
  

Abstrakt 
Práce se zabývá událostí označovanou jako Bathangský incident, při níž došlo v roce 

1905 v sichuansko-tibetském pohraničí k povstání proti čínské císařské správě a k vraždě 
pomocného ambana Feng Quana a jeho doprovodu. V práci jsou kromě sekundární literatury 
použity především čínsky psané prameny, stejně jako cestopisy a deníky západních misionářů 
a cestovatelů. První kapitola práce ve své první části popisuje geografické charakteristiky 
širšího území Khamu. Následuje souhrnný popis historicko-politického vývoje území, v němž 
je kladen důraz na vývoj vztahů Khamu s Tibetem, Mongoly a Čínou, stejně jako na jeho vnitřní 
vývoj a utváření specifického prostředí a kultury Khamu. Druhá kapitola již obrací svou 
pozornost na Bathang samotný. První podkapitola se věnuje výjimečným přírodním 
podmínkám Bathangu. Ve druhé části je podán přehled historického vývoje území Bathangu a 
jeho postupné začleňování nejprve do říše Mongolů a poté do říše dynastie Qing. Představeno 
je také zavedení systému místních vládců. Ve třetí kapitole je podána analýza mocenských 
poměrů v Bathangu, se zvláštní pozorností věnovanou postavení místních vládců, císařských 
úředníků, buddhistických klášterů a čínských obchodníků. Čtvrtá kapitola se zabývá činností 
francouzských misionářů v Bathangu a jejich vlivem na bathangskou společnost, stejně jako 
koloniálními snahami Britů v Tibetu a jejich vlivem na situaci v čínsko-tibetském pohraničí. 
Pátá kapitola pojednává o incidentu samotném. Analyzován je v ní vliv čínských politiků na 
utváření strategie dvora pro správu pohraničí a jak uplatnění této strategie v Bathangu vyhrotilo 
již tak napjatou situaci v oblasti. Působení ambana Feng Quana v Bathangu, průběh povstání a 
Feng Quanova smrt je pak popsána v dalších dvou částech. Reakce na incident v podobě 
vojenského tažení císařských armád proti Bathangu a jeho správní restrukturalizace je obsahem 
poslední části páté kapitoly. Poslední kapitola práce se věnuje následkům Bathangského 
incidentu. Podává stručný přehled pacifikačních snah pohraničního komisaře Zhao Erfenga 
v Khamu a procesu rušení tradičního institutu místních vládců a převedení Khamu pod čínský 
správní systém.  
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