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Severokórejský test “vodíkovej” bomby

Severokórejská štátna televízia 6. januára 2016 oznámila, že  KĽDR úspešne 
realizovala test termonukleárnej/vodíkovej bomby. Tieto informácie však 
spochybnili viaceré juhokórejské zdroje, ktoré vychádzali zo sily otrasov 
nasledujúcich po teste, ktoré boli na termonukleárny výbuch príliš slabé.
Test sa stretol s odmietnutím a kritikou nielen regionálnych aktérov a 
USA, ale aj OSN. Bezpečnostná rada oznámila prípravu ďalšej rezolúcie.

Test zo 6. 1. je v poradí už štvrtým, prvý bol uskutočnený v októbri 2006, druhý v máji 
2009 a tretí vo februári 2013. Spolu s jadrovými náložami testuje KĽDR pravidelne aj 
rakety rôzneho doletu, a aj medzikontinentálne balistické rakety, ktorých plánovaný 
test, resp. vynesenie satelitu na obežnú dráhu oznámila prvý februárový týždeň. 

KĽDR svoj jadrový program vysvetľuje ako obranný mechanizmus pred hrozbou ktorú 
predstavujú jej nepriatelia, primárne USA. Z ich pohľadu je to racionálne rozhodnutie, 
keďže v medzinárodných vzťahoch stále platí tzv. jadrové odstrašenie, a teda že na 
štáty s jadrovými zbraňami sa priamo neútočí. Popri bezpečnostnom význame má 
jadrový program a jeho vnímanie ďalšie dve roviny. Jedna je vnútropolitická, kde je 
rozvoj jadrového programu v súlade s politikou songun, alebo armáda prvá, a líniou 
byungjin, a teda podpory paralelného rozvoja ekonomiky a jadrového programu. 
Zároveň je rozvoj jadrového programu dôležitou súčasťou propagandy. Ďalšou 
líniou je vplyv a sila, ktorú KĽDR ukazuje svojim partnerom a susedom v regióne, 
väčšinou pred rokovaniami, pričom chce získať pomoc, či potrebné suroviny. 

 

Šestnáctého ledna letošního roku se obyvatelé Taiwanu vydali zároveň k prezidentským 
a k parlamentním volbám. K urnám přišlo skoro 70 % oprávněných voličů, kteří 
svými hlasy ukončili sáhodlouhé spekulace o možném vítězi prezidentského postu. 

Předvolební odhady, že doposud vládnoucí strana Kuomintang (KMT) zaplatí 
za svou politiku ústupků vůči Pekingu, se potvrdily. Kandidátka opoziční 
Demokratické pokrokové strany Tsai Ing-wen porazila ziskem 56 % hlasů své 
soupeře Erica Chu (KMT) a Jamese Soonga (PFP), a tak se stala první ženou v 
čele Taiwanu. Strana DPP získala taktéž většinu křesel (68 ze 113) v taiwanském 
parlamentu, čímž došlo k porážce Kuomintangu a jeho přechodu do opozice. 

Signálem odporu proti vládě Kuomintangu a jeho politice bylo již Slunečnicové hnutí 
z roku 2014. Tehdy stovky studentů protestovaly před vládními budovami a některé 
z nich i „okupovali“ v odporu proti projednávání obchodních smluv s pevninskou 
Čínou. Jednalo se tak největší vzedmutí proti-čínských nálad v posledních letech. 

Volby a jejich výsledky se dají považovat za průlomové z hlediska vítězství ženy v 
prezidentských volbách, možnosti DPP kontrolovat prezidentský i legislativní 
post a v neposlední řadě budou nastávající změny klíčové pro vztahy s pevninou.

Přestože se Tsai veřejně vyjadřuje jako zastánkyně statusu quo, Peking se hned po 
volbách nechal slyšet, že pokud bude Tsai jakkoliv prosazovat nezávislost Taiwanu 
a odkloní se od konsenzu z roku 1992, stane se Čína „trouble makerem“ vzájemných 
vztahů. Na volby navíc Čína reagovala vojenským cvičením v blízkosti Taiwanu, na 
nějž Taipei reagoval vyloděním speciální jednotky na ostrově blízko čínského pobřeží. 
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Prezidentské volby na Taiwanu

► Indicko-ruské vzťahy zažili výrazný impulz v podobe štátnej návštevy indického premiéra Narendru Modiho v Rusku. Na stretnutí 
sa hodnotili bilaterálne vzťahy v rámci rôznych sfér ako bezpečnosť, obrana, obchod, technológie, veda, výskum a energetická 
bezpečnosť. Indiu zase v januári navštívil francúzsky prezident Francois Hollande, rokujúc o kľúčových oblastiach kooperácie, v 
boji proti terorizmu, hospodárskej a energetickej spolupráci. 

►Afganský mierový proces sa posunul o krok dopredu. Pakistan totiž hostil reprezentantov štyroch krajín – Číny, USA, Afganistanu 
a Pakistanu – ktorí sa stretli na štvorstrannom jednaní, ktorého cieľom bolo prijať plán na obnovenie mierových rozhovorov 
medzi afganským Talibanom a afganskou vládou. Zahrnutie Číny do jednania vysiela jasný signál o jej čoraz väčšom záujme na 
dianí v Afganistane a regióne Blízkeho východu.

► V mjanmarskom hlavnom meste Naypyidaw sa konali mierové jednania medzi víťaznou novozvolenou stranou prodemokratickej 
političky Suu Kyi, predstaviteľmi armády, parlamentu a rôznymi skupinami etnických rebelov. Jednu z hlavných postáv jednania 
pochopiteľne predstavovala Suu Kyi, ktorá deklarovala mier ako hlavnú prioritu novej mjanmarskej vlády.

Zdroj: Facebook/APEC

Zdroj: Flickr/ h760127 

Zdroj: Flickr/(stephan) 



(Ne)výmena stráží vo Vietname

Obavy o spomalený čínsky rast
Spomalenie čínskeho rastu HDP na úroveň 6,9% v roku 2015 prináša na 
medzinárodné trhy nervozitu. Investori a zvyšok sveta si v posledných desaťročiach 
zvykli na mohutný ekonomický rozmach tejto krajiny, ktorý významnou mierou 
ovplyvňuje dianie aj na finančných, akciových či komoditných trhoch všade 
vo svete. Napríklad jedným z dôvodov súčasného prepadu celosvetových 
cien ropy je práve pokles dopytu zo strany Číny. Medzinárodný menový fond 
dokonca očakáva pokračovanie spomalenia: Číne na tento rok predpovedá 
hospodársky rast 6,3%, a na rok 2017 rovných 6%. Symptómom spomalenia sú i 
januárové turbulencie na finančných troch v Číne, kedy sme mohli byť svedkami 
dramatického prepadu akcií na čínskych burzách. Čínske hospodárstvo sa pritom 
transformuje z exportne orientovanej ekonomiky na ekonomiku poháňanú 
predovšetkým domácou spotrebou, čo taktiež prináša spomalenie rastu. Pekingu 
samozrejme záleží na hospodárskom raste, no kvôli spomínaným reformám už 
nie je cieľom Komunistickej strany dvojciferné tempo rastu, preto nie náhodou sa 
zvykne označovať súčasná úroveň ekonomického rastu Číny ako „nový normál“. 

► Srí Lanka sa približuje k realizácii reforiem, ktoré prisľúbil srílanský prezident Maithripala Sirisena, po tom čok minulý rok 
nečakane zvíťazil nad exprezidentom Mahindom Rajapaksom. Vláda už prezentovala svoj návrh na zmenu ústavy, ktorá by 
počítala s decentralizáciou moci v krajine, ktorej dôsledkom by mala byť aj redukcia sektárskeho napätia.

► Tisíce ľudí zaplnili ulice Hongkongu na protest proti „záhadným“ zmiznutiam predajcov kníh, napojených na miestneho 
vydavateľa kritického voči súčasnému režimu a vládnej administratíve Číny. Protestujúci, ktorí kauzu vnímajú ako pošľapávanie 
hongkonskej autonómie dali jasne najavo ich požiadavku, aby boli oboznámení s miestom pobytu zmiznutých kníhkupcov.

► Japonsko a Veľká Británia plánujú prehĺbiť vzájomnú spoluprácu v oblasti obrany a bezpečnosti, čo by zahrňovalo aj spoločné 
vojenské cvičenia a technologickú kooperáciu vo vojenskej sfére. OSN zároveň požiadalo Japonsko o opätovné nasadenie 
policajných zložiek do operácií pre posilňovanie mieru pod patronátom OSN. 

► Laoská Komunistická strana si zvolila nového lídra - Bounnhanga Vorachita. Na kongrese strany však nepadlo meno nového 
premiéra, ani členov kabinetu. Okrem zmien na domácej scéne sa Laos dostal do pozornosti medzinárodnej komunity i vďaka 
nedávnej návšteve ministra zahraničných vecí USA Johna Kerryho. Jedným z dôvodov jeho návštevy v komunistickej krajine je 
pripravované laoské predsedníctvo v regionálnej organizácii ASEAN.

►Záťah Pekingu proti ľudskoprávnemu aktivizmu pokračuje. Čínska polícia na začiatku januára na pekinskom letisku zadržala 
švédskeho aktivistu Petra Jaspera Dahlina, ktorý bol neskôr obvinený z porušenia čínskych bezpčnostných zákonov. Dahlin sa 
následne „priznal k zločinom“ a bol vyhostený z krajiny. Desiatky čínskych právnikov a aktivistov, ktorí bojujú za práva bežných 
občanov však také šťastie nemali. Súčasný radikálny záťah proti aktivistom pokračuje už od júla minulého roka. 

Vietnamská vládnuca Komunistická strana v januári 2016 zvolala 12. zjazd. Jeho 
hlavným cieľom bola voľba lídra, ktorý povedie nielen Komunistickú stranu, 
ale aj túto 93 miliónovú krajinu. Výber z kandidátov bol značne ovplyvnený 
sporom medzi dvoma tábormi vo vnútri Komunistickej strany. Na jednej strane 
skupina okolo konzervatívnejšieho generálneho tajomníka Nguyena Phú Tronga. 
Na strane druhej skupina premiéra Nguyena Tan Dunga, ktorý sa prezentoval 
liberálnejšími a proreformnými názormi. „Stretnutie za zatvorenými dverami“ 
skončilo znovu vymenovaním generálneho tajomníka Nguyena Phú Tronga 
na ďalšie päťročné obdobie a to napriek tomu, že prekračuje vekový limit.
Podľa mnohých odborníkov, výsledok zjazdu môže určiť budúcu politiku 
Vietnamu voči Číne a USA. Zatiaľ čo expremiér Dung sa ohradil voči ideologicky 
spriaznenému režimu Pekingu a podnikol kroky k zníženiu ekonomickej 
závislosti na Číne, generálny tajomník Trong je v otázke prehlbovania vzťahov 
s USA umiernenejší. Dung na kongrese navyše stratil svoje kreslo premiéra. 
Napriek tomu sa však nedávajú očakávať veľké výkyvy v politickom smerovaní.
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Ekonomická komunita ASEAN

V novembri minulého roku krajiny ASEAN podpísali zmluvu o Ekonomickej komunite ASEAN, ktorá vstúpila do platnosti 
31. decembra. Na báze regionálnej integrácie sa tým dovŕšila časť snáh tohto združenia prehĺbiť vzájomnú spoluprácu. 
Cieľom vzniku ekonomickej komunity je vytvorenie podmienok pre voľný pohyb tovarov, služieb, kapitálu a pracovných 
síl. Celkovo ASEAN predstavuje trh s viac ako 600 miliónmi obyvateľov, preto ekonomická komunita môže mať 
signifikantný vplyv ako obchodný blok. Na druhej strane sa však objavujú aj kritické hlasy. Poukazujú predovšetkým 
na slabý inštitucionálny základ samotnej organizácie ASEAN, na čele ktorej stojí Sekretariát s výrazne obmedzenými 
právomocami a skromným rozpočtom 17 miliónov amerických dolárov. V rámci ASEAN absentuje pilier politickej integrácie, 
ktorý sťažuje snahy o koordináciu politík, čo môže byť pre úspech súčasného ambiciózneho projektu vážnou prekážkou.   

Zdroj: Flickr/Worldbank

Zdroj: Flickr/Toehk



Návšteva Xi Jinpinga na Blízkom východe
V januári čínsky prezident Xi Jinping navštívil Saudskú Arábiu, Egypt a Irán. Xi prichádza 
do týchto krajín v čase, kedy sa vzťahy medzi Saudskou Arábiou a Iránom mimoriadne 
zhoršili kvôli poprave popredného šiitskeho duchovného Rijádom. Návšteva čínskeho 
prezidenta sa však týkala predovšetkým dvojstranných diplomatických a ekonomických 
vzťahov týchto krajín s Čínou. Irán a Saudská Arábia sú najväčšími dodávateľmi ropy 
do Číny, preto sa jedná o veľmi dôležité partnerstvá. Xi Jinping počas svojej návštevy 
podpísal viacero obchodných kontraktov, a to najmä v oblasti energetiky. Xi bol 
navyše prvým prezidentom, ktorý navštívil Irán po tom, ako boli zrušené sankcie 
kvôli jeho jadrovému programu. Návšteva Egypta sa tiež niesla v duchu posilnenia 
obchodných vzťahov. Pre Čínu je navyše obzvlášť významná geostrategická poloha 
Egypta, keďže Suezský prieplav je kľúčovým bodom na trase Námornej hodvábnej 
cesty smerujúcej z Číny cez Indický oceán a Stredozemné more do Európy.

Vietnamský rezort diplomacie začiatkom januára 2016 obvinil Peking z narušenia svo-
jej suverenity nad Spratleyho ostrovmi. Stalo sa tak,  keď čínske lietadlo dosadlo na 
pristávacej dráhe ostrovov, ktorá je podľa Hanoja vybudovaná ilegálne. Čínske min-
isterstvo zahraničných vecí sťažnosť Hanoja odmieta. Podľa nej išlo len o skúšobné 
lety s cieľom preveriť, či tamojšia pristávacia dráha zodpovedá štandardom. Aj keď 
Čína tvrdí, že letisko na umelom ostrove bude slúžiť na civilné účely, okolité krajiny 
sa obávajú jej vojenského využitia. Filipínsky prezident žiada o dočasné obmedze-
nie stavebných činností v spornom území, a zároveň vyzval ostatné štáty juhovýchod-
nej Ázie, aby vyvinuli tlak na Čínu ohľadom zmiernenia napätia v oblasti. Na gradujú-
cu čínsku asertivitu v oblasti reaguje aj Japonsko, ktoré oznámilo, že do regiónu začne 
pravidelne vysielať hliadkovacie lietadlá. Napätie v oblasti stúpa aj po tom, čo taiwan-
ská pobrežná stráž použila vodné delá na vietnamskú rybársku loď v blízkosti sporných 
ostrovov a odchádzajúci prezident Ma Ying-jeou navštívil ostrov Itu Aba/Taiping.

Inštitút ázijských štúdii (IAS) je nezávislou partnerskou organizáciou Centra pre európ-
ske a severoatlantické vzťahy (CENAA) v Bratislave. Hlavným cieľom inštitútu je podpora 
a realizácia výskumu v oblasti ázijských štúdií a šírenie vedomostí o Ázii medzi slov-
enskou odbornou verejnosťou, spolupráca s organizáciami s podobným zameraním v 
strednej Európe a budovanie partnerstiev s ázijskými partnermi. 
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Bending Adversity: Japan and the art of survival
David Pilling

Impulzom pre napísanie tejto knihy bola pre autora Davida Pillinga trojitá pohroma z marca 2011, ktorá 
otriasla japonskou spoločnosťou. Pilling hovorí o Japonsku ako o neobyčajne odolnej krajine, ktorá 
vždy dokáže napriek všetkým očakávaniam vstať z popola, kde udalosti z roku 2011 predstavujú len 
posledné z rady úderov, ktoré história Japonsku uštedrila. Autor strávil  Japonsku 8 rokov ako zahraničný 
korešpondent Financial Times. Vďaka tejto bohatej skúsenosti poskytuje unikátny pohľad na Japonsko 
posledných dvoch dekád od ekonomického pádu na začiatku 90-tych rokov. Podľa Pillinga Japonsko 
neustále dokazuje, že na dramatické výzvy dokáže reagovať adaptáciou, obnovou a sebainováciou.
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Útoky ISIS v Jakartě
Osm mrtvých a další skoro dvě desítky zraněných si vyžádala série teroristických 
útoků v centru indonéského hlavního města.  K útokům ze dne 14. ledna se přihlásil 
Islámský stát. Nejlidnatější muslimská země světa se v minulosti stala terčem útoků již 
několikrát. Výbuchy se odehrály v rušné čtvrti nedaleko obchodního centra, kde jsou 
umístěny mezinárodní hotely, restaurace, kanceláře a zahraniční velvyslanectví. První 
explozi způsobila bomba odpálená sebevražedným atentátníkem v kavárně Starbucks. 
Souběžně dva sebevražední útočníci napadli blízké dopravní stanoviště, kde se následně 
mezi ozbrojenci a indonéskými policejními složkami strhla přestřelka, v níž padli další 
dva útočníci. Dvě nálože také explodovaly u pákistánského a tureckého velvyslanectví. 
Původní zprávy hovořily o 14 atentátnících, z nichž jich pět zemřelo, a tři byli zadrženi. 
Podle indonéské policie chtěli útočníci napodobit listopadové útoky v Paříži a jejich cílem 
byli dle oficiálního prohlášení islamistů turisté a bezpečnostní složky. Indonéský prezident 
Jokowi v reakci na útoky apeloval na mezinárodní spolupráci v boji proti terorismu. 

Horúce vody vo východnej Ázii

Zdroj: Flickr/JAWS300

Zdroj: Flickr/Derweise
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