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Tématem mé práce je zhodnocení rakousko-uherských aktivit v Číně 

v letech 1894–1914, zejména jejich politického aspektu. Kladl jsem si otázku, 

jaký byl charakter rakousko-uherských kontaktů s Čínou a jaký byl jejich 

význam pro Rakousko-Uhersko. Klíčovým zdrojem pro mne byly prameny 

z vídeňského Haus-, Hof- und Staatsarchivu.  

Rakousko-Uhersko navázalo diplomatické styky s Čínou roku 1869, avšak 

jeho pozice v Číně byla slabá. Po čínsko-japonské válce se Dálný východ dostal 

do středu zájmu velmocí, a roku 1896 vzniklo rakousko-uherské vyslanectví 

v Číně. Během boje o koncese a sféry vlivu koncem devadesátých let Rakousko-

Uhersko provádělo průzkum čínského pobřeží pro případ, že by tam chtělo zřídit 

svoji základnu, ale od tohoto plánu ustoupilo. Jeho obchodní a jiné zájmy byly 

příliš slabé, než aby byla základna v Číně potřeba. Vrchol rakousko-uherské 

přítomnosti je spojen s tzv. Boxerským povstáním z roku 1900. Rakousko-

Uhersko nemělo na událostech vedoucích k povstání podíl. Jeho námořníci 

během Boxerského povstání bojovali na obležených pekingských legacích 

i v sídelní provincii Č’-li. Poté se rakousko-uherská diplomacie podílela na 

jednáních o urovnání vztahů. Rakousko-Uhersko začalo spravovat koncesi 

v Tiencinu. Hlavní význam Dálného východu pro Vídeň spočíval v tom, že 

východoasijský prostor odvracel pozornost jejího hlavního rivala Ruska od 

rakousko-uherské zájmové oblasti na Balkáně. Politika Rakouska-Uherska 

v Číně nevedla ke zhoršení jeho vztahů s ostatními velmocemi. Když v Číně 



roku 1911 vypukla revoluce a vznikla republika, Rakousko-Uhersko tento vývoj 

sledovalo nezaujatě a nepokoušelo se mandžuskou dynastii zachránit, ať už 

samo nebo spolu s jinými velmocemi. Rakousko-uherský obchod s Čínou byl 

nevýznamný. Smlouvy, jež uzavřely rakouské zbrojovky s novým čínským 

režimem, naznačovaly, že zde je potenciál k růstu. První světová válka však 

rakousko-uherskou přítomnost na Dálném východě ukončila, a roku 1917 Čína 

vyhlásila Rakousku-Uhersku válku. Celkově lze říci, že rakousko-uherská 

politika v Číně měla setrvale umírněný charakter, daný limitovaným významem 

oblasti pro Vídeň. Rakousko-Uhersko nepřispělo k žádné z katastrof, jež Čínu 

ve sledovaném období ani později stíhaly.  
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