 mil.). Přitom Chanů bylo v regionu původně v roce 1949 pouze 6,7% a v roce 2008 jich je téměř stejně, jako Ujgurů (41%, 8,4 mil.). Viz
Council on Foreign Relations; Uighurs and China's Xinjiang Region; BHATTACHARJI, Preeti; 29. 5. 2012; [cit./vid. 12. 7. 2014];
http://www.cfr.org/china/uighurs-chinas-xinjiang-region/p16870
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protesty v hlavním městě Urumči a následně i skryté útoky jehlami. Jako poslední případ se uvádí střet
pořádkových sil s údajnými teroristy v oblasti města Kašgar, při nichž byly zaznamenány oběti jak z řad
policistů, tak civilistů a údajných útočníků.
Je nutno konstatovat, že tento region není jednoduše přístupný ani nezávislým pozorovatelům, nicméně
rozhodně nelze hovořit o tom, že by zde centrální vláda nebyla schopná zajistit potřebnou bezpečnost,
jakkoliv lze spekulovat o míře opatření, které k udržování pořádku používá. Pokud mám hodnotit
potenciální konflikt v souvislosti s tímto regionem, docházím k následujícím hodnotám.
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Jak je z celkového hodnocení patrné, zdejší potenciální konflikt má poměrně vysokou celkovou hodnotu
a celkem 4 faktory vykazují větší 70 bodovou hodnotu. Jedná se především o podstatný faktor
dostupnosti vody, která sice není na kritické úrovni, ale jedná se o region, který tento problém vnímá
velmi intenzivně. Obdobně podstatným faktorem je pocit bezpečí, dostupnost orné půdy a ekonomická a
sociální prosperita (chudoba). Konečný počet faktorů s více jak 50 bodovým hodnocením je zatím
pouze 11, je však mnoho dalších faktorů, které se této poměrně kritické hodnotě blíží.
Pokud tedy mohu možnost eskalace potenciálního konfliktu v tomto regionu zhodnotit, je nutné jej
zásadně nepodceňovat a věnovat mu náležitou pozornost již nyní, protože již zaznamenané střety samy o
sobě indikují značné problémy, které se za těmito prozatím excesy s vysokou pravděpodobností
skrývají.
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6.1.11 Mongolsko
Mnohým by se mohlo zdát, že Mongolsko prakticky nepředstavuje žádný reálný problém. Opak však
může být pravdou zejména v dlouhodobém horizontu. Mongolové jsou historicky velmi hrdý národ,
který zejména v době svého největšího rozkvětu, v 13. a 14. století, ovládal prakticky celou Asii. Její
tehdejší vůdce, Temudžin neboli Čingischán, dobyl během krátkého období více jak polovinu Asie a
jeho synové resp. vnuk (Kublaj chán) v roce 1278 dokončili obsazení jižní poloviny Číny, kdy zároveň
ohrozili moravská města, jako je Olomouc. V té době tak Mongolové prakticky ovládli i celou západní
Asii včetně Persie, severní poloviny Indie, dnešního Ruska, Ukrajiny, Střední Asie či povodí Tigridu a
Eufratu. Tohoto teritoriálního rozsahu již žádná říše snad krom Sovětského svazu v době těsně po
2. světové válce nedosáhla. Nicméně je nutné být obezřetný ve srovnávání rozsáhlé, ale populačně
prakticky opuštěné Sibiře s historicky mnohem hustěji osídlenou Asií.
Mongolové se i v souvislosti s ustavením mongolské dynastie Jüanů v Číně relativně dobrovolně stali
součástí Čínského impéria a tehdy vládnoucí elitou. Až další chanská dynastie Mingů, která ovládla
Čínu v roce 1368, navrátila čínský trůn do etnicky chanských rukou. Ani ta však svou nadvládu v Číně
neudržela déle než několik století a na čínský trůn se na sklonku 17. století usadila mandžuská dynastie,
čínsky nazývaná Čching. Všechny tyto dynastie již udržely mongolské území ve své správě do doby,
kdy se na východ začalo rozšiřovat carské Rusko. Už dříve zmíněné ozbrojené konflikty v 18. a
především v 19. století vedly k uzavírání tzv. nerovných smluv mezi Čínou a Ruskem, díky nimž Čína
nakonec ztratila kontrolu zejména nad tzv. Vnějším Mongolskem a na delší dobu i nad sousedním
Mandžuskem (část historického Mandžuska nad řekou Ussuri je stále součástí Ruska).
V souvislosti s pádem Čínského císařství Mongolové v tzv. Vnějším Mongolsku vyhlásili v roce 1911
nezávislost na Číně a s podporou nedávno konsolidovaného Sovětského svazu byla v roce 1924 na
území dnešního nezávislého Mongolska vyhlášena formálně nezávislá sovětská republika.329
Nicméně lidnatější a fakticky i bohatší tzv. Vnitřní Mongolsko zůstalo teritoriální součástí Číny. Čína
ale formálně neuznávala nezávislost ani Vnějšího Mongolska. Až ukončení občanské války v roce 1949
vedlo ke stabilizaci poměrů mezi Čínou a nezávislým Mongolskem, avšak za patřičného tlaku
329

Obdobně vznikla nezávislá republika Tuva při západních hranicích Mongolska s dnešním Ruskem (1911 vyhlásila nezávislost a stala se
zároveň ruským protektorátem), která v roce 1921 změnila svou formální podobu na Tuvinskou lidovou republiku. Až v roce 1944 ji formálně
anektoval Sovětský svaz a stal se součástí Ruska.
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Sovětského svazu. Na tomto základě došlo k uznání nezávislého Mongolska ze strany nově ustavené
Čínské lidové republiky. Vnější Mongolsko se však až do rozpadu Sovětského svazu nevymanilo ze
statutu satelitního státu svého severního souseda. Logicky také byla několikrát předmětem hraničních
sporů s čínským sousedem, které mj. vedlo k ‚preventivnímu‘ umístění sovětských vojsk na území
Mongolska. Od roku 1990 ale nezávislé Mongolsko přistoupilo ke změně režimu a od té doby se v zemi
celkem úspěšně rozvíjí demokratický režim.
Mongolsko, jakkoliv to není až tak známé, je stále rozdělenou zemí, neboť jedna jeho menší polovina je
samostatným státním útvarem a druhá větší polovina, a to po teritoriální, populační i hospodářské
stránce, je autonomní oblastí Vnitřní Mongolsko v rámci ČLR. Všechny strany tento stav v současnosti
vnímají jako stabilizovaný a žádná z obou potenciálních stran konfliktu nemá zájem na tom, aby
případná unifikace Mongolů vůbec proběhla. Namísto toho probíhají mezi oběma zeměmi poměrně čilé
obchodní styky, i když cca třímilionové Mongolsko toho nemůže příliš nabídnout. Přesto nelze vnímat
aktuální rozdělení „Velkého Mongolska“ jako stav, který bude za všech eventuálních okolností nadále
akceptován jednou či druhou stranou, respektive stále ještě patronem mongolské nezávislosti, tj. Ruskou
federací. Nezávislé Mongolsko tak nadále hraje jakousi roli nárazníkového státu v intencích termínu
‚cordonne sanitaire‘.
Na druhé straně je třeba si uvědomit, že v Autonomní oblasti Vnitřní Mongolsko, v níž nyní žije téměř
25 milionů obyvatel, tvoří pouze 18% Mongolů a naprostá většina obyvatel jsou Chanové. V tomto
případě se ani nejedná o nově příchozí imigranty, jako tomu je zejména v případě Ujgurstánu, ale o
obyvatele, kteří zde žijí již od přibližně 18. století. Dokonce lze od doby vzniku této autonomní oblasti
sledovat i poměrný nárůst mongolského obyvatelstva (z 14 na 18%) za posledních přibližně 60 let, tudíž
zde žije cca 4 miliony Mongolů, tedy o něco více, než je tomu v samostatném Vnějším Mongolsku.
Většina Mongolů se koncentruje jen v několika východních prefekturách, kde tvoří většinu obyvatelstva.
Potenciální eskalaci tohoto konfliktu tedy hodnotím následovně:
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Jak z celkového součtu vyplývá, v případě konfliktu by ve hře byly mnohé faktory, které sice nejsou
aktuálně vysoko hodnoceny, nicméně jsou poměrně důležité. Zejména je zde zajímavý faktor
energetických zdrojů, neboť Čína má v tomto teritoriu své klíčové zásoby uhlí, které jsou co do objemu
prakticky největší na světě. Současná čínská ekonomika je na uhlí závislá z přibližně 70% a její těžba
má zatím spíše rostoucí tendenci jak co do objemu tak do podílu na tzv. energetickém mixu.
Mapa č. 33.

Spotřeba energie Číny dle zdrojů330

Dalším velmi důležitým faktorem je dostupnost pitné vody, orné půdy i dýchatelného vzduchu, neboť
zejména tento region nemalou měrou přispívá ke znečištění ovzduší v nedalekých megalopolích, jako je
zejména Peking a Tchien-ťin a zároveň i tyto města znečišťují ovzduší v tomto regionu. Orná půda je
aktuálně značně ohrožována zejména v době, kdy větry z vnitrozemí přinášejí písek a sůl z nedalekých

330

Zdroj: China’s energy consumption by source, based on BP’s Statistical Review of World Energy data, in: The Close Tie Between Energy
Consumption, Employment, and Recession; 17. 9. 2012; [cit./vid. 12. 7. 2014]; http://ourfiniteworld.com/2012/09/17/the-close-tie-betweenenergy-consumption-employment-and-recession/, legenda grafu vpravo: oranžová – obnovitelné zdroje, světle modrá – jaderná energie,
fialová - vodní energie, zelená – plyn, červená – uhlí, sytě modrá – ropa, legenda k vertikální ose vlevo – miliardy metrických tun ekvivalentu
ropy
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pouští, které mj. vznikají i díky tomu, jak nomádi stále intenzivněji v tomto celém regionu hospodaří.
V důsledku těchto změn dochází následně k ničení vodních zdrojů a to je spolu se snahou získat lépe
placenou práci i důvodem pro migraci venkovanů do měst, kde čekají dostatek těchto zdrojů resp. lepší
práci a životní podmínky.
Tuto ‚mongolskou‘ oblast je tedy nutné vnímat velmi obezřetně a zdá se, že i pro čínskou centrální vládu
jsou tyto faktory velmi dobře známé a stanovuje vhodná opatření, jako je např. vysazování stromů na
okrajích měst a pouští v rámci projektu „Velká zelená zeď“, který byl zahájen už v roce 1978.
O úspěšnosti a metodách implementace lze často polemizovat331, nicméně určité pozitivní výsledky jsou
již zaznamenávány zejména ve snaze zastavit šíření pouště směrem k populačně nejvíce ohroženým
oblastem. V roce 2009 už tento umělý les zaujímal 500.000km2, tedy celou třetinu lesů v ČLR (cca 6%
z 18% území celé Číny). Projekt má skončit v roce 2050.
6.2

Potenciální konflikty celoasijského dosahu

V rozsahu této práce se některé předešlé potenciální konflikty budou jevit jako poměrně malicherné
vzhledem k tomu, když si uvědomíme, jaké dopady by měly konflikty, jež by měly prakticky celoasijský
rozsah a logicky i dopad. V tomto směru některé z již zmíněných potenciálních konfliktů mohou hrát
roli jakéhosi zážehu či tzv. dominové kostky, na níž by některý z níže uvedených potenciálních konfliktů
více či méně navázal. Ony předchozí konflikty ale mají do značné míry spíše charakter lokální a dopad
by byl s největší pravděpodobností také lokální. Přesto další eskalaci výše uvedených konfliktů nelze
nikdy vyloučit.
6.2.1

Čínsko-japonské vztahy

Čína a Japonsko zejména v moderních dějinách, tedy od přibližně druhé poloviny 19. století, mají
dlouhou a spíše negativní vzájemnou zkušenost plnou nedořešených problémů. Tento ‚pocit‘ mají
zejména Číňané, kteří si s Japonskem a jeho agresivním imperiálním chováním z druhé poloviny 19.
331

Prof. (jméno?) při své přednášce v Charbinu (červen 2014) referovala o své jedinečné zkušenosti, kdy 12. 5. 2011 údajně poprvé za její život do
Charbinu dorazila písečná bouře z Vnitřního Mongolska, resp. pouště Gobi. Nic takového předtím v tomto městě nezažila, což bohužel
značně zpochybňuje účinnost tohoto téměř megalomanského opatření. Viz např. XINHUA English; Harbin hit by sandstorm; 12. 5. 2011;
[cit./vid. 12. 7. 2014]; http://english.sina.com/china/p/2011/0511/372969.html. Při krátké analýze jsem ale narazil na analýzu podobné
bouře v Charbinu z 20. 3. 2002. Ta zmiňuje zejména zvýšení frekvence takových bouří ze 4 za celá 50. léta na 23 bouří v 90. letech minulého
století. Problém tedy jednoznačně nabírá na závažnosti. Viz Chinese Geographical Science; November 2006, Volume 16, Issue 4, pp 327-333;
Features of sand-dust deposits in Harbin city, China; Yuanyun Xie, Yan Zhang, Kui He, Jia Zhou, Chunguo Kang; převzato ze Springer Link;
[cit./vid. 12. 7. 2014]; http://link.springer.com/article/10.1007/s11769-006-0327-4
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století a z 1. poloviny 20. století, tj. po rok 1945, dodnes nevyrovnali. Naneštěstí je také nutné
konstatovat, že ani na japonské straně nezaznamenáváme mnoho jednoznačných skutků, které by
svědčily o tom, že by i Japonci vyjadřovali dostatek lítosti a nezbytné pokory, která by mimo jiné mohla
vést k usmíření mezi oběma národy. To ani po téměř 70 letech od konce 2. světové války
neregistrujeme. Tedy až na některé, možná až úmyslně přehlížené výjimky.332
Čína, jakkoliv z posledního globálního konfliktu vyšla vítězně, se stále nedisponuje v porovnání
s poraženým Japonskem tak vyspělým hospodářstvím, s nímž by mohla Japonsku konkurovat.
V posledních několika letech sice hodnota čínského hospodářství v přepočtu HDP na paritu kupní síly
předčila japonskou ekonomiku, populací je však desetkrát větší, tudíž i hodnota, resp. vyspělost
čínského hospodářství je v tomto porovnání přibližně desetkrát nižší.
Japonsko s kontinentální Čínou udržuje zvláště po obnovení diplomatických vztahů v roce 1972
v zásadě korektní vztahy. Čína je na mezinárodním poli v poněkud lepším postavení, pokud hovoříme
například o křesle stálého člena Rady bezpečnosti OSN s právem veta nebo v otázce vlastnictví většího
arzenálu jaderných zbraní, které Japonsko z důvodu stálé aplikace pacifistické interpretace poválečné
ústavy nemá, jakkoliv je právě otázka reinterpretace aktuálně předmětem politické diskuze v Japonsku.
Na druhé straně Japonsko má od ukončení 2. světové války svého tehdejšího hlavního nepřítele, tedy
Spojené státy americké, za svého dlouhodobého spojence a ten oběma relativními nedostatky – stálým
členstvím v Radě bezpečnosti OSN a jadernými zbraněmi zejména - nestrádá.
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Jako první lze považovat znění společného komuniké obou vlád při obnovení vzájemných diplomatických vztahů z 29. 9. 1972, kde se uvádí že,
cituji (překlad z anglické verze): „Japonská strana si je velmi dobře vědoma toho, že odpovědnost za vážné škody, které Japonsko v minulosti
způsobilo čínskému lidu skrze válku, a hluboce si to vytýká. Dále japonská strana znovu potvrzuje svůj postoj, že má v úmyslu normalizovat
vztahy mezi oběma zeměmi v rámci plného porozumění "tří principů pro obnovení vztahů" předložené vládou Čínské lidové republiky. Čínská
strana toto stanovisko vítá.“ Viz Ministry of Foreign Affairs of Japan; Joint Communique of the Government of Japan and the Government of
the People's Republic of China; 29. 9. 1972; [cit./vid. 12. 7. 2014]; http://www.mofa.go.jp/region/asia-paci/china/joint72.html.

Obdobně se zmiňuje první návštěva japonského císaře Akihita v Číně, syna císaře Hirohita, v jehož jméně byly japonské imperiální výboje vůči
Číně a ostatním zemím v celém asijsko-pacifickém regiony vedeny. Ve dnech 23.-28. října 1992 proběhla návštěva na oficiální pozvání vlády
ČLR. Je nutné si uvědomit, že to bylo v době, kdy režim v ČLR byl stále vnímán jako represivní autoritářský režim zejména ze strany klíčových
zemí Západu, USA a Západní Evropy kvůli krvavému potlačení protestů na náměstí Tchien-an-men v roce 1989. I proto nakonec ČLR
nevyžadovala, aby se Hirohitův syn veřejně umluvil za válečná utrpení z let 1931-1945. Nakonec císař pouze přiznal, že válečná japonská
okupace „způsobila velké utrpení lidu Číny“ a jeho manželka, císařovna Mičiko, řekla: „V dlouhé historii vztahů mezi našimi dvěma zeměmi
došlo k nešťastnému období, ve kterém má země způsobila velkou bolest lidu Číny. K tomuto (období) pociťuji hluboký smutek.“ Viz The
New York Times; Archive; Japan's Emperor Tells China Only of His 'Sadness' on War; SANGER, David E; 24. 10. 1992; [cit./vid. 12. 7.
2014]; http://www.nytimes.com/1992/10/24/world/japan-s-emperor-tells-china-only-of-his-sadness-on-war.html.
Jakýsi přehled je nabízen zde: Wikipedia, the free Encyclopedia; List of war apology statements issued by Japan; 5. 6. 2014; [cit./vid. 12. 7. 2014];
http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_war_apology_statements_issued_by_Japan
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Čína a Japonsko navázaly vzájemně výhodné hospodářské resp. obchodní styky, které na straně Číny
přináší do její ekonomiky nemalé investiční prostředky a na straně Japonska nemalé zisky z těchto
investic. Japonsko již, zdá se, prodělalo svůj největší hospodářský růst v 50. až 80. letech 20. století a
obdobný proces nyní probíhá v Číně od 80. let 20. století až dodnes a lze očekávat, že tento růst se
v Číně vbrzku nezastaví. Obavy jsou nyní především z toho, že se tento proces zpomalí, což netěší ani
investory, ani příjemce investic, z nichž právě ti japonští jsou nejvýznamnější, jakkoliv se objevují i
názory, že musí dojít k zastavení doposud nebývalého růstu čínské ekonomiky z posledních skoro 35 let,
nebo dokonce k hospodářské krizi.333
Čína, resp. Číňané jen někdy hovoří o Japoncích, a pokud jde o obchod, jsou, jako je tomu u všech
asijských obchodníku, velmi opatrní v tom, co povědí, aby ani jedna strana neztratila svou tvář. Pokud
jde o mezinárodní politiku, často si vzpomenou zejména na návštěvy ministerských premiérů Japonska v
tokijské svatyni Jasukuni, kde jsou vzpomínáni padlí japonští vojáci zejména z doby 2. světové války.
Taková návštěva vždy pobouří Číňany a její vládu, která proti oficiálním návštěvám této svatyně vždy
brojí. Lze tedy konstatovat, že návštěva této svatyně je z jedné strany úctou k vlastním lidem a zároveň
provokací vůči jiným lidem. To však zároveň souvisí se značnou obnovou národní hrdosti Japonců,
která mj. souvisí i s hrozbou, která je bezprostřední i ze strany Severokorejského režimu, který již
poměrně často provádí jaderné a balistické zkoušky334, jež míří do Japonského moře s poměrně jasným
vzkazem nejen pro Japonsko.
Poněkud podstatnější jsou ale aktuální spory o rozdělení exkluzivních ekonomických zón na dně
Východočínského moře a s tím související spor o souostroví Tiao-jü-tchaj neboli Senkaku, jak jsem
popsal v předchozí podkapitole 9.1.3 Čínsko-japonské ostrovní spory. Do jisté míry již byl nalezen
zejména v roce 2008 určitý konsensus, nicméně zde zůstává ještě poměrně rozsáhlá oblast tohoto moře,
která není doposud uspokojivě dořešena. Tento konflikt o sporné souostroví se jeví jako poměrně složitý

333

Viz např. Financial Times; China’s crisis is coming – the only question is how big it will be; BASU, Prasenjit; 27. 4. 2014; [cit./vid. 12. 7. 2014];
http://www.ft.com/intl/cms/s/0/f627e162-cc96-11e3-ab99-00144feabdc0.html#axzz37Ajpuosm. Autor navrhuje, aby vláda ČLR krizi
nebránila proto, aby nebyla ještě horší. Nicméně takových návrhů padlo za několik desítek let již několik a stále se nic neděje, a to třeba i přes
nesporně negativní průběh tzv. asijské finanční krize z roku 1997.

334

Už tzv. Rumsfeldova zpráva zmiňuje potenciální schopnost raket Tae-po Dong – 2, zkráceně TD-2, ve své lehčí verzi zasáhnout cíle i
10.000km daleko, tedy celé západní pobřeží USA až k městu Madison ve státě Wisconsin, tedy do blízkosti jezera Michigan. Viz Commission
to Assess the Ballistic Missile Threat to the United States; Report of the Commission to Assess the Ballistic Missile Threat to the United States
- Executive Summary, 15. 7. 1998; [cit./vid. 12. 7. 2014]; http://fas.org/irp/threat/missile/rumsfeld/toc.htm
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co do očekávání možných důsledků a případné eskalace i proto, že v něm nemalou roli hraje Čínská
republika na Tchaj-wanu, která má k tomu souostroví fyzicky nejblíž.
Přesto si dovolím konstatovat, že především proto, co všechno by v případném otevřenějším konfliktu
tyto země navzájem ohrozily, takový konflikt je prakticky vyloučen i z obav o případnou nezamýšlenou
eskalaci. Tyto mé domněnky potvrzuje i analýza dle mnou vytvořené metodiky, jíž zde prezentuji.
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Jak je z celkového hodnocení znatelné, celková hodnota takového konfliktu je vysoká především ve
smyslu ztrát, které by jednotlivé strany v případě jeho eskalace utrpěly. Hned dva faktory mají hodnotu
vyšší jak 80 bodů, jmenovitě „děti“ a „pocit bezpečí“, které dle mého názoru v případě pokusu o iniciaci
takového konfliktu budou extrémně důležité a jakémukoliv rozsáhlejšímu konfliktu zamezí. Další
faktory s hodnotou nad 70 bodů, jako jsou energetické zdroje, ekonomická a sociální prosperita, strach
z vojenského útoku a koaliční/alianční kapacity, jednoznačně indikují značný nezájem obou stran o
případnou eskalaci.
Lze si však představit poměrně hypotetickou a tedy velmi nepravděpodobnou situaci, kdy by USA
například ustoupily od svých spojeneckých závazků vůči Japonsku. V takovém případě by například
hrozba jaderného útoku ze strany Číny (a nejen Číny) na Japonsko bylo natolik silným argumentem, že
by Japonsko při okamžitém nátlaku ze strany ČLR v určitých sporných otázkách pravděpodobně
ustoupilo. Na druhou stranu by se ale ze strany Číny dozajista jednalo o krátkozraké uvažování, neboť
v momentě, kdy by USA již neposkytovaly pomyslný jaderný deštník, s největší pravděpodobností by si
Japonsko pořídilo svůj vlastní jaderný arzenál, a to s rychlostí mnohem vyšší, než tomu je dnes v případě
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Severokorejského režimu, neboť technologická vyspělost Japonska je na mnohem vyšší úrovni v oblasti
jaderné energetiky mírové i potenciálně válečné. Celá tato úvaha tedy vede k jednoznačnému závěru, že
za daných konstelací a i v případě výpadku japonského klíčového spojence – USA - je prakticky
nereálné si představit rozsáhlý ozbrojený konflikt mezi současnou kontinentální Čínou a Japonskem.
6.2.2

Korejský poloostrov

Mnohem vážnější se ale jeví situace na Korejském poloostrově. Jak jsem již popsal v podkapitole 6.1.2
Čínsko-korejská hranice335, zdejší situace je velmi nebezpečná již několik desítek let a zatím nic
nenasvědčuje tomu, že by se situace měla v dohledné době zlepšit. Současný Severokorejský režim se
rozhodl vybudovat si svůj vlastní jaderný arzenál, který by eventuálně použil proti svému jižnímu
sousedu, nebo proti jeho spojencům, za něž primárně považuje USA a Japonsko. Přitom je obecně
známé, že Jižní Korea není ze spojenectví s těmito dvěma regionálními mocnosti pomyslně šťastná a
vnímá to jako víceméně nutné zlo, neboť za demilitarizovanou hranicí je zlo evidentně ještě větší.
Severní Korea v rámci regionu disponuje pouze jedním aliančním partnerem, jímž je zde primárně
studovaná Čínská lidová republika.336 Čína historicky podporovala tento režim zejména ze strategických
a také z ideologických důvodů. Předně vývoj Korejské války v roce 1950 hrozil naprostým kolapsem
Severokorejského režimu a logickým přiblížením amerických, tj. nepřátelských vojsk na samotnou
hranici Číny, jakkoliv USA byly ještě před 5 roky jedním z nejdůležitějších spojenců čínských
komunistů proti Japonsku. Tento vývoj se nelíbil ani tehdejšímu vůdci SSSR, J. V. Stalinovi a
pravděpodobně s jeho tichým souhlasem do konfliktu vstoupili tzv. čínští ‚dobrovolníci‘ a poměrně brzy
se jim podařilo opět dostat linii konfliktu na původní hranici a tam je i dnes.
Zdejší Severokorejský režim se ideologicky i technicky zastavil přibližně v roce 1980, kdy ekonomika
tohoto státu začala zpomalovat, až dokonce došlo k dramatickému propadu hospodářství. Příčinu lze
především vidět ve snaze dlouholetého vůdce země, Kim Ir-sena, dosáhnout naprosté nezávislosti země
na svém okolí. Výsledkem bylo další utahování opasků, které se neobešlo bez toho, aby úroveň
hospodářství dál klesala až na pomyslné dno. Tento neblahý vývoj navíc značně zhoršil hladomor
335

Str. 151

336

O vztazích mezi těmito zeměmi doporučuji následující článek. BAKER, Rodger; China and North Korea: A Tangled Partnership; Geopolitical
Weekly; Stratfor Global Intelligence; 16. 4. 2013; [cit./vid. 21. 7. 2014]; http://www.stratfor.com/weekly/china-and-north-korea-tangledpartnership#axzz388FCb5Vd

211

v letech 1994-1998 či vytváření ohromných koncentračních táborů.337 Nebýt potravinové a energetické
pomoci ze strany Číny, kdy tyto komodity Severní Koreji dává víceméně na dluh, pravděpodobně by již
došlo k pádu tohoto režimu a pravděpodobně k občanské válce s dalekosáhlými důsledky pro samotné
obyvatele i pro okolní země.
Situace se zhoršila s tím, jak se podařilo tomuto režimu sestrojit a již celkem třikrát otestovat jadernou
bombu.338 Zároveň Severokorejci otestovali rakety středního doletu, které údajně budou schopny
eventuálně zasáhnout i západní pobřeží USA, tedy úhlavního nepřítele tohoto režimu. Odborníci tvrdí,
že potrvá ještě několik let, než se Severokorejcům podaří sestrojit jadernou hlavici, která by takto mohla
doletět a ohrozit Kalifornii. Účel se zdá být celkem jednoznačný: vynutit si nejen respekt okolních zemí,
ale především získat obživu pro své obyvatelstvo. Přitom se ale jedná o velmi krátkozraké uvažování,
které zemi stejně dovede k totálnímu sebezničení.
Velmoci a regionální mocnosti jsou v případě Severní Koreje ve velmi svízelné situaci. Pokud nadále
nechají Severokorejce vyrábět zbraně hromadného ničení, zanedlouho dosáhnou úrovně, kdy budou
moci poměrně jednoduše ohrozit minimálně 4 z 5 států, jmenovitě Jižní Koreu, kontinentální Čínu,
Japonsko a Rusko, které obklopují Severní Koreu. V případě vybudování potřebné kapacity bude
ohrožen i pátý hráč, Spojené státy americké. V tomto směru je nutné připomenout, že žádná země světa
dosud nevlastní ověřenou technologii, která by bezchybně odrazila případný útok z této skutečně
nevyzpytatelné země. V mém hodnocení tento potenciální konflikt označuji za nejnebezpečnější ze
všech.

337

V tzv. internačních táborech, jako je Yodok či Pukchang, se údajně v současnosti nachází 150.000-200.000 osob. Do táborů jsou odváděny
celé rodiny i včetně prarodičů těch, kteří byli z různorodých zločinů obviněni. Viz Wikipedia, the free Encyclopedia; článek Human rights in
North
Korea;
13. 7. 2014;
[cit./vid. 13. 7. 2014];
http://en.wikipedia.org/wiki/Concentration_camps_in_North_Korea#Internment_camps_for_political_prisoners

338

První úspěšný test proběhl v roce 2006, následně v letech 2009 a 2013.

212

Potenciální konflikty
/Sledované faktory

Konstantní hodnoty důležitosti
faktoru

9.2.2 Korejský poloostrov

Dostupnos
Děti
Dostupn
t
Energeti
(jejich
Pocit
ost pitné dýchateln
cké
budoucn
bezpečí
vody
ého
zdroje
ost)
vzduchu

9,64
10
96,4

9,5

8,7
10
95

Potenciální konflikty
/Sledované faktory

9.2.2 Korejský poloostrov

8,68
10
87

8,66

10
86,8

10
86,6

Zdraví

8,62
10
86,2

Ekonomi
cká a
Nové
Úroveň
Dopravní
Mezinár
Nábožen
Početno
Dostupn sociální technolo Strach z Koaliční/
Hospodá Politický Vzájemná
Historick sociálníc
Vojensk
spojení /
odní
ská/ideo
st
ost orné prosperit gie / vojenské alianční
řská
vůdce / obchodní
á
h sítí (po
á
strategick
společe
logická
populac
půdy
a
know- ho útoku kapacity
kapacita vůdci
závislost
pomsta internet
kapacita
á poloha
nství
víra
e
(chudob
how
u)
a)
8,34
10
83,4

7,78
10
77,8

7,04

7,02

10
70,4

7,02

10
70,2

10
70,2

6,96

6,9

8
55,68

6,78
10
69

6,76

10
67,8

10
67,6

6,7

6,34
10
67

10
63,4

6,06
6
36,36

5,94

5,8

9
53,46

5,26
10
58

8
42,08

Medián
Průměrná
váhy k Četnost Četnost Četnost Četnost Četnost
váha k
Celková
počtu hodnoty hodnoty hodnoty hodnoty hodnoty
počtu
váha
relevant faktorů faktorů faktorů faktorů faktorů
relevantní
ních
nad 50 nad 60 nad 70 nad 80 nad 90
ch faktorů
faktorů
1490,38

70,97

70,20

19

16

11

7

2

Pouze 4 faktory z celkem 21 faktorů v tomto konfliktu hodnotím jako relativně nepodstatné. I ty však
považuji vzhledem k okolnostem za velmi důležité, což samo o sobě svědčí o extrémní nebezpečnosti
tohoto potenciálního konfliktu. Součet všech hodnot dosáhl mnohem vyšších hodnot (přes 1490 bodů),
než jakýkoliv doposud zkoumaný konflikt. Klíčovou příčinou je zejména velmi reálné riziko použití
jaderných zbraní, které by logicky vedlo k zabití neznámého počtu osob v řádech statisíců či milionů, k
dlouhodobému poškození životního prostředí do takové míry, že by zasažené území nebylo obyvatelné
po dalších několik let atd. – čím větší město či region by byl zasažen, o to větší ztráty na lidských
životech lze logicky očekávat. Můžeme zatím jen do jisté míry hádat, které území by bylo nejvíce
ohrožené. Pokud se ale podíváme na mapu Korejského poloostrova a nejbližších center, tak jako první
na seznamu je hlavní město Jižní Koreje Soul, které i s aglomerací čítá přibližně 25,6 milionu obyvatel.
Dalším velmi blízkým městem resp. městy s významným osídlením je dvouměstí Peking a Tchien-ťin,
jejichž aglomerace čítá celkem přes 31 milionů obyvatel. Konečně dalším eventuálním cílem
severokorejského jaderného útoku by mohla být i tokijská aglomerace s téměř 37 miliony obyvatel.
Pokud tedy vezmeme na misky vah rizika spjatá s ponecháním Severní Koreje v budování jaderného
arzenálu v následujících několika let a argumenty, že na takovou výzbroj má právo vlastně jakákoliv
země na jedné straně a na druhou stranu položíme riziko zabití nebo trvalého zmrzačení výše uvedených
počtů obyvatel nejvíce ohrožených center osídlení v okolí Severní Koreje, musím konstatovat, že je
nezbytně nutné v nejkratší možné době společnými mezinárodními silami donutit Severní Koreu
k ukončení produkce jaderných zbraní. Pokud k tomu nedojde ať už z důvodu neschopnosti nebo
nejednotnosti vyjednávacích týmů jednotlivých zemí, je na stole prakticky jediné řešení – preventivní
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zničení center jaderného programu i za cenu možných škod, které by to způsobilo na samotném území
Severní Koreje, zejména pak smrtelná radiace, kterou se případně v zasažených místech rozšíří.
Předpokládaná vojenská odveta samotných konvenčních sil Severní Koreje by s největší
pravděpodobností mířila zejména na jihokorejské, japonské a americké cíle. Nelze však vyloučit i
případný útok na ČLR, jakkoliv by byl fakticky sebevražedný.
Proto je dle mého názoru nezbytně nutné logickými argumenty zejména přesvědčit čínskou vládu o tom,
že si, literárně řečeno ‚hřejí hada na prsou‘, neboť paradoxně nejvhodnějším cílem jaderného arzenálu
nemusí být pouze Soul, který je shodou okolností příliš blízko severokorejského území, ale právě hlavní
město Peking a Tchien-ťin, které nejsou tak daleko, jako je tomu v případě Tokia.
Už samotné úvahy o tom, které město si tento v zásadě šílený režim vybere, by mělo i čínské
představitele přesvědčit o tom, že situace je nadále neúnosná. Vlastnictví jaderných zbraní Severní
Koreou se v praxi prakticky při všech možných scénářích rovná neodvratné jaderné katastrofě na
Dálném Východě. Pokud však vezmeme v úvahu jako možnost vývoje jaderného scénáře
v Severovýchodní Asii i útok Severní Koreje proti ČLR, asi by došlo k praktickému vymazání Severní
Koreje z mapy světa.
Zde je nutné upozornit na to, že Severokorejský režim již nemá potřebné kontrolní mechanismy, které
by zabránily tomu, aby jedno rozhodnutí jednoho muže nevedlo k jaderné katastrofě. Armáda snad
kromě nejvyššího velení je natolik zdemagogizována, že již nad svými činy racionálně neuvažuje a je
schopna skutečně šílených skutků bez domýšlení následných důsledků.
6.2.3

Rusko – asijská část

Čína již od sklonku 17. století udržuje s carským Ruskem, resp. s následným Sovětským svazem a dnes
Ruskou federací vzájemné styky. Poprvé dochází k dohodě mezi oběma zeměmi v roce 1689, kdy
uzavřely tzv. Něrčinskou smlouvu o hranicích a „společných územích“ ve Východní Sibiři, kterou nelze
považovat za tzv. nerovnou, jako tomu bylo u pozdějších smluv, neboť na základě této smlouvy se
výrazně omezil pohyb Rusů v této oblasti. Hranice se ale postupně posunovala ve prospěch carského
Ruska a ustálila se až po 2. světové válce na pomezí řeky Amur (čínsky Chej-lung-ťiang339) a Ussuri
339
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(čínsky Wu-su-li ťiang340) na východ od Vnějšího Mongolska a na pomezí pohoří Altaj a Ťan-šan na
západ od vnějšího Mongolska až k hranicím s Kazachstánem (dřívější součásti Sovětského svazu, resp.
carského Ruska) a Afghánistánem. Je však nutné mít na paměti, že Čína mnohé z těchto území ztratila
kvůli své tehdejší mocenské slabosti. Většina tzv. nerovnoprávných smluv jsou nejen Číňany chápány
jako smlouvy podepsané pod nátlakem. Proto je nutné mít na paměti, že se Číňané mohou v budoucnosti
domnívat, že by mělo dojít k revizi těchto hranic. Na druhé straně je nutné zopakovat, že v roce 1991
Čína uzavřela s tehdejším Sovětským svazem smlouvu o společných hranicích, kde bylo stanoveno, že
společné hranice budou přesně určeny do roku 1997 s výjimkou určitých sporných míst, jako je např.
soutok řek Amuru a Ussuri u města Chabarovsk. I tento spor se zdá být nakonec smlouvou mezi ČLR a
Ruskou federací z roku 2004341 o společných hranicích včetně sporných říčních ostrovů na soutoku
těchto dvou řek definitivně vyřešen.
Nicméně potenciálním tendencím revidovat hranice mezi těmito zeměmi mohou nepřímo napomáhat i
aktuální demografické skutečnosti. Ačkoliv oficiální ruské statistiky počty Číňanů v Ruské federaci ani
nezmiňují, střízlivé odhady hovoří o cca 200 až 400 tisících Číňanů, kteří krátkodobě či dlouhodobě žijí
zejména při hranicích s Čínou na severním břehu řeky Amur resp. na západním břehu Ussuri. Některé
odhady dokonce hovoří o téměř jednom a půl milionu Číňanů na ruské východní Sibiři, kteří ilegálně
migrují na ruský Dálný Východ.342 Dalším poměrně zajímavým faktorem je skutečnost, že mnozí
Číňané pracují v příhraničních ruských městech a obcích, zejména pak ve zdejším zemědělství. Ruské
úřady se sice snaží udržet kontrolu nad imigrací Číňanů, z dosavadních statistik však lze usuzovat, že
jejich počet bude i nadále narůstat a mohou se tak stát velmi důležitou složkou zdejší východosibiřské
populace na aktuálně ruském území.
Důležitým a neopomenutelným faktorem jsou také velmi zajímavé nerostné suroviny, zejména pak
fosilní paliva (ropa a zemní plyn), které se na území Východní Sibiře nacházejí. Donedávna Čína tyto
zdroje přímo nevyužívala. Pokud hovoříme pouze o zemním plynu, ruská vláda zavedla poměrně striktní
podmínky pro vstup zahraničního kapitálu do těžebního průmyslu a finanční podmínky pro případnou
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viz podkapitola 6.1.1 Čínsko-ruská hranice, str. 147
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[cit./vid. 13. 7. 2014];

výstavbu a odkup zejména zemního plynu nebyly až donedávna pro čínskou stranu dostatečně
lukrativní. Opakem je situace v případě importu ropy, který byl díky dokončení výstavby prvního
společného ropovodu na sklonku června 2010 již zahájen a objem odběru má činit až 300 000 barelů
ropy denně.343
Mapa č. 34.

Ropovody a plynovody mezi Čínou a Ruskem344

Změnu v případě dovozu zemního plynu avizuje podpis smlouvy mezi Ruskem a Čínou z února 2013,
kdy došlo k dohodě o budoucích dodávkách plynu do Číny v objemu až 38 mld. m3 ročně.345 Nelze však
do budoucna navždy očekávat, že Čína bude potřebu fosilních paliv řešit čistě obchodně a mírumilovně,
jakkoliv je to nejen ekonomicky a mezinárodněpoliticky vhodnější. I když je to aktuálně velmi
nepravděpodobné, může se v budoucnu stát, že Čína bude po Rusku požadovat navrácení historicky
čínských území, která ztratila díky zmíněným nerovnoprávným smlouvám z druhé poloviny 19.
století.346 Na druhou stranu je velmi nepravděpodobné, že by změn hranic docílila formou otevřeného
konfliktu, neboť Rusko stále disponuje dostatečnou odstrašující jadernou silou, kterou by sice použila až

Viz článek Page, Jeremy; "Russian Oil Route Will Open to China"; The Wall Street Journal; 26. 9. 2010,
http://online.wsj.com/news/articles/SB10001424052748704082104575515543164948682
344 Zdroj Český rozhlas; Ruský Gazprom podepsal dohodu o dodávkách plynu do Číny; PROKEŠ, Jan; 21. 5. 2014; [cit./vid. 13. 7. 2014];
http://media.rozhlas.cz/_obrazek/3125326--ropovody-a-plynovody-mezi-ruskem-a-cinou--1-610x416p0.png
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Viz BEIJING, 25. 2. 2013 (Xinhua) -- China and Russia have reached an important consensus on boosting oil trade, Vice Premier Wang
Qishan said Monday. http://news.xinhuanet.com/english/china/2013-02/25/c_132191628.htm
346 Jedná se o Ajgunskou smlouvu z roku 1858, na jejímž základě Čína ztratila rozsáhlé území mezi Stanovými horami a řekou Ussuri, a
Pekingskou smlouvu z roku 1860, na jejímž základě Čína ztratila ve prospěch Ruska Vnější Mongolsko a území mezi pravým břehem řeky
Amur a Japonským mořem, kde se mj. nachází dnešní přístav Vladivostok.
345
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v krajní nouzi, nicméně odrazující efekt vedle slibně se rozvíjejících vzájemných obchodních vztahů i ve
smyslu výstavby plynovodu a již zprovozněného ropovodu, je zatím spolehlivou pojistkou pro obě dvě
strany.
Aktuálně Čína řeší své energetické potřeby i skrze jiné dodavatele, kteří jsou v podmínkách pro vstup
čínského kapitálu a investic do těžebního průmyslu daných zemí přístupnější. Jak uvádí nedávno
publikovaná studie Hedviky Koďouskové Čínská „plynová“ politika vůči Rusku a Turkmenistánu
v letech 2001-2012347, čínská vláda se skrze své energetické společnosti, zejména pak CNPC348 a
PetrolChina, aktivně snaží vstupovat zejména do středoasijského prostoru, který nabízí podobně
zajímavé zdroje ropy a zemního plynu, jako je tomu v případě severního souseda. Dovoz plynu v roce
2011 prvním plynovodem směřujícím z Turkmenistánu do Číny přes další dvě středoasijské země
(Uzbekistán a Kazachstán) a následně zprovoznění dalších dvou plynovodů mezi těmito dvěma zeměmi
dnes pokrývá přes 30% čínského dovozu plynu.349 Zároveň lze očekávat, že celkové objemy dovozu
plynu do Číny s otevřením 3. plynovodu na konci roku 2013 mohou růst až do objemu 30 mld. m3 plynu
ročně. Kolem roku 2015 Čína předpokládá zahájení výstavby dalších dvou plynovodů, které budou mít
spolu s předešlými třemi plynovody celkovou roční kapacitu 90 mld. m3, to je tedy přibližně trojnásobek
veškerého aktuálně dováženého objemu plynu do Číny.
V této souvislosti je nutné upozornit na to, že aktuální spotřeba plynu v Číně je na neustálém vzestupu,
stejně jako je tomu v případě ropy. Proto je pochopitelný zájem ze strany Číny i o ruský plyn ve výše
uvedeném (trojnásobném) objemu k tomu, co aktuálně dováží z Turkmenistánu. Zájem zatím existuje na
striktně obchodní bázi a lze s velkou pravděpodobností očekávat, že tomu tak bude i nadále.
Hospodářský rozmach Číny v posledních více jak třech desetiletích sice pozvedl celkovou hodnotu
čínského hospodářství na 2. příčku mezi všemi ekonomikami světa a ve smyslu tradičního mocenského
indexu může být Čína už nyní považována za hospodářsky mnohem mocnější, než je Rusko, totéž však
rozhodně nelze alespoň prozatím říci o vojenské moci Číny. Čínská lidově osvobozenecká armáda
(ČLOA) je početně největší armádou světa, po kvalitativní stránce však stále nedosahuje úrovně armád
Koďousková, Hedvika; Čínská „plynová“ politika vůči Rusku a Turkmenistánu v letech 2001-2012; v: Mezinárodní vztahy 4/2013, Ústav
mezinárodních vztahů, str. 46-66,
348 China National Petroleum Corporation, viz www.cnpc.com.cn/en.
349 Aktuálně Turkmenistán do Číny vyváží 13 mld. m3 plynu ročně
347
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Spojených států amerických nebo Ruské federace, jakkoliv ke značné modernizaci čínských armád
dochází hned po hospodářském rozvoji země. Proto lze za současných podmínek konstatovat, že Čína
nebude především kvůli potenciální hrozbě eskalace ozbrojeného konfliktu do podoby jaderné války
řešit jakékoliv staré územní spory s Ruskem a to ani v míře větší, než jsou menší hraniční konflikty, jako
tomu bylo naposledy v roce 1969.
Pokud se však podíváme na možnosti rozvoje ozbrojených sil Číny v následujících 20-50 letech, lze
bezesporu očekávat, že schopnosti ČLOA budou spolu s hospodářským růstem růst také a stane se nejen
v početních, ale i technických parametrech silnější, než vojska Ruské federace. Lze i předpokládat, že
Čína během příštích 50 let dosáhne obdobné vyspělosti ozbrojených sil, jakými aktuálně disponují
aktuálně dominantní Spojené státy. Zejména tím míním schopnost vybudovat podobnou protiraketovou
obranu, jakou chtějí disponovat i Spojené státy pro odolání případnému jadernému (proti)útoku z
jakékoliv strany, tedy i včetně Ruska, aniž by vnitrozemí utrpělo jakékoliv nebo jen minimální ztráty.
Na druhou stranu je ale velmi nepravděpodobné, že by bylo pro Čínu území současné východní
(případně i západní) Sibiře natolik zajímavé, aby byla ochotna do tak nebezpečného a stále velmi
nevyzpytatelného konfliktu vstoupit. Z hlediska zisků a ztrát se jeví mírová spolupráce založená na
vzájemně výhodných obchodních vazbách mnohem zajímavější, než takový nejistý podnik, jakým by
byl otevřený vojenský střet jaderných mocností.
Konflikt s Ruskem, jehož předmětem by byla pravděpodobně současná Sibiř, by dle mého názoru mohl
být reálný pouze za přibližně následujících podmínek:
1) Rusko by bylo vnitřně natolik oslabené, že by nebylo schopné udržet vojenské síly na území
současné Sibiře
2) čínští imigranti by se stali významnou minoritou (alespoň 20%) mezi obyvateli Sibiře
3) Rusko by nebylo ochotné nebo schopné účinně použít proti čínským ozbrojeným silám
nekonvenční (jaderné) zbraně
4) Čína by použila značné vojenské síly při přijetí rizika možné nekonvenční odvety ze strany
Ruska
První a třetí předpoklad se víceméně naplnily těsně po rozpadu Sovětského svazu na počátku 90. let
20. století, zároveň se však nenaplnily a stále nenaplňují další dva výše uvedené předpoklady, čemuž
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v prvním případě brání poměrně dobře vedená imigrační politika Ruska a v druhém případě pragmatické
uvažování čínského vedení při úvahách o expanzi Číny do Ruska.
Pokud tedy shrneme výše uvedené předpoklady, doba, kdy by mohlo dojít k souběhu všech 4 podmínek,
je aktuálně velmi vzdálená – tj. horizont nejméně 20 let - a lze téměř s jistotou předpokládat, že k tomuto
souběhu během 21. století asi nikdy nedojde. Proto konstatuji, že čínsko-ruská hranice se s největší
pravděpodobností nebude měnit.
Přesto nelze podcenit další aspekt této oblasti, jíž je existence samostatného vnějšího Mongolska, které
jsem již popsal i v podkapitole 6.1.11 Mongolsko.350 Číňané z výše uvedených historických důvodů
považují Mongolsko za alespoň vazalské území. Čína zároveň ovládá o trochu větší a zároveň mnohem
lidnatější Vnitřní Mongolsko, které je na území Číny tzv. autonomní oblastí a kde žije více Mongolů než
v samotné Číně, jakkoliv jen v některých částech Vnitřního Mongolska představují i většinovou
populaci.351 Tento stát je v porovnání se svými sousedy, tj. Ruskem a Čínou, předem odsouzen hrát
buďto roli neutrálního státu, který se snaží udržet korektní vztahy s oběma svými sousedy zároveň anebo
hledat maximální podporu u jednoho nebo u druhého sousedního státu. Je tak „obětí“ role
tzv. nárazníkového státu. V případě samostatného Mongolska lze hovořit o polo-nárazníkovém státu,
neboť sousední státy nerozděluje zcela a mají tak kolem Mongolska společné hranice dokonce z obou
dvou stran (ze západu v délce pouhých 40 km a 3 605 km na východě).
V případě samostatného Mongolska ve vztahu k Číně může za určitých okolností dojít k jednostranné
agresi z čínské strany. Hlavním předpokladem by ale muselo být značné oslabení Ruska, které by nebylo
schopno nebo ochotno napadenému Mongolsku pomoci a relativní nezájem resp. apatie světové
veřejnosti, jako tomu bylo například během meziválečného období v případě okupace Habešského
císařství Mussoliniho Itálií v roce 1935.
Jinou, pravděpodobnější možností by bylo, že by došlo k postupné, hospodářsky výhodné integraci
Mongolska do mnohem větší, bohatší a potenciálně zajímavější čínské ekonomiky, která by následně
vedla k určité integraci obou (nebo i více) zemí do ekonomického uskupení. To by umožnilo například
350
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V Mongolsku aktuálně žije téměř 3 miliony Mongolů, kdežto v ČLR jich žije téměř 6 milionů. Třetí největší menšina žije v Rusku (téměř
650.000). Viz Wikipedia, the free Encyclopedia; Mongols; 18. 6. 2014; [cit./vid. 13. 7. 2014]; http://en.wikipedia.org/wiki/Mongols

219

takové svobody, jaké nastavila Evropská unie, zejména pak volný pohyb zboží, kapitálu a osob. Určitou
zajímavou motivací by mohlo být mj. znovusjednocení Vnitřního a Vnějšího Mongolska, potažmo
mongolského etnika, i když je třeba si uvědomit, že Chanové tvoří téměř 80% z 24 milionů obyvatel
Vnitřního Mongolska, nejednalo by se tedy z národnostního hlediska o příliš zajímavou reintegraci,
pokud by se nejednalo o etnicky majoritní části Vnitřního Mongolska, které tvoří pouze přibližně pětinu
současného území této autonomní oblasti.
Pokud zároveň zvážím, jaké postavení mají Mongolové v samostatném Mongolsku s postavením
Mongolů ve Vnitřním Mongolsku, musím konstatovat, že dnes nezávislí Mongolové nebudou považovat
sjednocení v rámci velké Číny za příliš zajímavé i proto, že Mongolové v Číně se již nyní poměrně silně
kulturně a lingvisticky integrují do převládajícího čínského etnika a vyjma majoritně osídlených oblastí
postupně ztrácejí svou mongolskou identitu. Mnohem výraznější to je např. u Mandžuů, z nichž pouze
malá skupinka dodnes hovoří svým jazykem, jakkoliv je tato minorita velmi početná.352 Osobně jsem
byl svědkem setkání dvou etnických Mongolek ve městě Čchang-čchun, kde jsem žil necelého půl roku
v roce 2003.353 Předpokládal jsem, že budou spolu komunikovat v mongolštině, ale nestalo se tak.
Naopak, hovořili pouze čínsky a na dotaz, proč nehovoří svým rodným jazykem, odpověděli, že by
jejich vzájemná komunikace značně vázla.
Pokud tedy mám vyhodnotit pravděpodobnost a důležitost možnosti vzniku konfliktu mezi současným a
budoucím Ruskem a Čínou docházím k následujícím výsledkům.
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Uvádí se přes 10,5 milionu příslušníků této minority. Viz Wikipedia, the free Encyclopedia; Manchu people; 18. 6. 2014; [cit./vid. 13. 7. 2014];
http://en.wikipedia.org/wiki/Manchu_people.

Sousední provincie Ťi-lin v rámci historického Mandžuska. Město Čchang-čchun bylo též hlavním městem tzv. loutkového státu Mandžukuo
(1932-1945) a sídlem tehdejšího císaře Pchu-i. Dnes má město s aglomerací přibližně 7,7 mil. obyvatel.
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Výsledná data odpovídají mým předpokladům, tedy tomu, že konflikt mezi Ruskem a Čínou nelze
s velkou pravděpodobností očekávat, především pro to, o jak významné jaderné mocnosti se jedná.
Přesto je nutné upozornit na faktory, které dosáhly hodnoty přes 80 bodů, jmenovitě energetické zdroje a
pocit bezpečí, které jsou v tomto regionu poměrně vážně vnímány. Zároveň se zdají být vzhledem
k posledním uzavřeným dohodám mezi oběma velmocemi velmi dobře vyřešeny, a to ku prospěchu
všech zúčastněných stran.354
6.2.4

Indie

Indie jako soused Číny byl historicky významný nejdříve jako zvěstovatel nových myšlenek, které se v
Číně zakořenili již ve starověku a následně ve středověku a které dodnes ovlivňují čínskou kulturu a
mentalitu. Míním tím zejména buddhismus, který se v Číně objevil již za dynastie Chan v 1. století
našeho letopočtu. Obě dvě země odděloval a zároveň spojoval Tibet a Zadní Indie, skrze které se tyto
dvě entity držely ve vzájemném spojení. Až imperiální období Britské říše, která si zejména v druhé
polovině 19. století podmanila celý indický subkontinent, došlo k prvním, byť nepřímým mocenským
střetům mezi oběma zeměmi.
Dodnes jsou takto nedořešeny spory o hranice mezi Indií a Čínou, resp. Tibetem v úseku mezi hranicemi
Bhútánu a Myanmaru, které se staly v roce 1962 i předmětem přímého vzájemného pohraničního
konfliktu s obětmi počtu několika tisíců vojáků. Přes jednoznačný vojenský úspěch čínské armády se
čínská armáda z obsazeného území stáhla na původní pozice a od té doby k podobně velkým konfliktům
mezi oběma zeměmi nedochází. Nicméně dodnes není tento spor o tzv. Jižní Tibet/Arunáčalpradéš i

354

Viz Český rozhlas; Ruský Gazprom podepsal dohodu o dodávkách plynu do Číny; PROKEŠ, Jan; 21. 5. 2014; [cit./vid. 13. 7. 2014];
http://www.rozhlas.cz/zpravy/svetovaekonomika/_zprava/rusky-gazprom-podepsal-dohodu-o-dodavkach-plynu-do-ciny--1352936
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druhý hraniční spor o Aksai Čin na území historického Kašmíru definitivně vyřešen, což jsem již popsal
v podkapitole 6.1.9 Čínsko-indická hranice.355
Pokud tedy zhodnotím motivaci obou států na případný otevřený konflikt, je dle mého názoru velmi
nepravděpodobný především proto, že jediným možným potenciálním ziskem pro Indii a Čínu jsou po
hospodářské stránce nepříliš zajímavé historické území Tibetu. Tibet, resp. ta část Tibetu, jíž ČLR
ovládá, má zejména pro Čínu významnou strategickou hodnotu jakožto nárazníkové zóny zejména vůči
zemím na indickém subkontinentu, jemuž Indický svaz jednoznačně dominuje. Tibet tak Číně literárně
řečeno ‚kryje záda‘, jako tomu bylo během historie Číny vždy. Obdobně však i Jižní Tibet, neboli
indický Arunáčalpradéš, je strategicky velmi důležitý. Konečně z této části Asie nikdy na Čínu nepřišel
žádný podstatný útok, pokud vynecháme starověké a středověké dějiny tohoto regionu. Přesto je Čína
raději, když má toto území pod svou přímou kontrolou. Byla to totiž Velká Británie, která uvažovala o
tom, že se i přes Tibet bude snažit podmanit si po Indii i tehdejší Čínu.
Čína, obdobně jako při porovnání s Japonskem, disponuje vůči Indii jednou poměrně podstatnou
výhodou, tj. trvalým členstvím v Radě bezpečnosti OSN. V ostatních aspektech se však Čína v případě
Indie ‚střetává‘ s téměř zcela srovnatelným partnerem, jenž se sice rozkládá na poněkud menším území,
má však podobný počet obyvatel a v dohledné budoucnosti, kolem roku 2030, má být dokonce
nejlidnatější zemí světa. Indie je velmi rozdílná v mnoha vnitřních aspektech, historicky je jednotná jen
přibližně od roku 1885, nezávislá je však pouze od roku 1946, kdy ji dobrovolně uznala za nezávislou
Velká Británie a následně celý svět. Indie je však i pro svou historickou minulost velmi heterogenní
společností, což se projevilo v brzkém rozpadu země na dvě hlavní části, a to na dnešní větší
hinduistickou Indii a na menší muslimský Pákistán, který se ještě později dále rozdělil na Pákistán a
Bangladéš. V Indii sice převládá hindská národnost, či lépe řečeno hindsky hovořící populace, přesto
jsou velké části země etnicky, nábožensky a do jisté míry i kulturně odlišné, zejména pak jižní cíp Indie.
Jak již bylo výše zmíněno, Čína s Indií měly mezi sebou v roce 1962 ozbrojený konflikt. Je však nutné
říci, že tento konflikt je již 50 let ponechán bez dalšího řešení a v duchu sloganu Čou En-laje lze říci, že
některé problémy se mají ponechat na děti nebo děti našich dětí. Dle mého názoru právě již zmiňované
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teritoriální spory dokazují, že vztahy mezi oběma zeměmi sice nejsou v ideální kondici, ale nejsou
takové, aby bránily rozvoji spolupráce i v jiných směrech.
Někteří analytici obě země popisují jako slona a draka. Pokud vynechám možné vztahy mezi těmito
tvory, nezdá se, že by chtěly spolu fyzicky bojovat. Pokud se jedná o ona relativně malá teritoria
s nízkou hospodářskou hodnotou, je to zvlášť patrné. Nicméně se jedná o strategicky hodnotná území
zejména v případě Arunáčalpradéše z indické perspektivy, neboť ovládání tohoto teritoria pomáhá Indii
nepoměrně lépe ochránit citlivé spojení mezi vlastní Indií a Assámem, který leží při pohledu z Dillí „za“
Bangladéší, než kdyby tomu tak nebylo. I přes tuto relativní citlivost je možné zároveň konstatovat, že
obě země tento spor akutně neřeší a ani je nepoužívají při diplomatických či taktických jednáních nad
vhodnou míru. Přesto všechny oficiální čínské mapy reprezentují tzv. Jižní Tibet jako integrální součást
ČLR, jakkoliv jej fyzicky neovládá.
Naopak lze v posledních letech registrovat nárůst vzájemné obchodní výměny, ačkoliv i na tomto poli
jsou si tyto dvě země relativními konkurenty. Obavy spíš vyvolává stále větší angažovanost Číny
v sousedním Myanmaru, kde spolupracuje nejen na rozvoji hospodářské spolupráce. ČLR se zejména
snaží zajistit si přímé spojení ke zdejším zdrojům fosilních paliv, ale i námořní vojenskou spolupráci. V
tom Indie vidí potenciální hrozbu, neboť se považuje za přirozeného hegemona v Indickém oceánu, jíž
by infiltrace čínského námořnictva značně narušila. Už tak je z pohledu Indie nelibě vnímána spolupráce
ČLR s Pákistánem např. při budování přístavních kapacit v obou zmiňovaných zemích v bezprostřední
blízkosti Indie.
Pravděpodobně i tyto skutečnosti vedou Indii k posilování nového strategického spojení, kterým již delší
dobu disponuje v regionu např. Japonsko, a to se Spojenými státy americkými. Indie již v roce 1974
úspěšně otestovala jadernou bombu. Oficiální spolupráci s USA v nevojenské podobě společného
jaderného programu navázala až na základě společné smlouvy z roku 2008. Tato smlouva byla zároveň
reakcí na úspěšné nukleární testy nepříliš přátelsky vnímaného souseda, jímž je Pákistán, který své
jaderné zkoušky úspěšně uskutečnil v roce 1998. Lze předpokládat, že s prvním pákistánským testem
byla nápomocna právě Čínská lidová republika, která je dlouhodobým spojencem Pákistánu.
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Pokud by tedy bylo možné otevřený konflikt mezi Indií a Čínou očekávat, stalo by se to nejspíše jen za
velmi vypjatých podmínek. Čína sice podporuje Pákistán v případném mnohem pravděpodobnějším
konfliktu s Indií356, lze však předpokládat, že by se takového konfliktu stranila. Na druhou stranu
dočasná nepozornost v takovém konfliktu by mohla být záminkou pro obsazení stále nevyřešeného
sporného území na severovýchodních hranicích. Čína by se ale dozajista obávala případné eskalace
konfliktu do jaderné podoby, neboť Indie disponuje odhadem až 110 jadernými hlavicemi. Ty by
eventuálně mohla použít na svých již úspěšně testovaných balistických střelách s doletem 5 000km
(Agni V), což je vzdálenost, do které lze z pohledu Indie zahrnout i hlavní město Číny. Navíc Indie již
vyvíjí další balistické rakety s doletem 10 000km (Agni VI), jejichž úspěšné testování je otázkou
několika let. Souhrnně vzato si Indie a Čína navzájem mohou obdobně jako Rusko a USA garantovat
totální zničení. Pakliže přijmeme za stále platnou teorii vzájemně zaručeného zničení respektive
zastrašování, je pravděpodobnost totálního otevřeného konfliktu mezi oběma zeměmi prakticky stejně
nebo dokonce ještě méně reálná, než je tomu v případě otevřeného rusko-čínského konfliktu. Osobně
považuji potenciální eskalaci vzájemného konfliktu za v současnosti vysoce nepravděpodobnou, a to i
v horizontu budoucích 25 let. Proto považuji možnost takového konfliktu za mizivou. Jednotlivé faktory
v případě těchto vztahů hodnotím následovně:
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Jak je ze sledovaných faktorů patrné, hodnota jejich vážnosti je poměrně vysoká, nicméně vzájemná
schopnost zničení má paradoxně pozitivní vliv na interpretaci vážnosti potenciálního konfliktu. Zejména
356

Již od vzniku obou států je mezi oběma zeměmi nevyřešena otázka společných hranic v rámci států Kašmír a Džammú, který asi nikdy nebude
mít jiné než dočasné řešení v podobě aktuálního rozdělení.
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dva nejvýše hodnocené faktory, tj. „děti“ a „pocit bezpečí“, poměrně jasně ilustrují, jaké zájmy obě dvě
strany mají. Proto se domnívám, že je prakticky vyloučeno, aby jakýkoliv větší, natož skutečně otevřený
konflikt mezi těmito dvěma mocnostmi nastal. Spíše by se dalo očekávat soupeření na poli
hospodářském, tam je ale paradoxně mnoho míst, kde lze naopak vidět značnou synergii mezi indickým
a čínským obchodem. Je to zejména v oblasti informačních a kyber technologií. Domnívám se tedy, že k
otevřenému indicko-čínskému konfliktu v následujících třech desetiletích velmi pravděpodobně nedojde.
6.2.5

Vietnam

Další asijský stát, který má alespoň určitý potenciál vést s Čínou větší otevřený konflikt, je Vietnam.
Čína a Vietnam mají společnou dlouhou historii, která je spíše historií častých střetů, kdy Vietnam byl
z logiky většiny fyzických, demografických a hospodářských předpokladů tím slabším hráčem, který se
však většinou úspěšně ubránil. Vietnamci si vybudovali poměrně značný odstup od Číny, neboť jej
prakticky neustále považovali a považují za potenciální hrozbu pro svou faktickou existenci. Tradičně
jej vnímají jako dlouholetého hegemona v regionu, s nímž je lépe dobře vycházet. Nicméně již nechtějí
akceptovat dlouhodobě přijímaný tributární vztah, který měl stát Annám s Čínou až do 19. století, kdy
tyto vztahy definitivně přerušila kolonizace Indočíny Francouzi stvrzená mírovou čínsko-francouzskou
smlouvou z roku 1885.
Vietnam je jedním z několika států v regionu, který si dodnes udržuje socialistickou formu vlády, která
ale samozřejmě odpovídá potřebám asijského pojetí státní správy. Obdobně jako Čína, nicméně poněkud
později, se i její vedení rozhodlo svou ekonomiku otevřít světu a liberalizovat ji. Zvláště pak v momentě,
kdy její klíčový spojenec, Sovětský svaz, se v roce 1991 rozpadl a s ním i celá socialistická soustava
včetně RVHP, jehož byla do té doby členem. Vietnam tudíž otočil svůj zájem do nejbližšího sousedství
a postupně se začal zapojovat do zdejších vládních organizací, zejména pak do ASEANu a APECu, kde
viděl možnost dalšího rozvoje a ti i při zachování monopartajního režimu vlády.
Jak jsem již uvedl dříve, Čínská lidová republika v roce 1979 v reakci na vojenskou intervenci Vietnamu
v Kambodži také vojensky intervenovala vůči Vietnamu. Tento útok byl jen částečně úspěšný a nakonec
vedl k návratu čínské armády do původních pozic. Vietnamci měli mnohem větší praktické bojové
zkušenosti z předešlých bojů s Francouzi a Američany, než tomu bylo u vyslaných čínských jednotek,
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které, jakkoliv byly početně mnohem silnější, postrádaly onu kvalitu. Od té doby se žádné vážnější
střety na společných pozemních hranicích neodehrály.
To samé se však nedá konstatovat v případě sporných ostrovů v Jihočínském moři, které již byly výše
popsány. Severnější Paracelské ostrovy již delší dobu efektivně spravuje Čína, což Vietnam neuznává a
dává to svému většímu sousedovi neustále najevo především formou námořních hlídek, nót a dalších
diplomatických či mediálních vzkazů. Během léta se tento spor ještě víc vyostřil v souvislosti
s přesunem ropné plošiny Hai Yang Shi You 981 do vod, které již Vietnam považuje za součást své
exkluzivní ekonomické zóny v souladu s úmluvou OSN o mořském právu (UNCLOS). Protesty vedly
dokonce k pouličním protestům v hlavním městě Vietnamu Hanoji, při němž zemřelo 21 osob, z toho 16
Číňanů.357
I v případě jižnějších Spratlyho ostrovů došlo mezi oběma zeměmi a jejich námořními silami k několika
ozbrojeným střetům, při nichž bylo zaznamenáno i několik oběti na životech na obou stranách. Každá ze
stran zde dlouhodobě okupuje některé z velmi malých ostrůvků, buduje na nich přístaviště či přistávací
plochy pro letadla. Ona mozaika rozdělení je zobrazena na mapě v podkapitole 6.1.5 Jihočínské moře Paracelské a Spratlyho ostrovy.358 Aktuální a víceméně dlouhodobě konstantní situace je taková, že
zatím žádný z dotčených států, který o ostrovy vede spor, se zatím neodhodlal k větším vojenským
akcím především z obav o nadměrnou eskalaci konfliktu. To zejména platí pro prakticky nejsilnější
hráče v tomto sporu, jimiž jsou právě kontinentální Čína a Vietnam.
Potenciální otevřený konflikt mezi těmito dvěma zeměmi tedy bohužel není zcela vyloučen a to
prakticky kdykoliv. Vždy ale bude snaha obou stran minimalizovat eskalaci konfliktu, což se ale
poměrně těžko činí, pokud se vzájemné provokace budou množit a jejich rozsah zvětšovat, jako tomu
bylo právě v červnu tohoto roku. Zároveň je třeba vzít v potaz zájmy i těch zemí, které sice teritoriální
nároky v tomto moři nemají, ale pro něž toto moře představuje vitálně důležitý prostor pro zásobování
zejména nerostnými surovinami a pro vývoz svých výrobků, což je především případ Japonska, Jižní
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Ústav mezinárodních vztahů Praha; Čína a Vietnam: Napětí mezi komunistickými sousedy; HORNÁT, Jan; 4. 6. 2014; [cit./vid. 14. 7. 2014];
http://www.iir.cz/en/article/cina-a-vietnam-napeti-mezi-komunistickymi-sousedy
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Koreje a Tchaj-wanu, ale i samotné kontinentální Číny, která tímto mořem taktéž dováží značné
množství ropy a zemního plynu.
Vzhledem k uvedeným skutečnostem tedy hodnotím možnost čínsko-vietnamského otevřeného
konfliktu následovně:
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Jak i výše uvedené hodnocení potvrzuje, váha jednotlivých faktorů i při vzájemných poměrně chladných
čínsko-vietnamských vztazích není tak vysoká, jak by se mohlo na první pohled zdát. Je zde pouze jeden
faktor, který získal vyšší jako 70 bodovou hodnotu, jímž je vcelku logicky faktor energetické zdroje.
Země se vzájemně uznávají, nicméně zejména historické animozity mezi oběma národy dle mého
názoru nejsou a dlouho nebudou překonány. Právě ty mohou navzdory zde popsaným hodnotám vést
k náhlému konfliktu mezi oběma zeměmi i vzhledem k paradoxně nízkým hodnotám všech sledovaných
faktorů. Na druhou stranu obě země nechtějí jakýkoliv konflikt nadměrně eskalovat. Na druhou stranu i
případná eskalace sporů může vést ke katarzi, která vyústí v hledání lepšího řešení vzájemných vztahů.
Přesto a právě proto konstatuji, že otevřený ozbrojený konflikt mezi oběma zeměmi v dohledné době
pravděpodobně nenastane i proto, že potenciální zisky, o které by byl otevřený boj veden, nemohou
vyvážit velmi pravděpodobné ztráty, které by oběma stranám díky násilnému řešení konfliktu téměř jistě
vznikly. V tomto případě se zejména jedná o velmi drahé těžební technologie, které jsou velmi lehce
zranitelné. Nicméně zejména obchodní spolupráce je ve vzájemných vztazích to první, co zatím brání
tomu, aby se jakýkoliv konflikt mezi Čínou a Vietnamem v těchto vodách eskaloval.
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6.3

Potenciální globální konflikty

Do jisté míry se některé konflikty, které jsem již popsal a hodnotil ve smyslu jejich vedení na regionální
úrovni asijského kontinentu, mohou srovnávat nebo překrývat s konflikty globálními nebo mohou být
považovány za globální v případě adekvátní eskalace, zvláště pak v momentě, kdy by do konfliktu
přistoupili koaliční resp. alianční spojenci jedné či druhé strany konfliktu. Zejména tento potenciál mají
již popisované možné konflikty mezi Čínou a Ruskem či konflikt mezi Čínou a Indií.
Primárním cílem této práce je ale identifikovat konflikty, které by se mohly eventuálně stát otevřenými
ve smyslu regulérní globální války. Svět prakticky od roku 1945 žádný takový otevřený konflikt mezi
velmocemi neregistruje a fakticky lze také říci, že takové konflikty v dějinách lidstva byly pouze dva, a
to 1. a 2. světová válka. Následný konflikt, nazývaný Studená válka, se nikdy za celou dobu své
existence nedostal na úroveň globálního otevřeného konfliktu, i když bylo několik okamžiků, kdy mohl
střet mezi základními dvěma bloky, Východem a Západem, naplno propuknout. Postupem času však
zejména schopnost tzv. vzájemně zaručeného zničení takový konflikt z racionálních důvodů vylučoval.
Změnu však může přinést mj. i plná realizace amerického projektu tzv. Národní raketové obrany, známé
též jako protiraketový deštník. Lze stále spekulovat o tom, do jaké míry zaručuje ‚nezranitelnost‘
vlastníka takového deštníku či štítu vůči nekonvenčnímu útoku z jakékoliv strany, která má potřebnou
(a nejen) vojenskou kapacitu. Jedná se nicméně o projekt, který alespoň co do veřejně známých
parametrů nemá tak ambiciózní rozměr, jako tomu bylo u projektu tzv. Strategické obranné inciativy
vyhlášené v 80. letech 20. století Ronaldem Reaganem, jemuž je mj. přičítán významný vliv na
ukončení Studené války, neboť na tento cíl již Sovětský svaz nedokázal adekvátně reagovat a nakonec
se tento stání útvar i rozpadl.
6.3.1

Spojené státy americké

Pokud půjdeme od relativně největšího k nejmenším potenciálním soupeřům Číny, resp. k regionům,
které mohou být předmětem následného otevřeného globálního konfliktu, na prvním místě jsou Spojené
státy americké. USA v souvislosti s ukončením Studené války zaujaly dominantní postavení ve světě po
hospodářské, vojenské a logicky i politické stránce. Jejich role „globálního četníka“ je stále prakticky
neotřesena, jakkoliv se stala předmětem nestátního teroru, jenž se nejvíce projevil známým teroristickým
útokem organizace Al Káida, který proběhl 11. září 2001 na vybrané cíle v New Yorku a Washingtonu,
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D.C. Celkem 3 ze 4 sebevražedných útoků byly z pohledu organizátora úspěšné. Na tento útok
Američané reagovali rozsáhlou vojenskou kampaní, která nejdříve mířila do Afghánistánu, kde během
několika dnů zlikvidovali vládu Tálibánu, který umožňoval na jimi ovládaném území fungování Al
Káidy. Hlavní cíl, tj. vůdce této teroristické organizace, Usámu bin Ládina, celkem přes deset let
neúspěšně hledali až do momentu, kdy byl v pákistánském městě Abottabádu příslušníky amerického
komanda zabit. Od onoho útoku na New York a Washington, D.C. žádný tak úspěšný útok na USA
neproběhl a lze stěží předpokládat, že by se podobný útok znovu na území USA podařil, pokud
pomineme potenciální krádež jaderných zbraní a jejich použití buďto jako špinavé bomby nebo jako
skutečný jaderný útok.
USA a Čína se navzájem vnímají jako rivalové i partneři, kteří zejména soupeří v západní, resp.
severozápadní části Asijskopacifického regionu. Američané disponují již od konce 2. světové války
značnou strategickou výhodou, protože přímo či nepřímo ovládají většinu přístupových cest z čínských
přístavišť k volnému moři, což je pozůstatek Studené války, který jsem popsal zejména v případě
potenciálního konfliktu mezi kontinentální Čínou a Čínou reprezentovanou režimem na tomto ostrově
pod oficiálním jménem Čínská republika.359 Američané jsou dlouhodobými spojenci Jižní Koreje,
Japonska a nepřímo i Tchaj-wanu a udržují též velmi dobré vztahy s Filipínami, jakkoliv zde již
nedisponují vojenskou základnou, jako tomu bylo zejména v letech Studené války.360 Lze tedy
konstatovat, že ČLR je uzavřena oním prstencem amerických spojenců a základen a nedisponuje tak
volným přístupem k otevřenému moři. Na druhou stranu lez také konstatovat, že ČLR o tento přístup
alespoň zatím neusiluje natolik, aby byla ochotna vyvolat větší regionální, natož globální konflikt, neboť
si je vědoma skutečnosti, že by se případná eskalace konfliktu neobešla bez minimálně nepřímé
asistence amerických námořních sil, významných ztrát obchodních, hospodářských, politických a
zejména bez lidských obětí.
Američané v současnosti disponují nejlepším vojenským námořnictvem na světě, kterému nikdo
nekonkuruje. Zejména pak jeho páteř, letadlové lodě, se zdají být bez nutnosti jaderného útoku prakticky

359

Viz podkapitola 6.1.4 Tchaj-wan, str. 162

360

Naopak se zdá, že Filipíny opět zvažují návrat amerických vojáků na Filipíny zejména z obav o teritoriální nároky, které ČLR v Jihočínském
moři vytváří.
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nezničitelné a umožňují jim tak prakticky ovládat všechny moře světa.361 Ve srovnání s námořnictvem
Číny je americké námořnictvo prakticky neporazitelné a to i v případné alianční spolupráce s dalšími
vojenskými námořními silami v regionu, zejména pak s japonským a jihokorejským námořnictvem i bez
využití celého svého potenciálu. Čína si uvědomuje svou relativní slabost, což se mj. projevuje tím, že
postupně buduje, resp. modernizuje své vojenské námořnictvo. Poslední úspěch zaznamenal při
zprovoznění své první letadlové lodi, která ale zdaleka nemá parametry celkem 10 aktivních362, resp.
19363 plně provozovaných amerických letadlových lodí. Účel této první čínské letadlové lodi je primárně
školní, tj. má zejména naučit čínské námořníky, letce i pozemní síly operovat s tímto druhem lodí. Čína
již staví další, tentokrát vlastní letadlovou loď, nicméně pokud by chtěla Čína dosáhnout i jen počtu
letadlových lodí USA, musela by začít stavět alespoň 10 lodí zároveň, neboť jen USA aktuálně budují 3
další letadlové lodě a 4. Je objednána. Plány Číny se ale primárně soustřeďují na budování dostatečně
silného ponorkového loďstva, které bude schopné nést i jaderné zbraně, a které by bylo schopno
kdykoliv a kdekoliv tyto zbraně použít. Bohužel ani v této oblasti ale ČLR ještě dlouho nebude
disponovat dostatečnými kapacitami na to, aby mohla účinně zabránit zejména americkým ponorkám,
aby nezničily jejich hladinové loďstvo, přičemž zejména ty nejlepší ponorky se neustále pohybují ve

361

Zajímavý je v tomto směru článek nazvaný „Can China Sink A U.S. Aircraft Carrier?“, který uvádí celkem 4 důvody, proč to není možné. 1)
Čína nemá senzory a řídící systém ke sledování letadlových lodí, 2) Americké jednotky mají více možností aktivně a pasivně brání účinnost
jakéhokoli útoku, včetně zacílení sil na břeh, 3) kromě jadernéh útoku je schopna absorbovat jakýkoliv relativně úspěšný útok a dále vést útok,
4) Americké námořnictvo podniká mnoho kroků ke zvýšení flexibility a efektivity svých letadlových lodí, aby se vyrovnalo s jakýmikoliv
schopnostmi na čínské straně. THOMPSON, Loren; Can China Sink A U.S. Aircraft Carrier?; Forbes; 23. 1. 2012; [cit./vid. 21. 7. 2014];
http://www.forbes.com/sites/lorenthompson/2012/01/23/can-china-sink-a-u-s-aircraft-carrier/. Z článku je znát až možná přehnané
americké sebevědomí, nicméně je skutečností, že tyto lodi je těžké, přes jejich velikost, dohledat (na internetu je rozhodně nikdo nenajde) a
jsou vždy doporvázeny významným obranným systémem, které z nich dělají smrtonosnou zbraň, jíž je extrémně těžké zničit.

Jiný článek zase „varuje“ před hypersonickými letadly z čínské produkce, jejichž účelem by mělo být i vyhledávání a ničení letadlových lodí. Viz
WATSON Paul Joseph; Expert: China Preparing to Target U.S. Aircraft Carriers; PrisonPlanet; 20. 1 2014; [cit./vid. 21. 7. 2014];
http://www.prisonplanet.com/expert-china-preparing-to-target-u-s-aircraft-carriers.html.
Přesto je nutné být v hodnocení schopností letadlových lodí včetně jejich obranyschopnosti a zničitelnosti obezřetní, zvlášť pokud nejsme
objektivně a úplně informováni, což pravděpodobně i u civilních pozorovatelů, byť jinak zkušených odborníků, nikdy nenastane. Vojenští
pozorovatelé o svých znalostech zase nemohou z různých důvodů téměř vůbec mluvit, natož psát.
362

Wikipedia, the free Encyclopedia; článek List of aircraft carriers of the United States Navy; 14. 6. 2014; [cit./vid. 14. 7. 2014];
http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_aircraft_carriers_of_the_United_States_Navy#Active.
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http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_aircraft_carriers_in_service.
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Východočínském a Jihočínském moři, tedy kolem nejzajímavějšího cíle případného útoku ČLR, tedy
kolem Tchaj-wanu.364
Pokud tedy mohu konstatovat, vzhledem k tomu, že by případný otevřený globální konflikt mezi USA a
Čínou vedl s velkou pravděpodobností k vzájemně likvidační nukleární válce, která by logicky neměla
vítěze, válku tohoto typu si mezi těmito dvěma zeměmi nelze v horizontu 21. století představit. Válka by
měla zničující dopad na obě dvě země a logicky by neměla vítěze ale pouze poražené, stejně jako tomu
bylo a je od 70. let 20. století v rámci Studené války mezi SSSR (dnes Ruskem) a USA. Zároveň tzv.
válka bez použití jaderných zbraní je vysoce nepravděpodobná už proto, že na takovém konfliktu by a)
USA nic podstatného nemohla získat b) Čína by nemohla zejména námořním a případně i leteckým
silám USA konkurovat a to ani v případě snahy dosáhnout jejího národního cíle, tj. sjednocení Číny i
silou. Pokud mám potenciální konflikt vyhodnotit z hlediska mnou navržené metody, docházím
k následujícím výsledkům.
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Jak z uvedené analýzy vyplývá, konflikt by měl pro obě dvě strany prakticky nevratné důsledky
v momentě, kdyby došlo k použití jaderných zbraní, což při otevřeném konfliktu nelze bezpečně
vyloučit. Pokud bychom předpokládali konvenční vedení války, konflikt by nejen dnes ale i v několika
dalších desetiletích bylo pro čínskou stranu nemožné vyhrát zejména vzhledem k podstatně lepším a
početnějším námořním vojenským silám, kterými USA disponuje. Také to není možné vzhledem
364

The Week; China thinks it can defeat America in battle; AXE,
http://theweek.com/article/index/264032/china-thinks-it-can-defeat-america-in-battle.
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k velikosti a praktické nezničitelnosti americké flotily letadlových lodí konvenčními silami a ke značné
převaze amerického ponorkového loďstva. Tato zejména námořní převaha dle mého názoru USA
přetrvá 30, reálně i více jak 50 let. Na druhé straně ani USA nejsou svými pozemními vojsky schopny
úspěšně obsadit čínské území a to především vzhledem ke značné převaze čínského vojska po stránce
početní. Kvalitativní stránka obou pozemních a vzdušných vojsk je přibližně rovnocenná.
Konstatuji tedy, že ani v tomto obráceném útoku z moře na zem nelze reálně očekávat otevřený globální
vojenský konflikt mezi USA a Čínou a to prakticky po celý průběh 21. století, pokud nenastanou
nenadálé technologické pokroky na jedné či druhé straně. Na této úrovni však k jakémusi druhu
vzájemně vedené války už dochází. V dnešních podmínkách vedení informační války totiž nelze
garantovat, že se druhá strana o dosaženém pokroku velmi brzy nedozví a vzniklý náskok opět
nedožene. Zároveň i druhá strana často ví, kdo konkrétně tajné informace vyhledává.365 Mnohem
pravděpodobnější tak jsou konflikty vztahující se k problémům, v nichž použití vojenských sil není
řešením. Míním tím především ekonomické a zvláště pak environmentální otázky, které ohrožují
prakticky kohokoliv na této planetě, jakkoliv se najdou osobnosti, které prokázané vědecké souvislosti
neakceptují.
6.3.2

Rusko

Potenciálnímu konfliktu mezi Ruskem a Čínou jsem se již věnoval dvakrát, poprvé v případě možných
lokálních pohraničních konfliktů, za nimiž by mohl být především problém zpochybnitelnosti
vzájemných hranic. Druhým případem byl především předpoklad historických ambicí Číny získat zpět
nejen menší, ale i původní a případně mnohem větší teritorium, které je obecně pojmenováváno jako
Sibiř, respektive téměř celá asijská část Ruska.
Stejně jako je tomu v případě USA, i Ruská federace je stále jednou ze dvou zemí, jež disponuje
největším arzenálem jaderných zbraní. Je připravena v případě vážného ohrožení tyto zbraně
pravděpodobně použít. Jak jsem už zmínil i u případu USA, není zcela jasné, za jakých okolností by
k jejich použití došlo a víceméně se očekává, že je nikdo nikdy nepoužije a budou plnit pouze onu
funkci odstrašující. V případě kontinentální Číny registrujeme sice mnohem menší, zároveň však
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Viz poznámka pod čarou č. 245, str. 129
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obdobně zničující arzenál jaderných hlavic, který by bez větších problémů dokázal zničit všechna
klíčová centra Ruské federace.
Aktuální vzájemná kooperace a vzájemně výhodné obchodní vztahy s minimem sporů i na společných
hranicích byla již priorita Michaila Gorbačova, když se snažil zkonsolidovat ekonomiku SSSR v druhé
polovině 80. let. Tento přístup včetně paralelní změny politického a ekonomického kurzu v ČLR vedl
k postupnému stabilizování do té doby ne zcela uspokojivě řešených územních sporů. Ruská federace,
resp. Putin a Medveděv tyto procesy spolu se svými čínskými partnery nakonec dořešili a dnes s ČLR
navazují poměrně intenzivní vzájemné vztahy založené na oboustranně výhodné spolupráci a obchodu.
Zejména se otevírají a budují první ropovody a plynovody.366
Zdá se tedy, že předchozí rozpory a konflikty se spolu se změnou ideologií a přístupů k řešení
společenských i ekonomických vazeb přetavily v možnost vzájemného otevírání se, ačkoliv obě dvě
strany k sobě navzájem stále udržují poměrně ostražitý přístup. Přesto si domnívám, že i v případě
těchto vztahů je pravděpodobnost vzájemného otevřeného konfliktu prakticky vyloučena i vzhledem
k vzájemnému vědomí, že by takový konflikt měl pro obě strany potenciálně katastrofální a nevratné
důsledky. Proto tento potenciální konflikt hodnotím následovně.
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Při porovnání faktorů potenciálního konfliktu s Ruskem a s USA se celková hodnota potenciálního
konfliktu s Ruskem jeví jako dokonce vyšší, než je ta již dříve studovaná. Příčinu lze samozřejmě vidět
jak v tom, že tyto dvě země mají mnohem delší přímou (a nepřímou) hranici a tudíž potenciálně
mnohem víc třecích ploch, tak i v tom, že tyto dvě země po poměrně dlouhé vzájemné averzi vytvářejí
mezi sebou velmi hodnotné hospodářské vazby, které by byly logicky ohroženy. Klíčové vlastnosti
takového konfliktu ale samozřejmě leží v jejich potenciální nevratné fatalitě v případě, že by jedna nebo
obě strany použily jaderné zbraně, což je zároveň pro obě dvě strany dostatečně odstrašující aspekt
proto, aby jakýkoliv vzájemný spor zbytečně neeskalovaly.
6.3.3

Blízký východ a muslimský svět

Jiným teritoriem, které i Čína vnímá velmi pozorně, je tzv. Blízký východ a muslimský svět. Důvodů je
poměrně mnoho. Předně v Číně část tohoto světa v rámci vlastního teritoria již existuje, jmenovitě
v Ujgurstánu, kde žije mnoho muslimských menšin včetně samotných Ujgurů a Chuejů neboli čínsky
hovořících muslimů. Čína dále sousedí hned s několika převážně muslimskými zeměmi včetně druhé
nejlidnatější tj. Pákistánu, který má přátelské vztahy s Čínou. Nicméně ne všichni obyvatelé Pákistánu a
jeho blízkém okolí se domnívají, že by stav v Číně žijících muslimů byl takový, aby se případně aktivně
neangažovali na podporu různých militantních a teroristických skupin.
Čína zároveň sice sousedí jen v krátkém vysokohorském úseku i s Afghánistánem a dále v obdobně
vysokých polohách s Tádžikistánem a Kyrgyzstánem, nicméně i skrze tato teritoria se nedaleko působící
muslimské organizace snaží někdy i úspěšně pronikat na území Číny. Navazují kontakty se zdejšími
sympatizanty, kteří jsou eventuálně ochotni spolupracovat proti jakémukoliv Západně smýšlejícímu
státnímu zřízení, za které považují i to v Číně. Dalším poměrně účinným motivátorem je skutečnost, že
nejen tyto menšiny nejsou převažujícími Chany vnímány jako rovnocenní partneři.367
Analogicky k tomuto pojetí čínská vláda velmi bedlivě sleduje situaci na svých nejvýchodnějších
hranicích a snaží se všem takovým infiltracím zabránit. Pakliže máme vyhodnotit poměrně kusé
informace, které jsou z čínské strany tohoto regionu dostupné, zdá se, že se to vládě vcelku daří. Na
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Viz např. Česká televize; "Číňané se na Ujgury dívají jako na nejhorší spodinu," říká sinolog Ondřej Klimeš; ČT24; 15. 7. 2009;
[cit./vid. 14. 7. 2014];
http://www.ceskatelevize.cz/ct24/exkluzivne-na-ct24/osobnosti-na-ct24/60940-cinane-se-na-ujgury-divaji-jako-nanejhorsi-spodinu-rika-sinolog-ondrej-klimes/
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druhou stranu je těžké tuto situaci objektivně vyhodnotit, když nečínská média mají do regionu značně
omezený přístup.368
Čína se donedávna o celý muslimský prostor příliš nezajímala a nemá zde krom obchodních zájmů
důvod se zvlášť angažovat. Svým způsobem Číně také vyhovuje, že jakýmsi mezinárodním policistou,
který zde na své náklady dělá onu nezáviděníhodnou práci, jsou vojenské složky USA. I to však Čína
poměrně nelibě vnímá, neboť jedním z nejvíce sledovaných a aktivně intervenovaných částí tohoto
regionu jsou tzv. kmenová území na hranicích mezi Pákistánem a Afghánistánem. Ty jsou celkem
nedaleko od čínského teritoria, resp. od tzv. Karákóramské dálnice mířící do převážně muslimského Sinťiangu / Ujgurstánu / Východního Turkestánu, zejména pak v jihozápadní části této autonomní oblasti.
První podstatnější přímé zahraniční angažmá čínských vojenských sil - konkrétně čínského námořnictva
- bylo zaznamenáno až v souvislosti s potlačováním pirátství v okolí tzv. Afrického rohu, který
organizují somálští piráti. Pirátské záměry však nelze primárně označit za nábožensky nebo teroristicky
motivované Jedná se pouze o ekonomicky motivovanou činnost, která však natolik ohrožovala volný
průchod obchodních lodí mezi Indickým oceánem a Suezským průplavem, že se Čína, resp.námořnictvo
ČLOA aktivně do této akce zapojila. Ukázalo se tedy, že Čína vnímá tento region za tu část světa, která
by mohla ohrozit i její hospodářské zájmy. Zejména se obávala ztráty kontroly nad zajištěním plynulých
dodávek nerostných surovin z tohoto regionu včetně Afriky a ještě více nad dodáváním svého zboží na
evropské/Západní trhy.369
Alespoň v perspektivě několika desítek let Čína nemá dlouhodobě v zájmu hrát v tomto regionu větší
než nezbytně nutnou roli, která jí zaručí, že její obchodně strategické zájmy nejsou ohroženy. Pro tento
účel je i dokonce ochotna poskytnout potřebnou vojenskou součinnost, jako tomu bylo a je v případě
ochrany volných cest kolem pobřeží Somálska a Arabského poloostrova.
Pokud mám hodnotit zdejší konfliktní potenciál, nemohu alespoň dlouhodobě předpokládat významnější
zájem Číny se zde v globálním rozsahu angažovat. Proto hodnotím potenciální střet s tímto
blízkovýchodním či chcete-li muslimským světem následovně.
368

Viz např. Reporters without borders; Xinjiang suffers information blockade four years after demonstrations; 4. 7. 2013; [cit./vid. 14. 7. 2014];
http://en.rsf.org/china-xinjiang-suffers-information-04-07-2013,44897.html
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Tuto problematiku jsem již blíže popsal v podkapitole 4.3 Postavení ČLR v rámci celého světa/planety, str. 127.
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Jak je z hodnocení dle navržené metodiky zřejmé, tento potenciální konflikt má jen 1 faktor, konkrétně
energetické zdroje, který má takovou závažnost, aby byl pro Čínu vnímán jako podstatný. Obdobně
tomu je i u dalších tří faktorů, tj. ekonomické a sociální prosperity, schopnosti tvořit koalice a aliance a
obav o dostupnost pitné vody, který jsem z větší části již výše popsal. Problematika vody je v celém
blízkovýchodním regionu poměrně zásadní, stejně tak otázka ekonomické a sociální prosperity. Po
postupném eskalování revolučních přeměn v podobě tzv. arabského jara prakticky ve všech zemích
tohoto regionu působí velmi vážné problémy, které vedou ke krvavým vnitrostátním střetům v Sýrii,
Egyptě, Iráku a dalších zemích regionu. I obavy z podobného vývoje vede politické vedení sousedního
Íránu k tomu, aby změnilo dosavadní apriori protizápadní a protiamerickou politiku. Aktuální ochota
umožnit mezinárodní agentuře pro jadernou energii provádět inspekce íránských jaderných zařízení se i
ve světle stavu vztahů na Korejském poloostrově jeví jako velmi poučné. Je však otázkou, do jaké míry
by Severní Korea byla pod tlakem hospodářských a sociálních problémů ochotná svá jaderná zařízení
nechat prozkoumat zástupci této mezinárodní organizace a zda by to mělo i další bezpečnostní
konsekvence podobné těm, co se v tomto regionu rýsují.
6.3.4

Evropa a „Západ“

Dalším, avšak ještě vzdálenějším potenciálním soupeřem Číny by mohla být Evropa, či, chcete-li,
Evropská unie. Už při vyřčení pojmu Evropa je ale nutné zastavit se nad tím, o jaké Evropě bychom
eventuálně hovořili. Pokud bychom hovořili o Evropě v politickém slova smyslu, žádná taková skutečně
jednotná a suverénní entita stále neexistuje. Známý problém, který lze parafrázovat jako žádost bývalého
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amerického ministra zahraničních věcí Henry Kissingera, aby mu dali telefonní číslo na prezidenta
Evropy, stále přetrvává.370 Poněkud lepší je situace, pokud by někdo hledal Evropu hospodářskou,
kterou bezesporu reprezentuje Evropská komise. Pokud by ale potřeboval hovořit s vojenským
zástupcem, mohl by teoreticky volat do sídla NATO, v takovém případě by ale bylo praktičtější
kontaktovat paradoxně prezidenta USA.
V geostrategickém slova smyslu Evropa fakticky není soupeřem Číny téměř nikde ve světě. Pro Čínu
Evropa nepředstavuje entitu, se kterou by bylo vhodné vést diskuze o ničem jiném, než jsou obchodní
vztahy. Proto není překvapením, že čínská zahraniční politika v Evropě se primárně omezuje na
obchodní vztahy a na snahu nedopustit „vměšování do vnitřních záležitostí Čínské lidové republiky“
včetně prosazení uznání ČLR jako jediného zástupce Číny ve světě.
Paradoxně nejflagrantnějším způsobem, jak Evropa dokazuje svou relativní hodnotovou nadřazenost,
kterou osobně spíše interpretuji jako nedorozumění, respektive nepochopení, jak s tímto partnerem
komunikovat, je každoroční vyvěšování Tibetské vlajky 10. března, které připomíná svým způsobem
paradox v chování Tibeťanů, tedy propuknutí ozbrojeného povstání v roce 1959 vůči čínské nadvládě.
Toto povstání bylo velmi rychle potlačeno a donutilo 14. dalajlamu o 7 dní později opustit Tibet.
Z tohoto exilu se, jak známo, dodnes se do Lhasy nevrátil.
Pakliže ale hovoříme o „Západním světě“, situace se poměrně významně mění především proto, že
faktickým aktuálním vůdcem Západu jsou jednoznačně Spojené státy americké. O jejich potenciálu a
možnostech jsem již analýzu v rámci této práce učinil a proto se k nim nebudu vracet. Nicméně by bylo
vhodné upozornit na pohled dnes světově známého politologa, Samuela P. Huntingtona. Ten v reakci na
rozpad bipolárního světa považuje budoucí svět za potenciálně konfliktní především na hranách
kulturního rozdělení světa. V něm samozřejmě vyčleňuje i civilizaci čínskou. Do ní, podle mne velmi
zkratkovitě, začleňuje např. i Vietnam. Když vynechám tento aspekt a snahu vyčlenit právě zmiňovaný
Tibet z čínského teritoria, Huntington upozorňuje na možnost, že mezi těmito dvěma kulturními a
mocenskými světy - tedy Západem a Konfuciánským světem - ve střednědobém horizontu dojde
ke vzájemnému střetu. Osobně vnímám tuto úvahu za velmi hypotetickou zejména proto, že tyto dva
370

Kissinger sám ale tvrdí, že to nebyl jeho výrok, nicméně mu nevadí, že se mu připisuje, protože je dobré stanovisko. Viz AP; Kissinger says
calling Europe quote not likely his; GERA, Vanessa; 27. 6. 2012; [cit./vid. 14. 7. 2014]; http://bigstory.ap.org/article/kissinger-says-callingeurope-quote-not-likely-his.
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světy fyzicky krom sdílení Tichého oceánu nemají mnoho společného. Snad jedině vnímání Ruska jako
člena Západu, které by bylo také poněkud zkratkovité, by mohlo takovou interpretaci podpořit. Tento
svět ale ani Huntington neoznačuje za Západní ale za pravoslavný.
Huntington se zejména zabývá tím, jak například Singapur a další země, kde je poměrně silná a zároveň
obchodně zdatná minorita Číňanů, se začínají sbližovat s vlastní Čínou a investovat do její ekonomiky.
Upozorňuje i na relativní klid, který panuje u Číňanů, když například pomáhají vyzbrojovat různé
režimy napříč světem včetně Íránu, což samozřejmě nelibě vnímají zejména Spojené státy. Je proto
velmi zajímavé vidět geografické vyjádření vazeb mezi jednotlivými civilizačními bloky, které ve své
práci nadefinoval, kde paradoxně nejdelší spojnice je právě mezi Západem a Čínou a zároveň je
označena za tu „konfliktnější“.371 Osobně se domnívám, že tomu tak není, což, věřím, dosvědčuje i
následující hodnotové vyjádření.
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Jak je i z výše uvedeného hodnocení zřejmé, považuji za aktuálně klíčový faktor schopnost vytvářet
koalice / aliance, v čemž je v současnosti po vojensko-strategické stránce lepší Západ. Totéž se však už
nedá jednoznačně říci v otázkách hospodářských a environmentálních, kde v posledních letech zejména
registrujeme vytváření tzv. BRIICS372 koalice, tedy koalice rostoucích ekonomik.373 Tyto země poměrně
razantně oponují různým zájmům, které se na globální úrovni snaží prosadit zejména Evropská unie.
371

Viz HUNTINGTON, Samuel P.; Střet civilizací – Boj kultur a proměna světového řádu; Praha; Rybka Publishers; 2001; přel. Ladislav Nagy;
ISBN 80-86182-49-5, str. 294 a str. 451-452
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BRIICS = Brazílie, Rusko, Indie, Indonésie, Čína a Jižní Afrika
Anglicky emerging economies

373
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Svým způsobem ‚nejlépe‘ se tato koalice prokázala při snaze o omezení znečištění globálního ovzduší,
kde právě tato koalice byla až extrémně antagonistická, neboť by uvažovaným omezením emisí mohlo
z jejich perspektivy dojít až k drastickému omezení jejich aktuálního růstu směrem k dosažení úrovně
nejvyspělejších světových ekonomik. Jejich společný odpor nakonec vedl k pádu původních návrhů na
Kodaňském summitu UNFCCC374 v roce 2009, čímž značně otřásli dosavadním hegemonním
postavením hospodářsky nejvyspělejšího, Západního světa a jeho schopností prosadit svou vůli na
globální úrovni. Lze tedy očekávat, že takové úspěšné koalice budou stále častěji vytvářeny a mohou
‚donutit‘ vyspělejší svět k dosud nemožným ústupkům.

374

Rámcová úmluva OSN o změně klimatu, anglicky United Nations Framework Convention on Climate Change
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7

Nestátní konflikty

Konflikty lze dle uznávaných teorií mezinárodních vztahů metodicky dělit dle jejich základních nositelů,
jako jsou zejména státy, mezinárodní organizace, jiné organizace, národy a podobné populační skupiny.
Lze je členit dle jejich charakteru, tj. na ozbrojené konflikty, jako jsou regulérní války, guerilly,
občanské války a neozbrojené konflikty, které jsou řešené například na různých mezinárodních fórech.
Dále je můžeme členit dle její aktuální podoby, tj. zda právě probíhá, je latentní nebo pokud možno
vyřešený. Také je můžeme členit dle jejich podstaty, či chcete-li povahy, tj. má-li konflikt povahu
obchodní, environmentální, jejich předmětem jsou obnovitelné zdroje, nebo naopak neobnovitelné
zdroje, jako jsou nerosty, či např. právní spory, či spory vojenské/bezpečnostní atpod.
V této kapitole chci podrobit analýze ty konflikty, které primárně nemají povahu mezinárodní, tj.
hlavními aktéry nejsou státy, ale nanejvýš stát jako jeden z aktérů, který danou situaci buďto vyvolal,
nebo jej jedním z hlavních aktérů, který daný problém buďto řeší ve spolupráci s nestátními aktéry
a/nebo se na jejich řešení podílí jako nejvýznamnější aktér. Souhrnně tyto problémy, z nichž je možné
očekávat i potenciální konflikty, jsem shrnul do této kapitoly nazvané ‚Nestátní konflikty‘, jakkoliv
možná její název není vzhledem k obsahu úplně nejpřesnější. I tyto potenciální konflikty podrobím
analýze, kterou jsem použil na potenciální mezistátní konflikty, kterých by se kontinentální Čína mohla
aktivně účastnit.
7.1

Strukturální disparity v ČLR

Je bezesporu nutné dosavadnímu autoritářsky řízenému režimu přiznat několik hospodářských a
sociálních úspěchů, jakkoliv je nutné i na straně druhé upozorňovat na stále existující rozdíly mezi
jednotlivými regiony i typy regionů (město-venkov, pobřeží – vnitrozemí, etnicky čínské oblasti etnicky nečínské oblasti atpod.). Číně se tzv. politikou 1 dítěte za několik desítek let podařilo
stabilizovat jinak do roku 1979 neřízený růst vlastní populace, který dnes dosáhl počtu více jak 1,3
miliardy obyvatel. Tuto současnou populaci už dokáže bezpečně „nakrmit“ na rozdíl od doby, kdy růst

240

čínské populace byl zcela neřízený (průměrně 4 děti na rodinu). Odhady hovoří o tom, že tato politika
snížila počet obyvatelstva Číny během posledních 30 let o přibližně 400 milionů osob.375
Tzv. politika 1 dítěte, oficiálně nazvaná „Politika plánování porodnosti“, neumožňovala především
městským rodinám, aby měly více jak 1 dítě. Nejednalo se však o jediné opatření, které vedlo k tížené
stabilizaci čínské populace na dnešní úrovni. I díky této politice se čínské vládě podařilo snížit počet
osob, které žili v chudobě, a to o cca 200 mil. obyvatel.376 Na druhé straně tato politika vedla k některým
sociálním distorzím. Typicky se jedná o nadměrný počet mužů vůči počtu žen. Aktuální poměr je 118
narozených chlapců na 100 děvčat (rok 2010), přitom důvod je poměrně prostý. Chlapec je v čínské
rodině stále váženější než děvče a politika jednoho dítěte právě nepřímo tlačí na mladé prvorodičky, aby
podstupovaly potrat, pokud vše nasvědčuje tomu, že se má narodit děvče. I proto došlo nedávno
k určitému oslabení této politiky tak, aby velké množství rodin mohlo mít beztrestně druhé dítě, pokud
je prvním holčička. Poměr mužů a žen se aktuálně vyrovnává až v generacích starších 60 let v přirozený
mírný převis počtu žen, za což ale logicky nemůže ani politika jednoho dítěte. Lze proto očekávat, že za
třicet let u mladších generací k tomuto genderovému narovnání nedojde. Nedostatek dívek např.
nepřímo podporuje zvýšenou míru prostituce v zemi, kterou však země statisticky nijak nepodchycuje.
V odborné literatuře se tedy objevují pouze odhady než prokázané skutečnosti. Ona politika 1 dítěte ale
nebyla aplikována na čínském venkově, jakkoliv zde donedávna žila většina čínského obyvatelstva.
Dnes se čínští demografové potýkají s paradoxně stejným problémem, kterým trpí současné vyspělé
společnosti krom USA, tj. s hrozbou značného zestárnutí vlastní populace, čímž mj. může dojít k
ohrožení národních důchodových systémů průtokového typu. I proto aktuálně dochází k uvolňování oné
doposud poměrně striktní politiky 1 dítěte v Číně za účelem stabilizace demografické struktury čínského
obyvatelstva.377
Zároveň k asi největším a zároveň nejviditelnějším změnám dochází v celkové urbanizaci země,
jakkoliv je v menší míře způsobená i administrativním překvalifikováním venkovských oblastí na
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Viz např. Population Research Institute; China's One-Child Policy Toll Reaches 400 Million; MOSHER, Steven W.; Weekly Briefing: 2011
(v13) PRI Review: 2011 (v21, n5) September/October; [cit./vid. 14. 7. 2014]; http://www.pop.org/content/chinas-one-child-policy-tollreaches-400-million

Xinhua; China Pursues Self-Defense Policy, Premier Says; Wen Jia Bao; 14. 3. 2006; [cit./vid. 14. 7. 2014];
http://english.peopledaily.com.cn/200603/14/eng20060314_250508.html
377 Např. viz článek „Konec jedináčků v Číně! Peking opouští politiku jednoho dítěte“; Český rozhlas; 15. Listopadu 2013;
http://www.rozhlas.cz/zpravy/asieaustralie/_zprava/konec-jedinacku-v-cine-peking-opousti-politiku-jednoho-ditete--1281428
376
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městské. I se započítáním tohoto faktoru však mezi roky 1975 a 2010 došlo ke zvýšení městské
populace o prakticky neuvěřitelných 281%378 a proces nadále pokračuje, jakkoliv již o něco málo
menším tempem, než je celkový růst populace v Číně.379

Graf č. 21. Růst městské populace v Číně 1950 – 2030380

Současná mapa Číny aktuálně ukazuje, že v roce 2005 Číně bylo celkem 52 měst s více jak 1 milionem
obyvatel381, z nichž největší (nad 10 mil. obyvatel) jsou Šanghaj (22,3 mil.), Peking (18,8 mil.), Tchienťin (11,1 mil.), Kuang-čou (11,1 mil.) a Šen-čen (10,4 mil.). U Šen-čenu a Tchien-ťinu je nutno
konstatovat, že tato města už prakticky srostla se svými velkými sousedy. V prvním případě Šen-čen
s Hong-Kongem, kdy mnohem mladší Šen-čen dokonce počtem obyvatel již Hong-Kong populačně i
teritoriálně přerostl, a v druhém případě Tchien-ťin s hlavním městem Pekingem. Nárůst městské
populace je způsoben především značnou migrací donedávna venkovského obyvatelstva do měst, které
tak do jisté míry kopíruje vývoj v Západní a střední Evropě během 19. a na počátku 20. století. Příčiny
jsou také obdobné, tj. snaha lidí získat lépe placenou práci, jakkoliv tomu ve skutečnosti nemusí vždy
Asian Development Bank, Operations Evaluation Department, June 2006, Special Evaluation Study on Urban Sector Strategy and Operations,
str. 7, http://www.adb.org/sites/default/files/ses-usso.pdf
379 Pro srovnání v Indii činila městská populace v roce 2011 pouze 31,16%. Přitom počet obyvatel měst se mezi roky 1971 a 2011 zvýšil o 345%.
Viz IndiaSpend; Urbanisation Sounds Great But Who Has The Money To Fund It?; 6. 8. 2012; [cit./vid. 14. 7. 2014];
http://www.indiaspend.com/investigations/urbanisation-sounds-great-but-who-has-the-money-to-fund-it, graf růstu venkovské a městské
populace v Indii viz http://www.indiaspend.com/wp-content/uploads/growth-in-urban-population-gfx.jpg
380 Zdroj: United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Population Division; World Urbanization Prospects: The 2003 Revision;
New York; 2004; str. 21, http://www.un.org/esa/population/publications/wup2003/WUP2003Report.pdf
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Vycházím ze statistiky uvedené na http://www.mongabay.com/igapo/2005_world_city_populations/2005_city_population_01.html čítající
celkem 336 měst světa s více jak 1 milionem obyvatel. Zároveň je nutné si uvědomit, že v případě sledování počtu obyvatel měst včetně jejich
aglomerací je počet takových měst v Číně 95 z celkem 408 na světě – viz
http://www.mongabay.com/igapo/2005_world_city_populations/2005_urban_01.html.
381
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být. Cílové destinace byly a stále jsou většinou velké aglomerace na pobřeží Východočínského a
Jihočínského moře, postupně však dochází i k migraci do dalších, spíše vnitrozemských center, jako je
typicky největší vnitrozemské město Čchung-čching na horním toku řeky Jang c‘-ťiang, města Wu-han,
Čcheng-tu, Si-an a další.
Mapa č. 35.

Města v Číně s více jak 1 milionem obyvatel v roce 2006382

Jak je z výše uvedených migračních tlaků zřejmé, cílové destinace jsou mezi Číňany nejpopulárnější
především pro výhodné mzdové podmínky, které zde na rozdíl od vnitrozemské Číny panují. Cena práce
však již v těchto regionech dosahuje tak vysoké úrovně, že již dochází ke stále častějšímu přesunu
výroby zejména větších společností do vnitrozemských center, k čemuž je nutí značná konkurence na již
nyní vysoce kompetitivním trhu v Číně a ve světě obecně.

382

Zdroj: World Bank, Metropolitan Management Challenges in China (work in progress); 2006; [cit./vid. 14. 7. 2014];
http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/WBI/WBIPROGRAMS/CMUDLP/0,,contentMDK:21143723~pagePK:64156158~pi
PK:64152884~theSitePK:461754,00.html;
Map:
China's
50+
Metropolitan
Regions,
2006;
[cit./vid. 14. 7. 2014];
http://go.worldbank.org/AV0VJBWGS0
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Disparity jsou tak do značné míry vyrovnávány právě tržními silami, které se na čínském trhu poměrně
významně podílejí na dosahované konkurenceschopnosti čínské ekonomiky vůči okolnímu světu. Ceny
práce se stávají určujícím prvkem toho, kde budou výrobní podniky umístěny.
Každý Číňan může za splnění určitých administrativních podmínek migrovat za prací. Tato migrace je
v Číně velmi rozšířená a v současnosti představuje největší vnitrostátní migraci obyvatel na světě.
V roce 2013 údajně podle Čínského národního statistického úřadu dosáhl úrovně 268,94 milionů
migrantů.383 Ta vede k dalším podstatným, byť jakoby dočasným přesunům obyvatelstva do městských
center, které radikálně mění poměry, co se počtu městských obyvatel týká, neboť těch je aktuálně
53,73%, přitom tito migranti představují dalších 19,76% obyvatel celé země.
Není nic výjimečného, když rodiče celý rok žijí i tisíce kilometrů daleko od svých míst původu a
nechávají své děti například u svých prarodičů. Jediný moment, kdy se navracejí domů, bývá pouze při
oslavách Nového čínského roku, což je přibližně na přelomu ledna a února.384 V tuto dobu dochází
v Číně k největší organizované migraci na světě během cca dvou týdnů. Aktuálně se jedná o cca 160
milionů lidí, kteří se takto po Číně v tuto dobu přesunují. Během přibližně 40 dnů se v zemi uskuteční
více cest, než je obyvatel ČLR. Je pak velmi vážným problémem, když do této doby například zasáhnou
v zimním období poměrně časté bouře.
Tito vnitrostátní gastarbeitři tak svou migrací způsobují, že čínský pracovní trh je poměrně velmi
flexibilní, ačkoliv je zároveň regulovaný. Tito pracovníci nemají dovoleno se natrvalo přestěhovávat na
místa, kde pracují, pokud nedojde k významné změně v jejich pracovních smlouvách. Tím je poměrně
dobře regulován celkový počet lidí, kteří v zemi migrují za prací na nezbytné minimum, neboť bez
získání trvalého pobytu se za nimi nesmějí stěhovat jejich rodiny. Konečně tito pracovníci často žijí ve
velmi špatně vybavených ubytovnách na malém prostoru s několika podobně zaměstnanými osobami.
Hlavním důvodem je snaha během svého pobytu v místě svého zaměstnání utratit minimum vydělaných
peněz.

383National

Bureau of Statistics of China; Statistical Communiqué of the People's Republic of China on the 2013 National Economic and Social
Development;
kapitola
I.
General
Outlook;
24. 2. 2014;
[cit./vid. 14. 7. 2014];
http://www.stats.gov.cn/english/PressRelease/201402/t20140224_515103.html
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Letos se čínský nový rok slavil 31. ledna 2014, v roce 2015 to bude 19. února.
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Téměř zcela mimo tyto hospodářské styky jsou ale ti obyvatelé Číny, kteří žijí v nejodlehlejších částech
této země. Těmi jsou zejména obyvatelé dvou teritoriálně největších celků, tj. Tibet a Sin-ťiang
(Ujgurstán). K tomu, aby se mohly i tyto dvě autonomní oblasti do dosavadních trendů probíhajících
zejména při východním pobřeží Číny v maximální možné míře zapojit, je zavádění nezbytné dopravní
infrastruktury. Již v 60. letech 20. století bylo vybudováno železniční spojení mezi vlastní Čínou
a hlavními centry v Sin-ťiangu, tedy do hlavního města Urumči (1962) a druhého nejvýznamnějšího
centra regionu v Tarimské pánvi, Kašgaru (1999), nejzápadněji položeného města v Číně. V roce 1990
došlo také k propojení stávající západočínské železniční sítě se sítí tehdy sovětskou, resp. dnes
kazašskou, čímž mj. vznikla nová alternativa euroasijského železničního spojení mezi Čínou a Evropou.
Začíná být postupně využívána i pro přepravu zboží mezi oběma ekonomickými entitami po zemi.
Jakkoliv je železniční přeprava poněkud dražší než námořní cesta, přesun komodit trvá o polovinu kratší
dobu a je tedy kompromisem mezi nejdražší a nejrychlejší leteckou dopravou a nejlevnější a také nejdéle
trvající dopravou po moři. V lednu 2008 se podařilo koordinovaně přes Mongolsko, Rusko, Bělorusko a
Polsko dopravit vlak se zbožím do přístavního města Hamburku za 15 dní, což je oproti námořní cestě
poloviční doba.385 Lze tedy očekávat další rozvoj přepravy zboží po pozemních cestách, zvláště když si
uvědomíme, jak ty námořní jsou nyní značně přetěžovány zejména v hrdlech, jako je v případě
euroasijské cesty zejména Malacký průliv, Suezský průplav, Gibraltarský průliv a Lamanšský průliv.
V roce 2006 bylo dobudováno železniční spojení mezi vlastní Čínou a hlavním městem Tibetu, Lhasou.
Jedná se o konstrukčně nejkomplikovanější trasu, která kdy spojila čínská města. Zároveň to je
v současnosti nejvýše položená železnice světa (nejvyšší bod v 5072 m. n. m.) a s nejvýše vybudovaným
železničním tunelem (Feng Chuo Šan386 tunel, 4905 m. n. m.). Cesta z Pekingu do Lhasy dnes vlakem
trvá přes 42 hodin.387 Cestující mají k dispozici kyslíkové masky proti případnému nedostatku kyslíku
v extrémních nadmořských výškách, ve vagónech je doplňována koncentrace kyslíku tak, aby se použití
masek přecházelo.
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DB Schenker; First freight train from Zhengzhou arrived in Hamburg; 2. 8. 2013; [cit./vid. 14. 7. 2014]; http://www.dbschenkerusa.com/hoen/news_media/press/news/4261694/2013-08-02-chinatrain.html
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Čínsky 风火山隧道, pchin-jin přepis Fēnghuǒshān Suìdào

387

Letecky trvá cesta mezi Pekingem a Lhasou přibližně 6 a půl hodiny.
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Všechny tyto stavby byly prakticky výhradně vykonstruovány inženýry a provedeny dělníky, kteří
netvoří místní, tedy tibetské a/nebo ujgurské obyvatelstvo, nýbrž téměř výhradně Chany. Logicky tak
zdejší původní obyvatelstvo na takto zbudovanou infrastrukturu pohlíží jako na něco, co jim nepatří.
Toto a podobná dopravní spojení považují za nástroje, které mají zejména posílit mnohdy negativně
vnímanou čínskou nadvládu na těchto územích a mohou umocnit poměrně značnou imigraci zde
nepůvodních etnických Chanů do těchto oblastí. Mnohde už začínají tvořit většinovou populaci, která je
soustředěná zejména v městských centrech. Fakticky se tak Chanové největší měrou podílí na obsazení
většiny pracovních příležitostí, které by měly být pro zdejší původní obyvatelstvo přednostně
k dispozici. Naneštěstí se zdá, že toto je do určité míry i záměrem ústřední čínské vlády a jakkoliv jsou
v těchto autonomních oblastech formálně nejvyššími představiteli zástupci původního etnika, klíčové
silové a hospodářské posty ovládají Chanové. Všichni tito představitelé, ať už etnicky původní obyvatelé
nebo přišedší Chanové, mají samozřejmě potřebnou stranickou příslušnost.
Určitým vhodným indikátorem dynamiky sociálních změn je v posledních 50 letech používaný
tzv. Giniho koeficient či index, který napomáhá identifikovat země s různou mírou ekonomické
disparity. Čína tento index dlouhou dobu používala víceméně utajeně a až v posledních letech se
odhodlala jim známé statistické údaje zveřejnit. Přesto mnozí odborníci váhají těmto údajům uvěřit už
proto, jak dlouho tato čísla byla neveřejná.388
Pro srovnání zde uvádím přehled hodnot Giniho indexu z několika zdrojů pro tři vybrané země, tj. pro
Čínu, USA a Českou republiku. Za povšimnutí především stojí to, že každý poskytovatel informací
dochází k poměrně odlišným hodnotám. Pro srovnání jsem proto zpracoval data ze dvou, v případě Číny
ze tří zdrojů a zobrazil v níže přiložené tabulce.
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The Economist; Gini out of the bottle; 26. 1. 2013; [cit./vid. 14. 7. 2014]; http://www.economist.com/news/china/21570749-gini-out-bottle
resp. Xinhua; China Gini coefficient at 0.474 in 2012; An; 18. 1. 2013; [cit./vid. 14. 7. 2014]; http://news.xinhuanet.com/english/china/201301/18/c_132111927.htm
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Graf č. 22. GINI index Číny, USA a České republiky 1980-2012389

Někteří autoři však o důvěryhodnosti poskytovaných údajů značně pochybují. Naneštěstí není jasné,
jaký konkrétní vzorek rodin si především čínský Národní statistický úřad vybírá, byť se jedná o poměrně
ohromující počet 160.000 sledovaných rodin.390 U dalších zdrojů je klíčovým problémem to, že
vycházejí z údajů, které těmto organizacím poskytují třetí strany, tudíž spoléhají na jejich věrohodnost.
V konečném důsledku tedy lze konstatovat, že pravda bude asi někde mezi uváděnými údaji. Oponovat
by tomu ale např. mohl autor článku „Čína vévodí světovým tabulkám příjmové nerovnosti“, který
zmiňuje údaje poskytnuté z průzkumu Jihozápadní univerzity financí a ekonomie v Čcheng-tu, který se
dle jejich údajů vyšplhal na extrémní úroveň 61.391 Tato univerzita, sídlící v mnohem méně se rozvíjející
jihozápadní vnitrozemské Číně, tak mj. upozornila na skutečnost, že východní pobřeží Číny má až
trojnásobné příjmy proti těm vnitrozemským.392
Pokud tedy shrneme aktuální socioekonomický stav Číny, respektive existující značné sociální disparity,
které v Číně existují, můžeme konstatovat, že se čínskému vedení daří poměrně úspěšně existující
389

Zdroje: CIA World factbook, Distribution of Family Income – GINI index,
https://www.cia.gov/library/publications/the-worldfactbook/fields/print_2172.html,
Světová
banka,
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and
Inequality
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2014;
[cit./vid. 14. 7. 2014];
http://databank.worldbank.org/data/views/variableselection/selectvariables.aspx?source=poverty-and-inequality-database a Xinhua, China
Gini coefficient at 0.474 in 2012; An; 18. 1. 2013; [cit./vid. 14. 7. 2014]; http://news.xinhuanet.com/english/china/201301/18/c_132111927.htm . NSÚ ČLR – Národní statistický úřad ČLR.
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[cit./vid. 14. 7. 2014];
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Nebo k hodnotě 0,61, kdy hodnota 1 představuje naprostou nerovnost
Trejbal, Václav; Čína vévodí světovým tabulkám příjmové nerovnosti; Patria online; 12. prosince 2012; [cit./vid. 30. 6. 2014];
http://www.patria.cz/zpravodajstvi/2220141/cina-vevodi-svetovym-tabulkam-prijmove-nerovnosti.html
391
392

247

disparity regulovat. Zejména etnicky založenou nerovnost se jim ale měnit nedaří a spíše lze konstatovat
snahu asimilovat tyto etnické menšiny do chanského etnika zejména pomocí umělé imigrace Chanů do
západních oblastí ČLR, kde dříve nebyly Chanové téměř vůbec přítomní a původní většinová etnika se
postupně stávají faktickou menšinou.393
Země buduje nezbytné klíčové infrastruktury, zejména pak potřebnou silniční a železniční síť, které mj.
pomáhají značné části lidí migrovat za pracovními místy a ty zase pomáhají k dalšímu rozvoji čínské
ekonomiky. Vedení se daří regulovat intenzivní migraci za prací a udržovat ji na úrovni, která je
snesitelná jak pro regiony, ze kterých pracovní síla přichází, tak pro cílové destinace, jakkoliv má
gigantické rozměry. Hlavní slabinu tak lze registrovat především v prohlubující se disparitě příjmů
etnických minorit zejména v nejzápadnějších regionech, kde nepůvodní imigrující Chanové zaujímají
nově vznikající pracovní pozice na úkor nechanského obyvatelstva. Tibeťany a Ujgury, kteří jsou tímto
jevem zvlášť postiženi, zejména je diskvalifikuje nízké vzdělání, malá znalost čínštiny, která je
u mnohých pozic nutným předpokladem a někdy naprosto neskrývaný chanský rasismus.394
Pokud tedy mám vyhodnotit stávající podobu potenciálního konfliktu v těchto aspektech, docházím
k následujícím hodnotám.
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Tuto politiku masověji zavedlo vedení Teng Siao-pchinga od roku 1992. Současné odhady hovoří o tom, že v celém „Větším Tibetu“ žije
přibližně 6,5 milionu etnických Tibeťanů a 7,5 etnických Chanů. Pouze v regionu U’Tsang, který odpovídá AO Tibet, lze hovořit o etnické
majoritě Tibeťanů (mimo vlastní autonomní oblast Tibet), nicméně kde je pravda, se těžko stanovuje, protože oficiální statistiky např. pro
čtyřsettisícovou Lhasu uvádí, že přes 80% obyvatel jsou Tibeťané, někteří pozorovatelé se ale domnívají, že je tomu právě naopak. Více viz
http://www.tibet.org/Activism/Rights/poptransfer.html. Oficiální statistiky tvrdí, že v AO Tibet 92% z cca 3 milionů obyvatel jsou Tibeťané a
jen 6,1% tvoří Chanové.
394 Viz např. filmový dokument Jocelyn Fordové „Challenging Stereotypes: The True Story of a Tibetan Woman“, Kickstarter;
[cit./vid. 14. 7. 2014]; https://www.kickstarter.com/projects/66071048/challenging-stereotypes-the-true-story-of-a-tibeta
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Potenciální konflikty
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Jak je i na provedené analýze znatelné, celková hodnota potenciálního konfliktu je poměrně vysoká a
celkem 3 faktory, jmenovitě ovzduší, děti a dostupnost orné půdy jsou klíčovým faktory, které hrají ve
společnosti a jejích disparitách nejvýznamnější roli. Čínská vláda by tedy dle mého názoru měla nejen
na tyto nejzávažněji hodnocené faktory brát primární ohled i proto, že v případě vnitrostátních konfliktů
jsou některé faktory irelevantní a zjištěná průměrná hodnota těch relevantních dosahuje vysokého
průměru (66 bodů).
Na druhou stranu je nutné se na řízení tak velké společnosti dívat s potřebnou úctou, neboť na světě
existuje už jen jedna ekonomika, která má obdobné parametry - Indie. Ani USA, ani Evropská unie, ani
jiné ekonomiky světa nemají ani polovinu obyvatel těchto dvou populačních velmocí světa.
7.2

Monopol politické a oligopol hospodářské moci

Mnohými odborníky zejména z řad Západních intelektuálů je skloňovaná otázka monopolu moci, která
v Číně drží Čínská komunistická strana. Hned na úvod je třeba avizovat, že v Číně dosud nikdy nedošlo
k demokratizaci do takové míry, aby se dalo hovořit o svobodných volbách s volnou soutěží politických
stran.395 Je otázkou, zda by vůbec mělo k demokratizaci politického systému v Číně dojít. Existuje
mnoho argumentů pro demokratizaci, existuje i mnoho argumentů proti. Pokud se zeptáte obyčejného
Číňana, zda je demokratizace v západním liberálním smyslu pro Čínu vhodná, nejspíš Vám raději
neodpoví. Pokud ano, bude odpověď diplomatická a pokud jej opijete, možná jen přizná, že v zemi
vládne korupce a nesnáší to či ono. Druhý den ale své vlastní slova naprosto odmítne.396
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V tomto případě nemůžeme Čínskou republiku na Tchaj-wanu považovat za ‚skutečnou‘ Čínu.
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Viz Rozhovor s disidentem a spisovatelem Liao I-wu, který říká: „Když si muži v hospodě přihnou, začnou vykřikovat sprosťárny o politicích
a hádají se, dokonce i když přijede policie a chce je odvézt… Ale jakmile ten člověk vystřízliví, znovu se v něm objeví ten malý, zastrašený a
zbabělý člověk“; KONRÁD, Daniel; Ať se Čína roztříští; Hospodářské noviny; 23. května 2013; str. 11.
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Mnozí vzpomínají, že zejména masakr na náměstí Tchien-an-men v létě 1989 znamenal konec možné
demokratizace Číny a utužení komunistického vedení země. Tento postup na druhé straně nejdříve vedl
k obecné blokádě Číny ze strany Západu, následně ji ale omezil jen na dovoz zbraní. Embargo je dodnes
platné i díky pravidelnému nátlaku USA na své evropské spojence.397 Mnozí odborníci na Čínu se ale
nedomnívají, že by případné mírové řešení těchto protestů vedlo k demokratizaci země. Jak ale historici
říkají, kdyby se prostě nepočítá. Zemi již 54 let vládne jakási meritokraticky řízená dynastie Komunistů,
což je na čínské dějiny extrémně krátká doba a lze se tedy z této perspektivy domnívat, že jejich vláda
bude pravděpodobně ještě velmi dlouhá, pokud nenastanou nějaké závažné problémy s dopadem na
celou čínskou společnost.
O této možnosti svědčí mnoho faktorů, které je třeba zmínit proto, aby si osoba, která tuto zemi sleduje,
uvědomila, co se vlastně v této zemi podařilo a co naopak. Předně tato země vystoupala z pomyslného
dna nejchudších zemí světa do kategorie velmi slibně se rozvíjejících ekonomik, za což vděčí zejména
reformám, které v roce 1978 odstartoval Teng Siao-pching, fakticky druhý komunistický císař po Mao
Ce-tungovi. Teng si ve srovnání s Chruščovem, který jeho roli odpovídal v Sovětském svazu,
pomyslnou moc udržel až do sklonku svého života i s tím, že určil i systém, jak bude moc v Číně
v rámci komunistické dynastie bez větších turbulencí do budoucna přecházet do rukou mladších
generací. Až v případě posledního přechodu moci v roce 2012 tento systém trochu zaskřípal, když se
změna ve vedení země neobešla bez atypicky teatrálního soudu s Po Si-lajem, jemuž předcházel soud i
s jeho manželkou. Přesto je znát, že si vedení zakládá na tom, aby se změny děly v klidu a bez větších
otřesů, což obyčejný Číňan zvlášť oceňuje, především pokud se ohlédne na předchozí historii Číny před
rokem 1978.
Je také nutno vzít na vědomí, že asijská kultura příliš nerozumí tomu, jak funguje demokracie na Západě
a to ani v zemích, jako je Japonsko, Jižní Korea či Tchaj-wan, které jsou jinak veřejnosti předkládány
jako příklad fungujících asijských demokracií. Snad nejsignifikantnější to je v případě Singapuru, kde
pravidelně dochází ke změně velikosti volebních obvodů a zákonů tak, že díky tomu nikdy nedošlo
397

Například v roce 2005. NYTimes; EU delays push to lift arms ban on China; WEISMAN, Steven R.; 23. 3. 2005; [cit./vid. 14. 7. 2014];
http://www.nytimes.com/2005/03/22/world/asia/22iht-china.html?_r=0 nebo The Diplomat; EU Should Keep China Arms Embargo;
WEITZ, Richard; 18. 4. 2012; [cit./vid. 14. 7. 2014]; http://thediplomat.com/2012/04/eu-should-keep-china-arms-embargo/. Více např. The
Indian Journal of Foreign Affairs; The Arms Embargo, Taiwan, and Security Interdependence between China, Europe and United States; van
der PUTTEN, Frans Paul; 2007; [cit./vid. 14. 7. 2014]; http://www.clingendael.nl/sites/default/files/20070700_cscp_art_putten.pdf
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k tomu, aby opozice na tomto ostrově kdy vyhrála. Přitom se Singapur formálně stále prohlašuje za
demokracii, neboť si v ní občané mohou svobodně vybírat nabízené kandidáty a Západ to tak i obecně
vnímá bez znalosti detailů. Demokracie jako systém státní správy není pro Dálný Východ a jeho přístup
k životním hodnotám příliš lákavý. Asiaty velmi děsí, jakým způsobem může v západních demokraciích
docházet k nečekaným změnám ve vedení země, jak nekvalifikovaní a poměrně nezkušení lidé se
mohou stát prakticky ze dne na den vůdci země či ministry důležitých resortů. Navíc je překapuje, že ani
liberální demokracie bezchybně neřeší snad nejdůležitější otázku pro obyčejného Číňana, tj. boj
s korupcí. I samotný soud s Po Si-lajem a jeho manželkou je opět přesvědčil o tom, že pro ty nejvyšší
platí zákony jinak než pro ‚obyčejné‘ lidi. Uvidíme, zda to samé bude platit i v případě dalšího
korupčního skandálu kolem Čou Jung-kchanga398, který je také spojován i s případem zmiňovaného a již
odsouzeného Po Si-laje.399
Pokud to tedy shrnu, Číňané apriori nemají potřebu zavádět demokracii a raději přijímají autoritářský
režim jedné strany jako ‚menší zlo‘ i proto, že v alternativním režimu neshledávají mnoho výhod pro
budoucnost svou i svých dětí.400
Pokud se podíváme na ekonomiku Číny, vidíme, že se od doby, kdy byly zahájeny Tengovy reformy,
ekonomika země několikanásobně zvětšila, ač s malým zpomalením tomu je i nyní. Čínská veřejnost
možná až slepě očekává pokračující růst, který by měl postupem času dovést čínskou ekonomiku a
obecně život obyčejných Číňanů i na celkovou úroveň ekonomik západního světa. Určitou a aktuálně
poměrně zásadní brzdou však jsou například stále státem dotované státní podniky, které ovládají velkou
část ekonomiky země. V roce 2008 se jejich podíl na celkové ekonomice odhadoval na přibližně 50%
celého průmyslového sektoru a na 30% sekundárního a terciárního sektoru dohromady. Tyto podniky
jsou krom některých klíčových podniků, které ovládají dopravní infrastrukturu a zdroje nerostných
surovin včetně jejich dovozu a prvotního zpracování, provozně nákladné zejména pro veřejné rozpočty.
Vláda proto ve svém novém plánu chce připravit značnou privatizaci těchto podniků, kterou však chtějí
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Čínsky周永康, pchin jin přepis Zhou Yongkang
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BBC News; China investigates Zhou Yongkang allies; 15. 7.2014; [cit./vid. 15. 7. 2014]; http://www.bbc.com/news/world-asia-china28305134

400
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udržet za sociálního smíru. Ten je už tak poměrně problematický, neboť se objevuje stále víc a víc
lokálních protestů, které jsou někdy brutálně potlačovány.
Dokonce podle odhadů samotné Čínské akademie správy těchto protestů bylo celé zemi v různé
velikosti napočítáno 180 000,401 což hrubě odpovídá 1 protestu na 7500 obyvatel dnešní Číny ročně.
Pokud sledujeme příčiny, až příliš často se dotýkají vyvlastňování. V Číně je půda oficiálně ve
vlastnictví státu, tudíž je pro stát vyvlastnění poměrně jednoduchá věc a je bohužel často jednoduše a
bezohledně zneužívána. Původní uživatelé půdy/majetku mají sice právo na odškodnění, to ale často
neodpovídá skutečné hodnotě nemovitostí, které jim původně patřily. O ceně většinou jednostranně a
bohužel nikoliv neúplatně rozhodují místní úředníci, kteří pak půdu velmi často předprodávají místním
developerům a nepřímo se na původních majitelích obohacují. Pokud bych měl celkovou situaci po této
stránce zhodnotit, došel bych dle mnou navržené metodiky k následujícím hodnotám.
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Výsledná hodnota se zdá být poněkud nízká, ale opět rozhodující je v tomto směru fakt, že pouze 15 ze
sady 21 navržených faktorů je relevantních. Proto je třeba si především povšimnout toho, že průměrná
hodnota je na hodnotě 64,67 a že dva faktory, dostupnost pitné vody a ovzduší, dosahují více jak 80
bodové hodnoty. Zde je na zamyšlenou, zda by i vymahatelnost práva neměla být dalším faktorem,
který by při hodnocení tohoto potenciální konfliktu mohl hrát významnou roli. Přitom je třeba

Viz The Atlantic; Rising Protests in China; 17. 2. 2012; [cit./vid. 18. 7. 2014]; http://www.theatlantic.com/infocus/2012/02/rising-protestsin-china/100247/ nebo též A též Respekt; Nebezpečný rok – Kvůli hospodářským podmínkám a společenským médiím jsou dnes protesty v
Číně častější a vládcové země musí našlapovat opatrně; 2012 The Economist Newspaper Limited; 6, 6.-12. 2. 2012; str. 28-31. ISSN 0862-6545
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nezapomínat, že množství protestů od několika osob po vesnice či dokonce městské čtvrtě se
v současnosti objevují prakticky na denním čínském pořádku. Je svým způsobem s podivem, že tak
četné protesty se vzájemně nekoordinují. Příčinu lze ale vidět především v tom, že se vždy dotýkají
velmi lokálních problémů, jakkoliv v mnohých případech mají společné jmenovatele – korupci a
aroganci moci. Protestující se však poměrně naivně domáhají zásahu úřadů jakožto instance, která jim
má v jejich životních situacích pomoci, což se bohužel často neděje a naopak je za nepovolené protesty
trestá. Jak se tento trend bude vyvíjet dál, je těžké předvídat. Nicméně se domnívám, že eskalování
a/nebo koordinované protesty jsou v blízké budoucnosti reálnou možností.
7.2.1

Společenská stabilita – rozpor mezi komunistickou teorií a praxí, korupce a Kuan-si

Velmi zkušeným a odborně uznávaným expertem na Čínu je bezesporu prof. David Shambaugh, který i
ve své poslední publikaci nazvané China Goes Global: the Partial Power402 upozorňuje na pro laiky
poměrně neznámý faktor, který značnou měrou ovlivňuje, zda obchodní partnerství v Číně bude nebo
nebude úspěšné. Obecně se mu v čínštině říká Kuan-si403, jež lze do češtiny volně překládat jako osobní
konexe resp. vztahy. Tyto vztahy hrají v čínské společnosti prakticky nejvýznamnější roli a to prakticky
na všech úrovních. Takto vytvořené vazby ulehčují v čínské společnosti obchodní ale i korupční chování
na prakticky všech úrovních státní správy a samosprávy. To vede k tomu, že „obyčejní lidé“ bez
potřebných kuan-si nejsou schopni se domoci svých formálně uznávaných práv. Dochází tak k poměrně
častým místním nepokojům a protestům, nicméně osoby, které se snaží svých formálních práv domoci,
končí většinou ve vězení.404 Lze sice stále častěji narazit na relativně pozitivní vývoj takových
občanských nepokojů, které jsou i příslušně pozitivně medializovány ze strany čínských médií, ve
skutečnosti se však jedná spíše o výjimky.405 Důsledkem je poměrně častá odevzdanost obyčejných lidí
a obecná nedůvěra ve vedení na prakticky všech úrovních státní správy a samosprávy.

402
403

SHAMBAUGH, David; China Goes Global: The Partial Power; Oxford University Press; 2013; ISBN 978-0-19-968014-2
Čínsky 关系, pchin-jin přepis guan xi

404

Viz např. CNN; Court: Prominent Chinese activist sentenced to 4 years; JIANG, Steven; 26. 1. 2014; [cit./vid. 17. 7. 2014];
http://edition.cnn.com/2014/01/25/world/asia/china-activist-trial-media/ nebo např. Sinosphere; 11 Detained After Protesting ‘Black Jail’
in China; TATLOW, Didi Kirsten; 1. 4. 2014; [cit./vid. 17. 7. 2014]; http://sinosphere.blogs.nytimes.com/2014/04/01/11-detained-afterprotesting-black-jail-in-china/?_php=true&_type=blogs&_r=0
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Např. Xinhua; Xinhua Insight: PX protests expose gov't struggle between development, stability; 2. 4. 2014; [cit./vid. 17. 7. 2014];
http://news.xinhuanet.com/english/indepth/2014-04/02/c_133233365.htm nebo Xinhua; Around China: Villagers win fight helping build a
"beautiful China"; 23. 12. 2012; [cit./vid. 17. 7. 2014]; http://news.xinhuanet.com/english/china/2012-12/23/c_132058436.htm nebo Fox
news; Successful pollution protest shows China takes careful line with rising middle class; Associated Press, JI, Flora; 29. 10. 2012;
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Shambaugh tak poměrně správně vnímá čínskou společnost jako téměř absolutně pragmaticky
orientovanou na to, zda z dané věci bude mít primárně ekonomický prospěch a to téměř absolutně bez
ohledu na své i bezprostřední okolí. Až pak ve svém hodnotovém žebříčku vidí jakékoliv nemateriální
hodnoty. Shambaugh se podle mne správně domnívá, že Číňané nemají ve svém myšlenkovém
paradigmatu pojem společenské smlouvy, jak tomu je typicky v anglosaském a potažmo Západním
světě. Osobně se domnívám, že tento aspekt, onu absenci společenské smlouvy, nahrazuje stále hluboce
zakořeněné chápání suveréna, tedy vládce dané společnosti, který je prakticky neotřesitelný. Výjimkou
jsou jen extrémní podmínky, které by mohly stávajícího suveréna svrhnout. Tento způsob myšlení je dle
mého názoru vlastní prakticky všem společnostem ve východoasijském regionu. Rozdíl je „pouze“
v tom, do jaké míry byly těmito společnostmi, resp. státními útvary, přijaty určité prvky Západní státní
správy a samosprávy, které obecně označujeme za liberálně demokratické. Osobně se však domnívám,
že jakkoliv byly mnohými těmito společnostmi přijaty prvky liberálních demokracií včetně těch atributů,
jako jsou svobodné volby, svoboda vyjadřování apod., v jádru jsou tyto společnosti stále autoritativně
smýšlející a kdykoliv ochotné přijmout onen „asijský“ režim, který se mění jen v extrémních situacích.
Takový případ je v čínské kultuře označen jako ztráta tzv. nebeského mandátu.
Na rozdíl od Shambaugha se však domnívám, že pro čínskou společnost je asi nejdůležitější jiný prvek dítě, resp. nukleární rodina. Tato skutečnost je prokazatelná v často až přehnané péči o své potomky,
resp. ve značném tlaku na tyto děti ve smyslu zajištění jejich budoucnosti zejména pomocí získání
dostatečně kvalitního vzdělání nejlépe na nejprestižnějších čínských univerzitách v Číně i v zahraničí.
Tento zájem rodičů o úspěch svého potomka je navíc umocněn realizací politiky jednoho dítěte, kdy
rodiče logicky svou pozornost upínají pouze k jedinému potomku a nikoliv k více dětem, jako tomu je
v ostatních společnostech i v tomto regionu. Pro své děti jsou jejich rodiče ochotny udělat prakticky
cokoliv a je to vedle ohrožení osobního majetku jedna z mála věcí, která dokáže obyčejné Číňany
vyprovokat i k případné revoltě vůči státní správě a jejímu režimu.
Tlak na děti má však i poměrně negativní dopad na jejich psychický vývoj. Nezřídka se stává, že děti
nucené k maximálním výkonům ve škole propadají obavám z neúspěchu při klíčových zkouškách a
[cit./vid. 17. 7. 2014]; http://www.foxnews.com/world/2012/10/29/successful-pollution-protest-shows-china-takes-careful-line-with-risingmiddle/ nebo Financial Times; Pollution protests force Chinese U-turn; RABINOVITCH, Simon; 28. 10. 2012; [cit./vid. 17. 7. 2014];
http://www.ft.com/intl/cms/s/0/788bc3c4-20c9-11e2-babb-00144feabdc0.html#axzz37l2THgXt
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pokoušejí se (někdy i bohužel úspěšně) o sebevraždu nebo provádějí jiné extrémní činy.406 Na druhé
straně rodiče se kvůli vzdělání dětí silně zadlužují jen proto, aby měli větší šanci na úspěch ve velmi
kompetitivním prostředí čínské vzdělávací soustavy od středních škol výše.407
Obava o děti a jejich budoucnost ve stávajícím režimu vede i k dalšímu ‚rozkvětu‘ kuan-si, čímž je
stávající korupce v celé společnosti ještě dále podporována. Vedení země této situace někdy i velmi
nepokrytě zneužívá a buduje si tak ještě silnější pozice založené na stále rozšířenějším systému
vzájemně poskytovaných protislužeb. V Číně tak v současnosti není nijak složité si prakticky cokoliv
pořídit za příslušný obnos, resp. za příslušné protislužby. Průměrní Číňané si o těchto praktikách velmi
často vyprávějí. Ty nejflagrantnější případy korupce jsou veřejnosti dobře známé, zejména pak poslední
případ manželky bývalého muže číslo 1 v přímo spravovaném městě Čchung-čchingu, Po Si-laje.408 Jak
bylo zjištěno a nakonec i při typicky velmi rychlém soudním procesu s jeho manželkou Ku Kchaj-laj409
fakticky prokázáno, považovala se díky ochranné ruce svého muže za natolik mocnou, že v listopadu
2011 zavraždila jejich britského obchodního partnera a poradce Neila Heywooda. Policejní orgány, které
by za normálních okolností měly okamžitě podezřelé osoby zatknout a postavit před řádný soud, se
nakonec staly pomocníkem této vraždy, resp. snahy veškeré důkazy, které by mohly o vraždě svědčit,
zničit. Byl to ale nakonec právě šéf tamní policie, který o utajované vraždě promluvil a případ se mimo
jiné stal i prostředkem, který pomohl zničit poměrně slibnou kariéru tohoto politika, kterou mnozí
analytici označují za značně populistickou.
Na tomto případě je z pohledu Číňanů velmi zajímavá skutečnost, že je celkem pravděpodobné, že
Po Si-laj o zločinu své ženy a výše popsaných skutečnostech nevěděl až do ledna 2012. Přitom Po Si-laj
byl jedním z velmi vážných kandidátů Čínské komunistické strany na další posun až k nejvyšším
406

Viz např. video ze školy v Číně, kde hoch 13. 3. 2014 spáchal sebevraždu skokem z okna před žáky a učitelkou. Viz YouTube; TOMO News;
Chinese student jumps out of window, commits suicide because of exam stress; 21. 3. 2014; [cit./vid. 17. 7. 2014];
https://www.youtube.com/watch?v=-ZMM-78S7AI nebo BloombergBusinessweek; China Exam System Drives Student Suicides; ROBERTS,
Dexter; 15. 5. 2014; [cit./vid. 17. 7. 2014]; http://www.businessweek.com/articles/2014-05-15/china-exam-system-drives-student-suicides nebo
Radio Free Asia; China's Young People at Increasing Risk of Suicide; WANG, Xi; 11. 9. 2013; [cit./vid. 17. 7. 2014];
http://www.rfa.org/english/news/china/suicide-09112013114030.html
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Viz např. BBC;
Asia’s parents suffering 'education fever'; SHARMA, Yojana; 22. 10. 2013; [cit./vid. 17. 7. 2014];
http://www.bbc.com/news/business-24537487 nebo Education News; Asia’s Parents Suffer from ‘Education Obsession,’ Go Deep into
Debt; 28. 10. 2013; [cit./vid. 17. 7. 2014]; http://www.educationnews.org/international-uk/asia%E2%80%99s-parents-suffer-from-educationobsession-go-deep-into-debt/#sthash.WwdXc070.dpuf
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čínsky 薄熙来, pchin-jin přepis Bo Xilai, *1949
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postům v čínské státní a stranické hierarchii zejména v souvislosti s tehdy blížící se pravidelnou
obměnou čínského nejvyššího vedení a i vzhledem k pozici tzv. prince, tedy osoby, které těží z toho, že
jsou potomky nejvýznamnějších komunistických představitelů. V případě Po si-laje jde o syna Po
i-poa410, který byl jedním z tzv. osmi starších411, kteří ovládali Čínu zejména v 80. a 90. letech s Teng
Siao-pchingem v čele. Některé servery412 dokonce upozorňovaly na velmi zvláštní pohyby čínských
ozbrojených složek v noci z 19. na 20 března 2012. Spekulace svědčily i o tom, že pravděpodobně došlo
k pokusu o puč, který ale nevyšel. Vznikaly tak sice nepodložené, ale svým způsobem typické
spekulace, zda tento případ nebyl úmyslně proti tomuto politikovi naplno veřejně řešen právě se snahou
Po Si-laje a jeho spojence porazit v boji o nejvyšší vedení v zemi.
Výsledkem jsou dva na sobě relativně nezávislé rozsudky těchto manželů. První padl 19. srpna 2012
v případě Ku Kchaj-laj, která byla odsouzena k trestu smrti s odkladem na dva roky413. Jak uvádějí
znalci zdejších poměrů, obyčejný Číňan by byl téměř jistě odsouzen k okamžitému trestu smrti. Za
polehčující okolnost někteří uvádějí to, že se Ku snažila ochránit svého jediného syna, což je v čínské
společnosti svým způsobem ctnost. Lze však očekávat, že tento trest bude asi postupně zmírňován na
doživotní a následně i eventuálně kratší trest. Jinými slovy vzkaz pro Číňany je ten, že prominenti mívají
mnohem větší šanci na mírnější tresty. Za zmínku stojí doplnit, že se Ku spolu se svým komplicem
k vraždě přiznala.
V případě Po Si-laje došlo k odsouzení o více jak rok později. Dne 22. září 2013 byl odsouzen k doživotí
za braní úplatků, zneužití moci a korupci. Stejně jako jeho manželka se vůči tomuto rozsudku neodvolal.
V mezidobí, tj. na podzim 2012, zatím došlo k nakonec poklidnému předání moci mezi 4. a 5. generací,
kterou nevede ještě před dvěma roky silný kandidát Po Si-laj, ale jeho straničtí protivníci vedení
současným čínským prezidentem Si Ťin-pchingem. Lze tak v hospodářské oblasti očekávat pokračování
v trendu dalšího rozvoje v intencích volného obchodu i za cenu výrazné korupce na prakticky všech
státních a správních úrovních, jakkoliv si právě nastupující pátá generace dala za cíl korupci tvrdě
410

čínsky 薄一波; pchin-jin přepis Bo Yibo, *1908 - †2007
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Viz Wikipedia, the free encyclopedia; Eight Great Eminent Officials nebo zkráceně Eight Elders; 14. 4. 2014;
http://en.wikipedia.org/wiki/Eight_Elders

[cit./vid. 17. 7. 2014];

Známý je především server http://www.theepochtimes.com, který je značně kritický k dění v Číně, zároveň je však velmi dobře informován o
dění v komunistické Číně.
413 Viz např. článek z 20. srpna 2012 na serveru aktualne.cz „Manželka Po Si-laje odsouzena k trestu smrti s odkladem“
http://aktualne.centrum.cz/zahranici/asie-a-pacifik/clanek.phtml?id=754874
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potírat. Je vhodné zde upozornit na to, že Po Si-laj poukazoval zejména na rozevírání pomyslných
sociálních nůžek a za viníka si bral jak benevolentní chování vedení spolu s Čínskou komunistickou
stranou tak pronikání podnikatelské sféry do nejvyšších sfér vedení této strany.
Pokud tedy zhodnotím současný stav korupce v Číně a s ní úzce spjatou kulturu kuan-si, lze konstatovat,
že si komunistický režim nerad uvědomuje, že není možné tyto fenomény bezmezně tolerovat, i kdyby
se jednalo o nejvyšší představitele společnosti. Na druhou stranu čínskému vedení tento stav stále
vyhovuje, neboť nejsou zatím činěny žádné podstatné kroky pro to, aby byla jak u moci soudní, tak i u
státních zástupců a orgánů veřejného pořádku zajištěna potřebná nezávislost. Přitom právě zajištění
nezávislosti tzv. orgánů činných v trestním řízení by s velkou pravděpodobností vedlo ke změnám, které
po čínské státní správě požadují zejména zahraniční investoři a obchodní partneři. Lze však na druhou
stranu konstatovat, že zatím nedochází k zásadnímu odlivu obchodníků a jejich kapitálu ze země.
Korupce v Číně je tedy velmi významným faktorem resp. fenoménem, jenž může vést v případě dalšího
odsouvání podstatných změn i k zásadním změnám ve vnitropolitickém uspořádání země. Čínské
politické vedení sice prohlásilo boj s korupcí za svou prioritu v rámci nedávné obměny svého vedení,
doposud jsem však kromě onoho ‚vlajkového‘ případu Po Si-laje a jeho manželky nezaregistroval ony
podstatné změny, které by musel režim učinit. Ani dramaticky zvýšený počet kárných řízení s
korumpovanými straníky nesvědčí o skutečných systémových změnách. Logicky se totiž režim obává,
že pokud by zajistilo nejen formální nezávislost výše zmíněných orgánů, vytvořilo by tak třetí mocenské
centrum v zemi414, které by nemuselo za všech okolností ‚poslouchat‘ nejvyšší čínské vedení.
Většina případů korupce na nižší úrovni se více či méně řeší veřejně i neveřejně a dopadají různě
ne/úspěšně vůči oprávněným stěžovatelům. Pro nejvyšší patra vedení země je jistou výhodou to, že se ty
nejhorší případy daří poměrně dobře izolovat od jiných případů v celé zemi. Konflikty se státní mocí tj.
policií, někdy i dokonce krvavé, kterých se účastní i tisícovky protestujících osob, dopadají většinou
velmi negativně pro ty nejslabší, obyčejné lidi. O případech těchto výtržností tradičně lépe informují
svobodná zahraniční média, vnitročínská média takovými zprávami velmi šetří. Pokud jsou Číňané

414

Prvními dvěma mocenskými centry v Číně jsou 1) Komunistická strana Číny a 2) Čínská lidově osvobozenecká armáda (ČLOA), resp. jejich
vedení, která se vzájemně do jisté míry prolínají.
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informováni o případech korupce, jedná se o relativně malé případy nebo o případy, které se nepodařilo
čínské cenzuře dobře udržet tzv. ‚pod pokličkou‘, jako byl právě případ Po Si-lajovy manželky.
Dle mého názoru se ale čínskému vedení a jejím represivním a cenzurním složkám nemusí vždy podařit
zabránit případné koordinované akci nespokojených osob vůči stávajícímu režimu. Je až paradoxní, jak
se v určitých rysech současná situace v Číně podobá společenskému marasmu, který panoval
v komunistických zemích tzv. východního bloku těsně před jejich pádem. Existuje však několik faktorů,
které případné celonárodní revoltě vůči stávajícímu režimu nenasvědčují. Zejména se vládě daří udržet
existenci všech protestů na lokální úrovni. Proto jednotlivá ‚ohniska‘ protestů, oficiálně „masových
incidentů“ o sobě navzájem příliš nevědí. Tudíž k jejich eventuálnímu propojení téměř nemůže dojít,
jakkoliv mají již zmiňované společné jmenovatele, tj. korupci a aroganci moci. Na druhou stranu se
jejich počet i v oficiálních statistikách začíná dramaticky zvyšovat. V roce 1994 jich statistiky uváděly
na 10.000, kdežto v roce 2008 jich už bylo kolem 80.000. Neoficiální odhady pro rok 2010 dokonce
hovoří o 120.000 případech.415 Citovaný Lorentzen se naopak domnívá, že uvolnění možnosti lokálních
protestů umožní vedení země a) zjistit, kde jsou aktuální největší problémy obecně, b) hledat vhodná
řešení, než kdyby všechny protesty potlačovala a tím v populaci kumulovala zlobu a c) zjistit, kde jsou
na místní/regionální úrovni aktuálně nejzávažnější problémy. Jinými slovy je možné, že čínská vláda
umožňuje, aby byl průběžně vypouštěn pomyslný tlak po menších dávkách tak, aby nedošlo vůči vládě
k větší erupci zloby.416
Režim se tak z pohledu vnějšího pozorovatele neznalého čínských historických a aktuálních reálií může
domnívat, že je jen otázkou času, kdy nastane skutečný výbuch protestů. Faktem ale zůstává, že otěže
země stále drží 65 stará dynastie komunistů a i přes zde zmíněné problémy a neduhy se změna režimu
jeví jako vysoce nepravděpodobná. Proč tedy nehrozí podobný revoluční přerod, jako se tomu stalo ve
východoevropském socialistickém bloku v roce 1989? Zejména se jedná o hospodářský rozmach země,
který zcela neodpovídá stavu, který panoval v našem regionu před rokem 1989. Naprostá většina
obyvatel Číny fyzicky poznává probíhající hospodářský růst, zejména pak tzv. střední vrstva, jejíž počet
každým rokem velmi významně narůstá a logicky tak považuje stávající režim za úspěšný. Dalším
415

Quarterly Journal of Political Science, Regularizing Rioting: Permitting Public Protest in an Authoritarian Regime; LORENTZEN, Peter L.;
2013, 8: str. 127–158; [cit./vid. 17. 7. 2014]; http://peterlorentzen.com/research_files/riotsQJPS.pdf; str. 128.

416

Viz tamtéž, str. 128-129.
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významným faktorem proti koordinované protestní akci celonárodního charakteru je téměř
neporovnatelně větší populace a teritorium, které by případně někdo musel pro větší akce koordinovat a
příslušně medializovat. V této souvislosti je třeba vzít na vědomí, že státní správa v Číně poměrně
úspěšně ovládá i zde velmi úspěšné sociální sítě a jejich komunikaci, jež se uplatnila především při tzv.
islámském jaru v posledních 4 letech na Blízkém východě. Pokud např. vedení dojde k názoru, že je
nutný vnější zásah, umí poměrně účinně příslušné diskusní webové portály blokovat. V tomto směru je
třeba též vzít na vědomí i lingvistickou izolovanost Číny, která nemá, jako je tomu v případě poměrně
dobře jazykově vybavených Evropanů či arabsky mluvících národů Blízkého východu, dostatečně
robustní nekomunistickou komunitu, se kterou by Číňané žijící v Číně komunikovali a mohli tak skrze ni
získávat relevantní informace z prostředí mimo vlastní zemi. Navíc většinu čínské populace takové
informace primárně skoro vůbec nezajímají a postačují jim informace z oficiálních médií. Svým
způsobem zde zcela chybí ona občanská společnost, disent v zemi je prakticky bez kontaktu s reálným
čínským světem, nebo její aktivisté jsou vězněni nebo ze země odcházejí.
Přesto si lze představit situaci, kdy mezi obyčejnými Číňany dojde k natolik hromadné a propojené
komunikaci v reakci na neomezenou míru korupce, kterou by ani stávající poměrně účinná cenzura
nezastavila. Jedná se především o komunikaci prostřednictvím chytrých mobilních telefonů, které se
v Číně stejně jako v ostatním světě poměrně úspěšně šíří a Čína je v současnosti jejich největším
světovým výrobcem. Tyto mobily velmi efektivně pracují s internetem a umožňují velmi rychlou psanou
i hlasovou komunikaci a osvědčily se i ve zmiňovaných arabských revolucích v posledních 4 letech.
Nicméně i to si čínská vláda uvědomuje a již si několikrát ověřila, že může vybrané lokality a
komunikační servery od internetu svévolně odříznout, resp. zablokovat.417
Určitým limitujícím prvkem je tak i skutečnost, že čínští mobilní operátoři jsou v rukou státu. Nicméně
možnost koordinovaných akcí tu je, státní aparát a zejména jeho bezpečnostní složky mají však stále
k dispozici nástroje, které mohou komunikaci a koordinaci větších protestních akcí značně zkomplikovat
či dokonce zcela zastavit, pokud se cenzoři/policie zaměří na organizátory a podaří se je izolovat.

417

Viz tzv. Obležení Wu-kchanu, více na Wikipedie – otevřená encyklopedie; heslo Obležení Wu-kchanu; 22. 4. 2014; [cit./vid. 17. 7. 2014];
http://cs.wikipedia.org/wiki/Oble%C5%BEen%C3%AD_Wu-kchanu; či Český rozhlas; V Číně přibývá protivládních protestů; ŠIŠKA
Jakub; 10. 3. 2012; http://www.rozhlas.cz/cro6/komentare/_zprava/1034737 resp. Wikipedia, the free Encyclopedia; Wukan protests;
1. 4. 2014; [cit./vid. 17. 7. 2014]; http://en.wikipedia.org/wiki/Wukan_protests

259

7.3

Terorismus

Fenomén terorismu se donedávna zdál pro Čínu jako něco, co se této země vůbec netýká. Změna nastala
s rozpadem sovětského bloku, který vedl především ve středoasijském postsovětském prostoru k tvorbě
nových suverénních celků, které pomalu konsolidovaly svou správní moc. Některým z nich se to stále
těžko daří i vzhledem k velikosti území a nízké hustotě osídlení. Tento prostor se stal zajímavým
především pro nestátní organizace politického, náboženského a kriminálního charakteru, které
přicházely především ze sousedních jižních států, zejména pak z i dnes vysoce nestabilního
Afghánistánu, resp. z Íránu, Pákistánu a dalších zemí Středního a Blízkého východu, kde se tyto
radikální organizace tvoří. Tento trend měl dopad na bezprostředně sousedící regiony ČLR, jakým je
zejména donedávna převážně muslimská autonomní oblast Sin-ťiang neboli Ujgurstán. Tento druhý
největší autonomní celek na území Číny je již poměrně intenzivně programově osidlován chanským
(čínským) etnikem. Zejména v největších centrech, jako je i hlavní město autonomní oblasti Urumči, už
90% obyvatelstva jednoznačně tvoří právě Chanové. Ujguři žijí od této nové majority značně
segregovaně. Tento jev, tj. faktická etnická kolonizace původně prakticky nechanského regionu, je
logicky původním obyvatelstvem velmi negativně vnímána. Ujguři jsou, stejně jako jejich západní a
jihozápadní sousedé, turkického původu a vyznávají většinou islám.
Vládní politikou je oficiálně povýšit tyto zaostalé regiony na úroveň, která by odpovídala rozvoji
ostatních regionů v zemi, zejména pak těch nejvýchodnějších. Způsob, jakým toho má region dosáhnout,
je mj. „pomoc“ ze strany Chanů přímo v daném regionu. Reálně však dochází k tomu, že to jsou
Chanové, kteří mají reálnou moc v daném regionu a logicky tak zastávají lukrativnější státní i nestátní
posty a ovládají obchod s jádrovou Čínou. Nezaměstnanost nechanského obyvatelstva je povážlivě
vysoká. Tento stav nakonec vede k tomu, že se původní obyvatelé, Ujgurové, uchylují k podpoře
protistátních akcí, které následně státní správa označuje za terorismus.
Tito teroristé mají možnost získat podporu zejména od svých „bratrů ve víře“, kteří v tomto regionu
v poměrně velké míře působí. Státní úřady tak registrují velkou míru etnických konfliktů i teroristických
útoků na státem budovanou infrastrukturu včetně výše zmiňovaných plynovodů, které se stále častěji
neobejdou bez ztrát na životech.
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Terorismus, ať už jej vnímáme jakkoliv, se však Číny nedotýká pouze v tomto vnitrostátním regionu.
Svým způsobem je pro čínskou státní správu podstatný pouze tehdy, pokud ohrožuje její partikulární
zájmy. Tak tomu bylo a stále je v případě ohrožování nejen čínských obchodních lodí při tzv. Africkém
rohu, tedy při pobřeží Somálska. Somálští piráti od roku 2005 úspěšně unášeli obchodní lodě, které pak
za vysoké výkupné vraceli jejich majitelům. Frekvence únosů a výše výkupného však dosáhla takové
úrovně, že se mnohé země s dostatečně velkou námořní vojenskou kapacitou, kterým byly obchodní
lodě především unášeny, nakonec odhodlaly i ke společným námořním akcím pro potlačení tohoto
druhu pirátství. Faktickými vůdci tohoto boje proti pirátství se stalo americké a francouzské
námořnictvo při posvěcení ze strany OSN a s logistickou a organizační podporou NATO. Čína do těchto
akcí od roku 2008 postupně zapojila své vojenské námořnictvo, což představovalo úplně první zapojení
čínského námořnictva do mezinárodních akcí.
Terorismus i v případě Číny není pouze jednostranně řešeným fenoménem. Zneužívání terorismu pro
zatýkání nepohodlných individualit je i v případě čínského státního aparátu poměrně běžnou záležitostí
zejména vůči jejím disidentům. Tento přístup k mnohým jedincům z řad čínských intelektuálů vede
k tomu, že se čínská společnost ve smyslu diskuze o stávajícím politickém režimu prakticky nijak
neposouvá.
Čínská vláda boj proti terorismu řadí mezi své priority a poměrně pragmaticky tento boj využívá vůči
civilnímu obyvatelstvu zejména v těch oblastech, kde se obává ohrožení své moci a logicky i kontroly
především nad daným teritoriem resp. nad danou společenskou třídou. Vedle již zmiňovaného dopadu
na teritoriálně nejvýznamnější menšiny, jako jsou Ujguři a Tibeťané, čínské vedení tento boj využívá i
pro veřejnou a skrytou cenzuru zejména skrze internet. V tomto směru ale nelze hovořit o výjimečnosti
takového postupu ve světovém měřítku, neboť internet se snaží monitorovat prakticky všechny větší
země světa. Je jen otázkou, k čemu tímto způsobem získané informace využívají.
Pokud tyto faktory dle navržené metodiky vyhodnotím, docházím k následujícím hodnotám.
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Hodnoty nejsou ani nízké ani vysoké, což odpovídá aktuálnímu vývoji terorismu v Číně, které se spíše
koncentruje v již zmíněných periferních oblastech s donedávna převažujícím muslimským etnikem,
typicky v Sin-ťiangu. Nejvýše hodnoceným faktorem je samozřejmě pocit bezpečí, který je urgentní
zejména v těch oblastech, kde skutečně k těmto útokům dochází. Útoky je však mimo jiné nutno přičítat
i vnitřní imigrační politice centrální vlády, kterou vůči některým etnickým menšinám Číňané
v posledních desetiletích aplikují. Napětí tak bude dle mého názoru nadále vzrůstat a také povede
k dalším, pravděpodobně mnohem nebezpečnějším akcím proti státní moci a civilnímu obyvatelstvu,
které si teroristé berou za své rukojmí.
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Shrnutí poznatků

Pokud se zpětně podívám na hodnocení jednotlivých výše popsaných potenciálních konfliktů, vzniknou

následující tabulky:

Potenciální
konflikty
/Sledované faktory

9.1.1 Rusko-čínská
hranice
9.1.2 Korejskočínská hranice
9.1.3
Východočínské
moře
9.1.4 Tchaj-wan
9.1.5 Jihočínské
moře
9.1.6 Čínskovietnamská hranice
9.1.7 Zlatý
trojúhelník
9.1.8 Tibet
9.1.9 Čínsko-indická
hranice
9.1.10 Sin-ťiang
9.1.11 Mongolsko
9.2.1 Čínskojaponské vztahy
9.2.2 Korejský
poloostrov
9.2.3 Rusko - asijská
část
9.2.4 Indie
9.2.5 Vietnam
9.3.1 Spojené státy
americké
9.3.2 Rusko
9.3.3 Blízký východ
a muslimský svět
9.3.4 Evropa a
"Západ"
10.1 Strukturální
disparity
10.2 Monopol
politické a oligopol
hospodářské moci
10.3 Terorismus

Celková
váha

Průměrná
váha k počtu
relevantních
faktorů

Medián váhy
k počtu
relevantních
faktorů

745,32

46,58

47,18

1231,78

64,83

69,00

932,04
1038,46

51,78
57,69

54,98
61,56

823,7

51,48

54,35

834,9

49,11

49,14

943,66
1058,82

49,67
52,94

54,24
49,21

939,52
1164,28
1153,58

49,45
58,21
54,93

52,20
56,00
53,60

1138,78

63,27

66,86

1490,38

70,97

70,20

1096,44
1203,32
973,44

54,82
60,17
57,26

53,44
61,50
57,84

1251,28
1312,46

65,86
62,50

67,80
58,00

1062,26

62,49

67,00

1040,36

54,76

53,60

1188,28

66,02

64,32

970,12
1104,68

64,67
61,37

67,80
61,42
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Četnost
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Četnost
hodnoty
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nad 60

Četnost
hodnoty
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Četnost
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Četnost
hodnoty
faktorů
nad 90
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0
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7
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4
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0
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3

2

0

15

11

2

1

0

Nechci a ani nemohu tvrdit, že jsem do seznamu potenciálních konfliktů zahrnul všechny konflikty, jež
lze v souvislosti s Čínskou lidovou republikou identifikovat. Přesto mohu konstatovat, že zde popsané
konflikty jsou reálné, mají své jasné klíčové faktory a i použitá metoda podmíněného formátování
získaných dat velmi dobře ukazuje, které potenciální konflikty jsou méně a které více nebezpečné.
Relativně užitečné je i srovnání těchto hodnot s konflikty a krizemi, které jsem metodicky určil jako
referenční.
Zejména však musím upozornit na skutečnost, že některé současné potenciální konflikty vykazují ve
srovnání s těmi historickými značně vyšší hodnoty a to i při porovnání jejich průměrných a
mediánových hodnot. Uvedené hodnocení také naznačuje, že dřívější konflikty byly vedeny pro
poměrně méně podstatné důvody. Dnes je často nelze považovat za dostatečné i jen pro uvažování nad
hledáním řešení ve formě otevřených ozbrojených konfliktů.
Také potenciální konflikty, které můžeme označit za vnitrostátní, vykazují podobnou nebo i často
relativně vyšší závažnost než primárně mezinárodní konflikty. Mnohé z nich také často vykazují vyšší
závažnost, než historicky uskutečněné konflikty. Nepřímo se tak potvrzuje i má domněnka, že
vnitrostátní konflikty mohou mít velmi neblahý dopad na řešení vnitrostátních a potažmo i
mezinárodních konfliktů. Zejména tomu tak může být v případě, kdyby konflikt eskaloval např. do
podoby občanské války.
Snad nejzávažnější zjištění je podle mého názoru to, že nejvyšší zjištěné hodnoty souvisí
s potenciálním konfliktem na Korejském poloostrově. Je také velmi příznačné, že tato forma
hodnocení konfliktů potvrzuje domněnku mnohých analytiků, kteří paradoxně zjišťují, že tohoto
konfliktu se více obávají lidé, kteří žijí dále od jeho potenciálního epicentra, tj. na Západě, zvláště
Američané a Evropané. Jihokorejci už tuto značnou hrozbu eskalace vnímají mnohem klidněji. Trochu
to připomíná přísloví, které říká, že pod svícnem je největší tma.418
8.1

Přirozené mocnosti v globálním světovém řádu

Mám za to, že Čína je vlastně od svého sjednocení v roce 221 před naším letopočtem velmocí prvního
řádu a ačkoliv si prožila již zmiňované období ponížení, které z mysli obyčejných Číňanů stále
viz článek „Student z Čerčan v Koreji: Evropané mají z války větší strach než sami Korejci“; Benešovský deník; 10.5.2013;
http://benesovsky.denik.cz/zpravy_region/student-z-cercan-v-koreji-evropane-maji-z-valky-vetsi-strach-nez-sami-korejci-20.html
418
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nevymizelo, postupně se vrací na svou původní pozici. Zdá se, že se bude snažit na této nejvyšší úrovni
zastávat důstojnou roli, tentokrát však poprvé ve své historii na celosvětové úrovni. Vedle ní však budou
na mezinárodním poli figurovat další mocnosti 1. řádu, jmenovitě USA a Indie. Do jisté míry i Japonsko
a Rusko budou také velmi významní. Nicméně jejich postavení bude časem nadále klesat směrem
k ‚přirozené‘ úrovni, za jejíž nejdůležitější měřítko považuji velikost populací. Evropa, ačkoliv se zdá
být budoucím velmocenským hráčem, se dle mého názoru nikdy skutečně politicky nesjednotí. Proto
bude partnerem výše uvedených velmocí pouze v rovině obchodní, nikoliv však v rovině aktivního
vedení mezinárodní politiky s možností použití ozbrojené síly. Lze proto očekávat, že v průběhu 21.
století vznikne určitá obdoba koncertu velmocí, kterou známe z doby mezi Napoleonskými válkami a 1.
světovou válkou. Svět, respektive dění na této planetě budou nejspíše ovládat nejen po zbytek 21. století
tyto entity: Čína, Indie, USA, Rusko, eventuálně Japonsko, Brazílie, Mexiko, Indonésie a po
hospodářské stránce i Evropa. V případě Evropy ale bude reálným partnerem pouze Německo, případně
Francie. U evropských zemí je ale nutné konstatovat, že se nejedná o přirozené velmoci a jejich moc
bude paralelně upadat s tím, jak bude narůstat moc takzvaných rostoucích ekonomik.
Pokud tedy máme do budoucna očekávat vznik jakési koalice světových mocností, budou jimi první
čtyři jmenované země. V dlouhodobém horizontu z těchto čtyř mocností s velkou pravděpodobností
vzniknou dvě klíčové supermocnosti – Čína a Indie. Budou-li tyto dvě země ochotné vytvořit tandem,
budou ve 22. století určujícími aktéry světové politiky, pokud budou schopny a ochotny se dohodnout.
Domnívám se tedy, že 22. století bude do určité míry připomínat obdobu tzv. německo-francouzského
tandemu, který byl hlavním motorem tehdejší evropské integrace v druhé polovině 20. století. Jestli
dosáhne obdobného výsledku, tedy vytvoření integrovaného hospodářského systému, bude zároveň
představovat největší ekonomický celek, jenž bude ovládat přibližně třetinu obyvatelstva a zároveň
přibližně polovinu hospodářství světa.
K tomuto názoru docházím na základě dvou základních hypotéz. Světová ekonomika bude přirozeně
konvergovat. Tato konvergence bude dramatičtější ale zároveň rychlejší, pokud bude docházet k
uvolňování vzájemných hospodářských resp. obchodních omezení. V opačném případě, tj. při
pomalejším uvolňování hospodářských a obchodních vztahů, jako tomu je doposud, bude faktické
sjednocování ekonomik pomalejší a zároveň méně dramatické. O to pomaleji také dojde k oné
hospodářské konvergenci. Druhou hypotézou je to, že populace těchto dvou zemí zůstane na přibližném
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dvojnásobku počtu obyvatel ostatních zemí světa, což je velmi pravděpodobné. Taková situace ale opět
povede ke snahám zakládat jiná mocenská centra, z nichž nejdůležitější bude ležet v Euroatlantickém
prostoru, jehož základem je především NATO.
Je ale nutné konstatovat, že tato skutečnost se s velkou pravděpodobností dlouhou dobu nepromítne do
složení současné Rady bezpečnosti OSN ve smyslu držení stálých křesel a práva veta. Je proto
pravděpodobné, že postupně buďto dojde k požadované reorganizaci Rady bezpečnosti OSN nebo
bude marginalizována, neboť už nebude dostatečně věrným obrazem mocenské reality ve světě a
eventuálně nahrazena realističtějším mechanismem.
8.2

Jedinec vs. společnost, společnost vs. jedinec – čínský případ

Čína je jednou z nejdéle existujících civilizací na světě. Je také prakticky jedinou, která dokázala téměř
nepřetržitě existovat přes 4000 let. Možná i proto je pro tuto civilizaci těžké do svého civilizačního
rámce vložit prvek pochybnosti o sobě samém, resp. o své společnosti. Považuje se, paradoxně obdobně
jako společnost americká, za prakticky nezničitelnou, neboť vlastně nikdy nebyla jinou mocí poražena.
Tento prvek sebekritiky do čínské společnosti zatím vnášejí pouze některé osobnosti, které lze souhrnně
nazývat disidenty. Pro stávající a pravděpodobně i pro jiné předchozí režimy v Číně jsou tito lidé velmi
nepříjemní a podle toho s nimi bohužel i zacházejí. Není proto divu, že i tito intelektuálové o své zemi
uvažují velmi netradičně. Příkladem může být spisovatel Liao I-wu, který mj. podepsal tzv. Chartu 08,
která je inspirována československou Chartou 77. Liao I-wu např. v rozhovoru pro Hospodářské noviny
vyjádřil přání, „ať se Čína roztříští“419, jako se tomu naposledy stalo zejména v onom „Století ponížení“.
Čínská vláda jej kvůli protestu vůči způsobu potlačení studentských demonstrací na náměstí Tchien-anmen v létě 1989 uvěznila na 4 roky a až v roce 2010 mu po dalších peripetiích umožnila opustit Čínu.
Stal se z něj tedy politický emigrant.
Číňané se o těchto osobnostech dozvídají pouze nepřímo, neboť v Číně poměrně úspěšně funguje
„internetová cenzura“, která průměrnému Číňanovi prakticky znemožňuje se přímo dozvídat jakékoliv
informace z vnějšího, nečínského světa. Důsledkem je, že se čínská společnost poměrně úspěšně izoluje
ve smyslu komunikace s jinými civilizačními regiony. Příčinu nelze samozřejmě vidět pouze v tom, že
419
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jim jejich úřady neumožňují přístup ke všem jinak sdíleným informacím, které jsou zejména na internetu
volně dostupné. Klíčovým problémem je především to, že Číňané stále velmi špatně ovládají cizí
jazyky, jakkoliv se tento stav pomalu mění. Z vlastní zkušenosti mohu konstatovat, že setkání Číňanů
s cizinci ve vlastní zemi většinou končí pozdravem „hello“ a pokud neovládáte alespoň základy čínštiny,
je vzájemná komunikace téměř vždy omezena na nejnutnější minimum a zdvořilostní úsměvy.
Obyčejní lidé ale nejsou nevnímaví k tomu, co se kolem nich děje. Naopak silně připomínají dobu, kdy
v Československu byla normalizace na svém vrcholu. Jak uvádí sám Liao I-wu ve zmiňovaném
rozhovoru na otázku, zda „obyčejní lidé svým mlčením režim tolerují?“ odpovídá ze své zkušenosti že
„Když se muži v hospodě přihnou, začnou vykřikovat sprosťárny o politicích a hádají se, dokonce i když
přijede policie…jakmile ten člověk vystřízliví, znovu se v něm objeví ten malý, zastrašený a zbabělý
člověk, který poslušně dodržuje všechna pravidla.“420
Shambaugh v citované knize China Goes Global: The Partial Power tento stav určité schizofrenie,
která prakticky prorůstá celou čínskou společnost, popisuje při diskuzi o tzv. měkké moci (anglicky soft
power), kterou Čína dnes nedisponuje, jakkoliv je hospodářsky významná. Tento druh moci je pro Čínu,
resp. pro její vedení, zatím vlastně nepodstatný. Proto s ní ani nijak zvlášť nezachází a disidenty
„vypuzuje“ ze země, nebo je izoluje ve vězeních či pracovních táborech.

420

KONRÁD, Daniel; Ať se Čína roztříští; Hospodářské noviny; 23. května 2013; str. 11
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Čína v roce 2100 – věrohodná predikce

Jakkoliv lze konstatovat, že Západní civilizace prakticky „zglobalizovala svět“, resp. jak Arnold J.
Toynbee píše, „že západní civilizace rozhodila v našich dobách síť svého ekonomického systému na
celý svět“421, neměli bychom podléhat iluzi, že Západ „zvítězil“. Na druhou stranu nelze s absolutní
jistotou konstatovat, že to bude pouze a jen Čína, která se stane neotřesitelným globálním hegemonem.
Dosavadní vývoj a výše uvedené skutečnosti naopak jednoznačně indikují, že Čína se „čínskou cestou“
integruje do stávajícího mezinárodně politického systému, který sice bude do značné míry aktivně
formovat, ale nebude mít na něj přinejmenším ve střednědobém výhledu takový nezpochybnitelný
unipolární vliv, jako tomu bylo v případě Spojených států amerických zejména po pádu tzv. Železné
opony.
Čína se fakticky v porovnání s ostatními zeměmi a regiony do určité míry vrací a vrátí ke svému
postavení, které ztratila v druhé polovině 19. století. Nestane se však hegemonem ani v regionu, ve
kterém aktuálně začíná stále aktivně fungovat. Důvody pro toto tvrzení jsou poměrně jednoduché.
Předně se na samotném asijském kontinentu zformovaly i zcela nové státní útvary, jako je především
Indie. Tato země zaujme přibližně rovnocenné postavení, jakým disponuje v současnosti Čína. Obě
země budou disponovat přibližně stejně silným hospodářstvím i vojenskou mocí. Rusko a Japonsko,
další dva fyzicky nejbližší sousedé Číny, ale nedosáhnou takových populačních rozměrů. Nicméně lze
předpokládat, že zejména Japonsko si ještě poměrně dlouho zachová hospodářský náskok zejména při
tzv. přepočtu na obyvatele. Na druhé straně ani Rusko, zejména po vojenské stránce, neztratí na síle
natolik, aby se mohlo stát v případě zvýšeného čínského zájmu obdobnou ‚kořistí‘, jako tomu bylo
v opačném gardu během druhé polovině 19. a během prvních let 20. století.
Konečně Západ, resp. USA se z mapy světa moderní éry také neztratí a bude si i nadále během přibližně
50-80 let udržovat víceméně hegemonní roli zejména ve smyslu ovládání světových mořích, což
Spojeným státům zaručuje to nejcennější, tj. svobodu pohybu a kontrolu nad světovým obchodem. Dá se
tedy říci, že USA je skutečným pánem všech světových oceánů a toto postavení jim vydrží po
minimálně výše uvedenou dobu.
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Toynbee, Arnold J., Studium dějin, 1995, Práh – Martin Vopěnka, přel. Viktor Faktor, str. 146
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Evropa, jakkoliv uvnitř až extrémně heterogenní entita, si zachová jednu základní vlastnost, kterou mělo
i středověké Japonsko. Míním tím, že vnitřní nejednotnost i sváry v případě nutnosti odloží. Evropa se
vůči jasnému nepříteli sjednotí za účelem společného odporu vůči komukoliv na této planetě.
Čína proto podle mého názoru nebude bezhlavě usilovat o hegemonní postavení. Paradoxně ani Spojené
státy americké nikdy neusilovaly o hegemonní postavení a nakonec jí jakoby mimochodem dosáhly. Až
v momentě, kdy právě německé námořní síly během 1. světové války ohrozily svobodu pohybu a
kontrolu obchodem v Atlantiku, rozhodly se vstoupit do globálního konfliktu evropských velmocí.
Stejně tak to byla nedomyšlená agrese Japonska, která přiměla USA k angažování se ve 2. světové válce
nejen na straně Velké Británie a dalších spojenců, ale nakonec i na straně SSSR.
Čína dle mého názoru přistoupí k historicky osvědčenému postupu, tj. obnoví do jisté míry tributární
systém vedení mezistátních styků s nejbližším okolím a zapojí se do všech vhodných organizačních
uskupení, kde bude často hrát dominantní roli, přičemž jí nebude vadit, když se v těchto uskupeních
objeví i bývalé velmoci, jako jsou USA či Rusko, nebo novodobá Indie, Brazílie a Indonésie.
Čína víceméně vítá způsob, jak aktuálně funguje světová ekonomika a umně využívá svých
komparativních výhod v tomto systému. Využívá všechny možnosti, jak maximálně penetrovat na
zahraniční trhy a to bez jakýchkoliv nepřiměřených moralistických ohledů, jež často Západ limitují.
Čína totiž nesdílí názor, že by musela moralizovat či jinak modifikovat okolní svět do liberálně
demokratické podoby, ba naopak v duchu Čou En-lajovy zahraniční politiky do maximální možné míry
respektuje vnitropolitickou situaci každé země. Se zeměmi světa Čína udržuje vzájemné styky na
úrovni, která jí přináší adekvátní zisky. Partneři zase respektují to, jakým způsobem Číňané vlastní zemi
spravují.
Všechny tyto skutečnosti a analýza potenciálních konfliktů, které by mohly být ze strany Čínské lidové
republiky vedeny v následujících přibližně 80 letech jak vně této země tak i uvnitř, mne proto vedou
k přesvědčení, že tato země nechce a s velkou pravděpodobností ani nebude během 21. století
představovat vážnou hrozbu, jakkoliv již nyní disponuje silami, které by jí vedení i zpočátku úspěšných
konfliktů v regionu umožnilo. Na druhou stranu je zde mnoho zemí, které si tuto čínskou hrozbu
uvědomují a snaží se najít schopné a ochotné spojence k obraně aktuálního statusu quo – v případě
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Pacifiku tuto roli plní Spojené státy americké, na jih od Číny je onou protiváhou Indie a na
severovýchod od Číny má tuto roli Rusko.
Přesto jsou aspekty, které by ani Čína neměla podceňovat, neboť jejich podcenění, jakkoliv její přístup
právě vychází z filosofie nevměšování se, je v globalizovaném světě fakticky pokusem o sebevraždu.
Zejména tím míním stav Severní Koreje, která je, nejen dle mého názoru a provedené analýzy,
v současnosti asi nejnebezpečnější aktér v celém regionu.422 Podobným, nicméně jakoby plíživým
nepřítelem, je značné podceňování vlivu překotného, vůči životnímu prostředí značně bezohledného
ekonomického rozmachu. Dnes sice může pomoci Číně v postupu na hospodářském žebříčku, ale také
dovést na ekologické dno, ze kterého se dnes Evropa a Severní Amerika jen pomalu léčí. Devastace
životního prostředí ohrožuje celkovou udržitelnost rozvoje všech zemí světa.
Jsou to tedy venkoncem globální problémy, které pravděpodobně změní dlouhodobě udržovaný čínský
názor na nedotknutelnost suverenity jednotlivých zemí, která je při sledování zejména klimatických
změn v krátké době prakticky neudržitelná. Čína, respektive mnozí její zástupci z řad odborných i
diplomatických, si už tuto realitu postupně uvědomují. Potřebné výsledky to ale stále nepřináší, jakkoliv
ČLR není jediným takovým ‚hříšníkem‘.423
V rámci čínské společnosti jsou identifikovány mnohé problémy, které více či méně ohrožují další
zdárný vývoj země, nicméně ani jeden z nich není nepřekonatelný. Čínské komunistické vedení si tyto
nedostatky evidentně uvědomuje, dává jejich řešením prioritu a stanovuje pro ně potřebná opatření. Ty
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Příkladem jsou např. hodnocení tato hodnocení: Examiner; North Korea: The most secretive and dangerous country in the world - See Video;
27. 11. 2010; [cit./vid. 19. 7. 2014]; http://www.examiner.com/article/north-korea-the-most-secretive-and-dangerous-country-the-world-seevideo nebo SIGAL, Leon V.; Disarming Strangers: Nuclear Diplomacy with North Korea; New Jersey; Princeton University Press; 1998,
eISBN 1-4008-0738-7; 322 stran; str. 149, 212 a dále nebo Survival: Global Politics and Strategy, Nuclear weapons and state survival in North
Korea; BRACKEN, Paul; pp. 137-153; Volume 35, Issue 3, 1993, str.137. 3. 3. 2008; [cit./vid. 19. 7. 2014];
http://dx.doi.org/10.1080/00396339308442703
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Snad nejflagrantněji se to ukázalo během Kodaňské konference ke klimatickým změnám v prosinci 2009, kdy mělo být dosaženo dohody na
dalším zpřísnění podmínek stanovených tzv. Kjótským protokolem. I z nevole ČLR a dalších zemí BRICS k dohodě nedošlo. Ani aktuální
výsledky snižování emisí nesvědčí o zásadních úspěších. Viz China Climate Change Info-net; US, China take small steps toward fighting
climate change, but differ on global plan; 9. 7. 2014; [cit./vid. 19. 7. 2014]; http://en.ccchina.gov.cn/Detail.aspx?newsId=47173&TId=96
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dokáže poměrně rychle a masivně nasazovat v až neuvěřitelně megalomanském provedení, což někdy
přináší další problémy.424
Zdá se mi však, že klíčový problém spočívá ve schopnosti dokázat oddělit zejména moc soudní a
výkonnou, což není pro žádný autoritářský režim logicky jednoduché. Důvod je zejména v tom, že se
tak otevírá cesta ke kritice režimu a celého systému, což je pro autoritativně řízený režim prakticky vždy
nepřijatelné, neboť to znamená potenciální otřesení pomyslného monolitu neomylnosti. Na druhé straně
pomyslných vah ale stojí obava, že takový režim postupem času ztratí kredit spravedlivého resp.
legitimního vládce. Onen kredit je pro ovládání země nezbytností. Pokud jej ztrácí, nejdříve je režim ze
setrvačnosti tolerován a v případě závažných chyb svržen, a podle mého názoru se oprávněně
domnívám, že i tento scénář by mohl být i v ČLR možný. Pakliže by se tedy měly synergicky sejít
faktory relativně nenadálého dramatičtějšího zpomalení ekonomiky425 zejména s dalšími korupčními
problémy na nejvyšší úrovni spojené se snahou o jejich zamlčení, režim by mohl být značně ohrožen
v jeho samotných základech i během několika dnů.
Nicméně je nutné zdůraznit, že komunistické vedení si tyto hrozby uvědomuje a příslušná opatření
svědčí o postupné liberalizaci nejen ekonomiky, ale i veřejného života. Jako příklad může sloužit i
celkem bizarní soudní rozhodnutí kuangtungského provinčního soudu o tom, že erotická masáž „se
šťastným koncem“ není považována za formu prostituce, jakkoliv je prostituce v zemi zakázaná, tudíž
provozovatel těchto služeb nebyl odsouzen.426 Je samozřejmě těžké posuzovat jedním případem celou
zemi, ale o tom, kam pravděpodobně celá země směřuje, to celkem barvitě svědčí, zejména o značném
uvolňování zdejších mravů.
Proto docházím k přesvědčení, že Čínská lidová republika nebude za podmínky nepodcenění některých
již výše zmíněných kritických faktorů v dohledné době podnikat otevřený ozbrojený konflikt na
jakékoliv mezinárodní úrovni. Pokud ale u vedení převládne názor, že by například menší konflikt mohl
424

Příkladem může být zmiňované vysazení 500.000km2 lesů jako tzv. Velké zelené zdi pro zamezení rozšíření pouště a pouštních bouří do
aglomerací na severovýchodě Číny, která je naneštěstí monokulturou, kterou může zlikvidovat např. škůdci obdobní lýkožroutům smrkovým či
plísním. Navíc jinak úspěšný projekt postrádá přidružené opatření, jako je omezení intenzivního využívání půdy pro zemědělskou výrobu,
zejména pak pastevectví, které dělá z jinak zelených ploch prašné pouště.
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odvrátit pozornost čínské veřejnosti právě od domácích problémů, které mohou poměrně lehce nastat,
asi by k takovému postupu znovu, jakkoliv po desítkách let, opět přistoupilo. Osobně se domnívám, že
příhodnější se v tomto smyslu jeví nevyřešené spory v Jihočínském a Východočínském moři.
Nepředpokládám ale, že by takový konflikt úmyslně vyvolával bez buďto výše uvedené souvislosti nebo
při ohrožení již existujících pozic ČLR, a to nejen v uvedených konfliktních oblastech.
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10 Geopolitika jako věda z věd a dat
Před závěrem této práce se ještě krátce vracím k problematice politické geografie či chcete-li geopolitiky
a ke způsobům, jak tato věda funguje, resp. jak by měla do budoucna fungovat. Geopolitika by se dle
mého názoru měla stát vědou, která buďto bude vědou pomocnou při studiu mezinárodních vztahů, nebo
vědou, která bude v prvé řadě dávat dohromady různé vědecké přístupy a dostupná data. Co tím míním?
Politická geografie se stala především způsobem, jak co možná nejbarvitěji a zároveň nejvýstižněji
poukázat na skutečnosti, které se v dnešním světě velmi dynamicky vyvíjejí. Tento vývoj začíná i díky
onomu známému a zároveň poměrně tajuplnému faktoru prohlubující se globalizace, stále více
stabilizovat a snižovat statistické výchylky. Zdá se, že celý svět se díky tomuto fenoménu
homogenizuje427. Přitom ale stále nenacházím potřebné hlubší studie, které by ukazovaly, jak k této
homogenizaci, která je, dle mého názoru, prokazatelná v mnoha sférách každodenního života,
dochází.428 Paradoxně totiž ‚hrozí‘, že predikce, jako je ta, o kterou jsem se v této práci pokusil, se
v konečném důsledku stanou relativně rutinním výpočtem. Důvodem je především to, že s vyšší
homogenizací světa se možnosti pohybu figurek – manévrování v dané situaci - značně omezí, jak to
velmi překvapivě sledujeme i v případě současné ukrajinské krize, čímž se mnohem lépe predikuje další
vývoj.429 Přitom aktuální stav politické geografie jako vědeckého přístupu nenasvědčuje tomu, že by
dokázala do této problematiky přinést nové postupy a myšlenky, které by se opíraly o projekci moci na
mapě, resp. na zemi.
Domnívám se proto, že by se politická geografie, či ještě lépe geopolitická studia, měla posunout od
popisu minulosti právě k co nejrealističtější predikci budoucnosti. V takových analýzách proto spatřuji
reálnou a také užitečnou budoucnost. Vítám poslední vývoj studia politické geografie na našem Institutu
politologických studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze a dovolím si doporučit, aby
v tom vedení fakulty dále pokračovalo. Jedná se stále o nepříliš probádanou oblast a zároveň zajímavou
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Stačí jen zmínit rychlost pronikání internetu a mobilních telefonů do každodenního života i v těch nejzapadlejších částech světa.
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Narážím tím na nedávné sestřelení malajsijského civilního dopravního letounu nejspíše proruskými separatisty, kteří se zmocnili raketového
systému země-vzduch nazvaný BUK, který schopný sestřelit objekty letící až 16km nad zemí. Viz Wikipedia, the free Encyclopedia; článek Buk
missile system; odst. Basic missile system specifications; 19. 7. 2014; [cit./vid. 19. 7. 2014]; http://en.wikipedia.org/wiki/Buk_missile_system.
Dnes tak může konflikt např. ve východní Evropě přímo ovlivnit životy prakticky všech zemí všech kontinentů.
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oblast, jak pro teoretická studia, tak pro praktické výsledky ve formách doporučení nejen pro náš značně
omezený český prostor ale i pro prostor evropský a v konečném důsledku i globální.
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Závěr
Ve výše uvedených kapitolách a podkapitolách jsem se pokusil poměrně důkladně popsat, metodicky
zkoumat a následně i konzistentně zanalyzovat aktuální a do určité míry i budoucí stav Čínské lidové
republiky z pohledu politického geografa. Sleduje nejen to, kde se země nachází, s kým sousedí, jaké má
vazby se svým okolím, jak se donedávna v tom či onom prostředí chovala, ale i to nejpodstatnější, tj. jak
se asi daný subjekt bude v určené budoucí periodě chovat, což je pro každého čtenáře – jímž by
primárně měli být tzv. ‚decision makeři‘ - asi to nejzajímavější.
Na úvod své práce jsem si stanovil hypotézu, že je krajně nepravděpodobné, že by Čínská lidová
republika byla hrozbou pro stabilitu světového politického systému a že by usilovala o prosazení
jakožto velmoci 1. řádu (supervelmoci) pomocí vojenské síly v míře, která by fyzicky ohrožovala
bezprostřední i vzdálené státní i nestátní celky.
Hypotéza to je na první pohled poměrně vágní, respektive se zdá, že ji lze poměrně jednoduše potvrdit.
Přezkoumal jsem několik mně známých metod, které se v současnosti na predikce používají. Zjistil
jsem, že mnohé z nich do značné míry postrádají reálné, respektive alespoň do přijatelné míry objektivní
a tudíž věrohodné hodnocení faktorů, které mohou indikovat, zda k eskalaci potenciálního konfliktu
dojde či nikoliv. Takové postupy/metody proto nemohou příliš věrohodně stanovit, zda by se vybraný
politický subjekt – v mém případě ve formě suverénního státu - rozhodl uchýlit k ozbrojenému konfliktu
či nikoliv. Neurčí přesně, s jakou mírou pravděpodobnosti ozbrojený konflikt nastane. Jak jsem výše
uvedl a mnozí experti to potvrzují, nelze nic dopředu zcela vyloučit, spíš naopak.430
Proto jsem se nejdřív pokusil zanalyzovat dosavadní relevantní teorie a přístupy a zkusil jsem nejen na
jejich základě identifikovat faktory, které považuji při rozhodování o vedení ozbrojeného konfliktu za
historicky a i aktuálně potenciálně rozhodující pro to, zda ten či onen konflikt otevřeně vypukne. Na
mysli jsem měl i moderní manažerské resp. ekonomické metody, zejména pak analýzu rizik, tzv. SWOT
analýzu, analýzu nákladů a výnosů apod., které by měly být i při studiu takových konfliktů použity.
Parciálním výsledkem bylo vytvoření seznamu celkem 21 faktorů, které jsem považoval při hodnocení
významnosti a logicky i rizikovosti prakticky jakéhokoliv konfliktu za důležité. Zvažoval jsem, které
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Viz též pozn. pod čarou č. 435, str. iii. Také Jiří Schneider to ve svém článku celkem jasně definoval, když mj. napsal, že „Žádný z odborníků
není v pozici zcela nezaujatého pozorovatele objektivních procesů. Hodnotí už tím, na která fakta se soustředí a jaký teoretický rámec zvolí“. v:
Mezinárodní vztahy – speciální číslo 2006; Je možná interdisciplinarita v oblasti společenských věd?; SCHNEIDER, Jiří, 2006; str. 72-79, str.79
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z vybraných faktorů jsou z určitých logických důvodů zejména u historických či lokálních konfliktů
nerelevantní resp. méně či více důležité. Co jsem nedokázal objektivně zhodnotit, byla významnost
každého faktoru. Dovolil jsem si tedy učinit relativně nezávislé šetření, ve kterém mi celkem 25 osob
tyto faktory dle svých názorů ohodnotilo. Na základě jejich hodnocení jsem ke každému faktoru stanovil
koeficient závažnosti, či chcete-li důležitosti. Následně jsem u každého konfliktu dle svého odborného
uvážení a ze znalosti souvislostí stanovil vlastní míru důležitosti daného faktoru v daném konfliktu, opět
numericky vyjádřenou v rozsahu 0 – 10 bodů, čím závažnější, tím vyšší je navržená hodnota.
Výsledkem jsou jak hodnoty konfliktů, kdy logicky vyšší hodnota znamená i vyšší riziko konfliktu,
ačkoliv některé faktory mají vlastnosti oboustranně fungující. To znamená, že paradoxně vysoká
hodnota některého faktorů či faktorů znamená, že daný faktor zvyšuje nepravděpodobnost vzniku
konfliktu, neboť daná věc je natolik delikátní, že by „nevyplatilo“ dané straně konflikt eskalovat na
ozbrojenou úroveň.
Celý tento soubor získaných dat a jejich výsledky ale nelze chápat ani interpretovat bez znalosti
souvislostí každého specifického konfliktu. Lze však konstatovat, že čím vyšší byla získaná celková
hodnota, tím zpravidla větší je potenciál konfliktu do úrovně cca 90 bodů u vybraného faktoru. Pokud
ale jeden či více faktorů získal více jak 90 bodů, možnost konfliktu se krom jednoho potenciálního
konfliktu - na Korejském poloostrově - paradoxně snižuje, neboť tyto faktory přímo souvisely
s eventuálním použitím jaderných zbraní a tudíž s rizikem nadměrných škod, které by u žádné ze
zúčastněných stran nevyvážila potenciální zisky i v delším časovém horizontu.431
Je to nakonec právě tento faktor, tedy existence rozsáhlých jaderných arzenálů schopných efektivně
zahubit celé masy obyvatel a kontaminovat rozsáhlá území. Zasažená území jsou pak na několik
generací až stovky let neobyvatelné. Případná jaderná válka by v současnosti vedla k totálnímu nebo
téměř totálnímu zničení lidstva. Nicméně dnes nelze bezpečně stanovit, kdy budou schopny zejména ty
největší velmoci se účinně ubránit jaderným raketovým útokům, což by zásadním způsobem změnilo
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K čemu by bylo například pro ČLR získání ruské Východní Sibiře, kdyby to znamenalo čelit jadernému útoku z ruské strany, jemuž s velkou
pravděpodobností nejsou schopni se ubránit a ztratili by tak nejen značnou část současné populace, ale i možnost návratu na kontaminovanou
půdu i po stovku let?
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chápání odstrašující hodnoty jaderných zbraní v arzenálech světových mocností a mohlo by vést
k potenciálnímu vedení konfliktů tzv. „pod jaderným deštníkem“.432
Nedomnívám se, že mnou vytvořený seznam 21 faktorů je konečný a to ať už jej můžeme považovat za
neúplný nebo naopak příliš široký. Ani se nedomnívám, že by získané koeficienty byly neotřesitelné,
naopak jsem toho názoru, že by mohly být předmětem hlubšího teoretického zkoumání ať už těch
konfliktů, které proběhly, mohly nebo nastat ještě mohou. Přesto se domnívám, že celkový koncept
hodnocení konfliktů, jak je v této práci navrhuji, by v budoucnosti mohl být životaschopný a po
případných modifikacích prakticky univerzálně použitelný. Nicméně tento koncept sám o sobě nemá tak
nosnou hodnotu, že by se dalo stavět pouze na něm. Proto je pokud možno vždy nutné vnímat jakýkoliv
konflikt ve své totalitě. Můj koncept hodnocení konfliktů pomocí určitých faktorů má primárně
indikovat míru nebezpečnosti. Může se tedy stát poměrně vhodnou pomůckou při snaze do určité míry
zjednodušit podobu potenciálních konfliktů do co nejjednodušší podoby, kterou pochopí i laik. Zároveň
ale nemůže nahradit nezbytný náhled zkušených odborníků, kteří zejména dané aktéry dlouhodobě
sledují a vědí nebo ale kvalifikovaně odhadují, co by se mohlo v potenciálních konfliktech stát,
respektive jak moc k nim mohou jednotliví aktéři inklinovat.
Když se vrátím k původní hypotéze, mám za to, že se mi ji podařilo částečně obhájit. Na základě výše
provedených analýz různých potenciálních konfliktů, ve kterých by měla ČLR hrát dominantní roli, je
krajně nepravděpodobné, že by Čínská lidová republika byla hrozbou pro stabilitu světového
politického systému a že by usilovala o prosazení jakožto velmoci 1. řádu (supervelmoci) pomocí
vojenské síly v míře, která by fyzicky ohrožovala bezprostřední i vzdálené státní i nestátní aktéry.
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Jakkoliv se ani jedna stať, které zde uvedu v souvislosti se studiem jaderných strategií, tomuto fenoménu přímo nevěnuje, poskytují velmi
dobrý vhled do celé problematiky tzv. vzájemně zaručeného zničení jadernými zbraněmi, strategií odstrašování resp. donucování a dilemat
spojených s protiraketovou obranou. Viz Mezinárodní vztahy 1/2014, Odstrašení a jaderná strategie: Konceptuální analýza; LUDVÍK, Jan; str.
27-40, nebo Mezinárodní vztahy 2/2013; Bezpečnostní dilema americké jaderné protiraketové obrany; KANTOR, Jiří, str. 27-50 či
Mezinárodní vztahy 1/2013, Role jaderných zbraní v bezpečnostní strategii Spojených států ve 21. Století; SMETANA, Michal, str. 27-49.

Nicméně zde jsou práce, které se konkrétními možnostmi takových konfliktů, zejména mezi Indií a Pákistánem, zabývají. Viz např. TELLIS
Ashley J., FAIR C. Christine, MEDBY Jamison Jo; Limited Conflicts under the Nuclear Umbrella: Indian and Pakistani Lessons from the
Kargil Crisis; Santa Monica, CA; Rand; 2001; 104 stran, nebo Indian Strategic Knowledge on Line; Limited War Under the Nuclear Umbrella
and
its
Implications
for
South
Asia;
KHAN
Khurshid;
2004;
[cit./vid. 19. 7. 2014];
http://indianstrategicknowledgeonline.com/web/LIMITED%20WAR%20UNDER%20THE%20NUCLEAR%20UMBRELLA%20AND%
20ITS%20IMPLICATIONS%20FOR%20SOUTH%20ASIA.pdf
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Zároveň je ale nutné upozornit na to, že existují konflikty, které by ČLR mohla za určitých podmínek i
úmyslně eskalovat. Zejména se jako takové nebezpečné konflikty jeví ty, které souvisí se snahou
stanovit jasné námořní hranice v Jihočínském a Východočínském moři. Zdejší spory se jeví jako
poměrně malicherné. Domnívám se, že tyto spory nebudou eskalovány do ozbrojené podoby, neboť
ČLR si eskalaci dnes ani v blízké budoucnosti nepřeje zejména kvůli vazbám, které v tomto regionu má
se stranami ve sporu, tj. s Japonskem, Tchaj-wanem Vietnamem, Filipínami, Malajsií, Brunejí a nepřímo
i se Spojenými státy americkými, kteří nejen v těchto mořích hrají roli mezinárodního četníka
disponujícího rozhodující vojenskou mocí.
Přesto se armáda ČLR už dnes připravuje na možnost rychlého obsazení sporných ostrovů, načež by
bylo velmi problematické ji z takto získaných ostrovů a ostrůvků vyhnat jinak než za cenu otevřeného
ozbrojeného konfliktu. Na druhou stranu právě zaplacená cena, tj. mezinárodním společenstvím
neuznané jednostranné obsazení těchto ostrovů a následné problémy s uplatňováním práv v rámci z nich
implikovaných exkluzivních ekonomických zón, by takové vítězství proměnilo v klasické vítězství
Pyrrhovo.
Ještě mnohem horší by byl vývoj mezinárodní pozice ČLR v případě, kdyby se rozhodla jednostranně
silou vynutit sjednocení Číny obsazením Tchaj-wanu. Samotný Tchaj-wan již tak disponuje
nezanedbatelnou vojenskou silou, která z ostrova činí prakticky nedobytnou pevnost, jenž Čína fakticky
nemůže získat. Navíc si ostrov stále udržuje velmi dobré vztahy s USA a vždy hledí na názor této země,
kdykoliv zvažuje případné definitivní odloučení se od Číny jako nezávislý stát. Nejen z těchto důvodů
tedy považuji i tento případný konflikt za téměř zcela nereálný.
Závěrem tedy opakuji, že ČLR, pokud nenastanou velmi zvláštní okolnosti v jejím vnitropolitickém,
hospodářském a sociálním vývoji resp. ve vývoji mezinárodního společenství, nebude reálně uvažovat o
použití svých ozbrojených sil na získání téměř jakýchkoliv partikulárních teritorií, neboť si uvědomuje
jejich cenu ve smyslu analýzy zisků a ztrát, které by z potenciálních konfliktů Číně vznikly. Přesto není
vhodné nevšímat si toho, jak se tato země a zejména její politické vedení činí v tom, aby se vrátila na
pomyslné mezinárodní a novodobě i globální výsluní, kam přirozeně patří. Doufám zároveň, že poměrně
inovativní koncept vyhodnocování míry nebezpečnosti jakýchkoliv konfliktům se eventuálně stane
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předmětem plodné diskuze, která povede k jeho eventuálnímu hlubšímu rozvoji, neboť si uvědomuji, že
rozhodně není dokonalý a musí být podroben kritickému přehodnocení.
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Mgr. Martin Petrtýl
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Tato disertační práce pojednává o aktuální a budoucí roli Čínské lidové republiky v 21. století.
K myšlence zpracovat podrobnou analytickou studii této země ve vztahu k jejímu okolí i k jejímu
vnitřnímu prostředí jsem se systematicky, byť s mnohými přerušeními, vracel po několik let. Rozmýšlel
jsem především způsob, jak skutečně vědecky, tj. věrohodně, v maximální možné míře ověřitelně,
vypracovat plnohodnotnou práci, která by obstála před kolegy z vědecké obce i přede mnou samým.
Logicky bylo a je mou snahou umožnit minimální možnost případné kritiky této práce za její formální,
obsahové či jiné nedostatky.
Nejdříve jsem se rozhodl poměrně detailně zanalyzovat aktuálně známé teoretické přístupy a metody
studia a to nejen v rámci politických věd, zejména pak ty používané politickými geografy, avšak i v
rámci ostatních příbuzných oborů, především z oboru studia mezinárodních vztahů, sociologie, obecné
politologie či bezpečnostních studií. Nechtěl jsem totiž studium problematiky potenciálu budoucího
vývoje Číny krátkozrace omezit pouze na použití teoretických přístupů a metod známých v politické
geografii či, chcete-li, geopolitiky. Naopak, pokusil jsem se zanalyzovat a využít i další metody
v prakticky celém jejich spektru. Zachovám respekt k tomu, že předmět studia nemůže být apriori
pojímán poměrně všeobjímajícími, ale zároveň špatně ověřitelnými pohledy na problematiku, tj.
holistickým či (téměř) komplexním pohledem.
Na základě vybraných metod výzkumu, které specificky použiji na jednotlivé aspekty zde zkoumaného
subjektu, jímž je Čínská lidová republika v jejím bezprostředním regionálním i celkovém globálním
prostředí s náležitým respektem k jejímu vnitřnímu prostředí. Popíši historický, aktuální a
předpokládaný budoucí stav této země a to především se snahou poskytnout maximálně plastický a
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dynamický obraz této země se snahou o zajištění pohledu zevnitř i z vnějšku, jakkoliv je to samozřejmě
velmi složité co do zachování komplexnosti a stručnosti zároveň.
V práci hodlám použít i různorodé komparační metody založené např. na historických analogiích,
statistických datech, i na neotřelých metodách srovnávajících co nejvíc vhodných informací, které jsou
pokud možno matematicky vyjádřitelné. Maximálně využiji znalosti politických, kulturních,
historických a geografických aspektů nejen studované země, ale i taková data, jako je míra konzistence
osídlení území, sociální a hospodářská soudržnost země a další relevantní a zároveň měřitelné aspekty.
Na základě dílčích analýz hodlám poskytnout celkové vyhodnocení role Číny, kterou by měla tato zatím
stále nejlidnatější a zároveň i s ohledem na svou populaci dlouhodobě nejdynamičtěji se rozvíjející země
zaujmout jak na globální úrovni, tak i na úrovni regionu Dálného Východu a Jihovýchodní Asie, i uvnitř
sebe sama. Je totiž nutné si uvědomit, že Čínská lidová republika je v základních měřitelných aspektech
v očích Středoevropana prakticky souměřitelná spíše s celým evropským kontinentem v geografickém
slova smyslu433 nežli s jednou větší či menší evropskou zemí.
Konečně, v závěru práce nabídnu teoretickou metodu, která by se pokusila ze všech aktuálně známých
metod nabídnout pravděpodobně neotřelé řešení, respektive pomůcku, která by dle mého názoru mohla
zjednodušit hodnocení nebezpečnosti potenciálních geopolitických, či chcete-li vnitrostátních a/nebo
mezinárodních konfliktů vůbec.
Věřím tak, že dokážu nebo vyvrátím v míře, kterou studium společenských věd reálně umožňuje, a
s využitím maxima dostupných informací svou základní tezi, tj. že je krajně nepravděpodobné, že by
Čínská lidová republika byla v horizontu cca 50 let hrozbou pro stabilitu světového politického
systému a že by usilovala o prosazení svých velmocenských ambicí za použití svých ozbrojených
sil v takové míře, že by ohrožovala její bezprostřední i vzdálené okolí. Přesto je nutné si uvědomit,
že dějiny a lidské společenství jsou, jakkoliv by si to vědecká společnost přála, fakticky
nepředvídatelnými entitami, u kterých lze pouze s určitou pravděpodobností určité události předvídat.
Tím míním geograficky pojímanou Evropu, tedy sahající od nejzápadnějšího cípu Portugalska, Islandu na severozápadě, k Špicberským
ostrovům na severu, k pohoří a řece Ural a pobřeží Kaspického moře na východě, k pohoří Kavkaz a pobřeží Černého moře po Bospor a
Dardanely na jihovýchodě a dále k evropské části Středozemního moře až po Gibraltarský průliv na jihu. Evropa tak zaujímá 10,382 mil. km2
pevninské plochy, kde žije přibližně 684 mil. obyvatel. Na druhé straně Čína (s Tchaj-wanem) 9,596 mil. km2 s 1 196 mil. obyvatel. Viz Hloušek,
Petr, Velký atlas světa, 5. Vydání, Kartografie Praha, a. s., 1995, str. 140 a 154 (údaje o obyvatelstvu k roku 1993). V roce 2009 byl v Evropě
odhadován počet obyvatel na 731 mil. a v roce 2010 v Číně (s Tchaj-wanem) na více jak 1362 mil. obyvatel.
433
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Jistotu, že se tak skutečně stane, nikdy nikdo předem neposkytne. Přesto lze na základě některých
skutečností předpokládat, že určitá entita bude za určitých podmínek jednat tak či onak. Jak autoři
publikace nazvané v českém překladu „Globální trendy 2030: alternativní světy“ uvedly ve shrnutí
„neusilujeme o to předvídat budoucnost – což by bylo nemožným počinem – ale poskytnout rámec pro
přemýšlení o možných budoucnostech a jejich důsledcích“434, což odpovídá i obhajobě neorealistické
teorie Kennetha N. Waltze, když tvrdí, že jestli jednoho dne vědci objeví konečnou teorii, nebudeme
stále schopni vše nebo mnohé předvídat.435
Musíme tedy prostě žít s vědomím, že nelze vše s naprostou jistotou předpovědět, jako to také do jisté
míry umí přírodní vědy. Můžeme se ale do jisté míry na základě získaných informací připravit na
předpokládané černé scénáře a podle toho dnes i zítra jednat.

National Intelligence Council; Global Trends 2030: Alternative Worlds; Washington DC; NIC; 2012; ISBN 978-1-929667-21-5; 140 stran;
www.dni.gov/nic/globaltrends, str. i
435 American Political Science Review; Evaluating theories; WALTZ, Kenneth N.; Vol. 91, No. 4, str. 916
434
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WITH JAPAN, INDIA, USA, RUSSIA AND EUROPE
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Doc. Dr. Bořivoj Hnízdo, PhD.

Supervisor:
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This dissertation discusses the current and future role of China in the 21st century. I worked with the
idea to prepare a systematically detailed analytical study of the country in relation to its surroundings as
well as its internal environment for more than 8 years, including many interruptions. I, above all,
contemplated about the way how to truly scientifically, i.e. credibly, it means in the maximum possible
the limits of verifiability, develop a full work that could hold up to the colleagues from the scientific
community and myself. It is logical it was and is my attempt to allow minimal possibility of any
criticism of this work for its formal, content, or other deficiencies.
First, I decided to analyse in some detail the currently known theoretical approaches and methods of
study, not only in political sciences, especially those used by political geographers, but also in other
related fields, especially in the field of study of international relations, sociology, political science or
general security studies. I did not want to study the issue is the potential for future development of China
being myopically limited to the use of theoretical approaches and methods known in current political
geography, or, if you prefer, geopolitics. On the contrary, I tried to analyse and use other methods in
their virtually entire spectrum while maintaining respect for the fact that the object of study cannot be
conceived by a priori rather all-encompassing, but poorly verifiable views on the issue, ie holistic or
(almost) a complex view.
On the basis of selected research methods , which I will specifically apply to individual aspects of the
examined entity, which is the People's Republic of China in its immediate regional and overall global
environment, with due respect to its internal environment, I will describe the historical, current and
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projected future status of the country, with a special effort to provide the most subtle and dynamic image
of the country, to provide a view from the inside and the outside, although it's obviously very difficult in
terms of keeping the complexity and brevity at the same time.
In this work I intend to use a variety of comparative methods based e.g. on historical analogies,
statistical data, and novel methods for comparing the most relevant information that are as far as
possible mathematically expressible. Maximum use of the knowledge of political, cultural, historical and
geographical aspects not only of the studied country but also data such as the degree of consistency
settlement of the territory, social and economic cohesion of the country and other relevant and
measurable aspects at the same time.
Based on the partial analysis, I intend to provide an overall evaluation of the role of China, which should
this still the most populous and also with regard to their population in the long term the most
dynamically developing country take on both the global level and regional level of the Far East and
Southeast Asia, and even within itself. It is important to realize that in the eyes of Central European the
People’s Republic of China is, in geographical terms, essentially in all measurable aspects practically
comparable rather with the entire European continent than with one larger or smaller European
countries.
Finally, in the conclusion part, I will offer a theoretical method that would try from all of the currently
known methods to offer novel solutions or aid that would, in my opinion, simplify the evaluation of the
hazard potential geopolitical, national and / or international conflicts at all.
Therefore I believe, I will prove or disprove that to the extent that the social sciences allow, and with
using the maximum available information, its basic thesis, namely that it is extremely unlikely that the
People's Republic of China will be for about 50 years term a threat to the stability of the world
political system and that it would sought to promote its superpower ambitions by means of use of
its armed forces to the extent that would threaten its immediate and distant surroundings.
However, it is important to realize that the future and the human community are, even though everybody
would wish it, including the scientific community, in fact unpredictable entities, whose development is
predictable only with some level of probability. No one can ever previously grant assurance that it
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actually happens, unless he or she was an oracle. Nevertheless, on the basis of certain facts it is possible
to assume that an entity will, under certain conditions, act this or that way. As the authors of a
publication called "Global Trends 2030: Alternative worlds" stated in the summary "we do not seek to
predict the future - which would be an impossible feat - but instead provide a framework for thinking
about possible futures and their implications"436, which corresponds to the Kenneth N. Waltz’s defence
of neorealist theory, claiming that even if “scientists will one day come up with a final theory … we will
not be able “to predict everything or even very much””.437
So we have to just live with the knowledge that not everything can be predicted with absolute certainty,
as it is also to some extent hardly possible even in the natural sciences. Nevertheless, we can, to some
extent, on the basis of the information obtained, prepare for the expected black scenarios and act today
and tomorrow accordingly.

436

National Intelligence Council; Global Trends 2030: Alternative Worlds; Washington DC; NIC; 2012; ISBN 978-1-929667-21-5; 140 stran;
www.dni.gov/nic/globaltrends, p. i
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American Political Science Review; Evaluating theories; WALTZ, Kenneth N.; Vol. 91, No. 4, p. 916
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PŘÍLOHA Č. 1.
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