
  
 

FILOZOFICKÁ FAKULTA UNIVERZITY KOMENSKÉHO 

Seminárna práca 
Spojenecká zmluva medzi Ruským impériom a 

Čínou 1896 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Spracovala: Dominika Sajanová 
Odbor: 2boRV 

 

 

 



2 
 

Úvod 

Táto seminárna práca sa venuje analýze bodov dokumentu Spojeneckej zmluvy medzi 
Ruským impériom a Čínou z roku 1896 – rus. Союзный договор между Российской 
империей и Китаем 1896. Dôvod spracovania práve tejto zmluvy bol nasledovný, 
Ruská federácia (vtedy Ruské impérium) a Čína boli a  sú jedny z najsilnejších, 
najväčších a najvplyvnejších krajín sveta a podobné zmluvy ako táto majú významný 
vplyv na históriu týchto krajín ale aj celého sveta. Práca je zameraná na rozličné časti 
analýzy zmluvy počnúc od jej predstavenia, kde sa nachádzajú informácie prečo, kedy, 
kde a kto podpísal túto zmluvu. Postupne práca analyzuje jednotlivé body zmluvy 
a nakoniec sa dostáva k záveru, aký dopad toto uzavretie malo na spoločensko-politické 
podmienky medzi týmto dvoma krajinami ale aj vo svete.  
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1. PRÍHOVOR K HLAVNÉMU POUŽITÉMU KNIŽNÉMU MATERIÁLU 

Táto kniha má názov Сборник договоров России 

с другими государствами 1856-1917, teda 

v preklade sa jedná o  zbierku zmlúv Ruska 

s druhými krajinami z rokov 1856 až 1917. Kniha 

bola vydaná v roku 1952 Štátnym vydavateľstvom 

politickej literatúry - Государственное 

издательство политической литературы 

v redakcii А. Е. Адамова (A. E. Adamova) , texty 

zostavil autor И. В. Козьменко (I. V. Kozmenko). 

 

Publikácia obsahuje veľké množstvo dokumentov 

s krátkymi príhovormi počnúc rozhodnutím 

Parížskeho kongresu z roku 1856 a končiac 

dohodami Ruska a Francúzska o cieľoch vojny 

z roku 1917. Obsahy zmlúv boli zostavené podľa 

dokumentov z Archívu vnútroštátnej politiky Ruska spred revolučného obdobia.  

 

 

 

 

Na obrázkoch je náhľad 
obálky knihy a jednej zo 
stránok obsahu, kde sa 

nachádza podrobný 
zoznam zmlúv s rokom 

a miestom ich 
uzatvorenia. 

 

http://www.moscowbooks.ru/catalog/publish.asp?id=+++7W6+++
http://www.moscowbooks.ru/catalog/publish.asp?id=+++7W6+++
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2.  VZNIK ZMLUVY 

Spojenecká zmluva medzi Ruským impériom a Čínou, tiež známe ako Zmluva Li-Lobanov 

alebo Sino-Ruská Tajná Zmluva bola podpísaná 3. júna 1896 v Moskve ministrom 

zahraničných vecí Alexejom Lobanov-Rostovským, ministrom financií Sergejom Witte za 

Ruské impérium a miesto kráľom Li Hongzhangom za Čínu. Tieto dve mocnosti sa 

dohodli na defenzívnom spojenectvu proti Japonsku a vzájomnej pomoci v prípade 

napadnutia Japonskom.  

Zo zmluvy vyplývalo niekoľko hlavných zmien a výhod hlavne pre Ruské impérium. 

V Severovýchodnej Číne sa zvýšila prítomnosť ruských vojsk. Ruské impérium malo tak 

isto prístup k čínskym prístavom pre prípad vojny a Čína odsúhlasila výstavbu 

Východočínskej železnice ako súčasť Transsibírskej magistrály. Aj keď výstavba 

železnice bol podľa zmluvy spoločný projekt, reálne ho financovala ruská strana.  

Čína sa voči Ruskému impériu musela zaviazať, že nebude zasahovať do pohybu ruských 

jednotiek na svojom území. Taktiež bola zmluvou nútená znížiť colné sadzby pre Ruské 

impérium. Ďalším krokom Ruského impéria bolo vynútenie zapožičania polostrova 

Liaotung a povolenie vybudovania železnice tak, aby sa mohla napojiť na hlavnú ruskú 

magistrálu.  

Výstavba ruských železníc v Číne a odpor proti zahraničnému vnikaniu Ruského impéria 

a iných krajín  na čínske územie vyvrcholil v Boxerskom povstaní v roku 1900. Väčšina 

čínskych historikov vidí Spojeneckú zmluvu medzi Ruským impériom a Čínou ako 

vypočítavý krok impéria medzi obdobím pred spísaním zmluvy a Rusko-Japonskou 

vojnou v roku 1904, ktorý znamenal obdobie 

ruskej dominancie v severovýchodnom 

regióne Číny či už v politickej alebo 

ekonomickej sfére.  

Na obrázku sa nachádza minister 
zahraničných vecí Alexej Lobanov-Rostovskij 

a miesto kráľ Li Hongzhang. 

 

Použitý internetový zdroj: 
http://history.cultural-china.com/en/34History6682.html 
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4. СОЮЗНЫЙ ДОГОВОР МЕЖДУ РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИЕЙ И КИТАЕМ – PREDSLOV 
 

Poznámka: všetky nasledujúce citácie v ruskom jazyku sú doslovné prepisy textu 
v zmluve uverejnenej v zdroji: 

Сборник договоров России с другими государствами 1856-1917, 
Государственное издательство политической литературы 1952, str.: 292-294 

....................................................................................................................................................... 

„Москва, 22 мая/3 июня 1896 г. 

Е.в. император всероссийский и е.в. император китайский, желая укрепить счастливо 
восстановленный на Дальнем Востоке мир и охранить азиатский материк от нового 
чужеземного вторжения, 

решили заключить между собой оборонительный союз и назначили для этой цели 
своими уполномоченными: е.в. император всероссийский — князя Алексея Лобанова-
Ростовского, министра иностранных дел, статс-секретаря, сенатора и 
действительного тайного советника, и г-на Сергея Витте, министра финансов, 
статс-секретаря и тайного советника, и е.в. император китайский — графа Ли Хун-
чжана, государственного секретаря, чрезвычайного и полномочного посла при е.в. 
императоре всероссийском, каковые, по размене своих полномочий, найденных в 
должной форме, условились о нижеследующих статьях:“(str.292) 

..............................................................................................................................................
  

Podľa prepisu obsahu zmluvy uvedeného vyššie môžeme vidieť, že sa jedná o predslov 

k samotnej zmluve. Dátum je rozdelený podľa gregoriánskeho a juliánskeho kalendára. 

V predslove sa nachádza odôvodnenie a samotný zámer spísania zmluvy, predstavujú sa 

splnomocnení zástupcovia oboch krajín a ich hodnosti. V preklade text znie nasledovne: 

 „ Jeho výsosť imperátor všeruský a jeho výsosť imperátor čínsky, želajúc upevniť šťastne 
obnovený mier na Ďalekom Východe a ochrániť ázijský kontinent pred novou cudzou 
inváziou, 

sa rozhodli uzavrieť medzi sebou obranné spojenectvo a poverili pre tento účel svojich 
splnomocnencov: za jeho výsosť imperátora všeruského – knieža Alexeja Lobanova-
Rostovského, ministra zahraničných vecí, štátneho sekretára, senátora a člena štátnej rady. 
A pána Sergeja Vitte, ministra financií, štátneho sekretára a štátneho radcu. Za jeho výsosť 
imperátora čínskeho – grófa Li Hongzhanga, štátneho sekretára, mimoriadne 
splnomocneného veľvyslanca voči jeho výsosti imperátorovi všeruskému, ktorí sa po 
výmene svojich splnomocnení uznaných v náležitej forme, dohodli sa na bodoch 
nasledujúcich nižšie:“ 

 

http://www.moscowbooks.ru/catalog/publish.asp?id=+++7W6+++
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4.1. OD PRVÉHO PO TRETÍ BOD ZMLUVY 

„СТАТЬЯ 1 
Всякое нападение Японии, как на русскую территорию в Восточной Азии, так и на 
территорию Китая или Кореи, будет рассматриваться, как повод к немедленному 
применению настоящего договора. 
В этом случае, обе высокие договаривающиеся стороны обязуются поддерживать 
друг друга всеми сухопутными и морскими силами, какими они будут располагать 
в этот момент, и, елико возможно, помогать друг другу в снабжении вооруженных 
сил.“(str.292) 

Z analýzy Prvého bodu zmluvy môžeme zistiť, že zmluva bola podpísaná kvôli 
narušeným vzťahom oboch krajín s Japonskom. Teda akýkoľvek útok Japonska voči 
Ruskému impériu, Číne alebo Kórei je považovaný za okamžité vykonanie nasledujúcej 
dohody, ktorou sa oba vplyvné štáty zaviazali k vzájomnej podpore pozemných 
a námorných síl a navzájom si pomáhať pri zásobovaní ozbrojených jednotiek. Táto 
skutočnosť by bola v rámci prípadnej vojny jednou z mála, ktorá by bola výhodná pre 
obe bojujúce spojenecké mocnosti.  

 

„СТАТЬЯ 2 
Как только обе высокие договаривающиеся стороны предпримут совместные 
действия, никакой мирный договор с противной стороной не может быть 
заключен одной из них, без согласия другой.“ (str.293) 

Ako sa dá vyčítať z citácie Druhý bod zmluvy zaväzuje obe krajiny v prípade útoku 
nepriateľa neuzatvárať žiadnu mierovú dohodu s náprotivnou stranou bez súhlasu 
druhého spojenca. To dopomohlo Ruskému impériu získať výhodu a istotu, že sa jeho 
nový spojenec nevzdá hrozbe hlavne ruského nepriateľa, Japonska a tým nestratí priamy 
prístup k prístavom a územiam na teritórií Ďalekého Východu. 

 

„СТАТЬЯ 3 
Во время военных действий все порты Китая будут, в случае необходимости, 
открыты для русских военных судов, которые найдут со стороны китайских 
властей всяческое содействие, в котором они могут нуждаться.“ (str.293) 

 
V Prvom a Druhom bode zmluvy je spomenuté, že krajiny sa zaväzujú k podpore aj 
námorných síl, čím sprístupňujú pre Ruské impérium svoje vojenské prístavy. Práve na 
spomínaný fakt upriamuje svoju pozornosť Tretí bod zmluvy, ktorý hovorí, že v čase 
vojnovej akcie sa Čína zaväzuje sprístupniť všetky svoje vojenské prístavy pre ruské 
námorné vojenské jednotky. K tomu musia prístavy pre konkrétnu ruskú vojenskú 
jednotku poskytnúť akúkoľvek pomoc, akej budú schopní a akú si budú vojenské 
jednotky vyžadovať. Tento bod bol vzhľadom pre Ruské impérium jeden 
z najdôležitejších, keďže získali plné povolenie pohybovať sa v čínskom námornom 
priestore a presúvať svoje jednotky bližšie k Japonsku. 
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4.2. OD ŠTVRTÉHO PO ŠIESTY BOD ZMLUVY 

„СТАТЬЯ 4 
Чтобы облегчить русским сухопутным войскам доступ в угрожаемые пункты и 
обеспечить их съестными припасами, китайское правительство соглашается на 
сооружение железнодорожной линии через китайские Амурскую и Гиринскую 
провинции, в направлении на Владивосток. Соединение этой железной дороги с 
русской железной дорогой не может служить предлогом к какому-либо захвату 
китайской территории или покушению на верховные права е.в. императора 
китайского. Постройка и эксплоатация этой железной дороги будут 
предоставлены Русско-Китайскому банку, и статьи контракта, который будет 
заключен для этой цели, будут надлежащим образом обсуждены китайским 
посланником в С.-Петербурге и Русско-Китайским банком.“ (str. 293) 

V Štvrtom bode zmluvy Čína súhlasí s výstavbou železnice na svojom území 
prechádzajúcej cez Amurskú a Jilinskú provinciu v smere na Vladivostok, pričom 
železnica bude umožňovať dosah k ohrozeným oblastiam a ich zásobovanie. Avšak ruská 
strana sa zaväzuje, že spojenie týchto železníc nevyužije na obsadenie území Číny ani 
porušeniu práv jeho veličenstva imperátora Číny. Výstavbu a využívanie spomínanej 
železnice bude financovať Rusko-čínska banka a časti zmluvy, ktorá bude za týmto 
cieľom uzatvorená, budú riadne prerokované čínskym veľvyslancom a Rusko-čínskou 
bankou v Sankt Peterburgu. Bod dáva Číne síce istotu, že ich spojenec sa nezachová ako 
budúci nepriateľ ohrozujúci samotnú krajinu a jej vládcu, no hlavná výhoda samozrejme 
pripadá Ruskému impériu. 

 „СТАТЬЯ 5 
Условлено, что во время войны, предусматриваемой статьей 1, Россия будет 
свободно пользоваться железной дорогой, упомянутой в статье 4, для перевозки и 
снабжения своих войск. В мирное время Россия будет иметь то же право на 
транзит своих войск и припасов с теми остановками, которые вызываются лишь 
требованиями службы транспорта.“ (str. 293) 

Podľa Piateho bodu zmluvy je dohodnuté, že v čase vojny Ruské impérium, podľa bodu 
Prvého, bude môcť slobodne využívať železnicu, spomínanú v bode Štvrtom, na 
zásobovanie a prevážanie vojsk. Avšak v čase mieru má to isté právo na rozvážanie vojsk 
a zásob so zastávkami, ktoré budú nutné pre tento transport. To znamená jednu 
z najväčších výhod pre Ruské impérium.  

„СТАТЬЯ 6 
Настоящий договор войдет в силу с того дня, когда контракт, обусловленный ст. 
4, будет утвержден е.в. императором китайским. С этого момента он будет 
иметь силу и действие в течение пятнадцати лет. За шесть месяцев до 
истечения этого срока, обе высокие договаривающиеся стороны войдут в 
соглашение о продлении этого договора.“ (str. 294) 

Posledný bod hovorí , že spojenecká zmluva naberie svoju plnú platnosť, kedy zmluva 
spomínaná v Štvrtom bode bude odsúhlasená jeho veličenstvom imperátorom Číny. Od 
tohto momentu bude mať plnú platnosť po dobe pätnástich rokov. Šesť mesiacov pred 
uplynutím platnosti zmluvy sa obe vážené krajiny dohodnú na predĺžení zmluvy. 
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5. OBRAZOVÁ PRÍLOHA ZO ZDROJA – KNIŽNÁ PODOBA ZMLUVY 
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6.  VZŤAHY S JAPONSKOM A HISTORICKÉ UDALOSTI PO PODPÍSANÍ ZMLUVY 

Vzťahy s Japonským impériom a Ruským impériom boli minimálne až do roku 1855. 

Viac menej pretrvávalo obdobie priateľských vzťahov až do roku 1890, kedy sa vzťah 

týchto dvoch impérií náhle obracia z priateľského na nepriateľský. Dôvodom bolo rýchle 

modernizovanie japonskej krajiny a súperenie o územia v Kórei a Mandžusku. Tie boli 

obsadené behom Japonsko-Čínskej vojny z roku 1894. Práve vtedy sa Ruskému impériu 

podarilo obrátiť vojnový boj na mier a zároveň šikovne obrať dvoch súperov o plody 

vojny.  

Každý by si myslel, že vojna skončí nepochybne víťazstvom Ruska. Ruské impérium 

malo desaťkrát silnejšiu armádu a trikrát väčšie loďstvo ako Japonsko. Avšak v roku 

1904 Japonsko zničilo ruskú 

ďalekovýchodnú flotilu, okupovalo Kóreu 

a zatlačilo Rusov do Mandžuska. V roku 

1905 kapituloval Port Arthur a rusko-

mandžuská armáda na čele s generálom 

Kuropatkinom bola v bitke pri Mukdene 

porazená. Rusko sa snažilo ukončiť vojnu 

a tak sa situácie ujali Spojené štáty 

americké a v roku 1905 sa v americkom 

Portsmouthe uzavrel mier. Ruské 

impérium muselo odstúpiť Japonsku 

južný Sachalin, prístavy v Port Arthur 

a železnice v Mandžusku. Taktiež povolilo 

Japonsku rybolov na pobreží svojho 

územia a uznalo jeho postavenie a záujmy 

voči Kórei. Japonsko prišlo 

s požiadavkami o vojnové úhrady, no tie 

sa podarilo ministrovi financií Wittemu zamietnuť. Avšak neslávny koniec vojny bol pre 

Ruské impérium ďalším zdrvujúcim bodom a namiesto nadšenia z vlastenectva 

neodvratne nastáva v Rusku hrozivý príboj revolúcie.  

Použitý knižný zdroj: Švankmajer M., Veber V., Sládek Z., Moulis V., Dvořák L: Dějiny Ruska. Praha: 

Nakladatelství Lidové noviny 2004. 601 s. ISBN 978-80-7422-026-5, strany 292-293 
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7. ZÁVER 

Počas práce bolo analyzovaných všetkých šesť bodov zmluvy medzi Ruským a Čínskym 

impériom. Prvým, čo sa dá z jednotlivých bodov vyčítať je to, že sa nejednalo úplne 

o spojeneckú zmluvu.  Toto „kvázi spojenectvo“ síce dodalo Číne istotu mať veľkého 

ochrancu v prípade vojny na svojej strane, ale na úkor toho, že sa musela prakticky 

podriadiť Ruskému impériu.  

Hlavnou výhodou pre Ruské impérium bol hlavne prístup k námorným prístavom v Číne 

a výstavba železnice, ktorú si ruská strana postavila a napojila na Transsibírsku 

magistrálu. Čína sa v okamihu podpísania spojenectva stala akousi transportnou a 

zásobovacou linkou pre ruské vojenské jednotky či už pozemné alebo námorné. Rusko 

mohlo svojím spôsobom železnicu na území Číny neustále využívať, tak isto ako sa 

pohybovať v námornom priestore samotnej krajiny. Keďže v zmluve nie je spomenutý 

žiaden fakt, že Čína má tie isté právomoci na území Ruského impéria, je úplne očividné, 

že zmluva prináša spojenecké výhody len jednej strane. Rusko síce sľúbilo svojmu 

spojencovi, že nebude konať proti právam imperátora Číny a ani neohrozí jeho samotnú 

krajinu, no jednalo sa o zanedbateľnú výhodu. To je práve to, čo evokuje silnú myšlienku 

považovať túto zmluvu za vypočítavý krok Ruského impéria, ktoré sa snažilo zabezpečiť 

a rozptýliť svoju silu tak, aby nepriateľ – Japonsko nemal vo vojne ani najmenšiu šancu.  

Ruské impérium sa stále snažilo rozšíriť svoju dominanciu nad Ďalekým východom 

a pripraviť sa na vojnu s Japonskom, ktorá sa neustále viac a viac blížila k vypuknutiu. Aj 

keď plán Ruska skrz spojeneckú zmluvu s Čínou a silná armáda naozaj potvrdzovala 

budúcu výhru vo vojne, výborný začiatok znamenal rýchly pád. Tento pád bol pre tak 

silnú krajinu ako Ruské impérium naozaj neočakávaný. Rusko v okamihu stratilo svoj 

prevládajúci vplyv na Ďalekom východe a skoro celú námornú flotilu.  

Ďalším úderom po skončení vojny boli vnútro-politické problémy spôsobené samotnou 

vojnou a udalosťami z Krvavej nedele, ktoré vyústili v tom istom roku 1905 do Ruskej 

buržoáznej revolúcie.  

V zhrnutí je možné dodať, že aj keď výborne a jednostranne naplánované spojenectvo 

s Čínou spolu so všetkými výhodami Ruskému impériu pomohlo k rozšíreniu vplyvu na 

Ďalekom východe, nedokázalo mu však pomôcť v tom, čo naozaj malo. A to bolo poraziť 

nepriateľa. 
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