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Anotace  
 
Pojednání je věnováno jednak minulosti a organizačním aspektům existence Nizozemské 
Východní Indie a posléze Indonésie, a jejím vztahům s  Československem v různých etapách 
historie. 
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  Nizozemská Východní Indie – Indonésie a její styky s Československem 

 
ÚZEMÍ DNEŠNÍ INDONÉSIE: POLOHA, ROZLOHA, POČET OBYVATEL A DALŠÍ 
CHARAKTERISTIKY 

 
 FYZICKO-GEOGRAFICKÉ ÚDAJE1 
 
 Někdejší Nizozemská Východní Indie (NVI), dnešní Indonésie, je zemí, ležící  
v jihovýchodní Asii, mezi Indočínským poloostrovem a Austrálií, na rozhraní vod, náležejících 
k Tichému a Indickému oceánu. Územím státu prochází rovník, zdejší podnebí je tropické, 
stabilně teplé, s monzunovými cykly. 
 Jedná se o rozlehlý víceostrovní stát. Vzdálenost mezi nejzápadnějším  
a nejvýchodnějším bodem země je 5 120 kilometrů, tedy více, než činí vzdálenost mezi New 
Yorkem a Los Angeles. Země je důležitým dopravním uzlem, zejména v případě cest ropných 
tankerů z perského zálivu do Japonska. Tato strategická poloha má odnepaměti vliv na 
utváření zdejšího kulturního, společenského, politického a ekonomického života. 
 Plocha souše (včetně Východního Timoru, jehož rozloha je uváděna 19 157 km2) je  
1 919 443 km2 (meziválečné měření, méně dokonalé, došlo k údaji – bez Východního Timoru 
– 1 896 537 km2). Při započítání teritoriálních vod podle jejich současného vymezení, včetně 
výhradní hospodářské zóny, rozloha státu vzroste na pětinásobek (9,8 milionů km2). 
 Podle nejnovějších údajů je celkový počet ostrovů v tomto souostrovním státě  
17 508. Asi 6 000 ostrovů je obydlených. 
 Největšími ostrovy jsou: Sumatera (Sumatra), Kalimantan (jižní část ostrova Borneo, 
na jehož severu se rozkládá část Malajsie a Brunej), Sulawesi (Celebes), Irian Jaya (západní 
část ostrova Nové Guinea, na jejíž východní části leží teritorium státu Papua – Nová Guinea) 

a Jáva. Menšími ostrovy jsou Bali, Madura, Timor, souostroví Moluky, a další.  
 Nezanedbatelná část povrchu je sopečná. Sopečné aktivita v průběhu celých staletí 
vedla ke vzniku velmi úrodné půdy na Jávě a na Bali, což je jedním z důvodů, proč je na 
těchto dvou ostrovech tak vysoká koncentrace obyvatelstva. 
 
 ETNICKO-KONFESNĚ-JAZYKOVÉ ÚDAJE2 
 
 Počet obyvatel dnešní Indonésie činí asi 220, 5 milionů osob (údaj z roku 2000). To 
řadí Indonésii na čtvrté místo v žebříčku nejlidnatějších zemí světa (po Čínské lidové 
republice, Indii a Spojených státech amerických). Rozmístění obyvatel na souostroví je 
značně nerovnoměrné. Asi 60 % populace žije na třech relativně malých ostrovech Jáva, Bali 
a Madura, které zaujímají pouze 7 % celkové rozlohy pevniny země (zhruba rozloha Řecka). 
Ani intenzívní vnitrostátní migrace mnoho nezměnila na tom, že vnitrozemí Kalimantanu, 
Sumatery a Irianu Jaya je takřka liduprázdné. 
 

                                                 
1
 Indonesia Overview. World Bank. https://www.worldbank.org/en/country/indonesia/overview 

2
 ARIFIN, Evi, Nurvidya. Quantifying Indonesia's Ethnic Diversity. Asian Population Studies, 2015, No. 3, 

p. 233-256. https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/17441730.2015.1090692?journalCode=raps20  
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Tabulka: Vývoj počtu obyvatel NVI a Indonésie mezi lety 1920-2000: 
 

1920  52 824 000 1980  147 500 000 

1930  60 731 025 1987  168 000 000 
1961  97 000 000 1993  180 000 000 

1972  119 200 000 2000  220 500 000 
 
 Po etnické stránce není obyvatelstvo státu vůbec homogenní. Rozeznáváme zde asi 
366 etnických jednotek (které často ale ne vždy kryjí s  jednotkami lingvistickými), přičemž 
v některých případech se jedná o skupiny jen několika desítek osob. Vnitřní migrace, kterou 
je zpravidla vystěhovalectví obyvatel ostrovů Jáva a Madura do ostatních částí státu, 
zapříčiňuje, navzdory státní ideologii rovnosti národů, velké napětí. 
 Nejpočetnějším etnikem jsou Javánci, tvořící asi 35 % obyvatelstva státu. Pořadí 
dalších nejpočetnějších etnik je: Sundánci 8 %, Maduřané 4 %, Malajci 3 %, Číňané 3 %. 
Mimo nich zde žije asi 300 jiných původních etnických skupin a nepočetné, ale  vlivné 

komunity Arabů a Indů. Počet Evropanů – zejména Nizozemců (a jejich míšenců s  původními 
obyvateli) v období mezi světovými válkami dosahoval až čísla 200 000 osob. Po skončení 
koloniální vlády je však množství trvale usídlených osob evropského původu – a bělochů 
vůbec – v zemi zanedbatelné.3 
 Etnická a konfesní mapa země se v mnohém prolíná. Pro některá etnika je typické, že 
zastávají určitá konkrétní zaměstnání. U Číňanů je to obchod; u Indů zpracování textilu; 
Indonésané arabského původu si zase činí ”monopol” na sektor náboženského školství. 
 Výše uvedená pestrost etnická s  sebou nese i pestrost jazykovou. Snaha překlenout 
tuto skutečnost vedla roku 1928 k vytvoření oficiálního indonéského jazyka (Bahasa 
Indonesia). Je to de facto zjednodušená forma malajštiny s příměsí evropských jazyků, psaná 
latinkou. 
 
 NÁBOŽENSKÁ SKLADBA POPULACE 
 
 Dominantním náboženstvím v zemi je islám (hlásí se k němu 80 % obyvatelstva 
země). Indonésie je nejlidnatější převážně muslimskou zemí světa (v absolutních číslech je 
ale na prvním místě Indie, kde je však islám náboženstvím menšinovým). Počet skutečně 
praktikujících muslimů je však v Indonésii stále nižší a náboženská pravidla (například 
abstinence) nejsou obecně příliš dodržována. Role islámu je však ve ”státotvorném smyslu” 
neoddiskutovatelná. Islám byl v době koloniálního panství domorodým obyvatelstvem 
vnímán jako jeden z pilířů odporu proti evropským ”vetřelcům”.4 
 Co se jiných vyznání týče, na Bali převládají hinduisté. Mezi Číňany je rozšířen 
buddhismus, taoismus a konfuciánství. Portugalský vliv sem zanesl katolicismus (Timor, 
Moluky, rozptýleně rovněž mezi Číňany). Nizozemci zde šířili protestantství (dnes je 
praktikováno rovněž rozptýleně, ve všech částech země a jeho stoupenců je více než 
stoupenců katolicismu).  

                                                 
3
 Indonesia: World Language Statistics. Knoema. 

https://knoema.com/WLLS2018/world-language-statistics?country=1001010-indonesia 
4
 Islam in Indonesia. Indonesia Investment.  

https://www.indonesia-investments.com/culture/religion/islam/item248 
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 Určitá část obyvatel – často žijící na úrovni doby kamenné - zůstává věrná animismu. 
Lze zde nalézt i lokality, kde se udržuje matriarchát a mnohomužství. 
 Náboženské a etnické hranice se často nekryjí. Obyvatelé Timoru jsou etnicky 
stejnorodí, ale obyvatelé území pod někdejší portugalskou vládou jsou katolíci. Mezi nimi  
a Západními Timořany proto zeje propast. 
 Možná nejparadoxnější směsí, která se však v dalším textu ukáže jako velmi důležitá, 
je případ Minangkabauců na jihu Sumatry. Tito lidé, ač  jsou ortodoxními muslimy, žijí v tzv. 
”matrilineární společnosti”, kde o všem podstatném rozhodují ženy. Pokud by zdejší muži 
zůstali na svém domovském teritoriu, neměli by možnost seberealizace. Nezbylo jim nic 
jiného, než odejít za vzděláním a kariérou a usadit se jinde, většinou v Batávii. Většina 
spisovatelů z buditelského období ”Indonésie” byli minangkabauští lékaři a veterináři, 
absolventi školy STOVIA nebo lékařské university (obě leží v Batávii). Ve srovnání s  Javánci 
jsou Minangkabauci velmi semknutí. Právě oni oživili na Jávě dosud vlažný islámský prvek. 
Chtěli vytvořit z Indonésie islámský stát. Zformovali militantní hnutí Darul Islám, stojící proti 
Soekarnově PNI a její vizi budoucího uspořádání Indonésie. Kupříkladu v 50. letech vyhlásili 
separátní Minangkabauský stát v Padangu. 
 Z nejslavnějších Minangkabauců bych jmenoval plukovníka Simbolona, podporo-
vaného ministrem národní obrany, také Sumatráncem (z Bataku), generálem Nasutionem, 
indonéským hrdinou z boje proti Nizozemcům. V textu se dále objeví ještě Abdul Moeis, 
Marah Rusli, Nursutan Iskandar, Mohammad Hatta a velice významný Sutan Takdir 
Alisjahbana, významný indonéský politik, spisovatel, politický rival Soekarna. 
 

DŮLEŽITÉ POZNÁMKY, VYPLÝVAJÍCÍ Z PRÁVĚ UVEDENÝCH  ÚDAJŮ, OVLIVŇUJÍCÍ DALŠÍ 
TEXT 

 

 Na základě toho, co bylo právě řečeno o etnické, náboženské a konfesní struktuře 
území dnešní Indonésie, jsem došel k následujícím závěrům a zároveň předpokladům. 
 Dnešní Indonésie je nesmírně složitým konglomerátem kulturních jednotek, sdružující 

po všech stránkách značně odlišně se vyvíjející teritoria. Ta spojila nizozemská 
Východoindická společnost a dnešní vláda země se snaží tento stav zachovat.  
 Nábožensko-konfesně-jazykově-etnické skutečnosti ve společnosti vytváří množství 
štěpných linií, které se někdy doplňují, někdy přerušují a spolu tak vytvářejí těžko 
definovatelná uskupení. Mezi těmito uskupeními často panuje tradiční nesnášenlivost  
a spíše než o spontánním pocitu sounáležitosti zde můžeme hovořit o ”regionálně xenofobní 
společnosti”. 
 Pokud hovoříme o pojmu ”národ”, musíme být nesmírně opatrní. Jak již bylo řečeno, 
dnešní populace Indonésie je komplikovanou směsí více než 360 autochtonních etnických 
jednotek (snažím se neužívat pojmu národy, národnosti, atd.).5 

 Pojem Indonésan v dnešním smyslu slova tak není národem ani v pojetí jazykovém, 
”herderovském”, v němž je národ časově před státem a stát je výtvor jazykově definovaného 
národa. Není národem ani v pojetí ”západním”, občanském, ačkoli se o to svým způsobem 
snaží. Indonésan není rovnocenný pojmu Švýcar nebo Američan (ve smyslu občana USA). 
Nejblíže má tento pojem snad k fiktivním jednotkám ve smyslu ”Čechoslováka” či 

                                                 
5
 LEGGE, J. D. Indonesia. The Modern Nations in Historical Perspective, Prentice-Hall  Inc. Englewood Cliffs,  

New Jersey 1964, p. 137. 
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”Jugoslávce”. Pokusím se situaci zjednodušit tím, že Indonésan je ten, kdo je občanem 
Indonésie; ten, komu je adresována propaganda, operující s něčím, co by se dalo nazvat 
”indonéská myšlenka”. Jedná se o konstrukt, fikci, spekulativního adresáta Soekarnových 
memorand. Je to více či méně totéž (ale ne zcela totéž) jako ”marhaen”. To, co by se dalo 
nazvat ”indonéstvím” nebo ”indonéskou jednotící myšlenkou” není nacionalismem 
v evropském smyslu slova, ale je to konglomerát apelování na patriotismus, lásku 
k domovině (byť velmi různorodé), poslušnosti ideologii (ať již je tou ideologií Islám, 
Pančasíla nebo komunismus) a hrozba vnějším nebezpečím (ať již ho ztělesňují nizozemští 
kolonizátoři, Malajsie nebo někdo jiný). 
 Vznik ideje vymezování se vůči vnějšímu faktoru (vnějšímu nebezpečí) je zde velmi 
viditelný. Lze se důvodně domnívat,že nebýt mechanického ”sjednocení” území dnešní 
Indonésie nizozemskýma rukama, indonéský nacionalismus by v dnešní formě nikdy nevznikl. 
Podobně tak německý a italský nacionalismus ”opožděných národů” byl do velké míry reakcí 

na nacionalismus francouzský, přinesený na bodácích Napoleonových armád.  
 Jedná se o konstelaci, kterou lze vysledovat v řadě post-koloniálních zemí. Například 
africké státy stále lpí na hranicích, necitlivě narýsovaných koloniálními mocnostmi. Nechtějí 
hranice měnit, ale snaží se uvnitř nich vybudovat ”národ”, postavený na ”státní loajalitě” 
(státním patriotismu, vzdávání cti vlajce, hymně, prezidentovi). Často je násilné (silou  
a propagandou) udržování státního útvaru pohromadě viděno jako jediný nástroj, zaručující 
další existenci vnitřně etnicky či nábožensky rozfragmentované země. 
 Přitom si musíme na druhé straně uvědomit, že nelze kategoricky tvrdit, že ta či ona 
skupina osob není národem vůbec. Můžeme pouze hovořit o tom, že není národem 
v evropském smyslu. Pokud národ definujeme jako určitou průřezovou a psychologicko-
emocionální společnou identitu sdílenou skupinou lidí, operující s pojmy ”my” a ”oni”, pak  
i tuto obecnou indonéskou ”utopii” musíme mezi národy zahrnout. Fikcí a utopií je více nebo 

méně každý národ. Ernst Renan hovoří o tom, že ani rasa, ani jazyk, ale ani žádné 
náboženství netvoří národ. Národ je duchovním principem vyplývajícím z pocitu 
sounáležitosti, provázaného s  minulostí (vzpomínky na kulturní dědictví a předky)  
i přítomností a budoucností (současná vůle žít spolu, pokračovat v minulosti dnes). O té vůli 
nerozhoduje nic více, ale ani nic méně než ”každodenní plebiscit”, přitakání ve smyslu ”Ano, 
my jsme národ”. Národ je tak definován instrumentálně, jako skupina lidí, usilujících o jeden 
cíl. 
 Znovu tedy opakuji a shrnuji. Indonésané nejsou národem v evropském smyslu slova. 
Pokud ale pojem národ definujeme šíře, instrumentálně, pak Indonésany můžeme, ba 
dokonce musíme za národ označit. V textu samotném se budu přesto označení ”národ” pro 
Indonésany vyhýbat. 
 Zde je na místě připomenout, že se pojem Indonésie a Indonésan začaly ve větší míře 
používat až po roce 1928, v souvislosti s Kongresem mládeže, který se tehdy konal v Batávii. 
  Sám pojem Indonésie je složeninou z řeckých slov ”Indos” (indický) a ”Nesos” 
(ostrov). V polovině 19. století anglický etnolog G. W. Earl používá poprvé termínu ”Indu-
Nesians”, což znamená ”indičtí ostrované” pro označení domorodých obyvatel souostroví 
NVI. Ke konci 19. století pak nazývá etnolog G. R. Logan NVI ”Indonéským archipelagem”. 
Edward Douwes Dekker, úředník vnitřní koloniální správy NVI a později spisovatel, známý 
pod pseudonymem ”Multatuli”, který popisuje tehdejší stav kolonie ve svém díle Max 
Havelaar, používá v téže době označení pro tuto kolonii ”říše Insulinda”. 
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 Nizozemská správa užívání pojmů Indonésan a Indonésie neuznávala a bojkotovala je. 
Užívala je pak řada domorodých politických stran a hnutí NVI hlásících se programově  
k vytvoření suverénní Indonésie a k Indonésanu jako ”národu” vůbec a zahrnula je do svého 
názvu (např. Komunistická strana Indonésie, Perhimpunan Mahasiswa Indonesia-Asociace 
indonéských studentů, Národní strana Indonésie-PNI a jiné). Zcela volně se těchto termínů 
tedy užívalo až po roce 1945.6 
 Pro situaci před rokem 1928 budu v mém textu užívat označení ”původní obyvatel 
NVI”. I to je však rozhodnutí problematické. Je otázkou, zda do této skupiny zařadit v zemi 
usedlé Číňany, Indy a Araby (respektive Indonésany čínského, indického a arabského původu, 
lze se setkat i s označením ”asijské usedlé nepůvodní obyvatelstvo”). Otázkou je, jak 
klasifikovat míšence či obyvatele evropského původu, trvale žijící v dnešní Indonésii  
a loajální k jejímu zřízení. Tento problém je však z hlediska mé práce v tomto stádiu 
okrajovým, a proto se jím nebudu hlouběji zabývat. 
 Dalším problematickým faktem je, jak označovat hnutí formované od konce 
19. století v tehdejší NVI. Nebudu – na rozdíl od řady jiných autorů – užívat označení 
”národní buditelé”. Pojem národ – jak bylo právě řečeno – je v prostředí dnešní Indonésie 
problémem sám o sobě. Podle mého názoru je vhodnější tyto aktivity nazvat ”emancipační 
hnutí domorodého obyvatelstva”. De facto se však jednalo o aktivity úzké slupky evropsky 
vzdělaných středních domorodých šlechticů, tedy typický příklad Gellnerovy ”děkabristické” 

konstelace, kdy se nepočetná skupina vysoce postavených osob ”samozvaně” staví do pozice 
mluvčích ohromné masy nevzdělané a většinou i nijak výrazně aktivní populace (marhaenů), 
hrající pasivní roli fiktivního ”národa”. 
 Stejně tak výraz ”nacionalismus” – jak bývá (po vzoru Sunjatsenovy a Čankajškovy 
Číny) označována Soekarnova ideologie (stavěná do protikladu ideologie islámské) budu 
důsledně označovat jako ”ideologii emancipace domácího domorodého obyvatelstva”. 

 Podobnost mezi (nejen) dnešní Indonésií a meziválečným Československem také 
nelze přehlédnout. Meziválečná Republika Československá byla také etnicky komplikovanou 
zemí, ”malým Rakousko-Uherskem”, ačkoli se rozhodně nejednalo o mozaiku tak pestrou, 
jako jsme jí svědky v někdejší NVI a dnešní Indonésii. 
 Podobně jako Javánci, jakožto největší etnická komunita NVI, respektive Indonésie, 
byli a jsou největšími a nejambicióznějšími tvůrci, zastřešovateli a nositeli diskutabilní ideje 
indonéství, tak Češi (nejen) v meziválečném období razili ideu čechoslovakismu. A jak tady, 
tak zde jsou a byly etnické skupiny, které nejsou s  tímto stavem spokojeny a cítí se být 
zneužívány či utlačovány v ”žaláři národů” – ať již jde o obyvatele Východního Timoru, 
Acehu, Irianu Jaya, Moluk či Slováky, Němce, Maďary či Poláky. 
 Na rozdíl od Rakousko-Uherska či Československa však mnozí ”Indonésané” nevěděli 
a nevědí, oč se vlastně jedná. V mnoha regionech (snad mimo modernizovanější Jávy, Bali  
a regionu Minangkabau) tohoto ostrovního státu plyne život stále podle ”primitivních” 

pravidel kmenové společnosti a jen tu a tam do jejího života padnou odlesky moderní doby. 
Lidem je lhostejné, kdo je u moci, jaká strana či jaký národ, zda Nizozemci nebo Soekarno. 
Jejich obzor je skromný a chtějí se mít prostě v mezích možností dobře.  
 

                                                 
6
 An Introduction to Indonesian Ethnic Groups and Languages. The Spice Route Ends, 22. X. 2018.  

http://thespicerouteend.com/introduction-indonesian-ethnic-groups-languages/  
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 DOPAD ZMÍNĚNÝCH SKUTEČNOSTÍ NA DNEŠEK 
 
 Dnešní Indonésie je lidnatější než Japonsko a na rozdíl od Japonska oplývá přírodním 
bohatstvím. Indonéské hospodářství je svou velikostí srovnatelné s německým, 
francouzským a britským dohromady. Ale přesto není hospodářským gigantem, zatímco 
Japonsko, Německo, Francie a Británie ano. V čem spočívá důvod tohoto stavu?7 
 Ačkoli emancipátoři dokázali dát lidem sen jménem Indonésie, zmobilizovat je  
a vytvořil z nich ”národ”, tento mobilizační impuls nevydržel dostatečně dlouho a model 
”tavícího kotle” se v horizontu desetiletí nakonec neprosadil. Rozdíly mezi jednotlivými 
etnickými jednotkami jsou stále zřetelné. Země je etnicky a konfesionálně nejednotná. 
Najdeme tu technologické parky, stejně jako lidi, žijící na úrovni doby kamenné. Složení 
obyvatelstva je klíčovým problémem země, komplikující její vnitřní vývoj a stabilitu.  
 Tento konglomerát národů držel pohromadě paradoxně kvůli koloniální správě  
a doposud je jejím dědictvím. Musí být držen pohromadě silou, nebo nějakou s ilnou fikcí, 
proklamovanou schopným demagogem. Země je kolébkou stínových loutek, javánek, a říká 
se, že zemi může vládnout jedině ten, kdo si osvojí umění být politickým ”loutkářem”, 
iracionální a zároveň silně racionální umění ”chytit lidi za srdce”. 
 Schází-li jedno i druhé, síla i demagogie, může být k mobilizaci obyvatel užita ještě 
vize jasného nepřítele. I to vedlo k nepokojům v roce 1998-1999, kdy byli za ekonomickou 

krizi v zemi nejprve obviněni a vzápětí i masakrováni Indonésané čínského původu (často 
zároveň křesťané). 
 Přes všechny uvedené problémy význam země neustále roste, ať již je toho důvodem 
neustálý růst počtu populace, či ekonomický vývoj (roku 2000 se jednalo o 10. největší 
ekonomickou jednotku světa v HDP, se stále rostoucím zhodnocováním surovinové 
základny). 

 Nemalý je i vojensko-strategický význam Indonésie. Země je dnes nesmírně důležitá  
i silou své armády (armáda a islám jsou považovány za hlavní stmelující prvky země, 
nasazované v okamžiku, kdy vše ostatní již selhalo – obojí je ovšem spjato s nejsilnější 
vnitrostátní komunitou, Javánci). Již zmíněná potřeba jasného nepřítele vedla 
k vyprovokování územních sporů Indonésie s Malajsií, Brunejí, Filipínami, Vietnamem, 
Čínskou republikou (Tchajwanem) a kontinentální Čínou. Většinou jde o spory ohledně 
Spratleyho a Paracelských ostrovů, ale nároky země vznáší i na malajsijský Sarawak a Sabah, 
celou Brunej a jižní část Filipín. Nedořešená je i otázka Východního Timoru.  
 
 HISTORIE ÚZEMÍ NVI/INDONÉSIE8 
 
 PERIODA OD NEJSTARŠÍCH DOB DO PŘÍCHODU NIZOZEMCŮ 
 

 Osídlení území dnešní Indonésie je velmi starého data. Byly zde nalezeny kosterní 
pozůstatky pithecanthropa erecta (člověk javánský). Okolo roku 1000 před Kristem zde 
mongoloidní přistěhovalci vytvářeli zárodky prvních států. Kulturní vývoj  tohoto archipelagu 
poznamenaly vlivy okolních civilizací (Indie, Indočína, Čína). Od 7. do 16. století zde 

                                                 
7
 Indonesia Industrial Map. Industry About. https://www.industryabout.com/indonesia -industrial-map 

8
 Indonesia History and Timeline. Insight Guides. 

https://www.insightguides.com/destinations/asia-pacific/indonesia/historical-highlights 
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existovalo mnoho drobných hinduistických království. Hinduismus do souostrovních států 
vnesl kastovní systém, což je patrné i dnes, ačkoli země je dominantně islámská. V některých 
regionech dominoval buddhismus. Od 13. století sem z Persie spolu s muslimskými 
obchodníky pronikal islám, na který konvertovali i někteří místní panovníci.  
 Islám se smírně i násilím (formou bojů mezi islámskými a neislámskými státy 
souostroví) rozšiřoval dále na východ a na konci 16. století již v tomto regionu od Sumatry až 
po Celebes existoval souvislý pás menších muslimských království. Žádný z těchto útvarů však 
neodolal síle, s jakou do tohoto prostoru začali pronikat Evropané. 
 První evropská přítomnost v dnešní Indonésii spadá ještě do éry, kdy byly místní státy 
oslabeny vzájemnými náboženskými válkami. Byli to právě Portugalci, kteří po obsazení 
Malakky v dnešní Malajsii roku 1511 obsadili Moluky a ovládli obchod s kořením. Po 
Portugalcích následovali Španělé. Společný byl oběma národům pokus o christianizaci země.  
 Portugalský zisk z moluckého koření záhy přilákal další evropskou kapitalistickou 
velmoc, Nizozemí. Nizozemská obchodní společnost pod vedením kapitána Cornelise 
Houtmana v letech 1595-1596 vypravila 4 lodi na Jávu. Jejich zprávy o bohatství tohoto 

koutu světa vedly roku 1602 k vytvoření silné a na mateřském státě často nezávislé 
Východoindické obchodní společnosti (Oost-Indische Co.). Ta začala formou koupí a přímého 
boje s domorodci a Portugalci získávat moc nad územím, z něhož později vznikla Nizozemská 
Východní Indie.9  

 
 NIZOZEMSKÉ KOLONIZAČNÍ ÚSILÍ A NIZOZEMSKÁ ÉRA (1602-1816) 
 
 Nizozemí bylo v raném novověku kapitalistickou hospodářsko-politickou velmocí. 
Spravovalo území, které svou rozlohou a počtem obyvatelstva převyšovalo je samé.  
V 16. a 17. století Nizozemci na kratší či delší dobu ovládali (ať už přímo nebo 
prostřednictvím Společností) Kapsko (roku 1652 založili Kapské město), Trinidad a Tobago, 
Cejlon (Srí Lanka), Guayanu – dnešní Guyana a Surinam, určité body na pobřeží dnešní 
Brazílie (Pernambuco), Indie, Angoly, Ghany, Malajsie a USA (na Švédech dobyli Delaware, 
roku 1626 založili Nový Amsterdam – dnešní New York). V době napoleonských válek, kdy 
Nizozemí ovládala Francie, obsadila takřka všechny nizozemské državy v zámoří Británie. Na 
Vídeňském kongresu pak Londýn Nizozemí vrátil jen právě Východní Indii, část někdejší 
Guayany – dnešní Surinam, a karibské ostrůvky Aruba, Bonaire, Curacao, Saba, St. Eustasius  
a St. Maarteen.10  
 Nizozemská forma kolonialismu je velmi podobná portugalské. Není náhodou, že 
Portugalci s Nizozemci často zápasili o stejná teritoria. Obě země většinou nevytvářely 
rozlehlá závislá území, ale zaměřily se na budování opěrných bodů, tvořících zázemí pro 
kupecké flotily, vezoucí náklad relativně lehkých, ale cenných komodit (koření). Rozlehlá 
Nizozemská Východní Indie je z tohoto pohledu spíše výjimkou. Není opěrným bodem, ale 
cílovou (respektive zdrojovou) zemí, místem produkce koření a surovin. Ostatně toto 

                                                 
9
 Trade wit the East. Rijksmuseum.  

https://www.rijksmuseum.nl/en/rijksstudio/timeline-dutch-history/1602-trade-with-the-east-voc 
10

 VAN DEN DOEL, Wim, The Dutch Empire. An Essential Part of World History. Bijdragen en mededelingen 

    betreffende de geschiedenis der Nederlanden, 2010, January, https://www.researchgate.net/ 
publication/284782661_the_dutch_empire_an_essential_part_of_world_history 
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teritorium nebylo spravováno dlouhou dobu korunou přímo, ale bylo majetkem soukromé 
společnosti.11  

 Pro nizozemský koloniální ”styl” byl charakteristický silný útlak domorodců, 
exploatace surovin a plodin, pouze nezbytně nutné investice a žádný pocit spoluzod-
povědnosti za osud původních obyvatel a jejich blahobyt. Pokusem o usnadnění správy bylo 
udělování evropského statusu zasloužilým domorodcům, zavedení evropského školského 
systému a další prostředky postupné asimilace. Tím dosáhli Nizozemci naprosto opačného 
výsledku, než zamýšleli: jen u podmaněného lidu urychlili vznik silného hnutí za nezávislost.12  
 Území, které konstituovalo pozdější korunní kolonii NVI, postupně vytvořila 
Východoindická společnost, a to buď smlouvami, nebo vítěznými válkami. 
 Na místě dřívějšího hlavního města jednoho ze vzdorujících domorodých států, Sunda 
Kelapa, Nizozemci roku 1609 vybudovali novou metropoli, Batavii. Roku 1619 byla uzavřena 
tzv. Indická dohoda Nizozemců s Angličany, která Nizozemí zajistila volnou ruku  

v Molukách a při dobývání dalších portugalských pozic. 
 Společnost pozvolna kumulovala kapitál, rozšiřovala svou flotilu a obratnou politikou 
”rozděl a panuj” uzavírala krátkodobá spojenectví z místními znesvářenými státy. Do svého 
zániku v roce 1799 Společnost vytvořila z celého území dnešní Indonésie (vyjma Východního 
Timoru, který zůstal portugalský) své protektoráty. Mezi lety 1624-1661 Společnost vlastnila 
dokonce ostrov Formosu (dnes Čínská republika – Tchajwan). 

 Občasná domorodá povstání byly vždy potlačena. Pro vytvoření efektivnější 
zprostředkovatelské sítě Společnost vítala stále rostoucí imigraci organizačně schopných 
Číňanů, kteří se v řadě případů stali mezičlánkem mezi domorodým obyvatelstvem  
a nizozemskými vládci. 
 Roku 1799 došlo k převzetím osad Společnosti Nizozemím, tehdy ještě republikou 
pod francouzským vlivem. Při napoleonských válkách, kdy Nizozemí samo bylo obsazeno 
Francií, jeho kolonie obsadili Britové. To se mezi lety 1811-1816 stalo i s NVI. Britská éra 
přinesla domorodcům značné ulehčení. Místodržitel Sir Thomas Ruffles zavedl řadu reforem, 
projevil nesmírný cit pro původní kulturu (pro Evropu objevil chrámový komplex Borobudur) 
a on i jiní britští emisaři kritizoval nizozemskou koloniální praxi.13  
 Po porážce Napoleona se Nizozemci do NVI. vrátili. Všechny britské reformy byly přes 
velký odpor původního obyvatelstva zrušeny. Protikoloniální odpor domorodců však 
pozvolna rostl a začal nabývat organizovanějších forem. 
 

                                                 
11

 Dutch East India Company, Trade Network, 18th Century. The Geography of Transport Systems.  
https://transportgeography.org/contents/chapter1/emergence-of-mechanized-transportation-systems/dutch-

east-india-company-trade-network/ 
12

 Education in the Netherlands East-Indies. Indonesia: Dutch Colonial Heritage.  http://indonesia -
dutchcolonialheritage.nl/Special%20Subjects/Education%20in%20Dutch%20East-India.pdf 
13

 VAN NIEL, Robert. Dutch Views and Uses of British Policy in India around 1800. Itinerario, 22. XI. 2011. 

https://www.cambridge.org/core/journals/itinerario/article/abs/ii-dutch-views-and-uses-of-british-policy-in-
india-around-1800/BDA9693BBD077069E8C562DF2583B192 
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 NIZOZEMSKÁ VÝCHODNÍ INDIE MEZI LETY 1816-1942 
 
 Systém koloniální správy v NVI a jeho fungování 
 
 Když bylo Nizozemské království roku 1814 restaurováno (v Evropě zahrnovalo ještě 
dnešní Belgii a Lucembursko), byla NVI přímo podřízena panovníkovi. Král či královna tak de 
iure přímo spravoval/a tuto kolonii, která podléhala jejím rozkazům i dozoru. De facto však 
tuto správu prostřednictvím koruny vykonávalo odpovědné ministerstvo kolonií, které 
muselo veškeré ze zákona stanovené záležitosti předkládat oběma sněmovnám v mateřské 
zemi k rozhodnutí. 
 

Generální guvernér14  
 

 Skutečným vládcem a hlavou exekutivy celé NVI byl až do příchodu Japonců generální 
guvernér, sídlící v Buitenzorgu na Jávě. Byl hlavou exekutivy celé kolonie a místokrálem, 
který společně s Raad van Indië (Indickou radou) předkládal nizozemskému parlamentu ke 
schválení každoroční rozpočet. Generálního guvernéra, stejně jako viceprezidenta, členy 
Indické rady, prezidenta nejvyššího soudu NVI, předsedu účetní komory i generály 
koloniálního vojska jmenoval panovník. 

 Generální guvernér vykonával vládu v celé NVI ve jménu nizozemského panovníka  
a byl jemu, respektive parlamentu, odpovědný. Sám jmenoval veškerou úřední 
administrativu (kromě již uvedené nejvyšší), rozhodoval ve všech záležitostech vnitřní správy 
kolonie, a to buďto samostatně, nebo, v některých ze zákona stanovených případech, 
společně s Indickou radou.  
 

Indická rada (Raad van Indië) 
 

 Jednalo se o orgán, skládající se ze 4 členů a z víceprezidenta. Jeho členové byli 
jmenováni vládou. Měl většinou význam pouze jako poradní sbor, jehož doporučení musel 
generální guvernér brát na vědomí jen v určitých, zákonem předem stanovených 
záležitostech.15 Jedni z mála ”domorodých” členů tohoto orgánu byli Achmad Djajadiningrat  
a Sujono. 
 

Volks-raad (tzv. Národní rada)16  

 
 Jedná se o těleso, k jehož vzniku dala impuls – v rámci tzv. ”etické politiky” první 
konference strany Sarekat Dagang Islam, která se konala roku 1916 v Bandungu. Na zde 
vznesený požadavek svrchovanosti NVI, založený na spolupráci domorodců s Holanďany, 
odpověděli Nizozemci roku 1918 právě zřízením Národní rady. Toto zákonodárné 
shromáždění nemělo téměř žádnou moc, pouze status poradního orgánu. Bylo složeno 
nejméně ze 49 členů i s předsedou, kterého jmenoval panovník. Ostatní členové byli  
                                                 
14

 Governors General of the VOC and WIC. The Dutch Golden Age. 
http://thedutchgoldenage.nl/people/governours%20of%20the%20voc%20and%20wic.html  
15

 De Raad van Indië. Taco Tichelaar. 

http://tacotichelaar.nl/wordpress/nl/vereenigde-oostindische-compagnie/de-raad-van-indie/ 
16

 Volksraasd. Britannica. https://www.britannica.com/topic/Volksraad 
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z poloviny jmenováni generálním guvernérem a to tak, že jedna čtvrtina připadala na 
domorodé obyvatelstvo (především proholandsky loajální aristokracii a vyšší úřednictvo), 
čtvrtina přišla na Holanďany či ”cizí usedlíky v NVI”. Druhou polovinu volily tzv. ”Gewestelijke 
raden” (krajské rady), zřízené při každé residenci (kraji či provincii). Ty volily 12 členů 
pocházejících z domorodého obyvatelstva (převážně proholandsky loajálního vládního 
úřednictva, aristokracie) a zbylých 12 Holanďanů a ”usedlých asijských cizinců” (Číňanů, 
Arabů atd.). Národní rada jednala jako poradní sbor o zákonech, které měl v úmyslu 
generální guvernér vydat v rámci legislativy, stanovené holandskou vládou. Pouze při 
projednávání rozpočtu a rozhodnutí o uzavření půjčky pro celou Nizozemskou Východní Indii 
bylo její usnesení pro generálního guvernéra závazné a on byl povinen se jím řídit.17  
 Indonéští zástupci v radě byli voleni nepřímo regionálními radami a někteří členové 
byli jmenováni koloniálními úředníky. Později se tento útvar přeměnil v polo-legislativní 
shromáždění. Mezi členy tohoto orgánu patřili prominentní emancipační vůdci, jako např. Dr. 
Tjipto Mangunkusomo, H. O. S. Tjokroaminoto, Abdul Moeis, Dr. G. S. S. J. Ratulangi,  
M. H. Thamrin, Wiwohoto, Sutardjo Kartohadikusumo. Dr. Radžiman a Sukadjo Wiryo-

pronoto. 
 

Územní a správní členění NVI18  
 

 Meziválečná Nizozemská Východní Indie se dělila na 36 krajů či provincií, v jejichž čele 
stál místodržitel, obvykle titulovaný (podle anglického zvyku) ”resident” (resident 
= zmocněnec holandské vlády, přidělený ke dvoru domorodého vladaře, aby vykonával 
faktickou vládu; jeho úřad se nacházel mimo vlastní sídlo domorodého vladaře). Existovala 
čtyři zvláštní území, jejichž místodržitel měl titul ”guvernéra”: Aceh (se sídlem v Kotaradě), 
severní Sumatra, (se sídlem v Medanu), Celebes a sousedící ostrovy (se sídlem v Makasaru)  

a Ambon s přilehlými ostrovy včetně Západní Nové Guineje (se sídlem v Ambonu). Na úrovni 
jednotlivých okrsků moc vykonávali residentům podřízeni ”asistent-residenti” Okrsky se dále 
dělily na menší okresy, kde státní správu řídil tzv. ”kontroleur” – podřízený asistent-
residenta.  
 Každá krajská residence měla při sobě státní úřady, pokladnu, policejní stanici či 
vojenskou posádku. V jejím sídle byly i soudy první instance (podléhaly jim Evropané  
v civilních věcech do výše 500 guldenů), domorodé obyvatelstvo podléhalo ve věcech 
trestních a civilních ”asistent-residentovi” a v přestupkových věcech do výše 50 holandských 
zlatých – stejně jako Evropané – ”kontroleurovi”. V trestních věcech platil v NVI až do 
japonské okupace nizozemský právní řád. Trest smrti zde stále existoval, ačkoli v  evropském 
Nizozemsku byl již zrušen. 
 Do vlastní nizozemské koloniální správy spadala též území, která byla nominálně 
spravována místními domorodými vládci (sultán, radža, tungku, apod.). Ti však byli ve 
skutečnosti pouhými loutkami v rukou koloniální správy a nedisponovali faktickou mocí. Tyto 
domorodé státy měly název ”zelibestuur”, což znamenalo ”samosprávné”. Neznamenalo to 
však takovou samosprávu, kde lid svými zástupci spravuje veřejné záležitosti. Byla tím 
míněna taková samospráva, kde byla ponechána správa dřívějším nezávislým knížatům, 
                                                 
17

 TEEUWEN, Dirk. Government of the Netherlands East-Indies . Indonesia – Dutch Colonial Heritage, 2015. 
http://www.indonesia-dutchcolonialheritage.nl/IndInstutions/DutchColonialGovernment.pdf 
18

 Growth and impact of the Dutch East India Company. Britannica. 
https://www.britannica.com/place/Indonesia/Growth-and-impact-of-the-Dutch-East-India-Company 
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ovšem při současném zachování a respektování nizozemskou vládou zavedených zákonů, 
jimiž se dřívější domorodé obyčeje a zákony zcela změnily. Domorodým vladařům byly 
nizozemskou vládou přiděleni vládní úředníci, kterým byli de facto podřízeni, takže ”jejich 
vláda” byla spíše nominální a napomáhala tak upevňování nizozemské koloniální moci. 
Jednalo se spíše o nizozemské protektoráty. Odměnou za svou pasivitu dostávali domorodí 
panovníci z rozpočtu kolonie roční služné. Soudnictví bylo vyňato z jejich rukou a konalo se 
jménem nizozemského panovníka. Vojenství bylo čistě nizozemské, jen v některých 
ojedinělých případech si směl domorodý vladař držet své vojsko, které představovalo jen 
jeho tělesnou stráž. 
 

Soudnictví19  

 
 V soukromoprávních věcech byly respektovány domorodé zvyklosti a soudy se řídily 
tímto obyčejovým právem zvaným ”adat”. Při přelíčeních, kde rozhodoval Korán anebo jiná 
islámem stanovená pravidla, byl vždy přítomen ”muftí”, tj. nositel islámské vyšší důstojnosti 
(znalý práva). V menších místech pak místo něho přebíral působnost tzv. ”pengulu” (islámský 
hodnostář – rádce a vykladač islámského práva), před nímž se uzavíraly (a rozváděly) sňatky. 
Vláda si vyhrazovala dozor nad prováděním těchto pravomocí. Původně soudnictví příslušelo 
domorodým vládcům a knížatům či jejich rádcům, posléze toto připadlo již shora zmíněným 
činitelům a obecním starostům. Proti rozsudkům kontroleura (i vůči Evropanům) 
neexistovalo odvolací právo. Proti rozsudkům sborových soudů se bylo možno odvolat k tzv. 
”Raad van justitie” (jichž bylo celkem 5 v celé kolonii), nejvyšší instancí pak byl 
”Hooggerechtshof van Nederlands Indië” sídlící v Batávii. 
 

Školství 
 

 Školství začalo být v NVI soustavněji budováno teprve na počátku XX. století. Tehdy 
se začaly pro domorodé obyvatelstvo zřizovat jednotřídní a dvoutřídní obecné školy. Roku 
1900 školu navštěvovalo 128 390 domorodých obyvatel; roku 1917 již okolo 750 000 žáků. 
Existovaly dva druhy základních škol (se dvěma nebo pěti ročníky), v nichž se žáci učili žáci 
psát latinkou. Vedle toho byly zřizovány obecné školy, kde se vyučovalo v holandštině. Ty 
byly navštěvované dětmi Evropanů a domorodých vyšších vrstev (dětmi vladařů, aristokracie, 
vyšších a nižších vládních úředníků). Po sedmitřídní obecné holandské škole bylo možno 
pokračovat na tříletých odborných školách (kde se vyučovalo stavitelství, zemědělství, 
dolování, strojnictví, atd.). Zde byl vzděláván kádr nižších vládních úředníků, kteří mohli 
zastávat místa v místní samosprávě. Postupně byly zaváděny i školy pro výchovu 
domorodých lékařů, zvěrolékařů, obchodníků apod. Ze střední školy zvané ”vyšší měšťanská” 
(Hooge burgerschool) bylo možno postoupit na univerzitu. Mezi lety 1920 až 1927 byly na 
Jávě založeny první vysoké školy: právnická fakulta, lékařská fakulta (Surabaya) a technická 
škola (Bandung). Vzdělaní domorodci – bez ohledu na svůj původ – se mohli vypracovat až na 
pozici regenta, do níž byli předtím vybíráni pouze představitelé z okruhu domorodé šlechty.20  

                                                 
19

 CRIBB, Robert. Legal Pluralism and Criminal Law in the Dutch Colonial Order. Indonesia, 2010, October. 
https://www.jstor.org/stable/20798232?seq=1#metadata_info_tab_contents  
20

 Education in the Netherlands East-Indies. Dutch Colonial Heritage.  
http://indonesia-dutchcolonialheritage.nl/Special%20Subjects/Education%20in%20Dutch%20East-India.pdf 
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 Mimo technickou fakultu daly výše jmenované školy svým sloučením vzniknout  
v roce 1964 jakartské univerzitě, která tvoří nejvyšší metu současného vzdělávání v nezávislé 
zemi. 
 

Armáda21  
 
 Koloniální armáda Nizozemské Východní Indie čítala v meziválečném období celkem 
37- 40 000 mužů, doplňovaných dobrovolníky (zčásti Evropany, většinou však ”loajálními 
proholandsky orientovanými domorodci” – především křesťanskými Ambonci, kteří byli pro 
své bojové umění vysoce ceněni). Není bez zajímavosti, že vedle jiných národností zde 
nacházíme i několik Čechů a československých Němců.  
 Důstojnický sbor, složený většinou čistě z Nizozemců nebo míšenců nizozemského 
původu po otci, byl vzděláván na vojenských akademiích v Nizozemí. Podle statistických 

údajů bylo samotných Evropanů v koloniální armádě nejvíce v roce 1895, a to 16 395, 
počátkem třicátých let XX. století se jejich počet snížil na 8 000. Pro posílení evropského živlu 
v koloniální armádě byly od roku 1917 vládou zřizovány milice, do nichž povinně vstupoval 
každý tělesně schopný Holanďan žijící v NVI ve věku od 18-45 let. (presenční služba 8 a půl 
měsíce, pro jízdu 2 roky). Funkcí koloniální armády a námořnictva mělo převážně být 
zakročování proti náhlým povstáním a obrana kolonie proti vnějšímu nepříteli. Stav loďstva 
nizozemské koloniální armády byl nízký, což se projevilo i při japonské agresi  
v roce 1942. Tehdy se loďstvo NVI skládalo ze 3 obrněných křižníků, 16 torpédových lodic   
a 7 ponorek. Výlohy na vydržování armády hradila kolonie sama. 
 

Emancipační hnutí domácího domorodého obyvatelstva, etická politika  
 a obrozenci; vznik politických stran v Indonésii 

 
 Již zmíněné zmírnění útlaku za krátké doby vlády Britů vedlo po znovunastolení 
nizozemské moci roku 1816 k sérii povstání. Jejich potlačování se vleklo až do 30. let 

XIX. století a bylo pro nizozemskou správu velmi finančně nákladné. Dílem z tohoto důvodu, 
dílem ze snahy po vyšších ziscích, přistoupili Nizozemci k nucení domorodců, aby pěstovali na 
části svých polí průmyslové plodiny – například kaučukovník. Tyto plodiny museli za 
předepsané ceny prodávat Nizozemcům. To jen zvýšilo nepopularitu Evropanů u místního 
obyvatelstva.22  
  Důležitou postavou tohoto období je Edward Douwes Dekker (1820-1887), který 
odešel ve svých osmnácti letech do NVI, kde se stal úředníkem vnitřní koloniální správy. Ten 
z titulu své funkce upozorňoval na mnohé nedostatky a nešvary nizozemské koloniální 
administrativy a u svých nadřízených proti nim protestoval. Rozhořčoval se nad zneužíváním 
pravomocí mnohými koloniálními úředníky, nad zneužíváním státních finančních prostředků 
místními domorodými vládci a představiteli nizozemské koloniální administrativy. 
Upozorňoval na rostoucí korupci ve státním aparátu NVI, která vedla i k zvýšení státního 
deficitu kolonie. Tyto nespravedlnosti podle něho byly důvodem mnoha lidových vzpour  
a odporu vůči nizozemské koloniální správě a jejím ”napomahačům” vůbec. Kvůli těmto svým 
                                                 
21

 Royal Netherlands East Indies Army. Military Wikia. 
https://military.wikia.org/wiki/Royal_Netherlands_East_Indies_Army 
22

 PRIYADARSHAN, P., M. Refinements to Hevea rubber breeding. Tree Genetics  and Genomes, 2017, January. 
https://www.researchgate.net/publication/312599347_Refinements_to_Hevea_rubber_breeding 
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postojům se Dekker dostával do stále ostřejších konfliktů se svými nadřízenými,  
a nakonec byl degradován a propuštěn za služeb nizozemské korunní kolonie. Odešel do 
Bruselu, kde se rozhodl ”vykřičet své rozhořčení a hoře na papír”. Začal psát pod 
pseudonymem ”Multatuli” (latinsky znamená multa tuli – mnoho jsem trpěl). Své zkušenosti 
s nizozemskou koloniální praxí získané jako její aktivní vykonavatel v NVI vylíčil ve svém díle 
”Max Havelaar”. Jeho hlavním záměrem bylo vzbudit odpor proti útlaku a vykořisťování 
”třiceti milionů poddaných NVI”, protestovat proti rozbujelosti korupce a žádat jak ozdravění 
koloniální správy v kolonii, tak i ”její záchranu zákonnou cestou, kde je to jen možné”. Doba 
vydání tohoto díla se časově shodovala s  nástupem trendů v nizozemském veřejném mínění, 
které samy považovaly exploatační poměry v nizozemských koloniích za neudržitelné. Věhlas 
tohoto díla, které detailně popsalo to, co evropská veřejnost jen neurčitě tušila, pak dále 
umocnil již probíhající výměnu názorů v nizozemské společnosti. Text sám se stal 
i argumentem, používaným v rámci parlamentních rozprav. Tlak veřejného mínění si pak 
vynutil přehodnocení nizozemské politiky vůči této zámořské koloniální državě a vykonávání 
vládní správy v ní. To se projevilo v konkrétní podobě až s nástupem liberálů  
k moci v Nizozemí v 80. letech XIX. století. Tato strana v nizozemském parlamentu prosadila 
tzv. ”etickou politiku”. Její uplatňování v NVI mělo splatit ”morální dluh” vůči zámořským 
domorodým poddaným a být vyjádřením odpovědnosti křesťanské mocnosti za domorodé 
obyvatelstvo kolonie. V praxi se jednalo o pokus přinést zlepšení životních podmínek 
domorodému obyvatelstva formou osvěty, zřizování škol, nemocnic, různých vládních komisí 
na dohled proti případnému vykořisťování domorodých pracovníků evropskými plantážníky 
či zaměstnavateli. Slibováno bylo i aktivnější začleňování místních domorodých elit do 
výkonu koloniální správy NVI. Prakticky se to odrazilo na zavedení pracovního zákoníku roku 
1900 v NVI, který přikazoval všem majitelům plantáží větších než 100 akrů půdy zřizovat pro 
domorodé dělníky školu. Roku 1900 v rámci této politiky založili Nizozemci školu pro výcvik 
domorodých lékařů STOVIA (School tot opleiding van inlandsche artsen) a školu pro výcvik 
domorodých úředníků OSVIA (Opleidingscholen voor inlandsche ambtenaren), z nichž se 
později rekrutovali mnozí z významných indonéských emancipátorů. Dále pak založili první 
zemědělskou školu v roce 1903, učitelský ústav (1906) a střední veterinářskou školu (1907). 
V praxi etická politika nepřinesla zásadní  změny ve způsobu spravování této kolonie 
nizozemskou administrativou, znamenala však určitý předěl v postoji Nizozemců vůči svým 
domorodým poddaným, kterým skýtala určité zmírnění životních podmínek a naději na jejich 
postupné zlepšení, včetně možnosti profesního uplatnění. Její význam se pak v konečném 
důsledku odrazil zejména v osvětové výchově. Absolventi nově vzniklých škol západního 
typu, byť je jednalo převážně o členy domorodých aristokratických elit, se stali prvními 
efektivnějšími bojovníky za nezávislost své země a zasloužili se o formování politického 
”indonéského národa”.23  
 Nezdar výše zmíněných povstání, stejně jako aplikace systému ”etické politiky”, měly 
za výsledek, že domorodá elita začala pomýšlet na organizovanější formu svého života (která 
v konečném důsledku vedla i k organizovanějšímu odporu proti nizozemskému kolo-
nialismu). 

                                                 
23

 PARNELL, Lindsay. Multatuli’s Max Havelaar and the Dutch in East Asia. Culture Trip, 28. X. 2016. 
https://theculturetrip.com/europe/the-netherlands/articles/multatuli -s-max-havelaar-and-the-dutch-in-east-

asia/ 
Max Havelaar. Britannica. https://www.britannica.com/topic/Max-Havelaar 



Ochrana & Bezpečnost – 2020, ročník IX., č. 1 (jaro), ISSN 1805-5656. 
Mgr. Martin LIMBACH, Nizozemská Východní Indie – Indonés ie a  její s tyky s  Českos lovenskem (2020_A_02) 

 

 
Vydává: Ochrana a  bezpečnost o. s ., IČ: 22746986 

Lamačova 825/11, 152 00 Praha 5, http://ochab.ezin.cz, ochab@emai l .cz  
 

15 

 Nositelem všech těchto aktivit (nazvěme je souhrnně emancipátory) byla v takřka 
všech případech domorodá aristokracie. Meziválečná NVI neměla – vyjma některých Číňanů, 
Indů a Arabů – do vyhlášení nezávislosti domorodou střední vrstvu. Tu vytvořili až po delším 
vývoji nižší šlechtici. Znovu opakuji: buditelé – včetně komunistů – byli převážně 
aristokratického původu. Pouze oni byli ”politickým národem”, autory i adresáty politických 
či kulturně-osvětových manifestů. Ačkoli se proklamace (po roce 1928) často obracely na 
”indonéský lid” a řada šlechticů byla zajedno v tom, že by tento lid měl mít vzdělání (myšleno 
západní), přece jen byl tento široce pojatý lid fikcí. 
 Ve funkčním smyslu slova pak byl výše uvedený a ze šlechticů složený ”politický 
národ” dále strukturován na tři názorové proudy: 
 

1) Původní vládci, členové nejvýše postavených starých, tradičních javánských 
aristokratických rodů, tzv. priyayi. Často se jednalo o loutky v rukou Nizozemců. Chtěli 
zachování statu quo. 

2) Nejvyšší šlechta, ale taková, která byla více vzdělána, často na Západě, a která 
požadovala alespoň pomalé reformy, prováděné shora a za pomoci Nizozemců. 
Spolupracovali s koloniální administrativou a zastávali v ní některá místa. Chtěli rozšířit 
vzdělání všemu lidu, nebo alespoň pro domorodou elitu. Byli pro rozvoj národních 
javánských tradic i kultury jakožto nejúčinnějšího prostředku proti politicko-sociální 

nestabilitě kolonie.24 
Jávánskou aristokracii považovali za jedinou sílu, schopnou přivést svůj národ bez 

narušení tradiční hierarchie do moderní doby. Emancipace indonéského národa přijde shora, 
od členů tradičních elit, kteří prošli západním vzdělávacím systémem. Mezi přední 
představitele těchto novodobých indonéských buditelů, odchovaných ve školách ”západního 
typu”, byli aristokrat Hadiningrat a především jeho na svou dobu nebývale vzdělaná neteř 
princezna Ratu Raden Adjeng Kartini. Kartini byla poslána do školy západního typu na žádost 
nizozemských představitelů tzv. etické sociální politiky. I emancipační názory této skupiny 
však měly své mantinely. Hadiningrat například roku 1899 prohlásil: ”Jsem rozhodně proto, 
ukázat domorodcům, že je správné a vhodné dát i nešlechticům příležitost vyniknout  
v úřadech vzděláním, snaživostí a odpovědností. Nemyslím si však, že je žádoucí na 
současném stupni vývoje, když lid neměl příležitost být osvícen a utvořit si jasné názory, 
povyšovat mnoho nešlechticů.”25  

3) Střední a nižší šlechta, vzdělaná na Západě, v Malajsii nebo na některých 
vzdělávacích školských ústavech západního typu v NVI. Tato skupina říkala ”ne” spolupráci  
s Nizozemím, požadovala reformu ”zdola”. Chtěla odstranit koloniální řád, ať už ozbrojeným 
či neozbrojeným odporem.  
 

                                                 
24

 PALMIER, Leslie. The Javanese Nobility under the Dutch. Comparative Studies in Society and History, 1960, No. 2.  

https://www.jstor.org/stable/177815 
25

 Raden Adjeng Kartini. Biography.com. https://www.biography.com/activist/raden-adjeng-kartini  
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 Stejně tak jako tři skupiny ve funkčním smyslu slova lze vytyčit tři myšlenkové proudy 
po stránce obsahové: 
 

1) Islamisté.26 Odchovanci islámské tradice a islámských škol, které posilovali 
javánského (minangkabauského, indonéského) ducha proti vlivům cizí, evropské koloniální 
kultury. Javánští muslimští představitelé vytýkali tzv. priyayi jak jejich náboženskou vlažnost 
(v podobě jimi zastávaného krajně synkretizovaného islámu se silnými hinduistickými prvky, 
obohaceného o starojavánskou tradici) tak i jejich napomáhání koloniálnímu řádu (většina  
z nich zastávala úřednická místa v koloniální administrativě). Příklad islamistického 
názorového proudu je organizace Sarekat Islam. 

2) Levicoví radikálové (později Komunisté).  Jejich ”svůdný” ideologický background 
byl do velké míry importován (z Evropy a Číny), v souostroví však rychle zapustil kořeny. 
Příkladem může být Sociálně demokratické sdružení Indie ISDV (Indische Sociaal -
Demokratische Vereeniging).  

3) Radikální emancipátoři (někdy nazýváni ”Nacionalisté”). Vzorem pro ně byl Ghándí 
a Sunjatsen, někdy i síla Japonska, které porazilo Rusko roku 1905. Nechtěli se neustále 
ohlížet po evropských dokonce ani islámských vzorech a hledali kořeny vlastní. Příkladem 
budiž instituce jako Budi Utomo či Balai Pustaka. 
 

 Mezi těmito směry existovalo mnoho propojení. Nakonec největší úspěch sklidila 
syntéza všech tří proudů dohromady, jehož autorem byl Soekarno. Jeho směs náboženských, 
sociálních a protievropanských prvků bývá nejčastěji nazývána jako marhaenismus 
(soekarnismus). Tato ideologie oslovuje ”miliony těch nejmenších z nejmenších”, masy 
nemajetných ”Indonésanů”. Podle Soekarnových slov se jedná o jedinou možnou 
proletářskou ideologii v indonéských koloniálních a feudálních poměrech. Socialismus 
evropského typu zde podle něho nemá místo, protože namísto proletářů zde nacházíme  
v drtivé většině drobné rolníky, maloobchodníky, kulie a rybáře. Sociální prvek byl zároveň 
nerozlučně spjat s ”nacionální” a protikoloniální rétorikou. K těmto nejchudším se tato 
ideologie obrací, jejím konečným cílem je vybudování sociálně spravedlivé společnosti 
”socialismu indonéského typu” na principech ”Pančasíly”.27  

 
 Z následujících funkčních a ideových štěpení vznikala v období 1. poloviny XX. století 
řada politických a společenských organizací, jejichž přehled se zde pokusím přiblížit: 
 
 Důležitým hnutím, proklamujícím nezbytnost moderního západního vzdělání pro 
pozvednutí národa, byla organizace Budi Utomo (Vysoký cíl, Vznešená snaha). Ta byla 
založena 20. května 1908. Tato původně vzdělávací organizace se postupem času 
transformovala v politickou stranu. Stejně tak jako další indonéská emancipační hnutí byla 

                                                 
26

 FRANKLIN, Nathan, John. Islam and the Dutch in the East Indies: Oppression or Opportunity? The European 
Legacy, 2020, No. 5.  

https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/10848770.2020.1760467?journalCode=cele20  
27

 Birthplace of PANCASILA, The 5 Pil lars of INDONESIA. Wonderful Indonesia. https://www.indonesia.travel/ 
id/en/news/ende-soekarno-s-exile-birthplace-of-pancasila-the-5-pillars-of-indonesia 
Pendidikan Moral Pancasila, (Prof. Darmodiharjo, D, Prof. Dr. Setiadi, Brigjen. Dr. Notosusanto, N.,  

Prof. Dr. Bachtiar, H. W., Prof. Tjitrowinoto, S. eds.) Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan Direktorat 
Jenderal Pendidikan Dasar Dan Menengah, Jakarta 1980, p. 41-44. 
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strana inspirována japonským vítězstvím nad Ruskem v roce 1905. Zakladatel strany,  
dr. Sutomo, byl v té době studentem na škole STOVIA (School tot Opleiding van Inlandsche 
Artsen). Velký vliv na Sutoma měly osobnosti jako Dr. Wahidin Sudirohusodo, Gunawan  
a Suradži. 
 Ideologií tohoto subjektu byla uchování dosavadního rozvrstvení společnosti, kde 
vzdělání náleželo pouze tradiční (více či méně javánské) aristokracii. Většina jeho zakladatelů 
patřila právě k nejvyšší javánské aristokracii, která se cítila být výhradním nositelem úkolu 
přivést svůj (respektive šíře chápaný indonéský) ”národ” do moderní doby.28  
 Další významnou organizací je nakladatelství Balai Pustaka. Jednalo se o instituci, 
vzniklou transformací tzv. Komise pro lidovou četbu. Ta byla založená Nizozemci roku 1907  
v Batávii a finančně podporovaná v rámci tzv. etické politiky. Jednalo se o ústav, jehož cílem 
mělo být překládání evropské literatury do místních jazyků (javánštiny, sundštiny, 
madurštiny, atd.). 
 Na půdě této Komise se velmi angažovali redaktoři aristokratického původu, 
vystudovaní v moderních západních školách, ale i v tradičních školách v Malajsii, často 
Minangkabauci.29  
 Tento kolektiv pod vedením šéfredaktora Nursutana Iskandara si čím dál častěji 
pokládal otázku: proč jenom překládat evropskou literaturu, proč nepsat díla vlastní, nebo 
překládat starší díla tradiční (Ramajánu a jiné původní hinduistické  a buddhistické mýty). Vliv 

této Komise na popularizaci tradiční národní a lidové tvorby měl takový ohlas, že již sama 
nizozemská koloniální správa neměla roku 1917 nic proti tomu, aby se tato Komise 
přejmenovala na nakladatelství Balai Pustaka. S tím však byla spojena další významná změna. 
Vše, co v Balai Pustaka od té doby vydávali, bylo převážně v malajštině. Tito redaktoři však 
tvrdili, že se jedná o novodobou, pokrokovou indonéštinu. Překlady do jiných místních jazyků 
tím pádem bojkotovali. Kdo se cítil být ”pokrokovým redaktorem”, ten vydával v malajštině-

indonéštině. Původní autoři vzešlí z tohoto nakladatelství se sami nazývali ”indonéskými” 
národními autory.  
 Skutečnost, že transformace Komise v nakladatelství Balai Pustaka bylo schváleno  

a financováno z peněz koloniální administrativy, potvrzuje, že celý proces byl veden vírou 
v to, že nově vzdělaná vrstva domorodců bude snáze ovlivnitelná Nizozemci, což posílí 
popularitu Evropanů u širokých vrstev obyvatelstva. To byl však nakonec omyl.  
 Roku 1909 vzniká Asociace muslimských obchodníků (Sarekat Dagang Islam) pod 
vedením Hadži Samanhudiho a Radena Mas Tirtoadisoerjoema. Zprvu tato organizace 
usilovala o prosazování a propagaci indonéských středostavovských obchodních zájmů  

v nizozemské Východní Indii. Roku 1912 se transformovala v politickou stranu, jejíž název 
zněl Sarekat Islam. Mezi vůdčí osobnosti této organizace patřil H. O. S. Tjokroaminoto a Haji 
Agus Salim.30  
                                                 
28

 Education in the Netherlands East-Indies. Indonesia: Dutch Colonial Heritage.  http://indonesia -
dutchcolonialheritage.nl/Special%20Subjects/Education%20in%20Dutch%20East-India.pdf 
29

 DOBBIN, Christine. Economic Change in Minangkabau as a Factor in the Rise of the Padri Movement, 1784-
1830. Indonesia, 1977, No. 23. https://www.jstor.org/stable/3350883  
30

 Mustakif, Muhammad Kaffin; Mulyati, Mumung. Sarekat Dagang Islam (SDI) (1905 -1912): 
Between The Savagery of Vereenigde Oostindische Compagnie (VOC) and The Independence of Indonesia  
International Journal of Nusantara Islam, 2019, June, p. 1-17.  
https://www.researchgate.net/publication/334675676_Sarekat_Dagang_Islam_SDI_1905 -

1912_Between_The_Savagery_of_Vereenigde_Oostindische_Compagnie_VOC_and_The_Independence_of_Ind
onesia 
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 Vedení organizace, rekrutující se převážně z řad nižší aristokracie, která vystudovala  
v moderních západních školách a nepatřila k vyšším úředníkům holandské koloniální 
administrativy, zastávalo názor, že priyayi nesou hlavní zodpovědnost za kolaboraci  
s nizozemskými kolonisty a úpadek NVI. Pokládali je za překážku rozvoje domorodého 
společnosti a na rozdíl od výše zmíněných buditelských směrů a snah (princezna Kartini, Budi 
Utomo) nestavěli svůj buditelský program na spolupráci s nizozemskou koloniální vládní 
administrativou, ale na povznesení širokých vrstev populace na platformě is lámu. Svou 
pozornost upřeli k obchodníkům a řemeslníkům, jako zárodku nově se rodící střední třídy, 
kterou NVI až do vyhlášení své nezávislosti ve větším počtu postrádala. Zásady přijaté při 
ustavení této organizace byly: 
 

 podpora obchodu 
 pomoc svým členům, ocitnuvším se v zoufalé situaci 
 prosazování obchodních a materiálních zájmů původních obyvatel  
 péče o záležitosti islámu 

 
 Výrazným představitelem organizace byl Umar Said Tjokroaminoto. Jeho působivé 
projevy k lidovým masám (kde vyzdvihoval zbídačování a útlak národa nizozemskými 
kolonisty) vedly k tomu, že byl javánským lidem brzy považován za ”Heru tjokro” (javánského 
spasitele, krále ). Tjokroaminoto byl též odchovancem moderního západního školského 
systému (absolvent úřednické školy OSVIA) a patřil k nižší javánské šlechtě. Přitom si získal 
autoritu a sympatie lidových vrstev. Stal se populární, až mythicky uctívanou postavou, a to 
nikoli jen pro Javánce, ale i pro další etnika kolonie. Díky němu vzrostla členská základna 
Islámského svazu od roku 1912 do roku 1914 téměř sedminásobně (ze 

60 000 na 400 000 členů). Sarekat Islam, jehož členská základna nesestávala z tradičních 
nejvyšších javánských panovnických a aristokratických elit, byl první domácí organizací 
tohoto druhu, která rozbila monopol šlechty na boj o emancipaci země a dala prostor  
i nešlechtickým vrstvám.31  

”Lid proudí do Islámského svazu, protože hledá svá práva a protože je u svých 
tradičních patronů (domácí aristokracie) hledal marně.”32  
 Budi Utomo a Sarekat Islam přitom nebyly původně vysloveně protinizozemské 
organizace. O tom ostatně svědčí skutečnost, že generální guvernér na jejich doporučení 
roku 1918 vytvořil Volksraad. 
 Co se dalších organizací týče, musíme uvést, že za účelem sociálních a ekonomických 
reforem založil v roce 1912 K. H. Achmad Dahlan v Yogjakartě pokrokovou muslimskou 
reformní organizaci Muhammadijah. 
 V prosinci stejného roku založil E. F. E. Douwes Dekker (později zvaný Setiabuti, 
pravnuk slavného E. D. Dekkera, známého pod pseudonymem ”Multatuli”) spolu s Dr. Tjipto 
Mangoenkoesoemem, Ki Hajar Dewantorem a Radenem Mas Soewardi Soerjaningratem 
Indickou stranu. Cílem strany bylo dosažení úplné nezávislosti NVI pod heslem ”Indië los van 

                                                 
31

 AL MAKIN. Haji  Omar Said Tjokroaminoto: Islam and Socialism (Indonesia, 1924/1963). Researchgate, 2016.  
https://www.researchgate.net/publication/320456196_Haji_Omar_Said_Tjokroaminoto_Islam_and_So cialism_
Indonesia_19241963 
32

 FRANKLIN, Nathan. Islam and the Dutch in the East Indies: Oppression or Opportunity? European Legacy, 

2020.  https://www.researchgate.net/publication/ 
341185264_Islam_and_the_Dutch_in_the_East_Indies_Oppression_or_Opportunity 
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Holland!” (tj. ”Nizozemská Východní Indie pryč od Nizozemí!”). Všichni čtyři jmenovaní 
aktivisté byli koloniální vládou posláni roku 1913 do exilu.33  

 V téže době začal v NVI na síle nabývat radikálně sociální směr. Vladimír Iljič Lenin 
roku 1913 napsal takřka prorocká slova: ”... Po hnutí v Rusku roku 1905 se demokratická 
revoluce hned přenesla do celé Asie – do Turecka, Persie a Číny. Vzmáhá se vření v Britské 
Indii. Je zajímavé, že revolučně demokratické hnutí zasáhlo nyní i Holandskou Indii, ostrov 
Jávu a jiné holandské kolonie, které mají téměř 40 milionů obyvatel... Probuzení Asie   
a počátek boje uvědomělého evropského proletariátu o moc počátkem XX. století ohlašuje 
nové období světových dějin.”34  
 A to se i potvrdilo: Již v předvečer první světové války bylo v souostroví možno 
pozorovat vznik řady radikálně levicových organizací. Nezřídka v nich působili Číňané, 
sledující vývoj v jejich domovině po Sunjatsenově revoluci. Roku 1913 do Jakarty  
z Rotterdamu přijel odborář Hendricus Sneevliet. Ten opustil Evropu, kde se stal pro své 
radikálně levicové názory nežádoucí. V NVI se mu podařilo z původně nepolitických 
železničních odborů v roce 1914 spolu s  dvěma krajany Baarsem a Brandstederem vytvořit 
Sociálně demokratické sdružení Indie – ISDV (Indische Sociaal-Democratische Vereeniging).35  
 Jelikož v Holandsku na konci první světové války hrozilo propuknutí nepokojů, slíbili 
Holanďané Indonésanům udělení samosprávy. Tento slib vešel ve známost jako tzv. 
”listopadový slib”. Nebyl však splněn, a tak první světová válka neznamenala v prostředí NVI 
žádný důležitý předěl. I po jejím skončení pokračovaly všechny již zmíněné myšlenkově-
ideologické proudy ve svých aktivitách. 
 Pod vlivem událostí v sovětském Rusku se staly komunistické myšlenky i v NVI více 
populární. Tím se paradoxně zkomplikovala situace Sneevlietovy Sociální demokracie (de 
facto proto-komunistických buněk). Komunistická hesla totiž do svého programu zařadily  
i jiné organizace a skuteční proto-komunisté tak zůstali v jejich stínu. Například Islámský svaz 
v této době do svého programu zařadil množství levicově radikálních prvků. Skutečná síla pak 
vyplynula ze spolupráce obou těchto organizací, přičemž někteří lidé byli členy obou. Slabší 
sociální demokraté se pokusili početnější islamistickou organizaci ”dobýt zevnitř”. To se ale 

nezdařilo a vleklé personální spory v květnu 1920 vedly k rozštěpení Islámského svazu na 
pravé a levé křídlo.36 
  Z levice vzešla Komunistická strana Indonésie, KSI (Partai Komunis Indonesia, PKI). 
Jejími členy byl Semaun, Darsono Alimin, Musso Munawar a další. Semaun zároveň nepřestal 
být členem Islámského svazu. 
 Předseda Islámského svazu Tjokroaminoto, který sice původně nebyl proti programu, 
který v sobě spojoval Islám socialismus a nacionalismus, viděl, že v takto postaveném boji 
levicové organizace svou vyprofilovaností získávají a on, svou snahou být platformou pro 
všechny, ztrácí. Toto nebezpečí rozkladu Islámského svazu vedlo Tjokroaminota k většímu 
                                                 
33

 NIELS VAN, Heteren. “Indonesië los van Holland-nu" Het beeld van het Indonesische 
onafhankelijkheidsstreven in de revolutionaire arbeidersbeweging in Nederland in de jaren '20 en '30. Student 
Repository; Universiteit Leiden. https://studenttheses.universi teitleiden.nl/handle/1887/42358 
34

 LENIN? Vladimir, Il jich. The Awakening of Asia. Marxists.org. 

https://www.marxists.org/archive/lenin/works/1913/may/07b.htm 
35

 Indische Sociaal-Democratische Vereeniging. 1. I. 1985. ISBN: 978-90-67-65071-7. 
https://bril l .com/view/title/23531?language=en 
36

 HONGXUAN, Lin. Sickle as Crescent: Islam and Communism in the Netherlands East Indies, 1915 -1927. Studia 

Islamika, 2018, No. 2. https://www.researchgate.net/publication/ 
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důrazu na Islám ve svém Svazu. Vypudil z něj komunisty (mající dvojí členství) a po zbylých 
členech požadoval stranickou disciplinu (název organizace byl roku 1925 změněn na Partai 
Sarekat Islam Indonesia). Tím ale ztratil většinu stoupenců dosavadní volné organizace. 
Islámský svaz se tak stal natrvalo až druhořadou organizací ve společnosti. nic na tom 
nezměnil ani fakt, že její člen Hadji Salim byl jmenován zástupcem v Komisi zaměstnanosti 
Společnosti národů. 
 I komunisté se za této situace chtěli ještě více vyprofilovat, a tak naopak islám ve 
svém programu potlačovali a radikalizovali se. Hlásali, že odstraněním Nizozemců 
automaticky vznikne sociálně spravedlivá společnost v zemi. Hovořili o revoluci, ač bylo 
zřejmé, že by se jim nemohla v této době podařit. Přinejmenším proto, že v zemi 
neexistovalo dělnictvo evropského typu. Komunistická agitace přesto dokázala roku 1923  
– v návaznosti na zhoršující se ekonomické podmínky v kolonii – vyprovokovat několik 
stávek. Koloniální vláda na ně reagovala radikálním omezením občanských svobod a dodatky 
ke koloniálním zákonům a trestnímu zákoníku. Svoboda shromažďování, slova a písemného 
projevu byla omezena. Roku 1924 byla Komunistická strana Indonésie zakázána a o rok 

později bylo mimo zákon postaveno jakékoliv levicové spolčování. Většina komunistických 
vůdců byla uvězněna. 
 Zbývající komunističtí předáci, kterým se podařilo uprchnout do ilegality, se  
v listopadu 1926 pokusili o puč v Batávii a na několika dalších místech na území Západní Jávy. 
V lednu 1927 se jimi organizované nepokoje objevily i na Západní Sumatře. Svými akcemi 
sledovali cíl odstranění koloniální vlády v NVI a vyvolání široké vlny odporu proti ní. Tyto akce 
byly nedůsledně koordinované a velice špatně připravené. Nizozemské orgány se  
s nimi bez problémů poradily a aktéry pokusu o převrat buďto popravili, nebo internovali do 
vězeňského tábora Tanah Merah (Holanďany nazýván Boven Digoel) na Západní Nové 
Guineji.37  

 Komunistická strana Indonésie tak přišla prakticky o všechny své vůdce (člen 
Ústředního výboru Komunistické strany Indonésie Musso jako jeden z mála uprchl do 
Moskvy) a byla zcela zatlačena do ilegality. Koloniální vláda toho též obratně využila 
k odstranění dalších, nekomunistických domorodých politických odpůrců, které poslala do 
exilu (např. Dr. Tjipto Mangunkusomo byl vysídlen na Bandaneiru).  
 Vzhledem k politickým represím se politická forma odporu ukázala neschůdnou, a tak 
se emancipační snahy načas přenesly do nepolitických osvětových organizací. Z nich 
nejdůležitější v roce 1924 vytvořili Drs. Mohammad Hatta a Dr. Sukiman. Jednalo se  
o Asociaci indonéských studentů (Perhimpunan Mahasiswa Indonesia). Tato organizace byla 
vůdčí silou indonéského národně-osvobozeneckého hnutí za nezávislost. Roku 1926 se tato 
Asociace, spolu s další osvětovou organizací Taman Siswa, dostala pod vliv marhaenisticko-
emancipačního hnutí, vedeného Soekarnem. 
 Ing. Soekarno, pozdější první prezident nezávislé Indonésie (včetně Spojených států 
Indonésie), mylně označovaný jako Ahmed (nebo Achmad),38 pocházel ze vznešené balijsko-
východojavánské aristokratické rodiny (matka, balijská princezna z hinduistického 
rádžovského rodu, unesená jeho otcem, východojavánským muslimským sultánem). Tento 
absolvent bandungského Technického institutu (na jehož formování mělo zároveň vliv  
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History, 2017, No. 3. https://doi.org/10.1353/cch.2017.0043 
38

 Sukarno. Britannica. https://www.britannica.com/biography/Sukarno 



Ochrana & Bezpečnost – 2020, ročník IX., č. 1 (jaro), ISSN 1805-5656. 
Mgr. Martin LIMBACH, Nizozemská Východní Indie – Indonés ie a  její s tyky s  Českos lovenskem (2020_A_02) 

 

 
Vydává: Ochrana a  bezpečnost o. s ., IČ: 22746986 

Lamačova 825/11, 152 00 Praha 5, http://ochab.ezin.cz, ochab@emai l .cz  
 

21 

i muslimské vzdělání) se stal vůdčí postavou emancipačního hnutí a boje za odstranění 
kolonialismu v NVI.  
 Soekarno se svými přáteli viděl neúspěch komunistického puče, který nechápal jako 
levicový, ale spíše jako emancipační boj proti Nizozemcům. Roku 1927 založil spolu s  dalšími 
(Sartono) Indonéské národní sjednocení, které bylo o rok později přejmenováno na Národní 
stranu Indonésie (Perserikatan Nasional Indonesia, PNI). Strana razila postoj, založený na 
nespolupráci s koloniální vládou. 
 Na půdě této organizace došlo znovu k symbióze nacionalistických, islamistických  
a socialistických hodnot. Pro rychlý růst Soekarnova vlivu je charakteristické jeho napojení na 
”duchovního otce Indonésie“ Tjokroaminota. Jeho dcera Utari (Oetari) se totiž stala první 
Soekarnovou manželkou.39  

 
 Soekarno prohlašoval, že konflikt mezi marxismem a islámem je pouhým 
nedorozuměním. Nazval-li Marx náboženství opiem lidstva, měl na mysli konstelaci v Evropě 
své doby. Zde, v Indonésii, jde islám i komunismus v ruku v ruce proti nizozemským 

utlačovatelům. Přitom byl Soekarno přijatelný i pro bohatší indonéské vrstvy, protože 
nehlásal třídní boj, ale jednotu všech vrstev domorodců.40  

  Soekarnovy projevy se setkávaly se širokým ohlasem zejména u nižších vrstev 
domorodého obyvatelstva, a to jak pro jejich působivý, až mesianistický ohlas proti 
nizozemským utlačovatelům, tak i pro jejich ideologii založenou na marheanismu 
(vyzvedávající prostého rolníka jako pilíř Indonésie). Soekarno jako nadaný řečník oslovoval 
početná shromáždění chudiny. Jeho projevy však neobsahovaly žádné návody na praktické 
řešení problémů těch nejchudších. Vše mělo vyřešit jen samotné odstranění  Nizozemců. Za 
to byl kritizován Mohammedem Hattou a Sutanem Sjahrirem, dvěma Minangkabauci, kteří 
se právě vrátili ze svých studií v Evropě. Vzájemné spory těchto tří činitelů stranu oslabily.41  

 V únoru roku 1927 se v Bruselu konala první mezinárodní konference Ligy proti 
imperialismu a koloniálnímu útlaku. Konference se účastnili Mohammad Hatta, Achmad 
Soebebardjo a další členové indonéských hnutí. Přítomen byl i Džawaharlal Nehru a další 
prominentní asijští a afričtí emancipátoři. 
 Ještě v tomtéž roce vytvořila indonéská mládež Celoindonéské národně-
osvobozenecké hnutí. Toto hnutí nahradilo dřívější regionální organizace jako ”Mladá Jáva”, 
”Mladá Sumatra” a ”Mladý Ambon”. 
 Zásadním předělem v indonéském emancipačním hnutí byl Kongres indonéské 
mládeže, který se uskutečnil v Batávii dne 28. října 1928. Na jeho půdě se sešla takřka 
veškerá moderní elita z celého souostroví, rozdílné proudy všech hnutí (například 
Muhammad Yamin nebo komunista Rustam Efendi). 
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 Tato událost je klíčová pro moderní indonéské dějiny a rovněž pro definování termínu 
Indonésie, Indonésan.42  

Tento Kongres deklaroval za svůj ”všenárodní politický cíl” boj za ustavení nezávislého 
státu Indonésie. Ruku v ruce s tím mělo jít vytvoření jednotného indonéského národa a 
užívání Bahasa Indonesia jakožto společného dorozumívacího národa. Delegáti tohoto již 
druhého kongresu mládeže přísahali věrnost jedné zemi, jednomu národu  
a jednomu jazyku společné Indonésie (známá pak jako Sumpah Pemudah: Přísaha mládeže). 
Poprvé tak byl proklamován cíl vzniku nezávislé Indonésie jakožto politického cíle všech 
národností, a zde také poprvé oficiálně zazněl pojem Indonésan jakožto národ, k němuž se 
etnika hlásí a jímž se cítí být. Výsledky jednání tohoto Kongresu lze shrnout do hesla: ”satu 
bangsa (jeden národ), satu nusa (jedno území), satu bahasa (jeden jazyk)”. Od tohoto 
okamžiku můžeme hovořit o novodobých – teď již ”indonéských” dějinách.43  
 

 Nizozemská koloniální správa sledovala tuto aktivizaci s největší pozorností a zasáhla 
proti ní plnou vahou. Roku 1929 je pozatýkáno celé vedení PNI včetně Soekarna (ten je 
propuštěn na svobodu roku 1931) a strana se naoko rozejde. 
 Jejími následnicemi byly od roku 1931 dvě organizace: Indonéská strana jednoty 
(Persatuan Bangsa Indonesia), kterou vedl Dr. Soetomo; a s ilně komunistická Pendidikan 
Nasional Indonesia, tvářící se jako nepolitická organizace, zabývající se osvětou. Skutečnost, 
že členem této organizace se stal Mohammad Hatta, však dávala za pravdu těm, kteří ji 
považovali za další kamufláž zakázané PNI (o tom svědčila i zkratka názvu této organizace). 
Ta je zakázána roku 1934. Všechny 3 subjekty měly zhruba stejné stanovy a vedli je stále 
stejní lidé, pokud nebyli právě v koncentračních táborech. 
 
 V této době došlo k několika pokusům oživit paralyzované komunistické hnutí. Proto 

byla v roce 1931 vyslána z NVI dělnická delegace z řad ilegální Komunistické strany Indonésie 
do Amsterodamu, aby tam navázala spojení s  reformistickou internacionálou odborových 
sdružení. Výsledkem těchto snah byla roku 1931 Strana Indonésie (Partai Indonesia. 

Partindo), kterou zakládá Sartono. Ta je zakázána roku 1932. Za tak krátkou dobu se jí 
nepodařilo získat masovou podporu domorodého obyvatelstva a překlenout následky krize 
způsobené likvidací Komunistické strany Indonésie. 
 V roce 1933 vystoupili v nizozemském parlamentu představitelé Komunistické strany 
Nizozemí, s požadavkem: ”Indonesie van Holland!” (Indonesie pryč od Holandska!). S tímto 
heslem se velmi ztotožnil Mohammad Hatta. Ačkoli ho kvůli nátlaku dělnického hnutí 
v mateřském Nizozemsku nemohla koloniální administrativa ihned uvěznit, byl Hatta pro 
údajnou ”pravicovou úchylku” vyloučen ze své organizace Pendidikan Nasional Indonesia. 
Proto začal intenzivněji spolupracovat se Soekarnem, který byl právě propuštěn z vězení. 
Jejich spolupráce netrvala dlouho. Ještě roku 1933 vypukla na nizozemské válečné lodi  
”De Zeven Provincien” vzpoura. Koloniální správa z akce obvinila radikální emancipátory 
a řadu z nich, včetně Soekarna a Sutan Sjahrira uvěznila. Ve vězení zůstali až do roku 1942. 
Hatta, který v té době pracoval jako obchodní zástupce japonských obchodních firem 
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v Batávii, si byl vědom nebezpečí a uprchl raději do Tokia. Odtud se vrátil roku 1942 spolu  
s japonskou invazní armádou. 
 
 Politický tlak koloniální správy semknul zbývající domorodou elitu a pod vedením 
Soetoma byla roku 1935 založena Partai Indonesia Raya (Parindra). V ní se sloučily všechny 
tehdy existující důležitější politické subjekty v NVI: Budi Utomo, PNI, Partai Sarekat Islam, 
Partai Bangsa Indonesia, Indonéský svaz a další čínské a arabské skupiny. Jejím 
nejzákladnějším cílem byla nezávislost Velké Indonésie. Vedení této velkostrany velmi 
bedlivě sledovalo japonské výboje a chápalo je jako svůj vzor a případnou vnější pomoc pro 
své aktivity.44  
 Ve spolupráci s Nizozemci už vkládal naděje jen málokterý domorodý politik. Tomuto 
postoji dal pravdu rok 1936, kdy Volksraad zamítl Sutardiovu petici, žádající pro Indonésii 
autonomii; i rok 1939, kdy – tváří v tvář hrozící světové válce – Všeindonéská politická 
federace (GAPI) podobně neúspěšně žádala založení plnomocného indonéského parlamentu. 
Další požadavek GAPI, navrhující všeobecné branné povinnosti pro domorodce, byl přijat až 
roku 1942, těsně před vpádem Japonců. Výcvik se však ještě nerozběhl a země byla  Japonci 
obsazena. 
 Přes všechny výše uvedené symptomy nic nenasvědčovalo tomu, že by se nizozemské 
panství v NVI mělo bez vnějšího (japonského) tlaku nějakým způsobem rychle chýlit ke konci. 
Symptomatickým je v tomto ohledu výrok, který roku 1935 na adresu domorodých 
emancipátorů pronesl generální guvernér Nizozemské Východní Indie, B. C. De Jonge, a který 
se dozajista příliš nelišil i od oficiální postoje nizozemské vlády k této problematice: 
”Vládneme tu již tři sta let. A budeme tu vládnout ještě dalších tři sta let, bičem a holí, bude-
li to třeba.”45  
 

 Hospodářství meziválečné NVI (1918-1942) 
 
 Příjmy do koloniální pokladny NVI46  

 
 Do koloniální pokladny byly odváděny daně od obyvatelstva daného území, cla  
i nájmy z pozemků (pokud nebyly přímo vlastnictvím domorodých vládců). Takovéto daně 
spadaly do kategorie: příjmy z landschapu, tj. kraje, kde ještě takovýto domorodý vladař 
formálně panoval. Z těchto příjmů se pak hradila různá veřejná vydání s danou oblastí 
spojená (např.udržování a stavba silnic atd.). O tyto finance se staral a kontroloval asistent 
residenta. Jak je zřejmé, místní vladař byl bez jakéhokoli vlivu na finance ”svého území”. 
Jakákoli rozhodnutí vladaře mohla být kdykoli zastavena či změněna nizozemským 
úředníkem (třeba i proti vůli takového knížete). 
 Další příjmy pocházely z dovozních a vývozních cel, z daní z příjmu, osobních daní 
(podle výše nájemného), z pozemkové daně, tzv. domorodé daně (kterou každý domorodý 
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muž odváděl jako náhradu za zrušení povinných veřejných prací – například na silnicích), 
daně z převodu nemovitostí, různých kolkovních aj.poplatků, z nájmů za státní pozemky,  
z plantážnických koncesí a důlních koncesí, z výnosů státního monopolu na těžbu soli 
(odpařováním z mořské vody), z opia, různých státních zastaváren apod. 
 Stav státních financí se kvůli nehospodárnosti koloniální vlády postupem času 
zhoršoval. Ačkoli koncem XIX. století kolonie vytvářela zisk, bylo tohoto příjmu ihned použito 
na pokrytí veřejných státních výdajů. Je třeba zdůraznit, že mateřská nizozemská vláda 
prakticky ničím nepřispívala na krytí vydání této své koloniální državy.47  
 
 Veřejné státní výdaje a nedostatečný dohled nad nimi (rozhodování nad nimi bylo 
přenecháno celé škále nižších vládních úředníků), nakonec vedlo k zadlužení této kolonie.  To 
se projevilo za vlády generálního guvernéra hraběte van Stirum-Limburga v období  
I. světové války.  
 Toto hospodaření, při kterém výdaje dlouhodobě převyšovaly příjmy, přivedlo kolonii 
do značného zadlužení a v roce 1921 se tento státní dluh zvýšil o 350 000 000 guldenů  
a roku 1927 dokonce o 1 053 394 000 guldenů48  

Pozdější koloniální vlády přikročily k razantním úsporným opatřením se státními 
výdaji, které nekorespondovaly s příjmy a potřebami kolonie. Byl to především nový 
generální guvernér Mr. D. Fock, který ihned po svém inauguraci zavedl různá úsporná 
opatření, reformy a škrty ve státních výdajích. Celá řada státních úředníků byla propuštěna  
a poslána zpět do Nizozemska. To zvýšilo nezaměstnanost v NVI, která provázela tuto kolonii 
po celé meziválečné období, přičemž svého vrcholu dosáhla za světové hospodářské krize na 
počátku 30. let XX. století. Tato opatření zapříčinila (mimo již zmíněného vzrůstu 
nezaměstnanosti) vážné hospodářské potíže a ztráty podnikům a soukromému obchodnímu 
sektoru. Vedla k celé řadě bankrotů a vyvolala nesmírnou krizi. D. Fock však, podle vlastních 
slov: ”...řízl do něčeho, co tu bujelo již ve velkém a téměř veřejně tak dlouho!””49  

 
 Jedině takový radikalismus zajistil, že se rozpočet NVI postupně zlepšoval a vykazoval 
(vyjma periody celosvětové hospodářské recese) občasné aktivní saldo.  
 
 Charakteristika výrobního sektoru NVI 
 
 Základem zdejšího hospodářství byl primární sektor, konkrétně těžba některých 
surovin a pěstování monokultur. 
 Těžba surovin byla v případě ropy, cínu, uhlí, stříbra, zlata, manganu, wolframu a síry 
monopolem Nizozemců. Ropa byla těžena na Sumatře (okolí Medanu a Palembangu), Borneu 
(oblast Balikpapan), východní Jávě (okolí Tjepoe) a Molukách (Ceram). Produkce ropy a jejich 
derivátů tvořila významnou položku v obchodní bilanci NVI. Například množství vytěžené 
ropy za rok 1928 dosahovalo 4 307 733 tun. Cín a cínovou rudu produkovaly soukromé doly 
na ostrově Billiton (v letech 1928-29 vytěženo 13 643 tun této suroviny),  
a vládní doly na ostrově Banka (v letech 1928-29 vytěženo 21 559 tun). Zmínku je třeba 
věnovat i těžbě uhlí (roku 1928 se jej vytěžilo 1 703 474 tun); stříbra (to se získávalo v dolech 
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na Sumatře, Borneu a Celebesu a roku 1928 ho bylo vyvezeno 63 203 kg) a zlata (jeho 
produkce roku 1928 činila 3 429 kg). V tomto ohledu praktikovalo Nizozemí politiku 
takzvaných ”otevřených dveří”. Těžební koncese byly propůjčeny nejen Nizozemcům, ale  
i cizincům. Tím se zmírňovala proti-nizozemská propaganda některých zemí, hovořící 
o malém Nizozemsku s velkými koloniemi.50  
 
 V zemědělství hrál velkou roli kaučuk, jehož zpracování bylo v rukou Číňanů. Z dalších 
plodin je třeba jmenovat rýži (Jáva v tomto ohledu nebyla – a dodnes není – soběstačná, 
kvalitní rýži v meziválečném období vyvážela do Evropy a méně kvalitní ve větším množství 
dovážela z jiných ostrovů), třtinový cukr, kávu, tabák, čaj, kakao, kopru, palmový olej  
a opium. 
 Role koloniální vlády v zemědělském sektoru byla dvojsečná. Na jedné straně zde 
Evropané budovali na vlastní náklady rozsáhlé zavlažovací systémy, aby tak umožnila 
pěstování rýže (základní potraviny této zeměpisné oblasti) a jiných plodin. Na druhou stranu 
Nizozemci domorodce od pěstování rýže odváděli a nutili je pěstovat na mezinárodním trhu 
zpeněžitelné vývozní komodity, jako například kaučuk, kakao, chinin a kávu. 
 Koncese k nabývání půdy i tzv. dědičného pachtu mohli zpočátku obdržet jen ti 
Holanďané a cizinci, kteří nabyli v NVI tzv. ”vergunning tot vestiging” (práva usedlíků). To se 
vztahovalo i na akciové společnosti v NVI povolené. Akciová společnost pro své povolení 
podnikat v NVI v oboru zemědělství musela mít žadatele Nizozemce. Díky tomu, že 
nizozemská vláda dala možnost všem cizincům, účastnit se kapitálovými vstupy i podnikáním 
hospodářské soutěže v NVI, dosáhlo se v poměrně krátké době ohromného rozkvětu této 
kolonie. Roku 1870 byl vydán zákon, podle něhož se upravovalo zákonné vlastnictví 
domorodých obyvatel k půdě a jimž se dovolovalo cizincům (Nizozemcům, ale  
i mezinárodnímu kapitálu vůbec, zejména Britům) dědičně nabývat koncesí a půdy. Plantážní 
velkopěstitelství se tak stalo hlavním producentem některých plodin, kterému rozptýlení 
malopěstitelé nemohli konkurovat.51  
 
 Průmysl byl až do poloviny XX. století málo rozvinutý, zpravidla vázaný na výše 
uvedené suroviny a plodiny (dolování surovin, zpracování kaučuku a čaje). V menší míře zde 
existovaly cihelny, mlýny, dřevozpracující provozy, doky a textilní provozy. Drobný průmysl  
a maloobchod byl často v rukou Číňanů, což dodnes vede k řadě konfliktů.  
 
 Zahraniční obchod 
 
 Vzhledem ke značnému přírodnímu bohatství země a nízké konzumní kapacitě 
převážné části domorodého obyvatelstva byla obchodní bilance NVI silně aktivní. Pouze  
v důsledku světové hospodářské krize se bilanční aktivita výrazně snížila.  
 Význam obchodu v hospodářství NVI měl silně rostoucí tendenci. Mezi lety 1880 až 
1913 se obyvatelstvo (především na Jávě) zdvojnásobilo, objem dovozu a vývozu však za 
stejné období stoupl asi o 350 %.52  
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Hlavními exportní komoditami z teritoria NVI byl cukr (roku 1913 ho bylo vyvezeno za 

cca 156 mil. guldenů); ropa a její deriváty (1913: cca 120 mil. guldenů), tabák z evropských 
plantáží na Sumatře (1913: cca 70 mil. guldenů) a kaučuk (1913: 23 mil guldenů). Evropany 
držené společnosti se na tomto vývozu ve sledovaném roce 1913 podílely ve výši 533 mil. 
guldenů; domorodci pak ve výši 144 mil. guldenů Vývozní síla domorodců přitom příliš 
nerostla (roku 1880 činila 120 milionů guldenů). Je tedy zřejmé, že vzestup vývozu je nutno 
přičíst především evropským podnikatelům. Produkce domorodého obyvatelstva vzhledem  
k její jakosti (například u surového kaučuku), nemohla konkurovat technologicky vyspělejší 
nizozemské. Proto zůstávala na stejné úrovni a nezaznamenala podstatnějšího vzrůstu.53  
 Dalšími důležitými exportními komoditami byla kopra, čaj, kakao, cín, cínová ruda  
a káva. Rýže a kukuřice hrála v zahraničním obchodě malou roli, její produkce sloužila 
především k místní spotřebě.54  

 Důležitými ”bránami” zahraničního obchodu v NVI byly bezcelní, tzv. ”svobodné” 
přístavy. Tři nejvýznamnější byly: Sabang (sever Sumatry), Bengkalis (jihovýchod Sumatry)  
a Tandjung Pinang (Riau). V jiných přístavech se platilo dovozní clo, a to různě vysoké, 
odvozené od druhů zboží – průměrně však 10 % z ceny zboží.55  

 Teritoriální struktura zahraničního obchodu NVI ukazuje, že – podobně jako ve 
Francouzské Indočíně – tak i v případě NVI, nebyla role ”mateřského státu” na obchodní 

bilanci kolonie až tolik klíčovou. Z dostupných statistických údajů vyplývá, že v prvním 
desetiletí před I. světovou válkou činil dovoz zboží holandského původu pouhých 30 % 
dovozu kolonie. 
 V roce 1913 byla hodnota celkového dovozu za zboží do NVI na soukromých účtech 
463 683 000,- guldenů, z této částky však samotný dovoz nizozemského zboží činil okolo  
145 259 000,- guldenů (nepočítáme-li dovoz pro stát v hodnotě 464 924 000,- guldenů,  
v němž byla téměř většina dodávek z jiných zemí než Nizozemí). Státem, který byl největším 
dovozcem zboží do Nizozemské Východní Indie bylo Spojené království a jeho dominia. 
Naopak nejméně se z evropských zemí (vyjma těch nejmenších států) podílelo na dovozu 
Rakousko-Uhersko, a to celkovou částkou za zboží 687 000, guldenů To se odrazilo i na malé 
roli Československa na meziválečném vývozu do NVI. O mnoho (v evropském kontextu) 
méně důležité Švédsko roku 1913 do NVI vyvezlo zboží v hodnotě 602 000,- guldenů; 
Švýcarsko dokonce za 1 063 000,- guldenů56  
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 Asijská usedlá imigrace jako neodmyslitelný element pro hospodářství NVI  
 
 Hospodářského života v NVI se účastnila řada světově proslulých firem a společností. 
Mnoho obchodních domů a společností z Nizozemí zde mělo svá zastoupení a svým vlivem 
zasahovalo do hospodářsko-politického dění kolonie. Tyto nizozemské subjekty hrály  
v hospodářství NVI klíčovou roli, a to jak kvůli značnému množství kapitálu, kterým 
disponovaly, tak svými klíčovými styky s nejdůležitějšími holandskými politicko-obchodními 
kruhy. Mohly si tak dovolit, narozdíl od ostatních nově etablovaných zahraničních 
společností, na zdejším trhu konkurovat nejsilnějším britským subjektům, které zde 
– vzhledem ke značné důležitosti trhu této kolonie – otvíraly své afilace a přímá zastoupení.57  

Tradičním mezičlánkem, nemalou měrou ovlivňujícím hospodářský život tohoto 
regionu. byli tzv. ”usedlí asijští imigranti”. 
 V první řadě se jedná o Číňany. Ti měli – mimo malých plantáží, cukrovarů a mlýnů 

– v rukou téměř celý maloobchod a zastavárny. Čínský prvek, byť v této převážně muslimské 
zemi různě zkoušený (pogromy), nesl hlavní díl na rozvíjení obchodu v celé této kolonii. 
Číňané, nezřídka majitelé lodí, byli napojeni na důležitá obchodní centra jihovýchodní Asie 
(Rangún, Bangkok, Saigon, Hongkong, Šanghaj), odkud do NVI dováželi rýži. Svým významem 
se vyrovnali nejpřednějším evropským, arabským a indickým obchodníkům a bez jejich 
aktivní účasti by byl hospodářský chod regionu ochromen. 
 Čínský obchodník vyniká svou houževnatostí a přizpůsobivostí: ”Jen zboží pro 
Evropany určené prodávají Evropané sami v krámech a i v tom s nimi Číňané závodí tak, že 
evropské krámy ve mnohém směru těžce nesou jejich soutěž.”58  
 Čínská migrace se odvíjela v horizontu staletí. Z jihočínských provincií pocházející 
Číňané zamířili zprvu na Filipíny, později na severní Celebes, Moluky a nakonec i na Jávu  
a Bali, kam s nimi přicházelo hospodářské oživení. Přizpůsobovali se zdejším podmínkám  
a ve většině případů zde žili několik pokolení. Při oficiálním sčítání v roce 1920 jich v NVI žilo 
okolo půl milionu a přistěhovalectví neustále vzrůstalo: roku 1927 jich zde žilo již 900 000  
a v době japonské okupace roku 1942 okolo 1 500 000. 

 Nizozemské koloniální vládě v Batávii nevadili Číňané jako takoví, ale skutečnost, že  
s novými příchozími často přicházel bolševický element. Proto v této souvislosti docházelo  
k různým restriktivním opatřením a kontrolám ze strany vládní administrativy. 
 Vedle Číňanů to byli v menší míře Indové, tzv. Džeti, kteří zde prodávali látky  
a vyváželi odsud do Indie cukr, a pak Arabové, kteří byli díky svému náboženství a jako 
”poutníci ze země Prorokovy” mezi domorodým obyvatelstvem vysoce váženi. Ti organizovali 
cesty do Mekky, zakládali zastavárny a provozovali lichvu (kterou Korán přísně zapovídá). To 
jen potvrzuje fakt, že indonéský Islám není ”čistým” Islámem arabského střihu.59  

Význam obou těchto skupin pro obchod kolonie však byl ve srovnání s Číňany 
zanedbatelný.60  
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 Japoncům, kteří se až do I. světové války příliš významně nezapojovali do obchodního 
života v NVI, se koloniální vláda zdráhala dlouho udělit koncese na provoz či pronájem 
plantáží. Známé jsou případy, kdy japonští státní příslušníci odkoupili koncese přímo od 
provozovatelů plantáží a nizozemská vláda nepovolila jejich převod. Nizozemská vládní 
administrativa z obavy před možným hospodářským pronikáním japonského živlu do 
ekonomiky země a posléze jeho ovládnutí, zamezovala všemožnými opatřeními Japoncům se 
v zemi hospodářsky etablovat a rozvíjet významnější obchodní aktivity. Právem si 
uvědomovala možných důsledků celou oblastí pronikajícího japonského činitele, který 
neskrýval své imperialistické ambice směrem k této kolonii strategicky i surovinově 
významné, nehledě k ohromné velikosti zdejšího trhu čítajícího přes 50 milionů obyvatel, jež 
k Japonsku vzhlíželi s obdivem a spatřovali v něm potencionálního osvoboditele od 
”bělošského koloniálního jha”. Není proto divu, že byť se poprvé po složitých jednáních  
s japonskou vládou koloniální úřady uvolily první takový převod koncese na Sumatře udělit, 
činily tak s velkou nevolí (Japonci v téže době zakoupili na Jávě první cukrovar a záhy na to 
následovala lavinová koupě plantáží). Poté Japonci přistoupili ke koupi dalších koncesí, 
plantáží i cukrovarů na Jávě, Sumatře či Borneu.61  
 

 Snaha o sumarizaci fází ekonomického vývoje NVI 
 

a) 1816-1914 – éra naprosté dominance zemědělských monokultur 
 

Koloniální vláda NVI se snažila splatit náklady na potlačování domorodých povstání 
tím, že nutila místní obyvatelstvo, aby na části svých polí povinně pěstovali vývozní plodiny 
jako kakao, chinin, kávu atd. Tento stav kulminoval v letech 1830-1870 (kdy vedl k řadě 
dalších lokálních povstání).62  

 
b) 1914-1930 – nucená autarkie a její doznívání 

 
Za I. světové války byla NVI izolována od Evropy a byla nucena se obejít bez 

evropského dovozu a vzniklo zde mnoho nových provozů na výrobu všemožného 
spotřebního zboží. Po válce, roku 1919, byl kontakt s Evropou obnoven a většina místních 
podniků tváří v tvář evropské konkurenci zkrachovala (krize dosáhla vrcholu 1923). S tím 
souvisí i problematika migrace. Evropané (zejména Nizozemci), jejichž umístění nizozemská 
vláda v NVI podporovala všemožnými výhodami, dotacemi a stipendii, se stali v řadě případů 
přebytečnými a byli navraceni zpět do Evropy.  
 

c) 1930-1934 – světová hospodářská krize 
 

Dopad světové hospodářské krize na NVI, která byla producentem surových 
materiálů, byl velký. Koloniální vláda reagovala politikou přísně vyrovnaného státního 
rozpočtu, jež pouze ztížila již tak napjatou hospodářskou a sociální situaci. Zavedla dovozní 
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systém prostřednictvím tzv. kontingentů s ostatními státy. Možností k imigraci (zejména 
evropské) bylo ještě méně, než v periodě předchozí.  

 
d) 1934-1942 – mírné zlepšování situace 

 
Pro tuto periodu jsou charakteristická restriktivní celní opatření spojená s ochranou 

trhu NVI proti stále rostoucímu pronikání japonského zboží a hospodářského ”vlivu” do 
tohoto teritoria. 
 

Japonská okupace a její vliv na emancipaci Indonésie (1942-1945) 
 
 Vnitřní situace 
 

 Od konce 30. let XX. století na Dálném Východě a v Tichomoří neustále sílilo 
nebezpečí expanze Japonska. To v této době otevřeně přistoupilo k dobyvačným aktivitám 
na území Číny, kde vytvořilo loutkové státy na území Mandžuska a Vnitřního Mongolska. 
Nebylo možno pochybovat, že japonský zájem, deklarovaný jako ”Sféra vzájemného 
blahobytu Velké Východní Asie”, zahrnuje i jihovýchodní Asii včetně NVI. Strategické 
bohatství této oblasti – především malajský cín a kaučuk a indonéská ropa, byly nezbytným 
artiklem pro vedení války. Po porážce Francie Německem (roku 1940) vyvinuli Japonci nátlak 
na vládu ve Vichy a zmocnili se nejprve severních indočínských oblastí (září 1940)  a později 
celé Francouzské Indočíny (Dohoda o společné obraně z července 1941).  
 Japonci doufali, že NVI získají rovněž bez boje a jednali v tomto smyslu s tamními 
nizozemskými činiteli.63  

Ačkoli bylo Nizozemsko, stejně jako Francie, od roku 1940 pod německou nadvládou, 

jednání Japonců s Nizozemci v NVI ztroskotala. Dne 1. prosince 1941 pak zahájilo Japonsko 
válku proti Nizozemsku a Spojenému království. Válka mezi Japonskem a Spojenými státy 
americkými začala dne 7. prosince 1941 japonským útokem na hava jskou základnu Pearl 

Harbor. Den poté si japonská armáda vynutila průchod územím Thajska a začala 
soustřeďovat své síly na hranici s  Britským Malajskem a Barmou. Dne 10. května 1941 
započalo vylodění Japonců na Filipínách, kde se Američané bránili až do května 1942.  
V lednu 1942 zahájili Japonci válečné operace na Malajském poloostrově a v Barmě. Do 
konce ledna padlo Malajsko, 15. února 1942 kapitulovala pevnost Singapur. Aktivita se 
koncentrovala na jižní úsek fronty, na postup do vnitrozemí NVI. Početně i výzbrojí slabá 
nizozemská koloniální armáda byla v bezvýchodné situaci a 3. března 1942 kapitulovala. 
Generální guvernér Hubertus J. van Mook uprchl se zbytky administrativy do Austrálie.64  

 Snadné vítězství za cenu nepatrných vlastních ztrát, kterého Japonsko dosáhlo, 
v očích původního asijského obyvatelstva výše zmíněných území značně podpořilo asijské 
sebevědomí a bylo také důvodem toho, že japonští vojáci byli – rovněž v někdejší NVI  
– vítání jako ”osvoboditelé” od ”bílých utlačovatelů”. 
 V rámci hesla ”Asie Asiatům” došlo v NVI k velkým změnám. Na 200 000 bývalých 
bílých kolonistů (včetně dětí) teď bylo z rasových důvodů ponižováno. Museli vykonávat 
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64

 BENDA, Harry, J. The Crescent and The Rising Sun: Indonesian Islam Under the Japanese Occupation  
1942-1945, N. V Uitgeverij W. van Hoeve, Hague; Bandung 1958, s. 117-118. 



Ochrana & Bezpečnost – 2020, ročník IX., č. 1 (jaro), ISSN 1805-5656. 
Mgr. Martin LIMBACH, Nizozemská Východní Indie – Indonés ie a  její s tyky s  Českos lovenskem (2020_A_02) 

 

 
Vydává: Ochrana a  bezpečnost o. s ., IČ: 22746986 

Lamačova 825/11, 152 00 Praha 5, http://ochab.ezin.cz, ochab@emai l .cz  
 

30 

práce, náležející předtím kuliům (například zajatí britští velitelé myli nádobí a vykonávali 
doslova otrocké práce), byli internováni v koncentračních táborech, které sice nebyly (ve 
srovnání s nacisty okupovanou Evropou) likvidační, avšak životní podmínky v nich byly 
žalostné, takže řada internovaných pobyt v nich nepřežila.65  
 
 Došlo i ke změnám v administrativním členění území někdejší NVI:  
 
 Borneo, Celebes, Moluky, Malé Sundy a Západní Nová Guinea tvořily strategické 
zápolí námořnictva pro vedení operací ve směru na Papuu, Jihovýchodní Novou Guineu  
a Šalamounovy ostrovy. Toto teritorium spadalo pod přímé velení japonského námořnictva 
se sídlem v Makasaru. Veškerá vládní administrativa zde byla v rukou Japonců a domorodí 
obyvatelé na vládě vůbec neparticipovali. 
 Kontinentální Malajsko, Jávu a Sumatru Japonci spojili do jednoho distriktu, v němž se 
všemožně snažili vyvolat pocit malajské sounáležitosti. Jednalo se o tzv. sedmou armádní 
oblast, která patřila pod kontrolu japonské pozemní armády, jejíž vrchní velení v čele  
s generálem Terashim sídlilo zprvu v Singapuru a později se přesunulo do Saigonu. Konkrétně 
na Jávě sídlila 16. japonská armáda se sídlem v Jakartě a na Sumatře operovala 25. japonská 
armáda se štábem v Bukitingi. V této oblasti – na rozdíl od prvně jmenované  
– byli k podílu na moci přizváni významní domácí emancipátoři z řad střední a  nižší šlechty:  
v první řadě Soekarno (propuštěný z vězení) a Hatta, který přišel spolu s Japonci. Role 
pronizozemských priyari byla radikálně oslabena. Japonci přitom intenzivně podporovali 
islámské školství, které se mělo stát ”asijskou” protiváhou ”cizorodé” vzdělanosti evropské.66  
 Vůči japonským snahám existovaly mezi domorodými javánskými a vůbec 
indonéskými elitami dva názory, dva postoje. 
 První z nich nabídl Japoncům spolupráci a přijal účast v okupačních úřadech (týkalo se 
to zejména Javánců a Minangkabauců: Soekarno, Hatta, a další). Ti tuto spolupráci údajně 
zvolili z taktických důvodů, neboť v ní spatřovali příležitost získat postupnými kroky od 
Japonců větší část autonomie až k úplnému cíli, tj. k úplné nezávislosti své země. Soekarno 
získal 8. března 1943 od Japonců souhlas k založení indonéského nacionalistického hnutí 
Putera, jehož vedení se rekrutovalo z řad předních muslimských a nacionalistických 
představitelů z doby nizozemské koloniální správy. Výkonný výbor této organizace byl 
příznačně nazýván ”Empat Serangkai” (”Čtyřlístek”). Kromě Soekarna a Hatty ho tvořil 
předseda organizace ”Taman Siswa” Ki Hadjar Dewantoro a předseda muslimské 
”Muhammadiayah” Kiyayi Haji Mansur.67  

Vedle muslimské federace MIAI (Madjlisul Islamil alaa Indonesia – Velké Indonéské 
Islámské Rady),68 jejímž vicepresidentem byl již zmíněný K. H. Mas Mansur, se Putera stala 
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založily v září 1937 v Surabayi islámskou federaci MIAI., která se stala vlivnou islámskou organizací díky početné 
členské základně. 
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nejvlivnější islámskou ”nacionalistickou” organizací na Jávě, postupně stále více zasahující do 
dění Japonci okupované NVI. Putera v květnu 1943 při japonské okupační správě vytvořila 
tzv. Stínový kabinet – Poradní sbor (Madjelis Pertimbangan), v němž zasedali i japonští 
”poradci”. Narozdíl od islámské MIAI, vydávající svůj vlastní magazín ”Soeara MIAI” (”Hlas 
MIAI”), nebylo vlastní periodikum organizaci Putera během okupace Japonci povoleno. 
Soekarno však vedl japonskou propagandou vydávaný list ”Djava Baroe” (”Nová Jáva”)69  
podporovaný japonskou vojenskou správou a prezidentem Japonské Islámské Asociace (Dai 
Nippon Kaikyo Kyokai) generálem Senjuro Hayashim.70 

V září 1943 velitel japonské okupační správy generál Kumakiti Harada, který vystřídal 
v květnu 1943 svého předchůdce v této funkci generála Hitoshi Imamuru, zintenzívnil 
spolupráci s indonéskými nacionalisty, když jejich představitele přizval na těs nější kooperaci 
v japonské vojenské správě ostrova Jávy.71  

Čím dál tím více dobrovolníků, rekrutujících se hlavně z řad islamistů, začalo vytvářet 
projaponsky orientované vojenské oddíly PETA (Pembela Tanah Air = Obránci vlasti), jejichž 
vlajka (Daidan-ki), přijatá ceremoniálně od Japonců v lednu 1944 muslimským velitelem 
Kasmanem Singodimedjem, obsahovala islámský půlměsíc vedle vycházejícího slunce, to vše 
na zeleném poli.72  

Japonská militaristická propaganda vsadila účelově na tento islámský prvek  
u domorodého obyvatelstva a jeho elit, aby tak ještě více povzbudila nacionalismus ve 
”Svaté válce za obranu indonéského islámu” proti křesťanskému a židovskému Západu  
a vyvolala tak ještě větší odpor domorodců proti ”bílým utlačovatelům” a možným kritikům 
režimu. Proto jej vehementně podporovala a nacházela tak u domorodců mnoho příznivců, 
kteří v této politice spatřovali možnost získání suverenity Indonésie.73  

Válka vycházejícího slunce za ”asijskou sféru hospodářského rozkvětu prosperity”, 
byla podle japonské propagandy válkou proti všemu západnímu, ale též ”Svatou válkou” 

proti ”bezvěrcům”: 
 ”Víra Indonésanů přikazuje se stát bojovníkem. Nezapomeň, že Muslim, který zemře 
svou účastí v této válce, zemře ve svaté válce, protože pak bude na věčnost žít po boku 
Alláha, požehnán Jeho přízní.” 74  
  ”S Nipponem stojíme, s Nipponem i padáme, na cestě Alláha, abychom zničili 
tyranské nepřátele!”75  
 Ačkoli se na území dnešní Indonésie de facto takřka nebojovalo, skutečnost, že zdejší 
výroba byla podřízena potřebám vedení války, vedla ke značným hospodářským 
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komplikacím. Prudce vzrostly ceny, nedostávalo se potravin a základních životních potřeb. 
Povinnost vydržovat japonské okupační armády a zajišťovat různé potřeby režimu v oddílech 
nucených prací ”Romusha” vedla čím dál častěji k protijaponským náladám. 
 Z nich těžil druhý proud indonéské politické representace, který se stavěl Japoncům 
přímo na odpor. Často se jednalo o komunisty (např. marxistický politik Tan Malakka), které 
pronásledovala japonská Kempeitai (japonská vojenská policie) a kteří se sdružili do Hnutí 
svobodné Indonésie (Gerakan Indonesia Merdeka – GERINDO, členy byli například  
D. N. Aidit, Lukman a Sjarifuddin).76  

Dalšími odbojnými kruhy byli aristokraté z ”Vnějších ostrovů” (tedy mimo Jávu  
a Sumatru), které byly pod přímou japonskou vojenskou správou a kteří se netěšili žádnému 
zlepšení své situace. K menším povstáním přitom docházelo i na Jávě (oblasti Blitaru, 
Tasikmalay a Indramay) a na Sumatře. Důležitá byla i činnost demokratického, prozápadního 
proudu reprezentovaná zejména Sutanem Sjahrirem, který prohlašoval, že mezi 
nizozemským a japonským kolonialismem není rozdílu. Tento proud našel stoupence hlavně 
mezi studenty. 

 Vnitřní (rostoucí rezistence) a vnější (skutečnost, že fronta přerušila spojení mezi NVI 
a Japonskem) faktory Japonce časem donutily souhlasit s dalšími ústupky vůči Indonésanům. 
Povoleno bylo vztyčení červenobílé indonéské národní vlajky. Krátce poté následovalo uznání 
”Indonesia Raya” za národní hymnu a Bahasa Indonesia se stala oficiálním ”národním” 

jazykem. Tak se vyplnila studentská přísaha z roku 1928. 
 Ještě důležitější byl však japonský souhlas se zřízením indonéského ”Výboru pro 
přípravu nezávislosti”, k čemuž došlo 7. srpna 1945. Tento Výbor měl připravit návrh na 
předání nezávislosti Indonésii a podíleli se na něm zástupci celého souostroví. Oslabení 
Japonci pouze nedovolili, aby takto vyhlášený stát zahrnoval i Malajsko a Britské Borneo a 
vyslovili se pro jeho vymezení v hranicích někdejší NVI. V tomto rozsahu jej také na dvoře 
svého domu 17. srpna 1945 Soekarno vyhlásil.77  

 Neodkladně poté došlo k efektivnímu rozšíření moci Soekarnových stoupenců z Jávy 
na další ostrovy a k odzbrojování zbývajících japonských vojáků (přes 300 000 osob) 
indonéskou armádou, která vznikla z dosavadních oddílů PETA. To vše ještě předtím, než se v 
souostroví vylodil první britský oddíl.78  

 Nejvýznamnější přínos japonské okupace NVI pro budoucí indonéský stát tkví v tom, 
že nejenže u zdejších domorodců odpor proti Evropou importovanému kolonialis mu účelově 
podporovala, ale snažila se tento nacionalismus ještě více posílit či u mnohých prvotně 
vypěstovat. Indonésané (respektive Javánci) byli přeci jenom relativně do velké míry ”pány 
ve své zemi” a moc Soekarna byla větší, než jaké se těšil vietnamský císař Bao-Dai, laoský král 
Sisavang Vong, kambodžský princ Norodom Sihanuk, barmský vládce Bha Mo či filipínský 
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president J. Laurel, kteří byli dalšími ”nezávislými” participanty na Japonci vedeném ”Novém 
pořádku” v Asii.79  

Japonců bylo v NVI málo, spíše v roli zákulisních poradců. A tak mohla celá civilní 
správa po skončení japonské okupace bez větších problémů přejít do služeb nově vzniklého 
režimu. Přičemž výše zmíněná organizace PETA se stala základem nově se formující 
indonéské armády.80  
 Za japonské okupace tak národní sebeuvědomění u Indonésanů vzrostlo takovou 
měrou, že po roce 1945 tento faktor hrál takovou roli v boji za vznik nezávislého 
indonéského státu, že jej nebylo možné nijak zastavit. Koloniální mocnosti, ovládající tuto 
oblast před japonskou okupací, utrpěli značnou ”ztrátu prestiže” v očích domorodých 
obyvatel už tím, že nebyly schopny ubránit své kolonie proti japonské militaristické expanzi  
a organizovat jakoukoli účinnou formu odporu proti ní.81  
 

 Postoj Spojenců k vývoji v NVI/Indonésii 
 

 Ještě na jaře a v létě roku 1945 nebylo indonéské hnutí za nezávislost ve Spojených 
státech amerických ani příliš známo, natož nějak efektivněji podporováno. Americká politika 
vůči NVI/Indonésii se v té době ještě vyvíjela zcela v duchu předválečného velmocenského 
uvažování, kdy o budoucnosti této země měl rozhodnout pouze poměr sil mezi 
Nizozemskem, Japonskem, Spojenými státy americkými a Spojeným královstvím.82  
 Ani Malajsko, ani NVI/Indonésie se nestaly dějištěm důležitějších válečných operací. 
Také se sem nesoustředil přímý politický zájem Spojených států amerických. Na rozdíl od de 
Gaulla se nestala nizozemská královna Wilhelmina ani britská politika v Malajsii předmětem 
Rooseveltových anti-kolonialistických útoků. O Malajsii ani o NVI/Indonésii  se nemluvilo ani v 
amerických návrzích na mezinárodní ”svěřeneckou” kontrolu nad evropskými koloniemi  

v Asii.83  
 Podle spojeneckých dohod z počátku války mělo MacArthurovo americké velení 
původně obsadit celou NVI/Indonésii s výjimkou Sumatry a britské Velení pro jihovýchodní 

Asii pak Sumatru a Malajsko. Na Postupimské konferenci bylo vzhledem k náročnosti 
válečných operací toto rozhodnutí přepracováno. Iniciativa na celém uvedeném území byla 
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ponechána Britům pod velením Lorda Mountbattena. Američané měli  proniknout pouze na 
Západní Novou Guineu a přes východní pobřeží Bornea a Sabah postupovat na sever.84  
 O skutečné situaci v NVI však neměli ani Britové, ani Američané, příliš informací. 
Situační zpráva jednoho z prvních amerických důstojníků, kteří se po skončení války vylodili  
v Jakartě, zněla: ”Spojenecká zpravodajská služba v Indonésii v průběhu japonské okupace 
byla skromnější než v kterékoli jiné oblasti jihovýchod.Asie... Neexistovaly žádné skupiny 
výzvědné služby, které by byly rovnoměrně rozmístěny po souostroví a soustavně tam 
pracovaly. Ve skutečnosti jenom vysílání japonského rozhlasu a jedno či dvě krátkodobá 
přistání nizozemských či spojeneckých ponorek na pobřeží Jávy a Sumatry, to bylo vše,  
z čeho jsme za války čerpali naše informace o Indonésii.”85 O to větší pak bylo překvapení, 
které Spojence čekalo. 

 
STYKY MEZI ČESKOSLOVENSKEM A NIZOZEMSKOU VÝCHODNÍ INDIÍ PŘED ROKEM 
1945 

 

 ZÁKLADNÍ DANOSTI VYMEZUJÍCÍ VZÁJEMNÉ HOSPODÁŘSKÉ STYKY  
 
 Meziválečná etapa československých aktivit v NVI by se dala  charakterizovat jako 
neustálý tlak hospodářských subjektů na politickou sféru. Potenciální vývozci neustále 
naráželi na skutečnost, že Republika Československá v prostoru NVI nevybudovala 
zastoupení, které by pro československé zájmy lobbovalo a poskytova lo do Prahy informace 
o zdejší aktuální ekonomické poptávce. Příkladem může být tato korespondence mezi 
Škodovými závody a Ministerstvem zahraničních věcí Republiky Československé:  
 ”Vracejíc se ku své zprávě podané ve výše zmíněné záležitosti vyslanectví  dovoluje si 

sděliti, že dle informací, kterých se mu dostalo, proposice Škodových závodů byla zdejším 
Ministerstvem kolonií přijata příznivě a Škodové závody hodlají příštím jarem (r. 1922) vyslati 
do Nizozemské Východní Indie svůj model horského děla s obsluhou. Zdejší zástupce 
Škodových závodů, pan Diemers, navštívil vyslanectví znovu a sdělil, že Škodovy závody by 
rády při té příležitosti předvedly interesentům v Nizozemské Vých. Indii své motorové pluhy, 
traktory a vozy typu Praga a žádal vyslanectví o intervenci, by se jemu dostalo v tom ohledu 

podpory se strany holandských úřadů. Níže podepsaný navštívil přednostu politické  

a ekonomické sekce a předložil verbální notu, jež v příloze se zasílá na vědomí. Ministerstvo 
zahraničních věcí dalo ujištění, že záležitost bude podporovati, a upozorní současně 
Ministerstvo kolonií, by zástupcům Škodových závodů vyšlo vstříc.”86  
 
 Na podporu vzájemného obchodu dokonce nizozemská obchodní společnost založila 
s Českou průmyslovou bankou společnost Holbo, v jejímž čele stál československý honorární 
                                                 
84

 O změně spojeneckých jednotek, jež měla okupovat souostroví, nedošla ještě v září do Indonésie zpráva. 
Indonéští politikové proto očekávali  první ameri cké výsadky, jakartské budovy byly ozdobeny transparenty  
s nápisy citujícími myšlenky Atlantické charty a amerického Prohlášení nezávislosti.  
85

 MRÁZEK, Rudolf. Spojené státy americké a jihovýchodní Asie po druhé světové válce, Academia, Praha 1978,  

s. 35-37. 
86

 Archiv Škodových závodů, Fond Generálního ředitelství, Signatura Generálního ředitelství.  
Vyslanectví Československé Republiky v Haagu, 17. IX. 1921; č. j. 785J/21. adm., Věc: Motorové pluhy 
Škodových závodů pro Nizozemskou Indii, Zájmu Škodových zá vodů v Holandsku, Charge d´affaires Fierlinger 

pro Ministerstvo zahr. věcí Republiky Československé; národohospodářská sekce; in: IV sekce, karton č. 1095, 
1918-1939, Škodovy závody Plzeň, složka 15. 
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konsul v Amsterodamu Kokeš. V roce 1923 společnost vyplatila dividendu 7 % a plánovalo se 
její přetvoření v československo-nizozemskou banku se sídlem v Amsterdamu.87  
 Ani to však nedokázalo ovlivnit důležité systémové skutečnosti, stanovující mantinely 
(spíše nevýhody a jen málo výhod) vzájemných hospodářských styků mezi Československem 
a NVI: 
 1. Prvním negativem vzájemného intenzivního obchodu (resp. československého 
exportu do NVI) je už sám očividný fakt, že Československo bylo od NVI značně teritoriálně 
vzdálené. Nemohlo se tak v mezních nákladech vyrovnat blízkému Japonsku nebo britským 
faktoriím v Indii. Nejrychlejší doprava československého zboží do NVI byla možná přes 
Marseilles a Janov (21 dní), dále z Hamburgu, Amsterdamu a Rotterdamu. Některé lodi 
přitom mířily jenom do Singapuru, kde bylo náklad třeba přeložit na jinou loď, čímž hrozilo 
jeho poškození. 
 2. Tradice vzájemného obchodu a kontaktů nebyla vytvořena. Ani Rakousko-Uhersko 

směrem do NVI mnoho nevyváželo. Jelikož československé subjekty tím pádem nevědí, který 
zákazník v NVI je solidní, vyžadují raději platbu v hotovosti a proto nemohou konkurovat 
Nizozemcům, kteří svým známým klientům (jedná se též o indonéské Číňany) mohou dát 
zboží na úvěr či na komisi. 
 3. Pokud se obchod odbýval přes nizozemské dodavatelské firmy, a ty si vybíraly mezi 
československou a německou nabídkou, dávaly takřka vždy přednost nabídce německé. 
Německo bylo chápáno jako stát starý, Československo se v tomto období leckomu zdálo být 
státem ”sezónním”. 
 4. Málokterá čs. firma byla tak silná, aby na půdě NVI vytvořila přímé zastoupení.  
 5. Případný dluh býval obtížně vymahatelný – výnos z dražby dlužníkova majetku 
býval zanedbatelný, bylo proto třeba zvážit komu důvěřovat (v tom je vidět velká role 
konzulátu, který byl požadován právě proto, aby dodával spolehlivé a korektní informace  

o obchodních partnerech teritoria). 
 Na druhou stranu pozitiv pro čs. export bylo málo. Snad jen ta skutečnost, že v NVI 
panovala naprostá svoboda obchodu (politika otevřených dveří) a neexistovaly tam žádné 
preferenční kvóty – ani pro Nizozemce. Zákaz dovozu existoval jen u zbraní a opia.  
V souvislosti s tím, jak zdatně v meziválečném období Evropanům konkurovalo Japonsko, se 
hovořilo o odstupňovaných celních tarifech podle zemí, k tomu však nakonec nebylo 
přikročeno.88  
 O tom, jak se československý průmysl snažil vypořádávat s tvrdou, zejména 
japonskou konkurencí, napovídá zpráva od ředitele Baťových závodů Hugo Vavrečky z roku 
1936: 
 ”Co se týče obuvi, hájíme svůj stále stoupající export proti ostré japonské soutěži, 
kterou dokonce krok za krokem vytlačujeme, přesto že má výhodu v levné námořní dopravě  
a v síti japonských obchodníků, usazených na ostrovech.”89  

                                                 
87

 Archiv Ministerstva zahraničních věcí České republiky, IV sekce, č. kr. 1091, Nizozemská obchodní společnost 
1924, složka 11; Velvyslanectví Republiky Československé v Haagu Ministerstvu zahraničí v Praze, Stoleté 
Jubileum Nizozemské Obchodní společnosti, Haag 5. IV. 1924, Psal Vyslanec Fierlinger č. j. 06338 4 
88

 ERBAN, Karel. Obchod s Nizozemskou Indií, Orientální Ústav v Praze, Praha 1931, s. 9 -15. 
89

 Fond Archivu Ministerstva zahraničních věcí České republiky, IV. sekce, karton č. 4, Hospodářské  

a diplomatické věci všeobecně - Asie, č. j., 760/30, 30. VIII. 1930, konsulát Republiky Československé v Batávii, 
A. Veselý pro Ministerstvo zahraničních věcí Republiky Československé. 
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 Ostatně celou výše uvedenou teorii exportních limitů můžeme demonstrovat na 
praktickém příkladu podnikání Jana Bati v jihovýchodní Asii, které akcelerovalo v druhé 
plovině 30. let XX. století: 
 1. Značná vzdálenost byla příčinou, že se Baťovi nepodařilo získat zcela vyčerpávající 
informace o situaci v NVI (a Malajsku), které potřeboval k nastartování svého 
podnikatelského plánu. On a jeho team museli často improvizovat přímo na místě, 
československé zastupitelské úřady mu nebyly schopny požadované informace zajistit 
dostatečně rychle a pomoci od zastupitelských úřadů jiných zemí (tedy od konkurence) se 
rovněž nedočkal. 
 2. Řada jeho spolupracovníků těžce snášela tropické podnebí a jiné okolnosti 
(úplavice zaměstnanců). 
 3. Problémům se zprostředkovateli se Baťa rozhodl čelit velkorysou investicí do 
kompletního řetězce výrobně-zpracovatelsko-prodejní sítě (plantáže kaučukovníku, 
zpracovatelské závody, prodejny a domy služeb). 
 4. Strach místních majitelů zpracovatelů kaučuku (Číňanů ale i jiných), že svým 
postupem drasticky sníží výkupní ceny kaučuku, uvedl na pravou míru upozorněním, že 
současný trend v Evropě spěje k výrobě kaučuku syntetického, a tak snížení ceny kaučuku 
přírodního je nezbytné tak jako tak. Ve své přednášce v Rotary Club v Johore (únor 1937) 
neopomenul upozornit, že jeho vlastní továrny vyrábí umělý kaučuk již levněji než je cena 
kaučuku přírodního. 
 5. Ačkoli byly Baťovy pneumatiky levnější než konkurenční, konzervativnost 
jihovýchodních zákazníků přesto zapříčinila, že ještě dlouho nakupovali výrobky dražších, ale 
známých a pravidelně inzerujících značek.90  
  
 Komoditní struktura obchodu a ekonomická důležitost obou zemí pro sebe navzájem 

 
 Takto uvedené komodity ve zhruba stejném poměru tvořily československý vývoz do 
NVI po celé meziválečné období. Co se měnilo, byl samotný objem tohoto vývozu. 

 Na druhou stranu, do Československa, byly z NVI dováženy položky jako kaučuk, rýže 
a kopra. Vesměs tedy primární suroviny a polotovary ze zemědělského sektoru. Jejich 
důležitost však byla – zejména u kaučuku – nesmírná. Tato nerovnost byla patrná i na 
důležitosti obou zemí pro sebe navzájem. Pro Československo byl dovoz z NVI 
nezastupitelný, NVI by se bez dovozu z Československa naprosto bez problémů obešla  
(a v některých dobách se opravdu obešla). 
 Není tedy divu, že vzájemná obchodní výměna mezi Československem a NVI byla ve 
sledovaném období let 1920-1939 a i poté, v době Protektorátu, pro Československo pasivní. 
Tato skutečnost byla sice dílčím způsobem zamlžována vykazováním dovozu nikoli podle 
země výrobní, ale podle země zásilky (tím pádem byl kaučuk z NVI někdy počítán jako zboží 
zasílané z Hamburku, Terstu, atd.). Pokud ale – jak právě následující tabulky a graf ukazují  
– počítáme pouze s vykazováním dovozu podle země zásilky, nedosáhlo Československo 
aktivní bilance v obchodu s NVI ani v jediném námi sledovaném roce:91  

                                                                                                                                                         
LACINA, Vlastislav. Formování československé ekonomiky 1918 -1923, Academia, Praha 1990, s. 137-138,  
169-171. 
90

 Fond Archivu Ministerstva zahraničních věcí České republiky, IV. sekce, karton č. 1081, fa. Baťa 1918 -1939, 

složka Holandská Indie, č. j. 10582/34. 
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 Deset let Československé republiky, Praha 1928, svazek II, s. 208. 
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 Právě tato skutečnost existence trvale pasivního salda svědčí o hospodářském 
významu tohoto teritoria pro Československo. Československo se totiž obvykle snažilo 
udržovat s ostatními státy obchodní bilanci vyrovnanou. Pokud tomu bylo jinak, jako právě  
v případě obchodu s NVI, bylo to zapříčiněno obrovskou závislostí Prahy na strategických 
surovinách z tohoto území, které byly pro československý průmysl nepostradatelné (zejména 
kaučuk). Československo tedy rozhodně nepatřilo mezi klíčové obchodní partnery (dovozce) 
NVI.  
 Je zde vidět obrovský nárůst exportu Japonska, Spojených států amerických 
a Německa, přičemž zejména Německo bylo velkým soupeřem pro Československo. Všem 
Evropanům pak byli konkurenty Japonci. Ti napodobovali evropské a americké výrobky  
a prodávají je levněji, často za dumpingové ceny. Jen skutečnost, že domorodí obchodníci 
jsou závislí na úvěrech svých dosavadních evropských exportérů, zapříčinilo, že nárůst 
japonského exportu není ještě větší. Až se Japonci usídlí natolik, že budou rovněž poskytovat 
úvěry, jistě ještě posílí. Z Československa se dováží vlněné zboží, plzeňské pivo (domorodci 
ale slepě kupují jen německé pivo, na které jsou zvyklí, aniž by posuzovali kvalitu – cena je 

stejná a československá reklama by byla značně drahá), boty (Baťa). Obejít se bez 
zprostředkování by znamenalo mnoho úsilí a mnoho československých kolonistů.  
 
  KONZULÁRNÍ STYKY MEZI ČESKOSLOVENSKEM A NVI 
 
 Usnesením Vlády Republiky Československé z 13. listopadu 1924 byl podle návrhu 
Ministerstva zahraničních věcí Republiky Československé zřízen v hlavním městě NVI,  
v Batávii, honorární konzulát. Konzulární obvod se skládal z ostrovů Sumatry, Banky, Bilitonu, 
Bornea a takzvaných residencí Bantam, Batavia, Cheribon, Pekalongan na Jávě  
a byla mu svěřena veškerá konzulární agenda s tím související. Prvním honorárním konzulem 
byl jmenován nizozemský občan Dirk Lageman. Jemu byl přidělen efektivní kancelářský 
úředník, zaměstnanec Ministerstva zahraničních věcí Republiky Českos lovenské Antonín 
Veselý. Kancelář konzulátu se nacházela v domě pana Lagemana. Tento honorární konzulát 
Republiky Československé oficiálně zahájil svou činnost dne 22. června 1925.  
 Pan Lageman se však v důsledku svého definitivního odjezdu do Evropy dnem  
4. dubna 1929 svého úřadu z vlastní vůle vzdal a konzulát prozatímně spravoval jeho 
zástupce, Nizozemec E. I. Weenink. Podle návrhu Ministerstva zahraničních věcí (MZV) 
Republiky Československé z 5. září. 1930, č. j. 120056/I/1/1930 byl usnesením česko-
slovenské vlády (ze dne 2. října 1930) jmenován honorárním konzulem v Batávii pan Karel 
Hendryk Raaben, společník nizozemské firmy Wehry et Co., v jejíchž místnostech byl nový 
konzulát umístěn. Obvod působnosti konzulátu byl v této souvislosti rozšířen na celou NVI. 
Nový titulář zastával svůj úřad až do 28. září 1932, kdy natrvalo odejel do Japonska. Dopisem, 
který 14. dubna 1933 adresoval Ministerstvu zahraničních věcí, oznámil, že se do Batávie již 
nevrátí a svého úřadu se vzdává. Po dobu jeho nepřítomnosti ho opět zastupoval úředník 
firmy Wehry et Co., pan Weenink. I ten však 10. května 1933 Batávii trvale opustil  
a od té doby byl honorární konzulát Republiky Československé po delší dobu zcela 
neobsazen. Jeho konzulární agendu vyřizoval výše přidělený efektivní kancelářský úředník 
                                                                                                                                                         
KLIMEK, Antonín; KUBŮ, Eduard. Československá zahraniční poli tika 1918-1938. 
Fond Archivu Ministerstva zahraničních věcí České republiky, IV. sekce, karton č. 1082, 1918 -39, Firmy Baťa - 
Konzulát Republiky Československé v Singapore Firmě Baťa Zlín, 4. III. 1938, č. j. 301/38, Správce úřadu  
Ing. Josef Polodna. 
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Ministerstva zahraničních věcí Antonín Veselý, který byl po gentlemanské dohodě  
s nizozemskou vládou ustanoven dočasným správcem honorárního konzulátu Republiky 
Československé v NVI. V roce 1934 Antonína Veselého služebně vystřídal Ing. Rudolf Staněk. 
 Kancelářský úředník, řádný zaměstnanec Ministerstva zahraničních věcí, jím 
honorovaný a jím přidělený zpočátku jako pomocná síla honorárnímu konsulátu Republiky 
Československé v Batávii, zodpovídal za administrativní chod honorárního konsulátu, za 
pravidelné zasílání především hospodářských, ale i politických a vystěhovaleckých zpráv 
konsulátu Ministerstvu zahraničních věcí v Praze. Zodpovídal různé dotazy československých 
firem a organizací, týkající se poměrů v NVI, informoval rozličná československá ministerstva 
a různé hospodářsko-průmyslové kruhy (například Československý cukrovarnický svaz, firmu 
Baťa, Škodovy závody, různé pivovary, apod.) o aktuálních hospodářských poměrech a dění 
v NVI. Byl znalý holandského jazyka, takže bez problémů zajišťoval korespondenční styk mezi 
Prahou, honorárním konsulem (nizozemským státním příslušníkem) či koloniálními vládními 
institucemi a ministerstvy NVI. Po stránce služební byl podřízen Československému 
vyslanectví v Haagu, jemuž administrativně podléhal i honorární konsulát. Po dlouhodobém 
neobsazení úřadu honorárním konsulem, a to zejména po 10. květnu 1933, kdy Batávii 
natrvalo opustil poslední nizozemský honorární konsul, vyřizoval tento efektivní kancelářský 
úředník celou konzulární agendu. Jak již bylo řečeno výše, z hlediska mezinárodního práva se 
jedná o nestandardní, neobvyklý a vysloveně bezprecedentní jev. Jednalo se o nestandardní 
hybrid. Důvodem pro tak nedůstojná úsporná opatření byl výrazný odpor nejvyššího 
účetního Nejvyššího kontrolního úřadu proti zřízení tohoto zastoupení.92  
 
 Úsporné vedení agendy se však chýlilo ke konci. Firma Wehry totiž koncem července 
1933 zastavila placení výdajů honorárního konzulátu a vypověděla jej ze svých místností. Aby 
činnost konzulátu nebyla vůbec zastavena, bylo Ministerstvo zahraničních věcí nucena 
najmout místnost v jiném domě. Provoz úřadu se začal prodražovat. Přes veškeré snahy 
vyslanectví Republiky Československé v Haagu, pod který honorární konzulát oficiálně 
spadal, však nebylo možno najít pro tento konzulát v Batávii nového tituláře. Proto se 
Ministerstvo zahraničních věcí rozhodlo k přeměně honorárního konzulátu na plnohodnotný 
efektivní úřad s následujícím – vysloveně ekonomickým – odůvodněním:  
  ”Nizozemská Indie jest jednou z nejvýhodněji položených tropických kolonií. Celková 
rozloha činí 1 896 537 kilometrů čtverečních. Počet obyvatelstva v roce 1930 činil 60 731 025. 
Z ostrovů zaujímá nejvýznačnější místo Jáva, s hlavním městem Batavia, kde sídlí generální 
guvernér a vláda celé Nizozemské Indie. V Batavii mají efektivní konzuláty takové státy, jako 

Německo, Francie, Velká Británie, Belgie, Itálie, Kuba, Čína, Chile, Švédsko, Norsko, Spojené 
státy Americké a Japonsko. Dále jest v Batávii celá řada konzulátů honorárních. Mnohé státy 
s vývozními průmysly mají v Nizozemské Indii efektivní i honorární konzuláty. Také v jiných 
městech této rozsáhlé a lidnaté kolonie. Situace našich obchodních styků s Nizozemskou Indií 
jest obdobná jako s Egyptem. Jsme pasivní pro dovoz nezbytných surovin.”  
 Hospodářský význam této kolonie ještě vzrostl v letech světové hospodářské krize, 
kdy stále sílící tlak světové konkurence nutil výrobce k nesmlouvavému boji o nové trhy. 
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 Fond Archivu Ministerstva zahraničních věcí České republiky, IV. sekce, karton č. 1082, 1918 -39, Firma Baťa 
1937. Konzulát Republiky Československé v Singapore Ministerstvu Zahraničí Republiky Československé,  
16. II. 1937, č. j. 133/37. 
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Rovněž rozmanitý a ohromný surovinový potenciál této nizozemské državy skýtal mnohé 
možnosti pro celou řadu československých producentů.93  

Přednáška Orientálního ústavu v Praze nám dokresluje rostoucí zájem česko-
slovenských obchodních a průmyslových kruhů o toto teritorium:  
 ”Pro země, vyvážející průmyslové výrobky, Nizozemská Indie jest a také bude 
významným odbytištěm. Nutno zejména uvážiti, že deprese na světovém trhu produktů 
dotýká se domorodého obyvatelstva jenom z části, a že na druhé straně postupující vývoj 
domorodců k příjímání evropského životního standardu bude poskytovati  průmyslovým 
zemím stále širší vývozní možnosti.”94  
 Ačkoli byl pro Československo tento region tak ekonomicky a strategicky významný, 
chtělo tam své zastoupení udržovat co nejlevněji. Proto byla zvolena forma honorárního 
konzulátu. Jeho vykonavatel vykonával funkci čestně a jehož příjmy z pasové a vízové agendy 
byly zanedbatelné. Jelikož si československá strana byla vědoma strategického významu NVI, 
potřebovala taktéž, aby agenda úřadu byla spravována důvěryhodnou osobou, podávající 
včas požadované informace (hospodářské, vystěhovalecké a politické zprávy), která by jí však 
zároveň prakticky nic nestála. Světovou raritou z hlediska mezinárodního práva pak bylo 
vykonávání celé agendy výše zmíněným ”efektivním kancelářským úředníkem”, který byl na 
plný úvazek zaměstnán Ministerstvem zahraničních věcí, a byl v danou chvíli pro 
československý stát levnější nežli honorování efektivního diplomatického zástupce.  
 K jednání o přeměně honorárního konzulátu na efektivní diplomatické zastoupení 
(generální konzulát) došlo až v důsledku toho, že honorární konzul vypověděl Praze službu  
a nebyl dále ochoten svůj úřad vykonávat. Výše uvedená nouzovýá situace však – kvůli 
neustálým obstrukcím Nejvyššího kontrolního úřadu – přetrvávala více než 5 let. Po celou tu 
dobu na adresu Ministerstva zahraničních věcí v Praze přicházely žádosti čs. podnikatelských 
subjektů o nápravu tohoto stavu. Ministerstvo zahraničních věcí dále v téže věci apelovalo na 
ministerskou radu (poukazujíc přitom na nesrovnatelně větší aktivitu konkurenčních zemí-
exportérů a nám již známou skutečnost čs. výrazného pasiva v zahraničním obchodu  
s NVI). 

 Vzájemný obchod mezi Československem a Nizozemskou Východní Indií vykazuje 
stálý vzrůst a to zejména na účet československého dovozu: v roce 1935 bylo dovezeno za 
71.7 milionů Kč, v roce 1936 za 147.6 milionů Kč a v roce 1937 za 212.1 milionů Kč. 
Československý vývoz činil naproti tomu v roce 1935 17.7 milionů Kč, v r. 1936 20.8 milionů 
Kč a v roce 1937 46.4 milionů Kč. Československé obchodní pasivum dostoupilo tudíž v roce 
1937 výše 165.6 milionů Kč. 
 Pokračující vzestup našeho československého vývozu do Nizozemské Východní Indie v 
posledních létech jest důkazem, že při účelném zpracování tohoto trhu bylo by možno 
československé obchodní pasivum při stále stoupající životní úrovni obyvatelstva této země 
podstatně snížiti. Stejného názoru jsou holandské vládní kruhy, které za posledního 
obchodně-politického jednání odmítly námi uplatňovaný argument vysokého obchodního 
schodku poukazem, že se sami nestaráme dosti o československý vývoz do Nizozemské 
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 Statistické Ročenky Státního úřadu statistického RSČ 1925-1937, Státní úřad statistický, Praha 1926-1938. 
Fond Archivu Ministerstva zahraničních věcí České republiky, Sekce I/ 1 Presidium, karton č. 12, Shaghai 1918 -
1939, Diplomatické věci, Vyslanectví Československé republiky v Číně, Věc: Obchodní poměry na Dálném 
východě - organizace konsulární, č. j. 149/Dův. 1938 a č. j. 78. 342/I/1/1938 z 2. května 1938, sděluje Vyslanec 
Šeba. 
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 Zahraniční Obchod Republiky Československé v roce 1921, Státní úřad statistický, Praha 1922, s . 24-26. 
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Východní Indie. K tomu třeba poznamenati, že státy nám konkurující, které mají  
v Nizozemské Východní Indii skutečné konsulární úřady, jako Německo, Japonsko, Belgie, 
Itálie a Švédsko, vykazují v obchodě s touto zemí značné aktivum.  
 Potřebný náklad, spojený se zřízením generálního konsulátu republiky 
Československé v Batávii, bude zařazen do státního rozpočtu na rok 1939. Opis tohoto 
podání zasílá se kanceláři presidenta republiky, všem ministerstvům, úřadu p. ministra Dra. 
Spiny, úřadu p. ministra E. Zajíčka a Nejvyššímu účetnímu kontrolnímu úřadu se žádostí, aby 
případné námitky nebo připomínky byly sděleny předsednictvu ministerské rady a v opise 
tomuto ministerstvu.”95  
  
 ”Vzájemný obchod mezi Československem a Nizozemskou Východní Indií stále roste. 
Roste zejména československý dovoz z Nizozemské Východní Indie: v roce 1935 bylo 
dovezeno za 71.7 milionu Kč, v roce 1936 za 147.6 milionu Kč a v roce 1937 za 212.1 milionu 
Kč. Československý vývoz do Nizozemské Východní Indie sice trochu stoupá, avšak daleko ne 
tolik, jak bychom potřebovali. V roce 1935 činil 17.7 milionu Kč, v roce 1936 20.8 milionu Kč 
a v roce 1937 46.4 milionu Kč. Československé obchodní pasivum s Nizozemskou Východní 
Indií dostoupilo již výše 165.6 milionu Kč. Při posledním jednání s nizozemskou delegací bylo 
použito argumentu vysokého obchodního schodku s Nizozemskou Východní Indií k vymáhání 
větších kontingentů do Nizozemska Nizozemská delegace však poukazovala na to, že se sami 
nestaráme dosti o československý vývoz do Nizozemské Východní Indie … 
 Podle názoru IV/3 sekce bylo by nutno zříditi v Batávii generální konsulát a ostatních 
význačných obchodních střediscích /Soerabaya, Semarang, Medan atd./ konsuláty honorární.  
 Dnešní stav: Konsulární jednatelství v Batávii, spravované p. Ing. Staňkem, který sám 
zastupuje řadu československých firem, není již udržitelný. Tento stav byl myšlen jako stav 
přechodný. Měla se dáti p. Ing. Staňkovi možnost za finanční podpory ministerstva 
zahraničních věcí, aby tam mohl zakotviti jako zástupce československých firem. To se již 
stalo. Nové řešení v Batávii jest neobyčejně nutné. Československý vývoz do Nizozemské 
Východní Indie jest schopný podobného zvýšení. To prokázal československý vývoz v prosinci 
1937, který činil 7.1 milionu Kč.”96  
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 Zahraniční Obchod Republiky Československé v roce 1922, Obchod speciální, Státní úřad statistický, Praha 
1922,  
s. 25, 27, 61, 37. 
96

 Fond Archivu Ministerstva zahraničních věcí České republiky, Sekce I /1 Presidium, karton č. 11, Konsuláty 
Batávie 1918-1939, Honorární konsulát v Batávii: činnost, Vložka k č. j. 120. 904/1-1/35 z 30. VII. 1935, 
Vyjádření IV. odboru: ”IV. sekce měla příležitost opětovně jednati o organisaci konsulárního zastoupení  
v Nizozemské Vých. Indii  se všemi interesovanými hospodářskými institucemi /zejména s Obchodní  
a živnostenskou komorou v Praze, Ústředním svazem čs. průmyslníků, Exportním ústavem atd. a dospěla  

k názoru, že nastala vhodná doba -následkem dobrého poměru k Holandsku a omezení japonské konkurence  
v NVI k rozvinutí informační a zprostředkovatelské činnosti ve hlavních obchodních střediscích této ostrovní říše 
v Batavii  a Soemarangu, nýbrž i  v Soerabayi. V zájmu rozvoje československého obchodu v NVI je, aby 
konsulární síť byla časem doplněna zřízením agenci e nebo honor. konsulátu v Soerabayi. Titulář Ing. Staněk 
dostává kromě původní dotace - 90 000 Kč další podpory od čsl. obchodních korporací a od Exportního ústavu. 
Celkový roční náklad agencie činí 300 000 Kč. ” 
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 Pro nutnost přeměny stávajícího honorárního konsulátu Republiky Československé  
v Batávii na efektivní zastupitelský se vyjádřilo i Ministerstvo obchodu svým přípisem 
Předsednictvu ministerské rady ze dne 30. května 1938:97 
 ”Ministerstvo obchodu sděluje, že z hlediska našich vývozních zájmů pokládá zřízení 
efektivního zastupitelského úřadu v Batávii za naprosto nutné. 
 K odůvodnění svého stanoviska poukazuje ministerstvo obchodu na vývody 
ministerstva zahraničních věcí, obsažené v notě ze dne 27. dubna 1938, č. j. 57.411/I-1/38, 
které plně sdílí. Expanse našeho vývozu musí počítati především s kraji zámořskými, kde 
naskýtají se možnosti rozvoje. Z těchto zámořských trhů jest pak Holandská Indie odbytištěm 
velmi důležitým, jemuž naše vývozní kruhy musí věnovati zvýšenou pozornost.  
 Úspěšné pronikání našich hospodářských zájmů do vzdálených odbytišť vyžaduje 
nezbytně, aby mělo oporu v náležitém zastoupení konsulárním. Úkol takový pak a podle 
zkušenosti také vyhovujícím způsobem neplní pouze úřady honorární. Rozšiřování 
zastupitelských úřadů efektivních jest rovněž již léta stále opakovaným požadavkem 
zúčastněných hospodářských kruhů.”98  

 
 Z hlediska důležitosti NVI pro hospodářské a s tím související politické zájmy 
československého státu trvalo proto Ministerstvo zahraničních věcí Republiky 
Československé na urychlené transformaci stávajícího honorárního úřadu republiky 
Československé v hlavním městě NVI na skutečný generální konsulát. S tímto stanoviskem 
Ministerstva zahraničních věcí souhlasila jak většina ministerstev (Ministerstvo obchodu, 
Ministerstvo financí, atd.) tak i vlivných hospodářských kruhů a institucí (Exportní ústav 
československý, Hospodářská komora, Obchodní a živnostenská komora v Praze, Ústřední 
svaz československých průmyslníků, Orientální ústav československý apod.). Návrh na zřízení 
generálního konsulátu, nikoli pouze konsulátu, v Batávii, byl učiněn nejen s ohledem na 
právě shora vylíčenou důležitost NVI jako významného odbytiště pro československý vývoz, 
nýbrž také se zřetelem k tomu, že státy na tomto území Československu konkurující, byly  
v meziválečném období v Batávii povětšině zastoupeny generálními konsuly.99  

 
 Proti těmto návrhům se vždy stavěl Nejvyšší účetní kontrolní úřad (NÚKÚ). který své 
zamítavé stanovisko odůvodňoval jak z hlediska úsporných opatření, tak i připomínkami 
opírajícími se o statistická data, že československý vývoz do tohoto teritoria vykazuje 
značnou pasivitu v porovnání s ostatními průmyslově daleko vyspělejšími státy a s dovozem  
z NVI.100  

Proto Nejvyšší účetní a kontrolní úřad doporučoval odložit zřízení efektivního 
generálního konsulátu Republiky Československé v Batávii na ”dobu pozdější, až vzroste 
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 KRÁL, Václav. Otázky hospodářského a soci álního vývoje v českých zemích v letech 1938-1945, Praha 1957, 

svazek I., s. 91. 
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 Fond Archivu Ministerstva zahraničních věcí České republiky, Sekce I/ 1 Presidium, karton č. 11, Konsuláty 
Batavie 1918-1939, č. j. 10. 056/472-V/1938 z 21. července 1938, Vyjádření Nejvyššího účetního kontrolního 
úřadu Republiky Československé; Obdobně jsou tato data obchodní bilance s NVI uvedena ve zprávě Exportního 
ústavu Republiky Československé za rok 1937. 
99

 Fond Archivu Ministerstva zahraničních věcí České republiky, Sekce I/ 1 Presidium, karton č. 11, Konsuláty 
Batavie 1918-1939, č. j. 10. 056/472-V/1938 z 21. července 1938, Vyjádření Nejvyššího účetního kontrolního 
úřadu Republiky Československé. 
100

 Fond Archivu Ministerstva zahraničních věcí České republiky, Sekce I/  1 Presidium, karton č. 11, Konsuláty 
Batavie 1918-1939, č. j. 107. 389/I-1/ 38. 
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československý. vývoz do NVI a bude záruky, že tento rozvoj je trvalý, což prokáží statistická 
data.”101  

K celé věci se Nejvyšší účetní a kontrolní úřad stavěl tak, že prozatím postačí v Batávii 
pouze skutečný konsulát a zřízení generálního konsulátu odkládal na dobu pozdější.102  
 Jedná se o klasické ”zdůvodnění” kruhem. Efektivní konzulát měl být vytvořen, až 
vzroste čs. export do NVI – tento export však bez vytvoření efektivního konzulátu příliš 
neporoste. Námitky Nejvyššího účetního kontrolního úřadu opírající se o statistické údaje 
zahraničního obchodu Republiky Československé s NVI za období 1926-1936 spatřovalo 
Ministerstvo zahraničních věcí jako neopodstatněné. Aktivní saldo československého 
zahraničního obchodu s NVI v letech 1926-1929 bylo jen zdánlivé, poněvadž československý 
dovoz z NVI byl provozován především přes Hamburk a ve zmíněném období byl ve 
statistických výkazech zahrnován jako ”dovoz z Hamburku”.103  

Vzhledem k tomu, že při dovozu z Hamburku (a obdobně tak i Terstu či Brém) nebyla 
zjišťována provenience zboží, chyběly tak při obchodně-politických jednáních s řadou 
zámořských států cenné negociační argumenty. To se týkalo i případu NVI, odkud byly 
dováženy zejména takové suroviny, které během námořní přepravy několikrát změnily 
majitele. Tento nepřehledný stav se změnil až zavedením osvědčení o původu zboží. To se 
záhy odrazilo i na československých statistických výkazech, kdy se dovoz z Hamburku 
redukoval takřka na jednu desetinu, jak je zřejmé z následujícího porovnání: 
 Tímto statistickým zpřesněním se pak rázem ukazuje v pravém světle i zahraniční 
obchod Československa se zámořskými zeměmi, včetně NVI. Bylo již zřejmé, že aktivní saldo 
s touto zemí bylo opravdu jen fiktivní. Československé snahy energicky redukovat toto 
pasivum ve vzájemné obchodní bilanci s NVI daleko větším vývozem, stále narážely na obtíže 
při systematickém budování a rozšiřování sítě zastoupení československého průmyslu  
v tomto netradičním a novém teritoriu. Při takovéto aktivitě je však – jak ukazovaly příklady 
konkurenčních zemí – neocenitelným pomocníkem právě dobře zavedený a fungující 
efektivní zastupitelský úřad.104  
  

 Národohospodářská sekce Ministerstva zahraničních věcí Republiky Československé, 
prosazující zřízení generálního konsulátu Československa v Batávii, použila proti námitkám 
Nejvyššího účetního kontrolního úřadu následující argumentaci: 
 „... Nizozemsko, podle několika svých kategorických prohlášení, nehodlá obchodně -

politicky hodnotit československé obchodní pasivum s Nizozemskou Východní Indií. Poněvadž 
jde pak při dovozu s Nizozemskou Východní Indií takřka výlučně o suroviny, jichž dovoz pro 
československý průmysl je bezpodmínečně nutný a i eventuelně pokus o jeho částečné 
přesunutí do Britské Indie je vyloučen již z toho důvodu, že i zde máme stamilionové pasivum, 
jež nelze více zvětšovat, nezbývá než snažiti se o snižování pasiva s Nizozemskou Východní 
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Indií energickým budováním vlastního vývozu do tohoto teritoria. Uváží-li se, že jde o území 
veliké takřka 2 mil. km2 s více než 70 mil. obyvatel, jejichž životní úroveň rychle stoupá, a že 
např. jen vývoz našeho nejbližšího konkurenta, Německa, do NVI činil v roce 1935 16 mil. 
guldenů a v roce 1936 18 mil. hfl., je vidno, že Nizozemská Východní Indie je opravdu 
schopnou státi se velikým odběratelem československého zboží, bude-li tomuto trhu 

věnována větší pozornost nežli doposud, což ostatně potvrzuje i relativně vysoké stoupání 
československého vývozu do Nizozemské Východní Indie. 
 Možnosti československého vývozu do Nizozemské Východní Indie byly posléze 
předmětem zvláštního jednání při právě skončeném vyjednávání smíšené komise 
československo-nizozemské v Praze a v odstavci 5. protokolu o tomto jednání z 28. března 
1938 se praví výslovně, že Nizozemská vláda bude zkoumati s největší blahovůlí každou 
žádost podanou příslušným úřadům o dovoz československého zboží do NVI a bude 
povolovati v rámci platných předpisů v míře největší možnosti dovoz kontingentovaného 
nebo licenčního zboží.”105  
  

 Teprve na zasedání Ministerské rady, konaném 12. srpna 1938, byl schválen návrh 
Ministerstva zahraničních věcí ze dne 28. února 1938 (č. j. 32.824/I-1/38), pozměněný 
dopisem ze dne 28. července 1938 (č. j. 107.389/I-1/38), týkající se přeměny honorárního 
konsulátu Republiky Československé v Batávii na efektivní konsulát. I tento krok byl však 
podmíněn požadavkem, aby navrhovaná změna neměla za následek podstatné zvýšení 
celkových rozpočtových výdajů Ministerstva zahraničních věcí.106  
 I k tomuto kroku pak nakonec nedošlo. Plánovaná transformace honorárního 
konsulátu na skutečný generální konsulát, který by zahájil svou činnost k 1. lednu 1939, byla 
kvůli událostem v Evropě, spojeným s mnichovskou dohodou, československou stranou 
odložena na dobu neurčitou. Po 15. březnu 1939 z tohoto plánu sešlo zcela.107  

 Ačkoliv Československo 15. března 1939 padlo za oběť Německu, efektivní konsul 
v Batávii, Ing. Staněk, tuto skutečnost neuznával a zůstal věrný československé exilové vládě 
v Londýně. Podobně se zachoval i generální guvernér NVI, Hubertus J. van Mook, který po 
roce 1940, kdy došlo k okupaci Nizozemska Německem, zůstal poslušný královně, která našla 
rovněž exil v Londýně. Narozdíl od francouzských guvernérů v Indočíně, kteří s Japonci 
spolupracovali na rozkaz své vlastní vlády ve Vichy, vedlo NVI svou vlastní nezávislou politiku. 
Přitom ale nebyly učiněny zásadnější kroky pro obranu teritoria před Japonci. Koloniální 
vládní administrativa se až do doby těsně před japonským vpádem zdráhala ve větší míře 
vyzbrojovat domorodce. Spíše spoléhala na britské posádky v Singapuru a Britské Indii  
a – paradoxně – i na případné ”gentlemanské” jednání Japonců. Tyto předpoklady se 
nesplnily a NVI padla Japoncům do rukou takřka bez boje. Generální guvernér Hubertus  
J. van Mook uprchl se zbytky vládní administrativy do Austrálie, ale ostatní Evropané a jejich 
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loajální stoupenci skončili v koncentračních táborech. To platilo i pro československého 
konsula Staňka i další československé státní příslušníky.108 

Po japonské okupaci NVI byl Staněk internován spolu s chotí v japonském 
koncentračním táboře. Jeho choť podle svědeckých výpovědí tuto internaci nepřežila.  
O osudu konsula Staňka se písemné podklady nedochovaly, kromě malé noticky o tom, že se 
roku 1946 ucházel o zastupování Škodových závodů v NVI.109  

Jsem tedy odkázán na svědecké výpovědi, shodující se na faktu, že Staněk zemřel 
v roce 1947 na následky vleklé choroby, způsobené pobytem v japonském koncentračním 
táboře.110  

Část konsulární agendy se nedochovala (padla zřejmě do rukou Japoncům) a další 
část byla zaslána těsně před japonským záborem NVI v březnu roku 1942 československé 
exilové vládě lodí do Londýna.111  
 Ačkoli takto de facto rokem 1942 práce československého konsulárního jednatelství 
nepokračovala, nebyla vyřizována žádná korespondence a jeho místnosti byly zkonfiskovány, 
de iure, podle mezinárodního práva, nebyly diplomatické styky mezi Československem a NVI 
z hlediska mezinárodního práva ukončeny. Ačkoli ani v periodě československého 
”sondování”112 po II. světové válce nebyla do příslušného teritoria za zemřelého konzula 
vyslána náhrada, můžeme říci, že mezi lety 1925 až 1950 byly diplomatické styky mezi 
Československem a NVI nepřetržité. Ani jedna ze smluvních stran styky nevypověděla.113  

 Co považuji za nemálo zajímavé, je skutečnost, že i během II. světové války 
ekonomické vztahy mezi okupovaným Československem (respektive Protektorátem Čechy  
a Morava) a okupovanou NVI neustaly. Ještě roku 1944 byl vykazován relativně pozoruhodný 
dovoz z NVI do Protektorátu. Bližší okolnosti těchto kontraktů (jejich komoditní složení, 
firmy, které je realizovaly, a vůbec jejich sama technická možnost ve válečných podmínkách) 
se mi však přes veškerou snahu zjistit nepodařilo. 
 
 VYSTĚHOVALECKÁ AGENDA 
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 Československou emigrantskou komunitu na teritoriu NVI lze charakterizovat 
následujícím způsobem. Jednalo se o skupinu nepočetnou, která začala vznikat již v éře 
Rakousko-Uherska. Až na výjimky se jednalo o osoby, hledající na teritoriu NVI zaměstnání 
(zejména v době ekonomických krizí), a to nejčastěji ve filiálkách čs. firem, ale i vlastní 
iniciativou, v nizozemském koloniálním vojsku, na železnici, v cukrovarech, v pivovarech,  
v dolech (pozice vrtmistrů), v lesnictví a podobně. Realitou však bylo, že krize, které 
postihovaly Evropu, se NVI rovněž nevyhnuly. A tak osoby, které vážily nákladnou cestu za 
oceán, byly imigračním koloniálním úřadem posílány zpátky do Evropy (náklady přitom byly 
vymáhány od státu původu imigranta – v tomto konkrétním případě od československého 
konzulátu).114  
 Ačkoli před I. světovou válkou bylo NVI možné označit za velmi vhodný imigrační cíl,  
v meziválečném období se tato situace změnila. Během I. světové války byla NVI izolována od 

Evropy, byla nucena se obejít bez evropského dovozu a vzniklo zde mnoho nových provozů 
na výrobu všemožného spotřebního zboží. Po válce roku 1919 byl kontakt  
s Evropou obnoven a většina místních podniků tváří v tvář evropské konkurenci zkrachovala 
(krize dosáhla vrcholu 1923). S tím souvisí i problematika migrace. Evropané (zejména 
Nizozemci), jejichž umístění nizozemská vláda v NVI před rokem 1914 podporovala 
všemožnými výhodami, dotacemi a stipendii, se stali v řadě případů přebytečnými.  
 Pokud se nějaká pracovní místa uvolnila nebo vytvářela, přednost při jejich 
obsazování byla dávána Nizozemcům, Angličanům a Němcům, pak obecně domorodcům, 
zejména agilním Číňanům. Pro Evropana byla přitom dalším problémem aklimatizace, 
znemožňující mu vykonávání těžké fyzické práce. I pro Nizozemce samotné nebyla NVI 
hlavním emigračním cílem. Podle meziválečných statistik byla pro Nizozemce daleko 
nejžádanější emigrace do Kanady, mj. i z důvodů klimatických. Ze stejných důvodů bylo 
obvyklé uzavírat s osobami mířícími do NVI tzv. Indische Contrakt. Kolonista měl na 4 roky 
zajištěn od společnosti smluvní plat, po jeho vypršení měl nárok na jednoroční placenou 
dovolenou v Evropě, to se týkalo i československých státních příslušníků zaměstnaných  

u nizozemských společností v této kolonii.115  
  ”Získat půdu k založení plantáže nebo k jakémukoli zemědělskému podnikání se cizinci 
nepodaří. Kancelářský personál, dohližitelé na stavbách a plantážích, s čímž tak mnozí 
počítají, se rekrutuje z bývalých vojenských osob nebo v Holandsku. Montéři, elektrotechnici, 
strojníci, inženýři, chemikové a lékaři, zejména lékaři mohou zde nalézt místo ve státní anebo 
soukromé službě, doporučuje se jednat předem v Holandsku na ministerstvu kolonií a teprve 
po obdržení engagement podstoupit cestu.”116 
 ”Nejlepší vyhlídky tu jsou pro lékaře, kterých je málo a vydělávají velké sumy. 
Lékařská komora však omezuje příliv lékařů a podrobuje je zkouškám (na různé tropické 
nemoci) a musejí prodělávat roční kurs na vlastní účet. Lékař musí počítat s tím, že bude 

                                                 
114

 Zahraniční Obchod Republiky Československé v roce 1934, II. díl , Obchod speciální, Státní úřad statistický, 
Praha 1935, s. 21-26. 
115

 Zahraniční Obchod Republiky Československé v roce 1935, I. díl , Obchod speciální, Státní úřad statistický, 
Praha 1936, s. 13. 
116

 DOBRÝ, Anatol. Hospodářská krize československého průmyslu ve vztahu k Mnichovu, Nakladatelství 
Československé akademie věd, Praha 1959, s. 18. 
Zahraniční Obchod Republiky Českos lovenské v roce 1935, II. díl , Obchod speciální, Státní úřad statistický, Praha 
1936, s. 20, 23. 



Ochrana & Bezpečnost – 2020, ročník IX., č. 1 (jaro), ISSN 1805-5656. 
Mgr. Martin LIMBACH, Nizozemská Východní Indie – Indonés ie a  její s tyky s  Českos lovenskem (2020_A_02) 

 

 
Vydává: Ochrana a  bezpečnost o. s ., IČ: 22746986 

Lamačova 825/11, 152 00 Praha 5, http://ochab.ezin.cz, ochab@emai l .cz  
 

46 

muset žít rok na vlastní účet. Pak může počítat se státní službou se závazkem 3-4 let a poté je 
lékař připuštěn k privátní praxi. Vzdor tomu jsou příjmy lékařů značné.”117  
 Ačkoli se v kolonii na sklonku 30. let XX. století hospodářské poměry poněkud zlepšily, 
neznamenalo to, že by se NVI stala imigračním rájem. Zaměstnanost Evropanů se podstatně 
nezměnila a jejich kupní síla se devalvací a stoupajícími životními náklady spíše snížila. Že 
situace neskýtala vyhlídky ani pro nizozemské státní příslušníky, bylo patrné  
z toho, že královským rozhodnutím ze dne 11. června 1937 bylo nařízeno, aby jim po příjezdu 
do NVI byla na místo dosavadních prozatímních jednoročních povolení k pobytu vydávána 
jen povolení s platností šesti týdnů. Nenalezli-li do té doby imigranti zaměstnání, byly 
paroplavební společnosti, jež je přivezly, povinny vrátiti je do místa jejich nalodění. Vrácení 
imigranta mohlo být oddáleno jedině v případech, kde existovala odůvodněná naděje, že 
dotyčný může ještě během krátké doby zaměstnání najít. 
 V tomto smyslu podával do Prahy informace i československý konzulát, který 
československé občany neustále zrazoval před imigrací do NVI z důvodů obtíží při hledání 
práce, rizika vyhoštění a aklimatizačních komplikací. 
 ”S odvoláním na zprávy konsulátu Českosl. republiky v Batavii, dovoluje si vyslanectví 
Československé republiky v Haagu oznámiti, že na celé Jávě je 4 000 nezaměstnaných 
Evropanů, tedy velmi značné procento, vzhledem k malému počtu evropských 
zaměstnanců.”118  

 ”Neměl by se tudíž ani z Československa vydávati do NVI na cestu nikdo, kdo tam 
nemá již předem sjednané místo.”119  
 Navzdory těmto faktům a za situace skutečně tristní ekonomické situace v Evropě 
značný počet evropských – včetně československých – nezaměstnaných do NVI neustále 
mířil. Na jejich naivitě přitom parazitovali různí podvodníci. Příkladem může být případ z let 
1929-1931. Policejní presídium v Užhorodě tehdy zjistilo aktivitu jednoho nizozemského 
občana, který krizí postiženým rolníkům v okolí Vrané nad Topľou, Sniny a Michaloviec za 
úplatu sliboval zaměstnání v NVI. Tito rolníci prodali celý svůj majetek a po příjezdu do NVI 
zjistili, že byli oklamáni (o aklimatizačních komplikacích ani nemluvě). I konsul Ing. Rudolf 
Staněk v této souvislosti žádal československý tisk, aby celý případ důkladně zveřejnil  
a zabránil tak dalšímu vzbuzování neoprávněných nadějí o NVI jako o imigrační zemi. Na 
základě těchto upozornění pohnulo Ministerstvo sociální péče denní tisk k zveřejnění 
upozornění: ”V Nizozemské Indii není vyhlídek pro vystěhovalce.”120  
 Počet československých občanů, žijících v meziválečném období v NVI, je obtížné 
přesně určit. Jakkoli byl počet československých občanů přesně podchycen pro evropské 
Nizozemsko, pro NVI (stejně jako pro Surinam a nizozemské kolonie v Karibiku) bylo nutné 
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vystačit pouze s odhady. Při sčítání lidu v NVI byli totiž Evropané uvedeni podle význačnějších 
národností. Zvláštní číslice pro národnost československou uváděna nebyla.121  
 Pokud to bylo z úředních záznamů možné zjistit, žilo roku 1930 v NVI jen asi 
60 československých státních příslušníků. Následkem silné hospodářské deprese v NVI jich 
bylo totiž v průběhu let 1929-1930 přinejmenším 15 propuštěno z námezdního poměru  
a odešlo zpět do Evropy.122  
 Malý počet československých kolonistů byl rovněž částečně důvodem nepříliš aktivní 
obchodní výměny (respektive československého vývozu do NVI). Například v kolonii žijící 
Francouzi byli odběrateli mnoha dovážených výrobků z Francie, čímž zlepšovali vzájemnou 
obchodní bilanci mezi Francií a NVI. Obdobná situace byla u kolonistů z Německa, Rakouska, 
Švédska, Norska a Finska.123  
 Německy hovořící komunita v NVI, která zahrnovala i sudetské Němce, tedy občany 
Československa, byla poměrně velmi vlivná. Mezi jednotlivými evropskými  imigrantskými 

skupinami v NVI existovala přitom obecně bariéra. Mimo nizozemskou se ještě anglická  
a německá komunita vyznačovala značnou soudržností a ekonomickou silou, projevující se  

i v obchodě. Tyto skupiny budovaly úzké vztahy se svými mateřskými zeměmi, zejména 
Německem. Handicapem pro Čechy a obecně Slovany byla značná lingvistická vzdálenost 
jejich řeči od holandštiny, kterou se museli od základů učit. Němci a Angličané se holandštině 
často učit vůbec nemuseli, protože většinou pracovali v německých a anglických firmách.124  

 Z osob, které v této souvislosti považuji za vhodné zmínit, jsou nejklíčovější postavy 
Tomáše a Jana Bati, Ivana Hesse a Jindřicha (Harryho) Bendy.  
 Tomáš a Jan Baťové, tito ”praporečníci” mezinárodního pronikání československého 
kapitálu, zaměřili svůj zájem v jihovýchodní Asii nejprve na Malajsii a později i na NVI. 
Postupně zde vytvořili síť manufaktur a prodejen, později i plantáží. Koncem 30. let 
XX. století, díky konjuktuře, kterou v této době jejich společnost zažívala, došlo v NVI ke 

zbudování Baťovy pneumatikárny. Součástí zlínského koncernu byla i exportní společnost 
EXICO, etablovaná v Batávii (v 50. letech XX. století ji komunistická československá vláda 
přivedla k bankrotu).125  

S podnikatelskými aktivitami firmy souvisel i příchod Baťových pracovníků v počtu asi 
60 osob ze Zlína, což značně posílilo českou imigrantskou komunitu v NVI. Ti pak řídili  
a zaučovali místní pracovníky. Z významných členů Baťova týmu lze zmínit například 
Ing. Josef Čermáka. 
 Ivan Hess, který vedl cukrovar na Jávě, žil v NVI po celé meziválečné období, tedy 
cirka 20 let. Na konci 30. let XX. století se vrátil (za éry II. republiky) do Prahy na dovolenou  
a pak už se mu do NVI nepodařilo nikdy odcestovat. On to byl, kdo z nadšení přišel do 
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Orientálního ústavu a začal na jeho půdě učit indonéskou (tzv. ”kuliovskou”) malajštinu 
(Melaya Pasar, ”tržní hantýrka”, tehdy zvanou prostě malajština). Z hrstky studentů, kterou 
učil, je třeba zmínit Ing. Zoricu Dubovskou a jejího manžela. Od roku 1946-1947 mladí 
studenti, mezi nimi Dubovská, z politických důvodů prosazovali, aby tento jazyk nesl 
označení indonéština, a nikoli malajština. Členové této skupiny později založili katedru 
indonésistiky na půdě Filosofické fakulty Univerzity Karlovy.126  
 
 Liberecký rodák Jindřich (Harry) Benda uprchl v roce 1939 jako sedmnáctiletý před 
nacisty z Československa. Docestoval až do Batávie, kde kontaktoval tehdejší československý 
honorární konsulát. Správce úřadu, Ing. Rudolf Staněk, mu v této zoufalé situaci poskytl 
pomoc tím, že jej za minimální mzdu zaměstnal jako pomocnou sílu československého 
konsulátu. Po obsazení NVI Japonci byl Benda spolu s ostatními československými státními 
příslušníky internován v japonském koncentračním táboře, v němž setrval až do svého 
propuštění v srpnu roku 1945. Za svého pobytu v NVI se Benda seznámil s řadou indonéských 
politických představitelů (například muslimským představitelem Haji Agus Salimem), od 
nichž čerpal mnohé poznatky. Ty pak později vědecky publikoval. Po skončení války odešel 
do Austrálie, kde vystudoval a působil jako řádný profesor a ředitel programu studií 
jihovýchodní Asie na Univerzitě v Yale. Později přednášel na Cornell University, kde působil 
jako řádný profesor zmíněného oboru. Benda je považován za spoluzakladate le programu 

studií jihovýchodní Asie na zmíněných univerzitách. Jeho studijních poznatků bylo využito  
i při posuzování ”indonéské otázky” ve druhé polovině XX. století na půdě Organizace 
spojených národů.127  
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 NVI-INDONÉSIE PO ROCE 1945 
 
 OBDOBÍ 1945-1950, PROBLEMATICKÝ PROCES DEKOLONIZACE;   
 CESTA OD NVI K INDONÉSII 
 
 PROHLÁŠENÍ NEZÁVISLOSTI A PRVNÍ ÚSTAVA INDONÉSIE 
 
 Kapitulace japonského vrchního velení v srpnu 1945 byla pro Indonésany příležitostí  
k proklamaci nezávislosti. Dne 17. srpna 1945, vyhlás ili národní vůdci Soekarno  
a Mohammad Hatta, prohlašujíce, že tak činí ve jménu ”svého” lidu nezávislost Indonésie. 
Prohlášení bylo stručné a znělo takto:128  
 

Prohlášení 
 

My, lid Indonésie, tímto vyhlašujeme nezávislost Indonésie. Všechny záležitosti 
související s převodem moci, apod., Budou vykonány účelně a v co nejkratší možné době.  
 

Jakarta, 17. srpna 1945 
 

Jménem indonéského lidu podepsáni: Soekarno – Hatta. 
 
 Bylo uskutečněno v Jakartě (ulice 58 Jalan Pegangsaan Timur). Projevu naslouchaly 
tisíce Indonésanů. Text byl totiž tajně vysílán indonéskými zaměstnanci rozhlasu, za použití 
rádiové stanice Jakarta Hoso Kyoku, ovládané Japonci. Anglický překlad byl vysílán do 
zámoří.129  

 Ideologickým a filozofickým základem republiky se stala Pancasila. Dne 18. ří jna 1945 
– tedy jeden den po vyhlášení nezávislosti – byla přijata ústava (znovupřijata byla roku 1950), 
jako základní zákon země.130  

 
Principy Pancasily jsou tyto:131  

 
1. Indonéský nacionalismus. 
2. Humanismus neboli internacionalismus. 
3. Diskuse neboli demokracie. 
4. Sociální spravedlnost. 
5. Kulturní víra v Boha. 

 
Ústava nového státu 
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Článek 1 ústavy z roku 1945 stanovuje, že Indonésie je republikou, jejíž svrchovanost 

je svěřena do rukou lidu. Klíčových státních orgánů je šest, a to následující: 
 

Lidové poradní shromáždění (Majelis Permusyawaratan Rakyat, MPR)  
 

Symbolizuje suverenitu lidu. Tento orgán je nejvyšší politickou institucí v zemi. Jelikož 
je shromáždění držitelem nejvyšší moci ve státě, vyjadřují lidé své politické a sociální 
aspirace tomuto orgánu. Počet členů tohoto tělesa byl stanoven na 700 (od roku 1975 
vzrostl na 920 a od roku 1985 na 1 000 osob). Mezi hlavní úkoly Lidového poradního 
shromáždění patří schvalování ústavy, rozhodování o linii státní politiky a volby prezidenta  
a viceprezidenta na funkční období pěti let. 

 

Sněmovna reprezentantů (Dewan Perwakilan Rakyat)  
 

Sněmovna reprezentantů má 500 členů (od roku 1975 460, od roku 1985 opět 500). 
Všichni členové sněmovny jsou zároveň členy shromáždění. 
 

Úřad prezidenta  
 

Vztah prezidenta k Lidovému poradnímu shromáždění je mandatorní, prezident je 
tedy odpovědný shromáždění za řízení vlády. Při výkonu prezidentských povinností mu 
asistuje viceprezident. V indonéském vládním systému je prezident zároveň hlavou státu  
i nejvyšším představitelem výkonné moci. Do úřadu je zvolen na funkční období pěti let a má 
nárok na znovuzvolení. Jelikož je prezident zavázaný Lidovému poradnímu shromáždění, 
musí své povinnosti vykonávat v souladu se Směrnicemi státní politiky tak, jak byly 
uzákoněny Lidovým poradním shromážděním. Ve výkonu funkce mu pomáhá vicepresident. 
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Nejvyšší soud (Mahkamah Agung)  
 

Nejvyšší soud je vykonavatelem spravedlnosti ve státě a existuje po boku 
zákonodárné a výkonné složky. Těší se nezávislému postavení v socio-politické struktuře. 
Teprve v roce 1968 byla dokončena restrukturalizace Nejvyššího soudu, čímž se splnily 
požadavky dané ústavou z roku 1945: nezávislost na vládních intervencích ve výkonu 
spravedlnosti. V roce 1970 byl schválen zákon, který stanovil základní principy pravomocí 
indonéských soudců. 
 

Nejvyšší poradní rada (Dewan Pertimbangan Agung)  
 

Její funkcí je zodpovědět všechny dotazy, které by prezident mohl vznést ohledně 
událostí týkajících se státu, včetně dotazů na politické, ekonomické, sociokulturní a vojenské 

záležitosti. Rada zároveň může předložit doporučení nebo vyjádřit své názory na jakoukoli 
záležitost národního významu. Členové rady jsou nominováni sněmovnou a uvedeni do 
úřadu prezidentem na funkční období pěti let. Ke jmenování musí být splněny určité  pevně 
stanovené podmínky. V čele rady stojí předseda, dále jsou zde čtyři místopředsedové  
a 45 členů. Stálé výbory rady jsou: a) politický výbor; b) výbor pro hospodářství, finance  
a průmysl; c) výbor pro sociální záležitosti; d) obranný a bezpečnostní výbor. 

 
Státní kontrolní úřad (Badan Pemeriksa Keuangan)  

 
Mezi jeho hlavní funkce patří provádění oficiálního auditu vládních financí. Výsledky 

auditu úřad předloží Sněmovně reprezentantů, která schvaluje vládní rozpočet. Každý rok 
16. dubna prezident ve své výroční zprávě informuje sněmovnu o činnosti vlády během 
posledního fiskálního období. Detaily o vládních příjmech a výdajích a komplexní zpráva  
o pokroku, kterého bylo dosaženo ve vývoji a v administrativě, jsou popsány v příloze  
k prezidentskému projevu. 

 
Volební systém země 
 

 Indonésané nastolili volební systém, který je kombinací poměrného zastoupení na 
základě provincií a prvků systému zastoupení na základě oblastí. Odborníci připouštějí, že 
tento systém je nejasný a že umožňuje stranám, které se volebního klání účastní, rozličnou 
interpretaci. Voliči si vybírají své zástupce na třech úrovních: do celonárodního 
zákonodárného sboru (Sněmovna reprezentantů), do provinčních shromáždění a do 
regentských shromáždění. 
 Strany mohou nominovat až dvakrát více kandidátů než je počet křesel přidělených 
jedné provincii. Kandidáti do provinčních shromáždění musí být na kandidátních listinách 
zapsáni v pevně daném pořadí. 
 Kandidátům je přiděleno pořadí na kandidátní listině na základě ”největšího počtu 
hlasů” získaného na úrovni regentství. ”Největší počet hlasů” se měří dvěma způsoby: 
největší percentuální zisk, nebo největší celkový zisk. Dvě strany – či více – mohou uzavřít 
dohodu (nazývanou stembus-accord), ve které zkombinují své zbývající hlasy. S kombinací 
zbývajících hlasů se během fáze přidělování křesel pracuje jako s jednoduchým zbytkem 
hlasů. Strany tedy mají lepší šanci na získání křesel mezi sebou navzájem.  
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 Prvním prezidentem a tedy i hlavou exekutivy se stal Ing. Soekarno. Prvním 
víceprezidentem se stal Mohammad Hatta. Dne 5. září 1945 byla sestavena první vláda.  
 Jak se zanedlouho ukázalo, ne všichni akceptovali zrod doposud neznámého státu  
a došlo k ozbrojenému boji mezi Indonésany a Nizozemci. 
 
 BOJ ZA SVOBODU 
 
 Celý demokratický svět byl v této době zaměstnán problémy souvisejícími se 
skončením války v Evropě a poražením Japonska, takže si vývoje v bývalé nizozemské kolonii 
nikdo zvlášť nepovšiml. O dění v teritoriu bývalé NVI vlastně neexistovaly konkrétnější 
informace a málokdo by pomyslel, co významného se v této zemi odehrává. 
 K vylodění prvních britských expedičních sborů na území již ”nezávislé Indonésie” 
došlo dne 29. srpna 1945.132  

Britský velitel generál Christison s překvapením zjistil, že kontrolu nad většinou 
indonéského území má zcela nová (tehdejšímu světu dosud neznámá), indonéská vládní 
administrativa v čele s prezidentem Soekarnem, disponující vlastními ozbrojenými 
jednotkami (TNI), které převzaly většinu zbraní i výzbroje od kapitulujících Japonců, kteří se 
jim sami vzdávali. Jáva, Sumatra, Bali a většina strategicky významného území Indonésie se 
nacházela v rukách nové civilní správy, která měla téměř většinovou podporu Indonésanů 
proklamujících emancipační hesla a Soekarnovu ideologii marhaenismu (srov. výše). Britové 
brzy pochopili, že obnovení předválečného statu quo bývalé nizozemské kolonie nebude 
vůbec snadné.133  
 Britský velitel okupačních sil přes odpor Holanďanů jednal přímo s vůdci indonéského 
hnutí a uznal je de facto za představitele indonéského lidu. Existují i spekulace o tom, že by 
prezident Truman nic nenamítal, kdyby britský partner nahradil přežilý nizozemský režim. Ve 
spojeneckém štábu ve Washingtonu byly odmítány nepřetržité žádosti o vycvičení, 
vyzbrojení a rychlou dopravu nizozemské armády do NVI. Vlády Spojených států amerických 
a Spojeného království byly proto Nizozemci neustále obviňovány z ”vlažnosti k osudu svého 
spojence a nizozemské říše”.134  
 Indonéské hnutí za emancipaci zatím upevňovalo svoje pozice. Nová administrativní, 
politická a vojenská struktura se zdokonalovala. Politické koncepce mladé republiky byly 
budovány na přesvědčení, že nizozemský kolonialismus patří nenávratně minulosti, že celý 
svět včetně Spojených států a jiných velmocí – v souladu s válečnými proklamacemi 
– podpoří indonéské prohlášení o okamžité a úplné nezávislosti. 
 Když tuto situaci zjistila vracející se nizozemská koloniální administrativa 
(doprovázená armádními oddíly, kterých postupem přibývalo, aby tak mohly nahradit britský 
vojenský výsadek), nekompromisně trvala na svém: je nutné uvést věci do předválečného 
stavu. Generální guvernér Hubertus J. van Mook nehodlal vůbec s Indonésany jednat  
a označil je za rebely.  
 Britská armáda s Nizozemci zprvu spolupracovala, avšak Lord Mountbatten, velitel 
spojeneckých vojsk v jihovýchodní Asii, nezapomínal, že de facto jediným oficiálním úkolem 
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britské armády v tomto teritoriu bylo provést repatriaci válečných zajatců a internovaných 
osob. 
 Nikoli pouze britská, ale i americká politika byly nyní postaveny před nelehké 
rozhodnutí, zda je v jejich zájmu podpořit v Indonésii hnutí národa na sebeurčení, či se proti 
duchu Atlantické charty spojit s nizozemským kolonialismem. Americká politika ve svém 
postoji k nizozemskému kolonialismu a indonéskému nacionalismu jen s obtížemi udržovala 
formální neutralitu. Například první americký zástupce v poválečné Indonésii, major 
Crockett, se netajil svými sympatiemi k Indonésanům a svým odporem k nizozemským 
kolonizátorům. Varoval před nizozemskou snahou vyvolat v zemi rozsáhlejší konflikt, který by 
vtáhl britská vojska do ozbrojeného střetnutí s Indonésií a získal tak Spojené království na 
nizozemskou stranu. Víceméně doporučoval, aby Spojené státy zaujaly vůči indonéskému 
národně osvobozeneckému hnutí pozitivnější postoj. Ministři Soekarnovi vlády a  Soekarno 
sám byli denními hosty na americké misi. Republikánský ministr zahraničí Subardjo dokonce 
prý požádal Crocketta, aby tlumočil svým nadřízeným indonéskou ochotu přijmout v jisté 
formě mezinárodní svěřenecký systém nebo režim podobný Filipínám, pokud by se Spojené 

státy americké zavázaly, že budou bdít nad mírovým přechodem Indonésie k politické 
a hospodářské nezávislosti. Crockett však mohl na podobné návrhy odpovídat jen 
bezmocným pokrčením ramen. Žádná ze stran si přitom nepřála zničit hospodářství 
souostroví, narušit tak proud surovin z Indonésie na Západ a ohrozit tak například americké 
investice do naftového průmyslu.135 
 Konflikt, před kterým Crockett varoval, vypukl 10. listopadu 1945. Za nejasných 
okolností došlo v Surabayi k přestřelce mezi indonéskými a britskými oddíly, při níž zahynul 
britský důstojník jménem Mallaby. Britové okamžitě vyhlásili výjimečný stav a zahájili 
frontální útok. Republikáni si záhy uvědomili převahu Britů, vyklidili větší města a zahájili boj 
partyzánskými prostředky. K uklidnění situace došlo 22. prosince téhož roku, kdy indonéská 
strana přijala britský návrh klid zbraní. Obě strany pak společně pracovaly na odzbrojení  
a internaci 25 000 japonských vojáků na území Indonésie. 
 Již v tuto dobu však byl počet nizozemských vojáků v zemi takový, že brzy došlo  
k jejich střetům s indonéskými oddíly a partyzánská taktika domorodců se opakovala. 
Nizozemská vláda přitom musela tyto boje financovat v situaci, kdy by se měla – i podle slov 
Spojených států amerických – zaměřit na rekonstrukci vlastního, boji s Německem 
poničeného, evropského území. Kritika Nizozemska se nesla v tom duchu, že peníze, které  
v Evropě ušetří, protože je získá prostřednictvím Marshallova plánu, ”investuje” do svého 
vojenského dobrodružství v jihovýchodní Asii.136  
 Zprvu slavili Evropané úspěchy a Soekarnova vláda 4. ledna 1946 vyklidila Jakartu  
a prchla do Yogyakarty. Veřejné mínění ve světě však stálo proti kolonizátorům. V této době 
spějící ke studené válce, předložil indonéskou otázku – v duchu článku 14 Charty Organizace 
spojených národů – Radě bezpečnosti Jakob Malik ze Sovětského svazu. Krátce poté, 
10. února 1946, se konala první oficiální schůze indonéských a nizozemských zástupců pod 
předsednictvím Sira Archibalda Clarka Kerra.137  
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 Jednání, přerušovaná boji, se vlekla dlouho. Nizozemská vláda nechtěla indonéskou 
nezávislost připustit. Obzvláště bolestné byla pro Nizozemsko vize ztráty vložených 
hospodářských a infrastrukturních investic. Uvědomovalo si však změnu poválečného 
klimatu, zejména poohlédlo-li se na sousední (Britskou) Indii a s tím spojené nálady 
světového veřejného mínění. 
 Za této situace bylo v listopadu 1946 na schůzce v Linggardjati na Jávě uzavřeno 
příměří. Jeho součástí bylo uznání indonéské suverenity nad ostrovy Jáva, Madura  
a Sumatra. V platnost měl dokument vstoupit 25. března 1947 a o dalším postupu měla  
v lednu 1949 rozhodnout mezinárodní konference.138  
 Tato dohoda neuspokojila ani jednu z bojujících stran. Domorodé kruhy požadovaly 
celé území Velké Indonésie. Nizozemci doufali v restauraci celé své koloniální moci. Když 
američtí diplomaté v létě 1947 poskytli jednoznačnou podporu nárokům, aby Nizozemské 
království mělo na souostroví prozatím ”právo rozhodování s konečnou platností”, nešlo 
další konflikt již odvrátit.139  
 Dne 21. července 1947 zahájili Nizozemci ozbrojenou ofenzívu, nazývanou ”první 

nizozemsko-indonéská válka”. Použili letectva k bombardování prorepublikánských center  
a měst (Surabaya, Yogyakarta, atd.) a nasadili svou armádu v plné síle včetně tankových 
oddílů. Cílem akce byla ”likvidace Indonéské republiky vůbec”. Nizozemské oddíly pronikaly 
do vnitrozemí Jávy a Sumatry a obsazovaly stále více území.140  

 Po zastavení bojů, ke kterému na půdě Organizace spojených národů vyzývala Indie  
a Austrálie, Spojené státy zprostředkovaly jednání, které vyústilo tzv. Renvillskou dohodou ze 
17. ledna 1948. Ta jen neúplně vymezovala republikánské území na oblast střední  
a západní Jávy. Znění této smlouvy podepsané na lodi Renville premiérem Sutanem 
Sjarifuddinem bylo dosti dvojznačné a sami Indonésané přijali podmínky této dohody  
s trpkostí – jak se mnozí nechali slyšet, ”pod americkým nátlakem”.141  

 V periodě tohoto příměří došlo k události, nemálo spojené s československo-
indonéskými vztahy. Jednalo se o Madiunský převrat (v komunistických pramenech nazývaný 
Madiunský masakr). V srpnu až září 1948 vyvolala Komunistická strana Indonésie (PKI)  

v Madiunu na východě Jávy nepokoje. Ty měly rozpoutat nové nizozemsko-indonéské boje 
zastavené po uzavření příměří z Renville. Nastalý zmatek měl umožnit nastolení ”rudé 
republiky”. V čele této akce stál Musso Munawar. Ten právě přiletěl, spolu s  dalšími druhy, 
Sugionem a Suripnem, z Prahy, kde založili v rámci komunistické internacionály ze 
sovětských prostředků tzv. ”Indonéskou informační kancelář”. Komunisté, kteří stáli proti 
domácí národně-osvobozenecké buržoazii a ”jejich buržoazní republice”, vyrukovali se svou 
představou republiky. Cílem tohoto povstání mělo být odstranění ”buržoazní republiky”  
a nastolení Indonéské republiky rad v čele s promoskevsky orientovaným Mussem. Ten byl 
k tomuto účelu od sovětských činitelů patřičně finančně vybaven (od konce 30. let  
XX. století, kdy byla Komunistická strana Indonésie v ilegalitě, žil v exilu v Moskvě). Premiér 
Indonéské republiky Mohammad Hatta se za Soekarnova souhlasu rozhodl vypořádat 
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s komunistickými pučisty nekompromisně. Republikánské pozemní jednotky vzaly Madiun  
a další ohniska pučistů útokem a rozdrtily zdejší aktivity hned v zárodku. Musso byl zajat  
a spolu s dalšími popraven (včetně bývalého marxisticky orientovaného premiéra a ministra 
zahraničí Sutana Sjarifuddina, který se k pučistům přidal). Republikánské vládní jednotky též 
zlikvidovaly prakticky celou komunistickou stranu, která poté, až do počátku 50. let  
XX. století, přestala legálně existovat. Touto akcí totiž vzaly za své nejvyšší indonéské 
komunistické stranické kádry. Řada zbylých komunistů se stáhla do ilegality, čímž bylo, 
alespoň na čas, docíleno odklonu indonéského vládního kabinetu směrem ”doprava”, na 
islamistické a ”nacionální” pozice.142  
 Potlačení tohoto puče mělo nejen vnitropolitické, ale i zahraničně politické důsledky. 
Soekarnův režim se nekompromisní likvidací komunistů stával přijatelným partnerem v očích 
Spojených států amerických, jehož emisaři naléhali na Nizozemsko, aby vyšlo domorodým 
ambicím vstříc. Americká vize počítala s tím, že Nizozemci se vzdají politického vlivu  

v souostroví výměnou za slib ochrany svých investic a vůbec silný ekonomický vliv.  
Pod těmito různými tlaky nezbylo Nizozemsku nic jiného než ustoupit.143 Dne 

7. března 1949 podepsal Mohammad Roem za Indonésii a Van Rooyen za Nizozemsko 
dohodu, kterou byly zastaveny všechny vojenské akce, obnovena republikánská vláda  
v Yogyakartě a odsouhlaseno další kolo vyjednávání u kulatého stolu pod patronací 
Organizace spojených národů. 
 Mírová konference probíhala v nizozemském Haagu od 23. srpna 1949. Zúčastnili se jí 
zástupci obou bojujících stran (Nizozemska a Republiky) a mezinárodní pozorovatelé. Cílem 
jednání mělo být stanovení způsobu a harmonogramu, kterým bude Indonéské republice 
udělena nezávislost. Haagské dohody u kulatého stolu přinesly částečnou, nikoli však úplnou, 
nezávislost Indonéskému státu. Znamenaly určitý kompromis pro obě strany.144  

Nizozemsko se zavázalo předat Indonésii nezávislost nejpozději do 30. prosince 1949. 
Nová nezávislá republika měla být administrativní součástí tzv. ”Nizozemsko-indonéské 
unie”, jejíž hlavou měl být nizozemský panovník (královna). Nezávislost měla být předána 
Indonésii nikoli jako jednotné republice (tak jak byla revolučně proklamována 17. srpna 1945 
a vztahující se územně na celé souostroví), nýbrž tzv. federativním ”Spojeným státům 
Indonésie”, v nichž měla být Soekarnova republika, sestávající z Jávy a téměř celé Sumatry 
(bez Pasundanu a Atjehu), pouze jednou z celkem patnácti součástí (zbylých 14 útvarů bylo 
van Mookem uměle vytvořeno, aby byla vyvážena dominance Jávy a dosaženo oslabení vlivu 
Soekarnovy vlády na celé souostroví, viz mapa).145  

Nizozemská obhajoba federálního uspořádání souostroví vycházela z geograficko-
etnické diference indonéského teritoria. Z tohoto stavu se Nizozemsko snažilo pro sebe 
vytěžit co nejvíce – především pak z latentních obav aristokratických elit tzv. Vnějších 
ostrovů, které se nehodlaly smířit s politicko-mocenskou dominance Jávy.146  
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Do této federace nebylo zahrnuto území Západní Nové Guineje a Východního Timoru. 

Soekarnova diplomacie rovněž takticky upustila od územních požadavků na britské Malajsko 
a protektoráty na Kalimantanu.147  

Dále bylo stanoveno, že nezávislá Indonésie přebírá většinu dluhů bývalé NVI, kde 
největším věřitelem zůstává Nizozemsko. Součástí textu bylo i ustanovení o působnosti stálé 
nizozemské vojenské mise, provádějící výcvik a dozor nad nově se formující indonéskou 
armádou. Dohody daly jistou záruku na ochranu vložených nizozemských investic na území 
archipelagu, což nový stát činilo hospodářsky na Nizozemsku závislým.148  
 Na druhém plenárním zasedáním konference, 2. listopadu 1949, byly Haagské 
dohody oboustranně podepsány.  
 Prezidentem Spojených států Indonésie byl 16. prosince 1949 zvolen Ing. Soekarno 
(též prezident Republiky Indonésie). Formálně předalo Spojeným státům Indonésie 
Nizozemsko nezávislost dne 27. prosince 1949. Soekarno byl doma uctíván jako veliký vůdce 
a osvoboditel Indonésanů od evropského koloniálního jha.149  
 Dne 27. prosince 1949 tak NVI přestala de facto existovat. Nahradila ji suverénní 
Federativní republika Indonésie s federativní ústavou. Nová ústava mimo jiné stanovila 
parlamentní systém, ve kterém je kabinet odpovědný parlamentu. Tento dokument však 
Soekarnovou administrativa ignorovala a k jeho uplatnění nikdy nedošlo. Otázka suverenity 
Západní Nové Guineje byla odložena na další vyjednávání mezi Indonésií a Nizozemskem. 
Toto území bylo neustálým zdrojem konfliktu mezi těmito dvěma zeměmi po více než 13 let.  
 Portugalsko se mohlo na Timor po válce bez obtíží vrátit, především zásluhou 
Spojených států, kterým poskytlo právo na vybudování vojenské základny na Azorských 
ostrovech.150  
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 Celá řada dnešních indonéských oficiálních představitelů vyzdvihuje nekriticky 
zásadní roli ”tzv. vnitřního faktoru” v procesu získání nezávislosti země. Ruku v ruce s tím jde 
i nezřídka nacionalisticky orientovaná osvěta na indonéských školách, včetně propagandy 
zdůrazňující hlavní podíl indonéských jednotek na vybojování národní svobody nad 
nizozemským kolonialismem. Musím však připustit, že tento podíl na získání suverenity 
indonéského státu nebyl jediným faktorem, který by sehrál nejvýznamnější roli v tomto 
procesu. 
 To později přiznal i veliký indonéský ”národní hrdina” a dlouholetý pravicový ministr 
obrany Soekarnova kabinetu generál A. H. Nasution, když připustil neméně významnou 
úlohu ”politické pomoci zvenčí” na dosažení nezávislosti indonéského státu: 
 ”Hlavním důvodem proč si nakonec Nizozemci přáli stáhnout svá vojska z Indonésie 
nebylo proto, že by snad byli poraženi naší vlastní armádou, nýbrž proto, že byli námi 
neustále oslabováni a odráženi natolik, kdy jim již nezbývala žádná naděje zlikvidovat 
Republiku. V okamžiku, kdy jejich úsilí zničit Republiku bylo zmařeno, mezinárodní nátlak 
přispěchal k udělení naší nezávislosti.”151  

 Stav, který byl výsledkem Haagských dohod, netrval příliš dlouho. Dne 17. srpna 1950 
byly smlouvy ze Soekarnovy strany jednostranně vypovězeny a Spojené státy indonéské byly 
přeměněny v unitární Indonéskou republiku. Ta se dne 28. září 1950 stala členskou zemí 
Organizace spojených národů. 
 Se změnou státu ze státu federativního na stát unitární, prezident znovu přijal 
povinnosti hlavy exekutivy a nabyl svého mandatorního vztahu k Lidovému poradnímu 
shromáždění. 
 Madiunských událostí bylo využito Nizozemskem jako záminky k ofenzívě vůči 
republikánům. Cítili vhodnou příležitost k tomu, aby porušili dohodu z Renville a ve dnech 
18. až 19. prosince 1948 zahájili ”druhou nizozemskou válku”.152  

 Výsadek v hlavním městě republiky Yogyakartě uvěznil přední indonéské vládní 
představitele v čele s prezidentem Soekarnem. Internován byl též vicepresident Hatta, 
ministerský předseda Sjahrir a další republikánští ministři. Zdálo se, že k obnovení vlády nad 
svou bývalou kolonií nestojí Nizozemcům již nic v cestě.  
 Nizozemská vláda prohlásila, že od této chvíle neuznává existenci žádné nezávislé 
Indonéské republiky. Odpor domorodců však neustal a jeho ohnisko se přeneslo na západ 
Sumatry. Ve městě Bukittinggi tu byla pod vedením ministra Sjafruddina Praviranegary 
vytvořena prozatímní vláda (”Indonéská republikánská vláda v exilu”), která dál koordinovala 
partyzánský boj. Nizozemcům se podařilo obsadit pouze větší města. Venkov a většinu 
komunikací nadále kontrolovali republikánští partyzáni. V lednu 1949 se již nizozemské 
ozbrojené síly ocitly dokonce v defenzívě. V hlavním městě republiky pouze 150 z 10 000 
registrovaných indonéských úředníků přijalo místa v administrativě Nizozemců.  
 Ani mezinárodní situace nebyla Nizozemsku příznivě nakloněna. Ačkoli mnoho 
výzbroje koloniální armády bylo amerického původu, elitní nizozemská jednotka byla 
vyzbrojena a vycvičena ve Virginii a Spojené státy americké poskytly ještě v prosinci 1948 
nizozemské vládě dar 54 milionů USD, tak stále více podnikatelských a novinářských kruhů ve 
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Spojených státech amerických se vyslovovalo pro ”citlivý přístup k asijskému nacionalismu”  
a líčilo důsledky brutální války pro život indonéského lidu.153  
 Zmiňováno bylo i ohrožení amerických investic na indonéském souostroví. Začaly sílit 
argumenty, že v indonéské politice existují ”umírněné, konzervativní a prozápadní proudy”, 
ve kterých je možno hledat spojence proti případné komunistické revoluci či proti ohrožení 
”amerických zájmů v této oblasti”, v této souvislosti sehrálo vypořádání Soekarnova kabinetu 
s komunistickými pučisty v Madiunu a Komunistickou stranou Indonésie vůbec, v očích 
amerických politických představitelů vysoce pozitivní roli.154  
 A tak již na začátku února roku 1949 předložila skupina deseti vlivných senátorů (mezi 
nimi i mluvčí naftařských společností), návrh rezoluce, která by ukončila pomoc  
v rámci Marshallova plánu pro Nizozemsko, pokud tato země nezastaví nepřátelské akce 
proti Indonésii.155  
 Ještě větší dopad však mělo hnutí asijské solidarity: v lednu 1949 odmítly Indie, 

Pákistán, Barma, Cejlon a Saudská Arábie nizozemským lodím a letadlům přístup do svých 
přístavů a na svá letiště a nastal též bojkot nizozemského zboží těmito státy. Ještě v lednu 
1949 se v Novém Dillí konala mezinárodní konference asijských a afrických zemí na podporu 
Indonésie. Na pozvání Džawaharlara Nehrúa se zde setkaly delegace 19 států. Výsledkem 
jejich rokování byla rezoluce předložená Organizaci spojených národů. Ta obsahovala 
požadavek totální kapitulace Nizozemců a vyhlášení suverénní Indonéské republiky  
k 1. lednu 1950. 
 ”Duch nové Asie nebude nic takového tolerovat. Žádná evropská země nemá právo 
poslat svou armádu do Asie proti asijskému lidu. A jestliže tak učiní, Asie se postaví na 
odpor.”, nechal se slyšet Džawaharlar Nehrú.156 Na základě této iniciativy Rada bezpečnosti 
Organizace spojených národů přijala dne 28. ledna 1949 rezoluci, požadující zastavení palby, 
propuštění republikánských vůdců a vyklizení Yogyakarty.157  

 Nizozemci byli ale neústupní a nadále pokračovali v okupaci Yogyakarty. Záměrně 
vypustili do světa zprávu o tom, že vláda a armáda Indonéské republiky již neexistují. Účinek 
této nizozemské vojenské akce vedl ke sjednocení veřejného mínění ve světě. Klíčový v této 
záležitosti byl jak postoj Organizace spojených národů (Rezoluce Rady bezpečnosti, 
požadující okamžité zastavení nizozemských vojenských operací a stažení nizozemských 
jednotek z území Indonésie), která intervenovala ve prospěch indonéské nezávislosti, tak  
i v konečné fázi ”vykrystalizování postoje Bílého domu”, vyjadřujícího přízeň a sympatie 
rezistenci indonéského lidu v boji proti kolonialismu.158  
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ČESKOSLOVENSKO PO ROCE 1945 
 

PROMĚNA ČESKOSLOVENSKÉ VNITŘNÍ POLITIKY, EKONOMIKY A ZAHRANIČNÍHO 
OBCHODU PO II. SVĚTOVÉ VÁLCE (1945-1955)159  

 
 PERIODA LET 1945-1948 
 
 Vnitropolitická a ekonomická situace 
 
 V atmosféře vděku Sovětskému svazu za osvobození se veřejné mínění  
v Československu posouvalo doleva. Byla nastartována ”národní a sociální revoluce”, jejíž 
”dynamika” byla do nemalé míry spojena s velkými přesuny obyvatelstva a majetku (včetně 
odsunu Němců). Klíčovým dokumentem z tohoto ohledu byl Košický program z dubna 
r. 1945, který v podstatě vypracovali komunisté. Součástí tohoto vládního programu byla 
konfiskace majetků Němců, Maďarů, zrádců a kolaborantů, zavedení národních správ 
konfiskátů a provedení nové pozemkové reformy (který byl zrealizován prezidentskými 
dekrety z 19. května a 21. června 1945).160  
 Dne 24. října 1945 pak došlo k dalšímu kroku: byly vydány prezidentské dekrety  
O znárodnění dolů a klíčového průmyslu a O znárodnění akciových bank, soukromých 
pojišťoven a o znárodnění potravinářského průmyslu. Na 61,2 % zaměstnaneckých pozic 
v průmyslu se tak stalo součástí státního sektoru. 
 Vnitropolitická stranická scéna byla drasticky zredukována a k politické soutěži bylo 
připuštěno jen omezené množství stran. Ve volbách roku 1946 se komunistická strana stala 
zřetelně nejsilnější politickou silou v zemi a dále posilovala svou moc. Nekomunistické strany 
toto nebezpečí podcenily a kojily se naději na budoucnost Československa jako ”mostu” mezi 

Západem a Východem, jako specifické cesty (sociálně tržní ekonomika) k budoucnosti. Finský 
a rakouský model se však v případě Československa napodobit nepodařilo a po únoru 1948 
stát upadl pod komunistickou vládu na dalších více než 41 let. 
 
 Zahraniční obchod 
 
 Rychle se obnovující ekonomika se v roce 1946 znovu orientovala na západní 
odbytiště, byť podíl Sovětského svazu na československém zahraničním obchodu poněkud 
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vzrostl. V této době – stejně jako po 1. světové válce – byl dočasně vyřazen ze hry 
československý největší ekonomický konkurent, Německo. 
 Rok 1947 však pro Československo nebyl po hospodářské stránce zdaleka tak 
úspěšný. Pod nátlakem Stalina československá vláda odmítla i účast na Marshallově plánu. 
Extrémní sucho a neúroda pak vedly k posílení závislosti země na Sovětském svazu, který jí 
dodal (byť za valuty) potřebné obilí. 
 
 PERIODA LET 1948-1955161  
 
 Vnitropolitická a ekonomická situace 
 
 Ihned poté, co se v únoru 1948 chopili komunisté moci, došlo k další znárodňovací 
vlně. V dubnu a květnu 1948 přijalo Národní shromáždění celou řadu zákonů 

o znárodnění dalších průmyslových a jiných podniků, potravinářského průmyslu, 
velkoobchodu, zahraničního obchodu, stavebnictví, znárodnění cestovních kanceláří, 
polygrafického průmyslu, atd. V prosinci 1948 pak byly znárodněny dopravní podniky. Do 
této vlny organicky patřily i upřesňující zákony z let 1950 a 1951, jež zákony z roku 1948 dále 
prohlubovaly. Zákony předpokládaly vyplacení náhrady, k čemuž nikdy nedošlo. Dále se  
v praxi brutálně vynucovalo darování některých objektů státu, aniž by spadaly pod 
znárodňovací zákony. Kromě toho proběhla i vlna personálních změn, jež dokončila již před 
únorem započatou likvidaci kvalifikovaného managementu státních podniků a státní správy. 
Cílem vlastnických přeměn po nastolení komunistické diktatury tedy bylo učinit pokud 
možno všechny obyvatele závislé na státu. Později se k tomuto aspektu přidala i potřeba 
přesunu pracovních sil do těžkého průmyslu. Ideologická kritéria přehlušila ohledy 
ekonomické. 

 Předchozí systém řízení smíšené ekonomiky byl v dalších letech více a více 
nahrazován sovětským systémem centrálního plánování. Docházelo k rychlé likvidaci 
prakticky veškerého soukromého vlastnictví v ekonomice. Již v roce 1951 soukromě-

podnikatelský sektor s výjimkou zemědělství prakticky neexistoval. 
 V oblasti zemědělství se po únoru 1948, kombinovalo v praxi několik etap pozemkové 
reformy. V jejím rámci sice drobní rolníci získali určité části zemědělské půdy, většinu 
konfiskátů však převzaly národní výbory, družstva a státní statky, lesy pak převážně skončily 
v rukou státu. Zlikvidovány byly i církevní velkostatky. Náhrady, stejně jako při znárodnění 
průmyslu, nebyly vyplaceny, ačkoli se s nimi podle zákona počítalo.  
 Likvidace soukromého sektoru v Československu byla skutečně ”dokonalá”, neboť se 
vyrovnala sovětskému vzoru a přesáhla úroveň postátnění ve všech ostatních srovnatelných 
evropských socialistických zemích. 
 V nových vnitropolitických poměrech a za rostoucího tlaku ze strany Sovětského 
svazu byla v květnu 1949 na IX. sjezdu Komunistické strany Československa schválena 
”generální linie výstavby socialismu” v Československu, jejíž součástí byly do budoucna 
základem ekonomiky pětileté plány. Centrální orgány rozhodovaly o všech základních 
veličinách a proporcích v celé ekonomice a jejích vnějších vztazích. Zisk byl zcela podružnou 
kategorií a o investicích se rozhodovalo na nadpodnikové úrovni. Z pohledu podniku byly 
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investice vlastně přidělovány shora. Naopak centrum odčerpávalo zdroje z podniků podle 
”vyšších priorit”. Ceny ztratily vypovídací hodnotu. Jednotlivé cenové okruhy 
– velkoobchodní ceny, nákupní ceny zemědělských výrobků, maloobchodní ceny 
a zahraničně obchodní ceny – byly zcela izolovány. 
 V únoru 1950 se po zasedání Informačního byra komunistických a dělnických stran  
a ještě podstatněji po únorovém plénu Ústředního výboru Komunistické strany 
Československa v roce 1951, pod sovětským tlakem zvýšila preference vybraných oborů 
těžkého průmyslu, tedy prohloubila se militarizace ekonomiky, jež musela uspokojit potřeby 
domácí armády i dalších armád budoucí Varšavské smlouvy. Mnohé podniky těžkého 
průmyslu byly nově budovány na Slovensku, čímž docházelo k industrializaci této části 
republiky. ”Můžeme shrnout – nikdy a nikde (kromě ničivých válek) nemusela žádná 
relativně vyspělá ekonomika vydržet tak drsný obrat v tak krátkém období. Jednalo se  
o zcela unikátní kombinaci totální změny vlastnických struktur, ve ”fyzické ekonomice” 

o prudké posílení II. sektoru a v jeho rámci o přesun ve prospěch těžkého průmyslu  
a v oblasti zahraničně-ekonomických vztahů o naprostou změnu teritoriální i komoditní 
struktury.”162  
 Ekonomika pochopitelně nemohla takový nápor dlouhodobě vydržet a na přelomu let 
1952-1953 se začal ohlašovat kolaps. Míra akumulace přesáhla jakýkoli rozumný stupeň. 
Konec korejské války vedl sovětskou generalitu k závěru, že nová světová válka není 
bezprostředně aktuální a bylo možné se věnovat civilním problémům. Došlo tedy k určité 
reorientaci ekonomiky ve prospěch nevojenských výrob. 
 
 Zahraniční obchod  
 
 Ihned v roce 1948 byl celý zahraniční obchod prohlášen na výlučný státní monopol. 
Prováděním operací v zahraničním obchodě byly pověřeny monopolní ”výsadní společnosti”, 
později zvané podniky zahraničního obchodu (PZO), oddělené od domácí podnikové sféry.  
 Ačkoli Československo byla ještě v roce 1948, přes veškerý politický tlak,  
v dominantní míře orientována na jiné než ”socialistické” respektive ”lidově demokratické” 
země, tento stav se rychle změnil. Únorovým převratem byla československá ekonomika  
z těchto vazeb vytržena způsobem, který nikdy žádná ekonomika na světě neprožila. ”Nikdy v 
dějinách světového hospodářství žádná ekonomika v době míru nemusela vydržet tak 
prudkou přeměnu ve všech možných směrech.”163  
 Souviselo to i s faktem, že ekonomika musela pod zahraničně-politickým nátlakem 
zajišťovat militarizaci a industrializaci zemí sovětského bloku. Základem zahraničního 
obchodu v tomto období nebyl, a to ani po odeznění vnějšího nátlaku, vývozně ofenzivní 
přístup, ale – zjednodušeně řečeno – dováželo se to, co bylo potřebné k zabezpečení růstu 
vnitřní čs. ekonomiky, zejména paliva a jiné suroviny, potraviny a (pokud tomu nebránilo 
západní embargo) vyspělá technika.  
 ”Systém šlo charakterizovat asi takto: předkládáme vám závazné seznamy toho, co 
nutně potřebujeme a nezajímá nás, zda jste to někdy vyráběli, zda pro to vůbec máte 
kapacity. Vyrobit musíte umět jako vyspělá země všechno. Hospodárnost výroby 
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požadovaných položek nás nezajímá, stejně jako to, kde vezmete suroviny, které nemáte  
a které vám dodat nemůžeme. (Československo muselo pro tyto objednávky subdodávky 
nezřídka nakupovat na Západě – pozn. autora). Platit nemáme čím, takže nám poskytněte 
bezúročný úvěr a kromě podepsaných úvěrových dohod počítejte ještě s neplánovanou 
aktivní obchodní bilancí.”164  
 Československo se tedy nechala vmanévrovat do pozice ”kovárny a strojírny tábora 
míru” a postupně si na ni nejen zvykla, ale začala ji vůči partnerům v Radě vzájemné 
hospodářské pomoci prosazovat. Po odlivu přímého stalinismu totiž začaly být ekonomické 
vztahy normalizovány a přes problémy těsně po roce 1953, kdy dočasně po skončení války  
v Koreji všichni chtěli po Československu pro změnu spotřební předměty a  zejména strojní 
zařízení pro lehký průmysl, se nakonec našim plánovačům a podnikům vnucený model zalíbil. 
Země Rady vzájemné hospodářské pomoci totiž začaly skutečně ”platit” svými surovinami a 
potravinami a cenový systém Rady vzájemné hospodářské pomoci byl tak pro 

Československo výhodnější. 
 Zahraniční obchod Československa měl tedy duální charakter – vůči tzv. ”náročným 
trhům” země byla čistým dovozcem vyspělých technologií, vůči trhům socialistickým  
a postupně i rozvojových zemí tomu bylo naopak. Přestala být apriori důležitá ekonomika, 
ale začala být důležitá politika, ideologie. To v praxi znamená dělání nevýhodných obchodů, 
často i poskytování nevratných půjček a darů. Československo přitom z ideologických důvodů 
různě půjčovalo – i bezúplatně pomáhalo – chudším socialistickým a později  
i spřáteleným rozvojovým zemím (včetně Indonésie).  
 
 ČESKOSLOVENSKÁ ZAHRANIČNÍ POLITIKA V LETECH 1945-1955165  
 
 Po druhé světové válce, se na základě ”darebného dokumentu”, který v Jaltě 
sovětskému vůdci Stalinovi nabídl britský ministerský předseda Churchill, Československo 
stávalo součástí sovětské sféry vlivu. To potvrdil i Churchillův projev ve Fultonu, zmiňující se 
o ”železné oponě”, táhnoucí se napříč Evropou. Tato nová geopolitická skutečnost pak 
determinovala jak vnitřní a zahraniční politiku země, tak i její ekonomiku, včetně 
zahraničního obchodu.166  
 Dokumentem, předznamenávajícím tento stav byl i program nové československé 
vlády Národní fronty Čechů a Slováků, přijatý na schůzi vlády v Košicích 5. dubna 1945 .  
V něm je definovaná orientace československé zahraniční politiky, značně se lišící od 
meziválečné: ”Vyjadřujíc neskonalou vděčnost českého a slovenského národa Sovětskému 
svazu, bude vláda pokládat za neochvějnou vůdčí linii československé zahraniční politiky, 
nejtěsnější spojenectví s vítěznou slovanskou velmocí na Východě. Smlouva československo-
sovětská z 12. prosince 1943 o vzájemné pomoci, přátelství a poválečné spolupráci bude 
určovat pro veškerou budoucnost zahraničně politickou pozici našeho státu … 
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 Vláda bude od počátku uplatňovat praktickou součinnost se Sovětským svazem, a to 
ve všech směrech – vojensky, politicky, hospodářsky a kulturně. 
 Slovanskou linii své zahraniční politiky bude vláda sledovat i tím, že naváže 
nejpřátelštější spojenectví s novou Jugoslávií a že nalezne formu nových styků i se 
slovanským Bulharskem. 
 Tuto hlavní orientaci československé zahraniční politiky, nesenou duchem 
slovanského přátelství, postaví vláda na širší základ. všeobecných přátelských vztahů  
k demokratickým západním mocnostem, stojícím v protinacistické frontě Spojených národů. 
Přátelské vztahy k Anglii, jejíž pomoci za války si vysoce ceníme, jakož i ke Spojeným státům 
americkým, bude vláda utužovat podobně jako zvlášť úzké přátelství k Francii, přičemž bude  
její snahou, aby se Československo stalo aktivní složkou při budování nového pořádku  
v osvobozené, demokratické Evropě.”167  
 Z výše uvedeného textu se dá vyčíst koncept Československa jako ”mostu” mezi 

Východem a Západem, snažícího se o ”vlastní cestu” spojující výhody obou politicko-
ekonomických systémů. Tuto vizi však komunističtí autoři textu nemínili předstírat déle, než 
budou mít moc ve státě v rukou. 
 Důkazem dramatického zvratu československé zahraniční politiky po únoru 1948 je 
akční program vlády ”obrozené Národní Fronty”, přednesený v Ústavodárném národním 
shromáždění dne 10. března 1948: 
 ”Únorová bouře vyjasnila také náš zahraničně politický obzor. To, co si naši zpátečníci, 
zneužívajíce svobody slova a projevu, dovolili v tomto směru, přesahovalo vskutku všechny 
meze. Soustavným štvaním proti našim spojencům podkopali naše zahraničně politické 
postavení a ohrožovali tak bezpečnost, ba samé základy existence republiky. Tomu je nyní 
konec. Je konec zdání, že republika zahraničně politicky sedí na dvou židlích. 
  Budiž řečeno na všechny strany, že Československo je a zůstává věrným  
a spolehlivým členem slovanské rodiny a že se také cítí spojencem jiných zemí lidové 
demokracie. Toto nikterak nevylučuje, že chceme učinit z naší strany všechno, aby by l 

zachován dobrý poměr ke všem ostatním státům, což ovšem musí spočívat na vzájemnosti. 
Nechceme od nich nic jiného než poctivé obchodování a nevměšování se do našich záležitostí. 
Myslím, že toto naše přání je skromné dost!”168  
 Cílem politiky strany a státu se – podle organizačního řádu Komunistické strazn 
Československa – v konečném smyslu mělo stát nastolení komunistického společenského 
řádu. Toto své ”dějinné poslání” může strana splnit proto, protože se prý opírá o vědecké 
poznání zákonů společenského vývoje ”socialistické učení Marxe, Engelse, Lenina a Stalina”, 
denně o ”jeho správnosti” přesvědčuje miliony pracujících, je srdcem a mozkem dělnické 
třídy, náleží ji ve vývoji soudobé společnosti její vedoucí úloha, je spojena ”pevnými pouty 
proletářského internacionalismu s dělnickou třídou celého světa”, kde tvoří součást velké 
socialistické fronty komunistických a dělnických stran, v níž je ”slavná Všesvazová strana 
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bolševiků předvojem a instruktorem při výstavbě socialismu a v boji za vítězství 
komunismu.”169  
 V nových vnitropolitických poměrech a za rostoucího tlaku ze strany Sovětského 
svazu pak již v květnu 1949 byla na IX. sjezdu Komunistické strany Československa schválena 
”generální linie výstavby socialismu” v Československu. Její součástí byla jak upravená 
pětiletka jako 1. etapa socialistické přestavby hospodářství, tak i vytýčení československé 
zahraniční politiky, ubírající se v ruku v ruce se zahraniční politikou sovětskou.  
 ”Po únoru byla konečně upevněna zahraničně-politická pozice republiky. Únor učinil 
konec ramenářské, dvojsmyslné politice naší reakce vůči našemu největšímu spojenci, vůči 
Sovětskému svazu. Dnes je mezi naší republikou a Sovětským svazem poměr naprosto 
poctivý a upřímný, což je základní předpoklad naší zahraničně-politické jistoty a bezpečnosti. 
Naše bezpečnost jest dále upevňována spojeneckými smlouvami se státy lidově 
demokratickými.... Ruku v ruce s naší pokojnou výstavbou uvnitř půjde naše zahraniční 
politika, směřující k udržení míru a zabezpečení státní nezávislosti republiky.... Známe naše 
přátele a víme, na koho se můžeme spolehnout v dobrém i zlém. Je to především náš velký 
spojenec a osvoboditel, Svaz sovětských socialistických republik a náš velký přítel, 
generalissimus Stalin. My víme za co Sovětskému svazu vděčíme... A poněvadž to víme, proto 
nás nikdo od Sovětského svazu neodtrhne. Sovětský svaz zaručuje nám nejen národní 
svobodu a státní nezávislost, ale stojí v čele těch, kdož zápasí ve světě o udržení a upevnění 
míru, který je nám, Čechoslovákům tak drahý....Kromě Sovětského svazu budeme své 
přátelské, hospodářské a politické vztahy rozvíjet také se zeměmi lidové demokracie, které 
podobně jako my byly osvobozeny sovětskou armádou a podobně jako my budují 
socialismus.  
  A pokud se týká jiných, tu máme jen jedno přání: aby se přestali míchat do našich 
vnitřních věcí a vyšli nám vstříc v naší snaze rozvinout poctivé obchodní a hospodářské styky 
na podkladě rovnoprávnosti a bez diskriminace. Taková je naše zahraniční politiky, takový je 
náš přínos pro udržení a upevnění světového míru.”170  
 Zatímco na IX. sjezdu Komunistické strany Československa není vůbec evidentní, že by 
existoval nějaký konkrétní koncept československé zahraniční politiky směrem k zemím 
”třetího světa” a v přijetí generální linie budování socialismu v Československu, resp. v její 
zahraničně-politické koncepci se o této globální zájmové oblasti nehovoří vůbec, X. sjezd 
Komunistické strany Československa zmiňuje jihovýchodní Asii jen okrajově a to v několika 
větách (konkrétně události ve Vietnamu). To dokládá i Zpráva Ústředního výboru 
Komunistické strany Československa o vytyčení dalších úkolů strany, přednesená jejím 
generálním tajemníkem Antonínem Novotným na X. sjezdu Komunistické strany 
Československa konaném ve dnech 11. až 16. června 1954:171  
 ”... Naše strana a vláda plně podporují a budou i nadále podporovat mírovou 
zahraniční politiku Sovětského svazu, usilující o zmírnění mezinárodního napětí jednáním  
o všech sporných otázkách. Naše strana i vláda, všechen náš lid, stály a vždy budou stát po 
boku Sovětského svazu v boji proti imperialistickým podněcovatelům nové světové války,  
v boji za bezpečnost ve světě a spolupráci mezi národy. Vždy se budeme řídit odkazem 
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soudruha Gottwalda, který nás učil, že výstavba socialismu, zabezpečení naší národní 
svobody a státní nezávislosti, udržení míru – vše to je nemyslitelné bez pevného svazku  
s mohutným Sovětským svazem. 
 ... S radostí je třeba se zmínit o našich vztazích k Čínské lidové republice, se kterou 
jsme navázali těsné přátelské styky ihned po jejím založení v říjnu 1949. Od té doby se naše 
vzájemné hospodářské, politické a kulturní styky stále prohlubují. Je přáním všeho našeho 
lidu, aby se přátelství s Čínskou lidovou republikou, jejíž mohutná síla posiluje i naše 
mezinárodní postavení, dále upevňovalo. 
 ... Naše vláda uznala a navázala přátelské styky s vládou Vietnamské demokratické 
republiky, představitelkou vietnamského lidu, který vede spravedlivý boj za svobodu  
a nezávislost své země. Přejeme národům Indočíny plného úspěchu v boji za lepš í 
budoucnost jejich vlasti. 
 ... Československý lid s nadšením uvítal velké vítězství, kterého dosáhl korejský lid  
a čínští lidoví dobrovolníci. Poskytujeme pomoc hrdinné Koreji při obnově jejího, válkou 
těžce postiženého hospodářství. Plně podporujeme úsilí korejského lidu a všech 
mírumilovných národů, aby korejská otázka byla vyřešena mírovou cestou. 
 ...V přítomné době má Československo diplomatické styky s 62 zeměmi.... Předními 
bojovníky za mír a přátelství mezi národy jsou komunistické a dělnické strany  
v kapitalistických a koloniálních zemích. Upevňováním přátelství s těmito stranami, rozvíjíme 
city bratrské solidarity s pracujícími celého světa.”172  
 Výsledný závěr z takto soustředěných materiálů je, že v československé zahraničně 
politické koncepci pro období let 1948-1954 neexistoval, a to ani v usneseních IX. a X. sjezdu 
Komunistické strany Československa, jasný a konkrétně definovaný cíl směrem k zemím 
jihovýchodní Asie. To platilo i ohledně mladého indonéského státu. 
 Navázáním oficiálních diplomatických styků mezi oběma státy získaly československo-

indonéské vztahy novou kvalitu, tj. politický rozměr. Již v audienčním projevu u hlavy 
indonéského státu nový československý titulář Jan Zítek akcentoval princip nezávislosti  
a československé sympatie s indonéským bojem k dosažení tohoto cíle. Titulář ve svém 
projevu také použil obvyklou frazeologii, hovořící o mírové spolupráci ve světě a příspěvku 
Indonéské republiky k ní. V této souvislosti připomenul také konferenci afrických a asijských 
zemí v Bandungu,173 akcentoval rozvoj přátelské spolupráce mezi národy, založené na 
zásadách rovnosti, nevměšování a vzájemného prospěchu. Ne náhodou rovněž připomněl, že 
obzvláště příznivé podmínky pro československo-indonéskou spolupráci jsou v oblasti 
hospodářství. 
 Krátce po normalizaci diplomatických vztahů mezi oběma zeměmi, navštěvuje v září 
1956 indonéský prezident Soekarno Československo.174  
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 Indonéské vyslanectví v Praze bylo zřízeno v dubnu 1956. Předání pověřovacích listin 
mimořádného vyslance Indonéské republiky v Československu, Dr. Tamzila St. Narayau, 
prezidentu Antonínu Zápotockému proběhlo 5. září 1956.175 
 Další vývoj se pak zaměřil na snahu po povýšení vzájemných vztahů z úrovně 
vyslanectví na úroveň velvyslanectví. Jako odpověi k indonéskému návrhu na  povýšení 
diplomatického zastoupení na úroveň velvyslanectví ze dne 29. ledna 1957, byla 
indonéskému zástupci v Praze předána dne 29. ledna 1957 československou stranou nóta,  
v níž se navrhovalo, aby povýšení diplomatických misí nabylo účinnosti dnem vyhlášení  
v obou zemích. Zpráva o povýšení obou zastupitelských úřadů byla zveřejněna v tisku obou 
zemí současně dne 22. února 1957. Účinnost povýšení diplomatických styků od 22. února 
1957 pak potvrdila indonéská strana ve své notě z 6. března 1957.176 
 V oblasti kulturních styků došlo k dohodě v červenci 1955. Na jejím základě ještě 
téhož roku přijela do Prahy skupina indonéských hudebníků a tanečníků z ostrova Bali.  
 Za zmínku stojí i skutečnost, že roku 1956 začalo v Praze studovat 14 indonéských 
stipendistů. Skutečná kulturní dohoda mezi Československem a Indonésií byla uzavřena až 
v roce 1957, tedy v období, které je mimo prostor, popisovaný v této práci.177  
 

                                                                                                                                                         
Rozhovor s Dr. Selamatem Mustaffou bývalým přednostou Protokolu na Indonéském ministerstvu zahraničních 
věcí a dnes velvyslancem Indonésie v Turecku, uskutečněný v  Jakartě, 21. srpna 2000. 
175

 Kedutaan Republik Indonesia Praha, Speach delivered by Dr . Tamzil St. Narayau on the occasion of the 
presenting the Letter of Credence to His Excellency the President of the People´s Republic of Czechoslovakia, 
Prague, September 5, 1956, No. 135306-56; in: Diplomatický protokol Ministerstva zahraničních věcí Indonéské 

republiky; Zvláštní díky bývalému přednostovi Diplomatického protokolu Ministerstva yahraničních věcí 
Indonéské republiky, Dr. Selamatu Mustaffovi. 
176

 Fond Státního ústředního archivu Ústředního výboru Komunistické strany Československa, Fond č. 100/ 3, 
Mezinárodní oddělení Ústředního výboru Komunistické strany Československa, svazek č. 45, č. j. 201, 3. září 
1956, Indonésie, Stručné informace, č. j. 135.306/56, Archiv Ústředního výboru Komunistické strany Česko -
slovenska. 
177

 Archiv Ministerstva zahraničních věcí České republiky. Fond Diplomatický protokol – Indonésie 1955-1964, 
karton č. 15, Vyslanectví Československé republiky Jakarta, sl. 19, Československá zastoupení v  cizině, Šifrová 
depeše, ev. č. SP 9409, Předání pověřovacích l istin prezidentu Soekarnovi 16. července 1956, Jakarta  
20. července 1956, Vyslanec Zítek 212. 
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SHRNUTÍ ZMĚN, SROVNÁNÍ 
 
 V etapě let 1920-1938 (potažmo i 1939-1945) lze československé styky s  NVI 
charakterizovat jako čistě ekonomicky motivované. Diplomatické styky vznikly až jako jejich 
nadstavba. 
 Situace po roce 1945, či spíše po vyjasnění mezinárodněpolitického statutu Indonésie 
po uzavření Haagských dohod, se meziválečnému stavu podobala opětovnou dominancí 
ekonomických motivů vzájemných vztahů. Hospodářské vazby stály opět u kořenů navázání a 
umocnění diplomatických styků mezi oběma zeměmi. Novinkou byla skutečnost, že po roce 
1945 se vynořily i další agendy vzájemných styků, ať již se jednalo o spolupráci 
komunistických stran, nebo o styky kulturní.178  
 

                                                 
178

 JANČÍK, Drahomír; KUBŮ, Eduard. Zahraniční obchod - aktivní čí pasivní činitel zahraniční politiky? (Srovnání 
československého a německého přístupu ve vzájemných vztazích); in: Československo 1918-1938. Osudy 
demokracie ve střední Evropě (HARNA, Josef; VALENTA, Jaroslav; VORÁČEK, Emil eds.), Historický ústav 
Akademie věd České republiky, Praha 1999, svazek 1, s. 310 -317. 

KUBŮ, Eduard; JANČÍK, Drahomír. Vnější hospodářské vztahy; in: Dějiny hospodářství českých zemí od počátku 
industrializace do současnosti (LACINA, Vlastislav; PÁTEK, Jaroslav, ed.), Karolinum, Praha 1995, svazek III.,  
s. 157-167. 
Jan Zítek informoval šifrovou depeší Prahu: ”Pověřovací l istiny byly předány Soekarnov i 16. července. Obřad 
proběhl hladce a ve velmi srdečném ovzduší. Rozhovor se týkal převážně cesty do Československé republiky. 
Pravděpodobný odjezd Soekarna z Djakarty již 26. srpna 1956. 
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Tabulka: Podíl plantáží a domorodých políček na produkci plodin v NVI roku 1928.179 
 
Produkce   Podíl plantáží v tunách   Podíl produkce malopěstitelů 

v tunách   
Kopra   23 339 t   417 512 t   

Kaučuk  140 951 t   91 544  t   

Sušený čaj   57 254 t   15 608 t   
 

Tabulka: Obchodní bilance NVI /v mil. Hfl.= hol. zl/180 

 
Rok  Dovoz do NVI   Vývoz z NVI   Bilance   
1925   863 000 000   1 813 348 000   + 950 000 000   
1926   924 000 000   1 599 000 000   + 675 000 000   

1927   927 000 000   1 656 000 000   + 729 000 000   
1928   1 030 000 000   1 590 000 000   + 560 000 000    

1929   1 166 000 000   1 488 000 000   + 322 000 000 
1930   922 000 000   1 191 000 000   + 269 000 000    
1931   608 000 000    802 000 000   + 194 000 000   

1932   490 200 000   618 800 000   + 128 600 000   
1933   329 400 000   470 300 000   + 140 300 000   
1934   294 000 000   526 000 000   + 332 000 000   
   

Tabulka: NVI – dovoz a vývoz zboží.181 
 

Rok  Dovoz  Vývoz  

1880  129 308 000,- guldenů  187 963 000,- guldenů  
1913  464 924 000,- guldenů  677 735 000,- guldenů  
1923  616 801 375,- guldenů  1 367 799 965,- guldenů  
1925  863 000 000,- guldenů  1 813 348 000,- guldenů  
 

Tabulka: Nejvýznamnější vývozní produkty NVI v roce 1928.182 
 

Vývozní produkt  jeho množství v tunách a hektolitrech  

Cukr  2 563 680 t  
Kaučuk  224 300 t  
Ropa a její deriváty  34 104 500 hl  
Kopra  445 320 t  

Tabák  70 240 t  
Čaj  61 250 t  

                                                 
179

 ERBAN, Karel. Obchod s Nizozemskou Indií, Orientální Ústav v Praze, Praha 1931, str. 4. 
180

 Fond Archivu Ministerstva zahraničních věcí České republiky, IV. sekce, karton č. 1081, firma BAŤA a. s.  
Zl ín 1918-1939. 
ERBAN, K., Obchod s Nizozemskou Indií, Orientální Ústav v Praze, Praha 1931, str. 4. 
181

 CICVÁREK, Rudolf. Holandská Východní Indie, Česká grafická unie, Praha 1929, str. 63 -64. 
182

 ERBAN, Karel. Obchod s Nizozemskou Indií. Orientální Ústav v Praze, Praha 1931, str. 3 -4. 



Ochrana & Bezpečnost – 2020, ročník IX., č. 1 (jaro), ISSN 1805-5656. 
Mgr. Martin LIMBACH, Nizozemská Východní Indie – Indonés ie a  její s tyky s  Českos lovenskem (2020_A_02) 

 

 
Vydává: Ochrana a  bezpečnost o. s ., IČ: 22746986 

Lamačova 825/11, 152 00 Praha 5, http://ochab.ezin.cz, ochab@emai l .cz  
 

69 

Cín a cínová ruda  42 620 t  

Káva  114 090 t  
Tabulka: Podíl států na dovozu do NVI (v %).183 
 

Dovoz zboží do NVI  1910 1911 1912 

Podíl Nizozemí  32 % 32 % 29 % 
Podíl jiných států (Anglie a dominia, 
Německo, Rak.-Uhersko, aj.)  

68 % 68 % 71 % 

 
Tabulka: čs. vývoz do NVI v letech 1928-1929 – komoditní struktura.184 

 
Druhy komodit  1928  1929  
Zboží bavlněné  877 000,-  1 940 000,-  

Zboží vlněné  1 097 000,-  1 087 000,-  
Zboží hedvábné  928 000,-  1 223 000,-  

konfekce  993 000,-  1 110 000,-  
papír a výrobky z něj  2 078 000,-  2 221 000,-  
výrobky ze dřeva  1 094 000,-  2 129 000,-  

sklo a zboží ze skla  3 444 000,-  4 966 000,-  
výrobky z hlíny a porcelánu  2 028 000,-  3 052 000,-  

železo a železné zboží  16 655 000,-  25 781 000,-  
zboží z neželezných kovů  1 151 000,-  2 052 000,-  
stroje a součástky  3 132 000,-  2 249 000,-  
barvy a léčiva  658 000,-  614 000,-  

 

                                                 
183

 CICVÁREK, Rudolf. Holandská Východní Indie, Česká grafická unie, Praha 1929, str. 64.  
184

 ERBAN, Karel. Obchod s Nizozemskou Indií, Orientální Ústav v Praze, Praha 1931, str. 15 -18. 
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Tabulka: Obchodní výměna mezi RČS a NVI mezi lety 1920-1938.185 
 

rok  1920  1921  1922  1923  1924  1925  1926  1927  1928  1929  1930  1931  1932  1933  1934  1935  1936  1937  1938  

dovoz 
z NVI 
(země 
zásilky)  

154181  222835  83944  1957  12081  12164  3959  19367  57080  46927  40366  455116  54873  60161  50251  71758  147088  212372  147173  

dovoz  
z NVI 
(země 
výrobní)  

      116000  225000  137000  86000  100095  139351  139200  103688  107516  78873  91161  78807  100758  184088  246602  172229  

vývoz  
do NVI  

8584  8497  10374  7768  11868  12836  23000  37149  35401  52512  33868  15500  19000  11000  14000  17253  20889  46465  53557  

bilance 
podle 
země 
zásilky  

-146813  -215042  -76215  +6000  -400  +715  +19000  +17728  -21679  +5585  -6680  -29000  -36000  -49000  -36000  -54000  -126000  -166000  -94000  

bilance 
podle 
země 
výrobní  

      -124000  -212550  -124000  -63000  -63000  -104000  -87000  -70002  -91000  -60000  -80000  -65000  -91000  -163000  -200000  -119000  

 

                                                 
185

 Zahraniční Obchod Republiky Československé v roce 1924, Obchod speciální, Státní úřad statistický, Praha 1925, str. 36 -37, 551-552. 
Zahraniční Obchod Republiky Československé v roce 1925, Obchod speciální, Státní úřad statistický, Praha 1926, str. 55, 435, 507 -508. 

Zahraniční Obchod Republiky Československé v roce 1926, Obchod speciální, Státní úřad statistický, Praha 1927.  
Zahraniční Obchod Republiky Československé v roce 1927, Obchod speciální, Státní úřad statistický, Praha 1928, str. 11 -12, 401-402. 
Zahraniční Obchod Republiky Československé v roce 1928, I. díl , Obchod speciální, Státní úřad statistický, Praha 1929, str. 9 -10, 12-13, 388-389. 
Zahraniční Obchod Republiky Československé v roce 1928, II. díl , Obchod speciální, Státní úřad statistický, Praha 1930, str. 23n.  
Zahraniční Obchod Republiky Československé v roce 1929, I. díl , Obchod speciální, Státní úřad statistický, Praha 1930, str. 1 1, 12-13, 405-406. 
Zahraniční Obchod Republiky Československé v roce 1929, II. díl , Obchod speciální, Státní úřad statistický, Praha 1931, str. 2 -6, 24, 35, 63-64, 68, 77, 78-80. 
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Tabulka: podíl NVI na čs. meziválečném dovozu a vývozu (v %). 
 

rok  1920  1921  1922  1923  1924  1925  1926  1927  1928  1929  1930  1931  1932  1933  1934  1935  1936  1937  1938  

dovoz 
z NVI 
(země 
zásilky)  

0,65  0,92  0,6  0,01  0,08  0,07  0,03  0,11  0,3  0,25  0,3  0,4  0,7  1,0  0,7  1,1  1,9  1,9  1,7  

dovoz  
z NVI 
(země 
výrobní)  

      1,1  1,6  0,77  0,64  0,55  0,75  0,75  0,8  1,0  1,1  1,5  1,2  1,5  2,3  2,2  2,1  

Vývoz 
do NVI  

0,0  0,0  0,0  0,0  0,1  0,1  0,15  0,2  0,2  0,3  0,2  0,15  0,15  0,15  0,2  0,2  0,3  0,4  0,5  
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Tabulka: nejdůležitější obchodní partneři (dovozci zboží) pro NVI.186 
 
Státy  1913 ( v % )  1927-28 (v %)  
Nizozemsko 33,2  17,5  

Spojené království  17,6  12,3  

Japonsko  1,6  10,5  
USA  2,1  10,7  
Německo  6,6  9,3  
Itálie  0,9  2,1  

Rakousko  -  1,0  
Československo  -  skoro 0,5  
 

Tabulka: Zastupitelské úřady sídlící v meziválečném období v Batávii.187 
 
Stát  Forma diplomatického zastoupení  

Německo  efektivní generální konsulát  

Spojené Státy Americké  efektivní generální konsulát; 2 efektivní místokonsulové  
Rakousko  honorární konsulát  

Belgie  efektivní generální konsulát  
Čína  efektivní generální konsulát  
Kuba  efektivní generální konsulát  

Dánsko a Island  honorární konsulát  
Velká Británie  efektivní generální konsulát  
Španělsko  honorární konsulát  

Finsko  honorární konsulát  
Francie  efektivní generální konsulát  

Maďarsko  honorární konsulát  
Itálie  efektivní generální konsulát  
Japonsko  honorární konsulát  
Norsko  efektivní generální konsulát  
Polsko  efektivní generální konsulát  

Portugalsko  honorární konsulát  
Švédsko  efektivní generální konsulát  
Švýcarsko  efektivní generální konsulát  
Turecko  honorární konsulát  
Československo  honorární konsulát  

 

                                                 
186

 Archiv Ministerstva zahraničních věcí České republiky, Fond IV. Sekce, karton č. 487, Nizozemí – NVI, 
Obchodní a hospodářské věci. 
187

 Fond Archivu Ministerstva zahraničních věcí České republiky, Sekce I/ 1 Presidium, Karton č. 11, Konsuláty 
Batávie 1918-1939, Honorární konsulát v Batávii  činnost, Vložka k č.j. 57411/I -1/1938 Cizí zastupitelské úřady 
v Batávii. 
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Tabulka: Porovnání dovozu zboží z Hamburku do Republiky československé.188 
 

Rok  1926  1927  1928  1929  1935  1936  
V tisících Kč  1 481 543,-  1 849 636,-  1 852 325,-  1 842 885,-  176 693,-  203 348,-  

Tabulka: Roky 1939-1945 – teritoriální skladba protektorátního dovozu, země zásilky 
(1000 K / 100 RM).189 

 
rok  1939  1940  1941  1942  1943  1944  1945*  
Evropa  5 124 651    3 415 300  2 600 320  2 575 430  1 828 660  213 500  

Asie    11 649  132 090  6 210  880  580  0  
NVI  50 482  1904 696  3 020  0  440  520  0  

Afrika      3 500  3 810  1 150  0  0  
Amerika    6 773  23 070  3 580  2 870  0  0  

Oceánie    356  6 170  6 950  2 640  0  0  
neznámé      73 680  73 660   40  0  0  

 
Tabulka: Roky 1939-1945 – teritoriální skladba protektorátního dovozu (v %). 
 

rok  1939  1940  1941  1942  1943  1944  1945*  
Evropa  81,5    93,4  96,7  99,6  100,0  100,0  
Asie      3,6  0,2  0,0  0,0  0,0  
NVI  0,8    0,1  0,0  0,0  0,0  0,0  
Afrika      0,1  0,1  0,05  0,0  0,0  

Amerika      0,6  0,1  0,1  0,0  0,0  

Oceánie      0,2  0,2  0,1  0,0  0,0  
neznámé      2,0  2,6  0,0  0,0  0,0  
 

                                                 
188

 Ročenky Zahraničního obchodu RČS v letech 1925 -1937, Obchod speciální, Státní úřad statistický, Praha 
1926-1938. 
189

 * = jen část roku 1945, do dubna, včetně. 
Pro roky 1939 až 1945 byly použity tyto materiály (prázdná políčka značí údaje, které se nepod ařilo zjistit): 
Zahraniční Obchod bývalého Česko-Slovenska v roce 1938, Státní úřad statistický, Praha 1939, str. 32. 
Zahraniční Obchod bývalého Česko-Slovenska za dobu od ledna do 15. března 1939. Protektorátu Čechy  
a Morava za dobu od 16. března do konce roku 1939, I. díl , Obchod speciální, Státní úřad statistický, Praha 

1940, str. 11. 
Zahraniční Obchod Protektorátu Čechy a Morava za dobu od ledna do září 1940, I.díl, Obchod speciální, ÚSÚ, 
Praha 1941, str. 8, 11. 
Aussenhandel des Protektorats Böhmen und Mähren in der Zeit vom Oktober bis Dezember 1940 und in Jahre 

1941, ÚSÚ, Praha 1942, str. 17. 
Aussenhandel des Protektorats Böhmen und Mähren in Jahre 1942, Státní úřad statistický, Praha 1943,  
s. 12-13. 
Zahraniční Obchod Čech, Moravy a Slezska bez pohraničí v roce 1944 a za období leden až duben 1945, Státní 
úřad statistický, Praha 1945, str. 12. 
190

 Údaj je podle země zásilky, podle země výrobní je to dokonce 46 350. 
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Tabulka: Roky 1939-1945 – teritoriální skladba protektorátního vývozu (1000 K / 100 
říšských marek, RM). 

 
rok  1939  1940  1941  1942  1943  1944  1945*  
Evropa  5 514 861   4 202 020  4 084 010  5 145 850  4 700 830  431 540  

Asie    18 030  45 130  20  0  0  0  
NVI  23 772  267  0  0  0  0  0  

Afrika      100  950  320  80  0  
Amerika    703  930  0  0  0  0  

Oceánie    0  0  0  0  0  0  
neznámé      0  0  2 700      
  

Tabulka: Roky 1939-1945 – teritoriální skladba protektorátního vývozu (v %). 191 
 

rok  1939  1940  1941  1942  1943  1944  1945  

Evropa  83,5    98,9  100,0  100,0  100,0  100,0  
Asie      1,1  0,0  0,0  0,0  0,0  
NVI  0,4    0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  

Afrika      0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  

Amerika      0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  
Oceánie      0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  
neznámé      0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  
 

                                                 
191

 Po roce 1945 a dále 1948 doznalo i  chápání statistiky. Vykazování operací zahraničního o bchodu už nebylo 
zpracováváno podle kontinentů, ale prim v  něm hrálo dělení zemí na ”socialistické” (respektive ”lidově 
demokratické”) a ”kapitalistické” (které byly dále děleny na vyspělé a rozvojové). Kurs koruny nadhodnocoval 
obchod se zeměmi sovětského bloku. I proto jsou tabulky a grafy od roku 1949 neúplné. 
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