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Abstrakt
Tato bakalářská práce Ruská zahraniční politika a orientace na východní vektor si klade
za cíl zjistit, do jaké míry přispívala na konci 20. století ruská strategie v Asii ke splnění
uvedeného klíčového politického cíle – omezení moci Spojených států amerických ve
světě. V polovině 90. let 20. století se zahraniční politika Ruské federace přeorientovala
z orientace pouze na Západ do více vektorů. Nejdůležitější roli získal východní vektor a
byly to zejména Indie a Čínská lidová republika, kterým se dostávalo největší
pozornosti. Rusko považovalo jejich dobrou úroveň za předpoklad prosazení a ochrany
ruských národních zájmů. Hlavním politickým cílem Ruska bylo dosáhnout omezení
moci Spojených států amerických v mezinárodních otázkách. První kapitola bakalářské
práce systémově popisuje přístup ruské zahraniční politiky v 90. letech 20. století, aby
vysvětila, proč se Rusko začalo orientovat na východní vektor. Druhá kapitola se
zaměřuje přímo na asijskou politiku Ruské federace. Třetí kapitola podrobně vysvětluje
vztahy mezi Moskvou a Pekingem a popisuje příčiny rostoucí důležitosti Čínské lidové
republiky v ruské zahraniční politice 90. let minulého století.

Abstract
The main goal of this bachelor thesis Russian foreign policy and eastern vector is to
find out how much Russian strategy in Asia contributed to fulfil stated political goal –
to reduce power of the United States of America in the world. In the middle of the
1990’s, the Russian foreign policy changed the direction from the western oriented
policy into the multivectoral one. The most important role got the eastern vector –
mainly India and People’s Republic of China. Russia considered the good relations with
those countries as a condition to enforce and to protect its national interests. The main
political goal of Russia was to limit the power of the United Stated of America in

international affairs. The first chapter presents the approach of Russian foreign policy in
the 1990’s and describes why Russia started to aim at eastern vector. The second
chapter explains the Russian policy in Asia. The third chapter describes in detail
relations between Moscow and Beijing and the cause of the growing importance of
People’s Republic of China in Russian foreign policy in 1990’s.
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Úvod
V polovině 90. let 20. století se zahraniční politika Ruské federace (dále jen
Rusko) přeorientovala z orientace pouze na Západ do více vektorů. Nejdůležitější roli
získal východní vektor a byly to zejména Indie a Čínská lidová republika (dále jen
Čína), kterým se dostávalo největší pozornosti. Indie byla pro Rusko zajímavou
možností obnovení dodávek zbraní. Dobré vztahy s Indií byly pro Rusko důležité
primárně proto, že společně země mohly vybalancovat vliv Číny v regionu a zajistit, že
jejich mocenské pozice nebudou oslabeny. Ačkoli vztahy s Indií byly pro Rusko
důležité, nebyl jim přisuzován takový význam jako vztahům s Čínou. Rusko považovalo
jejich dobrou úroveň za předpoklad prosazení a ochrany ruských národních zájmů.
Hlavním politickým cílem Ruska bylo dosáhnout omezení moci Spojených států
amerických v mezinárodních otázkách. Rusko-čínská spolupráce se zřetelně projevovala
při jednání Rady bezpečnosti OSN, kde se obě země ve velké části případů vymezovaly
vůči Západu. Rusko s Čínou spolupracovalo nejen na této mezinárodněpolitické úrovni,
ale také v energetice a v obchodu – především se zbraněmi.
Předkládaná bakalářské práce si klade za cíl zjistit, jak a do jaké míry přispívala
na konci 20. století ruská strategie v Asii ke splnění uvedeného klíčového politického
cíle – omezení moci Spojených států amerických ve světě. Autorka zastává názor, že
Rusko muselo zlepšovat vztahy s východními zeměmi kvůli zmenšení vlastního území
po rozpadu Sovětského svazu. Činilo tak - a to zejména v kontaktech s Čínou - proto,
aby si udrželo své mocenské pozice. První kapitola bakalářské práce systémově
popisuje přístup ruské zahraniční politiky v 90. letech 20. století, aby vysvětila, proč se
Rusko začalo orientovat na východní vektor. Tato kapitola se zdůrazňuje důležitost a
dlouhodobou kontinuitu vztahů Ruské federace ke Spojeným státům americkým, vůči
kterým se Rusko postupně začalo vymezovat na základě jednostranné prosperity
vzájemných vztahů.
Druhá kapitola se zaměřuje přímo na asijskou politiku Ruské federace.
Vysvětluje, co znamená termín „východní vektor“ a jak se vůči němu měnil přístup
ruské zahraniční politiky. V podkapitolách je věnována zvláštní pozornost členství
Ruska v regionálních organizacích, jako je Sdružení národů jihovýchodní Asie
(ASEAN) a Asijsko-pacifické hospodářské společenství (APEC). Dále pojednává o
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vztazích Ruska a Indie, které jsou považovány ruskými politickými představiteli za
předpoklad udržení si mocenské pozice ve světě a vybalancovaní posilující pozice Číny
v asijsko-pacifickém regionu. V poslední podkapitole je nastíněn neúspěšný pokus
založit spolupráci na trojstranné smlouvě mezi vládními představiteli Ruska, Indie a
Číny.
Třetí kapitola podrobně vysvětluje vztahy mezi Moskvou a Pekingem a popisuje
příčiny rostoucí důležitosti Čínské lidové republiky v ruské zahraniční politice 90. let
minulého století. V jednotlivých podkapitolách se zabývá politickou spoluprací,
bilaterálním obchodem a energetikou. Spolupráci ve vojenské oblasti je věnována
samostatná podkapitola, protože je jí v rámci rusko-čínských vztahů věnovaná velká
pozornost, a proto jí práce zvlášť vyčleňuje samostatnou podkapitolu a nevěnuje se jí
v rámci podkapitoly o bilaterálním obchodu.
Časové limity práce jsou stanoveny zánikem Sovětského svazu (období od roku
1993), kdy se Rusko definitivně vyrovnalo s důsledky rozpadu sovětského impéria a
z druhé strany rokem 1999, kdy první ruský prezident Boris Jelcin rezignoval.
Teritoriálně se práce týká Ruska a oblasti asijsko-pacifického regionu.
Z hlediska metodologie se tato práce pohybuje na poli moderní historie,
politologie a teorie mezinárodních vztahů. Pokud jde o zdroje, kompenzuje nedostatek
obtížně dostupných primárních pramenů tak, že čerpá z co nejširšího spektra odborné
sekundární literatury ve třech jazycích (češtině, angličtině a ruštině), jejichž autoři měli
podstatné primární dokumenty k dispozici.
Česky psaná literatura se vztahům Ruska k asijským zemím samostatně
nevěnuje. Pro kapitolu týkající se vztahů Ruska a Číny byla zásadní kniha Ivany
Karáskové, Slavomíra Horáka, Jakuba Kulhánka a Bohuslava Litery z roku 2011 Ruskočínské vztahy a EU: potenciál spolupráce a konfliktu1, která v jedné kapitole popisuje
součinnost obou zemí ve vojensko-bezpečnostní oblasti. Výběr anglicky psané
zahraniční literatury týkající se ruské zahraniční politiky v období 90. let 20. století je
1

Ivana Karásková a kolektiv, Rusko-čínské vztahy a EU: potenciál spolupráce a konfliktu (Praha:
MATFYZPRESS, 2011).

4
velmi široký. Nicolas K. Gvozdev a Christopher Marsh Russian Foreign Policy:
interests, vectors and sectors2. Kniha vyšla v roce 2014 a věnuje se jednotlivým
aspektům ruské zahraniční politiky. Gvozdev se orientuje zejména na zahraniční
politiku Ruska, zatímco Marsh se zabývá hlavně vojenskou spoluprací Ruska a Číny.
Současně autoři vysvětlují historický vztah mezi oběma zeměmi, spolupráce v politice a
v obchodu se zbraněmi. V knize je podrobně vysvětlená ruská multivektorová
zahraniční politika.
Práce Russia’s Foreign Policy: Change and Continuity in National Identity

3

ruského akademika Andreje P. Cygankova se významně zabývá změnami v ruské
zahraniční politice. Cygankov působí na Státní univerzitě v San Francisku a napsal
mnoho prací, které se ruskou zahraniční politikou zabývají. V použité knize
charakterizuje důvody, proč se Rusko odklonilo od prozápadní politiky, kterou na
počátku 90. let prosazovalo.
Pro kapitolu východního vektoru byla přínosná publikace Russia and East Asia:
The 21st Century Security Enviroment4, na které se podíleli Gilbert Rozman, Mikhail G.
Nosov a Koji Watanabe. Rozman je profesorem na univerzitě Princeton a působí zde na
oddělení jihoasijských studií. Nosov je členem ruské akademie věd v rámci níž působí
jako zástupce ředitele evropského institutu. Watanabe působil v letech 1993-6 jako
japonský velvyslanec v Rusku. Aktuálně je prezidentem japonského fóra (Japan Forum)
a působí v japonském centru pro mezinárodní výměnu (Japan Center for International
Exchange). Kniha se dotýká všech zásadních problémů v rámci vztahů Ruska a zemí
asijsko-pacifického regionu. Značně se věnuje oblasti bilaterálního obchodu a
energetické spolupráce.
Ucelený pohled na ruskou zahraniční politiku vůči zemím v asijsko-pacifickém
regionu nabízí kniha Russian Strategic Thought toward Asia5. Byla vydána v roce 2006
a jejími autory jsou Gilbert Rozman, Kazuhiko Togo a Joseph P. Ferguson. Togo je

2

Nikolas K. Gvozdev a Christopher Marsh, Russian Foreign Policy: interests, vectors and sectors (USA:
CQ Press, 2014).
3
Andrej Pavlovič Cygankov, Russia’s Foreign Policy: Change and Continuity in National Identity (USA:
Rowman & Littlefield Publishers, 2010).
4
Gilbert Rozman, Mikhail C. Nosov a Koji Watanabe, Russia and East Asia: The 21st Century Security
Enviroment (USA: EastWest Intitute, 2009).
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ředitelem institutu pro světové záležitosti na univerzitě Kyoto Sangyo. Ferguson je
prezidentem národní rady pro euroasijský a východoevropský výzkum (The National
Council of Eurasian and East European Research). Kniha v první polovině poskytuje
vysvětlení ruské zahraniční politiky v rámci jednotlivých časových období a v druhé
polovině se věnuje zvlášť problémům každé země daného regionu ve vztahu k Rusku.
Rusky psaná kniha Aktualnye problemy mezhdunarodnykh otnoshenii

6

od

Jevgenije P. Bažanova byla pro práci důležitá hlavně proto, že podrobně pojednává o
politické spolupráci mezi Ruskem a Čínou. Bažanov je aktuálně prezidentem
diplomatické akademie zřízené ruským ministerstvem zahraničních věcí v Moskvě.
Publikoval přes 40 publikací, které se týkají ruské zahraniční politiky.
Vztahem Ruské federace vůči zemím východního vektoru se zabývá kniha The
New Russian Diplomacy 7vydaná v roce 2002. Jedná se odbornou práci, jejímž autorem
je Igor S. Ivanov, který v roce 1998 nahradil Jevgenije Primakova ve funkci ministra
zahraničí Ruské federace. Ve svém úřadě významně vystupoval proti akcím NATO
v Jugoslávii.
Téma předkládané bakalářské práce pokrývá kromě knih také řada článků
v odborných časopisech. Mezi přední autory těchto článků patří Alexander Lukin, který
aktuálně zastává funkci ředitele moskevského centra, které se zabývá problematikou
jižní Asii a Šanghajské organizace pro spolupráci na Moskevském státním institutu
mezinárodních vztahů (Московский государственный институт международных
отношений

(Университет)

Министерства

иностранных

дел

Российской

федерации, zkráceně MGIMO)
K popisu poměru mezi Ruskem a Indií práce čerpá z publikace Abanti
Bhattacharyi. Ta působí v institutu pro bezpečnostní studia a analýzu v Dilí, který je pod

5

Gilbert Rozman, Kazuhiko Togo a Joseph P. Ferguson, Russian Strategic Thought toward Asia (USA:
Palgrave Macmillan, 2006).
6
Jevgenij Petrovič Bažanov, „Aktualnye problemy mezhdunarodnykh otnoshenii“ (Moskva: Nauchnaia
kniga, 2002).
7
Igor Sergejevič Ivanov, The New Russian Diplomacy (Washington: The Nixon Center and Brookings
Institution Press, 2002).
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záštitou indického ministerstva obrany. Autorka se zabývá vztahy Indie s Ruskem a
Čínou a odpovídá na otázku, proč nedošlo mezi zeměmi k vytvoření hlubší spolupráce.
Strategické partnerství lze definovat jako bilaterální vztah, který je pro zemi
důležitější než ostatní bilaterální vztahy. Pojem strategický často označuje zájem zemí
spolupracovat v budoucnosti v otázkách týkajících se bezpečnosti, obrany a ekonomiky.
Navázání strategického partnerství značí upevnění vztahů mezi oběma zeměmi a
uvolnění veškerých bariér, které by země mohly při budoucím vývoji brzdit. 8
Pojem východní vektor (восточный вектор) se poprvé oficiálně objevuje v
koncepci ruské zahraniční politiky z roku 2000. Cílem multivektorové zahraniční
politiky je vytvářet partnerství se všemi regiony obklopující Rusko a vybudovat dobré
vztahy s nejvýznamnějšími aktéry světa a mezinárodních vztahů, aby došlo k zajištění
výhodných podmínek pro ruské zahraničněpolitické zájmy a pro ruský rozvoj.
V praktické zahraniční politice Ruska můžeme vidět projevy multivektorové
zahraniční politiky již od druhé poloviny 90. let. Rusko se během 90. let stává členem
řady mezinárodních organizací, vztahy navazuje s nejrůznějšími regiony, vytváří
spojenecké aliance, vstupuje do dalších mezinárodních organizací. Témata, která na
mezinárodní scéně řeší a do kterých se Rusko zapojuje, se týkají nejrůznějších oblastí.
Je tedy zřejmé, že se Rusko zaměřuje na různé vektory. Multivektorovým přístupem si
Rusko udržuje roli aktivního hráče v mezinárodních vztazích, což pomáhá zvyšovat
jeho prestiž.9 S pojmem „východní vektor“ pracují ve své publikaci Russian Foreign
Policy: interests, vectors and sectors Nicolas K. Gvozdev a Christopher Marsh.
Rusko oficiálně neuznává, kvůli vztahům s Čínskou lidovou republikou,
Čínskou republiku (dále jen Tchaj-wan) a formálně s ní nenavázalo diplomatické
vztahy. Reprezentace Ruska na Tchaj-wanu probíhá skrze obchodní a kulturní
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„Behind China and Russia’s Special Relationship“, The Diplomat,
http://thediplomat.com/2016/12/behind-china-and-russias-special-relationship/ (staženo 23. 4. 2017).
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Andrej Pavlovič Cygankov, „Russia in Global Goverance: Multipolarity or Multilateralism?”,
Contemporary Global Governance: Multipolarity vs. New Discourses on Global Governance (Brusel,
2009), 55.
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kanceláře, nicméně vztahy se neodvíjejí na mezivládní úrovni. Mezi lety 1993-1996
byly mezi Ruskem a Tchaj-wanem ustanoveny neoficiální diplomatické vztahy.10

10
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1. Ruská zahraniční politika v 90. letech 20. století
Po rozpadu Sovětského svazu v roce 1991, musela Ruská federace čelit mnoha
výzvám a bylo nezbytné zaujmout nové stanovisko i v přístupu k zahraniční politice.
Výrazné geopolitické oslabení Ruska, jako jednoho z nástupnických států, vyústilo
v částečnou diskontinuitu mezi ruskou a sovětskou zahraničněpolitickou tradicí. Bylo
třeba se vyrovnat se značnou ztrátou vlivu na mezinárodní scéně a nově sestavená
demokratická vláda musela začít s procesem transformace a adaptace zahraniční
politiky.
Rusko bojovalo s nedávnou minulostí, se kterou se muselo vyrovnat, a také si
muselo určit své postavení po rozpadu bipolárního systému v mezinárodních vztazích.
V prvních letech Jelcinovy vlády se Rusko ve své zahraniční politice snažilo o zapojení
do západních struktur. Pro ruské představitele byly nadstandardní vztahy s USA, ať už
v pozitivní nebo negativní rovině, určitým potvrzením toho, že Rusko má stále ve světě
vlivnou roli. Právě zachování velmocenské pozice bylo podle rukých oficiálních
představitelů velice důležité, proto vztahy mezi USA a Ruskem hrají dominantní roli
v utváření jeho zahraniční politiky.11
Hned na počátku, Boris Jelcin, první prezident Ruské federace, všem vyjasnil, že
vztah se Západem a zejména se Spojenými státy americkými bude zcela jiný, než na
jaký byli všichni do té doby zvyklí. Odmítl veškeré možné modifikace sovětské
ideologie a zcela od ní upustil.12 Měl svou jasnou představu, jak by vztahy mezi
Ruskem a USA měly vypadat. V lednu 1992 prohlásil, že nevidí USA pouze jako
partnera, nýbrž jako spojence. Byl to klíčový zlom v zahraničněpolitické orientaci
Moskvy. Rusko přestalo cílit na USA svými jadernými raketami, přiznalo se
k celkovému rozsahu svého programu, který se týkal biologických zbraní, a zastavilo
jej. Dále přestalo podporovat protiamerické režimy a politické síly ve světě a ukončilo
své programy ze sovětské éry, které hrozily USA a Západu.13
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Karásková a kolektiv, Rusko-čínské vztahy a EU, 11−12.
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Interests (New York: M.E. Sharpe, 2009.), 219.
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Prvotní Jelcinovy představy o budoucnosti Ruska byly hodně ovlivněné jeho
okolím, zejména z politické strany Ruská sjednocená demokratická strana Jabloko
(Российская объединённая демократическая партия Яблоко) že Rusko má šanci se
rychle dostat do hlavních světových institucí, které byly vedeny právě USA a tím
prosazovat své zájmy na mezinárodní úrovni. Jeho cílem bylo stát se osmým členem
skupiny G7 za pomoci USA, které by poskytly Rusku finanční záruku. 14 Jelcin věděl, že
Rusko už ekonomicky a vojensky nedokážeudržovat svůj status supervelmoci, nicméně
trval na tom, aby jej USA odměnily za mírové ukončení studené války a umožnily mu
tak revitalizovat ruskou zaostalostí a rozpadem společného sovětského trhu značně
poškozenou ekonomiku. Dalším Jelcinovým požadavkem bylo uznání Ruska
Američany jakožto jedné ze světových velmocí s vlastními osobitými národními zájmy,
které je třeba respektovat. Pokud by ke splnění těchto požadavků USA odmítly
přistoupit, byl Jelcin podle amerického politologa Roberta Donaldsona připraven
obnovit studenou válku a opět se postavit na stranu protivníka.15
Zvolení Billa Clintona americkým prezidentem roku 1993 pro Jelcina
znamenalo, že našel partnera k naplnění své vize rusko-amerických vztahů. Na základě
jejich silného osobního vztahu se mezi lety 1993 a 1999 odehrálo 18 bilaterálních
setkání, mnohokrát více než za vztahů Michaila Gorbačova a Ronalda Reagana.
Vzájemný vztah Clintona a Jelcina umožnil značné zintenzivnění bilaterálních vztahů.
Na prvním z nich, které se konalo ve Vancouveru v dubnu 1993, Clinton a Jelcin slíbili
budování rusko-amerického partnerství. Ze strany týmu zahraničněpolitických poradců
Clintona byla artikulována naděje, že se nově rodící demokratický stát přidá svou
zahraničně-politickou strategií na stranu USA, zejména proto, že veškeré ruské politické
instituce, obchod a obrana byly reformovány na základě vedení a rad pocházejících
z Mezinárodního měnového fondu a Světové banky. Západu. Tento proces by ovšem
byl, podle vyjádření Strobba Talbotta, speciálního velvyslance pro bývalé sovětské státy
za vlády Billa Clintona, v memorandu A Strategic Allience with Russian Reform
z března 1993, ze strany západních institucí zastaven, pokud by se k moci na straně
Ruska dostali lidé a politické strany, kteří by tyto reformy nepodporovali. Proto bylo v
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zájmu americké vlády udržovat dobré vztahy s prezidentem Jelcinem a nepodporovat
opozici, která vůči němu vystupovala.16
Do roku 1996 se ruská vláda, složená z předsedy vlády Viktora Černomyrdina a
ze stran Náš domov – Rusko (Наш дом – Россия), Demokratická volba Ruska
(Демократический выбор России) a z opoziční strany Liberální demokratická strana
Ruska (Либерально-Демократическая Партия России), snažila téměř ve všem
vyhovět USA. Jednání s USA nadále upřednostňovala před vztahy s tradičními spojenci
z asijsko-pacifického regionu. Rady poskytnuté Rusku se neosvědčily a po jmenování
nezávislého politika Jevgenije Primakova ministrem zahraničí se postoj vůči USA
radikálně změnil. Primakov nebyl odpůrcem partnerství mezi Ruskem a USA, ale zcela
otevřeně hledal způsob jak limitovat vliv USA na veškeré ruské akce a snažil se zaměřit
na vytváření vztahu s ostatními mocnostmi, jako byla Čína a Indie. Primakov se snažil
prosazovat ruské národní zájmy, místo podporování zájmů USA a prosazování jejich
představ o tom jaké by opravdové ruské národní zájmy měly být.
Jelcinova naděje na partnerství s USA, se začala rozplývat s příchodem nových
problémů, jako například první konflikt v Čečně a prohlubování ekonomické krize,
které začaly ovlivňovat rusko-americkou bilaterální agendu. USA se v důsledku toho
rozhodly: a) zabránit jakémukoli rozšíření ruského vlivu v eurasijském prostoru, b)
rozšířit euroatlantické instituce, například NATO, na východ a včlenit do nich bývalé
státy sovětského prostoru, c) zajistit více možnosti, jak vést energetické produktovody a
obchod mezi Eurasií a zbytkem světa bez ruského vlivu a d) podporovat rozvoj volného
trhu a liberalismu v Rusku a bývalých sovětských státech na základě domněnky, že
demokratické státy budou k USA přátelštější a také budou podporovat jejich zahraniční
agendu.

17

I když v těchto rozhodnutích Clintonovy administrativy nebylo explicitně

řečeno, že jsou mířena proti Rusku, měla na vzájemný vztah negativní vliv. Následkem
realizace těchto rozhodnutí se Rusko stalo značně nedůvěřivým vůči americkým
záměrům, protože v konečném důsledku podle ruských představitelů omezovala ruské
politické, bezpečnostní a ekonomické zájmy. V rámci svého působení v Radě
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bezpečnosti Organizace spojených národů (dále jen OSN) Rusko začalo vetovat veškeré
rezoluce, které by potenciálně umožnily USA ovlivňovat situaci na území cizích států.18
V roce 1998 po ruské finanční krizi, která zdevastovala již oslabenou ruskou
ekonomiku a zcela zdiskreditovala rady jaké reformy zavést v Rusku, se ruská vláda
rozhodla odklonit od amerického vlivu a vedení. V roce 1999 se situace vyostřila s
vypuknutím konfliktu v Kosovu. Snaha USA obejít Radu bezpečnosti OSN a zapojit
jednotky NATO do operací ve východní Evropě se ukázala být značnou komplikací ve
vztahu s Ruskem. Když operace v březnu roku 1999 začala, Jevgenij Primakov, který
byl v té době premiérem Ruska, byl na cestě do Washingtonu, aby jednal s lídry USA.
V polovině své cesty, když se o akcích NATO dověděl, nařídil, aby se letadlo vrátilo
zpět do a Ruska
Rusko zastávalo názor, že veškeré konflikty by se měly řešit mírovou cestou a
absolutně nesouhlasilo se zapojením jednotek NATO, které konflikt řešily vojensky.
Nastal zásadní zvrat ve vztahu vůči USA – z potenciálního přítele a spojence se
postupně stal opět úhlavní nepřítel. Na základě nesouhlasu s bombardováním Kosova
došlo také k prohloubení vztahu Ruska a Číny. Primakov usiloval o ustanovení
strategického partnerství mezi Ruskem a Čínou, které pokládal za vhodnou protiváhu
vlivu USA, která by omezilatendenci k USA vedenému unilateralismu ve světě.19
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2. Východní vektor
Jak již bylo řečeno, od rozpadu Sovětského svazu se vedly debaty, jakým
směrem by se ruská zahraniční politika měla ubírat. Objevila se myšlenka, že jakákoli
zahraničněpolitická linie by se měla shodovat s opravdovými strategickými zájmy
Ruska a jeho cíly v rámci sociálního a ekonomického rozvoje.20 Dále existovaly názory,
že by ruské národní zájmy měly být dosaženy pomocí navázání bližšího vztahu
s euroatlantickým světem. Proti nim stály myšlenky, že by Rusko mělo hledat jiné
partnery, aby omezilo vliv Spojených států amerických ve světě.21
Na počátku 90. let se Jelcinova administrativa začala orientovat na Evropu a
USA. Tato orientace vyústila v touhu dostat se co nejrychleji na stejnou pozici, kterou
měly v té době západní země.22 Ostatním zemím nebyla věnována v té době pozornost.
Ke změně došlo za Primakova a objevil se koncept vektorů, protože se vyskytly nové
směry, kterými by se ruská zahraniční politika mohla odvíjet.
Východní vektor, který se v širším kontextu zaměřoval do oblasti Asie a
Tichomoří, zahrnoval strategické partnerství s Čínou i myšlenku vybalancování vlivu
Číny v regionu. Samostatný vektor vznikl také pro oblast Číny, aby řešil strategické
partnerství, které bylo podle mnohých nejlepší možností, jak ochránit a prosadit ruské
národní zájmy ve světě.23

2.1. Kozyrev – politika vůči východnímu vektoru
V roce 1992 Andrej Kozyrev, ruský ministr zahraničí, prohlásil, že rozvinuté
západní země jsou přirozenými spojenci Ruska. Tento výrok charakterizoval jeho
zahraničněpolitickou strategii.24 Kozyrev s Jelcinem se, v první polovině 90. let,
soustředili na budování vztahu s Evropou a USA. Bývalí asijští partneři, mezi které
patřila Čína, Indie, Mongolsko, Jižní Korea a Vietnam, byli odsunuti na vedlejší kolej.
Jedinou zemí, která si získala jejich pozornost, bylo Japonsko. To bylo díky své
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dynamické ekonomice zařazeno mezi západní bohaté a rozvinuté země. V té době bylo
členem G7 – sdružení ekonomicky nejvyspělejších států světa.25
Období, kdy v křesle ministra zahraničí (1991-1995) seděl Andrej Kozyrev, lze
zpětně rozdělit do dvou kategorií. Od roku 1991 do konce roku 1993 bylo orientováno
silně prozápadně a veškeré země, které se nacházely směrem od Ruska na východ, byly
považovány za nedemokratické a namířené proti kýženým západním ideálům. Od roku
1994 do 1995 poklesl v důsledku obvinění ze strany Státní dumy za přílišné podřízení se
Západu a ztráty velmocenského postavení ve světové politice Kozyrevův vliv na ruskou
zahraniční politiku. Prozápadní myšlenky stále převládaly, ale začaly se objevovat
skeptické názory opozice vůči Kozyrevově prozápadní strategii. Levice dokonce
vyzdvihla pozici Číny a její reformy a označila je jako model pro Rusko. 26

2.2. Primakov – politika vůči východnímu vektoru
Primakov zaujímal roli ruského ministra zahraničí od ledna 1996 do září 1998.
Ve stejném roce se stal ruským premiérem, ale až do května 1999 byl tím, který měl
na zahraniční politiku největší vliv. Jmenování Jevgenije Primakova v roce 1996
ruským ministrem zahraničí oficiálně ukončilo období, kdy Jelcin a Kozyrev orientovali
zahraniční politiku na Západ. Jeho jmenování signalizovalo návrat nejvlivnější sovětské
zahraničněpolitické strategie, která kladla zvláštní důraz na velmocenský status.27 Věřil,
že nové liberální hodnoty Ruska nesmazaly potřebu zachovat si status velmoci a potřebu
vyvažovat západní vlivy. Primakovova politika se opírala o dvě zásadní myšlenky.
První se týkala vztahu Ruska a USA. Rusko, dle jeho názoru, mělo ukončit éru
zahraniční politiky, která byla užitečná pouze pro Spojené státy americké. USA
prosazovaly pouze své zájmy a ty ruské byly přehlíženy. Druhá myšlenka kladla důraz
na obnovení vztahu s bývalými asijskými partnery, a to hlavně s Indií a Čínou. 28
Primakov zdůrazňoval důležitost multipolárního světa, který by zamezil tomu,
aby USA nadále absolutně prosazovaly své ambice. Významnou roli v rámci Primakovy
představy prosazování multipolarity získala OSN. Snažil se také o vytvoření politického
25
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bloku mezi Ruskem, Indií a Čínou, který by stála proti vlivu USA.29 Obrovskou výzvou,
které muselo Rusko čelit, byla expanze NATO na východ. Primakov poukázal, že
NATO pro Rusko nebylo vojenským problémem, ale problémem psychickým, protože
Rusko se stále vyrovnávalo s menším územím, vlivem a ztrátou velmocenského
postavení ve světě.30

2.3. Členství v regionálních organizacích
Primakov se snažil o aktivní rozvoj geostrategických a ekonomických vazeb
mimo Západ, aby došlo k posílení mocenské pozice Ruska ve světě na úkor pozic
Západu. Velký zájem projevil o asijsko-tichomořský region. Skrze regionální
organizace chtělo Rusko prosazovat multilateralitu. Získání členství ve Sdružení národů
jihovýchodní Asie a v Asijsko-pacifickém hospodářském společenství bylo pro zemi
velikým úspěchem.31

2.3.1. Sdružení národů jihovýchodní Asie (ASEAN)
Organizace Sdružení národů jihovýchodní Asie (ASEAN) byla prvním
regionálním útvarem, do kterého Rusko v 90. letech vstoupilo. Do roku 1999 zde
vstoupily Brunej, Filipíny, Indonésie, Kambodža, Laos, Malajsie, Myanmar, Singapur,
Thajsko a Vietnam. Organizace si kladla za cíl urychlit ekonomický růst, sociální
pokrok, kulturní rozvoj a vzájemné vztahy svých členů v rámci vojenskopolitické a
mezinárodně politické spolupráce. 32
Dialog s organizací začal v červnu 1996, kdy Primakov pozval jejího
generálního tajemníka Ajita Singha do Moskvy, aby s ním projednal ruskou účast v
organizaci. Požadoval, aby ruská pozice umožňovala partnerský dialog. ASEAN
z tohoto požadavku nebyl nadšený, ale na poslední chvíli, během meetingu v Jakartě
v roce 1996, rozhodnul o tom, že Rusko, spolu s Indií a Čínou, tuto pozici získá.
Členstvím v této organizaci Rusko posílilo svou roli v regionu.3334
29
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2.3.2. Asijsko-pacifické hospodářské společenství (APEC)
Asijsko-pacifické hospodářské společenství bylo organizací, která sdružovala 21
zemí. Cílem této organizace bylo zlepšit ekonomické a politické vztahy mezi členskými
státy. Přijetí Ruska do fóra Asijsko-pacifického hospodářského společenství v listopadu
1997 bylo jedním z největších úspěchu druhé poloviny 90. let. V roce 1998 se Rusko
stalo na summitu v Kuala Lumpuru oficiálním členem tohoto společenství. Členství
v APEC znamenal další vývoj ve vztahu Ruska a asijsko-pacifického regionu, zejména
s ekonomikami jeho členských zemí.35

2.4. Rusko - Indie
Jak už bylo zmíněno výše, po rozpadu Sovětského svazu nebyla Indie pro Rusko
podstatná. Nemohla jej ohrozit a zároveň od ní Rusko nechtělo nic získat. Proto jí
nebyla věnována taková pozornost, na jakou byla zvyklá z dob Sovětského svazu.36 Po
ochlazení vztahu Ruska a Západu, bylo jasné, že obnovení vztahu s Indií může Rusku
pouze prospívat. Vedení státních společností projevilo velký zájem o to, aby došlo
k obnovení ekonomických vazeb s Indií, hlavně v odvětví obrany. V lednu 1993
navštívil Boris Jelcin Indii a podepsal několik dohod o ekonomické spolupráci. V roce
1994 Rusko navštívil indický ministr zahraničí Pamulaparti Venkata Narasimha Rao,
jehož návštěva představovala dokončení procesu sblížení mezi oběma zeměmi. Ve
stejném roce navštívil Indii i tehdejší ruský premiér Viktor Černomyrdin.
V roce 1996, spolu s nástupem Jevgenije Primakova na pozici ruského ministra
zahraničí, opět oživla myšlenka na vytvoření strategického partnerství.37 To, že si
Primakov vybral Indii za zemi, kterou navštíví v rámci svých zahraničních návštěv
první, ukazovalo, že Indie získala opět na významu v ruské zahraniční politice. Byly
zavedeny pravidelná setkání mezi prezidenty a premiéry obou zemí, každoroční
summity konající se v jedné ze zemí a vzniklo nespočet pracovních skupin a
mezivládních úřadů.
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Jedním z cílů Primakova bylo obnovit roli Ruska jakožto hlavního dodavatele
zbraní Indii. V roce 1997 indický ministr zahraničí oznámil, že Indie zakoupila od
Ruska v posledních dvou letech zbraně v hodnotě 2 miliard amerických dolarů a že
probíhá diskuze o dalším nákupu v hodnotě 7 miliard amerických dolarů. Tímto
nákupem by se Indie dostala před Čínu v rámci objemu nákupů zbraní od Ruska.38 Ve
stejném roce byla podepsána dohoda o vojenské spolupráci na dalších deset let.
Smlouva zahrnovala nákup zbraní, společný výzkum a spolupráci a společný marketing
zbraní a vojenských technologií.39
Existovalo mnoho faktorů, které přitahovaly zájem Ruska do Indie a které dělaly
z jejich vztahu jeden z nejdůležitějších vztahů pro Rusko vůbec. Jakožto dvě nejslabší
světové velmoci vzájemně posilovaly své pozice v mezinárodních institucích a
zajišťovaly, že nedojde k jejich přehlížení ve prospěch USA, Evropy a Číny. Cílem
obou zemí bylo zamezit posílení vlivu Číny v asijsko-pacifickém regionu. Obávaly se,
že dojde k rozdělení euroasijského kontinentu na dvě části s různými sférami vlivu
v čele s Evropskou unií a Čínou. Pokračování v udržování vztahu sloužilo zájmům obou
zemí, i přes to, že se obě země snažily pro svůj vlastní prospěch posilovat vztahy
s dalšími velmocemi. 40

2.5. Rusko - Čína- Indie: spolupráce
V roce 1998 Primakov při jedné ze svých návštěv v Indii navrhl vytvoření
nového politického bloku mezi Ruskem, Indií a Čínou. Ten měl zajistit stabilitu v Asii a
potlačit vliv Spojených států amerických ve světě. Tento krok byl mnohými Američany
viděn jako čistě protiamerický. Existovaly ale i jiné důvody, proč Rusko považovalo
spojení Číny a Indie za důležité. Obě země historicky mezi sebou soupeřily o vliv
v Asii. Pro Rusko bylo klíčové, aby zamezilo veškerým možným konfliktům v regionu,
protože obě země byly významnými partnery a jakákoli roztržka mezi nimi by mohla
uškodit jejich vztahu s Ruskem. Indie a Čína mezi sebou totiž vedly závod ve zbrojení,
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který je často připodobňován k závodu mezi Sovětským svazem a USA.41 Proto bylo
pro Primakova prioritou vytvoření trilaterální spolupráce. Pro obranný průmysl byl
návrh spolupráce příznivým krokem, protože indické a čínské nákupy zbraní
dohromady představovaly zhruba 80 % celkové hodnoty ruského vývozu zbraní.42
Objevila se myšlenka zavést společná vojenská cvičení Ruska, Indie a Číny, ale ta byla
na konci 90. let považována na předčasnou.43
Posílení vztahu se dvěma vycházejícími velmocemi 21. století, bylo cestou,
skrze kterou Rusko mohlo opět získat ve světě význam. Vytvoření politického bloku
mezi Ruskem, Indií a Čínou představovalo možnost, jak mohlo Rusko zadržet expanzi
NATO na východ. Spolupráce měla sloužit k tomu, aby omezila americkou sílu a
posílila ruskou roli. Další analytikové tvrdili, že cílem Ruska bylo zaujmout pevné
místo mezi Západem a Východem, Atlantikem a Pacifikem a v poslední řadě mezi
NATO a Čínou.4445 Myšlenka této aliance se nenaplnila, protože Čína a Indie o ní
neprojevily zájem.46
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3. Rusko – Čína
3.1. Úvod
Rusko-čínské vztahy prošly od rozpadu Sovětského svazu radikální proměnou.
V první polovině 90. let 20. století byla ruská zahraniční politika orientovaná výrazně
prozápadně. V druhé polovině byla nucena k orientaci zahraniční politiky do více
směrů. Čína zaujala v ruské agendě mnohem větší roli. Pokrok, kterého obě země
dosáhly v rozvoji vztahů od počátku 90. let 20. stol. byl opravdu výjimečný. Vytvořily
fungující politické, ekonomické a strategické vztahy a ruská zahraniční politika ve
vztahu k Číně dosáhla pravděpodobně svého největšího úspěchu. Sblížení obou zemí
vyplynulo z potřeb národní bezpečnosti, úsilí o uchování nebo získání statusu velmoci,
snahy po vybalancování strategické rovnováhy a dalších konkrétních potřeb.47
Spolupráce Ruska a Číny v období 1993 – 1999 byla zásadní ve dvou směrech.
V politice došlo k vytvoření strategického partnerství, které ovšem nabylo hlubšího
významu až v roce 1999 a později, kdy se obě země začaly výrazně vymezovat proti
Západu, zejména vůči USA a organizaci NATO v rámci Organizace spojených národů.
Zde projevily zřetelně svůj nesouhlas s intervencí jednotek NATO v Jugoslávii v roce
1999. Daleko významnější roli měla v těchto letech spolupráce ekonomická, a to
zejména v rámci vojenské spolupráce – konkrétně na poli prodeje zbraní, kdy v sobě
obě země našly významného obchodního partnera a z celého vztahu vzájemně
profitovaly. Oblast bilaterálního obchodu a energetiky nebyla nijak výjimečná, ale i přes
to ji nelze v rámci ekonomických vztahů opomenout.48

3.2. Politická spolupráce
Po nástupu Borise Jelcina do úřadu prezidenta byl zájem o státy, se kterými
Rusko sdílelo hranice na východě, velmi malý. Rusko zcela podcenilo vývoj Číny a
dokonce se objevil návrh, aby Rusko dodávalo Číně elektronické zboží, o které tam již
nebyl zájem. Rusové si mysleli, že jejich úroveň je daleko vyspělejší, než ta čínská.
47
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Jakmile zjistili, že realita je úplně jiná, bylo nutné postoj k Číně radikálně změnit.
V lednu 1994 ruský ministr zahraničí Alexej Kozyrev prohlásil, že je Rusko připraveno
přehodnotit aktuální vztah s Čínou tak, aby nabyl strategického charakteru. Ve stejném
roce Rusko a Čína oznámily své konstruktivní partnerství. V polovině 90. let Rusko
začalo na Čínu upírat daleko větší pozornost než v předchozích letech. V roce 1995
Jelcin při svém proslovu v Kremlu vyjádřil své stanovisko vůči vztahu s Čínou
následovně: „Čína je pro nás důležitým státem. Je to náš soused, se kterým sdílíme
nejdelší hranici na světě a se kterým jsme odsouzeni žít a spolupracovat bok po boku.
Budoucnost Ruska závisí na úspěchu spolupráce s Čínou. Vztahy s Čínou jsou pro nás
extrémně důležité a také z hlediska celosvětové politiky. Můžeme se o Čínu opřít ve
vztahu se Západem. Západ tak bude jednat s Ruskem s daleko větším respektem.“4950
Za zlomový rok lze ve vztahu Ruska a Číny považovat rok 1996. V tomto roce
bylo po mnoha jednáních mezi Jelcinem a čínským prezidentem Jiang Zeminem
vyhlášeno strategické partnerství. Během společného jednání obě země našly společný
cíl. Tím bylo omezení dominance USA ve světě po ukončení studené války a vytvoření
multipolárního mezinárodního systému. Ve stejném roce bylo důležitým aspektem ve
vývoji rusko-čínských vztahů nahrazení Kozyreva Jevgenijem Primakovem na pozici
ruského ministra zahraničí. Na rozdíl od Kozyreva, který byl v prvním Jelcinově
prezidentském období propagátorem prozápadní zahraniční politiky, zejména s velkým
důrazem na USA, se Primakov rozhodl posílit vztahy s dlouhodobými partnery, jako
byla Indie nebo Čína.51
Změna přístupu ve vztahu s Čínou byla vysvětlována argumentem, že vytvoření
strategického partnerství slouží národním zájmům Ruska a koresponduje s nároky, které
vyplývají ze světového vývoje. Rusko a Čína se označily za dvě velmoci, které
pomáhají formovat multipolární svět, a bylo zdůrazněno, že silná a stabilní Čína
vyhovuje ruským bezpečnostním zájmům a je zároveň důležitým ekonomickým
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partnerem.52 Podle Igora Rogačeva, tehdejšího ruského velvyslance v Číně, bylo Rusko
nuceno spolupracovat úzce s Čínou, zejména kvůli geografické poloze obou zemí a také
proto, že nemělo v té době na výběr.53 Tak hluboká spolupráce nebyla možná s žádným
jiným státem. Se vzrůstající spoluprácí s Čínou, Rusko doufalo, že vyřeší své
strategické a ekonomické problémy. Ve snaze o zlepšení vztahů, se Rusko snažilo
zapojit do mezinárodních aktivit Číny, a také s ní spolupracovat v Organizaci spojených
národů a dalších mezinárodních organizacích. Podstatné pro fungování obou zemí
v mezinárodních organizacích bylo, že obě země chápaly multilateralismus pouze jako
nástroj k prosazování svých národních zájmů, nikoliv jako cíl. Cílem obou zemí bylo
posílit postavení země a na globální úrovni omezit dominantní postavení USA, jejichž
dominantní status byl považován oběma zeměmi za zcela nepřípustný.54
Nové spojenectví na úrovni mezinárodní politiky bylo nejlépe viditelné v roce
1999, kdy došlo k operacím NATO na Balkáně a zejména v Kosově. Srbsko, které bylo
považováno za ruského spojence, bylo bombardováno jednotkami NATO. Zásah byl
odsuzován hlavně ze strany Ruska za narušení suverenity státu. To vedlo k dalšímu
výraznému ochlazení vztahu mezi Ruskem a USA. Jelcin dokonce při jednom ze svých
proslovů prohlásil, že Rusko je jadernou mocností, což bylo přímo mířeno na USA.
Rusko a Čína tyto intervence na Balkáně chápaly jako precedent možného zásahu
NATO i na jejich vlastním území. V té době Rusko čelilo nepokojím v Čečně a Čína se
obávala možnosti zásahu v provinciích Tibetu, Vnitřního Mongolska, Sin-ťiangu a na
Tchaj-wanu. Pro Čínu bylo zásadním bodem zlomu bombardování čínského
velvyslanectví v Bělehradě, které se omylem stalo terčem útoku NATO. Od té doby se
začala aktivně vymezovat vůči Západu. To bylo pro Rusko zlomovým okamžikem. Na
konci 90. let obě země zaujaly pozici proti USA a posílily svou spolupráci zejména
v oblasti působení v Organizaci spojených národů. Došlo k tomu, že blokovaly veškeré
západní návrhy na intervence v rámci fungování OSN. Hrozba dvojitého veta donutila
USA obejít rozhodnutí OSN v otázce bombardování Kosova. Díky tomuto kroku došlo
na straně Ruska a Číny k dalšímu spojení, které pokračovalo i v následujících letech.55
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3. 3. Rusko – Čína: Bilaterální obchod
Čína byla v období vlády prezidenta Borise Jelcina pro Rusko jedním
z nejdůležitějších obchodních partnerů. V roce 1993 zaznamenala úroveň obchodu mezi
Ruskem a Čínou rekord v podobě obratu v hodnotě 7,67 miliard amerických dolarů,
nicméně v dalším roce došlo k poklesu obratu o 36,5 % na pouhých 5,08 miliard
amerických dolarů. Tento pokles byl spojován především s tvrdými opatřeními na
hraničních přejezdech a rozvojem ilegálního obchodu na hranicích. Od té doby se
úroveň obchodu nedostala na tu z roku 1993, i přes to se každý rok obrat pohyboval v
rozmezí 5-6 miliard amerických dolarů. Příkladem může být rok 1997, kdy hodnota
ruského exportu do Číny byla okolo 4 miliard amerických dolarů a export z Číny do
Ruska okolo 1,3 miliard amerických dolarů.56
Mezi komodity, které Rusko prodávalo Číně, patřila chemická hnojiva,
válcované železo, ocelové tyče, betonářská ocel, válcovaný drát, koncentráty
z neželezných kovů, neželezný kov, ropa a produkty z ní, průmyslové dřevo, chemické
produkty, automobily, vysokovýkonné traktory, vybavení letadel a kovozpracující
stroje. Čína naopak Rusku dodávala oblečení a obuv, textilie, domácí elektrické
spotřebiče a potraviny. Levné zboží pocházející z Číny bylo často kritizováno pro svou
nevalnou kvalitu. Problém byl vyřešen hned na počátku roku 1993, kdy Rusko zavedlo
povinnou certifikaci pro veškeré zboží. Čínské produkty musely splňovat požadavky
týkající se bezpečnosti, zdraví, vlastnictví a ochrany životního prostředí.57
Jedním z hlavních důvodů, proč nedošlo k výraznějšímu rozšíření bilaterálního
obchodu, byl nesoulad mezi ruskou a čínskou ekonomikou. Na počátku 90. let se
objevily odhady, které tvrdily, že by vzájemná spolupráce na poli ekonomiky mohla jen
vzkvétat. Rusko bylo orientováno na produkty těžkého průmyslu, zatímco Čína byla
orientována na konzumní zboží, kterého byl v té době v Rusku, nedostatek. Ani jedna
strana ovšem neprojevila zásadní zájem o zboží strany druhé, protože mohla dostat
daleko kvalitnější ze Západu. Dalším důvodem, proč se bilaterální obchod nerozšířil,
bylo problém s poskytnutím technologií a know-how, které obě země potřebovaly
56
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k dalšímu rozvoji. Ani jedna ze zemí moderní technologie a know-how neměla. Obě
země disponovaly technologiemi, které byly vyvinuty v Sovětském svazu. Ty ale již
byly zaostalé oproti technologiím, které nabízel Západ.
Dalším problémem, kterému musely země v rámci rozvoje bilaterálního obchodu
čelit, byl transport zboží. Existovaly dvě železnice, které vedly přímo přes ruskočínskou hranici. První byla Zabajkalsk – Manzhouli a druhá Grodekovo – Suifenhe.
Chyběly železniční cesty, které by země mohly používat k výměně svého zboží. Kvůli
neschopnosti přepravovat zboží zůstalo 30 % všech kontraktů mezi Ruskem a Čínou
nesplněno a každý den 3000 až 5000 nákladních vozů se zbožím určeným Číně zůstalo
stát na ruské železnici.58 Přeprava přes Mongolsko, která by oběma zemím pomohla,
nebyla kvůli chybějící smlouvě mezi zeměmi možná. Stejný problém měly země
s Kazachstánem – také tam chyběla smlouva, která by povolovala používat hraniční
přechod a železnici.

3.4. Vojenská spolupráce
Po rozpadu SSSR se vytvořila unikátní situace, která zásadně podnítila zahájení
a rozvoj vojenské spolupráce obou zemí. Rusko po SSSR zdědilo výrazně
předimenzovaný zbrojní průmysl. Problémem pro něj bylo to, že mu odpadly dodávky
výzbroje a výstroje pro ruskou armádu, která měla výzbroje nadbytek. Na druhé straně
kvůli špatné hospodářské a finanční situaci neměla ani prostředky na nákupy náhradních
dílů.59 Zmizel také vývoz do zemí, které dříve tvořily součást sovětského bloku a také
do řady zemí třetího světa. Pro přežití ruského zbrojního průmyslu proto bylo nutné, aby
nalezl nová odbytiště pro vývoz. Ve stejném období čelila Čína, kvůli událostem na
náměstí Tchien-an-men v roce 1989, zbrojnímu embargu ze Západu, a proto hledala
dodavatele zbrojních systémů, které by jí pomohly zmodernizovat zastaralou armádu.
Dodavatelem zbrojních systémů se tedy stalo Rusko a obě země začaly ze vzájemné
spolupráce profitovat.60
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Čínské nákupy zbraní v Rusku se soustřeďovaly zejména na moderní leteckou
techniku, raketovou techniku, vybrané typy válečných lodí, letecké motory, radary a
vybavení letadel. Ve zbývajících případech se jednalo o vzorky výzbroje a výstroje. 61
Čínská armáda a průmysl získaly během 90. let z Ruska moderní výzbroj a výstroj a
odhaduje se, že ruský vývoz zbraní do Číny v těchto letech tvořil 25-50 % celkového
ruského zbrojního vývozu. Dle odhadů amerického ministerstva obrany vystoupaly
zisky z prodeje zbraní Číně z průměrného zisku jedné miliardy amerických dolarů od
začátku 90. let na téměř dvě miliardy amerických dolarů v roce 1999.62
Jednotlivé zbrojní obchody mezi Ruskem a Čínou od roku 1993 - 1999, které
bylo možné identifikovat:

❖

Od roku 1993 dodávalo Rusko Číně pro protivzdušnou obranu moderní
systémy S-300PMU-1. Ty vytvořily základ protiletadlové obrany. Údajně šlo o
850 raket. Na tyto dodávky navazovala koupě systému S-300PMU-2 v celkovém
počtu 144 raket.

❖

V polovině 90. let dodalo Rusko Číně čtyři ponorky projektu 636
„Kilo“. Čína později objednala dalších osm modernizovaných ponorek projektu
636E v celkové hodnotě 2 miliard amerických dolarů.

❖

V první polovině 90. let bylo zakoupeno pro pozemní armádu asi 200
ruských tanků T-80U a více než sto samohybných minometů 2C23 Nona.63
Jednalo se opět o malý počet, takže se počítá se předpokladem, že je Čína
koupila zejména se záměrem seznámit se s moderními zbrojními systémy.64

❖

V první polovině 90. let Čína zakoupila od Ruska 10 dopravních
letadel I1-76 a 200 zmodernizovaných radiolokátorů Žuk, které byly určeny pro
vlastní stroje F-8II. Zakázka byla postupem času rozšířena o 300 leteckých
motorů pro vlastní stroje.

❖

V roce 1995 Čína od Ruska zakoupila 24 stíhacích letadel SU-27SK
v celkové hodnotě 2,2 miliardy amerických dolarů. Tato stíhací letadla měla
minimální možnosti útoků proti pozemním cílům.
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❖

V roce 1996 došlo k uzavření dohody o licenční výrobě 200 stíhacích
letadel SU-27SK a cvičných SU-27B v celkové hodnotě 2,2 miliardy
amerických dolarů. Rusko dodávalo motory, radary a další přístrojové vybavení.
Postupem času se podíl čínské komponentové výroby zvyšoval a dosáhl na 90 %
hodnoty letadel. Dohoda byla uzavřena s platností až do roku 2008.

❖

V roce 1997 zakoupila Čína 35 systémů Tor-M1 pro protivzdušnou
obranu armády, nebo spíše klíčových pozemních objektů. Tento nákup proběhl
pouze v malém objemu, tudíž se odhaduje, že sloužil k obraně pouze klíčových
objektů nebo k seznámení se s technikou.

❖

V roce 1997 také Čína koupila pro své válečné námořnictvo dva
torpédoborce projektu 956E „Sovrenennyj“. První z nich převzala čínská armáda
v roce 1999. Později došlo k nákupu dalších dvou modernizovaných
torpédoborců projektu 956EM, jejichž cena byla odhadována na 1,4 miliardy
amerických dolarů.

❖

V roce 1999 koupila Čína od Ruska 48 víceúčelových letadel SU30MKK, která prošla výraznou modernizací. Ohledně této zakázky se údaje
rozcházejí, jiné zdroje tvrdí, že se mělo jednat o 40 strojů v hodnotě 2,5 miliardy
amerických dolarů.

❖

Odhaduje se, že Čína koupila od Ruska přes 100 baterií, které chrání
centra měst a část se nachází v provincii Fu-ťien, která leží naproti Tchaj-wanu.
Kromě přímých dodávek výzbroje a výstroje bylo odhadováno, že na ruských

vojenských školách studovalo ročně přibližně 200 čínských důstojníků. Vztahy ruské a
čínské armády se udržovaly na nízké úrovni, omezovaly se zejména na výměnu delegací
nebo pozorovatelů na cvičeních.65
Čína v 90. letech nebyla schopna sama produkovat zbraně, proto pro ni bylo
spojení s Ruskem ze strategického hlediska zcela nutné. Postupem času se Čína přestala
orientovat primárně na zisk zbraní, ale přešla na strategii, která jí měla přinést zisk
technologií, které by jí umožnily vyhnout se závislosti na ruských dodávkách. Snažila se
64
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zkopírovat ruské systémy, a proto se odhadovalo, že nákupy výzbroje a výstroje v
malém objem, sloužily primárně právě k těmto účelům. Prodej zbraní a dalších
vojenských technologií Číně tvořil jedno z nejsilnějších spojení v rusko-čínských
vztazích, alespoň v období vlády Borise Jelcina.66

3.5. Energetika
V 90. letech hledaly ruské energetické společnosti prostory, kam by mohly
prodat ropu, plyn a elektřinu. Zajímavý pro ně nebyl pouze západ, ale i východ.
Dodávky energií zajišťovaly vyhlídku na vytvoření pevného ekonomického spojení a
následující stabilitu ve vzájemném vztahu. V roce 1997 podepsal ruský premiér Viktor
Černomyrdin smlouvu, která slibovala těžbu plynu v oblasti Irkutsku a také stavbu
plynovodu směřujícího právě z Irkutsku do Číny. Tento plynovod měl Čínu zásobovat
s 20 miliardami metrů krychlových plynu ročně po dobu 25-30 let.67 Ve stejném roce
byly navrženy plány na plynovody, které by vedly ze západní Sibiře do Šanghaje. Tyto
plynovody by pokryly potřeby plynu na rozrůstajícím se čínském jihovýchodě.
Ruský dálný východ a východní Sibiř měli v roce 1995 nadbytek vygenerované
elektřiny o více než 50 miliard kWh. Právě takový byl v té době energetický deficit
Číny. Cena elektroinstalací byla odhadnuta na 1,6 miliardy amerických dolarů a
návratnost této investice by byla pouze jeden rok. Tento projekt také nebyl uskutečněn.
I přes marné pokusy Ruska spolupracovat s Čínou v oblasti energetiky – dodávka turbín
pro stavbu vodního díla Tři soutěsky, energetická spolupráce ve východní Sibiři a na
ruském dálném východě, existovala oblast, kde byla spolupráce úspěšná. Tou byla
dodávka ropy ze Sachalinu do Číny. V roce 1999 dodala ruská společnosti Jukos 1,5
milionu tun ropy do Číny. 68 Co se týče projektů týkajících se energetiky, tak zůstaly ve
velké míře pouze na papíře a k realizaci došlo pouze v minimálním počtu případů.69
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Závěr
Rozpadem Sovětského svazu vznikla pro Rusko, jako jeho nástupnický stát,
nová výzva. Jeho představitelé se museli vypořádat s podstatně zmenšeným územím a
současně také se vším, co pomyslně představovalo sovětské dědictví. Aby si Rusko
udrželo své mocenské postavení ve světě, muselo značně modifikovat původní
sovětskou zahraniční politiku. Prvotní prozápadní orientace nepřinesla rychle očekávané
výsledky, proto začalo Rusko hledat nové možnosti, kam svou zahraniční politiku
orientovat. Státy asijsko-pacifického regionu se mu nabízely svou geografickou polohou
a svou roli zde hrály také historicky dobré vztahy s některými ze zemí.
Z výše provedené analýzy plyne, že výraznější zaměření ruské strategie na oblast
Asie bylo pro Rusko výhodné a přispělo k dosažení výše zmiňovaného klíčového
politického cíle - omezení moci Spojených států amerických ve světě. Skrze svou
východní politiku Rusko upevnilo svou pozici v asijsko-pacifickém regionu, získalo
členství v regionálních organizacích a získalo významné spojence, na které mohlo
spoléhat v rámci své zahraniční politiky. Rusku se povedlo zamezit hegemonii USA.
Díky nadstandartním vztahům s asijskými zeměmi se mu podařilo vytvořit významnou
protiváhu vůči Západu v mezinárodních vztazích.
Jedním z nejvýznamnějších partnerů se v 90. letech stala Indie, se kterou Rusko
navázalo významnou vojenskou spolupráci. Země spolu navázaly strategické partnerství
a snažily se spolu o oslabení pozice Číny v regionu. Ještě významnější vztah než s Indií
navázalo Rusko s Čínou. Ta se stala pro Rusko jedním z nejvýznamnějších obchodních
partnerů. Nicméně v období od roku 1993 do 1999 se bilaterální obchod setkával spíše
s problémy, které mu nedovolovaly se dále rozvíjet. Byl to zejména nesoulad mezi
ruskou a čínskou ekonomikou, chybějící technologie a know-how, které byli třeba
k dalšímu rozvoji ekonomik. Ačkoli v oblasti politiky se země snažily vymezit vůči
Západu, zejména Spojeným státům americkým, v oblasti ekonomiky dávaly přednost
západnímu zboží a technologiím. Dalším problémem, se kterým byly konfrontovány,
byl spjatý s přepravou zboží a chybějícími obchodními cestami.
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Oblastí, kde je spolupráce obou zemí zřetelná nejvíce, je prodej zbraní. Čína, na
kterou bylo Západem uvaleno embargo, přistoupila s nadšením k možnosti nákupu
zbraní z Ruska. Rusko, které procházelo špatnou ekonomickou situací, na druhé straně
uvítalo příliv peněz z Číny. Moderní letecká technika, raketová technika, vybrané typy
válečných lodí, letecké motory, radary a vybavení letadel byly předmětem obchodu.
Čína tak od Ruska získala kvalitní výstroj a výzbroj. Mimo to bylo čínským vojenským
důstojníkům umožněno studovat na ruských vojenských školách. Postupem času se
čínská poptávka obrátila zejména na technologie.
Vztah Ruska a Číny prošel během 90. let velkým vývojem. Postupem času
dostával čím dál tím větší význam. Vyhlášení konstruktivního partnerství v roce 1994 a
strategického partnerství v roce 1996 bylo významným politickým krokem na obou
stranách. Příznivé pro budoucí vývoj bylo v roce 1995 nahrazení ministra zahraničí
Alexeje Kosygina, Jevgenijem Primakovem, který vnesl do ruské zahraniční agendy
důraz na oblast Asie na úkor vztahů zejména se Spojenými státy americkými. V roce
1999 došlo k významnému posilnění vztahu na základě nesouhlasu s intervencí jednotek
NATO v Jugoslávii a obavami, aby se země nestaly další potenciální obětí budoucí
intervence. Obě země na globální úrovni prosazovaly multilateralismus, který viděly
jako možný nástroj k prosazování svých zájmů. V neposlední řadě je spojovaly podobné
problémy v rámci jejich vnitřní politiky (separatistické tendence).
V mezinárodně politické sféře Rusko a Čínu spojoval relativně pevný společný
postoj v některých mezinárodních otázkách (bombardování Kosova, opozice vůči
americké hegemonii), ale obě země si zachovaly své vlastní agendy, které se lišily od
zájmů druhé strany. Rusko v mezinárodních organizacích volilo opatrný přístup ke
spolupráci s Čínou z obavy, že by se do budoucna mohlo stát ve svazku slabším
aktérem. Na druhou stranu by mu nevadilo, kdyby mohlo vliv Číny využívat a vytvořit
mnohostrannou opozici vůči Spojeným státům americkým. Důkazem je snaha Ruska o
vytvoření triangulárního systému Rusko-Čína-Indie.
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Summary
After the dismiss of the Soviet Union, Russia had to face new challenges. Its
representants had to deal with the smaller territory and everything connected to Soviet
heritage. Russia had to modify Soviet foreign policy to maintain its greatpower status in
the world. The first pro-western orientation didn’t bring the expected results and Russia
had to find the new possibilities for its foreign policy. The states of Asia – Pacific
region had a great geographical location and the historically good relations with some of
the also played an important role.
This analysis shows that stronger focus of Russian strategy on Asia was
succesful and helped to achieve the key goal – the limitation of power of the United
States of America. Through its eastern oriented policy Russia gained a sifnificant
position in the region and also got membership in some of regional organizations. Also
gained allies who supported it in execution of its foreign policy. Russia managed to
limit the U.S. hegemony in the world. Thanks to the above-standard relations with
Asian countries Russia managed to create a counterbalance for the West in interantional
relations.
One of the most important allies in 1990’s became India. The military
cooperation between those two countries became significant. The countries established
the strategic partnership and tried to limit the power of People’s Republic of China
(China) in region. The most important relationship of all was the relationship with
China. China became for Russia the one of the most important partners in bilateral
trade. However from 1993 to 1999 there were some limitations which didn’t allow to
develop it. It was mainly the inconsistency between Russian and Chinese economy,
missing know-how and technologies who were absent and needed for next development.
Although the both countries tried to define their policies against the USA, they prefered
Western goods and technologies in the economy. The next problem was connected to
the trasport of goods and missing trade routes.
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The area in which the cooperation was the most significant was the arms trade.
The West imposed embargo on China. The offer from Russia was welcomed. Russia
was going through the bad economical situation and also welcomed the purchases from
China. Modern aircraft technology, missile technology, certain types of battleships,
aircraft engines, radars and the equipment were purchased. China got the equipement of
a good quality. Also there was a posibility for Chinese soldiers to study at Russian
military schools. In the course of the time China’s demand focused more on
technologies.
The relationship of Russia and China went trough a great development in the
1990’s. The relationship gained more signifikance with time. Declaration of
constructive partnership in 1994 and strategic partnership in 1996 was important
political manoeuvre. The change of the minister of foreign affairs became a welcomed
change in 1995 mainly because of the change of political agenda. Primakov focused on
Asia and the USA became less significant than during the term of Kozyrev. In 1999 the
relationship became even stronger thanks to the disapproval of the NATO intervention
in Yugoslavia. The countries were affraid of the similar action on their own area. The
both countries supported the idea of multilateralism and considered it as a main tool to
enforce their interests. Last but not least the countries were connected through the
problems in thein domestic policies (separatism).
Russia and China were connected by the firm attitude to the certain international
affairs (bombing of Kosovo, oposition to U.S. hegemony), but they both preserved their
own agenda. Russia in international organizations was rather careful to cooperate with
China mainly because of the fear of becoming the weaker participant of the relationship.
On the other hand Russia wouldn’t mind to use the Chinese influence and create the
multilateral oposion to the USA. The evidence is the effort to create triangular system of
Russia-China-India.
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