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Abstrakt 

Bakalářská práce pojednává o politice Velké Británie vůči Malajsku a jeho dekolonizaci 

v letech 1945 až 1971. Jejím cílem je zjistit a popsat, jak britské vlády přistupovaly ve 

zvoleném období k Malajsku, a charakterizovat cíle monarchie pro toto území, jež se 

v průběhu let měnily nebo značně upravovaly. Věnuje se také tomu, jaké okolnosti 

(národní požadavky Malajců, špatná vnitřní ekonomická situace, upadající postavení na 

mezinárodní scéně, její rostoucí globální závazky vůči impériu, studená válka a zvláštní 

vztah s USA), ji vedly ke změnám a úpravám jejích plánů. Všechny tyto otázky pak bere 

v potaz při posouzení, zda zde Británie opravdu svých vytyčených cílů dosáhla a jaké 

prostředky k tomu použila a proč. Na základě toho se snaží v závěru zhodnotit, jak byla 

v tomto smyslu Británie v Malajsku úspěšná, a zda zde byla dekolonizace zdařilá, či 

nikoliv. 

 

Abstract 

The bachelor thesis deals with the British policy towards Malaya and its decolonisation 

between 1945 and 1971. It aims to learn and describe how British cabinet approached to 

Malaya in the chosen time period, and to define goals of the monarchy for this country. 

The goals were being often changed or modified. The thesis follows also the 

circumstances (Malayan national demands, bad domestic economic situation, decreasing 

position in international politics, growing imperial commitments, the Cold War and 

special relationship with the US), which led to changes in British plans. It takes all the  

questions above impeach when appraising if Britain really attained her goals and which 

means she used to reach them. On these grouns it tries to assess if Britain was successful 

and if decolonisation in Malaya was an achievement, or not. 
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Úvod 

Tématem této bakalářské práce je politika Velké Británie vůči Malajsku a jeho 

dekolonizace v letech 1945 až 1971. Malajsko bylo od 19. století nejvýznamnější 

britskou kolonií v oblasti jihovýchodní Asie hned z několika důvodů. Obecně se však 

největší důraz klade na strategicky a obchodně výhodnou polohu Malajska mezi Indií a 

Čínou, na jeho ekonomický význam především díky výnosné těžbě kaučuku a cínu a na 

prestižní postavení, které z vlastnictví takovéto kolonie plynulo. Kvůli tomu považovala 

Británie udržení Malajska pod svým vlivem za nezbytný předpoklad uzdravení své 

vlastní špatné povalečné ekonomiky, zajištění bezpečnosti impéria i mateřské země 

samotné v době studené války a udržení se v pozici světové velmoci.  

V důsledku vzniku vlivného národního hnutí v Malajsku po roce 1945 a jeho sílících 

požadavků na samostatnost a taktéž kvůli značným finančním problémům však musela 

své cíle a plány neustále upravovat, měnit nebo od nich částečně odstupovat. Nakonec 

byla okolnostmi donucena z Malajska odejít. Politika britské vlády vůči Malajsku v 

období 1945 až 1971 zároveň odráží celkovou proměnu britského politického počínání 

vůči jeho impériu a změnu postavení Británie ve světě.  

Téma je pro mě zajímavé jednak pro své zasazení do oblasti jihovýchodní Asie, jež se 

čeští historikové věnují minimálně, a dále proto, že se zaměřuje na problematiku britské 

dekolonizace po druhé světové válce, které bych se chtěla věnovat také v navazujícím 

magisterském studiu. 

Cílem práce je prozkoumat a popsat, jak přistupovala britská vláda k Malajsku, které 

pro ni mělo zpočátku primární význam v rámci celého regionu, a jaké skutečnosti ji vedly 

ke změnám jejích priorit na Malajském poloostrově a nakonec k rozhodnutí se odtud 

úplně stáhnout. Hlavní otázka práce je následující: Jaké byly a jak se měnily cíle Británie 

v Malajsku? Jakými prostředky jich dosahovala? A konečně byla zde dekolonizace 

z pohledu Británie úspěšná? 

Budu se tedy snažit představit cíle Londýna pro Malajsko v jednotlivých obdobích, 

včetně jejich pozměněných podob, a posoudit, zda jich v daném časovém úseku opravdu 

dosáhla a zda to pro ni znamenalo úspěch, či ne. Zaměřím se také na vliv britské domácí i 

světové pozice a jejích závazků vůči celému impériu a spojencům, na konkrétní malajské 

plány. Pokusím se tak zodpovědět základní výzkumné otázky a vysvětlit, proč se politika 

Británie za přibližně 25 let tak výrazně změnila. 
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Časové vymezení lety 1945 a 1971 je v souladu s obdobím britské dekolonizační 

politiky a přítomností britských sil v Malajsku. Celé údobí je pak možné chronologicky 

rozdělit na několik důležitých etap: na poválečnou éru do roku 1948, kdy Britové 

rozpoznali sílu malajského autonomního hnutí a byli mu nuceni poprvé ustoupit, dále na 

období komunistického povstání a úsilí Malajců o nezávislost 1948 – 1957, a léta po 

udělení samostatnosti v roce 1957, kdy na Malajském poloostrově zůstaly až do roku 

1971 britské vojenské jednotky. Tuto poslední etapu je však vhodné rozvrhnout do 

dalších dvou fází – první do roku 1963, kdy se zdálo, že plánům snížit počet britských sil 

v oblasti, ulevit tak rozpočtu a současně udržet vliv v regionu nestojí nic v cestě, a druhou 

pak období po vzniku Malajsie a nečekané konfrontace s Indonésií, kdy se zároveň 

značně zhoršila finanční situace Británie a ta musela oznámit úplné stažení z Malajského 

poloostrova. 

Metodologií je empirická případová studie založená na analýze veřejně přístupných 

dokumentů a sekundární literatury. 

Práce je rozčleněna do kapitol, které odpovídají časovým úsekům, jež jsem vymezila 

výše. Pouze první kapitola se kvůli lepšímu pochopení malajského poválečného vývoje 

navíc zabývá situací v Malajsku před rokem 1945. Je z velké části popisná a jejím cílem 

je nastínit celkový charakter Malajska a problematiku předválečného vývoje a zejména 

pak období japonské okupace na poloostrově, jež na vznik malajského národního hnutí 

měla zásadní vliv. Druhá kapitola se soustředí na události bezprostředně po skončení 

války a na složitá jednání britské vlády s Malajci, kdy byl Londýn poprvé donucen 

k ústupkům ve prospěch malajské strany. Předmětem třetí kapitoly je poměrně 

komplikovaná doba komunistického povstání a úsilí Malajců o dosažení nezávislosti na 

Británii. Zmíněny budou prostředky, jakými britská vláda odrážela komunistickou hrozbu 

v oblasti, a průběh jednání o podmínkách udělení samostatnosti, během kterých se snažila 

prosadit trvání svého vlivu. Poslední dvě kapitoly se věnují době po udělení nezávislosti 

Malajsku, kdy se snažila Británie z jihovýchodní Asie stáhnout. Na konci každé kapitoly 

stručně přitom shrnu cíle britské vlády v daném období, prostředky, jakými se jich 

pokoušela dosáhnout a zhodnotit jejich úspěšnost. 
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Rozbor literatury 

Problematika dekolonizace v jihovýchodní Asii, konkrétně v Malajsku, se v česky 

psané literatuře objevuje spíše sporadicky nebo jen ve formě několika odstavců v rámci 

velkých dějin dekolonizace
1
 či souhrnných dějin jednoho státního celku.

2
 Téměř 

výhradně jsem tedy čerpala z cizojazyčných, resp. anglicky psaných zdrojů. Část z nich je 

dostupná v Knihovně TGM v Jinonicích, další část pak v knihovně Ústavu mezinárodních 

vztahů v Nerudově ulici a některé byly objednány přes internet ze zahraničí. V práci byly 

využity jak primární zdroje, tak sekundární literatura. 

Jako prameny byly použity britské vládní dokumenty, které pomohly přesně 

zmapovat zejména období 1948 – 1956 a dokreslit, jakými zvláštními způsoby se britská 

vláda snažila o potlačení komunistického povstání. Jsou dohledatelné na internetových 

stránkách britského národního archivu. 

Co se týče sekundárních zdrojů, zřejmě nejužitečnějším titulem je The Story of 

Malaysia od Harryho Millera. Do detailu pokrývá celé období let 1945 až 1963 a 

poskytuje dobrý přehled o dění na celém Malajském poloostrově včetně Singapuru. 

Jedinou nevýhodou byly poměrně časté faktografické chyby, které jsem musela 

napravovat intenzivnějším bádáním v jiných materiálech.  

Další zdroje se pak mohou rozdělit podle toho, kterému období se obšírněji věnují. 

V první kapitole jsem nejvíce použila A History of Southeast Asia od Petera Churche, 

který skýtá množství užitečných informací a údajů o politickém vývoji Malajska před 

rokem 1945. Hodnotnou knihou je také The Japanese Occupation of Malaya 1941 – 1945 

od historika Paul H. Kratosky, který se dlouhodobě věnuje oblasti jihovýchodní Asie a 

působí na Univerzitě Singapur. Tento titul poskytl spoustu poznatků o vnitřním vývoji 

Malajska během japonské okupace. 

Pro otázku poválečného vývoje v Malajsku a pozici Británie doma i ve světě jsem 

hodně  využila Britain, Southeast Asia, and the Onset of the Cold War, 1945 – 1950 od 

významného britského historika Nicholase Tarlinga, specializujícího se na historii 

jihovýchodní Asie. Nabízí cenný pohled na jednání labouristické vlády Clementa 

Attleeho v souvislosti s britskou poválečnou ekonomickou krizí a národními požadavky 

hnutí zkoumaného regionu. Tomuto období se ve své knize Losing an Empire, Finding a 

Role: British Foreign Policy since 1945 věnuje i britský profesor David Sanders. Jeho 

                                                           
1
 Např. Denis Judd: Impérium: Britská imperiální zkušenost od roku 1765 do současnosti, Praha: BB Art, 

1999. 
2
 Např. Zdeněk Zbořil: Dějiny Malajsie, Praha: NLN, 2009. 
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dílo jsem rovnoměrně využila téměř ve všech kapitolách, protože jasně vysvětluje příčiny 

jednání jednotlivých britských poválečných vlád a zakomponovává je do mezinárodních 

politických událostí. Zároveň však nezabíhá do velkých detailů a spíše jen kombinuje 

obecnou teorii s názornými příklady. 

Komunistické povstání je podrobně pokryto v knize Roberta Thompsona Defeating 

Communsit Insurgency, jež kromě analýzy bojů a strategie povstalců i vládních jednotek 

nabízí i užitečný přehled počtu sil obou stran, který dobře posloužil představě o intenzitě 

bojů. 

Především k popisu cesty k nezávislosti v 50. letech zejména z pohledu Británie jsem 

využila titul Britain´s Declining Empire: The Road to Decolonisation 1918 – 1968 

Ronalda Hyama.  

Kapitoly týkající se britských úvah a jednání o stažení z jihovýchodní Asie byly 

kromě již zmíněné práce Davida Sanderse, odkud jsem hojně čerpala informace také o 

konci zvoleného období, doplněny cennými články Britain and Malaysia – Another 

View: Was the Decision to Withdraw Entirely Voluntary or Was Britain Pushed A Little? 

od Davida C. Hawkinse a zejména A Decision Delayed: Britain´s Withdrawal from 

Southeast Asia Reconsidered, 1964 – 1968 britského profesora Matthewa Jonese.  
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1. Malajsko před rokem 1945 

Pro úplnost a lepší porozumění událostem v poválečném Malajsku objasním nejprve 

význam Malajského poloostrova pro Velkou Británii a dále se zmíním o tamějším 

uspořádání a situaci již před druhou světovou válkou. Specifická doba japonské 

okupace, která hluboce a dramaticky změnila smýšlení po desetiletí loajálního 

malajského obyvatelstva, je pak představena v druhé časti této kapitoly pod názvem 

Zkušenost z období japonské okupace. 

 

1.1 Význam Malajského poloostrova pro Británii a situace před válkou 

Velká Británie se stala součástí malajské politiky v roce 1787, kdy britské 

Východoindické společnosti sultán z Kedahu (provincie na severozápadě dnešní 

Malajsie), postoupil ostrov Penang.
3
 Malajsko pak patřilo k nejdůležitějším britským 

koloniím zhruba od druhé poloviny 19. století, kdy se stalo největším producentem cínu 

na světě. Komoditou, která však vynášela mnohem více peněz, byl přírodní kaučuk, 

jehož význam vzrostl hlavně po uvedení automobilu, především tzv. modelu T Henryho 

Forda. Stoupla světová poptávka po gumových pneumatikách a kaučuk se začal ve 

velkém vyvážet na trhy v Evropě i USA.
4
 Na konci 20. let 20. století díky tomu dosáhlo 

Malajsko dokonce nejvyšší životní úrovně v jihovýchodní Asii.
5
 

Malajský poloostrov zároveň zajišťoval bezpečnost Singapuru, jenž byl důležitým 

obchodním přístavem mezi indickým subkontinentem a Čínou a reprezentoval hlavní 

strategickou a vojenskou pevnost, chránící bezpečnost Indie i celé jihovýchodní Asie. 

Nacházelo se tam dokonce letiště RAF nebo důležitá základna jednotek Británie a 

Commonwealthu.
6
 

Na ochranu svého lukrativního obchodu a vojenské pevnosti si Britové v Malajsku 

rozšířili vliv zavedením přímé i nepřímé správy. Lze říci, že Britské Malajsko bylo 

jakousi „správní míchanicí“, zahrnující královskou kolonii Úžinové osady (Singapur, 

Penang, Melaka) a 9 protektorátních států.
7
 V roce 1896 byly oficiálně ustaveny 

Malajské federované státy se správním centrem v Kuala Lumpur, kam patřily Perak, 

Selangor, Negeri Sembilan a Pahang. V roce 1909 pak byly vytvořeny Nefederované 

                                                           
3
 Peter Church: A History of Southeast Asia, Singapore: John Wiley and Sons, 2009, s. 87. 

4
 Ve 30. letech tvořil kaučuk z Malajska až 40% jeho světové produkce. Harry Miller: The Story of Malaysia, 

London: Faber and Faber, 1964, s. 141. 
5
 Tamtéž, s. 140. 

6
 Tamtéž, s. 149. 

7
 P. Church: A History of Southeast Asia…, s. 89. 
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malajské státy Kedah, Perlis, Kelantan, Trengganu a Johor. Všechny malajské státy se 

staly protektoráty, kde sice oficiálně připadala moc vládcům-sultánům, tu ale prakticky 

vykonával britský úředník. V Nefederovaných státech si však malajští vládci udrželi (na 

rozdíl od Federovaných států) nad místní správou výrazně větší kontrolu. 

Předválečná prosperita a mírový, bezproblémový vývoj byl zčásti dán také absencí 

národních požadavků, na které se zde Britové nemuseli vůbec ohlížet. Malajci byli 

loajálním a spokojeným národem, který se navíc před válkou s ostatními národnostními 

komunitami téměř nedostával do kontaktu.
8
  

Pozdvižení mezi Malajci vzbudily jen pokusy Británie o reformy a decentralizaci 

Malajska ve 30. letech 20. století. Malajci se obávali možného právního zvýhodnění 

početné menšiny Číňanů a v roce 1937 část aktivistů založila Spolek mladých Malajců 

KMM (Young Malays Association, v malajštině Kesatuan Melayu Malaya). Tato strana 

zastávala protibritské názory a usilovala o dosažení nezávislosti spoluprací s 

indonéskými nacionalisty a vytvořením Velké Indonésie.
9
 Nicméně jejich činnost 

nenašla v Malajsku významnější odezvu a vrcholní představitelé KMM pak ještě za 

japonské okupace prchli ze země.  

Jak již bylo naznačeno, na malajském poloostrově žili příslušníci několika 

národností. Pro jejich lepší přehled předkládám tabulku číslo 1, která uvádí údaje pro 

celý Malajský poloostrov. 

 

Tab. 1 Počet obyvatelstva podle národností z roku 1931 

Zdroj: R.Chander (ed.): The Population of Malaysia,  

http://www.cicred.org/Eng/Publications/pdf/c-c34.pdf (staženo 16. 4. 2011) 

 

Malajci představovali nejpočetnější národnost, přesto se cítili ohroženi neustále 

rostoucí čínskou menšinou. Její počet následkem nekontrolované emigrace čínských 

dělníků v 19. století narůstal a Malajsko přestávalo být územím s výlučně malajským 

obyvatelstvem. Vysoká koncentrace Číňanů a jejich pozdější požadavky na podíl na 

                                                           
8
 H. Miller: The Story…, s. 148. 

9
 Mohd Rizal bin Mohd Yaakop: The British Legacy on the Development of Politics in Malaya, International 

Journal for Historical Studies, Vol. 2, No. 1, 2010, s. 45. 

 Malajci Číňané Indové Zbytek Celkem 

Počet v tisících 1 864 1 285 571 68 3 788 

Procenta 49,2 33,9 15,1 1,8 100 

http://www.cicred.org/Eng/Publications/pdf/c-c34.pdf
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moci postupně vedly k narůstání napětí a společensko-politickým problémům, 

projevujících se zejména po druhé světové válce. Kromě Komunistické strany Malajska 

(MCP), z velké části tvořené právě čínskou komunitou, ale nevznikla před rokem 1942 

žádná politická organizace reprezentující čínské zájmy. Jedním z důvodů absence vlivné 

strany hájící čínské zájmy v Malajsku může být i fakt, že se Číňané stále zajímali pouze 

o aktuální dění v Číně a tehdejší boje mezi Kuomintangem (KMT) a komunisty a 

nepovažovali se za občany Malajska. Díky podpoře čínských komunistů i KMT se pak 

za války stalo Japonsko pro malajské Číňany i Číňany v samotné Číně společným 

nepřítelem,
10

 což je později spojilo s Británií, bojující proti Japonsku v celé Asii.  

Indové, podobně jako Číňané, přišli na Malajský poloostrov ve velké míře v 19. 

století za účelem práce v prosperujícím kaučukovém a cínovém průmyslu. Následkem 

toho, že žili jen v průmyslových oblastech a téměř se nepotkávali s příslušníky ostatních 

národů, hlavně s Malajci, kteří působili převážně na venkově, ani uvnitř této komunity 

nevznikla žádná politická organizace. 

Je tedy zřejmé, že před válkou nevzniklo žádné národní hnutí, bojující za lepší 

postavení určitého národa, které by bylo schopno si získat větší voličskou základnu. Ani 

malajští, ani jiné aktivisté se tudíž nemohli konfrontovat s Británií a ovlivnit vývoj 

Malajského poloostrova. 

Po jeho dobytí japonskou armádou a zavedení japonské správy však došlo 

k několika zásadním změnám, které dlouhodobě poznamenaly politický kurz Malajska.  

 

1.2 Zkušenost z období japonské okupace v letech 1942 až 1945 

 Ačkoliv japonská okupační správa trvala v Malajsku pouze tři a půl roku, 

z dlouhodobého hlediska ho poznamenala velice výrazně. Prodělalo velké ekonomické a 

politické změny, které se pak staly katalyzátorem národního hnutí Malajců, dosud téměř 

neexistujícího fenoménu, který Britům přidělával po válce nové starosti. 

 Už samotný fakt dobytí Singapuru, do té doby považovaného za „nedobytnou 

pevnost“, a kapitulace Velké Británie v únoru 1942 vyvolaly u Malajců změnu ve 

vnímání mateřské země. Překvapení se mísilo s pocity deziluze a zklamání z toho, že 

Británie neubránila jejich území proti nepříteli. Následná zkušenost s japonskou správou, 

již Malajci využili po válce, je popsána v první časti této podkapitoly. 
                                                           
10

 Paul H. Kratoska: The Japanese Occupation of Malaya 1941–1945, London: Hurst and Company, 1998, s. 
15. 
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Netřeba dodávat, že rozčarování a zklamání zažívala také sama Británie. V 

jihovýchodní Asii vojensky sebevědomá mocnost podcenila ambiciózní Japonce a potom 

nemohla uvěřit zprávám o rychlém postupu japonské armády. Sám britský premiér 

Winston Churchill prohlásil: „Za celou dobu války jsem nezažil větší šok. … Japonsko 

vítězilo a bylo jasně lepší a my jsme se stali slabými a bezbrannými.“
11

 

Británie, které osud Malajského poloostrova ale nebyl lhostejný, ještě během války 

začala analyzovat příčiny svého neúspěchu a v návaznosti na to připravovat plány pro 

poválečné Malajsko. Protože se vázaly pouze k předválečné a válečné situaci (Británie i 

Malajska) a nebraly v úvahu vnitřní proměny způsobené válkou, vyvolaly po válce v již 

jiné a uvědomělé malajské komunitě obrovské pozdvižení. Hlavní body a účely těchto 

plánů jsou představeny v další části podkapitoly. 

 

1.2.1 Postavení a činnost jednotlivých národů za japonské správy  

Všechny národy žijící v Malajsku byly hodně zaskočeny vpádem Japonska na jejich 

území a vůbec poprvé si uvědomily, že Evropané zřejmě nebudou Asiatům tolik 

nadřazení (jak o tom byly dlouhou dobu přesvědčeny), když nebyli schopni Japoncům 

vzdorovat a ochránit je.
12

 Přestali Brity respektovat jako své vládce, což v důsledku vedlo 

k nevídanému rozvoji malajského národního uvědomění a následně k třenicím s početnou 

čínskou menšinou.  

Národní hnutí by ovšem podle mého mínění nedosáhlo takového poválečného 

úspěchu bez zkušeností s vedením veřejné správy, které Malajcům poskytlo právě 

Japonsko. Po obsazení Malajského poloostrova zavedli Japonci mimo jiné spoustu 

nových administrativních opatření, například došlo k administrativnímu spojení 

Úžinových osad, Federovaných i Nefederovaných států a Sumatry pod vojenskou správu 

v Singapuru.
13

 Zásadní vliv na myšlení a jednání Malajců (stejně jako Číňanů) měl ale 

především naprosto rozdílný přístup Japonska k jednotlivým etnikům. 

Jak už bylo uvedeno dříve, Malajsko bylo multietnickou zemí, kde nejpočetnější a 

politicky privilegovanou skupinou byli už za britské správy Malajci. Požívali výhod, 

jakých se ostatním národům nedostávalo. Kupříkladu měli přístup k prestižním školám 

anglického typu a mohli se dát na úřednickou dráhu a na rozdíl od čínské nebo indické 

                                                           
11 Citováno dle H. Miller: The Story…, s. 153–4. 
12

 Paul H. Kratoska: The Japanese…, s. 45. 
13

 H. Miller: The Story…, s. 157. 
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menšiny tak částečně vykonávat správu. Protože se ale za okupace Japonsko chtělo 

prezentovat jako patron malajské kultury, podporovalo na rozdíl od Británie malajské 

národní uvědomění a Malajcům dávalo určitou zodpovědnost za chod země. Působili 

nejen v nižší administrativě, ale i v poradních výborech, a nabyli tak přirozeným 

způsobem zkušenosti s řízením státní správy.
14

 Toho pak dokázali po válce využít ve svůj 

prospěch.  

Po roce 1943, kdy se začala válka vyvíjet pro Japonsko nepříznivě, začaly být 

dokonce podporovány malajské nebo pan-malajské konference a některým radikálním 

organizacím a hnutím byly povoleny také nacionalistické kampaně.
15

 Nutno však dodat, 

že náklonnost Malajců si Japonsko stejně nezískalo. Ti mezitím nabyli sebevědomí a 

dospěli k závěru, že je třeba se vzdát nejen Britů, ale zrovna tak všech ostatních „cizích 

pánů“. Nikdo už neměl právo je řídit, a proto si chtěli odteď vládnout sami.
16

 

Nejpočetnější menšina
17

 – Číňané – naopak přístup do veřejné správy neměla vůbec. 

Čínská komunita byla za okupace nejutlačovanější skupinou. V některých městech se 

dokonce pořádaly nelítostné „popravčí orgie“, během kterých byli popraveni nebo 

mučeni lidé podezřelí ze sympatií vůči Velké Británii.
18

 Protože většina Číňanů byla 

komunistického přesvědčení, stala se také cílem antikomunistických kampaní. Ve 

městech pak vládla atmosféra strachu, a proto většina z nich utíkala do džunglí, kde se 

schovávala a bojovala za osvobození proti Japonsku. 

Tam působili v partyzánských jednotkách Malajské protijaponské lidové armády 

(MPAJA – Malayan People´s Anti-Japanese Army), která byla těsně spojena s Malajskou 

komunistickou stranou (MCP – Malayan Communist Party), a tudíž její řady tvořili 

převážně komunisté.
19

 Mezitím se počet členů MPAJA dále zvyšoval a armáda se stala 

                                                           
14

 P. Church: A History…, s. 93. 
15

 Jedním z nejznámějších hnutí byla polovojenská organizace PETA nebo organizace KRIS, které zastávaly 
myšlenky dosažení nezávislosti vytvořením unie s Indonésií. B.W. Andaya, L.Y. Andaya: A History of 
Malaysia, New York: St. Martin´s Press, 1982, s. 250. 
16

 Paul H. Kratoska: The Japanese…, s. 46. 
17

 Podle dostupných zdrojů se ve 40. letech čísla ustálila okolo 40 % Číňanů oproti cca 50 % Malajců. Např. 
R. Chandler (ed.): The Population of Malaya, http://www.cicred.org/Eng/Publications/pdf/c-c34.pdf 
(staženo 20.3.2011). 
18

 H. Miller: The Story.., s. 155. 
19

 Zde je důležité mít na mysli, že právě během těchto bitev v džungli získala spousta bojovníků MPAJA 
praktické zkušenosti, které později uplatnila během komunistického povstání v době výjimečného stavu, 
kterému britské jednotky musely čelit 12 let. Je také zajímavé a paradoxní zároveň, že Británie si 
komunistické povstalce sama vycvičila. V roce 1941 totiž MPAJA dostala nařízení od Moskvy spolupracovat 
s Británií (Japonsko se stalo společným nepřítelem) a ta pak její členy od konce roku začala trénovat 
v guerillovém boji. Spolupráce pokračovala po celý zbytek války ve formě koordinace direktiv MPAJA a 
britské protijaponské organizace FORCE 136. H. Miller: The Story.., s. 159. 
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významnou silou, ovlivňující nejen vojenský vývoj, ale následně i politické dění 

v Malajsku.
20

 

 

 

1.2.2 Zkušenost Velké Británie a její válečný plán pro Malajsko  

Stejně jako měla japonská okupace vliv na poválečný vývoj malajského národního 

hnutí, tak i vojenský debakl v roce 1942 změnil pohled britského ministerstva kolonií 

(Colonial Office – CO) na impérium. Plány pro znovudobyté Malajsko, se kterými 

později během války přišli Britové, velmi zřetelně odrážely analýzu důvodů kolapsu 

v jihovýchodní Asii. Plánovači CO si uvědomili, že mimo jiné není možné efektivně 

bránit Malajský poloostrov, pokud tam existuje několik různých typů správy s různými 

pravidly a jejichž činnost tudíž nelze dobře a rychle koordinovat. Jedním z hlavních cílů 

tedy bylo úplné teritoriální sjednocení Malajska.
21

  

Těsnější společenství malajských států se prosazovalo také kvůli tomu, že Británie po 

válce plánovala udržet svoji velmocenskou pozici ve světě, kvůli které bylo důležité 

zajistit si po válce v oblasti stabilitu a bezpečnost. 

Pro dokonalé pochopení všech plánů je ještě nutné uvést, že během války se pozměnil 

i postoj Britů k Malajcům. Dosud byli Malajci považováni za loajální občany, kteří si 

výjimečné postavení „zaslouží“. Nicméně od okupace byli označováni za kolaboranty, 

kteří v porovnání s jinými národy vyšli z války velmi snadno. Naopak Číňané, kteří nesli 

největší břemeno bojů, se nyní těšili mnohem větší přízni. Británie se tedy rozhodla 

ukončit malajskou suverenitu (spočívající v privilegovaném postavení a značných 

politických výhodách, které byly ostatním národům zapovězeny). Ustavila nové, 

rovnocenné občanství a z toho plynoucí rovná práva pro všechny národy.
22

 

Ministerstvo kolonií pak všechny zmíněné cíle promítlo do projektu Malajské unie, 

který měl zavést velké změny oproti předválečnému stavu. Mělo proběhnout spojení 

malajských států do unie a oddělení Singapuru, jenž se měl stát samostatnou kolonií. 

Britská strana byla přesvědčená, že malajské státy s převážně malajskou populací tak 

                                                           
20

 Politickým děním je myšlen hlavně vývoj po vyhlášení Malajské federace v roce 1948 a dvanáctiletý boj 
MPAJA proti novým ustavením, jímž na čas zkomplikovala cestu Malajců k samostatnosti. 
21 H. Miller: The Story…, s. 164. 
22

 Tím se mimo jiné vyhrotila i protičínská averze Malajců, která byla ještě živena japonskou propagandou. 
Nicholas Tarling: Britain, Southeast Asia and the Onset of the Cold War, 1945 –1950, Cambridge: 
Cambridge University Press, 1998, s. 20. 
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budou mít lepší podmínky k vládnutí. Vyčlenění Singapuru je však spíše odrazem jeho 

výjimečného významu pro britskou poválečnou strategii v Asii.
23

 

Okleštění práv jednotlivých malajských sultánů, kteří se měli fakticky zabývat už jen 

náboženskými otázkami, bylo zvratem, který by v praxi znamenal ukončení autonomie 

jednotlivých malajských států. Vypovězení místních vládců do role pouhých 

náboženských poradců však mělo mateřské zemi usnadnit přímou vládu a pomoci tak 

splnit jeden z cílů – zajistit stabilitu.
24

 

Nejcitlivějším bodem celého plánu ovšem byla otázka občanství, protože měl být 

zrušen po desetiletí trvající zvláštní status Malajců.
25

 Příslušníci všech národností, kteří se 

narodili v Malajsku nebo zde alespoň 10 let žili, nyní mohli automaticky získat takovou 

formu občanství, která by všem zajišťovala stejná občanská práva.  

 Nicméně plán Malajské unie byl téměř bez námitek v květnu 1944 schválen 

Ministerstvem kolonií.
26

 Situace na frontě se mezitím vyvíjela pro Spojence příznivě, a 

tak teoreticky Británii v uvedení Unie v platnost nestálo nic v cestě. 

 

 

                                                           
23

 Jediné, co mělo spojovat tyto nové útvary, byla funkce generálního guvernéra koordinujícího politiku 
v obou celcích. H. Miller: The Story.., s. 163. 
24

 Tamtéž, s. 164. 
25

 Tamtéž, s. 164. 
26

 N. Tarling: Britain..,. s. 19. 
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2. Poválečná situace a cesta přes unii až k federaci 

V létě 1945 nastoupila v Británii k moci nová labouristická vláda v čele s Clementem 

Attleem. Přestože byla odhodlána provést určité polické změny a reformy, její přístup 

k impériu a vedení zahraniční politiky se stejně jako během války držel pragmatické linie 

a principů tzv. realpolitik.
27

 Britské plány, vypracované během války a zmíněné 

v předchozí kapitole, se proto v nejmenším nezměnily ani po kapitulaci Japonska. Jak 

sama Británie ale brzy zjistila, nekompromisní odmítnutí Malajské unie ze strany 

malajské komunity, světový vývoj a hospodářská situace v Británii samé byly natolik 

nepříznivé, že byla nucena své priority a návrhy upravit. Aby mohla v Malajsku dále 

prosazovat své zájmy (stabilita, bezpečnost, strategické důvody, obchod) a udržela svůj 

vliv, musela začít s Malajci spolupracovat. V tomto období ale kromě těchto motivů 

přibyly i jiné, mnohem závažnější, kvůli kterým Británie na Malajském poloostrově tak 

lpěla. Byla jím po vypuknutí studené války nová komunistická hrozba, ohrožení 

západních (tj. i britských) zájmů a nutnost udržet si slábnoucí světovou pozici úzkým 

partnerstvím s USA.
28

 

 

2.1 Stav Velké Británie po skončení války a představy labouristické 

vlády o dalším fungování impéria v Malajsku  

Navzdory obrovské hospodářské vyčerpanosti a zadlužení byla Británie po skončení 

války odhodlána si svou pozici světové velmoci bránit. Členství ve Velké trojce, vliv na 

formulaci globálních strategií Spojenců nebo velké slovo v debatách o poválečném 

uspořádání světa pro ni byly prestižní záležitosti. Dodávaly jí pocity sebevědomí a 

neohroženosti, díky kterým byly tehdejší ekonomické problémy vnímány jen jako 

dočasný zádrhel, který neměl Británii překazit její ambiciózní globální plány. 

Od toho se odvíjel i vztah k impériu. To nebylo považováno za přítěž, která odsává 

zbytečně mnoho peněz, ale jako prostředek, jenž Británii nejenom pojistí velmocenské 

postavení a vážnost ve světě, ale také jí pomůže dostat se z ekonomické krize.
29

  

                                                           
27

 Za realpolitik se považuje politická koncepce upřednostňující národní zájmy a bezpečnost, založené na 
praktických faktorech. Morální nebo etické principy se opomíjejí. Ronald Hyam: Britain´s Declining Empire: 
The Road to Decolonisation 1918–1968, Cambridge: Cambridge University Press, 2006, s. 94–167. 
28

 Sanders David: Losing an Empire, Finding a Role: British Foreign Policy since 1945, Hampshire: Palgrave 
Macmillan, 2002, s. 83–84.  
29

 Britský export do zemí impéria činil totiž až 50 % a téměř 50 % dovozu tvořilo zboží z impéria. Vláda tedy 
sice deklarovala, že starý britský imperialismus je mrtev a je na cestě zredukovat impérium v Indii, Barmě 
a Palestině, ale jinak pro ni bylo udržení zbytku kolonií zásadní a neznamenalo to pro ni počátek 
dekolonizace. H.Miller: The Story…, s. 94. 
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Protože z Malajska dovážela Británie množství kaučuku a cínu a stalo se pro ni 

zásadním zdrojem dolarů, bylo ekonomicky nesmírně důležitým územím.
30

 Současně 

mělo zajišťovat bezpečnost Singapuru, významné vojenské základny a přístavu pro 

obchod s Čínou. Středem britských zájmů se pak Malajsko stalo zejména po udělení 

nezávislosti Indie.  

Je tedy zřejmé, že ani labouristé, ač jsou někdy prezentováni jinak,
31

 nechtěli 

pokračovat v politice udělování autonomie a vzdát se tak možnosti udržet si v regionu 

vliv. Plánem v Malajsku bylo prosadit již za války schválený návrh Malajské unie, a to 

v nejkratší možné době po skončení války. 

Základní předpoklad jeho úspěšného uvedení v platnost, se kterým Britové počítali, se 

nicméně nesplnil. Očekávali totiž, že při osvobozování Malajska od Japonska vypukne 

ještě poslední konflikt mezi britskou a japonskou armádou, s jehož potlačením měli 

Britům pomoci zkušení Číňané. Protože se také očekával určitý malajský odpor k návrhu 

Malajské unie, mělo se k jeho prosazení využít poválečné euforie po invazi a konečném 

vítězství Spojenců. Tehdy měly být prosazeny nové smlouvy s tamějšími vládci.
32

  

Konec války ale vypadal úplně jinak. Japonsko náhle kapitulovalo a v Malajsku 

k předpokládaným závěrečným bojům s Japonci nedošlo. Ačkoliv se situace v samotné 

Malajsii vyvinula naprosto jinak, Britové si i po skončení války dále stáli za svým a 

neměli v úmyslu plány měnit. Byli bezmezně přesvědčeni o tom, že poválečné Malajsko 

musí fungovat pružněji než před rokem 1945. Protože před válkou ani nikomu nic 

neslíbili (jako například v Indii), nechtěli si nechat od druhých diktovat. Suverenita, se 

kterou v roce 1946 prosadili a vyhlásili Malajskou unii, se jim ovšem v následujících 

letech vymstila.
33
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31

 Jak připomíná Ronald Hyam nebo Peter Weiler, spousta historiků dnes vidí labouristy příliš optimisticky 
a jejich politiku přeceňují. Podle nich ve skutečnosti chtěla vláda vždy proces udělování samospráv 
kontrolovat a brzdit a nezávislost Indii nebo odchod z Palestiny schválila jen proto, že se chtěla vyhnout 
větším problémům, které tam vyvstávaly. Indie tudíž nebyla považována za predecent v rámci 
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s. 69. 
32
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2.2 Reakce malajské strany na britské plány a počátek vyjednávání 

Proti vnucení nových dohod se vzedmula neočekávaná vlna nevole a obav z toho, že 

kvůli novému federálnímu občanství budou Malajci pohlceni skoro třemi miliony Číňanů 

a dalších imigrantů.
34

 Začaly vznikat politické strany vystupující proti Malajské unii, 

z nichž nejvýznamnější byla Organizace národního sjednocení Malajců (UMNO – United 

Malays National Organisation) v čele s Onnem bin Ja’afarem.
35

  

UMNO v reakci na vznik Unie vydala rezoluci, ve které považuje smlouvy uzavřené 

mezi Británií a sultány za neplatné, protože byly vnucené, odporovaly malajským 

zvykům, popíraly demokratické principy a ve skutečnosti znamenaly otevřenou anexi. 

Poté oznámila bojkot nové administrativy, která spočívala v odmítání sloužit ve veřejné 

správě anebo jakékoliv komisi či pracovní skupině vytvořené Brity.
36

 

Otázka občanství však růst malajského nacionalismu posilovala nejvíce. Malajci se 

velice výrazně vymezovali vůči faktu, že příslušník jakéhokoliv národa, který se narodil 

na území Malajska, mohl nyní automaticky získat občanství. Británie však přehodnotila 

svůj přístup k Malajcům spíše až po tom, co se začalo jasněji rýsovat rozdělení světa. 

Hodnota impéria a kritického regionu jihovýchodní Asie nyní spočívala nejen 

v ekonomice, ale hlavně v odolávání komunismu. Komunistické revoluční oddíly se 

objevovaly téměř všude ve světě, a to včetně Malajska v podobě silné komunistické 

strany MCP, tvořené zejména čínskou komunitou. Britové rozpoznali nebezpečí domino 

efektu. Kdyby se totiž v oblasti Britové vzdali nebo neuspěli, politické vakuum by zabral 

Sovětský svaz nebo jemu nakloněné režimy.
37

 

Aby tedy Británie uhájila své zájmy – udržela dění v kolonii pod kontrolou a ve své 

režii – , musela opustit svůj nekompromisní přístup a začít s Malajci jednat. Jakýkoliv 

britský neúspěch by teď měl dalekosáhlejší následky. Začala se proto prosazovat politická 

linie, která za jediný způsob, jak udržet vliv v Malajsku, považovala spolupráci s Malajci, 

usmíření se s nimi, a tím by se dosáhlo výše zmíněných hlavních cílů. Sám guvernér nové 

Malajské unie Edward Gent připustil, že malajské protesty musí být ukončeny a musí se 

                                                           
34
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začít dlouhodobě spolupracovat s Malajci, protože jinak by se narušila stabilita regionu a 

vývoj by se obrátil proti Británii.
38

 

V červenci 1946 byla tedy ustavena anglo-malajská pracovní komise složená ze 

zástupců Británie, UMNO a sultánů, která měla prohovořit námitky a návrhy Malajců a 

případně novou ústavu.
39

  

Británie prosazovala silnou centrální vládu a byla ochotná slevit z Unie za možnost 

vytvoření federace malajských států a dvou osad. Největší problémy však nastaly během 

diskusí ohledně občanství. Britové chtěli, aby se na chodu budoucí federace podílely i 

ostatní národy žijící v Malajsku (Indové a zejména Číňané). Malajci naopak toužili po 

navrácení svých výsad a v případě nevyhovění jejich požadavkům byli odhodláni začít 

s otevřenými protibritskými nepokoji. Britský právník a poradce UMNO Ronald Braddell 

nastínil potenciální budoucnost Malajského poloostrova: „Naši přátelé jsou Malajci. 

S nimi za zády cestu k nezávislosti můžeme zvládnout. Pokud je ale odmítneme, vypukne 

krveprolití a protibritské bouře, které nebudou nikdy potlačeny.“
40

 Nakonec tedy Britové 

polevili, povolili výsadní postavení malajského národa (jedinečné právo na získání 

malajského občanství, volební právo nebo vliv na chod země) a návrhy komise ke konci 

roku 1946 přijali. V Londýně pak na doporučení a ujištění guvernéra Genta, že britské 

klíčové zájmy nebudou ohroženy, byly schváleny vládou.  

 

2.3 Jednání o budoucí federaci v letech 1947 a 1948 

Británie si byla již vědoma, že pokud by nevyšla Malajcům vstříc, nejenže by 

ohrozila svou světovou pozici, ale ohrozila by celou západní civilizaci tím, že by 

ponechala Malajsko napospas nepokojům a nahrála by tak Sovětům, kteří by toho využili 

ve svůj prospěch a proti Západu.
41

  

Do hry však v roce 1947 vstoupila ještě jedna velká změna. V Británii se razantně 

zhoršila ekonomická situace, a proto musela Británie ukončit svou pomoc Řecku a 

Turecku a žádat o podporu USA. V tomto roce už svět jasně směřoval k rozdělení na dva 

tábory, kdy proti sobě stály Východ v čele se SSSR a Západ v čele s USA. Británii tedy 

postupně docházelo, že pokud si chce uchovat velmocenskou pozici, bude muset navázat 

                                                           
38
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39
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užší partnerství s USA, které byly pro ni jediným perspektivním spojencem, skrze 

kterého mohlo stále ovlivňovat světové dění. 

Po vyhlášení Trumanovy doktríny zadržování komunismu bylo tím pádem už téměř 

jisté, že Británie v Malajsku přestane podporovat Číňany, tedy povětšinou komunisty, a 

spojí podporu Malajců s protikomunistickým tažením.
42

  

V červenci 1947 byla vydána tzv. Bílá kniha (White Paper), která měla představovat 

budoucí ústavu federace a plány Británie v Malajsku. Jak bylo uvedeno již v předešlé 

části, malajské státy měly spadat pod federaci se silnou centrální vládou, která měla mít 

relativně velké pravomoci jako řízení zahraniční politiky, zajištění obrany, dodržování 

práva nebo chod ekonomiky. Každý sultán se ale v určitých věcech musel obracet na 

zvláštního britského poradce a respektovat jeho názor, resp. názor Británie (kromě 

náboženských otázek a tradic). To mělo zajistit Britům roli jakési ochranné mateřské 

země a kontinuitu vlivu a kontroly nad událostmi v Malajsku.  

Klíčovým bodem a zásadní změnou oproti unijním stanovám však bylo federální 

občanství, které Malajcům poskytovalo opět zvláštní postavení, protože podmínky k jeho 

získání byly pro nemalajské národy značně zpřísněny. Automaticky připadlo malajské 

občanství jen etnickým Malajcům a druhé generaci Číňanů nebo dalších etnik, jejíž 

rodiče zde měli trvalý pobyt alespoň 15 let.
43

 Tím se na určitou dobu vyloučili Číňané 

z politického života v Malajsku.
44

 Navíc se Británie zavázala, že nebude bránit Malajcům 

v úsilí o postupné uvolňování vazeb s Londýnem a jejich cestě za samostatností. 

Proti tomuto návrhu už Malajci výrazně neprotestovali, a tak mohla být zrušena Unie 

a 1. 2. 1948 vešla Malajská federace v platnost. Malajci ukončili svůj bojkot britské 

administrativy a obě hlavní strany jednání byly spokojeny. 

Malajci se zbavili Unie, jejíž zákony nechtěli uznávat, protože jim brala výsadní 

postavení, a jejich národní požadavky byly vyslyšeny, když jim byla pro budoucnost 

přislíbena samostatnost. 

Britové rovněž dosáhli svých cílů, když uchovali kontrolu nad územím, které pro ně 

bylo nutné z hlediska ekonomiky, prestiže, velmocenského postavení a bezpečnosti 

(světové i své). V neposlední řadě zde udrželi svůj vliv a dohled nad procesem udělování 

autonomie. Přestože tedy zpočátku špatně reflektovali dopad japonské okupace a 
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podcenili sílu a význam malajského národního uvědomění, včas pochopili, že vytvořením 

přátelských vztahů s Malajci dosáhnou svých hlavních cílů. Na základě prostudovaného 

materiálu však docházím k závěru, že plnou iniciativu politického procesu už tehdy 

Británie ve skutečnosti ztrácela ve prospěch malajské strany. Malajští nacionalisté stále 

více dokázali ovlivňovat politický vývoj Malajska podle svých vlastních představ a 

plánů. 
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3. Výjimečný stav a politický vývoj směrem k nezávislosti 

 Vyhlášení Malajské federace v únoru 1948 znamenalo pro čínskou komunitu 

reprezentovanou především komunistickou stranou MCP neúspěch jejího politického 

boje za rovná práva Číňanů v rámci federace.
45

 Selhání ústavních a mírových prostředků 

zápasu za rovnocenné postavení s Malajci nakonec vedlo k ozbrojené revoltě MCP proti 

Británii. V reakci nato byl vyhlášen výjimečný stav, trvající formálně až do roku 1960. 

Následně začali Britové zavádět jak intenzivní vojenská protiopatření, tak i kampaně 

usilující o „mysl a srdce lidí“.
46

 Poprvé bojovali nejen proti národu, požadujícímu určitá 

práva, případně nezávislost, ale také proti komunistickému hnutí, jehož hrozba se zdála 

být pro tehdejší západní svět mnohem větší a bezprostřednější. 

Ohrožení bezpečnosti západního světa však umožnilo Britům spojit boj proti 

komunismu s ochranou její cenné kolonie. Striktní protipovstalecká bezpečnostní 

strategie byla doplněna několika významnými politickými změnami, které měly zajistit 

Britům podporu malajských nacionalistů a dovést Malajsko k nezávislosti podle představ 

Londýna. Především měl být vytvořen takový polický model, jenž měl v budoucnosti 

reprezentovat všechny národnosti, včetně umírněné a integrované čínské komunity. Tak 

chtěli Britové předejít možným sporům mezi jednotlivými národnostmi a zaručit stabilitu 

a bezpečnost celého poloostrova, a tím také ochranu svých primárních zájmů v oblasti. 

  

3.1 Počátek komunistického povstání a vyhlášení výjimečného stavu 

Malajská federace sice usmířila Británii s Malajci, ale početné čínské obyvatelstvo 

v důsledku vylučovala z politického života, a tak nepřímo spustila vlnu násilí a 

ozbrojeného boje Číňanů proti britské nadvládě. 

Rozhodnutí komunistické strany MCP zahájit ozbrojený boj mělo podle některých 

historiků původ v setkání australských a asijských komunistů v Kalkatě v únoru 1948. 

Zde byli komunisté údajně instruováni přímo Moskvou k šíření revoluce ve svých 

zemích. Tomu by nasvědčovalo i téměř okamžité vypuknutí komunistických bojů 

v Barmě, Indočíně a na Filipínách nebo rapidní nárůst násilí v samotném Malajsku.
47

 Jak 
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ale připomíná Leon Comber, všechny sovětské archivy ještě nebyly otevřeny a neexistuje 

žádný důkaz, že by přímo Sověti ovlivnili odhodlání vést revoltu.
48

 Podobný názor sdílí i 

Tarling, který navíc tvrdí, že rozhodnutí k ozbrojenému boji padlo mezi malajskými 

komunisty v březnu 1948 na důležité schůzi Ústředního výkonného výboru a konference 

v Kalkatě byla spíše jen užitečným, ale ne nepostradatelným povzbuzením.
49

  

Teror byl veden hlavně proti představitelům britské správy a malajskému 

obyvatelstvu z džungle. Právě v hustých a těžko dostupných džunglích měli komunisté 

základny, ze kterých podnikali útoky hlavně na továrny, doly a plantáže, a jejichž cílem 

bylo podlomit malajskou ekonomiku, na které ta britská závisela. Například v roce 1947 

činila hodnota britského vývozu z Malajska a Singapuru 151 milionů liber a z Malajské 

federace činila zdaleka nejdůležitější zdroj dolarů v impériu. Pokud by malajská 

ekonomika byla výrazně poškozena, „hrubě“ by to narušilo rovnováhu sterlingové 

zóny.
50

 Kromě toho by mohl vypuknout v zemi chaos, který by podle vládních 

dokumentů ministra kolonií Arthura Creech Jonese mohl vést až k násilí mezi Malajci a 

Číňany. To by zhoršilo bezpečnostní situaci ještě více a britská vláda by tak ztratila 

důvěru a respekt obyvatel.
51

 

Počet vražd ale neustále rostl a po zavraždění tří britských plantážníků byl 18. června 

1948 vyhlášen po celém Malajsku výjimečný stav, obecně známý také jako Emergency.  

 

3.2 Počáteční protipovstalecká opatření 

Ačkoliv Malajsko zůstávalo pro Británii klíčovou kolonií, kde chtěla udržet zdravou 

ekonomiku a zajistit stabilitu a bezpečnost, nebyla britská vláda na konfrontaci s Číňany 

dobře připravena. Přes četná varování (zvyšující se počty dobrovolníků v řadách MCP, 

jejich směřování do těžko dostupné džungle) a neustále se zhoršující bezpečnostní situaci 

v rozmezí února a června 1948 například vůbec neposílila policejní aparát, ani armádní 

jednotky.
52

 Krátce po samotném vyhlášení Emergency pak sice zavedla nutná opatření 

jako znovuzavedení trestu smrti za přechovávání zbraní nebo možnost zadržet podezřelé 

osoby bez soudu a pátrat po nich bez soudního povolení, ale celkově měla nedobrý 
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přehled o situaci v zemi.
53

 Například Malajská bezpečnostní služba pod vedením Johna 

Dalleye měla tendenci soustředit se pouze na malajské radikály a vliv indonéských 

událostí na Malajsko. Číňany pak považovala Británie čistě za bandity a při 

znovuzavádění pořádku zdůrazňovala především nátlak, kdy i samotné britské jednotky 

„porušovaly právo každý den“, jak tvrdil vysoký komisař Gurney.
54

 

Komunisté byli naopak velice dobře vybavení ještě z doby války a MPAJA, od roku 

1949 přejmenovaná na MRLA (Malayan Races Liberation Army – Armáda za 

osvobození národů Malajska), v podstatě nikdy nezanikla a v roce 1948 byla připravena 

okamžitě bojovat.
55

 V džungli měla solidně vybavené základny
56

 a zároveň si vydržovala 

svou nejhodnotnější část – tajnou zásobovací organizaci Min Yuen, jež díky kontaktům na 

civilní obyvatele ve městech shromažďovala pro komunisty zásoby oblečení, léků, jídla a 

především prováděla špionáž. 

Britové však v září 1948 udělali dobrý tah. Odvolali dosavadního vysokého komisaře 

Edwarda Genta, který pomalu ztrácel důvěru lidí, a do úřadu jmenovali zkušeného a 

odhodlaného Sira Henryho Gurneye.
57

  

Gurney byl zastáncem tvrzení, že protikomunistický boj může být úspěšný jen tehdy, 

pokud současně dojde k politickému a ekonomickému pokroku. Pouhé vojenské a 

policejní akce proti komunistické hrozbě podle něho nestačily a začal podporovat 

kampaň, která měla obyvatelstvo přesvědčit, že demokratický politický vývoj nabízí větší 

ekonomické a společenské příležitosti než komunismus.
58

 Proto prosazoval pokrok 

v politické, právní a ekonomické oblasti, čímž by si vláda získala malajské nacionalisty a 

podstatnou část obyvatelstva na svou stranu. Zasadil se o rozšíření sociálních 

vymožeností a přispěl k tomu, že se v roce 1949 přistoupilo k pokračování politického 

procesu postupně směřujícího k samostatnosti.
59

 Této problematice se věnuji v 

podkapitole 3.4. 
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Mezitím byl velitelem vojenských operací jmenován ostřílený generál Harold Briggs, 

který přišel se zkušenostmi z Barmy. Ten si byl vědom, že situace je značně 

komplikována zejména silnou pozicí Min Yuen, působící v blízkosti džungle a připlavil 

plán, který měl obyvatelstvo, pomáhající guerillám, „neutralizovat“. Kromě požadavků 

na zvýšení počtu vojenských a policejních jednotek v zemi
60

 přistoupil k přesídlení 

Číňanů (případně části Malajců), pracujících pro Min Yuen. Tím chtěl odříznout 

komunikační cesty povstalců, přerušit jim dodávky zásob nebo přísun informací a 

v důsledku blokovat podporu komunistům. Následně v oblastech mimo dosah džungle 

vznikaly tzv. nové vesnice s téměř výlučně čínskou komunitou, které byly ohrazeny 

vysokými ploty a hlídány policejními složkami proti útokům zvenku. Vojenské jednotky 

měly tímto způsobem „čistit území poloostrova od jihu k severu“.
61

 Do poloviny roku 

1955 bylo úspěšně přesunuto půl milionu lidí (přibližně 10 % populace) a počet členů 

MRLA a MCP se výrazně snížil.
62

 Do každé nové vesnice byl podle plánu dosazen 

čínsky hovořící Brit, který si měl získat důvěru obyvatel a přesvědčit je o výhodách 

demokracie a nebezpečí komunismu. 

Podobný cíl měla filmová a rozhlasová protikomunistická propaganda (zaměřená na 

veškeré obyvatele Malajska), která měla „opravovat zavádějící informace o situaci 

v Malajsku podávané cizími korespondenty málokdy vyjíždějícími mimo Singapur“.
63

 Za 

nejefektivnější způsob protikomunistické agitační politiky pak bylo považováno 

zveličování špatných životních podmínek příbuzných v Číně, v té době již pod 

komunistickou vládou Mao Ce-tunga.
64

  

Nicméně po kontroverzním diplomatickém uznání komunistické Číny britskou vládou 

v roce 1950, kterým de facto legitimizovala ozbrojené převzetí moci, opět stoupl počet 

útoků na policejní stanice, dopravní uzle nebo civilní obyvatelstvo, což nakonec 

vyvrcholilo zavražděním samotného Sira Gurneye v roce 1951 a ukončilo první fázi 

Emergency. 
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3.3 Vojenská porážka povstání 

Atentát na vysokého komisaře znamenal pro Brity velký šok a podlomil náladu 

britských sil v Malajsku, a tak jeho nástupci Sira Gurneye, Geraldu Templerovi, 

válečnému veteránovi z Palestiny, byla svěřena také funkce velitele operací. Měl nejen 

odpovědnost za uvedení pokročilejších politických a sociálních plánů pro Malajsko a tím 

dokončit boj proti komunismu, ale rovněž za intenzivnější vojenskou kampaň proti 

povstalcům. 

Templer nejprve posílil vojenské jednotky (nové útvary přišly z Austrálie, Nového 

Zélandu nebo Fidži) a doplnil výzbroj a techniku.
65

 Nová technika byla využita na 

přerušení komunikačních kanálů komunistických oddílů, důkladné hlídky ve vesnicích a 

městech pomohly výrazně omezit dodávky zásob do džungle a postupem času tak britská 

správa opravdu dosáhla svého cíle. Podařilo se jí izolovat komunisty a přešla do ofenzívy. 

V roce 1953 dokončila přesídlování obyvatel a vyhlašovala stále více tzv. bílých oblastí 

bez vlivu komunistických povstalců a převzala iniciativu boje. 

Vedle úspěchů ve vojenské sféře se Templerovi podařilo prostřednictvím politických 

a správních změn získat si také „mysl a srdce lidí“, jak sám říkával, a přispět k oživení 

politického života.
66

 Dokázal přesvědčit lidi, že válka proti komunismu nebyla válkou 

Britů, ale všech Malajců. Když potom opouštěl v roce 1954 Malajsko, terorismus byl již 

na ústupu a Malajsko bylo relativně stabilizovanou zemí.  

Komunistická MCP si vzápětí uvědomila, že její povstání nebylo úspěšné a snažila se 

získat si podporu dělníků a střední třídy. Na to však bylo zjevně příliš pozdě, protože 

malajští nacionalisté i část čínské menšiny mezitím začali s Brity spolupracovat. Kvůli 

násilí, které se na nich komunisté dopouštěli, a v důsledku britských přesvědčovacích 

programů a mírové cesty k samostatnosti neviděla společnost v ozbrojeném protibritském 

boji za nezávislost žádné výhody. 

 

3.4 Politický vývoj v Malajsku na počátku Emergency 

Komunistické povstání na čas zmrazilo rozvoj politického života, důležitého 

předpokladu k udělení nezávislosti, kterou Británie slíbila ve smlouvě o Malajské 

federaci z roku 1948. Tlak povstání ale vedl k prvním krokům k nezávislosti. Britská 

vláda si mezitím uvědomila, že pokud chce v Malajsku zachovat stabilitu, nezbytnou pro 
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ochranu a bezpečnost celého strategicky důležitého poloostrova, bude muset zavést 

takový politický systém, který by jakékoliv národnostní potyčky již dopředu vylučoval. 

Bezpečnostní ohrožení vyvolané MCP umožnilo Britům vyčlenit komunistické síly ze 

zamýšleného politického uspořádání Malajska už po vyhlášení Emergency v roce 1948, 

kdy zakázali komunistickou stranu. V roce 1949 potom britská vláda, zastoupena 

vysokým komisařem Gurneyem, podporovala vznik Asociace malajských Číňanů (MCA 

– Malayan Chinese Association) jako alternativu k MCP, která by reprezentovala Číňany 

a zároveň spolupracovala s malajskou stranou a omezila vliv komunismu.
67

 

Britové byli odhodláni jednat s umírněnými zástupci všech národů, protože si byli 

vědomi, že vstřícným přístupem vůči nim získají na budoucí podobu Malajského 

poloostrova největší vliv. Sám generální komisař pro jihovýchodní Asii Malcolm 

MacDonald si poznamenal: „My, Britové, bychom měli udělat všechno proto, abychom 

ukázali naše přátelství a důvěru v umírněné vůdce nacionalistů a podpořili je.“
68

 Ve 

světle politického vývoje v celé jihovýchodní Asii (dřívější nepokoje v Barmě a 

Indonésii) prosazoval také urychlení procesu vedoucího k samostatnosti a představení 

ústavních reforem okamžitě po pacifikaci komunistického povstání.
69

 Aby Britové 

ukázali ještě větší ochotu jednat s představiteli umírněných nacionalistů a zejména ujistili 

Číňany v tom, že mohou mít důležité slovo v budoucím nezávislém státě, přesvědčili 

UMNO a sultány, aby souhlasili s uvolněním podmínek k získání federálního občanství.
70

 

Velká Británie byla odhodlána udělit Malajsku nezávislost a předat správu nad zemí, 

ale nejdříve požadovala prostřednictvím spolupráce všech národů jejich rovnocenné 

postavení a vytvoření jednotného politického „malajanského“ národa,
71

 který mezi nimi 

nebude dělat rozdíly. Na druhou stranu však musela pohlídat, aby politické elity nehájily 

pro veřejnost nepřijatelné programy. Jak uvedl ministr pro kolonie Lennox-Boyd: „Příliv 

jde naším směrem a stále ho zvládáme; odliv je ale blízko, a pokud se nerozhodneme 

právě teď, mohli bychom minout příležitost vůbec se rozhodnout.“
72
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Z popudu Malcolma MacDonalda pak vznikl v roce 1949 mnohonárodnostní Výbor 

pro jednání mezi komunitami (CLC), který měl řešit konflikty mezi jednotlivými národy 

a stát se zárodkem budoucí federální malajské vlády. Členové CLC byli hlavně vedoucí 

představitelé UMNO a MCA a ačkoliv byl Výbor spíše neformálním uskupením, byl de 

facto zákonodárným orgánem koloniální správy v Malajsku.
73

 

 

3.5 Politický vývoj za Churchillovy a Edenovy vlády  

Nová konzervativní vláda Winstona Churchilla byla zastáncem impéria a jejím 

heslem bylo „měnit v rámci vytyčených hranic“, neboli limitovat změnu tam, kde je to 

možné.
74

 Přesto však byla ochotná pokračovat v zaběhnuté linii labouristické vlády a 

decentralizační proces ve „vyspělých koloniích“ jako Malajsko schvalovala.
75

 

Nacionalismus tam došel do takového stadia, že ho už silou nešlo potlačit, a tak se cílem 

stalo minimalizování ztrát pro Británii a udržení vlivu vytvořením dobrých vztahů se 

všemi místními komunitami.
76

 

Kdyby navíc Britové nepodpořili nezávislost, většina domorodců by se mohla přidat 

na stranu tehdy ještě probíhajícího komunistického povstání a bezpečnost celé oblasti a 

Západu, tím pádem i britské zájmy, by byly výrazně narušeny. Malajsko tudíž bylo 

vnímáno nejen jako lokální problém, ale také jako součást celosvětového boje proti 

komunistické hrozbě. Nutno podotknout, že spojení protikomunistického boje v Malajsku 

s ochranou této cenné kolonie pomohlo Britům získat podporu USA. Rostoucí „rudá 

hrozba“ šířící se po Asii také v podobě korejské války přiměla Spojené státy přimhouřit 

oči nad stále trvajícím britským impériem a spíše ocenit jeho državy po celém světě, které 

se mohly Americe hodit. 

  

V návaznosti na předchozí argumenty Británie podpořila pozvolnou cestu k malajské 

nezávislosti. V roce 1952 se postavila za vytvoření volebního paktu mezi UMNO a MCA, 

známý pod názvem Aliance. To se ukázalo jako dobrý tah, protože ačkoliv byla 

v Malajsku tato formace považována za „sňatek z rozumu, který brzy povede k rozvodu“, 

podařilo se jí ve volbách do městského obvodu v Kuala Lumpur získat 9 křesel z 12 a její 
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fungování bylo potvrzeno i úspěchem v dalších čtyřech volebních okrscích.
77

 To se 

Britům velice zamlouvalo, neboť právě požadavek úspěšné ústavní a politické spolupráce 

národů a jejich jednota byla jejich hlavním cílem a podmínkou k udělení samostatnosti.  

Lídři Aliance se pak snažili Británii dokázat, že jsou schopni si vycházet vstříc a být 

jednotní. Možná i proto se dohodli na tom, že hlavní neshody, které byly překážkou 

politického vývoje v letech 1945 až 1952 (občanství, imigrace, jazyk), se odloží na 

později a raději vydali rezoluci, ve které požadují federální volby.
78

 

V létě 1953 byla tedy jmenována komise, jež měla připravit volby. Představitelé 

britské správy začali jednat s Aliancí o jejich podobě. Tehdy mezi oběma stranami došlo 

k výrazným neshodám ohledně počtu volených zástupců do federálních orgánů, kdy 

Aliance dokonce hrozila rezignací a bojkotem voleb, pokud jí nebude vyhověno. 

Nakonec ale museli Britové opět ustoupit a ujistit Malajsko, že nezávislost je v souladu 

s britskými zájmy, a tudíž přistoupila na návrhy malajské strany.  

 

3.6 Federální volby v roce 1955 a vyhlášení nezávislosti na Británii  

Volby byly stanoveny na červenec 1955. Ještě v roce 1954 se ale k Alianci přidal třetí 

důležitý koaliční partner Kongres malajských Indů (MIC – Malayan Indian Congress), 

zastupující poslední podstatnou národnost v Malajsku, a předseda strany UMNO Abdul 

Tunku Rahman se stal předsedou Aliance.
79

 

Volby jasně vyhrála Aliance se ziskem 51 křesel z celkových 52 a její heslo 

„Merdeka“ (Svoboda) se potvrdilo jako úspěšný slogan, který ladil s názory většiny 

obyvatel.
80

 

Rahman se stal předsedou vlády
81

 a začalo vyjednávání o budoucí ústavě a občanství. 

Se svými návrhy pak jeli hlavní představitelé Aliance v čele Rahmanem do Londýna na 

významnou konferenci s britskou vládou. 

Konference byla pro malajskou i britskou stranu „nepochybným úspěchem“. Dohod 

bylo dosaženo ve všech hlavních bodech a jak se píše v britských vládních dokumentech 
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„zahrnují uspokojivou ochranu všech našich klíčových zájmů“.
82

 Rahman stále trval na 

multinárodnostním charakteru Malajska a navíc byl jeho mandát v Malajsku dostatečně 

silný na to, aby tento cíl prosadil.
83

 Británie tedy neváhala s příslibem udělení 

nezávislosti Malajsku, který měl být stvrzen vyhlášením samostatnosti v srpnu 1957. 

Ke kompromisu došlo v otázce občanství, kdy museli Malajci částečně slevit ze svých 

požadavků. Občanství mělo být přiděleno všem občanům narozeným na území Malajska 

po roce 1957, čímž měla postupně většina Číňanů nebo Indů získat volební právo a další 

ústavní pravomoci. Nejvyšším představitelem země už neměl být britský úředník, ale 

Nejvyšší vládce (Paramount Ruler), jmenovaný premiérem a pocházející z řad sultánů.
84

 

Zdar londýnské konference pak uspíšil cestu k vyhlášení nezávislosti, která byla 

nakonec udělena přesně 31. 8. 1957. Malajská federace se stala svobodnou zemí, 

založenou na demokracii westminsterského typu. Nezávislost však byla udělena za 

předpokladu, že Malajský poloostrov včetně Singapuru, který byl nyní od federace 

oddělen a zůstal nadále pod správou Británie, bude stále chráněn britskými vojenskými 

jednotkami. Upřesnění jejich pozice mělo být součástí smlouvy o vzájemné asistenci a 

obraně.
85

 Této problematice se více věnuji v následujících kapitolách. 

 

Pacifikace komunistického povstání, zajištění bezpečnosti Malajského poloostrova a 

západního světa před komunistickou hrozbou a uchování (alespoň domnělé) image 

světové velmoci
86

 se tedy Británii povedlo. Tentokrát jí však pouze politické nástroje a 

přátelské vztahy s Malajci k prosazení svých zájmů v kolonii nestačily. Musela využít 

také značných vojenských prostředků a intenzivních přesvědčovacích kampaní 

zaměřených na Malajce i další národnosti, aby stále udržela kontrolu nad politickým 

vývojem a ovlivnila ho podle svých představ. Nakonec bylo ale britské úsilí natolik 

úspěšné, že nejen dosáhlo hlavních cílů a získalo si důvěru a sympatie většiny místních 

obyvatel a politiků, ale přineslo ovoce také v podobě pokračující přítomnosti britských 

vojenských sil v Malajsku a udržení vlivu i po udělení nezávislosti. 
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4. První roky nezávislé Malajské federace (1957 – 1963) 

Malajská federace se vyhlášením nezávislosti politicky odpoutala od Velké Británie. 

Vláda v Kuala Lumpur však již před samotným prohlášením samostatnosti plánovala 

Londýn požádat o vojenskou asistenci v případě napadení nebo ohrožení malajského 

teritoria. Británie tedy i po roce 1957 zůstala v Malajsku vojensky přítomna a plnila vůči 

němu své smluvní závazky. Prostřednictvím působnosti na tamějších základnách mohla 

hlavně zajišťovat bezpečnost v regionu a stále sledovat tradiční linii, jež říkala, že britská 

bezpečnost a stabilita je zaručena tehdy, pokud je zajištěna bezpečnost a stabilita 

impéria.
87

  

Udržování základen po celém světě, včetně Malajska a Singapuru, však znamenalo 

obrovské břemeno pro rozpočet. I proto Británie vítala návrhy na vytvoření Federace 

Malajsie, která měla mimo jiné zahrnovat i Singapur. Sloučením obrany Malajska a 

Singapuru by se ušetřila část nákladů na provoz základen v obou územích a úpravou 

Smlouvy o obraně by Britové mohli nadále pohodlně zůstat na celém Malajském 

poloostrově. Nepočítali však s náhlou indonéskou ozbrojenou akcí zaměřenou proti 

existenci Federace Malajsie, a tím pádem ani s aktivním nasazením svých jednotek, které 

čerpalo z britské pokladny více peněz, než se čekalo a než byla Británie schopna finančně 

ustát. Přesto musela plnit své závazky vůči Malajsku a přípravu na stažení z oblasti tedy 

odložit.  

 

4.1 Smlouva o obraně a vzájemné pomoci 

Udělení nezávislosti Malajské federaci neznamenalo konec britské přítomnosti 

v Malajsku, natož v jihovýchodní Asii. Britové nadále drželi své základny v Singapuru a 

na severu ostrova Borneo. Kvůli potřebě úplného dokončení boje proti komunistickému 

povstání a malé vybavenosti samostatné malajské armády požádala malajská vláda 

Británii, aby setrvala i v Malajsku. Jak řekl premiér Tunku Abdul Rahman, „… jít do 

toho (zajištění bezpečnosti a boje proti komunismu – pozn. autorky) samotní bez 

námořnictva, bez letectva, s malou armádou a pouhými 9 miliony liber na obranu … by 

bylo rozsudkem smrti.“
88

 Proto Malajsko očekávalo od Británie pomoc nejen v podobě 

obrany země, ale také v peněžní formě. 
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Žádost o asistenci byla však částečně formalitou, protože na určitě smlouvě o obraně 

a zajištění vnitřní bezpečnosti Malajska se dohodli zástupci Británie a Malajska už na 

konferenci v Londýně roku 1956.
89

 

Konkrétní Smlouva o obraně a vzájemné pomoci z října 1957 pak stanovila, že 

malajská vláda umožní britským silám zůstat v Malajsku, jež na oplátku poskytnou 

pomoc při obraně malajského území a zajištění jeho vnitřní bezpečnosti.
90

 Malajská 

strana přenechala odpovědnost za koordinaci vojenských jednotek Malajska i 

Commonwealthu v době vedení války britskému veliteli vojenských operací. Vedení 

ozbrojené akce však muselo být bezpodmínečně schváleno malajskou vládou.
91

  

Británie mohla plnit své závazky vůči impériu i vůči organizaci SEATO, jež byla 

v roce 1954 založená za účelem zadržování komunismu v jihovýchodní Asii (na 

Filipínách, v Thajsku, Malajsii a Singapuru).
92 Byla součástí Trumanovy doktríny a 

v oblasti považovaná za určitou verzi NATO. Členství Británie v SEATO bylo také 

symbolickým a vstřícným gestem vůči USA, které mělo zlepšit anglo-americké vztahy. 

Britové měli navíc pocit, že prostřednictvím SEATO ovlivňují americké rozhodování
93

 a 

že díky vzájemné pomoci v rámci organizace zároveň uleví vlastnímu rozpočtu.
94

 

Po čase pak bylo ukončeno komunistické povstání v Malajsku. Zavedením striktních 

opatření, včetně omezení přísunu jídla do vesnic v blízkosti džungle pod přímým 

dohledem vlády, se podařilo definitivně zlomit odpor zbývajících povstalců. Ti se začali 

hromadně vzdávat nebo odcházet v izolovaných skupinkách na sever země k hranicím 

s Thajskem.
95

 Malajsko tak mohlo 31. 7. 1960 oficiálně ukončit výjimečný stav 

(Emergency).  

 

Británie pak po skončení „nejdražší malé války“
96

 začala přehodnocovat svou pozici i 

smysl působnosti v jihovýchodní Asii. Vzhledem k tomu, že podle Smlouvy o obraně a 

vzájemné pomoci mohla využívat malajskou základnu k operacím mimo Malajsko jen se 

souhlasem federální vlády, byla pro ni minimálně výhodná. Proto bylo důležité 
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kontrolovat Singapur, kam mohla přes Johorskou úžinu v nutném případě přesouvat své 

vojáky z Malajska a až ze Singapuru tam, kam sama potřebovala.
97

 

 

4.2 Důležitost Singapuru a výhody plánované Federace Malajsie 

Singapur byl ústředním strategickým bodem Británie v celém regionu a jeho základna 

mohla být využita jak k obraně Malajska, tak k obraně celé jihovýchodní Asie. Základna 

byla považována za „posvátnou“ v síti všech smluvních povinností a závazků v regionu, a 

přestože na její provoz bylo potřeba stále více peněz, stažení ze Singapuru bylo 

nemyslitelné. 

Právě snaha zde udržet vojenskou přítomnost utvářela britskou politiku vůči celé 

oblasti, včetně Malajska.  

Od poloviny 50. let se v Singapuru začalo hlasitěji ozývat volání po nezávislosti a 

odchodu britských sil. Postupně rostla i politická nestabilita, která se projevila například 

v roce 1961 rozštěpením populární Strany lidové akce (PAP – People’s Action Party) na 

pro- a protikomunistické křídlo.
98

 V tom samém roce bylo oznámeno konání 

parlamentních voleb na rok 1963, jejichž favoritem byla opoziční Socialistická fronta, 

prosazující okamžité ukončení britské přítomnosti v Singapuru.
99

 Británii tedy zbýval 

jediný způsob, jak zde zajistit stabilitu a udržet svůj vliv: podpořit plán tzv. Velké 

Malajsie, který právě představilo Malajsko a jehož prostřednictvím by bylo možné spojit 

Singapur s Malajskem. Sloučením těchto dvou území, kterým by dominovala prozápadní 

a probritská vláda v Kuala Lumpur, by tedy Britové vyřešili jeden ze svých největších 

problémů v jihovýchodní Asii.  

Vznik Malajsie byl britskou vládou vítán také z toho důvodu, že v době vládních 

škrtů znamenal úspory na výdajích na obranu a výhledově umožňoval postupné stažení ze 

Singapuru. Jak řekl premiér Harold Macmillan, cílem Británie bylo mít určitou roli 

v regionálních organizacích, která byla akceptovatelná pro důležité partnery Austrálii a 

USA a pro Británii hlavně finančně méně náročná.
100
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Z pohledu Malajska bylo přímé sloučení se Singapurem klíčové. Ačkoliv se zpočátku 

malajský premiér Rahman obával výrazné početní převahy Číňanů nad Malajci 

v Singapuru, kvůli silným obavám z tamních levicových tendencí svůj postoj k vytvoření 

Malajsie přehodnotil.
101

 Uvědomil si dopad případného převzetí moci vlivnými 

singapurskými komunisty na Malajsko a začal aktivně podporovat vznik Malajsie, kde by 

se snahy o komunistický převrat snáze odrážely.
102

 

Ekonomickou závislost Malajska na Singapuru pak manifestuje objem obchodu, který 

z velké části protékal přes Singapur, 41 % veškerého malajského exportu a 33 % dovozu. 

103
 

  

Výraznější problém představovalo jen národnostní složení budoucí federace, kde se 

Malajci svého těžce vybojovaného výsadního postavení nechtěli vzdát. Aby se tedy 

vyvážil poměr mezi Malajci a Číňany, navrhovala malajská strana k zamýšlené 

malajsijské federaci také připojení Sarawaku a Britského severního Bornea,
104

 kde 

převažovalo malajské a původní obyvatelstvo. Tím by se celkově počet příslušníků 

malajského národa vyrovnal populaci Číňanů. Pro Británii by přesun severního Bornea 

pod Malajsko představoval poklidný transfer zbývajících koloniálních držav 

v jihovýchodní Asii pod „spolehlivou“ zemi.
105

 

Také Singapur, který usiloval o samostatnost, mohl být spokojen, protože tohoto cíle 

alespoň v rámci širší federace dosáhl. Británie rovněž mohla být klidná, protože 

následkem spojení Singapuru s Malajskem a rozšířením Smlouvy o obraně z roku 1957 

na další (singapurské a bornejské) teritorium mohla stále využívat základny k zajištění 

obrany impéria v jihovýchodní Asii a zaručení stability v regionu. Zároveň by se dle 

návrhu smlouvy vyřešil problém vnitřní bezpečnosti Singapuru, neboť by odpovědnost za 

ni převzala Malajsie. 

  

Od roku 1961 tedy probíhaly rozhovory všech účastníků budoucí federace (malajská 

vláda, singapurská autonomní vláda, vládci Sarawaku a Sabahu a Británie) o její přesné 

podobě. Klíčovou schůzkou pak bylo jednání v létě 1962 mezi malajským ministerským 
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předsedou Tunku A. Rahmanem, singapurským premiérem Lee Kuan Yewem a britskou 

vládou v Londýně, které přineslo první konkrétní datum vzniku Malajsie: 31. 8. 1963.
106

 

Vše nasvědčovalo tomu, že v regionu hladce dojde k předání zodpovědnosti za 

politický a ekonomický vývoj britských držav do rukou „malajsijské“ vlády a Británie si 

alespoň částečně ponechá dozor nad bezpečností oblasti a zajistí tak stabilitu celého 

regionu. V neposlední řadě pak dostojí svého postavení jedné ze světově významných 

velmocí. 

 

Ránu tomuto předpokladu však zasadil nesouhlas Indonésie s připojením části ostrova 

Borneo k Malajsii, na který si také dělala nárok.
107

 V lednu 1963 oficiálně vyhlásila 

politiku konfrontace s Malajsií a indonéský prezident Sukarno hrozil, že Malajsii 

„rozdrtí“.
108

 Brzy nato nechal podél hranice se Sarawakem a Sabahem rozmístit 

indonéské vojenské jednotky a nařídil jim vstup na tato území a boj proti silám 

představitelů plánované Federace Malajsie.
109

 

Počet britských jednotek, jež byly podle Smlouvy o obraně a vzájemné pomoci 

zodpovědné za obranu Malajska, byl tedy navýšen. Tím se znemožnily plánované škrty 

v rozpočtu, postupný ústup z oblasti a díky námitkám Sukarna se na čas odložil i vznik 

Malajsie. 

  

Británie v období 1957 až 1963 prostřednictvím Smlouvy o obraně a vzájemné 

pomoci, jež jí povolovala nadále využívat základny v Malajsku, stále držela stabilitu a 

bezpečnost regionu jihovýchodní Asie, tzn. i bezpečnost celého impéria, potažmo 

Británie. Smlouva jí rovněž umožňovala plnit její závazky vůči SEATO a USA, které 

vyžadovaly právě přítomnost na základnách jihovýchodní Asie. Kvůli neúnosně 

rostoucím nákladům na obranu a vnitřní bezpečnost Malajska i Singapuru však začal 

Londýn podporovat plány na vytvoření Malajsie, díky čemuž by přenesl odpovědnost za 

vnitřní bezpečnost Singapuru na budoucí federaci a ulevil tak svému vlastnímu rozpočtu. 

Aktivní indonéský nesouhlas a boj indonéské armády proti členům zamýšlené federace 

však oddálil přesun kompetencí, znemožnil šetření Británie a plánovaný postupný odchod 
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ze základen. Dosažení vzniku Malajsie v chystaném termínu se tedy nedosáhlo, nicméně 

je třeba poznamenat, že se tak nestalo z vnitřních, ale z vnějších příčin.  
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5. Konfrontace s Indonésií a otázka dalšího působení    

Británie na Malajském poloostrově  

Následující období je ve znamení konfrontace mezi Malajsií a Indonésií a rostoucích 

ekonomických a finančních problémů Británie, kterou globální závazky obrovsky tížily. 

Krize libry a náročné imperiální povinnosti nakonec Londýn dohnaly k přehodnocení 

jeho reálných možností a smyslu přítomnosti v Singapuru (jenž byl součástí Malajsie). 

Ačkoliv se ještě v polovině 60. let snažila Británie přesvědčit své spojence, v čele s USA, 

o svém významu pro západní svět, musela uznat, že definitivní a úplné stažení nejen 

z jihovýchodní Asie, ale také z celého impéria, je nevyhnutelné. 

 

5.1 Konfrontace s Indonésií  

Jak bylo zmíněno dříve, již na začátku roku 1963, kdy plány o Malajsii byly dávno 

představeny a konkrétní datum jejího vzniku oznámeno, vyhlásil náhle indonéský 

prezident Sukarno úmysl „rozdrtit“ Malajsii. Jeho jednotky útočily na policejní stanice a 

vesnice na území Sarawaku a Sabahu na severu Bornea a situace si vyžádala pomoc 

britských sil. 

Prezident oficiálně tvrdil, že Malajsie bude jen novou koloniální mocností, která bude 

sloužit zájmům Británie a umožňovat tak britskou kontrolu v oblasti. Kromě toho prý 

Malajsie nemá podporu obyvatel, a to zejména na ostrově Borneo, což byl také důvod, 

proč vtrhl právě tam.
110

 

Hlavním a skutečným důvodem nesouhlasu s existencí Malajsie však byla Sukarnova 

touha po ovládnutí oblasti, v čemž mu začala Malajsie překážet. Sám chtěl vytvořit 

„indonéskou říši“, která by zahrnovala Sumatru, Novou Guineu a také celé Borneo a 

Malajský poloostrov. Kromě toho se obával, že pokud by Malajsie hospodářsky rostla a 

stala se prosperující a stabilní zemí, ohrozila by slabou indonéskou ekonomiku a 

v důsledku politické postavení Sukarna. Za ním však stála silná armáda a vlivná 

Komunistická strana Indonésie.
111

 

  

Ještě před plánovaným datem vzniku Malajsijské federace ukázalo Malajsko snahu o 

dohodu s Indonésií. V červenci 1963 se Rahman sešel v Manile se Sukarnem, který zde 

podpořil Malajsii jen za předpokladu, podporu obyvatel severního Bornea Malajsii 
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potvrdí OSN.
112

 Britská i malajská vláda souhlasily a v srpnu na Borneo přicestovaly 

týmy OSN, které začaly zjišťovat, zda zde lidé chtějí být součástí Malajsie. Začalo se 

počítat se zpožděním vyhlášení nové federace a ani v případě výsledku OSN ve prospěch 

Malajsie se nevylučoval intenzivní guerillový boj Indonésie proti teritoriím severního 

Bornea.
113

  

Nakonec opravdu komise OSN došla k závěru, že většina je pro spojení s chystanou 

federací a Indonésie přesto pokračovala ve své konfrontační terminologii a aktivním 

ozbrojeném boji, který se dokonce zintenzívnil. 16. 9. 1963 byla nicméně Malajsijská 

federace vyhlášena a Rahman se stal jejím premiérem. 

 

5.2 Britská politika během prvních let konfrontace 

Británie na základě smlouvy z roku 1957 „plně a bez váhání“ podporovala Malajsii, 

což s sebou ale neslo fakt, že do konce trvání konfliktu nebude moct snížit stav svých 

vojenských jednotek v oblasti a snížit zátěž pro svůj omezený rozpočet.
114

 Vzhledem 

k tomu, že schůdné politické řešení bylo v nedohlednu a výdaje samotné Malajsie na 

obranu zůstávaly pořád malé, se proto musela londýnská vláda obrátit s žádostí o pomoc 

na své spojence v zámoří. 

V únoru 1964 se sešel britský premiér Douglas-Home se svým americkým protějškem 

Lyndonem B. Johnsonem ve Washingtonu. Ačkoliv byl Johnson o hodně vstřícnější než 

předchozí prezident Kennedy, americkou pomoc podmiňoval větší diplomatickou 

podporou Británie ve válce ve Vietnamu. Nutno však podotknout, že na druhou stranu si 

byly USA vědomy ceny britských držav po celém světě, zvláště tehdy v době vietnamské 

války, a proto na Brity příliš nenaléhaly a dokonce oslabily i svou kritiku kolonialismu. 

Jak si povšiml poradce premiéra Oliver Wright: „Jednoduše řečeno, zvláštní vztah s USA 

… se posílil, a to zejména proto, že Američané si uvědomili a přijali fakt, že jsme jediný 

spojenec, který je přítomen v celém světě a na kterého se mohou spolehnout.“
115

 

Dokud trvala konfrontace s Indonésií a Británie chtěla dodržet své smluvní závazky 

vůči Malajsii a kromě toho zůstat hlavním partnerem Spojených států a mít vliv na 

světovou politiku, musela se v oblasti udržet. Jak prohlásil na tuto adresu Michael 

Palliser, vedoucí plánovacího úseku ministerstva zahraničí, „pokud britská vojenská 
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přítomnost v jihovýchodní Asii zajistí vliv na politiku USA, už jen kvůli tomu se vyplatí 

tam zůstat.“
116

 

Ekonomické problémy na domácí scéně a vysoké náklady na obranu Malajsie (300 

miliónů liber za rok)
117

 a současně malá výnosnost základen však nutily britskou vládu 

dělat kompromisy a uvažovat dokonce o stažení z oblasti. Musela hledat rovnováhu mezi 

nebezpečím zůstat tam příliš dlouho a nebezpečím stáhnout se příliš rychle. 

 

V roce 1964 se v Británii stal premiérem labourista Harold Wilson, který byl 

odhodlán dostát slibu, že nastoupí novou éru udržitelného ekonomického růstu a že 

s Amerikou udrží dobré vztahy.
118

 Navzdory těmto předsevzetím však Wilson v ani 

jednom směru příliš neuspěl. Johnson od roku 1965 (s tím, jak gradovala vietnamská 

válka) za asistenci na Borneu nekompromisně požadoval již přímou fyzickou účast ve 

Vietnamu, kterou však nebyla britská vláda kvůli trvajícím ekonomickým problémům i 

domácí opozici vůči válce schopna poskytnout.
119

 Zde je zajímavé si uvědomit, jak se 

Británie stávala rukojmím své špatné hospodářské situace a zejména politických 

okolností, které způsobily, že se nemohla rozhodovat zcela podle svých představ. 

 

5.3 Odchod Singapuru z Malajsijské federace  

Od počátku existence Malajsie se objevovaly potyčky mezi Malajci a Číňany
120

 a 

vytvářely společenské napětí v celé federaci. Přesto oznámení vlády v Kuala Lumpur 9. 

8. 1965, že Singapur bude vyloučen z federace, způsobily v Británii šok. Ze strachu z 

reakce Britů a především z toho, že by se přidali na stranu Singapuru, se Tunku A. 

Rahman záměrně vyhýbal čelním představitelům britské vlády a držel ji ohledně jeho 

konečného rozhodnutí o oddělení Singapuru v temnotě.
121

 

Absence jakékoliv předchozí diskuze však britskou vládu nemile překvapila, a to 

včetně britského ministra pro Commonwealth Sandyse, který neskrýval zklamání, když 

                                                           
116

 Tamtéž, s. 578. 
117

 H. Miller: The Story…, s. 243. 
118

 P. L. Pham: Ending East of Suez: The British Decision to Withdraw from Malaysia and Singapore, 1964 – 
1968, Oxford: Oxford University Press, 2010, s. 15. 
119

 Sylvia Ellis: Britain, America, and the Vietnam War, Westport: Praeger Publishers, 2004, s. 168. 
120

 Jedna z největších potyček se odehrála v létě 1964, kdy Malajci napadli čínské obyvatelstvo v Singapuru 
a zemřelo 36 lidí. D. C. Hawkins: Britain and Malaysia…, s. 551. 
121

 Tamtéž, s. 553. 



 
 

37 
 

se ptal: „Není to smutné, že od Kuala Lumpur obdržíme jen výčitky a kritiku? Co 

způsobilo takové vážné a nešťastné zhoršení našich vztahů s Malajsií?“
122

 

Výčitkami a kritikou myslel především nespokojenost Malajsie s tím, jak málo jí 

Londýn přispívá na obranu země. Británie však měla stále méně finančních prostředků 

nejen pro Malajsii. Vzájemné neshody ohledně finanční pomoci a otázce Singapuru pak 

vedly Británii k přehodnocení přístupu k impériu v oblasti. Ochrana Malajsie kvůli 

přístupu k základně v Singapuru přestala definitivně dávat smysl, pokud již nebyl členem 

federace. Navíc byla britská vláda stále přesvědčenější o tom, že Malajsii pomáhá až 

příliš ve velké míře a sama z toho prospěch nemá.
123

 Došla tedy k závěru, že až bude 

ukončena konfrontace s Indonésií a nalezeny s ní rozumné dohody, sníží se počet 

britských jednotek v Singapuru s tím, že kompletní stažení se v budoucnu nevylučuje.  

Na konci srpna 1965 pak Komise pro zahraniční politiku a obranu schválila dokument 

OPD (65) 123 říkající, že kvůli posledním událostem je vysoce nepravděpodobné, že 

bude Británie schopna udržet své pozice v Singapuru a Malajsku déle než do poloviny 70. 

let. Tudíž bude muset z vlastního zájmu zahájit diplomatickou ofenzívu za ukončení 

konfrontace a rychlejší stažení jednotek.
124

 

Přes snahy britské vlády dosáhnout dohody a smíru s Indonésií a navzdory 

konzultacím se spojenci ohledně pomoci s jednáním se Sukarnem, se až do roku 1966 

nepodařilo najít diplomatický kompromis. Naděje na dohodu svitla až s indonéským 

vojenským převratem a sesazením Sukarna roku 1966. Nakonec opravdu došlo ke 

zlepšení vztahů mezi Malajsií a jejím jižním sousedem a v květnu 1966 byla na 

konferenci v Bangkoku oficiálně ukončena konfrontace.
125

 

 

5.4 Finanční problémy Británie a jejich vliv na politiku vůči 

jihovýchodní Asii 

Kromě rostoucího počtu oprávněných i absurdních požadavků ze strany Malajsie,
126

 

musela Británie řešit také vlastní špatnou ekonomickou situaci a krizi libry
127

, které ji 

dostihly v létě roku 1966. Navzdory tomu, že USA jí ke stabilizaci libry poskytly půjčku 
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ve výši 1 miliardy dolarů, nevymanila se z finančních problémů zcela a neustále hledala 

úspory v rozpočtu.
128

 Po čase dospěla k závěru, že na udržení všech globálních závazků 

v té míře jako doposud nemá prostředky, a s ukončením konfrontace se tudíž rozhodla 

výrazně zredukovat výdaje na obranu impéria.  

Britská vláda vzala v potaz také změnu struktury britského zahraničního obchodu, 

který se přestával zaměřovat na impérium a mířil hlavně do USA a Evropy.  

Denis Healey, ministr obrany, pak předstoupil s tzv. Bílou knihou obrany a oznámil 

úmysl snížit počet britských vojenských sil v Singapuru a Malajsii a soustředit se spíše na 

smluvní závazky vůči NATO.
129

 Tím de facto předznamenal stáhnutí z oblasti do 

budoucna. 

V březnu 1967 však přišel Healey s ještě více šokující zprávou, když prohlásil, že 

Bílá kniha z roku 1966 nestačí a bude nutné přikročit k drastičtějším opatřením, včetně 

úplného stažení z jihovýchodní Asie do poloviny 70. let. Deklarace se SEATO bude 

muset být revidována, stejně jako smlouvy se Singapurem a Malajsií.
130

  

O měsíc později pak jel britský ministr zahraničí George Brown na schůzku do 

Washingtonu, kde se snažil evidentně vyděšenému Deanu Ruskovi (americký ministr 

zahraničí) vysvětlit důvody plánovaného stažení britských sil v jihovýchodní Asii. Tento 

region byl pro USA nesmírně klíčový, protože zde právě kulminovala vietnamská válka a 

Spojeným státům se tamější základny mohly hodit. Nakonec však Rusk i prezident 

Johnson prohlásili, že „si Británie může plánovat, co chce, ale nesmí to, proboha, 

všechno ohlásit veřejnosti najednou.“
131

 

 

V listopadu ale dostihla Británii velká krize libry, která přiměla vládu k devalvaci. 

Obrana pak byl první sektor, kde se v rozpočtu škrtalo. Po uvážení všech předchozích 

okolností bylo logické ukončit dekolonizaci nejen politicky a ekonomicky, ale také 

vojensky. Obrana impéria, které se rozpadalo, nebyla již potřebná, navíc byla drahá. 

V lednu 1968 vláda upravila plány a oznámila úplné stažení všech svých vojenských 

jednotek a základen na východ od Suezu, v Singapuru a Malajsii konkrétně do konce 

roku 1971. 
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5.5 Ukončení britské vojenské přítomnosti v Malajsii 

Po jasném ohlášení stažení ze všech základen na východ od Suezu bylo jasné, že 

dlouhodobá anglo-americká „povinnost“ udržovat ve světě pořádek a zaručovat 

bezpečnost se rychle vytrácela. Protože Británie neměla a později ani nechtěla vynakládat 

žádné prostředky na obranu bývalých kolonií, které jí v případě Malajsie navíc spíše 

přidělávaly problémy, byla nucena výrazně změnit svou zahraniční politiku. 

Po lednovém prohlášení začala vyjednávat s Malajsií i Singapurem o nových 

smlouvách, které by stanovily přesné podmínky a termíny stažení. Dvě samostatné 

smlouvy pak byly podepsány bez větších problémů s oběma zeměmi v prosinci 1971. 

Z textu obou smluv vyplývá, že Británie už v oblasti neměla žádné politické a vojenské 

ambice a smířila se svou novou, skromnější pozicí. S Malajsií se dohodla na tom, že jí 

malajská vláda po vzájemných konzultacích i po stažení do konce roku 1971 může 

povolit opětovné umístění jejích jednotek, ovšem za podmínek stanovených malajskou 

vládou.
132

 Je zřejmé, že tímto si nemohla Británie do budoucna zajistit snad ani nepřímý 

vliv v zemi.
133

 

Přesto stále panovala obava z komunistické hrozby a mocenského vakua, které zde 

Británie zanechá a které by mohlo být využito nepřátelskou zemí. V roce 1971 byla 

uzavřena Dohoda pěti zemí o obraně (FPDA – Five Power Defence Agreement),
134

 jež 

měla odrazit potenciálního agresora od útoku na Malajský poloostrov tím, že v Singapuru 

byl ponechán alespoň omezený počet britských sil.
135

 

Stažením prakticky všech vojenských jednotek tak Británie symbolicky přiznala, že 

dekolonizace je úplná a nevratná a že v oblasti již nemá žádné velké politické, ani 

vojenské  zájmy.  

 

Rostoucí náklady na provoz základen na Malajském poloostrově a domácí finanční 

problémy vedly Británii k úvahám o možném snížení a budoucím stažení tamních 

vojenských jednotek. Udržování vnitřní bezpečnosti Singapuru by vznikem Malajsie 

přešlo pod Kuala Lumpur a vnější obrana celého poloostrova pod kontrolou britské vlády 
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by spojením Malajska a Singapuru byla ekonomičtější. Nečekaná konfrontace s Indonésií 

ještě před vyhlášením Malajsijské federace však tyto cíle zastavila. Londýn musel podle 

svých smluvních závazků chránit Malajsko a posílit tamější jednotky. Rovněž kvůli tlaku 

USA na pokračující vojenskou přítomnost v oblasti zde musela Británie minimálně do 

roku 1966 zůstat. Když v listopadu 1967 vláda devalvovala libru a finanční krize dosáhla 

maxima, musela bezpodmínečně přistoupit ke škrtům v obraně a ohlásit úplné stažení 

svých vojenských jednotek na východ od Suezu do konce roku 1971. Odchodu z Malajsie 

a úlevy rozpočtu tedy dosáhla, ale současně byla nucena se smířit s pozicí řadové 

evropské země s průměrnou ekonomikou, která navíc pro USA ztratila zásadní význam.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

41 
 

 

Závěr 

Velká Británie během období 1945 až 1971 zásadně přehodnotila smysl své politické 

a vojenské přítomnosti na Malajském poloostrově. Vzhledem ke svým neustále rostoucím 

hospodářským a finančním potížím, neschopností přispívat na obranu Malajska a ztrátě 

zájmu o impérium jako takové postupně rezignovala na udržení svých politických a 

vojenských vazeb k Malajsku a z celého poloostrova se kompletně stáhla.  

Výchozím bodem v celé problematice je špatná vnitřní ekonomická situace Británie, 

jež byla značně zasažena druhou světovou válkou, a vypuknutí studené války mezi dvěma 

supervelmocemi, mezi které se snažila upadající Británie vklínit. Příklon k USA za 

účelem zajištění si většího světového vlivu však s sebou neslo závazky, které ji stále více 

zatěžovaly. Nahromadění těchto závazků, finanční a obranné povinnosti vůči celému 

impériu, malajsko-indonéský konflikt, a obrovská finanční krize v  60. letech způsobily 

radikální změnu britské politiky k Malajsku a rozhodnutí se zde již ani vojensky 

neangažovat. 

Je však důležité připomenout, že po skončení druhé světové války se Británie cítila 

silná a byla odhodlána si udržet velmocenské postavení. K tomu jí měly sloužit i kolonie 

po celém světě, včetně Malajska. Prestiž, strategická poloha a ekonomická výnosnost 

malajského průmyslu byly hlavními důvody, proč se snažila udržet vliv v Malajsku. Od 

roku 1945 však musela čelit sílícím požadavkům na nezávislost a začít ustupovat. Tehdy 

přestala samostatně rozhodovat o osudu poloostrova a většinu dalších kroků musela 

konzultovat s Malajci. Na druhou stranu díky pravidelným konzultacím a zaměřením se 

na udržení přátelských vztahů s původními obyvateli dosáhla svých primárních cílů – 

měla vliv na budoucí politické uspořádání nezávislého státu a jeho antikomunistické 

zaměření. V neposlední řadě si vzájemně výhodným uzavřením Smlouvy o obraně a 

vzájemné pomoci s Malajskem udržela i po udělení nezávislosti kontrolu a přístup 

k základnám, které v době studené války zajišťovaly bezpečnost nejen strategicky 

důležitého regionu, ale také celého impéria, jak tehdy Británie zdůrazňovala. 

Návrh ohledně vzniku nového státu Malajsie, ačkoliv s ním nepřišel Londýn, ale 

samo Malajsko, se britské vládě vzhledem k stále vážnějším ekonomickým problémům a 

potížím libry taktéž zamlouval. Prostřednictvím nové smlouvy o obraně by se totiž 

zbavila odpovědnosti za vnitřní bezpečnost Malajska, která by přešla pod Malajsii, a 

mohla by se soustředit jen na vnější obranu regionu. Spojení Malajska a strategicky snad 
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ještě důležitějšího Singapuru by vedlo k efektivnějšímu využití základen a současně ke 

snížení nákladů. Avšak tentokrát Británie svého cíle nedosáhla. Indonésie zahájila 

ozbrojený boj proti Malajsii a britské vojenské jednotky zde musely plnit své závazky. 

Nutno však dodat, že v tomto případě příčinou nedosažení britských plánů nebylo selhání 

Londýna nebo jeho špatné taktiky, ale vnější okolnosti, se kterými málokdo počítal. 

Od této chvíle se britská vláda ocitala ve zvláště těžké pozici. Dostala se do obrovské 

finanční krize, musela se vyrovnat s tlakem USA na britskou podporu ve Vietnamu a 

současně dostát svým drahým závazkům v Malajsku. Malajsko-indonéský konflikt sice 

měla pod kontrolou, ale k velkým nákladům na obranu Malajského poloostrova se přidal 

další problém: nečekané oznámení Tunku A. Rahmana o odchodu Singapuru 

z Malajsijské federace. Smysl další přítomnosti v Malajsku se tak začal zcela vytrácet, 

protože odchodem Singapuru by Británie ztratila přímý přístup k tamějším základnám. 

Nakonec se tedy rozhodla z oblasti do roku 1971 úplně stáhnout. Tím de facto potvrdila, 

že v Malajsku a vůbec celé jihovýchodní Asii není schopná dostát velmocenské role, 

která se od ní očekávala. Současně symbolicky přiznala i ztrátu zájmu o politický a 

vojenský vliv v Malajsku. 

Na základě výše zmíněných argumentů můžeme dojít k závěru, že Británie se stala 

jakýmsi rukojmím světových i vnitropolitických okolností, které jí nutily brát ohled spíše 

na své závazky než na sebe sama. Navzdory tomu však svých zásadních cílů v Malajsku 

dosáhla. Politickými prostředky a udržováním dobrých vztahů s Malajci prosadila 

v Malajsku svůj vliv, který se projevil i vznikem politického systému westminsterského 

typu a relativně stabilní demokracií západního stylu. Vojenskými prostředky zde pak 

dokázala zamezit vlivu komunistického hnutí, což bylo v určitém období také jednou 

z jejích priorit. Stáhnout se vojenské jednotky se v důsledku stalo rovněž jejím cílem, 

protože náklady na provoz vojenských základen jí stály příliš mnoho peněz. Pokud navíc 

srovnáme poválečný vývoj v Malajsku, který se obešel bez zdlouhavých nebo krutých 

bojů domorodců s koloniální velmocí, s ostatními zeměmi oblasti (Vietnam, Barma, 

Filipíny), můžeme dekolonizaci Malajska považovat za úspěšnou.  
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Summary 

During the course of years 1945 to 1971, Great Britain considerably reassessed the 

reasons of her political and military presence on the Malay peninsula. Due to her 

continually increasing financial and economic problems, inability to subsidize defence of 

Malaya and loss of her interest in Empire in general, she completely abandoned the whole 

region and quit her political and military influence on Malaya. 

In 1945, Britain was determined to remain one of the world powers. Her colonies were 

there to help her keep going this way. Prestigious Malaya and her strategic and economic 

importance to Britain were the main reasons for staying on the peninsula as a colonial 

power. But since 1945 she had to respect the new influential national movement in 

Malaya and to coordinate her politicy with its wishes. On the other, by means of 

cooperation and friendly relations with Malayans she could achieve her goals. Moreover, 

through the Defence and Mutual Assistance Agreement 1957 she retained the bases both 

in Malaya and very important Singapore. In this way, she safeguarded the region of 

southeast Asia and the whole Empire at the same time. 

But Britain´s big financial troubles led her to first thoughts about reduction of her 

military forces in Malaya. However, the confrontation with Indonesia forced her to stay 

in Malaya a bit longer, fulfil her obligations and pay for defence more than she expected. 

What´s more, war with Indonesia, growing imperial and overseas commitments and 

devaluation of pound deepened her budget and economic crisis so much, that he had to 

entirely withdraw from Malaya and Singapore, too, and admit that she was not able to be 

a world power, anymore. She affirmed that she was not interested politically, nor miltary 

in Malaya. 

Despite of all the above arguments, Britain achived the goals she had set. By political 

means and good realations with Malays she enforced westminster-style political system 

and stable democracy. Through military operations, she succeeded in containing the 

communist threat, one of the most crutial goals of the West. Due to high cost of bases, the 

withdrawal, even though not in such a chaotic and dramatic way, was also planned. 

Furthermore, if we compare the postwar development of Malaya with other countries in 

the region (Vietnam, Barma, Philippines), we can consider the decolonisation of Malaya 

successful. 
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