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Anotace 
Bakalářská práce „Problémy britské zahraniční politiky v bilaterálních jednáních 

s Čínou o předání Hong Kongu (1979-1985)“ pojednává o schopnostech a mezích 

britské zahraniční politiky vést úspěšná bilaterální jednání o budoucnosti Hong Kongu. 

Autor si klade za cíl poukázat na konkrétní problémy britské diplomacie v oficiálních 

rozhovorech s Čínou. Bude si všímat rozdílů, jaká byla výchozí pozice Velké Británie, 

co si od bilaterálních jednání slibovala a jaké pro ni plynuly důsledky. 

Studie nejprve téma zasazuje do širšího historického kontextu osmdesátých let 

dvacátého století, kde si autor všímá společenských nálad v zahraniční politice Velké 

Británie a Číny. Poté formuluje výchozí pozice jednotlivých subjektů a klade důraz na 

pochopení základní problematiky. Dále se věnuje průběhu samotného jednání a 

poukazuje na konkrétní problémy britské delegace. Výstupem tohoto textu je shrnutí 

dosavadních poznatků a zhodnocení výsledků britské diplomacie v bilaterálních 

jednáních s Čínou o budoucnosti Hong Kongu.  

 

Annotation 
Thesis "Problems of British foreign policy in bilateral talks with China to transfer Hong 

Kong (1979-1985)" discusses the capabilities and limits of British foreign policy that 

led to successful bilateral negotiations on the future of Hong Kong. Author aims to 

highlight the specific problems of British diplomacy in official talks with China. He will 

be noticing the differences, what was the default position of Great Britain, what she 

promised to bilateral negotiations and what it went for the consequences.   

At first, the study is set in the broader historical context of the nineteen eighties, where 

the author notes the social background in the foreign policy of Great Britain and China. 

Then formulates the starting positions of both actors and puts an emphasize on 
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understanding the basic issues. Then he points at the actual negotiations, and refer to 

specific problems of the British delegation. Outputs of this text is a summary of existing 

knowledge and assessment of results of British diplomacy in bilateral talks with China 

on the future of Hong Kong. 
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Úvod 

Otázky kolem odkazu britské imperiální minulosti vzbuzují i v dnešních dnech  

nebývalé emoce. Při letošních oslavách padesáti let od „roku Afriky“ si Velká Británie 

připomíná asi více než kdy jindy svou zašlou slávu bývalé světové mocnosti. Od 

padesátých let 20. století byla Velká Británie postavena před nelehký úkol a to vyvázat 

se ze svých spletitých koloniálních závazků.  

Hong Kong byl výsledkem britské imperiální politiky 19. století. Vítězstvím 

v první opiové válce s Čínou připojila Velká Británie území Hong Kongu ke své 

koloniální říši. V roce 1898 Velká Británie podepsala s Čínou tvz. Druhou Pekingskou 

konvenci, která pronajala Velké Británii území Nových teritorií, což je oblast 

strategicky nezbytná pro fungování ostrova. Podpis dohody na 99 let determinoval 

budoucnost kolonie v rámci britského společenství. V 80. letech 20. století britská 

diplomacie předznamenala blížící se datum vypršení smlouvy a otevřela s Čínou dialog. 

Do této doby nenastala v britských dějinách podobná situace, protože byla koloniím ve 

většině případech přiznána nezávislost.  

Pro Velkou Británii byla budoucnost Hong Kongu citlivou otázkou. Za prvé, 

Hong Kong opět otevřel téma dekolonizace a upadajícího postavení Velké Británie ve 

světě. Za druhé, byl Hong Kong symbolem britské prestiže a důkazem úspěšné 

koloniální politiky. Za třetí, nabýval Hong Kong ze své historické zkušenosti na 

důležitosti, protože upevňoval strategickou pozici Velké Británie v teritoriu Asie a 

Pacifiku. Především ale stavěl britskou administrativu před morální dilema. Obyvatelé 

Hong Kongu se řadili mezi britské občany. Drželi cestovní doklady s označením 

obyvatelé britských zámořských teritorií. Vedle toho byla korunní kolonie Hong Kong 

důležitým finančním a ekonomickým centrem. Osud Hong Kongu spočíval na 

obratnosti britské diplomacie a schopnosti dojednat příznivé podmínky pro samotnou 

Velkou Británii a pro obyvatele Hong Kongu.  

Cílem mé práce bude analyzovat a zhodnotit průběh a výsledky bilaterálních 

jednání Velké Británie a Číny. Především si budu všímat rozdílů, jaká byla výchozí 

pozice britské diplomacie, co si od bilaterálních rozhovorů slibovala a jaké pro ni 

plynuly důsledky. Moji hlavní otázkou je určit nakolik se britské diplomacii podařilo 

dosáhnout vytyčených cílů. Jako doplňující otázky se mi nabízí následující formulace. 



   

- 5 - 

Mohla Velká Británie přes omezené možnosti vyjednat pro obyvatele Hong Kongu 

důstojné podmínky? Jaké faktory se podílely na tvorbě britské diplomacie?Co přimělo 

Margaret Thatcherovou vyjednávat s autoritativním režimem komunistické strany Číny?  

Struktura mé bakalářské práce je založena na konceptu jedno případové studie 

britské zahraniční politiky. Časově jsem téma vymezil na období mezi roky 1979 až 

1985. Výchozí rok 1979 jsem zvolil z toho důvodu, protože se britská vláda začala 

poprvé seriózněji zabývat otázkou budoucnosti Hong Kongu. Rok 1985 ukončuje 

oficiální bilaterální jednání ratifikací podepsané dohody britským parlamentem. 

Teritoriálně se budu pohybovat mezi Velkou Británií, ČLR a Hong Kongem. 

Práci jsem rozdělil do čtyř kapitol. První z nich si klade za cíl objasnit pozadí 

historických skutečností Velké Británie, Číny a Hong Kongu na přelomu 70. a 80. let 

20. století. Popisuje hlavní proudy britské a čínské zahraniční politiky. V druhé kapitole 

se věnuji výchozím pozicím Velké Británie a ČLR. Záměrně obě země stavím do 

kontrastu, protože si myslím, že nelze pochopit pozici jedné strany bez objasnění zájmů 

strany druhé. Třetí kapitola má deskriptivní charakter. Zobrazuje jednotlivé fáze 

oficiálních rozhovorů. Jejím cílem je poukázat na konkrétní problémy britské 

diplomacie v bilaterálních jednáních. Čtvrtá analytická kapitola shrne poznatky 

z předcházejících kapitol a artikuluje vyvozené závěry. 

Důvod, proč jsem si vybral téma této práce, byl pobyt na hongkongské 

univerzitě, kde jsem měl možnost na několik měsíců proniknout do myšlení čínské 

společnosti. Mým zájmem bylo zkoumat koloniální odkaz Velké Británie u obyvatel 

Hong Kongu. Veškerá výuka na tamních univerzitách probíhala v anglickém jazyce. 

Britskou přítomnost jsem pociťoval proto na každém kroku. Za svůj pobyt jsem si 

všiml, že studenti z Hong Kongu se odlišují od zbytku „čínských“ studentů 

z vnitrozemí. Velká Británie zanechala na obyvatelích dnes již bývalé kolonie 

nesmazatelný otisk. Předmětem mého zkoumání nebude analýza hongkongské 

společnosti a britského vlivu na ní, ale období sedmi let, kdy se nadobro vyřešila otázka 

její budoucnosti. Z české kotliny je na britskou koloniální minulost často z nedostatku 

informací nahlíženo s despektem, což ve mne vždy evokovalo jistý rozpor. Tím, že jsem 

se ponořil do problematiky britského kolonialismu, jsem si mohl utříbit myšlenky a 

vytvořit komplexní názor. Bilaterální jednání o budoucnosti Hong Kongu umožňují 

nahlédnout do myšlení britské vysoké politiky.  

Jelikož zvolené téma skýtá nepřeberné množství zdrojů, uvedu v následujících 

řádcích jen ty nejvýznamnější. Zvolený výběr literatury jsem rozdělil do tří oblastí: 
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1)Zdroje zabývající se britským postojem; 2)Knihy analyzující čínský postoj; 

3)Literatura zkoumající vztah mezi Velkou Británií a Hong Kongem. 

Pro pochopení britské zahraniční politiky mi nejvíce pomohla kniha od Davida 

Sanderse Losing an Empire, finding a role. Tato publikace mi umožnila pochopit 

kontext doby 70. a 80. let 20. století a postavení Velké Británie v mezinárodních 

vztazích. Kniha od John Colese Making foreign policy mi objasnila principy fungování 

britské diplomacie a rozhodovací proces v bilaterálních jednáních. Autor zde 

polemizuje s charakteristickými rysy britské zahraniční politiky a chováním britských 

diplomatů. 

Bilaterální jednání jsou procesem, jehož se účastní dva subjekty, a proto jsem 

sáhnul po knihách zabývajících se čínskou historií a zahraniční politikou. V tomto 

ohledu mi poskytla kniha od editorů Warrena Cohena a Li Zhaa Hong Kong Under 

Chinese Rule analýzu čínského postoje. Tato publikace je ve své podstatě sborníkem 

akademických článků, kde se jednotliví autoři věnují problematice britsko-čínských 

vztahů, analyzují čínskou perspektivu a dopad bilaterálních jednání na ČLR. Stephen 

Chiu mi objasnil svou knihou Hong Kong: becoming global Chinese city postavení 

Hong Kongu v kontextu čínské zahraniční politiky.   

Stěžejní publikace, která se věnuje konkrétním bilaterálním jednáním a vztahům 

mezi jednotlivými subjekty, je kniha od Mark Robertiho The Fall of Hong Kong – 

China’s Triumph and Britain’s Betrayal. Autor zde detailně popisuje průběh rozhovorů 

a vnáší do celkové problematiky nový rozměr. Podařilo se mu vytvořit komplexní 

analýzu britské zahraniční politiky na příkladu bilaterálních jednání s Čínou. Důvěrné 

informace ze zákulisí a rozhovory s emeritními diplomaty podtrhují jedinečnost této 

publikace. Jeho kniha mi umožnila více porozumět britskému postoji. Roger Buckley ve 

své knize Hong Kong – the road to 1997 poskytl čtenářům náhled do vztahů mezi 

Velkou Británií a Hong Kongem. Především jsem zde ocenil autorův záměr poskytnout 

přehlednou strukturu této kapitoly britských dějin. Další užitečný zdroj jsem shledal 

v knize The Fate of Hong Kong od Geralda Segala. Ten analyzoval pohled Velké 

Británie a osud Hong Kongu z pohledu z „venčí.“ Vedle kritické statě, která rozebírala 

postavení Velké Británie v bilaterálních jednáních, dal autor prostor analýze pohledů ze 

zahraničí. Tyto mi umožnily získat  poměrně objektivní náhled na pozici Velké Británie. 

Vedle knižních publikací jsem využil akademických článků z elektronického 

zdroje Jstor, kde jsou dostupné odborné časopisy jako International Affairs, Asian 

Survey či China Quarterly. Ty mi pomohly zorientovat se v problematice tématu a 
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získat přehled o literatuře. Využil jsem též článků z elektronického vydání deníků South 

China Morning Post a AsianTimes. Statistické údaje jsem čerpal z primárních zdrojů 

jako je úřad hongkongké vlády, či britské ministerstvo zahraničí. Ze stránek 

hongkongské vlády se konkrétně odkazuji na znění podepsaného dokumentu společného 

prohlášení mezi Velkou Británií a ČLR. 

Při studování materiálů k tomuto tématu jsem často narazil na kontroverzní 

postoje jednotlivých autorů. Ti nedokázali skrýt své ideové přesvědčení a zaujmout 

objektivní stanovisko. Tento fakt jsem vypozoroval u čínských autorů, kteří 

polemizovali s historií britského imperialismu v termínech politicky značně 

nekorektních. Tomu se ale nevyhnuli ani autoři publikacích vydaných v západních 

nakladatelstvích. Ti nešetřili eufemismem vůči politickému režimu v Číně. Je nutno mít 

na paměti, že některé zdroje byly napsány v kontextu studené války, a proto mohl jejich 

obsah ztratit kýženou „neutrální pozici.“ 
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1. Zasazení do historického kontextu doby 

Tato kapitola si klade za cíl objasnit společenské nálady v zahraniční politice 

Velké Británie a Číny na přelomu 70. a 80. let 20. století. V první části nastíním 

základní charakteristiku Hong Kongu a popíši jaké panovalo politické klima v 80. 

letech. V další části  zmíním hlavní problémy britské a čínské zahraniční politiky v 80. 

letech. Ambicí první kapitoly bude poskytnout historický náhled do období před 

začátkem oficiálních jednání a zasadit téma do širšího kontextu celé problematiky. Pro 

omezený rozsah této kapitoly zmíním jen hlavní proudy v zahraniční politice obou 

zemí.  

 

1.1. Hong Kong – historický exkurz 

Hong Kong se stal součástí britského impéria v roce 1842 podpisem Nankignské 

smlouvy, která ukončila dlouholetý spor britské vlády a Čchingské dynastie. Konec 

první opiové války naznačil budoucí vývoj britsko-čínských vztahů. Z pohledu Číny se 

jedná o zásadní dějinný zlom, protože vítězství Velké Británie započalo proces 

teritoriální parcelace a narušování integrity Číny. Odtud také pramení Tengův 

nepřátelský postoj a jeho plamenná rétorika vůči „všemu cizímu“. Z pohledu Velké 

Británie umožnil zisk Hong Kongu rozvíjet obchodní a teritoriální zájmy v oblasti Asie. 

V průběhu devatenáctého století Velká Británie dále upevnila obdobnými smlouvami 

svou pozici v teritoriu.  

Hong Kong se nachází na pobřeží jihovýchodní Číny v deltě Perlové řeky ústící 

do Jihočínského moře. Jeho poloha město předurčila k roli důležitého obchodního a 

strategického centra. Velká Británie využívala geografické výhody ostrova pro 

zakotvení válečného loďstva a zaručení bezpečnosti v regionu. Strategická poloha Hong 

Kongu zaručovala Velké Británii udržení bezpečnosti v oblasti Asie a Pacifiku. 

Hong Kong se vypracoval z rybářské vesnice na šestimilionový finanční kolos. 

Vynikal silným hospodářstvím a zastiňoval tak ostatní britské kolonie. V 80. letech 

dokonce převyšoval hrubý domací produkt na osobu i výši samotné Velké Británie.1 

Ekonomické důvody a hospodářská stabilita Hong Kongu sehrály v bilaterálních 

                                                
1 Roger Buckley, Hong Kong: Road to 1997 (Cambridge: Cambridge university press, 1997): 78 
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jednáních důležitou roli. Více o ekonomické situaci v Hong Kongu uvedu v další části 

této kapitoly. 

Z politického hlediska byl Hong Kong spravován koloniálním systémem. Na 

vrcholu exekutivy byl guvernér dosazený britskou královnou. Ten držel téměř absolutní 

moc. Vydával poslední rozhodnutí a nevstahovala se na něj kontrolní složka moci. 

Zákonodárná rada byla dosazována britským guvernérem. I když platila na území 

kolonie britská legislativa, nezaručovala veškeré atributy demokratického systému. 

Hong Kong neprošel v závěrečné fázi dekolonizace přisvojením si vlastních 

demokratických institucí a odlišoval se tím od zbytku kolonií v rámci britského 

společenství. Tato rozdílnost způsobila Velké Británii v bilaterálních jednáních  značné 

problémy.  

1.2. Hong Kong v 80. letech 

Sedmdesátá léta byla pro Hong Kong klíčovým obdobím z ekonomických, 

politických a společenských důvodů. Město se transformovalo od svých základů a 

dostalo de facto dnešní podobu finanční velmoci. Vedle ekonomické proměny tehdejší 

guvernér Mac Lahose otevřel citlivou otázku budoucnosti kolonie. Ekonomická a 

politická transformace změnila i charakter samotných obyvatel. 

Budoucí ekonomický úspěch města byl zaručen několika důvody. Za prvé, 

kolonie disponovala stále levnou pracovní silou, která byla zajištěna narůstající 

emigrací z Číny a okolních států. Za druhé, ekonomickému boomu v 70. letech 

dopomohly rostoucí obchodní vazby s politickým otevíráním Číny. Za třetí, platnost 

britské legislativy na území Hong Kongu zaručovala stabilní podmínky pro investory. A 

za čtvrté, ekonomickému úspěchu přispělo MacLahosovo reformní úsilí. 

MacLahose byl pověřen funkcí guvernéra v roce 1972. V té době nejspíše ještě 

netušil, že za několik let postaví obyvatele města Hong Kongu před zásadní otázku 

jejich budoucnosti. Hongkongský guvernér se zhostil své role důsledně a nastartoval 

kolotoč reformních změn. Hongkongskou administrativu sužoval obecně problém 

korupce. To ale nebyl hlavní problém. Hong Kong působil v regionu Asie a Pacifiku 

jako blištivý diamant. Svým ekonomickým úspěchem se stal pro obyvatele sousedních 

zemí atraktivní destinací k emigraci, a tak na guvernéra čekal nelehký úkol, zastavit 

zvýšený přísun především čínských a vietnamských utečenců do města. Problematika 

utečenců je velmi komplexní téma a způsobuje řadu dalších problémů jako vyvolání 

sociální nerovnosti, snížení ubytovacích kapacit či kriminalitu. Další revoluční 
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reformou MacLahose zlepšil přístup obyvatel Hong Kongu ke vzdělání. Jenom během 

let 1978-87 se jednalo o nejrychleji rozvíjející se vzdělávací systém na světě.2  

Reformní snahy změnily celkové nálady ve společnosti. Lidé si začali více 

uvědomovat svoji identitu a odlišnost. Najednou se v Hong Kongu ocitl „národ“, který 

se vymezoval vůči své koloniální vládě a vůči Číně skrze čínské imigranty.3  

Nejtěžší úloha na MacLahose stále čekala. V srpnu 1979 odjel na neoficiální 

návštěvu do Pekingu, kde se měl setkat s Teng Siao-pchingem. Na seznamu 

diskutovaných témat přibyla otázka pronájmu území v Nových Teritorií. Banky v Hong 

Kongu najednou stály před problémem zprostředkovat půjčky a pronájmy pozemků 

klientům Nových Teritorií, protože neměly garance budoucnosti kolonie. Zpočátku 

triviální problém najednou postavil vládu v Londýně před zásadní otázku. A co dál? 

1.3. Britská zahraniční politika v 80. letech 

V roce 1979 vítězství konzervativní vlády Margaret Thatcherové rozhodlo o 

nové podobě britské zahraniční politiky, jejímž základem bylo prosazování a obrana 

britských národních zájmů. Velká Británie se nacházela na konci 70. let v období 

hospodářské recese. Špatný ekonomický obraz země se podepsal i na stavu zahraniční 

politiky. Jejím cílem bylo upevnit pozici Velké Británie v mezinárodním uspořádání. 

V zahraniční politice Thatcherová navázala na koncepci Winstona Churchilla, který 

definoval základ britské zahraniční a obranné politiky jako tři navzájem prolínající se 

kruhy; udržet kontakt s Evropou, se zeměmi Commonwealthu a se Spojenými státy. 

Tyto oblasti zájmu se staly opěrnými pilíři stability Velké Británie ve světě po roce 

1945. Churchillovy kruhy zůstaly za vlády Thatcherové zachovány. Její zahraniční 

politika se pouze přizpůsobovala novým podmínkám. 

Role premiéra hraje v mechanismu britské zahraniční politiky důležitou roli a o 

to více, když se do jejího křesla dostala „železná lady“, přezdívka, jenž si Thatcherová 

vysloužila za kritický postoj k Sovětskému svazu. Thatcherová prohloubila svou 

nekompromisní a důraznou zahraniční politikou tento znak britského politického 

systému. Úspěch z války o Falklandy ne nadarmo dal Thatcherové označení 

„superministryně.“4 Peter Riddell ve své knize Thatcher’s era and its legacy uvádí, že 

Thatcherová se podílela na vytvoření jakého si mýtu a maskovala svým energickým 

                                                
2 Anthony Shuyong, „Hong Kong a survey of its political and economic development over the past 150 
years“, In China Quarterly, č.151 (Září, 1997): 583-592, http://www.jstor.org 
3 Oscar Ho, „Hong Kong: A curatorial journey for an identity“, in Art journal,č.57 (Zima, 1998) 39str. 
4 Fajmon, „Margaret Thatcherová a její politika“, 290  
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vystupováním  reálné problémy Velké Británie.5 Přes vyvolané kontroverze 

Thatcherová zanechala v zahraniční politice nesmazatelný otisk a upevnila mezinárodní 

postavení Velké Británie. 

Asi nejkontroverznějším bodem britské zahraniční politiky osmdesátých let byla 

válka o Falklandy. V tomto kontextu ji zmiňuji, protože její výsledek ovlivnil pozdější 

bilaterální jednání s Čínou. Je zajímavé sledovat, jak moc si byly obě události blízké. 

Velká Británie navázala s Argentinou v ostřícím se sporu oficiální diplomatická jednání. 

Ta zkrachovala vinou různých spekulací a neodvrátila hrozící vojenský konflikt. 

V případě Hong Kongu navázala Velká Británie také bilaterální jednání s Čínou. Cílem 

rozhovorů byl jako v případě Falkland osud zámořské kolonie. Riskovala tím britská 

diplomacie možný vojenský střet? David Sanders ve své knize Losing an Empire, 

Finding a Role poukazuje na fakt, že Velká Británie se rozhodovala z úsudku 

„Realpolitik.“6 Čína byla vybavena nepoměrně větším vojenským arzenálem než 

Argentina. Možný ozbrojený konflikt byl proto vyloučen.  

Britská zahraniční politika řešila na konci 70. let velké dilema. Stála na rozhraní, 

zda-li má získat zpět své mezinárodní postavení, či se má zříci své historické role 

světové velmoci. Nástup konzervativní vlády v roce 1979 vyřešil zdánlivě schizofrenní 

situaci a usměrnil britskou zahraniční politiku. Thatcherová nastavila podle 

Churchillova kruhu Commonwealthu smířlivější postoj. Mezi hlavní cíle patřila ochrana 

britské bezpečnosti, podpora demokratických hodnot, dodržení britských mezinárodních 

závazků a povinností a zajištění prosperity.7 Zásah na Falklandech představil 

Thatcherovou také v jiném světle a to že byla schopna hájit britské zájmy.  

 

1.4. Čínská zahraniční politika v 80. letech 

Přelom v čínské zahraniční politice nastal se smrtí Mao Ce-tunga v roce 1976 a 

nastavením nového kurzu proreformním nástupcem Teng Siao-pchingem. ČLR stála 

před náročným úkolem celkové revitalizace a modernizace země. Tengův pragmatický 

                                                
5 Peter Riddell, Thatcher era and its legacy (Cambridge: Billing and sons, 1989) 204. 
6 David Sanders, Losing an empire, finding a role – British foreign policy since 1945 (Easthbourne:  
Anthony Rowe Ltd, 1990) 126. 
7 John Coles, Making foreign policy (London: John Murray, 2000) 77. 
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postoj dokázal překonat interní problémy Číny a nastolit novou éru v zahraničních 

vztazích. 

ČLR se opět obrátila ke světu a vítala kontakt s cizinou. Motivací ji byly 

především ekonomické zájmy, protože ty jedniné mohly zlepšit postavení Číny ve světě. 

Čína se již nebránila zahraničnímu obchodu a pronikání kapitálu do země a otevírala se 

světu. Investoři začali podnikat v ekonomických zónách na pobřeží, které Teng nechal 

v rámci své nové politické koncepce otevřít. V duchu zahraniční politiky šlo o revoluční 

zvrat, protože se Čína částečně oprostila od historického stigmatu, který byl způsoben 

imperiální politikou evropských mocností v polovině 19. století. 

XXII. sjezd Komunistické strany Číny(KSČ) artikuloval v roce 1982 nový směr 

vnitřní a zahraniční politiky. Potvrdil Tengovu nastavenou politickou a ekonomickou 

linii, jenž zakotvila v liteře nové ústavy vydané téhož roku. Čína navázala kontakty se 

Sovětským svazem a normalizovala vztahy se Spojenými státy. 

V 80. letech v čínské zahraniční politice převládal přes ekonomické otevírání 

pocit nedůvěry vůči zahraničním vlivům. Přejala prvky „agresivního nacionalismu“, kde 

byla zakořeněna křivda spáchána na Číně v 19. století.8 Teng osobně nazýval období 19. 

století v Číně „století hanby a národního ponížení.“9 

Přesto čínská zahraniční politika nebyla velmi čitelná a nesla v sobě určitý 

paradox. Na jednu stranu se chovala liberálně a otevírala svůj trh zahraničním 

investorům. Na druhou stranu se Čína uzavírala do sebe a bála se externím vlivům, které 

by ohrozly její integritu a vedení KSČ. Tento aspekt se projevil v bilaterálních 

jednáních s Velkou Británií. Netransparentní chování britské zahraniční politiky v 80. 

letech způsobilo v bilaterálních jednáních britské zahraniční politice komplikace a 

problémy. 

Čína vstoupila do nové kapitoly svých dějin s velkým sebevědomím. Tengova 

politika se oprostila od stalinských praktik Maa a jasně definovala novou pozici Číny ve 

světě. Před začátkem rozhovorů o budoucnosti Hong Kongu si byla britská strana dobře 

vědoma, že před ní stojí nová a silnější Čína. To se bezesporu promítlo do chování 

Velké Británie vůči Číne v pozdějších rozhovorech.  

 

                                                
8 Allen S. Whiting, „Assertive nationalism in Chinese foreign policy“, Asian Survey, č. 23 (Srpen, 1983): 
913-933, http://www.jstor.org 
9 John Fairbank, Dějiny Číny (Praha: NLN, 2010) 560. 
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2. Přípravy bilaterálních jednání 
V druhé kapitole si kladu za cíl objasnit výchozí pozice Velké Británie a Číny 

před začátkem oficiálních rozhovorů. Zároveň s tím definuji zájmy obou zúčastněných 

stran, zdůrazním hlavní bod sporu – otázku suverenitu Hong Kongu - a v závěru 

vysvětlím význam britského imigračního zákona z roku 1982.  

 

2.1. Výchozí pozice Velké Británie 

Než se dostanu k začátku oficiálních jednání, které začala v září v roce 1982, 

popíšu pozice jednotlivých stran. V této části se budu zabývat výchozí pozicí Velké 

Británie, tj. jaká byla situace na domácí scéně, jaké byly motivy a zájmy pro navázání 

úspěšných jednání. Budu se pohybovat v časovém rozmezí od roku 1979 do září 1982. 

Rozhovor MacLahose předznamenal budoucí úkol britského ministerstva 

zahraničí a přiměl britskou administrativu začít s intenzivní přípravou na jednání o 

budoucnosti Hong Kongu. Britská strana si byla vědoma omezené platnosti Druhé 

Pekingské konvence. Nechtěla záměrně vyvolávat spekulace a nejistotu v kolonii. Takto 

důležité jednání si vyžaduje vhodné načasování. Politická situace v Číně v 70. letech se 

nezdála britské straně příliš vhodná. Čekala na konsolidaci politických poměrů v zemi. 

S postupným zmírněním postoje Číny k Západu během 80. let se zvýšily vyhlídky pro 

diplomatické urovnání.10 Smrt Mao Ce-tunga a nástup pragmatického vůdce Tenga 

Siao-Pchinga se zdála být vhodným momentem. Nicméně MacLahosova iniciativa 

předeběhla vládu v Londýně a rozhodla o začátku bilaterálních rozhovorů. Důsledkem 

jeho návštěvy bylo nastavení nového kursu v britsko-čínských vztazích.11 

Gerald Segal vyslovil ve své knize Osud Hong Kongu názor, že Velká Británie 

záměrně vyčkávala s rozhovory, protože tím přispívala ekonomické prosperitě a 

politické stabilitě ve své kolonii a nazývá britskou politiku vůči Hong Kongu v 80. 

letech tvz. „vyčkávací diplomacií.“12  

                                                
10 Sanders, „Losing an empire, finding a role“, 133. 
11 Welsh, The history of Hong Kong (London: Harper and Collins,1997): 480 
12 Gerald Segal, The fate of Hong Kong (Lodnon: Simon and Schuster, 1993): 97. 
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Labouristická vláda Callaghana ztratila v roce 1979 důvěru u 

poslanců parlamentu a Velká Británie si zvolila v následujících volbách konzervativní 

stranu Margaret Thatcherové. Po jejím zvolení začalo oddělení zahraničních věcí řešit 

osud své korunní kolonie. Po MacLahosově návštěvě v Pekingu přiletěl britský 

velvyslanec v Číně Percy Cradock do Londýna, aby seznámil vládu Thatcherové 

s problémem uzavírání nových smluv na území Nových Teritoriích. Po konzultaci 

s ministerstvem Cradock informoval čínskou stranu, která deklarovala, že téma se musí 

řešit bilaterálně.13  

Britská strana v tuto chvíli neznala oficiální stanoviska Číny, protože ta byla 

dlouhodobě zamlčována. Výsledek jednání hongkongského guvernéra posloužil alespoň 

částečně k pochopení čínských pozic.  

Velká Británie si musela připustit, že budoucnost Hong Kongu již neleží v jejích 

rukou, a proto se jako jediné vhodné řešení nabízelo zajistit co možná nejvýhodnější 

podmínky pro obyvatele Hong Kongu a pro své národní zájmy. Spojené království 

zakládalo svoji pozici na faktu, že teritorium Hong Kongu bylo ve své podstatě 

neobhajitelné, a to ze strategických či legitimních důvodů. Za prvé by ztráta Nových 

Teritorií neumožnila budoucí fungování ostrova Hong Kongu, který byl závislý na 

dodávkách z pevninské Číny právě přes území Nových Teritorií. Za druhé by Velká 

Británie pravděpodobně neobhájila před mezinárodním společenstvím svou pozici 

bývalého kolonizátora aspirujícího o potvrzení své koloniální vlády.  

Britské ministerstvo zahraničí si přálo zahájit jednání ještě v roce 1981, ale 

čínská strana začátek posunula. Čekal ji o rok později dvanáctý sjezd komunistické 

strany, kterým chtěla informovat vrchní čínské zákonodárce o celé problematice. Psal se 

duben roku 1982 a Velká Británie se dostala do válečného střetu s Argentinou. Válka o 

Falklandské ostrovy zásadně ovlivnila výchozí pozici Velké Británie v bilaterálních 

jednáních o Hong Kongu. Obyvatelé východoasijské kolonie bedlivě sledovali její 

průběh, protože postavení Falklandských ostrovů připomínalo postavení Hong Kongu. 

Velká Británie vedla šestnáct let rozhovory s Argentinou o budoucnosti ostrovů 

v Atlantickém oceánu a přesto nenašla s jihoamerickou zemí společné východisko. Pro 

obyvatele Hong Kongu to byl ale důkaz, že britská premiérka byla ochotna vstoupit i do 

ozbrojeného konfliktu, jen aby ochránila britské občany.14 Velká Británie neplánovala 

                                                
13 Buckley, „Hong Kong: Road to 1997“, 110. 
14 Mark Roberti, The fall of Hong Kong and China’s triumph and britain’s betrayal (John Wisley and 
sons, 1994) 45. 
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předat Argentině suverenitu souostroví Falkland: proč by se měla zachovat jinak 

v otázce Hong Kongu?15 Thatcherová výhrou v Atlantiku upevnila pozici premiérky a 

pomohla Velké Británii získat na sebevědomí.  

Thatcherová si přála zahájit rozhovory ještě před rokem 1983 z několika důvodů. 

Za prvé, ji znepokojovalo datum nadcházejících legislativních voleb v Británii, protože  

konzervativní strana neměla zaručena jejich výhru. Pozitivní výsledek z bilaterálních 

jednání by jistě přidal na jejich volebních preferencích.16 Za druhé, v Hong Kongu 

začala růst nejistota, která se odrazila na ekonomických výkyvech. Cílem Thatcherové 

bylo uklidnit finanční trhy a dodat investorům důvěr v kolonii. 

 

2.1.1. Definice britských zájmů v Hong Kongu 

Bilaterální jednání o budoucnosti Hong Kongu dobře ilustrují záměry zahraniční 

politiky Thatcherové. V následující stati uvedu hlavní zájmy Velké Británie v Hong 

Kongu. Ty představují výchozí pozici Velké Británie. 

Hlavní zájem Velké Británie byl čistě ekonomický a to z mnoha důvodů: Za 

prvé, se Hong Kong v 60. a 70. letech stal po úspěšných reformách a ekonomickém 

boomu finančním centrem východu. Figuroval pro britské obchodní zájmy jako vstupní 

brána na čínský a asijský trh. Za druhé, ještě v roce 1974 finanční reservy Velké 

Británie představovaly 12% celkových zahraničních pasiv a 27% zlatých zahraničních 

reserv centrální anglické banky.17 To dokládá významné propojení finančních vazeb 

mezi Londýnem a Hong Kongem. Za třetí, Hong Kong zprostředkovával Británii 

dlouhodobě půjčky. Za čtvrté, zájem Velké Británie spočíval v udržení aktivních 

obchodních kontaktů britských společností. A za páté, Hong Kong byl pro Velkou 

Británii v oblasti Východní Asie druhým největším exportním trhem hned po 

Japonsku.18 

Spojené království bylo též motivováno strategickou polohou Hong Kongu 

v teritoriu Dálného východu. V kontextu Studené války sehrál tento fakt důležitou roli. 

                                                
15 Sanders, „Losing an empire, finding a role“, 127. 
16 Fajmon, „Margaret Thatcherová a její politika“, 260. 
17 Ma Ngok, „The Sino-British dispute over Hong Kong: : A game Theory, Asian Survey , č. 37 (Srpen, 
1997): 738-751, http://www.jstor.org 
18 Segal, „The fate of Hong Kong“, 111. 
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Především figuroval jako základna pro vojenské operace v oblasti a centrum pro šíření 

amerického vlivu při zadržování komunismu ve východní Asii.19  

Hong Kong byl pro Velkou Británii znamením prestiže, protože dokládal o 

úspěchu britské administrativy vybudovat z pustého ostrava důležité finanční centrum. 

Takto citelná ztráta přímé kontroly nad územím by ohrozila pronikání britského vlivu 

v oblasti. Přece jenom byla Velká Británie díky své vojenské a politické přítomnosti 

považována za bezpečnostní faktor v regionu Asie a Pacifiku.20 Zvládnutí celého 

procesu vyjednávání bylo zásadní, tak aby si Britové zachovali renomé světového hráče.  

Jak dokládá Margaret Thatcherová osobní výpovědí v knize Roky na Downing 

street, hlavním zájmem Velké Británie bylo dodržet morální závazek vůči obyvatelům 

Hong Kongu: „Když jsem podepsala společnou deklaraci o navrácení Hong Kongu pod 

čínskou správu, cítila jsem (a cítím i dnes) silný morální závazek udělat pro naši 

bývalou kolonii, co je v mých silách.“21 Ve hře byl osud držitelů šesti milionů britských 

pasů. Thatcherovou děsila představa předat „britské občany“ vládě komunistického 

režimu. Do Hong Kongu se sbíhali političtí uprchlíci z Číny a hledali před čínským 

komunistickým režimem azyl. Svým antagonismem ke komunistické ideologii byla 

Thatcherová dostatečně motivována bojovat za práva obyvatel Hong Kongu. 

Ekonomické, politické i strategické zájmy determinovaly postoje Thatcherové hájit 

britskou pozici v bilaterálních jednáních.  

 

2.1.2. Otázka suverenity – pohled Velké Británie 

Velká Británie a Čína řešila před začátkem oficiálních jednání spor o legální 

postavení Hong Kongu v pojetí britského, čínského a mezinárodního práva. Předmětem 

sporu se stala otázka platnosti a povahy smluv, jimiž Velká Británie získala v 19. století 

kontrolu nad čínským územím v oblasti Hong Kongu. Obě strany se nedokázaly 

dohodnout na společném východisku a vzájemné nedorozumění způsobilo problémy 

v jednáních. V následujících řádcích stručně popíši, jak Velká Británie vnímala otázku 

předání suverenity Hong Kongu. 

                                                
19 James T.H. Tang, „From empire defense to imperial retreat: Britain’s postwar China policy and the 
decolonization of Hong kong“, Modern Asian Studies, č. 28 (Květen, 1994): 317-337 
20 Buckley, „Hong Kong: Road to 1997“, 24. 
21 Margaret Thatcherová. Mé roky na Downing street (Praha: Naše vojsko, 1996) 192. 
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Britská strana trvala na stanovisku, že zajištění kolonie bylo nastoleno legální 

cestou a jeho současný statut je legitimní dle tamního mezinárodního práva. Odkazovala 

se na smlouvy, které byly podepsány s Čínou v průběhu 19. století. Především se 

jednalo o Smlouvu z Nankingu(1842), První a Druhou Pekingskou Konvenci 

podepsanou v roce 1860 a 1898. Hong Kong byl výsledkem britské imperiální politiky 

královny Viktorie a její „diplomacie dělového člunu.“22 Velká Británie využila své 

pozice vojenské velmoci a vynutila si na Číně podepsání tvz. „nevýhodných smluv“, 

které ji buď v případě Nankingské dohody zaručovaly teritoriální zisk ostrova Hong 

Kong „na věčné časy“ či v případě podpisu Druhé Pekingské smlouvy ji přisuzovaly 

„pronájem území Nových Teritorií“ na dobu 99 let. V praktickém vyznění se Velká 

Británie hájila tím, že jí větší část území připadla legální cestou, i když se jednalo o 

výsledek válečného tažení, a proto má na svou kolonii legitimní nárok. Na druhou 

stranu Čína nebyla s to připustit legální a legitimní charakter „vynucených“, ale 

platných smluv. 

Jedním z důvodů rozporu byl odlišný přístup ve výkladu mezinárodního práva. 

Britský analytik Anthony Dicks se odkazuje na fakt, že britská strana byla vybavena 

nesporným profesionalismem, jehož podstata byla založena na praktikách obecného 

práva s tradicí více jak tři sta let vedení aktivní zahraniční politiky.23 Velká Británie 

nahlížela na výklad mezinárodního práva ze západní perspektivy, která se diametrálně 

lišila od té čínské, a proto suverenita Hong Kongu znamenala něco jiného pro Brity a 

pro Číňany.  

Z právního hlediska by byla napadnutelná i formulace „předání suverenity Hong 

Kongu“, protože sama kolonie nenabývala statutu suveréního státu se všemi jeho 

atributy. Právní definice chápe pojetí suverenity jako svobodu v rozhodování o 

politických, ekonomických a vojenských otázkách území. V případě Hong Kongu tomu 

však nebylo. Tento aspekt dokládá nedostatečné vymezení pojmu suverenity v 

mezinárodním právu a vyžadoval by širší analýzu, což je mimo prostor mé bakalářské 

práce. 

Nicméně se vrátím k reálným dopadům právních formulací na průběh 

bilaterálních jednání. V září v roce 1982 Margaret Thatcherová navštívila Teng Siao-

Pchinga v Pekingu, aby spolu stanovili oficiální začátek bilaterálních jednání o 
                                                
22 Frank Welsh, A history of Hong Kong (Lodon: Harper Collins, 1997) 123. 
23 Anthony Dicks, „Treaty, grant, usage or sufferance? some legal aspects of the Status of HK“, China 
Quarterly, č. 95 (Září, 1983): 427-455, http://www.jstor.org 
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budoucnosti Hong Kongu. Jejímu průběhu se budu věnovat v další kapitole. Nyní ale 

zmíním závěrečné prohlášení, v němž Thatcherová při návratu z Pekingu do Hong 

Kongu řekla: „Ještě jeden bod ke smlouvám, věřím v jejich platnost v rámci 

mezinárodního práva. Pokud by ale jiný stát smlouvy nedodržoval, pak se jedná o velmi 

závažnou věc, protože když země nedodrží jednu smlouvu, lehce se vyváže z povinnosti 

dodržovat smlouvy jiné, a to je jeden z důvodů, proč vstupujeme do rozhovorů(...).“24 

Thatcherová potvrdila nekompromisní postoj Velké Británie a nenalezla s čínským 

partnerem společnou řeč v otázce suverenity Hong Kongu. Odmítla ustoupit čínským 

požadavkům o potvrzení legitimního nároku Číny na Hong Kong.  

Otázka suverenity byla vstupním požadavkem Číny pro začátek oficiálních 

rozhovorů. Pokud by na ně Britská strana nepřistoupila, Teng vyhrožoval vyřešením 

celého sporu „unilaterálně.“ Velká Británie byla vystavena těžké zkoušce a britské 

diplomaty čekala náročná jednání. Troufalost energického vystupování Thatcherové se 

v této chvíli vyplatilo, protože tím vymezila prostor pro čínskou diplomacii.  

 

2.1.3. Zákon o britském občanství z roku 1981 

Rozhodnutí Margaret Thatcherové přijmout nová restriktivní opatření 

v imigrační legislativě bylo sledováno v Hong Kongu s velkým zájmem. Národnostní 

zákon z roku 1981 (British Nationality Act) změnil kompletně povahu dosud přijatých 

imigračních zákonů. Ty byly do jisté míry velmi liberální a umožňovaly obyvatelům 

britských zámořských držav legální pobyt na území Velké Británie. Cílem nového 

zákona bylo snížit zvýšenou imigraci do země. 

Britský zákon rozlišoval do roku 1980 jednu kategorii britského občanství. 

Úprava nového zákona měla vytvořit další dvě kategorie. Vedle „Občanství Spojeného 

království“ přibyly kategorie „Občanství zámořských oblastí“ a „Občanství 

přidružených teritorií.“25 Třetí zmíněna kategorie se přímo dotýkala Hong Kongu. Proč 

se stal tento zákon důvodem nesmírné kritiky? 

Za prvé, zakazoval obyvatelům zámořských oblastí trvalý pobyt na území Velké 

Británie. Za druhé, degradoval rezidenty Hong Kongu, Falkland a Gibraltaru na 

                                                
24 Ta Kung Pao, „Treaties were valid in international law“, South China Morning post, 28. září 1982 
25„Britský národnostní zákon1981. Úřad pro zdroj veřejných informací. Právní databáze Spojeného 
království.“ http://www.statutelaw.gov.uk/content.aspx?activeTextDocId=1360590 (naposledy dostupné 
2.5.2010) 
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obyvatele „třetí kategorie“ a výrazně omezil jejich práva v porovnání s druhou kategorií 

britského občanství. Za třetí, byl nový zákon rasistický a diskriminační. Rozlišoval 

důkladně mezi obyvateli původních „bílých“ Britů a obyvateli Hong Kongu.26 Velká 

Británie umožnila potomkům britských občanů získat legální právo na pobyt ve 

Spojeném království, zatímco „čínským“ obyvatelům nikoli.  

Zákon o britském občanství byl tak přímo namířen proti obyvatelům Hong 

Kongu. Vláda Thatcherové se obávala přílivu až šesti milionu uprchlíků do Velké 

Británie. Zákon se stal kontroverzním tématem, protože zpochybňoval „čisté“ úmysly 

britské vlády vyjednat pro svou kolonii nejlepší možné podmínky. Svázal do jisté míry 

Velké Británii ruce při dalších jednáních. Do jaké míry bylo nutné přijmout zákon k 

ochraně britské ekonomiky? Do jaké míry jeho přijetí poškodilo morální kredit britské 

vlády? 

Otázek zůstává nepřeberné množství. Úprava imigrační politiky byla důsledkem 

bilaterálních jednání o budoucnosti Hong Kongu. 

 

2.2. Výchozí pozice ČLR 

Teng vstupoval do bilaterálních jednání s velmi jasnou představou. Jeho 

primárním cílem bylo integrovat Hong Kong zpět do čínského území a nadobro 

skoncovat se stoletím „národního ponížení.“ Svých závazků chtěl docílit skrze nově 

zvolený kurz politických a hospodářských reforem. V této části se budu věnovat 

výchozí pozici ČLR. Popíši situaci na domácí scéně a zdůrazním hlavní motivy a zájmy 

čínské zahraniční politiky v britsko - čínských bilaterálních jednání. Budu se pohybovat 

tak jako v případě výchozí pozice Velké Británie v časovém rozmezí 1979-1982.  

V roce 1979 uplynul jeden rok od nástupu Teng Siao Pchinga do funkce 

předsedy komunistické strany. Nechal za sebou černý stín Maovy třicetileté vlády a 

nastolil nový směr čínské domácí i zahraniční politiky. Jeho výsledkem byla 

společenská, hospodářská a politická transformace země. Tengova zahraniční politika 

byla zaměstnána třemi hlavními problémy: 1) Reformace a modernizace 2) Připojení 

Taiwanu zpět k ČLR a 3) Integrace Hong Kongu. Všechny tři oblasti zájmu spolu úzce 

souvisely, protože Hong Kong napomáhal čínské modernizaci a zároveň sloužil jako 

příklad pro plánované připojení Taiwanu.  

                                                
26  Roberti, „The fall of Hong Kong“, 28. 
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Bilaterální jednání s Velkou Británií o předání Hong Kongu byly pro budoucnost 

Číny klíčové. Reintegrace Hong Kongu byla předmětem diskuze v čínských vládních 

kruzích po celé 20. století. Důkladněji se jí začala administrativa zabývat až s nástupem 

Tenga v roce 1979. Problematika Hong Kongu zůstávala na pozadí zájmu. až po 

návštěva hongkongského guvernéra v Pekingu v roce 1979 otevřela seriózní diskuzi. 

Vznesla by Čína požadavek na navrácení Hong Kongu dříve než MacLahosova 

iniciativa? Autor Gerad Segal tvrdí že nikoli: „Vzrůst čínského zájmu o Hong Kong byl 

čistě reakcí na britskou iniciativu.“27 Čína nechtěla otevřít otázku Hong Kongu 

z několika důvodů. Za prvé, by poškodila svou vyjednávací pozici. Za druhé, by 

ohrozila ekonomickou situaci v Hong Kongu. 

Teng po rozhovorech s hongkongským guvernérem vycítil jedinečnou příležitost 

využít téma předání Hong Kongu pro svůj modernizační plán a upevnění komunistické 

moci v Pekingu. Vnímal slabou vyjednávací pozici Velké Británie, která najednou 

představovala snadnou kořist. Čína zlepšila své mezinárodní postavení a začlenila se 

mezi regionální velmoci. Její pevnější pozice ji získala sebevědomí, které náležitě 

využila při vstupu do rozhovorů.  

V roce 1981 KSČ zformulovala své požadavky: 1) Převzít suverenitu nad Hong 

Kongem v roce 1997. 2) Zajistit pokračování čínských ekonomických a politických 

zájmů v Hong Kongu. 3) „Jeden stát, dva systémy“ jako budoucí politický sytém 

v Hong Kongu.28 Teng poprvé vyslovil myšlenku, jak by zde mohl vypadat nový 

politický systém. Výchozí pozice Číny byla nakonec zformulována v nové ústavě, která 

byla schválena pátým čínským národním kongresem v roce 1982.29 V nové konstituci se 

explicitně hovořilo o vytvoření tzv. Speciálních administrativních regionů (SAR), které 

měly v případě Hong Kongu zaručit sjednanou „stabilitu a prosperitu“ města. Vytvoření 

SAR mělo být zárukou, že čínské úmysly jsou v souladu s britskými představami o 

budoucnosti kolonie. 

Hlavním bodem sporu byla rozdílná interpretace suverenity Hong Kongu. 

Čínská vláda odmítala britské stanovisko o legitimní povaze podepsaných smluv, které 

zaručovaly přítomnost Britů v kolonii. O otázce hongkongské suverenity a pozici ČLR 

pojednává další podkapitola.  

                                                
27 Segal, „Fate of HK“, 85. 
28 Donald Tsang, S. A modern history of Hong Kong (New York: Tauris, 2002): 203 
29„The cambridge history of China“, č. 15 (Cambridge: Cambridge university press, 1991): 998 
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2.2.1.Definice čínských zájmů v Hong Kongu 

Čína si nepřála nic jiného než hladké včlenění Hong Kongu do integrálního 

území ČLR. Nestála o „nové Falklandy“ a fiasko pro svou zahraniční politiku. Teng si 

byl vědom, že vyřešení hongkongské suverenity posune Čínu zase o krůček blíže 

západnímu světu a to bylo cílem jeho ekonomických reforem, které nastartovaly 

otevírání země světu. Čínské zájmy v britské kolonii můžeme rozdělit na ekonomické a 

politické důvody. V této části se budu zaobírat těmi nejdůležitějšími a objasním jejich 

význam v celkovém kontextu bilaterálních jednání.  

Hlavní čínské zájmy byly ekonomického charakteru a reflektovaly Tengův nový 

reformní směr v modernizaci čínského hospodářství. Ten vytvářel na čínském pobřeží 

„ekonomické zóny volného obchodu“, které měly po vzoru kapitalistických velkoměst 

západu přilákat investory a obchodníky do země.30 Hong Kong představoval z tohoto 

hlediska vzor, který měl sloužit jako úspěšný příklad pro zavádění kapitalismu a 

principů volného obchodu do vybraných městech v Číně. S přílivem nových investorů 

očekávala čínská strana i příchod nových technologií a pozvednutí hospodářské a 

sociální úrovně. Hong Kong byl v 70. letech považován za „hlavní ekonomické 

centrum“ Číny a těšil se díky své výhodné geografické pozici bohatým obchodním 

kontaktům se Západem, Taiwanem a Čínou.31 Zprostředkovával Číně vstupní bránu na 

západní trh a vice versa. Nově rodící se čínské obchodní společnosti využívaly výhodné 

geografické polohy města. 

Čínský zájem o Hong Kong měl i politický rozměr. Teng chtěl využít Hong 

Kong, aby představil Čínskou komunistickou stranu v novém světle a očistil vládní třídu 

od Maovy kulturní revoluce 70. let. Vedle vnitrostranické očisty vedl Teng neustálý boj 

s „pošramocenou“ národní hrdostí. Především narážel na křivdy spáchané na čínském 

národě „imperiální politikou“ západních mocností. Identifikací vnějšího nepřítele Teng 

maskoval špatnou hospodářskou situaci země. Myšlenkou o napravení národní cti 

probudil Teng u veřejnosti novou formu „agresivního nacionalismu.“  

                                                
30 Cjangqi Wu, „Hong Kong and Greater China: An Economic Perspective“, in Hong Kong under Chinse 
rule: The economic and Political Implications of reversion, ed. Warren I. Cohen a Li Zhao (Cambridge: 
Cambridge university press, 1997): 114-133 
31 Ibid., 120 
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Hong Kong sehrál důležitou roli v čínské politice vůči Taiwanu, protože měl 

ilustrovat možné budoucí politické sjednocení s Čínou. Teng vycházel z předpokladu, 

že pokud by navrácení Hong Kongu bylo úspěšné, vznikla by větší šance, že se Taiwan 

připojí zpět k Číně. Zvládnutí diplomatických rozhovorů byl klíčem k úspěchu Tengovy 

politiky vůči Taiwanu.  

Hong Kong sehrál významnou úlohu v otevírání a modernizaci Číny. Stal se 

základem politické koncepce pro budoucí sjednocení s Taiwanem. Nesl v sobě i prvky 

„regionální stability, protože jejich vzájemné vztahy pomohly zachovat kontakty 

okolními státy v regionu Asie a Pacifiku.  

 

2.2.2. Otázka suverenity – pohled ČLR 

Je zajímavé sledovat paralelu mezi dnešní situací v Číně a tu před třiceti lety 

v době začátku bilaterálních jednání. Čína reaguje velmi citlivě na otázky národní 

bezpečnosti a ostře se vyhrauzuje vůči externím vlivům. Tak jako tomu bylo v případě 

Velké Británie před třiceti let, či v případě Tibetu v současnosti. Rád bych se úvodními 

řádky v krátkosti pozastavil nad problémem národní bezpečnosti Číny, protože otázka 

suverenity s ní bezprostředně souvisí.  

Čína dnes stojí před závažným problémem: jak si udržet zároveň teritoriální 

integritu země a multietnické složení státu? V odlehlých částech Číny dochází až ke 

čtyřiceti tisícům povstání ročně. Vláda z Pekingu čelí pomalému vnitřnímu rozvracení 

země a není s to zabránit bouřícím se etnikům v okrajových provinciích na východě 

Číny. Pozastavil bych se nad otázkou, jak je možné, že miliardový národ nedokáže 

odolávat „tisíci“ vzbouřených mnichů v Tibetu? Václav Havel jednou popsal tento 

atypický syndrom velkých národů.32 Ty se podle něj nedokáží zbavit pocitu strachu. Cítí 

se být v neustálém ohrožení, byť se jedná o povstání tibetských mnichů. Vláda poté 

reaguje na zachování vnitřní bezpečnosti státu neadekvátní silou. Čínu pronásleduje 

tento fenomén již od poloviny 19. století, kdy se začaly na její břehy vyloďovat první 

lodě z Evropy. Čínští politici proto sledovali probíhající diskuze o Hong Kongu velmi 

citlivě. Měli stále na paměti diktát evropských mocností a následnou desintegraci 

čínského území. Otázka kolem suverenity Hong Kongu, jakož to území násilně 

odebraného od „mateřské země“, byla pro Teng Siao-Pchinga zásadní.  

                                                
32 Václav Havel, interview vedl Václav Moravec, Otázky Václava Moravce, Česká televize, 3. ledna 2009 
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Než se dostanu k výsledkům jednání Thatcherové a Tenga v září v roce 1982 

pozastavím se nad čínským chápáním mezinárodního práva. Velká Británie se dostala 

do podobného sporu již při prvním pronikání do Číny na konci 18. století, kdy britští 

obchodníci měli problém prosadit liberální zásady volného trhu u konzervativního 

císařského dvora. Velká Británie si vydobyla své obchodní zájmy silou a přiměla 

čínskou stranu přistoupit na jejich pravidla hry. Mezinárodní právo sloužilo Velké 

Británie k obhajobě svých teritoriálních zájmů.33 Dlouhé století, které následovalo, se 

neslo v podobném duchu a skončilo až Tengovým prolomením mezinárodní izolace. 

Zahraniční mocnosti nepřispěly ekonomickými sankcemi uvalené v poválečné době na 

Čínu jejímu otevírání ba spíše naopak. Čína zastávala k mezinárodnímu právu jistý 

odstup. Anthony Dick popisuje tuto situaci jako „boj Číny s mezinárodním právem, než 

osvojování mezinárodního práva jako prostředku univerzální komunikace.“34 Čínská 

cesta k uchopení mezinárodního práva byla trnitá. Tengova nedůvěra v britských 

záměrech byla jen logickým vyústěním nastolené nacionální linie od začátku 19. století.  

ČLR vznikla za dramatických okolností v roce 1949 a dala prostor vzniknout 

národu zbaveného břemena závislosti na zahraničních mocnostech. Nově konstituovaný 

útvar byl založen na klasických atributech národního státu: suverenita, nezávislost a 

rovnost. Symbol státní suverenity se dotýká čínské národní hrdosti. To je důvod, proč je 

chápána suverenita Hong Kongu u čínské veřejnosti tak citlivě.  

Slova Margaret Thatcherové „o legálním charakteru smluv“ musela proto vyznít 

na čínské straně velmi emotivně. Dotýkala se samotné podstaty novodobého čínského 

národa a připomínala „století nespravedlivých smluv.“35 Čína nadále odmítala britský 

nárok na suverenitu Hong Kongu. Výrok premiérky Thatcherové čínskou stranu 

neuklidnil: „Hong Kong je součástí čínského území. Smlouvy týkající se Hong Kongu, 

které byly podepsány mezi britskou vládou a vládou Čchingské dynastie, jsou 

považovány za nerovnocenné a nikdy nebudou přijaty čínským národem. Pozice ČLR 

v předání Hong Kongu zůstává neměnná a není zavázána řídit se nerovnocennými 

smlouvami.“36 Ostrý spor vyhrotil začátek bilaterálních jednání.  

Britská ani čínská delegace nebyla schopna připustit nároky jedné či druhé 

strany. Otázka suverenity pro ně představovala citlivé téma. V sázce bylo mnoho. 

                                                
33 Welsh, „History of HK“, 456. 
34 Dicks, „Treaty, grant, usage or sufferance? some legal aspects of the Status of HK“, 435. 
35 Fairbank, „Dějiny Číny“, 560. 
36 Ta Kung Pao, „China repudiates Thatcher’s view on key treaties“, Asian Wall street journal, 1.říjen     
1982 
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Národní pověst. Mezinárodní postavení. Ekonomický úspěch. Politická kariéra. Morální 

kredit. Velká Británie a Čína vstupovaly do oficiálních bilaterálních jednání s opačnými 

stanovisky. Následující kapitola rozebírá, jak se dokázaly obě strany dohodnout a 

vyřešit problém Hong Kongu diplomatickou cestou. 

 

3. Zahájení bilaterálních jednání 
V této kapitole se budu detailněji věnovat průběhu oficiálních rozhovorů. První část si 

klade za cíl objasnit důvody sporu. Druhá část projednává konkrétní problémy britské 

diplomacie při hledání konsenzu. Třetí část se zabývá okolnostmi během podepsání 

závěrečného dokumentu.   

 

3.1. První fáze rozhovorů – Uvíznutí na „mrtvém bodě“ 

Začátek oficiálních rozhovorů se nesl v dramatickém duchu, protože mezi 

Velkou Británií a Čínou stále zůstávala nevyjasněná stanoviska. Margaret Thatcherová 

odmítala přistoupit na čínské vstupní požadavky – přiznat suverenity Hong Kongu Číně 

- a Teng hrozil vyřešením celého sporu jednostranným krokem Číny. Cílem první části 

rozhovorů bylo nalézt společné východisko a stanovit podmínky předání Hong Kongu. 

První fáze probíhala od října 1982 do června 1983.  

Stanovisko Číny ohledně Hong Kongu se změnilo po konání XII. sjezdu 

komunistické strany. Zde Teng Siao-Pching artikuloval zájmy ČLR o budoucnosti Hong 

Kongu. Ten již neměl sloužit v politice proti Taiwanu, jako vzorný příklad úspěšného 

navrácení, ale měl představovat most mezi Čínou a Západem. Měl prokázat, že bylo 

možné zachovat kapitalistický model ekonomiky za socialistické vlády.37 Tengova slova 

byla pro kolonii alarmující a přiměla britskou stranu reagovat. Velká Británie si byla 

vědoma, že Čína drží veškeré „karty“ v rukou, protože platnost Druhé Pekingské 

konvence měla vypršet v roce 1997 a tím by ztratila kontrolu nad územím Nových 

Teritorií, což představovalo více jak 90% celkové rozlohy kolonie. Zbývajících deset 

                                                
37 Michael Yahouda, „Hong Kong and China: Integration into the International Community“, in Hong 
Kong under Chinse rule: The economic and Political Implications of reversion, ed. Warren I. Cohen a Li 
Zhao (Cambridge: Cambridge university press, 1997): 198-213 
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procent představovalo území ostrova Hong Kong a poloostrova Kowloon. Ostrov Hong 

Kong nebyl ovšem bez Nových Teritorií životaschopný. (Viz Příloha 1).  

Jakou pozici měla zaujmout britská administrativa, aby neohrozila vztahy 

s Čínou a zároveň zachovala „prosperitu a stabilitu“ Hong Kongu? Jednou z možností 

bylo stáhnout se s patřičnou ctí. Velká Británie neměla v rukou příslušné páky proti 

čínské straně a považovala vztahy s Čínou z dlouhodobého hlediska za důležitější. 

Zároveň byla kolonie Hong Kong pro Velkou Británii zdrojem prestiže a zajišťovala jí 

v regionu Asie jistý druh mezinárodního postavení. Nabízela se tedy „vyčkávací 

strategie“, kterou by Čínu přesvědčila o nezastupitelné roli Velké Británie. Cílem této 

politiky bylo přimět Čínu, aby umožnila Velké Británii pokračovat v administraci Hong 

Kongu. Velká Británie měla na paměti případ portugalské kolonie Makao, který byl 

vyřešen v roce 1976 obdobnou cestou.38 Čínská strana souhlasila, že Portugalsko může 

pokračovat ve správě města za podmínky přiznání suverenity Macaa Číně. Britská 

strategie se rozhodla zvolit druhou možnost. Vést neústupnou politiku vůči čínským 

diplomatům.  

Hong Kong byl pro Čínu důležitou komoditou, což měl Londýn na paměti, a 

nejspíše proto zvolil vyčkávací taktiku. Hong Kong představoval pro Čínu jednu 

čtvrtinu celkového exportu, 40% zahraničních aktivit, přísun nových technologií a 

kapitálu.39 Tengova diplomatická delegace nechtěla ohrozit ekonomické vazby mezi 

Čínou a Hong Kongem.  

Peking se v říjnu v roce 1982 mezitím chystal na příjezd britské premiérky. 

Datum mělo odstartovat oficiální bilaterální jednání o budoucnosti Hong Kongu. 

Thatcherová se rozhodla zaujmout tvrdší postoj a nekompromisně hájit britské zájmy. 

V rozhovoru s Teng Siao-Pchingem došlo na otázku pokračování britské administrativy 

v kolonii. Thatcherová chtěla poukázat na fakt, že aby byla zachována „prosperita a 

stabilita“ Hong Kongu, bylo zapotřebí správy Velké Británie. Teng odvětil, že smlouva 

o pronájmu území vyprší v roce 1997 a Čína převezme Hong Kong zpět.  

Premiérka v návaznosti na rozhovor v Pekingu zopakovala veřejně postoj Velké 

Británie vůči Hong Kongu, tedy platnost všech tří smluv podepsaných s Čínou a 

závazek Velké Británie vůči nim. Čínská strana neotálela dlouho s odpovědí a odsoudila 

její prohlášení v duchu, že smlouvy jsou ilegální a tudíž pozbývají legitimní platnosti. 

Hongkong reagoval panikou na burze a propadem hodnoty hongkongského dolaru. 

                                                
38 Tsang, „History of Hong Kong“, 150. 
39 Roberti, „The fall of Hong Kong“, 74. 
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Panika na finančních trzích v Hong Kongu byla důsledkem diplomatického fiaska. 

Velká Británie stála ve slepé uličce. Teng stanovil Velké Británii podmínky, za kterých 

byl ochoten pokračovat v dalších jednání, a to aby uznala suverénní právo Číny nad 

Hong Kongem. Británie měla v tuto chvíli jen malý vyjednávací prostor. Thatcherová 

věřila ve „vyčkávací diplomacii“ a ústupky čínské strany.   

Mezitím Hong Kong sužovala další finanční krize. Jen deset dní po odjezdu 

Thatcherové z Pekingu hongkongská burza zaznamenala propad o 25% a hodnota 

hongkongského dolaru se snížila o 12%.40 Burza, trh s nemovitostmi a stabilita měny 

jen reflektovaly nestabilní situaci v kolonii. Na ekonomický propad nejcitelněji reagoval 

Peking. Vlnou různých spekulací a vyvolanou nedůvěrou mezi oběma partnery Teng 

vinil Londýn za vyprovokovanou manipulaci na hongkongských trzích. Jeho námitky 

byly neoprávněné, protože si neuvědomoval fakt, že ekonomika v Hong Kongu byla 

založena čistě na principu volného obchodu. Velká Británie měla minimální vliv na 

řízení fiskálních záležitostí v kolonii.  

Jednání se vinou neochoty obou partnerů dostaly do slepé uličky. Kritická 

situace na finančních trzích v Hong Kongu svědčila o vážnosti celé situace. Velká 

Británie demonstrovala čínské straně, že ona jediná je schopna zvládnout ekonomickou 

krizi, a proto je zachování britské administrativy po roce 1997 nezbytné. Tím chtěla 

upozornit, že Čína nemá dostatek zkušeností s vedením kapitalistické ekonomiky. 

Mezitím čínští obchodníci a banky v kolonii reagovaly na snižující se hodnotu 

hongkongského dolaru přechodem na směnitelnost v americkém dolaru. Devalvace 

měny se zvyšovala a hongkongská vláda přešla k restriktivním opatřením. Svázala 

hongkongský dolar s pevným kurzem amerického dolaru a tak zajistila jeho stabilní 

hodnotu. Finanční krize demonstrovala, jak rozdílné byly pozice jednotlivých stran.  

V červnu 1983 se konaly nové legislativní volby a konzervativní strana obhájila 

křeslo vládnoucí strany. V bilaterálních jednáních s Čínou červen 1983 přinesl nečekaný 

zvrat, když Teng vyhlásil, že pokud Velká Británie nepřistoupí do září roku 1984 na 

čínské podmínky, Čína přistoupí k otázce budoucnosti Hong Kongu jednostranně.  

Tengovo prohlášení o jednostranném vyřešení rezonovalo v britských kuloárech 

velmi hlastiě. A o to více na hongkongské půdě. Nejvíce alarmující byl fakt, že si nikdo 

nedokázal reálně představit, čeho byla Čína schopna a co znamenaly Tengovy 

výhružky. Jeho pozice zůstávala nečitelná. Podrobnější informace ze zákulisních 

                                                
40 Tsang, „Modern History of Hong Kong“, 215. 
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diplomatických jednání nebyly veřejnosti poskytovány. Diplomatické sbory se chtěly 

vyhnout spkekulacím a poškozením vyjednávacích pozic. Nicméně právě 

netransparentnost Velké Británie a Číny působila v Hong Kongu chaos.   

Nejistota v kolonii tlačila Londýn přehodnotit její dosavadní politiku. 

Thatcherová se nakonec kladně vyjádřila vůči čínským požadavkům a umožnila 

pokračování rozhovorů. Obrat britské premiérky byl způsoben několika faktory: 

1)Zhoršující se ekonomickou situací na hongkongských trzích a propad lokální měny 2) 

Reakcí na vytvoření „Speciálních administrativních regionů“ v rámci nové ústavy ČLR 

3)Zachováním důvěry investorů a obchodníků pro „stabilitu a prosperitu“ Hong Kongu. 

4)Splněním morální povinnosti Velké Británie vůči obyvatelům Hong Kongu. 

Konsolidace situace umožnila vstoupit Velké Británii a Číně do druhé fáze bilaterálních 

jednání. 

3.2. Druhá fáze rozhovorů – Hledání konsensu 

Druhá fáze rozhovorů se nesla v přátelštějším duchu než začátek jednání. Velká Británie 

přistoupila na čínské požadavky a vstoupila do intenzivního dialogu o budoucí podobě 

Hong Kongu. Vyjednávací proces trval čtrnáct měsíců a vyžádal si dvaadvacet 

jednacích kol. Obě strany překonaly vzájemnou nedůvěru a nalezly společné 

východisko v podobě společného prohlášení (Joint Declaration). Druhá část třetí 

kapitoly pojednává o konkrétních problémech britské diplomacie v oficiálních 

rozhovorech s ČLR o předání Hong Kongu. 

První překážka byla vyřešena v podobě přiznání suverenity Hong Kongu ČLR a 

diplomatické týmy se mohly zhostit své původní role. Obě strany se dohodly na 

hlavních bodech diskuze: 1) Otázka suverenity a administrace 2) Záležitosti ovlivňující 

Hong Kong před rokem 1997 3) Agenda spjatá s Hong Kongem po roce 1997.41 Velkou 

Británii i ČLR čekala dlouhá a náročná jednání plná diplomatických kliček, zvratů a 

emocí. Druhé kolo jednání začalo oficiálně 12. července 1983 a mělo skončit v září 

1984. Jelikož Teng Siao-Pching stanovil konečný termín, který „britské straně nebylo 

doporučeno překročit“, byla jednání vedena v duchu „boje s časem.“42  

Britský vyjednávací tým, složený z emeritních diplomatů a právníků, odjel na 

začátku července do Pekingu zahájit první kolo jednání, a jelikož předmětem jejich 

diskuzí měla být budoucnost Hong Kongu, připojil se k britské delegaci i hongkongský 

                                                
41 Roberti, „The Fall of Hong Kong“, 118. 
42 Segal, „The fate of Hong Kong“, 188. 
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guvernér Michael Yahouda. Čínská strana reagovala velmi podrážděně na jeho 

přítomnost, protože narušovala „rovnováhu sil.“ Čína naznačila Britům, že jde čistě o 

bilaterální jednání. Britská strana hongkongského guvernéra využívala v jednáních 

záměrně. Měl představovat „třetí pilíř“, který by posílil britskou vyjednávací pozici. 

Čína vytušila britský úmysl a zakázala Yahoudemu43;44 zastupovat zájmy Hong Kongu. 

Velká Británie vnášela faktor Hong Kongu jako „třetí nohy od stolu“ po celou dobu 

jednání. Za prvé tím hájila před obyvateli kolonie svůj „morální závazek“ a za druhé “ 

využívala „hlas Hong Kongu jako „esa“ ve vyjednávací hře. 

 Cílem prvních jednacích kol měla britská delegace seznámit čínskou stranu 

s fungováním kolonie, tj. objasnit její legislativní, finanční a administrativní systém. 

Velká Británie zpočátku neopustila myšlenku pokračovat v administraci Hong Kongu, i 

když přistoupila na čínské požadavky a vydala veřejné prohlášení, že suverenita Hong 

Kongu připadne po roce 1997 ČLR. Jejich argumentace stavěla na složitých analýzách, 

které prokazovaly neodlučitelnou spojitost mezi britskou a hongkongskou ekonomikou 

skrze různé závazky z mezinárodních smluv jako byla např. Všeobecná dohoda na clech 

a obchodu.45  

Vedle ekonomického hlediska se řešila otázka přítomnosti čínských vojsk ve 

městě. Jelikož bylo proklamované heslo „stability a prosperity“ Hong Kongu založeno 

na důvěře, Velká Británie se obávala, že by jí „nezabilo“ nic rychleji, než kordón 

čínských vojáků pochodujících do kolonie.46 Velká Británie rázně odmítla čínský návrh 

a přišla s myšlenkou, aby britský kontingent nahradila policie Hong Kongu. Tengovi se 

britský koncept nezamlouval a argumentoval tím, že v roce 1997 bude Hong Kong 

integrován zpět do čínského území, a proto má své Čína výsadní a suverénní právo 

ponechat čínské vojsko na „čínském“ území.  

Výsledky každého kola skončily veřejným prohlášením obou stran, které se 

většinou zestručnily na větu o „úspěšném jednání“.47 Nedostatek informací pro 

veřejnost způsobil propad indexu Hang Sheng na hongkongské burze a celý „kolotoč“ o 

vzájemném obviňování se rozjel na novo. Problém byl v tom, že Thatcherová stále 

vedla proti Číně „vyčkávací taktiku“, od které si slibovala čínské ústupky a obrat 

v jejich politice. Ta ale nepřicházela a jednání se opět přibližovala „slepé uličce.“ Nová 
                                                
43 Buckley, „Hong Kong: The road to 1997“, 184. 
44 Mezitím byl MacLahose vystřídán v květnu v roce 1982 Edwardem Youdem ve funkci guvernéra Hong 
Kongu. 
45 Ibid., 130. 
46 Roberti, „The fall of Hong Kong“, 89. 
47 Ibid.,94. 
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finanční krize na hongkongské burze byla momentem, kdy Thatcherová změnila svoji 

politiku a naplno se začala věnovat návrhům čínské vlády o předání Hong Kongu. 

Britský ministr zahraničí Howe oznámil v kolonii stanovisko, že „Velká Británie 

nebude pokračovat ve správě Hong Kongu po prvním červenci 1997.“48 Nicméně slíbil 

vytvořit před odchodem demokratickou vládu a zaručit „prosperitu a stabilitu“ Hong 

Kongu. Howeovo prohlášení otevřelo nové téma, jak zaručit v Hong Kongu 

„demokratický systém“, když do té doby vláda guvernéra připomínala spíše 

„autoritativní režim.“  

Současná pozice Velké Británie se soustředila na čínský návrh „jeden stát, dva 

systémy“ a snažila se získat od čínské strany explicitní formulaci jejich představ o Hong 

Kongu. Podpis společného prohlášení se měl uskutečnit na konci září, a proto jim 

nezbývalo po osmém kole moc času. Velká Británie chtěla vnést do závěrečného 

dokumentu stanovisko, že obsah dohody je pro obě strany závazný. Čínská strana 

odmítala přistoupit na britský návrh, protože by prohlášení získalo podoby „oficiální 

smlouvy.“ To bylo v rozporu s Tengovou politikou, která diktovala čínským delegátům, 

že dohoda musí mít „vágní“ charakter a nesmí být příliš dlouhá a konkrétní.49 Čínský 

postoj měl být formulován v prvním ze tří dodatků. Tím Teng zamýšlel zachovat si 

v budoucnu manévrovací prostor pro možné reinterpretace dohody. Teng nedokázal 

připustit, že formulovaná stanoviska by vytvořila z dohody „smlouvu“ s explicitním 

obsahem, který by Čínu zavazoval dodržovat stanovené principy. To bylo pro Peking 

nepřijatelné. Spor byl vyřešen britským souhlasem se zněním společného prohlášení 

namísto společné smlouvy.  

Velká Británie naznačila čínské straně, že nejspíše nestihne plánovaný termín do 

konce září, protože podepsaná dohoda musí projít britským parlamentem a ratifikačním 

procesem. Čína nechápala tyto legislativní kroky a upozorňovala na konečný termín. 

Otázka Hong Kongu se dostala v průběhu roku 1984 na program britského parlamentu. 

Téma britské zámořské korunní kolonie nebyla pro poslance příliš přitažlivá. Ministr 

zahraničí Howe přednesl před poslanci dolní komory parlamentu proslov, kterým chtěl 

zaručit hladké schválení připravované smlouvy s Čínou a dostát se zářijového termínu 

podepsání. Jen několik poslanců se vážněji zabývalo významem samotné smlouvy. 

Spíše než jejich osud je znepokojovala představa možné imigrace z kolonie do Velké 

Británie. Podpis společné dohody závisel na britském parlamentu.  

                                                
48 Ibid., 96. 
49 Cohen, „Hong Kong under Chinese rule“, 87. 
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Jedním z posledních problémů, který trápil britskou delegaci, byl nápad čínské 

strany vytvořit „stínovou vládu“ na překlenovací období třinácti let po podpisu společné 

dohody.50 Teng si od ní představoval kontrolní složku nad hongkongskou vládu. Její 

pravý smysl tkvěl ve špionážní funkci. Čínská strana nebyla schopna překonat pocit 

nedůvěry a obávala se, že Velká Británie využije posledních třinácti let své moci nad 

kolonií a odčerpá z ní finanční rezervy. Britská strana se ohradila na čínský návrh a 

vyslovila se ke kompromisu. Výsledkem bylo vytvoření speciální komise z britských i 

čínských zástupců, která měla dohlížet předávacím procesem během následujících 

třinácti let.   

Ministr zahraniční Howe s ostatními diplomaty se snažili, aby čínská strana 

přistoupila na britskou podmínku a uznala společné prohlášení za závazný a 

mezinárodně uznávaný dokument. Dva měsíce před plánovaným koncem čínská 

delegace pocítila nedostatek času pro další vyjednávací manévr a rozhodla se přistoupit 

na většinu britských návrhů. Stalo se tomu tak při poslední Howeově návštěvě 

v Pekingu v dvaadvacátém kole jednání. Britská strana byla překvapena změnou 

v čínském chování a vycítila příležitost využít prostor k protlačení svých návrhů. Do 

září zbývaly ještě projednat otázky civilního letectví, pronájmu pozemků, národnosti a 

dodržování lidských práv.  

Velká Británie byla nejvíce znepokojena posledními dvěma body programu. 

Jelikož zavřela hongkongským občanům dveře do Británie skrze imigrační zákony 

z roku 1981, zůstala tato otázka mezi zúčastněnými stranami velmi citlivým tématem. 

Hong Kong byl v roce 1984 stále britským zámořským teritoriem, a tudíž jeho 

obyvatelům bylo přiznáváno britské občanství. Čínská strana se vyslovila, že bude 

považovat obyvatele Hong Kongu po roce 1997 za čínské občany a odmítla přiznání 

dvojího občanství. Hongkongčané se nechtěli smířit se ztrátou statutu britského 

občanství a přáli si zachovat jeho částečnou formu. Výsledkem dohody o státní 

příslušnosti bylo rozhodnutí, že hongkongští občané budou považování na území Číny a 

Hong Kongu za čínské obyvatele a v případě pobytu v zahraničí jim může být 

poskytnuta britská konzulární ochrana. Velká Británie již nesměla po roce 1997 vydávat 

cestovní doklady s označením britské zámořské teritorium, protože fakticky ztrácela nad 

územím kontrolu.  

                                                
50 Michael Yahouda, „ Hong Kongs' future: Sino-British Negotiations, Perceptions, Organization and 
Political Culture“, In International Affairs, č. 69 (Duben, 1993) str. 245-266 
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Je velmi zajímavé sledovat přesah diskuze o handlování s obyvateli Hong Kongu 

mezi oběma státy. Čínská i britská strana se snažila politickou cestou ospravedlnit své 

výsadní právo. Čínské námitky byly jistě legitimní, protože Hong Kong byl čínským 

územím a jeho obyvatelé měli spadat od roku 1997 zpět pod čínskou suverenitu. Na 

druhou stranu Velká Británie držela svoji východoasijskou kolonii více jak sto padesát 

let a nezabránila proměně původního čínského obyvatelstva. Výsledkem byl nový 

národ, který hledal svoji identitu.51 Obyvatelé Hong Kongu lavírovali mezi britským a 

čínským vlivem. Spor o národní příslušnosti jen dokládá o významu bilaterálních 

jednání mezi Velkou Británií a Čínou.  

Britskou delegaci trápil před podpisem společného prohlášení další problém a to 

byla otázka lidských práv, protože ČLR nepatřila mezi signatáře deklarace lidských a 

občanských práv vydané Organizací spojených národů.52 Většina obyvatel Hong Kongu 

měla jistě na paměti vyprávění čínských emigrantů, kteří utekli Maově kulturní 

revoluci. Jejich výpovědi sloužily jako odstrašující příklad, kdy jeden stát nerespektuje 

základní lidská práva. Hong Kong sloužil pro čínské uprchlíky jako symbol míru. 

Tengova zahraniční politika se snažila přesvědčit nejen obyvatele Hong Kongu, Velkou 

Británii, ale i zbytek světa, že Čína obrátila list a vstoupila s modernizací do nové doby. 

Čínské záruky zůstávaly v očích hongkongských občanů v nedůvěře. Úmyslem britské 

delegace bylo zanést základní principy dodržování lidských práv podle charty OSN do 

závěrečné podoby „společného prohlášení.“ Čína se vyhýbala tomuto závazku a 

zpočátku odmítala přistoupit na britský požadavek. Velká Británie ale držela v rukou 

„velkou kartu“, která měla jasně prověřit čínské úmysly a potvrdit jejich politiku vůči 

Hong Kongu. Nakonec Číně nezbývalo než přistoupit na britský kompromis.  

Britská diplomacie v závěrečných kolech otevřela další téma k jednání. Jelikož 

byl Hong Kong součástí Velké Británie, vázalo se na ni jako britskou kolonii řada 

mezinárodních smluv a závazků. Velká Británie chtěla vytvořit z Hong Kongu 

nezávislého „hráče“, který by mohl sjednávat mezinárodní dohody svévolně. To ČLR 

razantně odmítala, protože doména zahraniční politiky Hong Kongu měla připadnout 

čínské vládě, a jednalo by se tak o narušení čínské suverenity. Čínská strana kývla pod 

                                                
51 Anton Abbas, Hong Kong: Culture and the politics of disappereance (Minneapolis: Minnesota Press, 
1997) 139. 
52 Tsang, „A modern history of Hong Kong“, 178. 
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stoupajícím tlakem z blížícího se konečného termínu na britský návrh a v Hong Kongu 

mohly platit podepsané mezinárodní smlouvy po dobu dalších sto čtyřiceti let.53  

Posledním bodem jednání byla otázka budoucí zákonodárné moci. Britská strana 

navrhla zachovat současné rozdělení - guvernér, legislativní a výkonná rada – jen s tím 

rozdílem, že by guvernér a legislativní rada vzešli z výsledků regulérních 

„demokratických voleb.“ Není divu, že Čínská strana se cítila britským návrhem 

pobouřena, protože „demokraticky“ zvolený guvernér měl podle jejich představ být 

dosazený úředník čínské vlády, který by nevytvářel konfliktní situace. Samotná britská 

delegace se zalekla termínu „demokratické“ volby, protože dosavadní vláda měla 

charakter spíše autokratického režimu a neměla valné zkušenosti s opravdovou 

demokracií. Důsledky unáhlených kroků, které měly být podle některých britských 

diplomatů prosazeny za jakoukoli cenu, mohly být pro „stabilitu a prosperitu“ města 

fatální.54 Proto se s Čínou dohodla jen na předběžných termínech, které měly být 

později rozpracovány v tzv. hongkongské „mini-ústavě“(Basic Law). 55 Čína souhlasila 

s volbou do legislativní rady, ale odmítla volbu guvernéra. V sázce bylo opravdu mnoho 

a britská strana si nemohla dovolit, aby se Čína v závěrečných rozhovorech stáhla. 

Politický systém v Hong Kongu se stal ústředním tématem v přechodném období po 

konci bilaterálních jednání v roce 1985 roku 1997.  

Druhá fáze bilaterálních jednání byla o hledání kompromisů. Britská strana 

pracovala pod neustálým tlakem a nacházela se v těžké vyjednávací pozici. Thatcherová 

vybízela v prvních čtyřech kolech v nekompromisní vyjednávací politiku, která nevedla 

k pozitivním výsledkům, a musela od ní definitivně upustit. Odradila ji skalní pozice 

čínské vyjednávací strany. Nechtěla zbytečně riskovat krach jednání a tím sledovat 

nedozírné důsledky pro Velkou Británii a Hong Kong. Druhá fáze jednání se nesla ve 

znamení boje s časem. Čínská strana nedokázala v závěrečných chvílích odolat náporu 

vzrůstajícímu tlaku z blížící se krajní lhůty a ustoupila na kompromis v mnoho 

diskutovaných otázkách. Čínská vyjednávací pozice byla na začátku silnější, ale 

v závěru nedokázala využít svůj potenciál. V některých politických analýzách je Číně 

přisuzována nezkušenost s profesionálním diplomatických vyjednáváním.56 Jiní soudí 

                                                
53 Roberti, „The Fall of Hong Kong“. 150. 
54 Ibid., 157 
55 Yahuda,M. Hong Kongs' future: Sino-British Negotiations, Perceptions, Organization and Political 
Culture. In International Affairs, č. 69 (Duben, 1993) str. 245-266 
56 Varaprasad,D.S. Chinese unification model of Hong Kong: History, Colonization, and Decolonization. 
In International Studies. 1997 str.393-408 
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dle britské „agresivní“ a nekompromisně nastavené politické linii.57 Navazující kapitola 

rozebírá jednotlivé reakce na podpis závěrečného dokumentu.  

 

3.3. Třetí fáze rozhovorů – Podepsání společného prohlášení 

Třetí fáze jednání pojednává o zakončení složitého vyjednávacího procesu 

podepsáním společného prohlášení  mezi Velkou Británií a ČLR o budoucnosti Hong 

Kongu. V této části představím základní parametry prohlášení, úskalí dokumentu, a 

reakce jednotlivých stran. Nalezený kompromis v podobě této smlouvy byl 

vyvrcholením tříletých rozhovorů a zásadně proměnil britsko-čínské vztahy.  

Společné prohlášení Velké Británie a Číny se skládá z hlavního textu o osmi 

paragrafech a tří příloh. Prvních osm bodů definuje vztahy mezi oběma státy v otázce 

předání Hong Kongu a stanovuje jejich právní rámec. Zbylé tři dodatky blíže specifikují 

problematická a nevyjasněná stanoviska. První z nich upřesňuje pozici čínské vlády a 

formuluje její politiku vůči Hong Kongu. Druhý dovětek se zabývá charakterem britsko-

čínské „dohlížecí“ skupiny. Třetí příloha vymezuje vztahy o pronájmu půdy. Smlouva si 

klade za cíl vytvořit jasnou představu o procesu předání suverenity Hong Kongu ČLR a 

zaručit stabilitu a prosperitu Hong Kongu. Diplomatické sbory se zavázaly, že sepsaný 

dokument je pro obě strany závazný. Podepsaný dokument je zaregistrován u 

Organizace spojených národů a tím získal statut mezinárodní smlouvy.58;59 

Výsledek bilaterálních jednání měl Hong Kongu zaručit: Za prvé, zachování 

kapitalistického systému ekonomiky po roce 1997. Za druhé, pokračování britské 

administrace v přechodném období do roku 1997. Za třetí, vytvoření „Speciálního 

administrativního regionu“ v rámci integrálního území Číny. Za čtvrté, jmenování 

„guvernéra“ SAR čínskou vládou. Za páté, zákonodárnou moc vzešlou z voleb.60  

Britští a čínští diplomaté vedli spolu čtrnáct měsíců intenzivní dialog, jehož 

cílem bylo nalézt společné východisko ohledně budoucnosti Hong Kongu. Obě strany 

dokázaly překonat vzájemné rozepře a dovedly rozhovory ke konkrétnímu výsledku. 

Podpis dohody ukončil dlouholeté období plné pochyb, ale zároveň vyvolal nové 

                                                
57 Segal, „The fate of Hong Kong“, 230.  
58 Čínská diplomacie nakonec souhlasila, že dohoda bude pro obě strany závazná. Britská strana musela 
na druhou stranu připustit, že závěrečný dokument nebude nazýván „společná smlouva“ ale „společné 
prohlášení.“ 
59  Roberti, „The Fall of Hong Kong“, 240. 
60  Buckley, „Hong Kong: The road to 1997“, 187. 
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otázky. Bude Čína respektovat znění „společného prohlášení?“ Bude zaručena novým 

systémem „prosperita a stabilita“ Hong Kongu? Bude Čína respektovat základní lidská 

práva? Nezodpovězených otázek zůstávalo mnoho. Jedno věděli obyvatelé Hong Kongu 

ale jistě, a to že se Čína legálně zavázala dodržet znění podepsané dohody a zaručit 

hospodářský a sociální systém po dalších padesát let. Detailní analýza podepsaného 

dokumentu vyvolávala rozpaky. Vágní formulace a stručný obsah smlouvy vybízely 

k reinterpretacím dohody. 

Jako třeba výrok z třetího bodu hlavního textu, který poukazuje na zachování 

autonomie Hong Kongu v rámci systému SAR: „ Speciální administrativní region zaručí 

Hong Kongu vysoký stupeň autonomie. Hong Kong se ale bude muset obejít bez vlastní 

zahraniční a obranné politiky, která bude spadat pod vládu ČLR.“61 Znamená to snad, že 

Hong Kong může vytvářet vlastní politickou iniciativu? Další výrok tento fakt pouze 

utvrzuje: „Forma kapitalistického systému a dosavadní způsob života v Hong Kongu má 

zůstat v příštích padesáti letech zachována.“62 Nenapadá tato formulace samotnou 

myšlenku suverenity? Jestliže se Teng rázně vyslovil, že Hong Kong je součástí Číny a 

po roce 1997 bude oficiálně její integrální součástí, nenaráží koncept SAR na slabinu 

zamýšleného systému „jeden stát, dva systémy“, který by ji přímo ohrozil? 

Asi nejspornějším bodem se stala fráze o volbě legislativy: „Legislativní moc 

Speciálního administrativního regionu Hong Kongu by měla vzejít z voleb.“63 Metoda 

volebního systému nebyla v podepsaném prohlášení blíže specifikována. Obě strany 

mají naprosto odlišnou představu o roli a fungování voleb jako takových. Jak se mohl 

britský westminsterský model shodnout s čínskou vládou jedné strany?64 Není divu, že 

se rozpravy o budoucím politickém systému v Hong Kongu táhly dalších třináct let a 

zůstávají prakticky nedořešeny do dnešních dnů. Tyto dva příklady slouží jako ilustrace 

možných úskalí podepsané dohody.  

„Za posledních sto padesát let otázka budoucnosti Hong Kongu vytvořila nad 

čínsko-britskými vztahy stín. Ten byl dnešním dnem smazán. Spolupráce mezi oběma 

zeměmi a přátelství mezi obyvateli je opět naplněna jasem.“65 Tento optimistický výrok 

Teng-Siao Pchinga byl pronesen při závěrečném podpisu smlouvy a znamenal 

historický moment pro Hong Kong. Jak vnímala podpis dohody Velká Británie? Jaká 
                                                
61 „Společné prohlášení“, Oficiální stránka vlády Speciálního administrativního regionu Hong Kongu,   
http://www.cmab.gov.hk/en/issues/jd2.htm (naposledy dostupné 11.5) 
62 Ibid., http://www.cmab.gov.hk/en/issues/jd3.htm (naposledy dostupné 11.5.) 
63 Ibid., http://www.cmab.gov.hk/en/issues/jd3.htm (naposledy dostupné 11.5.) 
64 Buckley, „Hong Kong: Road to 1997“, 118. 
65 Roberti, „The fall of Hong Kong“,124. 



   

- 35 - 

byla reakce v zahraničí? Jak byla interpretace dokumentu tlumočena běžným 

obyvatelům města?  

Reakce na podepsanou smlouvu byly rozporuplné. Z některých koutů světa se 

ozývaly pozitivní ohlasy. Americká administrativa veřejně podpořila z Washingtonu 

podepsanou dohodu a poukázala na její jedinečný charakter.66 Sousední Japonsko též 

bedlivě sledovalo vývoj v bilaterálních jednáních a vydalo prohlášení, že „jde o 

konstruktivní krok pro budoucnost Hong Kongu.“67 Nevládní kruhy poukazovaly na 

stinné stránky smlouvy a na její nedostatky, a proto byly jejich reakce spíše negativní. 

Vytýkaly jednotlivým vládám, že nerozpracovaly dlouhodobý plán na zavedení 

opravdové politické reprezentace, která by postupně vytvořila v Hong Kongu 

demokratické těleso. Ve Velké Británii byla dohoda přijata pozitivně, protože ji britský 

parlament úspěšně ratifikoval a tím potvrdil její platnost. Z oficiálního komuniké 

vydaného britskou vládou bylo obyvatelům Hong Kongu doporučeno přijmout 

dojednanou smlouvu, kterou klasifikovala jako „velmi dobrou.“68 Reakce v samotném 

Hong Kongu byla poněkud bouřlivější, jak dokládá výpověď jedno z  obyvatel: „Moje 

srdce není v klidu a nemám plnou důvěru v moji budoucnost. Čína ani Velká Británie se 

k nám nezachovaly spravedlivě. Nevyslyšela náš hlas a požadavky. Nedala nám na 

výběr a postavila nás před hotovou věc.“69 V této souvislosti byla především kritizována 

úprava britského imigračního zákona. Zůstává pravdou, že podepsaná dohoda zmenšila 

počet potenciálních emigrantů ze země, ale úplně jí nezastavila.  

Podpis „společného prohlášení“ ukončil oficiální diplomatická jednání. 

Diplomatické sbory nalezly přes rozdílné postoje společné stanovisko. Výsledek 

závěrečného dokumentu potvrdil převzetí suverenity Hong Kongu ČLR a odchod Velké 

Británie z kolonie prvního července 1997.  

 

4. Výsledky bilaterálních jednání 
V poslední kapitole shrnu dosavadní poznatky a vyvodím závěry z výsledků 

bilaterálních jednání pro Velkou Británii a Čínu. 

                                                
66 CHOW,R. King kong in Hong Kong watching the „handover“ from the U.S.A. In Social Text, č. 5 
(Léto, 1998): 93-108 

67 Roberti, The fall of Hong Kong,“ 128 
68 Ibid., 130. 
69 Ibid., 131. 
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4.1. Velká Británie – Úspěch či prohra? 

        Britský parlament potvrdil 27. května 1985 znění společného prohlášení 

ratifikačním procesem a „smlouva“ nabyla oficiální platnosti. V předcházející kapitole 

jsem popsal reakce jednotlivých stran na výslednou podobu uzavřené dohody. Britská 

vláda vydala v „Bílé knize“ oficiální stanovisko, že smlouva byla považována za 

úspěch.70 Představovala ale doopravdy pro britskou diplomacii kýžený „úspěch?“ 

Saturovaly vyjednané ústupky dostatečně britské představy? Netoužila britská strana 

po pokračování správy své kolonie? Mohla považovat britská vláda výsledky jednání za 

přínosné? 

Nejdříve bych měl stanovit jasnou definici pojmu „úspěch“, protože z něho 

budou vycházet odvozené závěry. Ottův slovník naučný definuje termín „úspěch“ jako 

objektivní důsledek kladného (příznivého) hodnocení dosaženého cíle, jež překročilo 

míru očekávání.71 Podle této definice by znamenalo, že abychom mohli výsledek 

bilaterálních jednání hodnotit kladně, musela by být splněna výchozí pozice.  

Nicméně bilaterální jednání jsou dynamickým procesem, kde se postoje 

jednotlivých aktérů mění v závislosti na objektivních či subjektivních okolnostech. 

Pozice Velké Británie se přizpůsobovala rozličným faktorům: kontextu studené války, 

mezinárodní tlak na Velkou Británii, křehká ekonomická situace v Hong Kongu, čínské 

stanoviska a podmínky etc.  

V případě první fáze nebyla podmínka úspěchu splněna, protože Velká Británie 

nedosáhla stanového cíle, který měl zaručit prodloužení končící smlouvy na pronájem 

Nových teritorií a udržet britskou vládu v kolonii. Thathcherová neobhájila pozici Velké 

Británie a souhlasila s předáním suverenity Hong Kongu ČLR. 

V druhé fázi rozhovorů přistoupili britští diplomaté na čínské podmínky a 

rozhodli se s Čínou vyjednávat. Upustili od původního východiska a zmírnili své 

požadavky. Jejich cílem bylo zajistit pokračování správy Hong Kongu po roce 1997. 

Výsledek druhé fáze nebyl pro britské diplomaty úspěšný. Z části to bylo způsobeno 

nekompromisní politikou Thatcherové. „Vyčkávací politikou“ chtěla premiérka docilit 

na čínské straně ústupků. Nedokázala ale odhadnout čínskou houževnatost a 

                                                
70 Roberti,M. The Fall of Hong Kong. str. 122 
71„Ottův slovník naučný“, Oficiální internetová verze, http://www.cotoje.cz (naposledy dostupné 
9.5.2010) 
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neústupnost. Z tohoto hlediska britská diplomacie selhala, protože nedokázala zajistit 

kontinuitu britské administrativy v Hong Kongu.  

V třetí fázi bilaterálních jednání bylo cílem britské diplomacie vyjednat příznivé 

ústupky z připravované smlouvy. Jejich průběh byl ovlivněn bojem s časem, což 

paradoxně napomohlo britské straně, která se lépe vypořádala se vzrůstajícím tlakem a 

získala nad psaním závěrečného dokumentu větší kontrolu. Velké Británii se podařilo 

prosadit prvky „demokracie“ a posílit pozici Hong Kongu jako nezávislého aktéra. 

Z tohoto hlediska by se dal považovat výsledek britské diplomacie za úspěch. 

Autor Ma Ngok například hodnotí výsledky bilaterálních jednání pro britskou 

stranu jako neúspěch, protože podle něj britská strana nedokázala vyjednat pokračování 

správy Hong Kongu a vypracovat výhodnější podmínky ve společném prohlášení.72 

Historik Gerald Segal vycházel z předpokladu, že britská výchozí pozice byla „pasivní“, 

a tudíž nemohla její výsledek významně ovlivnit.73 Přes svůj omezený vyjednávací 

prostor ale dokázala vyjednat na čínské straně významné ústupky jako bylo například 

prosazení demokratických prvků v podobě legislativních voleb. Považuje tedy výsledek 

bilaterálních jednání pro Velkou Británii za „úspěch“ britské diplomacie.  

Britská delegace měla z výsledků jednání uspokojující pocit. Především díky 

zásluze britského ministra zahraničí Howea, kterému se podařilo vměstnat do 

závěrečného dokumentu „zárodek“ demokratického systému. Ten zaručoval „volby“ do 

legislativní a výkonné rady hongkongské vlády, což bylo v ostrém kontrastu vůči 

principům vlády jedné strany v Číně. Čínští diplomaté nedohlédli důsledky britského 

záměru vytvořit z Hong Kongu „nezávislého“ aktéra s vlastním reprezentativním 

systémem. Nedorozumění o představě budoucího politického systému v Hong Kongu se 

stalo předmětem hlavního sporu v přechodném období po roce 1985. 

Výsledek bilaterálních jednání byl z britské perspektivy hodnocen kladně. Velká 

Británie se vyhla novému zahraničně-politickému fiasku z války o Falklandské ostrovy 

a prokázala obratnou diplomacií kvality britské zahraniční politiky. Britská delegace 

musela během jednání slevit z větší části svých požadavků. Přesto získala řadu 

významných ústupků – např. v ochraně lidských práv či prosazení „demokratických“ 

voleb. 

                                                
72 Ma Ngok, „The Sino-British dispute over Hong Kong: : A game Theory, Asian Survey , č. 37 (Srpen, 
1997): 738-751, http://www.jstor.org 
73 Segal,G. The fate of Hong Kong. Str. 96 
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4.2. ČLR – Konec národní křivdy? 

V této podkapitole poukáži ve stručnosti na rozdíly v očekáváních čínské strany od 

výsledků bilaterálních jednáních. Čínská delegace byla v rozhovorech rozhodujícím 

hráčem. Udávala tempo a diktovala podmínky. Britská strana se jim musela 

přizpůsobovat. Reflektoval podpis společného prohlášení čínské představy o výsledcích 

bilaterálních jednání?  

         Hlavním čínským zájmem bylo získat zpět suverenitu Hong Kongu. Čína byla 

ochotna ji získat za jakoukoli cenu. To deklarovalo Tengovo prohlášení o vyřešení 

otázky Hong Kongu jednostranně. Nedávno se objevily v médiích důkazy, že ČLR měla 

připravena plán na vojenský zásah do Hong Kongu, v případě že by Velká Británie 

nepřistoupila na čínské požadavky.74 Suverenita Hong Kongu byla otázkou národní cti. 

Teng si nemohl dovolit selhání. Musel obhájit pozici KSČ, reformní a modernizační 

plán a postavení ČLR ve světě. Teng využil slabé vyjednávací pozice Velké Británie. 

Převaha Číny se ukázala v prvních dvou fázích bilaterálních jednáních, kdy Velká 

Británie přistoupila na čínské požadavky a systém hry. Tengova linie selhala až ve třetí 

fázi rozhovorů, protože se britské straně podařilo prosadit do závěrečného dokumentu 

jistou formu reprezentativního systému. Tím ztratila Čína část kontroly a suverénního 

práva nad Hong Kongem. Představa ČLR o suverenitě Hong Kongu byla naplněna, ale 

za cenu oslabení výsledné pozice. Toho využila britská strana v pokračujících 

rozhovorech a získala nad Čínou další ústupky. 

         Podpis společného prohlášení neohrozil čínské ekonomické a politické zájmy v 

Hong Kongu. Naopak došlo k upevnění čínských pozic. Ochota Číny spolupracovat a 

vyjednávat dodalo na čínské kredibilitě. Hong Kong získal větší důvěru u čínských 

politických představitelů. Čínské záruky měly být stvrzeny v koncepci „jednoho státu, 

dva systémy.“ Ta měla zaručit kontinuitu kapitalistického systému po dobu dalších 

padesáti let, specifický způsob života a ekonomické svobody. Speciální administrativní 

systém garantoval v čínské ústavě speciální status Hong Kongu v rámci ČLR.  

         Teng si zajistil výhodnou pozici Číny vágní formulací společného prohlášení. 

Politika čínské vlády byla představena v prvním dodatku dokumentu. Ta ale neměla 

velkou vypovídající hodnotu. Floskule „jeden stát,dva systémy“ zůstala do sepsání 

hongkongské „mini ústavy“ blíže nespecifikována. Čína držela výhradní právo při psaní 

nové hongkongské ústavy. Velká Británie nemohla do jeho znění zasahovat. Čínská 
                                                
74 Michael Sheridan, „Revealed: the Hong Kong invasion plan“, Times Online, 24. června 2007 
http://www.timesonline.co.uk/tol/news/world/asia/article1977594.ece 
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strana si tímto udržela patřičnou autonomii při rozhodování o budoucím systému 

v Hong Kongu. 

      Teng Siao-Pching splnil své závazky formulované ve výchozí pozici a přiblížil 

integraci Hong Kongu o krůček blíže. Pošramocená pověst Číny byla zčásti napravena a 

rétoriku, která směřovala do té doby na předání Hong Kongu, soustředila na připojení 

Taiwanu. Na čínského vůdce čekaly další výzvy.  

Závěr 
Thatcherová vstupovala do bilaterálních jednání s jinou představou, než se kterou 

jednání opouštěla. Ovlivněna pozitivním výsledkem z války o Falklandy naznačila 

britskému diplomatickému týmu jasné politické cíle, tj. dojednat setrvání Velké Británie 

v kolonii. Legitimní povaha podesaných smluv z 19. století ji měla sloužit jako 

argumentační zbraň. Své představy o prodloužení smlouvy o Nových Teritoriích se 

rozplynyly s nástupem čínského vůdce Teng Siao-pchinga a jeho urputnosti hájit čínské 

zájmy. Thatcherová byla nucena slevit z nastavené rigorózní linie. Vzrůstající 

mezinárodní kritika a propady na finančních trzích v Hong Kongu ji přiměly 

přehodnotit své stanovisko. Britská diplomacie v čele s ministrem zahraničí Howem 

převzala funkci hlavního jednatele a začala s Čínou vést oficiální bilaterální jednání, 

které se přes úspěchy a zvraty britské delegace rozdělily do třech fázích.   

Cilem na počátku pro Velkou Británii bylo udržení Hong Kongu v ramci britského 

společenství. To se však ukázalo naprosto nemožné, zvláště po několika hrubých 

chybách vyplívajících ze sebevědomí Velké Británie včele s premiérkou Thatcherovou 

po vítězství na Falklandských ostrovech. Různý výklad smluv z 19. století na obou 

stranách nemohl vést k vyřešení problému. S uznáním suverenity Hong Kongu Velkou 

Británií v Číně umožnilo britským diplomatům přejít do další fáze vyjednávání. Novým 

cílem se stal pokus o udržení administrativy Hong Kongu v britském pojetí a vlivu. Zde 

Velká Británie poukazovala na momenty, které vytvořily a udržovaly úspěch Hong 

Kongu v mezinárodním měřítku. Vyzdvihovala význam nosného kapitalistického 

ekonomického systému založeného na důvěře v britské právo. Přestože se Velká 

Británie po úspěšné vojenské akci s Argentinou cítila jista, tak konfrontaci s militantně 

znějící rétorikou v poslední fázi jednoznačně převedla do formy politických řešení 

diplomatickou cestou. Třetí fáze, byla uspíšena bojem s časem, kdy ČLR pohrozila 

anexí území po vypršení ultimáta. Zde již se plně uplatnila brilantní britská diplomacie a 

včlenila do společného prohlášení prvky, jejichž dosah si ČLR neuvědomila. Přestože se 
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nepodařilo Velké Británii zamýšlené oficiální soužití v rámci britského společenství 

udržet, bylo v závěrečné fázi dosaženo pozitivního výsledku, jehož obrazem je Hong 

Kong prosperující v dnečních dnech. Hrozící vlna emigrace nenastala a masivní exodus 

zahraničních firem a odliv kapitálu neproběhl. Za tichého přihlížení Číny dochází 

k respektování nastoleného dvojjakého právního systému. A zůstává jen otázkou, zda-li 

to je životaschopný model budoucnosti, nebo jen přechodnou fází konvergence 

ekonomických systémů.   

Co bych asi diplomaci Velké Británii vytkl, byla chybná konstrukce dělení obyvatelstva 

Hong Kongu dle národnostního zákona z roku 1981. Přestože se Velká Británie snažila 

zdůraznit význam lidských práv na existenci a úspěchu Hong Kongu, dopustila se ve 

druhé fázi chyby, kdy vytvořila segregaci obyvatel do tří kategorií, čímž de iure 

znehodnotila jejich univerzálnost a nedělitelnost. 

Oficiální komuniké vydané vládou Thatcherové považuje výsledek bilaterálních jednání 

za úspěch britské diplomacie. Sice se jí nepodařilo splnit stanovené cíle na začátku 

jednání, tj. prodloužit platnost Druhé Pekingské Konvence zajišťující pronájem oblastí 

Nových Teritorií a získat možnost spravovat administraci Hong kongu, ale podařilo se jí 

prosadit přes těžkou vyjednávací pozici na Číně v podepsaném závěrečném dokumentu 

velké ústupky. Vnešení zmínky o konání demokratických voleb ve společném 

prohlášení si zajistila Velká Británie částečný úspěch, protože ty znamenaly pomyslné 

pokračování britské administrativy v kolonii.  

Podpisem společného prohlášení diplomatické rozhovory o budoucnosti Hong Kongu 

neskončily. Ty pokračovaly dalších třináct let v přechodném obodbí. Správa Hong 

Kongu byla do té doby nadále svěřena Velké Británii. Měla dostatek času prosadit svůj 

demokratický koncept „širšího reprezentativního zastoupení“ a vytvořit z Hong Kongu 

nezávislého aktéra? Sledovat důsledky demokratických snah Velké Británie 

v přechodném období na proměnu politického systému v Hong Kongu by bylo 

zajímavým tématem pro další odbornou práci. 

Resumé 

 The process of taking-over of the territory of Hong Kong by PRC represents 

a masterful diplomacy of the Great Britain. The process evolved in three stages, which 

ended with a rather small victory of PRC. The difficulties forced the British diplomacy 

to develop new tactics and approaches. Rich diplomatic experience surpassed 

calculation, passive resistance and dogmatic action. As a result of the negotiations 
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Britain brought the Trojan horse into the management and administration of Hong Kong 

by implementing the elements of Western democracy. The bilateral talks resulted in the 

resolution of Joint Declaration.  

 The goal at the start for Great Britain was to keep Hong Kong in the 

Commonwealth. However, this proved virtually impossible, especially after a few gross 

revenues resulting from errors of british diplomacy and boosted confidence of Mrs. 

Thatcher's victory in the war over Falkland Islands. Different interpretations of the 

Treaties of 19th century on both sides did not lead to resolution of the problem. 

Recognizing the sovereignty over Hong Kong by Great Britain in China allowed British 

diplomats to move into the next phase of negotiations. The new aim of British diplomats 

became an attempt to continue the administraiton of Hong Kong. In the second phase 

the Great Britain raised moments that made Hong Kong internationally recognized. 

Britain also emphasized the importance of the capitalist economic system based on trust 

in the British law. Although Great Britain felt after a successful military action with 

Argentina confident, the confrontation with the militantly-sounding rhetoric was in the 

final stage translated to form of political solution through diplomatic channels. The third 

phase was precipitated by a „fight with the time“ where the PRC threatened to annex the 

territory after the expiry of the ultimatum. British diplomacy implemented into the joint 

declaration elements which PRC did not realized. Even though Britain did not manage 

to maintain the direct control of administration, its influence has been percieved. An 

excpected emmigration had not come. The massive exodus of foreign firms and capital-

flight-out did not occur. China today is watching in silent the respect for both legal 

systems. And the only question remains whether this is a viable model for future, or just 

a temporary phase of convergence of economic systems.  

 The only thing I would critizise on british diplomacy would be the flawed 

structure of the population segregation of the citizens ofHong Kong according to British 

Nationality  Act 1981.  Although Great Britain tried to stress the importance of human 

rights to existence and success of Hong Kong, she made in the second phase a critical 

error, when she didived the population into three categories and therefore detracted de 

jure universality and indivisibility of human rights.  
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