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Abstrakt 
 V druhej polovici 20. storočia sa zaužíval pojem vesmírne preteky na označovanie 
vzájomného súperenia medzi USA a ZSSR v prieskume a dobývaní vesmíru, ktoré malo svoje motívy 
aj dopady zreteľné či už v politickej, ekonomickej alebo bezpečnostnej rovine. Jednou z oblastí, kde 
sa dá v súčasnosti poukázať na dynamiku medzinárodných vzťahov v ázijskom priestore, je práve 
sektor vesmírnych aktivít. Ten v Ázii do istej miery pripomína americko-sovietske vzájomné 
súperenie o vesmírne prvenstvá. V dôsledku neustále rastúceho významu prieskumu a využívania 
vesmíru v medzinárodnej politike a skutočnosti, že ázijsko-pacifický región sa stáva ťažiskovou 
oblasťou svetovej ekonomiky, analyzuje príspevok dynamiku vzájomných vzťahov najvýznamnejších 
ázijských štátov v oblastiach prieskumu a využívania kozmu. Cieľom príspevku je nájsť odpoveď na 
otázku, či je v súčasnosti fenomén vesmírnych pretekov v Ázii prítomným a ak áno, ako sa prejavuje 
v medzinárodno-politickom dianí v ázijsko-pacifickom regióne. Príspevok spočiatku analyzuje 
najdôležitejších aktérov v Ázii v sektore vesmírnych aktivít, následne sa venuje porovnaniu motivácií 
a dynamike vzájomných vzťahov pri realizácii vesmírnej činnosti. Zistenia príspevku obsiahnuté v 
závere ukazujú, že prebiehajúci vývoj v Ázii je oprávnené nazývať vesmírnymi pretekmi, tento termín 
však popisuje v prípade Ázie kvalitatívne iný stav a dynamiku vzťahov ako tomu bolo v prípade 
americko-sovietskeho súperenia. 
Abstract 
 Second half of the 20th century saw the birth of term "space race" to describe US-Soviet 
competition in exploration of outer space. This rivalry was not just about science, it had its motives 
and consequences visible also in politics, economy and security. One could argue that something 
similar if not identical is taking place today in Asia-Pacific region. Due to ever-growing importance 
of exploration and use of outer space in international politics and continuous shift of focal point of 
world economy into the Asia-Pacific, this paper analyzes the dynamics of international relations 
between the most powerful Asian countries in exploration and use of outer space. The goal of this 
paper is to find out whether or not the phenomenon of Asian Space Race is currently taking place 
and if so, what kind of political, economic or security consequences does it have on the region. The 
paper begins with analysis of the most relevant actors in the Asian space sector and continues with 
comparison of motivations and dynamics of mutual and international relations in space activities 
domain. Findings of the paper, stated in its conclusion, point out that current developments in Asian 
space sector could be labeled as a space race. Such term in this case, however, describes dynamics 
different to the characteristics of space race between USA and Soviet Union. 



~ 215 ~ 
 

 
Úvod 
 Prieskum a využívanie kozmického priestoru sú sférami ľudskej činnosti, ktorých dosah 
presahuje hranice prírodných vied či inžinierstva. Rastúci význam politickej, hospodárskej či 
bezpečnostnej dimenzie vesmírnych aktivít prednaznamenáva, že záujem štátov o takýto typ 
činnosti bude v budúcnosti narastať. To, že dobývanie či využívanie vesmíru sú tiež politicky 
atraktívnymi nástrojmi už preukázala aj história, v podobe americko-sovietskeho súperenia o rôzne 
prvenstvá v dobývaní kozmu (prvá umelá družica Zeme, prvý človek vo vesmíre ...). Toto súperenie 
získalo príznačný názov vesmírne preteky. V odbornej komunite zaoberajúcej sa politickými a 
bezpečnostnými aspektmi prieskumu a využívania kozmického priestoru sa dnes čoraz častejšie 
diskutuje v podobnom duchu o tzv. ázijských vesmírnych pretekoch (napr. Moltz, 2011, Lele, 2013, 
Aliberti, 2013). Faktom je, že vesmírny sektor v Ázii prechádza turbulentným vývojom, pričom 
viditeľnými sú skôr trendy súperenia než spolupráce (analógia na vesmírne preteky USA - ZSSR) a 
navyše, je evidentným, že mocnosti ako Čína, India a Japonsko prisudzujú sfére vesmírnych aktivít 
jasný politický význam. Na základe týchto skutočností sme sa rozhodli zamerať sa v príspevku na 
dynamiku medzinárodných vzťahov v Ázii vo vesmírnom sektore s cieľom nájsť odpoveď na 
otázku, či je fenomén vesmírnych pretekov v Ázii prítomným a pokiaľ áno, do akej miery a v 
ktorých špecifikých oblastiach ovplyvňuje medzinárodno-politické dianie v Ázii a Tichomorí.  
1. Aktéri 
 Pri pohľade na ázijské štáty, ktoré sú v sfére vesmírnych aktivít aktívne, sa ukazuje jasne 
odlišný počet aktérov v prípade diskusie o ázijských vesmírnych pretekov oproti tým americko-
sovietskym. Pri uvažovaní o ázijských tzv. space-faring štátoch sa do popredia zvyčajne dostáva na 
prvom mieste Čína. Má to svoje objektívne dôvody. Čínske vesmírne aktivity sa vyvíjali a rástli 
skutočne vo vysokom tempe a dnes Čína predstavuje popri Rusku a USA fakticky tretí 
najvýznamnejší štát vo sfére kozmických aktivít. Oproti dobe konca studenej vojny, kedy úroveň 
čínskych vesmírnych aktivít ani zďaleka nedosahovala úroveň aktivít USA a ZSSR, dokázala Čína 
počas približne 25 rokov množstvo úspechov a etablovala sa popri USA a Rusku ako ďalšia 
globálna vesmírna mocnosť. Čína len ako tretia krajina  
v histórii dokázala v roku 2003 samostatne zvládnuť kozmickú misiu s ľudskou posádkou - Jang 
Liwei sa stal prvým čínskym taikonautom. Vesmírnemu programu je evidentne prikladaná 
dôležitosť, hlavne z politických a bezpečnostných dôvodov, čo sa odzrkadľuje aj na početných 
úspechoch v objavovaní a využívaní kozmu121, ako aj na budúcich plánovaných projektoch122. 
Bezpečnostné implikácie sú evidentné vo viacerých rovinách.  
 Pre čínsky vesmírny program je charakteristická nejasnosť, kým je vlastne riadený, resp. 
ktorý aktér, či civilný sektor alebo armáda, v ňom má dominantné postavenie. Ako navyše píše Lele, 
čínsky civilný vesmírny program je s vojenským vesmírnym programom úzko prepojený, pričom 
organizačná štruktúra toho, čo by sme mohli označiť ako čínsky vesmírny program vo všeobecnosti, 
je veľmi nejasná a podliehajúca zmenám (Lele, 2013). Ďalej tiež netreba zabúdať na to, že Čína v 
roku 2007 (a v ďalších rokoch opäť niekoľkokrát) úspešne vykonala zostrelením vlastného satelitu 
skúšku protisatelitnej (ASAT) zbrane (naposledy v novembri 2015), čím jasne demonštrovala túto 
schopnosť. No a v neposlednom rade prichádzajú do úvahy skutočnosti ako vlastný satelitný 
navigačný systém Beidou123 alebo deklarovaná dôležitosť vesmírnej bezpečnosti pre čínsku armádu 
v Bielej knihe o obrane z roku 2008. 

                                                           
121 Napr. pokračovanie kozmických letov s ľudskou posádkou alebo program výskumu Mesiaca. 
122 Ako príklad možno uviesť plány na vlastnú vesmírnu stanicu alebo pokračovanie lunárneho programu. 
123 Investícia do vlastného satelitného navigačného systému je znakom, podobne ako v prípade európskeho 
systému Galileo, o snahu získať väčšiu mieru autonómie a nezávislosti v oblasti satelitnej navigácie (ktorá má 
svoje jasné bezpečnostné aspekty) voči svojim prípadným konkurentom alebo nepriateľom. 
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 Japonský vesmírny program má odlišné charakteristiky od toho čínskeho, no Japonsko je 
tiež vesmírnou mocnosťou, a to aj v globálnom meradle. Na jednej strane je pravdou, že rozsah 
vojenských vesmírnych aktivít je menší než v prípade Číny a napriek programu výcviku astronautov 
nemá autonómnu schopnosť ich do kozmu vysielať. No na druhej strane, Japonsko jednoznačne má 
spôsobilosti, či už finančné alebo technologické, na aktívnejšiu činnosť vo vesmíre a súčasné trendy 
pritom ukazujú, že Tokio záujem o väčšiu angažovanosť sa v sfére vesmírnych aktivít evidentne má. 
Status quo japonských vesmírnych aktivít sa javí len ako momentálny. Badateľný je trend rastúceho 
politického významu prikladanému vesmíru. Japonský vesmírny program začínal primárne s 
vedecko-technologickým rozmerom, no postupne cez čoraz väčšiu angažovanosť sa v komerčných 
vesmírnych aktivitách sa vyvinul do robustného programu s aj bezpečnostným pozadím. 
Významným medzníkom bol rok 2008. Dovtedy japonský právny poriadok vylučoval možnosť 
vojenských vesmírnych aktivít, no prijatím nového zákona tento stav prestal platiť, a teda využitie 
kozmického priestoru na vojenské účely je v Japonsku z právneho hľadiska možné. Keď do úvahy 
zoberieme aj napäté bezpečnostné prostredie (hlavne čo sa týka vzťahov s Čínou a situáciou na 
Kórejskom polostrove) a z teoretického hľadiska možnosť využiť vesmír na bezpečnostné či v užšej 
rovine vojenské záujmy, Japonsko sa javí ako významný vesmírny "hráč". V bezpečnostnej stratégii 
Japonska z decembra 2013 sa navyše hovorí aj o tom, že vesmírne technológie v národnej 
bezpečnosti Japonska úlohu zohrávajú. 
 Spomedzi ďalších ázijských štátov, niekedy označovaný ako patriaci do veľkej trojky 
ázijských vesmírnych mocností, sa do pozornosti čoraz častejšie dostáva India. Úroveň indického 
vesmírneho programu možno dokumentovať na úspešne zrealizovanej Mars Orbiter Mission v roku 
2014, ktorej cieľom bolo dopravenie kozmickej lode Mangalyaan na orbitu Marsu. Pozoruhodným 
tento úspech robia okrem toho, že India dokázala úspešne zrealizovať takýto projekt, skôr než 
ktorýkoľvek iný ázijský štát, ešte ďalšie dve skutočnosti:  
V porovnaní s podobnou americkou misiou sa náklady na Mars Orbiter Mission pohybovali, ako 
uvádza Nagarajan, len na úrovni 11% (Nagarajan, 2014). 
Indický úspech zaregistrovali známe svetové a odborné médiá, pričom je to hlavne ich interpretácia, 
ktorá je z hľadiska témy príspevku zaujímavá - dokumentovať sa to dá na titulkoch správ: Foreign 
Policy - Beijing, We Have a Problem, Is India surpassing China in Asia's space race?, The 
Guardian - India scents victory in Asian space race to Mars. 
 Indický vesmírny program nesie so sebou takisto svoje špecifiká. Hlavným motívom  
a impulzom pre jeho vývoj boli, ako píše Sheehan, predovšetkým sociálno-ekonomické implikácie 
vesmírnych aktivít (Sheehan, 2007). Indická kozmická činnosť sa primárne orientovala na 
zvyšovanie kvality obyvateľov krajiny124 a hoci tento rozmer indického vesmírneho programu je aj 
dnes stále najvýznamnejším, podobne ako v prípade Japonska sa približne v období od roku 2007 
začali významnejšie do popredia dostávať vojensky, resp.  
v širšom zmysle bezpečnostne orientované vesmírne aktivity. V kontexte bezpečnostných aspektov 
indických vesmírnych aktivít považujeme za potrebné vnímať na prvom mieste predovšetkým 
všeobecné medzinárodno-politické súvislosti. V rámci nich máme na mysli hlavne zložitosť 
vzájomných vzťahov s Čínou a Pakistanom. Napätá bezpečnostná situácia sa prejavuje aj v sfére 
vesmírnych aktivít. India začala chápať možnosť využitia kozmického priestoru vo svojej 
bezpečnostnej politike a podnikla v tejto oblasti už prvé kroky, napr. deklarovanie záujmu o výskum 
a vývoj v oblasti ASAT zbraní. A keďže sféra vesmírnych aktivít, hlavne čo sa týka sektoru 
raketových technológií, má veľmi blízko, ba až by sa dalo povedať je prepojenou s problematikami 
jadrových zbraní, balistických rakiet a protiraketovej obrany, možné bezpečnostné implikácie 
indických vesmírnych aktivít sú zrejmé. 

                                                           
124 India sa zameriavala na také vesmírne aktivity, ktoré sa snažili pozitívne vplývať na každodenný život jej 
obyvateľov a zvyšovať ich životnú úroveň. India našla využitie kozmických technológií predovšetkým v 
poľnohospodárstve, satelitných komunikačných technológiách a meteorológii. 
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 Dominantné postavenie Číny, Japonska a Indie je jasne viditeľne pri porovnaní rozpočtov 
týchto krajín na vesmírne aktivity. V prvej desiatke krajín s najväčšími vesmírnymi rozpočtami sa v 
nej z ázijských krajín nachádzajú práve tieto tri štáty. Zaujímavým je, že najvyšším rozpočtom je 
rozpočet japonský, Ako uvádza Al-Ekabi (údaje uvádzame už v prepočte na USD), v roku 2012 sa 
vesmírny rozpočet Japonska pohyboval na úrovni 3,73 mld. USD, čínsky bol takmer o vyše pol 
miliardy USD nižší na úrovni 3,09 mld. USD a indický predstavoval celkovú sumu 0,94 mld. USD. 
Zároveň však treba podotknúť, že v prípade porovnania časti týchto rozpočtov, ktoré sú orientované 
na armádnu vesmírnu činnosť je čínsky rozpočet väčší než japonský - 1,41 mld. USD oproti 1,15 
mld. USD (Al-Ekabi, 2014). 
 Výpočet aktérov však nemožno ukončiť pri Indii. Sektor vesmírnych aktivít v Ázii, berúc 
v tomto prípade do úvahy predovšetkým bezpečnostný rozmer, zahŕňa aj ďalšie štáty. Momentálna 
situácia na kórejskom polostrove má aj svoj "vesmírny rozmer". Severná ako aj Južná Kórea 
úspešne vypustili pomocou vlastných rakiet v roku 2013 na obežnú dráhu vlastné družice. Programy 
dvoch krajín sa vo svojich charakteristikách síce odlišujú, no obe majú bezpečnostné implikácie. 
Severokórejský vesmírny program má skôr propagandistický rozmer než praktický. Z jeho 
samotného neplynú do regiónu bezpečnostné hrozby, no poukazuje na technologickú spôsobilosť 
režimu vyvíjať raketovú techniku. V spojitosti so severokórejským jadrovým programom je to už 
ale iný obrázok - vesmírny program ho môže robiť z medzinárodno-politického hľadiska ešte 
významnejším. Vesmírny program Južnej Kórey sám o sebe nie je až takým významným, 
nedosahuje ani zďaleka úrovne programov Číny, Japonska alebo Indie. Južná Kórea je však vo 
vesmírnom sektore veľmi atraktívnym potenciálnym partnerom. Ide o relatívne nový štát vo 
vesmírnom sektore, s rastúcim hospodárstvom, rastúcim významom vesmírnych aktivít pre politické 
elity a tiež rastúcim záujmom o komerčné využitie vesmírnych aktivít. Nie je prekvapením 
evidentný záujem mocností angažovať sa v spolupráci s Južnou Kóreou. Spolupráca Ruska s Južnou 
Kóreou je už etablovaná, v USA sa čoraz viac expertov vyslovuje sa aktívnejšiu angažovanosť  
v juhokórejskom vesmírnom programe a takisto aj India ponúkla nedávno Južnej Kórei možnosť 
spolupráce vo vesmírnej činnosti. Južná Kórea sa tak môže vo vesmírnom sektore  
v Ázii stať štátom s najvýznamnejšou zahraničnou prítomnosťou v regióne, čo so sebou môže 
prinášať geopolitické dopady, a to aj v iných oblastiach než len vo vesmírnom sektore. 
 Irán a Izrael takisto prevádzkujú vesmírne programy a v kontexte napätých vzájomných 
vzťahov je možné využitie vesmírnych aktivít v prípade vypuknutia vzájomného alebo arabsko-
izraelského ozbrojeného konfliktu. Izrael prevádzkuje vojenský vesmírny program, pričom stále ťaží 
zo spolupráce s USA. Iránsky vesmírny program zaznamenáva progres hlavne v posledných rokoch. 
V roku 2013 dokázal Irán pomocou vlastných technológií dostať do kozmu a úspešne vrátiť späť na 
Zem opicu. Tento úspech potvrdzuje technickú vyspelosť vo vývoji raketovej techniky ako aj v 
oblasti iných technologických otázok prieskumu vesmíru. V neposlednom rade, vlastné vesmírne 
programy prevádzkuje aj množstvo ďalších ázijských štátov125 a tento trend rastu aktérov ako aj 
trend rastúceho významu vesmíru a vesmírnych aktivít pre tieto štáty bude aktuálnym aj v 
budúcnosti. 
2. Porovnania a motivácie 
 Hoci je termín ázijských vesmírnych pretekov de facto rovnakým ako ten z 20. storočia, 
poukazuje na dynamiku vzťahov, ktorá má odlišnosti oproti súpereniu medzi USA a ZSSR. V 
najzákladnejšej rovine môžeme povedať, že charakteristika je podobná. Pre súčasný vesmírny sektor 
v Ázii je charakteristická súťaživosť, podobne ako v prípade vesmírneho sektoru 60. rokov 20 
storočia. Aktéri vzájomne veľmi nespolupracujú a existujú tu napäté bilaterálne vzťahy. Tým sa 
však výpočet podobných znakov a všeobecných charakteristík blíži ku koncu a do popredia sa 
dostáva väčšie množstvo rozdielov. Na rozdielnosť ázijských vesmírnych pretekov a tých americko-

                                                           
125 Ako tzv. „new kids on the block" dáva Wall do pozornosti napr. Vietnam, Taiwan a Thajsko (Wall, 2014), 
národné vesmírne programy prevádzkujú tiež Indonézia, Malajzia, Singapur, Turecko alebo Pakistan. 
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sovietskych poukazuje metaforicky Moltz. Podľa neho boli tradičné vesmírne preteky 100-
metrovým šprintom s cieľovou páskou na Mesiaci, no ázijské vesmírne preteky sa skôr podobajú 
dlhšiemu cezpoľnému behu s viacerými bežcami a viacerými záujmami. Niektorí vedia, že ho 
nevyhrajú, no chcú ostatným aspoň ukázať, že sa ho zúčastňujú (Moltz, 2011). Na jeden z rozdielov 
sme poukázali už skôr - odlišný počet aktérov ako aj ich charakteristika - aktérmi ázijských 
vesmírnych pretekov nie sú superveľmoci, ale štáty, ktoré možno z hľadiska štruktúry svetového 
politického systému zaradiť ako k mocnostiam, tak aj k malým štátom. 
 Americko-sovietske vesmírne preteky boli obdobím pred približne 50 rokmi, kedy 
charakteristika vesmírnych aktivít bola podstatne rozdielnou oproti tej súčasnej. Podľa Moltza je 
možné na túto rozdielnosť poukázať viacerými ukazovateľmi (Moltz, 2011): 
Svetový politický systém už nie je bipolárnym, kedy dve vesmírne mocnosti nemuseli brať v úvahu 
vesmírne aktivity tretích štátov. 
Pri v súčasnosti objavujúcich sa vojenských vesmírnych hrozbách neprebiehajú na pozadí ako v 
prípade americko-sovietskeho súperenia súvisiace procesy kontroly zbrojenia, ktoré by zaručovali 
vzájomné obmedzovanie. 
V dôsledku globalizácie má sektor vesmírnych aktivít značne kooperatívnejší charakter. 
Napriek relatívne lepším podmienkam či už v medzinárodnom prostredí alebo v sektore vesmírnych 
aktivít sa môže zdať prekvapivým aktuálnosť fenoménu ázijských vesmírnych pretekov. Vysvetliť 
sa to podľa nášho názoru dvoma hlavnými dôvodmi - špecifickou medzinárodno-politickou 
štruktúrou ázijského regiónu a vnútornými motiváciami jednotlivých štátov pre realizáciu svojich 
národných vesmírnych aktivít. 
 Prvý dôvod - zo systémového hľadiska je napriek relatívne priaznivému globálnemu 
prostrediu (kde sa síce tiež dá polemizovať, berúc do úvahy situáciu na Ukrajine, migračnú krízu v 
Európe či aktivity organizácie Islamský štát) región Ázie pod vplyvom viacerých historických 
konfliktných línií, ktoré sa prejavujú aj v súčasnosti: Čína - India, Južná Kórea - Severná Kórea, 
Severná Kórea - Japonsko, Čína - Japonsko, India - Pakistan alebo Irán - Izrael. Množstvo a 
rozmanitosť týchto konfliktných línií má potom v regióne Ázie za následok relatívne nízku úroveň 
bilaterálnej alebo multilaterálnej spolupráce na vesmírnych projektoch. Pritom je to práve 
medzinárodná spolupráca, ktorá je v súčasnosti vo vesmírnom sektore kľúčovým prvkom úspešných 
vesmírnych aktivít. Zložitosť a finančná náročnosť súčasných vesmírnych snáh viedla ostatné štáty 
k vzájomnej spolupráci. Pre spoluprácu je predpokladom vzájomná otvorenosť. Táto otvorenosť 
následne vedie aj k väčšej dôveryhodnosti, čo má v oblasti bezpečnosti za následok väčšiu stabilitu.  
 Ázijské štáty realizujú svoje vesmírne programy radšej individuálne. Hoci, zaujímavým 
faktom je, že medzinárodnú spoluprácu nevylučujú. Je to však skôr spolupráca s inými ako 
ázijskými štátmi. Japonsko aj Čína pomerne úzko spolupracujú s Európskou vesmírnou agentúrou, 
Rusko v minulosti značne podporovalo vývoj čínskeho vesmírneho programu a dnes napr. 
spolupracuje s Južnou Kóreou, a spojenectvo USA či už s Japonskom alebo Izraelom je tiež 
odzrkadlené aj vo vesmírnom sektore. Vzájomná intraregiońálna spolupráca je však takmer 
minimálna. Evidentným sa to navyše javí pri porovnaní s Európskou vesmírnou agentúrou (ESA)126. 
 Čo sa druhého dôvodu týka, ide predovšetkým o to, ako uvádza Moltz, že vesmír je pre 
ázijské štáty oveľa hlbšie prepojený na „nation building" a na národný ekonomický rozvoj ako 
tomu bolo v prípade dvoch superveľmocí počas studenej vojny (Moltz, 2011). A v podstate aj v 
súčasnosti asi nenájdeme iný štát, v ktorom by mali vesmírne aktivity taký silný národnostný až 
nacionalistický podtón, ako je tomu v prípade ázijských štátov. No a v prípade, kedy je vesmíru 
pripisovaný takýto politický význam zdôrazňujúci význam vesmíru pre národ, je aj celkom 
pochopiteľné, že ázijské štáty potom pristupujú k vesmíru skôr individuálne, resp. bez spolupráce s 

                                                           
126 ESA už od 60. rokov združuje európske štáty v jednej organizácii, pričom prepojenosť vzájomných 
programov je na vysokej úrovni a spolupráca medzi členskými štátmi úzka. Naproti tomu, žiadna podobná 
organizácia v Ázii neexistuje. 
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tými štátmi, ktoré by mohli byť ich konkurentmi v danom regióne a ktorých úspech v oblasti 
vesmírnych aktivít by mohol predstavovať pre ich vlastný štát ohrozenie. 
 Posledná dekáda síce priniesla rozvoj kooperatívnych ázijských vesmírnych snáh, no nedá 
sa na ne nazerať ako na ekvivalent procesu vzniku ESA. Ako uvádza Aliberti, v prípade Ázie ide o 
proces tzv. regionalizácie ázijských vesmírnych aktivít. Čoraz väčšiu aktivitu je možné badať v 
dvoch integračných zoskupeniach - Asia Pacific Space Cooperation (APSCO) a Asia-Pacific 
Regional Space Agency Forum (APRSAF) (Aliberti, 2013). Z realistického pohľadu je možné 
tvrdiť, že v prípade oboch organizácií ide len o predĺženú ruku vplyvu ich dominantných 
participujúcich štátov. V prípade APSCO ide o dominantné postavenie Číny, v APRSAF zastáva 
líderskú pozíciu zase Japonsko. Obe organizácie majú odlišnú členskú základňu, no prakticky 
rovnaké zameranie. Ich činnosť je skôr deklaratórnou než praktickou (hoci tú nemarginalizujeme) a 
pre obe hlavné krajiny, Čínu a Japonsku, evidentne slúžia aj ako nástroj politického vplyvu. Navyše, 
v ich aktivitách je možné badať reaktívnosť - len čo začne byť jedna organizácia aktívnejšia, svoju 
aktivitu zvýši aj organizácia druhá a naopak. 
Záver 
 Vychádzajúc z výskumnej otázky stanovenej v úvode možno konštatovať, že vesmírne 
preteky sú v Ázii realitou. Jedným dychom však podotýkame, že nejde o kvalitatívne taký stav a 
dynamiku vzťahov, o aké išlo v prípade americko-sovietskeho súperenia v 20. storočí. Vesmírne 
preteky v Ázii zostávajú v súčasnosti napriek viacerým bezpečnostným aspektom aktuálnejším 
fenoménom skôr v hospodárskej a vedecko-technologickej oblasti. Je síce pravdou, že ázijské 
krajiny expandujú svoje vojenské vesmírne programy, tento trend sa však podľa nás nedá 
prisudzovať len regionálnemu súpereniu, ale aj snahe o získanie lepšieho postavenia v globálnom 
meradle. Ázijské vesmírne preteky svoju bezpečnostnú dimenziu majú, to sa nesnažíme vyvrátiť. Tá 
však nie je ich kľúčovou alebo dominantnou ale len jednou z viacerých. Expanzia vojenských 
vesmírnych aktivít je prirodzeným trendom nielen v Ázii. Navyše, považujeme za pochopiteľné, že 
ázijské štáty ako relatívne mladí aktéri vo vesmíre, kde väčšinou impulz na výraznejšiu činnosť vo 
vesmíre vychádzal z civilného sektoru (oproti vesmírnym pretekom medzi USA a ZSSR, kde 
hybnou silou súperenia v 50. až 70. rokoch boli aj armády) začínajú v súčasnosti objavovať aj 
bezpečnostný, v užšom zmysle vojenský, rozmer vesmírnych aktivít. To dokumentuje aj vývoj z 
novembra 2015 - napr. ďalší čínsky ASAT test alebo tiež udalosti v Japonsku - odporučenie zo 
správy japonskej komisie pre vesmírnu politiku zásadne rozšíriť svoje zoskupenie spravodajských 
družíc. Ku pretekom vo vesmírnom zbrojení v súčasnosti nedochádza. Ani v Ázii ani inde vo svete. 
Vojenské vesmírne aktivity sa vo vesmírnych programoch ázijských štátov skôr orientujú na 
satelitné technológie - je možné badať nárast národných vojenských prieskumných družíc. Oblasť 
raketovej techniky by sme už ako jednu z oblastí súperenia neoznačovali, väčšina významných 
ázijských vesmírnych aktérov totiž už disponuje schopnosťou autonómneho dosiahnutia vesmíru 
(teda pomocou vlastnej raketovej techniky). 
 
Zoznam bibliogafických odkazov 
AL-EKABI, C. 2014. Space Policies, Issues and Trends in 2012-2014. [online]. European Space 
Policy Institute. [cit. 2015-11-30]. Dostupné na internete: 
<http://www.espi.or.at/images/stories/dokumente/studies/ESPI_Report_49.pdf. 
ALIBERTI. M. 2013. Regionalisation of Space Activities in Asia? [online]. European Space Policy 
Institute. [cit. 2015-11-02]. Dostupné na internete: 
<http://www.espi.or.at/images/stories/dokumente/Perspectives/ESPI_Perspective_66.pdf. 
LELE, A. 2013. Asian Space Race: Rhetoric or Reality? London : Springer. 280 s. ISBN 
8132207327. 
MOLTZ, J.C. 2011. Asia's Space Race: National Motivations, Regional Rivalries, and International 
Risks. New York : Columbia University Press. 288 s. ISBN 023115688X. 



~ 220 ~ 
 

NAGARAJAN, G. 2014. India Beats China to Mars Orbit at 11% Cost of U.S. Probe. [online]. 
Bloomberg. [cit. 2015-11-03]. Dostupné na internete: <http://www.bloomberg.com/news/2014-09-
24/india-beats-china-to-mars-orbit-at-11-cost-of-u-s-probe.html. 
SHEEHAN, M. 2007. The International Politics of Space. Abingdon : Routledge. 238 s. ISBN 0- 
203-93390-7. 
WALL. K. 2014. Beijing, We Have a Problem. [online]. Foreign Policy. [cit. 2015-11-03]. 
Dostupné na internete: <http://foreignpolicy.com/2014/10/28/beijing-we-have-a-problem/. 
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Abstract 
Both Russia and China want to ensure security and stability in Central Asia (CA) and to maintain 
the political status quo. Nevertheless, rivalry prevails over military cooperation between both 
countries when it comes to CA. The Chinese armed forces do not currently have an official military 
presence on the territory of any CA state, whereas Russia has a significant military presence in 
some CA countries. In recent years Russia has strongly pursued its security initiatives in the region 
through the Collective Security Treaty Organisation and Shanghai Cooperation Organisation which 
are, however, not main tools of influence in the region for China. Russia would oppose any greater 
Chinese direct political influence over the region in any kind of military presence. Regardless of 
China´s economic role in CA, Russia remains the most powerful security actor. Moscow and Beijing 
will keep avoiding confrontation in the implementation of their respective security and military 
policies in CA. 
Ruská federácia (RUS) aj Čínska ľudová republika (ČĽR) si chcú zaistiť bezpečnosť a stabilitu v 
Strednej Ázii (SA) a pritom zachovať politické status quo. Napriek tomu v súčasnosti medzi obomi 
krajinami v kontexte prístupu k SA prevažuje vo vojenskej oblasti nad spoluprácou rivalita. Čínske 
ozbrojené sily momentálne nemajú žiadnu oficiálnu vojenskú prítomnosť v žiadnej z krajín SA, 
naopak, RUS má pomerne výrazné vojenské zastúpenie vo viacerých krajinách regiónu. V 
posledných rokoch RUS intenzívne rozvíjalo svoje iniciatívy v bezpečnostnej oblasti v regióne SA 
prostredníctvom Organizácie dohovoru o kolektívnej bezpečnosti (ODKB) a Šanghajskej 
organizácie spolupráce (ŠOS), ktoré však ČĽR nepovažuje za hlavné nástroje vplyvu v oblasti. RUS 
sa bude snažiť eliminovať akýkoľvek väčší priamy politický vplyv ČĽR na jej zvýšenú vojenskú 
prítomnosť v regióne. Bez ohľadu na ekonomické postavenie ČĽR v SA, RUS aj naďalej ostáva 
najsilnejším bezpečnostným aktérom. Moskva aj Peking budú pokračovať v snahe vyhnúť sa 
konfrontácii pri implementácii svojich bezpečnostných a vojenských cieľov v SA. 
Úvod 
Historicky, dominantnou mocnosťou v regióne SA bola RUS (predtým ZSSR), keďže všetky krajiny 
regiónu boli súčasťou ZSSR. Vzťahy RUS s krajinami SA neboli vždy ideálne vzhľadom na 
regionálne rozdiely v bohatstve a prírodných zdrojoch. Zatiaľ čo niektoré krajiny regiónu 
(Kazachstan, Uzbekistan a Turkménsko) čiastočne úspešne diverzifikovali svoju zahraničnú 
politiku, iné (napr. Kirgizsko a Tadžikistan) prehĺbili svoju politickú závislosť na RUS. Na druhej 
strane, ČĽR, ktorá je tradičným partnerom krajín SA a zároveň konkurentom RUS v regióne sa vo 
výraznej miere snaží spolupracovať predovšetkým s Kazachstanom, Turkménskom a Uzbekistanom 


