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Dějiny dokážou vyprávět fascinující příběhy a promlouvat přes propast staletí k dnešnímu člověku. Historii mnoha států 

a říší utvářely mocenské ambice lidí či vládnoucích dynastií, touha poznávat a objevovat svět šla ruku v ruce s hamižností 

a zotročováním domorodého obyvatelstva. Na mnoha příkladech vidíme, že migrace jednotlivců i národů nás provází od počátků 

dějin a že po období vzniku, růstu a prosperity následuje zánik starého světa, na jehož troskách hned vyrůstá svět nový.

OBJEVTE PESTROBAREVNÝ SVĚT ATLASŮ

Zajímá vás, kudy táhl Alexandr Veliký, Hannibal v 2. punské válce, Caesar při dobývání Galie či Marco Polo na své cestě do Číny? 

Chcete se podívat, kam až sahala moc egyptské, perské či seleukovské říše, kde vznikaly první osady v Novém světě nebo 

které indiánské kmeny obývaly východ Severní Ameriky? V atlasech můžete všechny události sledovat na podrobných mapách 

doplněných poutavými texty a přehlednou infografikou. Podívejte se novýma očima na události dávno minulé i zcela nedávné, 

například na soupeření velmocí v období studené války.

Všechny atlasy napsali odborníci na danou problematiku, opírají se o nejnovější archeologické objevy, výzkumy v oblasti 

genetiky či mapování sídlišť z ptačí perspektivy. Zkušení kartografové se snažili co nejpřesněji zakreslit staré lokality, hranice 

říší či oblasti vlivu, místa střetu armád či výskytu epidemií. Většinu mapek jinde nenajdete. I lidé, pro které je historie profesí či 

koníčkem, zde najdou řadu nových a pozoruhodných informací, které brzy začnou přepisovat tradiční učebnice.

Dějiny i současný svět jako na dlani
P Ř E D S T A V E N Í  A T L A S Ů    

Atlas 
starověkého Egypta

H I S T O R I C K É  A T L A S Y  

Na úsvitu lidských dějin se kolem řeky Nilu 

zformovala civilizace, která se vyvíjela po tisíce 

let a zanechala po sobě stopy, které odjakživa 

přitahovaly pozornost svou velkolepostí a zároveň 

nádechem tajemství: pyramidy, obelisky, sochy 

faraonů, sarkofágy, mumie, hieroglyfy a mnohé 

další. Náš atlas podává plastický obraz dějin starého 

Egypta od prvopočátků až po jeho zánik.

ATLAS SE VĚNUJE ŠIROKÉ PALETĚ TÉMAT, NECHYBÍ ANI:

• zdroje bohatství a předpoklady pro vznik civilizace,

• běžný život a víra starých Egypťanů,

• počátky egyptské kultury,

• vrcholy a pády Staré, Střední a Nové říše,

• ovládnutí Egypta Peršany a poté Alexandrem Velikým.
FORMÁT 17x24 CM / 96 STRAN / VÍCE NEŽ 100 MAP A INFOGRAFIK 
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DRUHÁ PŘECHODNÁ DOBA A NOVÁ ŘÍŠE
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Šachta

První sloupová síň
Předsíň se zobrazením krále 

ve společnosti významných bohů

Pohřební komora zdobená scénami z Knihy bran

Krypta Haremhebův sarkofág

Vstup

Zdroj: Reeves, N. – Wilkinson, R. H.: The Complete Valley of the Kings, Cairo 1996.

Vedlejší komory

(pohřební výbava, obětiny)

HAREMHEBOVA SKALNÍ 

HROBKA (KV/VR 57) Z KONCE 

18. DYNASTIE V ÚDOLÍ KRÁLŮ

Vaset, královské město 

a kultovní centrum

Vaset se stal významným egyptským správním střediskem už v průběhu 1. přechodné doby. Králové 17. a 18. dynastie, kteří 

z Vasetu pocházeli, učinili ze své kolébky sídelní město země a náboženské centrum, kterým zůstalo i poté, co se hlavní město 

přesunulo do Mennoferu a následně do Piramesse. V období Nové říše došlo k nebývalému rozmachu stavební činnosti, díky 

němuž vznikly jedinečné monumenty k uctění kultu boha Amona a mrtvých králů.

Amona-Rea významnou hospodář-

skou a politickou moc a disponovalo 

i velkým pozemkovým majetkem. 

V jeho čele stál velekněz pocházející 

z nejvyšších společenských vrstev. 

Před chrámem se rozkládalo 

nádvoří, často zdobené sloupy, 

sochami či královskými kolosy. Sochy 

byly předmětem uctívání, mohla se 

v nich usídlit duše panovníka. Staly 

se prostředníky mezi věřícími a bož-

stvem, které přebývalo v chrámu, kam 

lidé neměli přístup. Při každoročních 

velkých slavnostech vynášeli kněží 

sochu boha ze svatyně, a prostý lid 

se tak mohl v rámci procesí setkat 

se svým božstvem. V Nové říši se 

podobné svátky pořádaly častěji, 

o čemž svědčí výstavba několika pro-

cesních cest, zejména mezi chrámy 

v Karnaku a Luxoru.

Velkolepé oslavy probíhaly za vlády 

Amenhotepa III., v jeho době byly 

postaveny úžasné chrámové kom-

plexy v oblasti Vasetu. Mezi nimi vyniká 

chrám v Luxoru zasvěcený Amonovi 

a královskému ka. Při svátku Opet/Ipet 

putovala posvátná bárka se sochou 

boha Amona z chrámu v Karnaku do 

Luxoru. U příležitosti tzv.  Krásného 

svátku údolí byla Amonova bárka pře-

plavena přes Nil a na druhém břehu 

pokračovala její cesta do zádušního 

Amonovo město

Značné bohatství, které do říše ply-

nulo, umožnilo králům Nové říše 

uskutečňovat ve městě Vaset ambi-

ciózní stavební program. Panovníci 

se věnovali především budování 

a rozšiřování chrámu zasvěceného 

dynastickému bohu Amonovi, jehož 

kult se rozšířil i mimo Egypt. Amo-

nův chrám postavený v Karnaku, na 

východním nilském břehu, se stal 

jedním z největších náboženských 

středisek v celé zemi. 

Chrám v Egyptě nebyl místem ote-

vřeným pro věřící, byl to především 

božský příbytek. Architektura sakrál-

ního prostoru v Nové říši byla typická 

tím, jak během příchodu ke svatyni 

postupně ubývalo světla a přibývalo 

temnoty, otevřené se měnilo ve skryté 

a prostory se postupně zmenšovaly, 

čímž se umocňovala posvátná atmo-

sféra. Charakteristickým příkladem 

takového pojetí stavby je malý chrám 

boha Chonsua v Karnaku. Do chrámu 

se vstupovalo branou – pylonem, 

který tvořily dvě věže, před nimiž 

stály stožáry s praporci oznamujícími 

božskou přítomnost. Za branou se 

rozkládalo nádvoří a hypostylový sál, 

za nímž byla svatyně. V tomto prostoru 

vykonávali kněží před sochou boha 

třikrát denně chrámový rituál. Chrámy 

byly vyzdobeny barevnými basreliéfy, 

na nichž se v duchu královského kultu 

setkával král s bohem. Vládci Nové říše 

nechávali na stěnách zobrazovat své 

vojenské úspěchy. 

V chrámovém komplexu se nachá-

zely také příbytky kněží, dílny, prostory 

pro přípravu obětin a skladovací 

budovy. Chrámy měly ve správě 

rozlehlé zemědělské pozemky 

a zaměstnávaly jak dělníky, kteří na 

nich pracovali, tak velký počet kněží. 

V Nové říši mělo kultovní místo boha 
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komplexu Mentuhotepa II. v Dér el-Ba-hrí, poté Amon navštívil chrámy králů Nové říše. Vaset byl rovněž dějištěm oslav královského jubilea. Amenho-tep   III. nechal pro tyto oslavy zřídit palácový komplex v Malkatě a vybu-dovat rozlehlé umělé jezero (Birkit Habu).

Hrobky a královský kultStavební ruch zavládl na západním nil-ském břehu ve Vasetu v období Nové říše, kdy zde jeden za druhým přibý-valy královské hroby a chrámy. Králové 18. dynastie se nechali inspirovat hrobkou Senusreta III. v Abydu a vznikl nový typ hrobu situovaný ve vyschlém údolí mimo záplavovou oblast. Údolí králů sloužilo, až na několik výjimek, výhradně jako pohřebiště faraonů. Příslušníci aristokracie byli pohřbíváni v lokalitě Šéch Abd el-Kurna, případně na jiných místech, zejména v Sakkáře nedaleko Mennoferu. Královské hroby jsou vyhloubeny ve skalním úbočí a tvoří je soustava chodeb, schodišť a místností vedoucích k pohřebním 

komorám. Vnitřní výzdobu tvořily nápisy a vyobrazení s náboženskými motivy typickými pro zesnulé krále Nové říše. Většinou zachycovaly noční cestu slunečního boha Rea podsvětím. 
Královská hrobka nebyla spo-jena se zádušním chrámem, který 

se nacházel na okraji nilského údolí a patřil k novému typu chrámů, tzv. domu milionů roků. Tento chrám za panovníkova života symbolizoval jeho těsné spojení s bohem Amonem a po vládcově smrti se stal místem uctívání jeho kultu. 

Birkit HabuUmělé jezero vytvořenéAmenhotepem III.

Amonův chrám (Ipetresejet)

Malkata
(PalácAmenhotepa III.)
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Zdroj: Payraudeau, F. In: Tallet, P. – Payraudeau, F. – Ragazzoli, C. – Somaglino, C.:
L’Égypte pharaonique, histoire, société, culture, Paris 2019.
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Socha boha
Místnost s bárkou

Pylon

Vstup

Nádvoří
Rozměry chrámu: 70 x 27 m

Hypostylový sál Svatyně

Zdroj: Arnold, D.: The Monuments of Egypt, Cairo 2009.

CHONSUŮV CHRÁM V KARNAKU (ZAČÁTEK VÝSTAVBY 
ZA RAMESSE III.): KLASICKÝ CHRÁM OBDOBÍ NOVÉ ŘÍŠE
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Le successeur de Darius III  
(331-330 av. J.-C.)
Alexandre quitta Memphis au printemps 331. Après une expédition contre Samarie, il se rendit à Tyr et y resta jusqu’au milieu 
de l’été. Il y célébra encore des concours grandioses auxquels participèrent des artistes renommés. Il se porta ensuite contre 
Darius. La dernière grande bataille eut lieu à Gaugamèles, le 1er octobre. Darius dut s’enfuir une nouvelle fois et se réfugia à 
Ecbatane. La victoire ouvrit la route des grandes capitales impériales à Alexandre qui s’empara de leurs trésors. Il se remit en 
route au printemps 330, tandis que Darius faisait retraite vers l’Asie centrale, mais il ne put empêcher son assassinat par Bessos 
au mois de juillet.

La bataille de Gaugamèles  
(1er octobre 331)

Réfugié à Babylone après sa défaite 
à Issos, Darius mobilisa ses dernières 
forces. Il réunit 200  000 fantassins 
et 45  000 cavaliers issus des régions 
orientales de l’empire. Ses cavaliers 
d’Asie centrale étaient redoutables, 
surtout les Bactriens et les Sogdiens 
commandés par Bessos, satrape de 
Bactriane, aidés par des cataphractai-
res* scythes. Il avait aussi près de 200 
chars à faux et quelques éléphants. 
L’armée fut entraînée sur le champ 
de bataille, près d’Arbèles, dans un 

endroit où elle évoluait facilement. Il 
attendit Alexandre sans empêcher sa 
progression. Les forces de ce dernier 
étaient très inférieures en nombre, 
mais sa phalange était qualitativement 
supérieure. Darius, entouré de ses fan-
tassins d’élite, disposa sa cavalerie sur 
les ailes et les chars à faux en première 
ligne, pour créer des brèches ; mais l’ar-
mée d’Alexandre parvint à limiter leur 
action. L’aile gauche, où était Bessos, 
fut renforcée. L’armée d’Alexandre, pla-
cée sur une ligne plus courte, risquait 
d’être contournée, mais fut renforcée 
par une seconde ligne de fantassins. 

Parménion, qui commandait l’aile gau-
che, devait résister le plus longtemps 
possible, pendant que l’aile droite atti-
rait la cavalerie de Bessos et étirait la 
ligne adverse. Alexandre et la cavalerie 
des compagnons en profitèrent pour 
percer les rangs adverses, attaqués 
au même moment par la phalange. 
Darius s’enfuit, suivi par Bessos.

  
 La prise des capitales  

 impériales
Moins d’un mois après la victoire de 

Gaugamèles, Alexandre fut accueilli 
en grande pompe à Babylone par les 
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LES OPÉRATIONS EN 331-330 AV. J.-C.

Klasické Řecko fascinuje učence i prosté čtenáře již  

téměř 2 500 let. O bitvě u Marathónu či o hrdinství obránců 

Thermopyl slyšel snad každý. Atlas klasického Řecka vám 

představí svět starých Řeků v plné šíři i složitosti a umožní 

vám lépe pochopit, jaké historické síly a ideje utvářely 

tehdejší oblast Egejského moře a východního Středomoří.

SEZNÁMÍTE SE S TĚMITO TÉMATY:

• ovládnutí Peloponnésu Spartou,

• Attika v 5. století, athénské instituce, 

Akropolis a Parthenón,

• Boiótie, Thessalie a Kréta v 5. a 4. století,

• řecko-perské války,

• Athénský námořní spolek a peloponnéská válka,

• Řekové na Sicílii,

• vzestup Makedonie a pošilhávání po perské říši.

Atlas 
klasického Řecka

H I S T O R I C K É  A T L A S Y   H I S T O R I C K É  A T L A S Y  

Po smrti Alexandra Velikého se území od Makedonie 

po Indii a od Egypta po Hindúkuš rozdělilo mezi tři 

nástupnické říše, které po více než 300 let soupeřily mezi 

sebou navzájem i s dalšími národy Středomoří. Znáte 

příběh pergamonského království či dějiny šesti syrských 

válek mezi Seleukovci a Ptolemaiovci?

KNIHA PODROBNĚ MAPUJE:

• Alexandrovy dobyvatelské úspěchy,

• rozvoj seleukovské říše, vládu Antiocha III., 

vznik attalovského království,

• správu ptolemaiovské říše, politický 

a sociální vývoj ve 2.–1. století,

• Makedonii a antigonovskou říši, 

spolky a soupeření řeckých měst,

• Sicílii a jižní Itálii v 3. století, 

římské výboje na Sicílii a v západním Řecku,

• Řecko pod římskou nadvládou.

Atlas helénistického světa
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hoplíté tvořili také jádro argejského 

vojska. Ostatní města v nížině kolem 

Argu obývali perioikové, kteří byli 

osobně svobodní, ale neměli pří

stup k plnoprávnému občanství. 

Zbytek obyvatelstva tvořili zotročení 

gymnétai, místní ekvivalent lakedai

monských heilótů. Jejich označení 

doslova znamená „nazí“, protože 

v armádě sloužili jako lehkooděnci. 

Kolem roku 494 utrpěli Argejští zdr

cující porážku od Sparťanů v bitvě 

u Sépeie poblíž Tírynthu. Podle 

Hérodota argejští vojáci uhořeli 

v Argově háji, který nepřítel pod

pálil (Dějiny, VI, 77–80). Argos tehdy 

ztratil na 6 000 mužů a před útokem 

Lakedaimoňanů město uchránila 

statečnost argejských žen a starců 

vedených Telesillou (Pausaniás, Ces

ta po Řecku, II, 20, 8–10). Jak praví 

Hérodotos: „Argos byl do té míry zba

ven mužů, že se všechny záležitosti 

dostaly do rukou otroků […], dokud 

nedospěli synové zahubených 

mužů. Potom synové otroky vypu

dili a získali Argos do svých rukou. 

Vypuzení otroci se bitvou zmocnili 

Tírynthu.“ (VI, 83). Oslabený Argos 

se ani nemohl podílet na obraně 

Řecka proti vpádu Peršanů roku 480, 

zatímco mnohem méně významné 

obce Tíryns a Mykény proti agreso

rovi vytáhly a bitvy u Platají, která 

se strhla v roce 479, se zúčastnilo na 

400 jejich mužů. Argejský výběžek 

se vrátil pod kontrolu města Argu až 

během 2. čtvrtiny 5. stol. Obce, které 

se Argejským postavily, byly zničeny 

a jejich půda zabavena. Obyvatelé 

Tírynthu, minimálně jejich část, ze 

svého města odešli a založili obec 

Haliké a Mykéňané se rozprchli po 

celém Peloponnésu. Ze získané půdy 

mohly žít jak argejské chrámy, tak 

město samotné. Útoky na další obce 

Argolidy tím neustaly, například město 

Orneai bylo zničeno roku 416.

Druhá čtvrtina 5. století také při

nesla změnu politického uspořádání 

v Argu, kde bylo nastoleno demokra

tické zřízení. Každý ze čtyř zdejších 

kmenů neboli fýl byl rozdělen na 

dvanáct jednotek zvaných frátrie (bra

trstva). Ty dostaly jména po místních 

hrdinech. Přípravou zákonů schva

lovaných lidovým sněmem zvaným 

aliaia teleia byla pověřena osmdesáti

členná rada nazývaná v dórském 

nářečí bola. V její pravomoci však 

byly i otázky kultu a výkonu spra

vedlnosti. V Argu v 5. stol. působili 

i artýnai, místní obdoba athénských 

úředníků archontů. Občanem se mohl 

v zásadě stát pouze vlastník půdy, 

který byl schopný zajistit si výzbroj 

těžkooděnce neboli hoplíty. Tehdejší 

argejská armáda čítala na 6 000 mužů, 

jimž velelo pět stratégů. Čtyři z nich 

stáli v čele jednotek postavených jed

notlivými fýlami, pátému stratégovi 

byla podřízena elitní jednotka tisíce 

hoplítů, které platilo město.

Gymnasion

Severozápadní
budova

Chrám z archaického
období (kol. 680, 
423 lehl popelem)

Severní
stoá

Severozáp. 
stoá

Sloupový
sál

Chrám
z klasic. obd.
(410)

Schody
Jižní stoá

Západní
budova:

Hestiátorion
(hodovní síň)

Zdroj: M. Piérart – G. Touchais: Argos. Une ville grecque de 6 000 ans,

Paris 1996, s. 34.
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200 500 1 000 m
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Významné chrámy

Diolkos

15 km

P28-29 Carte physique de l’Argolide

“P28-29Argolide”

GEOGRAFIE SEVEROVÝCHODNÍHO PELOPONNÉSU

NÁSTUP NOVÝCH MOCNOSTÍ VE 4. STOLETÍ PŘ. N. L. A ZMĚNY VE VOJENSKÉ TAKTICE
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Třenice se sousedy
Rok 404 přinesl kromě vítězství i otázku, jak naložit s bývalými vojáky, kteří mohli destabilizovat sociální situaci. Řešením mohla být pomoc perskému princi Kýrovi v roce 401. Slavného pochodu deseti tisíc se zúčastnili Arkaďané, Achájové, své jednotky vyslali i Sparťané (Xenofón, Anabáze). Sparta se angažovala v boji proti Peršanům na území Malé Asie i po Kýrově smrti v letech 400/399–395/394. Po vypuknutí korintské války (395–386) však byla nucena se soustředit na hájení svých zájmů přímo na Peloponnésu. V roce 395 byl u Haliartu v Boiótii pora-žen a zabit Lýsandros a Řekové, kteří se spolčili proti Spartě, vytvořili radu se sídlem v Korintu. Korintští demokraté se dokonce v roce 392 spojili s demokraty z Argu, věčného rivala Korintu, a vytvo-řili federaci, tzv. sympolíteiu, aby zabránili případnému pokusu o převrat ze strany prospartských oligarchů. Po dobu pěti let byli v Korintu přítomni i athénští pel-tasté (lehkooděnci) vedení Ífikratem, kteří v roce 390 porazili spartské hoplíty i město Lechaion.

Důsledky královského míru (386)Mír byl uzavřen především proto, aby Řekové odvrátili válku s Persií, nicméně Spartě umožnil, aby získala výsadní postavení v rámci Řecka. Byla rozpuštěna federace Korintu a Argu a v roce 385 při-nutili Sparťané Mantinejské, aby se opět rozptýlili do menších obcí, jako tomu bylo přibližně před rokem 470, kdy došlo k jejich sloučení. Roku 379 Sparťané přiměli město Fliús, aby přijalo jejich vojenskou posádku a přistoupilo ke změně ústavy. Sparťané také ve stejném roce 379 porazili Olynthos a členové 

Přeskupení mocenských sil na Peloponnésu na začátku 4. stoletíSituace na Peloponnéském poloostrově po vítězství Sparty v roce 404 plně odrážela míru úspěšnosti Lakedaimo-

ňanů při vnucování jejich vůle obcím v této oblasti, již Sparta pokládala za svoji primární sféru vlivu. Spartských 

občanů ubývalo, hovoříme o oligantrópii, ale ještě po celou jednu generaci se Spartě dařilo zachovat si své 

postavení, a to především díky královskému míru z roku 386. Konec jejího výsadního statusu přinesla porážka 

u Leukter v roce 371.

Sparta

Tegea

Gytheion

Argos

Élis

Hérakleia

Lárísa

Megalopolis

Korint

Sikyón Athény

Théby

Fliús

Mantineia
362

LAKÓNIE

BOIÓTIE

EUBOIA

THESSALIE

MESSÉNIE

ACHÁIA

ÉLIS
ARKADIE

Sparta
Spojenci Sparty
Boióťané
Spojenci Boióťanů

100 km

P66-67 L’a�aiblissement de Sparte par Thèbes“P66-67ThebesSparte”

TÁBORY OBOU VÁLČÍCÍCH STRAN V BITVĚ U MANTINEIE (362)

Lakedaimoňané

Arkaďané
(2 skupiny)

Élejci

Achájové

Akarnánové Sikyóňané

Obyvatelé
      Fliúntu a Akté

Korinťané
Megařané

Obyvatelé Olynthua thráčtí spojenci

Fókové
a Lokrové

100 km

P66-67 L’a�aiblissement de Sparte par Thèbes“P66-67Peloponnese”

Olynthos

Fliús

SPOJENCI ATHÉN V ROCE 377

PTOLEMAIOVCI

Alexandrie

Lykopolis

Théby

Maróneia

Methóné

Ainos

Théra

Itanos

Paneion

Ra�á

Kréta

S Ý R I E -
F É N I C I E

T H R Á K I E

I Ó N I E
K Á R I E

LY K I E
K I L I K I E

E G Y P T
K Y R É N A I K A

T H É B A I S

K Y P R

M E R O J S K É  K R Á LO V S T V Í

200 

217

Černé moře

Středozemní moře

Rudé 
moře

V roce 200 postoupena

makedonskému králi

Filippovi V.

V roce 59 přeměněn

v římskou provincii

Postoupeny Antiochovi III.,

nejprve v letech 204–203,

poté v období 197–196

Postoupeny
Antiochovi III.

(5. syrská válka,
202–200)

Na začátku 2. století

ústup z oblasti 

Egejského moře

Odpadnutí kolem

roku 145, tedy

po smrti Ptolemaia VI.

(180–145)
V roce 88 odkázány Římu

Ptolemaiem X.

Před Antiochem IV. Egypt

zachránil římský legát

Popilius Laenas 

v bitvě u Eleusíny 

svedené v roce 168

(6. syrská válka, 170–168)

Odtržení za vlády 

egyptských faraonů

Harvennefera
(206–200)

a Anchvennefera
(200–186),

četná povstání,

především v roce 88

Roku 155 postoupena Římu

Ptolemaiem VIII., který zde

vládl v letech 163–145, 

roku 96 odkázána Římu

jeho synem Apiónem,

v roce 74 přeměněna v provincii

500 km

Pronikání Núbijců 

do Horního Egypta

Důležité základny

Politický a sociální vývoj  

(2.–1. století)
Od období vlády Ptolemaia IV. (221–204) ptolemaiovská říše vytrvale slábla. Ztrácela vliv na mezinárodní scéně, a dokonce se 

snižovala její schopnost bránit se útokům zvenčí. Moc králů oslabovaly i stále častější revolty jejich poddaných, pokusy 

o svržení uchvatiteli i důsledky daňové politiky prvních králů, která se neblaze projevovala v hospodářství i v sociální situaci 

obyvatel říše. Historikové ji často popisují jako upadající stát, postupně podmaňovaný římskou mocí. Zároveň zde vznikala 

nově uspořádaná společnost, která měla daleko k strnulosti a vyznačovala se kulturní pestrostí.

ROZKLAD PTOLEMAIOVSKÉ ŘÍŠE ŘÍŠE V NESNÁZÍCH
Ptolemaiovská moc 
slábla jak ve vztahu 
k dalším zemím, tak 
vnitropoliticky. V Malé 

Asii a Sýrii byli 
Ptolemaios IV. 
(221–204) 
a Ptolemaios V. 
(204–180) poraženi 

Antiochem III. a v Thrákii 

Filippem V. Úplnému 

vyklizení Sýrie následkem 

šesté syrské války 
zabránili Římané svým 

zásahem u Antiocha IV. 

Počínaje Ptolemaiem V. 

panovníci na trůn 
nastupovali ještě jako 

nezletilí, a tak se snadno 

stávali nástrojem 
vzájemných bojů mezi 

různými dvorskými 
klikami. Dynastické 
konflikty vyvrcholily za 

Ptolemaia VI. (180–145) 

a jeho bratra 
Ptolemaia VIII. (170–163 

a 145–116), kdy se boje 

rozpoutaly i mezi jejich 

manželkami Kleopatrou 

II. a Kleopatrou III. Na 

Kypru či v Kyrénaice se 

opakovaně za krále 
prohlásili protivníci 
vlád nou cího 
Ptole ma iovce. 
Ptolemaios VIII. si 
zachránil život předáním 

Kyrénaiky Římanům 

a jeho syn Apión jim coby 

Ptolemaios X. (107–88) 

odkázal dokonce celou 

říši.
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Makedonie. Roku 146 vypukla achájská válka, kterou rozpoutali Achájský spolek a jeho spojenci. Výsledkem střetu bylo další římské vítězství a zničení Korintu. Poražené 

státy byly připojeny k Makedonii. Pro-vincie Asie byla ustavena roku 129. Pergamský král Attalos III. (138–133) svou říši odkázal Římu, avšak senát ji odmítal převzít. Přinutil ho k tomu 

až Attalův nevlastní bratr Aristoníkos, který zahájil válku, jež zachvátila celou Malou Asii. 
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SARDINIE

SICÍLIE

MAKEDONIE

ILLÝRIE

PANONIE
35 př. n. l. – 9 n. l.

ITÁLIE MOESIE 29 př. n. l. – 4/6 n. l.

ASIE

BITHÝNIE
A PONTUS

GALACIE
25 př. n. l.

KAPPADOKIE

ARMÉNIE
20 př. n. l.

BOSPORSKÉ 
     KRÁLOVSTVÍ

KILIKIE

LÝKIE

THRÁKIE

Tyrás
Olbia

ACHAIA

RAETIE
NORICUM

16 př. n. l. – 15 př. n. l.
ALPY
25 př. n. l. – 7 př. n. l.

GERMÁNIE
12 př. n. l. – 9 n. l.

FRÍSKO
12 př. n. l. – 9 př. n. l.BRITÁNIE

AFRIKA

KRÉTA

EGYPT
30 př. n. l.

ARÁBIE

JUDEA 6 n. l.

KYPR

SÝRIE

HISPÁNIE

ASTURIE
KANTÁBRIE

29 př. n. l. – 19 př. n. l.

MAURETÁNIE
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S t ř e d o z e m n í  m o ř e

Č e r n é  m o ř e

R
ý n

Labe

Dunaj

Tigris

Eufrat

Nil

Římské území v roce 31
Vazalské státy v roce 31
Dobytá území přímo anektovaná Augustem

Vazalská království změněná v provincie
Změna ve vazalská království

Neúspěšná dobývání
Data tažení–25/–7 300 km

P40-41 Expansion du monde romain sous Auguste
“P40-41Expansion”
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Osnabrück

Detmold
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Kalkriese
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Předpokládaná
trasa
římské armády

S e v e r n í  m o ř e
Labe

Vezera

Aller

Em
že

Leine

Rýn

Zdroj: R. M. Sheldon, Renseignement et espionnage
dans la Rome antique, Les Belles Lettres, Paris, 2009.

30 km
Přechodný

římský tábor????

Předpokládaná
trasa
římské armády

MOČÁLY

KALKRIESERBERG

1–10 mincí

Římské mince
nalezené
v XVIII.  a XIX.  století

11–20 a více mincí

Germánské hradby
Staré silnice nebo
cesty

Objevy z roku 1987

P40-41 la bataille de Teutobourg en 9 après J.-C.
“P40-41Bataille”

archeologické výzkumy prokázaly, 
že k boji došlo poblíž Kalkriese, kde 
bylo třeba projít po dlouhé stezce 
lemované z jedné strany svahy zdej-
šího návrší a z druhé strany močály. 
Římské legie zde nemohly rozvinout 
bojové postavení a po tři dny byly 
masakrovány Germány rozmístě-
nými po okolních výšinách. Po této 
porážce se Římané stáhli k Rýnu 
a Augustus, bloudící po nocích ve 
svém paláci, křičel: „Vare, vrať mi mé 
legie!“ 

Utopický sen
Na severu expanze vázla, a i když si 
to Řím nechtěl připustit, podobná 
situace panovala také na východě. 
Opatrný Augustus se obával útoku 
na parthské království, jediný stát 
srovnatelný s Římem, který roz-
drtil Crassa v bitvě u Karrh (53 př. 
n. l.). Pouze využil zdejších sporů
o nástupnictví a získal nazpět vojen-
sjké odznaky legií poražených v bitvě 
u Karrh, čímž zachránil čest Říma,
což vydával za velký diplomatický
úspěch (20 př. n. l.). Ve skutečnosti se
mu pouze podařilo obnovit římskou

svrchovanost v Arménii a od Parthů 
se mu dostalo uznání tohoto statusu. 
Zatímco Římská říše proklamovala 
svou nadvládu nad světem, nepřímo 
uznávala existenci jiného velkého 
státu. Zdá se však, že Augustus na 
konci své vlády pochopil, že jeho 
sen byl utopický: ve své poslední vůli 
radil svému nástupci, aby nepřekra-
čoval hranice, kterých dosáhl.

ROZSAH ŘÍMSKÉHO SVĚTA ZA AUGUSTA

KATASTROFA V TEUTOBURSKÉM LESE (9 N. 
L.)

41

Atlas římské říše Atlas pozdní antiky
H I S T O R I C K É  A T L A S Y   H I S T O R I C K É  A T L A S Y  

Atlas přináší pro nás nový pohled na to, jak vznikla 

římská říše, jak byla spravována a jak v ní probíhal 

proces integrace a romanizace. Tato říše se stala 

vzorem pro západní impéria, proto je dodnes aktuální 

a zajímavé vědět, jakým způsobem dokázali Římané 

z původně městského státu vybudovat říši sahající 

od Malé Asie po dnešní severní Anglii, jak vypadala 

obrana hranic, silniční síť či římská města.

ATLAS ZACHYCUJE:

• punské války a dobytí Středomoří, 

Pompeiovo dobrodružství a Galskou válku,

• republikánské impérium v 3.–1. stol. př. n. l.,

• občanské války ve Středomoří  

a Pax Romana,

• správu říše v 1.–2. stol. n. l.,

• různé tváře romanizace.

Atlas podrobně mapuje velmi zajímavé 

období na pomezí starověku a středověku. 

Dozvíte se, jak tehdejší Evropu změnilo 

stěhování národů, především Hunů, Vizigótů, 

Ostrogótů a Vandalů, jakou roli v tomto 

období sehrálo křesťanství či proč se již 

rozdělená římská říše na západě rozpadla, 

zatímco na východě stabilizovala.

ATLAS JE ČLENĚN DO 5 TEMATICKÝCH CELKŮ:

1. Moc Říma, jeho hranice a krize

2. Římská moc, křesťané a „barbaři“  

v letech 30–375

3. „Barbarské“ kmeny v římské říši  

v letech 376–500

4. Římané, Hunové a Germáni:  

trojstranná politická hra

5. Konec západořímské říše

| 6 7 |

ŘÍMSKÁ MOC, KŘESŤANÉ A „BARBAŘI“: NOVĚ ROZDANÉ KARTY
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Kaspické
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Gallské císařství v r. 268

Oblasti ovládané přechodně

Jádro říše

Palmýrská říše v r. 270
Vyklizená území

Rozšiřování Palmýrské říše

300 km

Síla říše, armáda a římské války

Porozumět římské říši vyžaduje uvažování v mezích moci, a nikoliv národnosti. Než se slovo imperátor stalo součástí titulatury 

římských císařů, označovalo nositele vojenské moci, tedy generála republikánského vojska. Armáda spadala pod císařovo 

velení a její hlavní funkcí bylo bránit císařskou moc spíše než římské území nebo jeho obyvatelstvo, které mohlo být ve 

prospěch udržení moci zčásti obětováno. Římský uzurpátor mohl být často považován za nebezpečnějšího nepřítele než 

„barbaři“, protože mohl být římským lidem uznán za legitimního imperátora. Nejednotnost říše navíc představovala velký 

problém, neboť vybízela k vpádům „barbarů“.

Válka proti 

evropským „barbarům“

Od doby vlády císaře Augusta měla 

římská politika vůči „barbarům“ na 

západě tři hlavní aspekty:

Válka. Docházelo k římským 

vojenským intervencím za Rýnem 

a Dunajem. Cílem bylo dobytí území 

(Augustus, Domitianus, Traianus) nebo 

potrestání nájezdů (Marcus Aure lius, 

Cara calla, Maximinus, Constantinus). 

Tyto války byly zcela nemilosrdné, pro-

vázely je masakry, rabování a zotročení 

a měly demonstrovat římskou moc. 

Útoky směřující za rýnskou hranici 

pokračovaly i v roce 378 za císaře Gra-

tiana a v roce 393 za římského velitele 

gallského původu Arbogasta.

Nerovná smlouva. Po svém vítěz-

ství Římané využili situace k rozšíření 

armády (zařazení „barbarských“ vojáků 

či zapojení „barbarských“ oddílů), 

zlepšení ekonomiky (povolení obcho-

dovat) a k diplomatické stabilizaci 

hranic díky klientským královstvím.

Usídlování „barbarů“ na řím-

ském území. Poražení „barbaři“ nebo 

smlouvou vázaní spojenci někdy 

dostávali za službu v armádě půdu. 

Až do roku 380 představovali tito foe-

deráti v armádě sice jen menší část 

vojáků, Římané však díky nim mohli 

využívat i jiné zbraně a způsoby boje, 

což doplňovalo těžkou pěchotu v legi-

ích. Zatímco na dolní dunajské hranici 

zůstala díky smlouvě s Góty (z roku 332) 

situace klidná až do roku  365, hra-

nice na Rýnu a horním toku Dunaje 

vyžadovala v letech 350–375 císařovu 

neustálou přítomnost.

STRATEGICKÝ PROBLÉM: VÁLKA NA TŘECH FRONTÁCH. 

V LETECH 260–270 BYLO ROZDĚLENÍ ŘÍŠE POLITICKÝM ŘEŠENÍM 
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Válka se Sásánovci
Mezi lety 337 a 363 zaměstnávala 

Římany především válka proti Perša-

nům. Na jihu bránila průchodu armád 

poušť a obě říše se spoléhaly na spo-

jenecké arabské kmeny, které jim měly 

pomoci ovládnout území a rozšířit zde 

svůj vliv. Vojevůdci se vyhýbali velkým 

bitvám vedeným ve vnitrozemí u řeky 

Eufratu, neboť by v případě porážky 

vedly k invazi (z římské Sýrie nebo per-

ské Mezopotámie). Roku 363 se císař 

Julianus rozhodl postupovat se svou 

armádou podél Eufratu až k hlavnímu 

perskému městu Ktésifóntu. Na severu 

bylo nutné kontrolovat komunikace 

u řeky Tigris (odkud mohli Římané 

napadnout Mezopotámii) a cesty 

na pobřeží Černého moře (kde se 

Peršané mohli spojit s Góty). Horský 

terén a pevnosti napovídaly, že půjde 

o válku poziční (Peršané neuspěli u klí-

čové pevnosti Nisibis v letech 338, 346 

a 350 ani před Singarou v roce 344, 

dobyli však Amidu v roce 359 a Sin-

garu poté v roce 360) spíše než o boje 

v otevřeném terénu (Pyrrhovo vítězství 

Římanů u Singary v roce 344). Perská 

armáda disponovala hůře vybavenou 

a méně vycvičenou, zato ale početnou 

pěchotou, která dokázala vést oblé-

hání. Důležitou složkou vojska byla 

především početná a zdatná jízda, 

která protivníka zasypala šípy a která 

se také podílela na následném proná-

sledování nepřítele nebo útocích na 

jeho zásobovací trasy, jak tomu bylo 

po smrti Juliana roku 363.

Občanská válka v římské říši

Občanské války většinou končily 

bitvami mezi dobře vybavenými 

a vycvičenými Římany na obou stra-

nách. To narušovalo pevnost říšských 

hranic, což nepřímo napomáhalo vpá-

dům „barbarů“. V roce 340 Constans 

porazil svého bratra Constantina  II. 

v bitvě u Aquileie, následně však 

musel odrážet útoky „barbarů“ na 

rýnských hranicích, na horním toku 

Dunaje a v Britannii. V roce 350 sesa-

dil uzurpátor Magnentius císaře 

Constanta  a ovládl západní část říše. 

Constantius II. chtěl pomstít svého 

bratra a obnovit jednotu říše, a proto 

s podporou Gótů z dunajských břehů 

vyrazil proti jednotkám rýnských 

Germánů podporujících Magnentia. 

V následné bitvě, která se odehrála 

u Mursy v Pannonii roku 351, se utkalo 

více než 110 000 mužů. Constantius II. 

zvítězil, ale obrovské krveprolití s více 

než 50 000 mrtvými dlouhodobě osla-

bilo bojeschopnost římské armády. 

Občanská válka skončila až v roce 353. 

Od roku 352 mohli Alamani nerušeně 

útočit na rýnské hranici a v letech 

356–359 zaútočili Kvádové a Sarmati 

v Podunají. V roce 359 navíc Šápúr II. 

opět zaútočil na východě. 
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STRATEGICKÝ PROBLÉM: VÁLKA NA TŘECH FRONTÁCH. 

KOLEM ROKU 340 BYLA ŘÍŠE ROZDĚLENA NA PRAEFEKTURY 

Slovo klasika
Jak však tohoto císaře 
[Constantia II.] postihovaly 
v zahraničních válkách rány 
a porážky, tak se pyšnil občanský-
mi boji, jež pro něho dopadly 
úspěšně [...].

Ammianus Marcellinus, 
Soumrak římské říše, XXI, 

16 (kol. r. 395).

13

provincií. I několik desítek kilometrů za Rýnem a Dunajem se nacházely kli-entské státy, jejichž vůdci byli politicky a ekonomicky závislí na Římu. Parthské království bylo jediným nezávislým státem, který Římu dokázal vzdorovat, a ani Traianova drtivá ofenzíva v letech 114–117 ho nedokázala úplně zničit.

„Barbaři“ v římské armáděNa sklonku republiky, v 1. století př. n. l., sloužili v římské armádě vedle legi-onářů rekrutovaných z řad římských občanů v menší míře také „barbaři“. Patřili k nim například příslušníci jed-notek z nejrůznějších klientských království a spojeneckých kmenů nebo žoldnéři z oblastí za hranicemi říše. Příkladem mohou být germánští jezdci, kteří v letech 58–52 př. n. l. slou-žili v Caesarově vojsku, nebo Germáni z kmene Batávů v osobní stráži císaře Augusta.
Profesionální armádu rané řím-ské říše tedy tvořili legionáři (římští občané), auxilia (pomocné sbory, 

které tvořili zejména takzvaní pere-grini, svobodní obyvatelé provincií bez římského občanství, kteří bojo-vali římským způsobem boje) a přibližně od roku 30 př. n.  l. také jednotky nazývané numeri, složené z cizinců bojujících podle svých vlastních etnických tradic (například maurští jezdci či syrští lučištníci). Jen malá část vojáků však pocházela z území ležících mimo římskou říši. 

1
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Římské výboje
Invaze barbarů

ŘÍMSKÁ ŘÍŠE PO SMRTI HADRIANA (138) 

Slovo klasika
[...] ty však, Římane, hleď, bys mocí národům vládl, to bude umění tvé, dát pokoj světu a právo, laskav k poddaným být, však odbojné rozdrtit válkou. Vergilius, Aeneis, VI, 851–853 (20 př. n. l.).

armáda každý večer stavěla tábor, 

který, byť byl jen krátkodobý, byl 

sofistikovaně uspořádán. Hradby 

byly z drnů a vymezovaly čtvercový 

nebo obdélníkový prostor. Táborem 

procházely tři cesty, podél jedné ze 

stran tábora se nacházelo seřadiště 

(forum) a velitelství (praetorium). 

Během obléhání nebo přezimování 

vojáci budovali stálé tábory s podob-

ným rozvržením. Jejich hradby tvořil 

příkop a dřevěná palisáda. Ve válce 

o Galii Caesar dokázal hradby skvěle 

využít – nechal je postavit po celém 

území a rebelující kmeny tak roz-

dělil; při obléhání Alésie dal kolem 

města vyhloubit příkopy, lemované 

naostřenými kůly, které spojovaly 

tábory legionářů.
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P28-29 Plan d’un camp de marche

de l’époque républicaine

“P28-29CampMarche”

TÁBOR PODLE 
POLYBIA
Tento plán byl 
vypracován v polovině 
2. stol. př. n. l. na 
základě popisu 
řeckého historika 
Polybia. Velitelství bylo 
soustředěno na jedné 
straně (nahoře), 
zatímco ve stálých 
táborech se obvykle 
nacházelo ve středu 
tábora. Vedle 
praetoria, generálova 
stanu, stál stan 
quaestora, který měl 
na starosti vojenskou 
pokladnu.

POCHODOVÝ TÁBOR 
V OBDOBÍ REPUBLIKY

ŘÍMSKÉ VÁLKY (146 A 63 PŘ. N. L.)
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P72-73 Les productions de l’Empire“P72-73Productions”

stal dovozcem produktů z provincií. Kromě tradičně kupovaných jakost-ních vín z východu se ve Věčném městě začala masivně popíjet vína z oblasti Narbonské Galie, Hispánie a Afriky.

Šíření kultů
Ještě obtížnější je odhalit vztahy mezi jednotlivými náboženstvími. Od konce republiky se díky intenzi-fikaci obchodu šířily do Itálie a dále na západ východní kulty. Původně 

egyptská bohyně Isis se směle usa-dila na pobřeží Egejského moře a pak se po námořních a říčních cestách dostala do Itálie, Afriky a údolí Rhôny. Šíření křesťanství se v tomto ohledu 

od jiných kultů v ničem nelišilo a sami křesťané jej vysvětlovali unifikací říše. V 1. století bylo křesťanství přítomno na východě a v jižní Itálii, ve 2. století dobylo Afriku, východní Galii a jižní Hispánii. Tato expanze však měnila povahu těchto kultů: bohyně Isis se proměnila v bohyni moře a křesťan-ství se rozešlo s judaismem přijetím řecko-římských kulturních vlivů. 

Slovo klasika
To, že se většina lidí ocitla pod jedinou vládou, pod vládou Říma, právě za Ježíšova života, nemůže být zásluhou lidí.

Eusebios z Kaisareie, Důkaz evangelia, III, 7, 33.



První civilizace50 51Hyksósové

Na základě těchto zjištění byla „hyksóská invaze“ značně přehodnocena. 
Ačkoli jistě bude třeba dalších revizí a badatelé zabředli do rozsáhlých 
polemik, lze prozatím o historii Hyksósů říci následující. V sedmnáctém 
století př. n. l. byla egyptská třináctá dynastie Střední říše v úpadku. 
V té době zažíval Blízký východ jako celek období rozvratu v důsledku 
migrace velkého počtu indoevropských skupin ze severu a východu. Ze 
zemí severně od Kanaánu byly vytlačeny celé národy, z nichž mnohé se 
posunuly na jih a usadily se ve městě Avaris (Hatueret) v deltě Nilu. V té 
době měl egyptský faraon dost jiných starostí, než aby se ještě pustil do 
války s dobře vyzbrojeným a početným nepřítelem, takže migrace byla 
převážně poklidná. 

Každopádně Hyksósové při prvotní expanzi území Egypta neokupovali, 
spíše se jen protlačili do Dolního Egypta, který tyto dřívější osadníky 
z Kanaánu vstřebal. Také pomohlo, že nově příchozí nevyhledávali pro
blémy. Archeologie ukazuje, že někteří Egypťané zastávali v hyksóské správě 
v Avaris vysoké pozice a že nově příchozí se usilovně snažili začlenit do 
egyptského života. Jejich bohy byla obvyklá semitská božstva Baal a Anat, 
ale když si prohlédli egyptský panteon, aby našli vhodný protějšek, rozhodli 

se, že Baal je vlastně egyptský bůh Seth a uctívali ho v této podobě. Také 
pečlivě opisovali a uchovávali staré papyrové dokumenty a dodnes mnoho 
z těchto cenných záznamů existuje pouze v hyksóských kopiích. 

Hyksóské novinky
Hyksósové s sebou také přinesli mnohé novinky, včetně nových odrůd 
plodin a lepšího způsobu pěstování těch, které se zde už vyskytovaly. 
Lepší zavlažování přineslo větší úrodu a Hyksósové také zavedli svislý 
tkalcovský stav umožňující výrobu plátna, které bylo o tolik kvalitnější 
než to egyptské, o kolik byla pevnější nová keramika vyráběná importo
vanou technikou vypalování oproti domácím hliněným nádobám. Stručně 

řečeno, Hyksósové způsobili kultuře, která už byla přes dva tisíce let 
stará a začala být izolovaná a obrácená do sebe, něco jako šok. Vnější 
svět se vyvíjel a objevoval inovace, zatímco Egypťané stagnovali, 
a Hyksósové nejnovější vývoj protlačili do běžného života Egypťanů. 

Mnozí badatelé se dnes domnívají, že Hyksósové svou vládu 
rozšiřovali formou „plíživého dobývání“. V některých případech se 

Na této dobře 
zachované malované 
rakvi nalezené v jeho 
hrobě jede faraon 
Tutanchamon na 
svém válečném voze, 
aby rozdrtil nepřátele 
Egypta. Válečný vůz 
byl jednou z inovací, 
kterou Egypťané 
převzali od Hyksósů.

Pečeť nesoucí 
jméno hyksóského 
krále jménem Apepi 
(Apophis), cca 
1575–1541 př. n. l. 
Byla nalezena ve 
východní deltě Nilu 
a nyní je uložena 
v Metropolitním 
muzeu v New Yorku.

po sobě následující zemětřesení 
(v letech 526 a 528). V hlavním městě 
Konstantinopoli, které mělo téměř 
400 000 obyvatel, Justinián nařídil 
zahladit stopy po ničení a požárech, 
k nimž došlo na počátku jeho vlády 
během povstání Niká v lednu 532. 
V průběhu těchto nepokojů roz-
lícený dav oblehl císařský palác. 
Nejvýznamnější stavbou se za jeho 
vlády stal chrám Hagia Sofie, který byl 
dokončen v roce 537.

Řádění moru
Za panování Justiniána zasáhla stře-
domořský svět morová epidemie, 
která pravděpodobně přišla přes 
Rudé moře z východní Afriky. Nákaza 
se objevila v roce v 541 Pelusii, městě 
ležícím východně od nilské delty. 
Odsud se po obchodních cestách 
rychle rozšířila do celé říše i mimo ni. 
Antiochie, Konstantinopol i Kartágo 
byly zasaženy v r.  542, Řím v r.  543. 
Historici odhadují, že na konci tří vln 
epidemií, které následovaly jedna po 
druhé v letech 541 až 574, klesl počet 
obyvatel Středomoří asi o 40 %. 
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Námořní trasa

Itinéraire hypothétique des deuxième
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Zdroj: W. Rosen, Justinan’s Flea, Penguin, 2007. 500 km
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KONSTANTINOPOL: Z MEGARSKÉ KOLONIE  
AŽ K HLAVNÍMU MĚSTU ŘÍMSKÉ ŘÍŠE

Atlas dějin Středomoří Zapomenuté národy 
starověkého světa
Bohatě ilustrovaná publikace představuje 

příběhy 40 zapomenutých národů a jejich 

významných osobností. Každá kapitola 

obsahuje stručnou charakteristiku, přehlednou 

mapku, podrobnější popis rozkvětu a úpadku 

dané civilizace i různé zajímavosti, které národ 

spojují se současností.

Úžasné památky 
starých národů
Tato velkolepá publikace představuje 

100 úžasných archeologických lokalit od těch 

nejznámějších až po skryté klenoty. Místa byla 

pečlivě vybrána na základě jejich historického 

významu i turistické atraktivity, zasvěcený 

výklad doplňují krásné fotografie.

H I S T O R I C K É  A T L A S Y   V Ý P R A V N É  K N I H Y  O  H I S T O R I I  

Autor této knihy vás prostřednictvím téměř 90 map a infografik 

provede dějinami prostoru, který byl dlouho skutečným 

středem západního světa. Klade důraz na pochopení 

komplexnosti vztahů mezi jednotlivými regiony. Pomůže vám 

tak pochopit dnešní Středomoří jako pestrou mozaiku kultur, 

jejíž budoucnost může být stejně pohnutá jako její minulost.

PRŮVODCE DĚJINAMI STŘEDOMOŘÍ ZAHRNUJE:

• první starověké civilizace: Mezopotámii, Krétu,  

Mykény, organizaci středomořského prostoru 

v důsledku fénické, řecké a římské expanze,

• rozpad římské říše, zrod Byzance, šíření islámu 

a zápas křesťanských států s islámem,

• vzestup italských městských států,  

Španělska a Osmanské říše,

• ústup ze slávy a kolonizace,

• současné problémy Středomoří  

a výzvy do budoucnosti.

| 8 9 |

ZAPOMENUTÉ 
NÁRODY 

STAROVĚKÉHO 
SVĚTA

Philip Matyszak

30 Kahótia, krajina mohyl

Působivým příkladem pohřební mohyly v Kahótii je mohyla číslo 72. Původně měla výšku asi 3 m a rozlohu 43 × 22 m a tvoří ji v podstatě menší mohyly, které byly spojeny do jediné. Archeologové v mohyle vykopali více než 250 jednotlivých koster, z nichž jedna spočívala na lůžku z 20 000 drobných lastur uspořádaných do tvaru sokola. Ko-lem byly roztroušeny další kosterní pozůstatky, mnohé z nich s pohřební výbavou, včetně několika set jemně opracovaných hrotů.
Západně od Monks Mound se nacházejí pozůstatky do země zapuštěných dřevěných sloupků uspořádaných do kruhu. Archeoastronomické výzkumy prokázaly, že jeden z kruhů (někdy nazývaný Woodhenge, podle své kamenné obdoby Stonehenge v jižní Anglii) byl několikrát přestavěn a sladěn s pohybem slunce. Objevily se názory, že sloužil jako kalendář.

Mississippská kultura
Kahótia byla součástí mississippské kultury (800–1600 n. l.). Základem její společenské struktury bylo odstupňované ná-čelnictví – náčelník (možná dědičný) disponoval svrchovanou mocí a jemu podléhaly různé společenské vrstvy nebo třídy. Politická a ekonomická moc byla založena na kontrole rozsáh-lých obchodních sítí v jihovýchodních a východních oblastech Severní Ameriky i mimo ně, až ke Skalnatým horám na západě a Velkým jezerům na severu. Vedle své mohylové architektury 

se mississippská kultura vyznačovala pěstováním kukuřice, keramikou zpevněnou drcenými mušlemi, sociální nerovnos-tí, kterou dokládají rozdíly v pohřební výbavě, a výraznou sídelní hierarchií, v níž byly menší satelitní osady závislé na větších sídlech, jako byla Kahótia. Velmi důležitým rysem mississippské kultury byl tzv. Jihovýchodní obřadní kom-plex (dříve nazývaný Jižní kult). Datuje se do let 900 až 1600 a vyznačuje se podobnými artefakty, ikonografií a mytologií. Někteří badatelé označují tento soubor společných kulturních rysů za náboženství, charakteristické prvky mohly vzniknout v Kahótii a poté se rozšířit – obchodem, prolínáním nebo mi-grací – přes jihovýchod až na Floridu na jihu a do Texasu na západě.
Kahótia je součástí světového dědictví UNESCO a nachází se nedaleko města Collinsville ve státě Illinois. Jde o turisticky velmi přívětivé místo s moderním návštěvnickým centrem, které nabízí divadelní programy, výstavy a rekonstrukce života v Kahótii. K dispozici jsou také prohlídky s průvodcem. 

Nahoře zleva Mississippská nádoba s vyobrazením bobra; ozdoby do uší z Kunnemanovy mohyly.Naproti Woodhenge, astronomická observatoř.

Od břehů řek k mořskému 

pobřeží
Ernst Kapp (1808–1896) ve své knize 

Srovnávací obecná geografie vydané 

v roce 1845 předestírá chronologické 

rozdělení dějin do tří vývojových 

období, a to v závislosti na vývoji 

vztahu lidí k vodnímu živlu, který je 

považován za prvotní vektor vývoje 

díky možnostem využití, jež nabízí 

těm, kdo ho umějí ovládat. Nejprve 

byl potamický věk (z řeckého pota-

mos, velký říční tok), kdy se objevily 

první civilizace na březích řek Tigridu, 

Eufratu a Nilu. Poté nastal věk tha-

lassický (z řeckého thalassa, moře), 

kdy se na pobřeží Středozemního 

moře rozvinuly civilizace ovládající 

námořní plavbu. Hlavními představi-

teli byli Féničané, Řekové a Římané. 

A konečně modernita, která se nesla 

ve znamení velkolepého otevření 

Atlantského oceánu, čímž lidstvo 

vstoupilo do oceánského období, 

jemuž bude dominovat dálková 

lodní doprava umožňující mezi-

kontinentální spojení. Středomoří 

je skutečnou kolébkou civilizace, 

a proto je jádrem prvních dvou 

období dějin.

Tigris, Eufrat a Nil 

Neolitická revoluce, která začala 

před 9500  lety na Blízkém 

východě, znamenala přechod od 

kočovné společnosti lovců a sbě-

račů k usedlému způsobu života. Z  

lovců a sběračů, kteří k obživě využí-

vali přírodní zdroje, se lidé postupně 

stali zemědělci a chovateli, kteří se 

živili pěstováním rostlin a chovem 

zvířat, které postupně domestikovali. 

Při tomto přerodu byl rozhodujícím 

faktorem přístup k řece. Voda z řek 
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ÚRODNÝ PŮLMĚSÍC

MOŘE HOJNOSTI: PODSTATA STŘEDOMOŘÍ 

Od řek k moři
Právě na březích řek protékajících středomořským regionem, zejména na Eufratu, Tigridu, Nilu nebo 

Jordánu, vznikly jedny z prvních civilizačních a politických celků v dějinách lidstva. Tyto celky nebyly ani 

zdaleka jeden od druhého izolovány. Naopak, velmi brzy navázaly a udržovaly vzájemné vztahy, což jim 

výrazně usnadňovala jejich privilegovaná poloha na křižovatce jménem Středozemní moře.

po sobě následující zemětřesení (v letech 526 a 528). V hlavním městě Konstantinopoli, které mělo téměř 400 000 obyvatel, Justinián nařídil zahladit stopy po ničení a požárech, k nimž došlo na počátku jeho vlády během povstání Niká v lednu 532. V průběhu těchto nepokojů roz-lícený dav oblehl císařský palác. Nejvýznamnější stavbou se za jeho vlády stal chrám Hagia Sofie, který byl dokončen v roce 537.

Řádění moru
Za panování Justiniána zasáhla stře-domořský svět morová epidemie, která pravděpodobně přišla přes Rudé moře z východní Afriky. Nákaza se objevila v roce v 541 Pelusii, městě ležícím východně od nilské delty. Odsud se po obchodních cestách rychle rozšířila do celé říše i mimo ni. Antiochie, Konstantinopol i Kartágo byly zasaženy v r.  542, Řím v r.  543. Historici odhadují, že na konci tří vln epidemií, které následovaly jedna po druhé v letech 541 až 574, klesl počet obyvatel Středomoří asi o 40 %. 
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nouvelle idéologie est révélée par 
des programmes iconographiques 
inédits  : des peintures murales, des 
panneaux architecturaux et des sculp-
tures notamment.  

Réseaux économiques  
et alliances politiques 
L’interaction devient essentielle pour 
les cités-États, sur le plan écono-
mique, politique et idéologique, car 
elle participe au discours de légiti-
mation des élites. Des marchands 
itinérants, liés à des corporations, se 
chargent de faire circuler les biens 
stratégiques sur de très longues dis-
tances, entre le haut plateau central, 
l’Occident, la côte du Golfe, la zone 
maya et jusqu’au Honduras.
Les gisements d’obsidienne du 
Classique sont délaissés au pro-
fit d’obsidiennes grises et noires 
avec deux grandes sphères  : 
Oyameles-Zaragoza (Puebla) et 
Ucareo-Zinapécuaro (Michoacán). 
Les changements de formes 
céramiques suggèrent des transfor-
mations rituelles. Sur le Haut Plateau 
central et jusque dans le Bajío, deux 
grandes traditions, «  l’incisée  » et la 
plus répandue, la « rouge sur beige », 
constituent les traductions locales de 
concepts interrégionaux partagés. 
Les types Coyotlatelco évoluent, eux, 
spécifiquement dans le bassin de 
Mexico et odrážejí produkci různých 
politických entit. 
Obchodování se zelenými a bílými 
polodrahokamy, které se používaly 

k výrobě ozdobných předmětů, figu-
rek a nádob, zase odhaluje různé 
sociální a symbolické „hodnotové 
stupnice“. V 9. století byla rozšířená 
keramika typu rojo sobre bayo, s jem-
nými oranžovými vzory, a plumbate. 
Tyto artefakty patřily k velmi 
ceněnému zboží jak mezi výše 
postavenou elitou na centrálních 
náhorních plošinách ve vnitrozemí  
centrální vysočiny, tak i mezi hono-
rací na pobřeží. Tvoří společný jazyk, 
který je místně legitimizuje a spojuje 
s jejich současníky.  

L’Épiclassique (600 à 900 apr. J.-C.)
Compétitions, interactions et hybridations
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PŮVOD A OBĚH STRATEGICKÉHO A CENNÉHO ZBOŽÍ V POZDNĚ KLASICKÉM OBDOBÍ

NÁSTĚNNÁ MALBA BITVY,  
BUDOVA B, CACAXTLA (TLAXCALA)

Atlas předkolumbovské Ameriky
H I S T O R I C K É  A T L A S Y  

Na více než 120 mapách před vámi ožije americký kontinent 

z dob před jeho objevením Kryštofem Kolumbem. Autoři vám 

budou vyprávět historii jeho zalidňování a vzniku tamějších 

svébytných a fascinujících kultur. Nevěnuje se jen jejich 

chronologickému vývoji, ale analyzuje jejich vzájemné vztahy 

a specifika jednotlivých regionů od Arktidy po Ohňovou zemi.

ATLAS POPISUJE:

• souvislosti zrodu a zhroucení jednotlivých kultur,

• velké říše Mayů, Aztéků, Olméků, Močiků 

či Inků ve Střední Americe a v Andách,

• méně známé kultury Severní 

a Jižní Ameriky,

• přírodní podmínky a jejich vliv 

na jednotlivé kultury,

• každodenní život, podobu měst  

a architekturu,

• vědu a náboženství.

Atlas rané kolonizace
H I S T O R I C K É  A T L A S Y  

Kniha mapuje první fázi evropské kolonizace světa v 16. až 

18. století a snaží se vystihnout, proč se Evropané vydávali 

do zámoří a kde a jak budovali své první kolonie. Fakta 

o dobývání světa dokresluje celá řada zajímavých témat. 

Najdete zde popis tehdejší diskuse o duši Indiánů, pojednání 

o vzniku zednářských lóží v zámoří nebo harmonogram 

obchodu s Indií. Čtenář se tak může seznámit s tím, jak 

vypadal tehdejší svět v celé své komplexnosti, a pochopit 

základy, na nichž stojí dnešní globalizovaný svět.

ATLAS MAPUJE 4 HLAVNÍ OBDOBÍ:

1. Cesty Vikingů a Marka Pola, velké objevy v 15. století 

a vznik španělské a portugalské koloniální říše

2. Mocenský nástup Nizozemí, Anglie a Francie v zámoří 

v 17. století

3. Život v koloniích v 18. století

4. Krize kolonialismu na přelomu 18. a 19. století a vyhnání 

Evropanů ze Severní a Jižní Ameriky

| 10 11 |

výrobkům patří tzv. cloviské hroty 

nalezené v USA. Typický je pro ně žlá-

bek, který umožňoval ztenčení hrotu 

a také sloužil k upevnění na oštěp.  

Velké bifaciálně opracované nástroje, 

například kultury Itaparica v Brazílii, 

nejsou ovšem typické pro všechny 

kultury pozdního pleistocénu.

Na počátku holocénu (před 10 000 

lety) se kontinuita s dřívějšími tradi-

cemi v jisté míře udržela, ale poměrně 

rychle docházelo k diverzifikaci, 

při níž se důležitou roli hrály regio-

nální rozdíly. V některých místech se 

po tisíciletí rozvíjely kočovné nebo 

polokočovné společnosti, zatímco 

v jiných oblastech obyvatelstvo pře-

cházelo k usedlému způsobu života.

kosti mohly být rozlámány během 

prací při odkrývání naleziště. Tato 

poslední lokalita je datována do 

období před 130  000  lety, což by 

naznačovalo zcela odlišný způsob 

prvního osídlení lidmi Homo erectus 

a nikoliv rodem Homo sapiens, jak 

dosud velká část vědecké obce před-

pokládala. V roce 2021 byl zveřejněn 

významný objev z Nového Mexika: 

četné otisky lidských chodidel 

v písku, které pocházejí z doby před 

přibližně 22  000 lety. 

Kultury v období  

pozdního pleistocénu

Před 15 000 let žily v arktické 

a subarktické oblasti skupiny, které 

udržovaly těsné kontakty se sibiř-

skými paleolitickými společnostmi. 

Charakterisktickým znakem těchto 

severských společenství byla tech-

nika výroby kamenných nástrojů, 

spočívající v metodě odštěpování 

drobných kousků kamene. Ostré 

úlomky sloužily jako hroty primitivní 

oštěpů používaných při lovu zvěře. 

Tato technologie se po několik dal-

ších tisíciletí používala na Aljašce, 

v kanadském Yukonu a podél 

severozápadního pobřeží, ale mimo 

tyto oblasti k jejímu rozšíření nedo-

šlo, nepoužívalo ji obyvatelstvo 

ve Spojených státech nebo v Jižní 

Americe. 
V těchto jižněji se nacházejících  

oblastech ve stejném období převa-

žovaly paleoindiánské kultury, pro něž 

jsou charakteristické nástroje opraco-

vané oboustranně. K nejznámnějším 
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nouvelle idéologie est révélée par des programmes iconographiques inédits  : des peintures murales, des panneaux architecturaux et des sculp-tures notamment.  

Réseaux économiques  et alliances politiques L’interaction devient essentielle pour les cités-États, sur le plan écono-mique, politique et idéologique, car elle participe au discours de légiti-mation des élites. Des marchands itinérants, liés à des corporations, se chargent de faire circuler les biens stratégiques sur de très longues dis-tances, entre le haut plateau central, l’Occident, la côte du Golfe, la zone maya et jusqu’au Honduras.Les gisements d’obsidienne du Classique sont délaissés au pro-fit d’obsidiennes grises et noires avec deux grandes sphères  : Oyameles-Zaragoza (Puebla) et Ucareo-Zinapécuaro (Michoacán). Les changements de formes céramiques suggèrent des transfor-mations rituelles. Sur le Haut Plateau central et jusque dans le Bajío, deux grandes traditions, «  l’incisée  » et la plus répandue, la « rouge sur beige », constituent les traductions locales de concepts interrégionaux partagés. Les types Coyotlatelco évoluent, eux, spécifiquement dans le bassin de Mexico et odrážejí produkci různých politických entit. 
Obchodování se zelenými a bílými polodrahokamy, které se používaly 

k výrobě ozdobných předmětů, figu-rek a nádob, zase odhaluje různé sociální a symbolické „hodnotové stupnice“. V 9. století byla rozšířená keramika typu rojo sobre bayo, s jem-nými oranžovými vzory, a plumbate. Tyto artefakty patřily k velmi ceněnému zboží jak mezi výše postavenou elitou na centrálních náhorních plošinách ve vnitrozemí  centrální vysočiny, tak i mezi hono-rací na pobřeží. Tvoří společný jazyk, který je místně legitimizuje a spojuje s jejich současníky.  

L’Épiclassique (600 à 900 apr. J.-C.)Compétitions, interactions et hybridations
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NÁSTUP NOVÝCH KOLONIÁLNÍCH ŘÍŠÍ V 17. STOLETÍ

Rozmach Nové Francie
Champlain se nespokojil s pouhou sítí obchodních stanic a toužil vybudovat skutečnou kolonii. V tom měl plnou 

podporu monarchie, která předpokládala, že bude schopna zajistit dostatečný přísun nových obyvatel a že se 

údolí řeky Svatého Vavřince promění v soběstačnou oblast. Rodící se francouzskou provincii však bylo třeba také 

bránit před indiány a Angličany.

Skutečná vojenská okupace
Vznikající kolonie, v níž se usa-

zovali noví osadníci, kteří zde 

odlesňovali půdu a stavěli města, 

nutně potřebovala disponovat 

dostatečnou obranou. Tu nej-

prve zajišťovaly vojenské oddíly, 

avšak roku 1665 byl do Kanady 

vyslán celý pluk. Jeho příchod 

symbolizoval přechod kolonie 

pod přímou královskou správu. 

Pomohl Francii „pacifikovat“ 

údolí, tedy zlomit moc Irokézů, 

kteří kapitulovali v roce 1667. 

Poté francouzské síly mohly pře-

vzít plnou kontrolu nad oblastí 

kolem řeky Svatého Vavřince 

a poté i v okolí jejích přítoků. 

Válka a epidemie chorob zavleče-

ných z Evropy (spalniček, pravých 

neštovic apod.) přivodily snížení 

počtu členů některých kmenů 

na polovinu. V případě Huronů je 

po epidemii z roku 1639 doložen 

pokles jejich počtu na polovinu, 

tj. asi 10 000; v případě Irokézů 

byl úbytek mnohem mírnější, 

z 10 000 v roce 1640 na necelých 

9 000 na přelomu století.
Oblast měla být chráněna sítí 

pevností dále rozšiřovanou smě-

rem na západ, na území původních 

obyvatel u jezera Winnipeg 

a poté i na jih do oblasti Velkých 

jezer a horního toku řeky Missi-

ssippi a jejích přítoků. Roku 1679 

cestovatel Cavelier de La Salle 

(1643–1687) objevil cestu dále 

na jih a podél Mississippi pokra-

čoval až k Mexickému zálivu, kam 

dospěl v roce 1682. Francouzi se 

tak stali pány rozsáhlého území 

táhnoucího se od řeky Svatého 

Vavřince až k Mexickému zálivu, 

které ovládali prostřednictvím 

systému opevněných bodů. Nej-

jižněji vybudovaná pevnost Fort 

de Chartres chránila jižní předpolí 

Nové Francie. Tyto oblasti však ve 

skutečnosti nebyly zdaleka tak 

hustě osídleny evropskými kolo-

nisty jako pás území mezi městy 

Québec a Montréal v údolí řeky 

Svatého Vavřince. Silná vojenská 

přítomnost přispěla k výsadnímu 

postavení vojenské aristokracie 

v rámci koloniální společnosti 

a správy. Právě šlechta zajišťo-

vala udržování diplomatických 

styků se sousedy, pronikání dále 

na západ a poskytovala ochranu 

obchodníkům s kožešinami. Fun-

gování kolonie na ní tedy bylo 

zcela závislé.

Osídlování 
venkovských oblastí
Ve druhé polovině 17. století 

a v následujícím 18. století se 

prudce rozvíjelo zdejší zeměděl-

ství. Noví kolonisté se zavazovali, 

že se na místě usadí nejméně na tři 

roky, a za to jim byla poskytována 
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USPOŘÁDÁNÍ POZEMKŮ 

V OBLASTI QUÉBEKU (1709)

PEVNOSTI V NOVÉ FRANCII 

V 17. A 18. STOLETÍ

Slovo 
současníka
Když umíral, třicet let poté, co 
obdržel koncesi, držel [osadník 
první generace] 30 jiter orné 

půdy, kousek louky, stodolu, 
stáj, dům […] a lavici 

v kostele. 
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Port-
au-Prince

Santo Domingo

SANTO DOMINGO(španělská část ostrova)
152 000 obyvatel

SAINT-DOMINGUE(francouzská část ostrova)523 000 obyvatel

Běloši a svobodní
černoši
80,3 %

Svobodní
černoši

5,0 %

Běloši
5,6 %

Otroci
19,7 %

Otroci
85,0 %

Marrons
(otroci na útěku)

4,4 %

100 km
Zdroj: Crusol, J.: Les Îles à sucre :de la colonisation à la mondialisation,

Rennes 2007.
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Zdroj: Gainot. B. – Macé, M.:Fin de campagne à Saint-Domingue,1802-1803. In: Outre-mers, zvláštní číslo,Haïti, première république noire, 2003.
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Zdroj: Gainot, B. – Macé, M. : Fin de campagneà Saint-Domingue, 1802-1803. In: Outre-mers,speciální číslo, Haïti, première république noire, 2003.
Madiou, T.: Histoire d’Haïti, sv. 1, Port-au-Prince 1989.
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Vzpoura otroků
Povstání obyvatel evropskéhopůvodu
Povstání svobodných černochůVálka za obnovení koloniálnísprávy

Britská okupace

Uprchlictví ze Saint-DomingueÚzemí, na které se uchylovaliemigranti evropského původuze Saint-Domingue

Útok Britů na francouzskékolonie

OFENZIVA VEDENÁ TOUSSAINTEM LOUVERTUREM (1800–1802)

PORÁŽKA FRANCIE (LÉTO 1802 – LISTOPAD 1803)

POVSTÁNÍ NA ANTILÁCH (1789–1802)

Slovo 
současníka
Nestačí, že jste ze své země vyhnali barbary, jejichž krvavá vláda trvala dvě stě let; […] je třeba, aby si národ jednou pro vždy zajistil, že bude říší svobody […], za nezávislost je třeba žít, nebo zemřít. 

námořními mocnostmi (Velkou Británií, Nizozemím a Španělskem), a neměla síly na boj na další frontě. Navíc postrádala podporu zdejších kolonistů evropského původu, kteří se k revoluci stavěli nepřátel-sky.
Tzv. všeobecnou svobodu, kterou všichni obyvatelé kolo-nií nabyli v letech 1793–1794, roku 1802 zpochybnil Napoleon. Za použití vojenské síly obnovil otroctví na ostrově Guadeloupe a totéž zamýšlel provést v Saint--Domingue a na ostrov vyslal expediční sbor o síle 50 000 mužů. Vojsko však zdecimovaly žlutá zimnice a boje s oddíly vedenými generály z řad obyvatel černé pleti a míšenců, jako byli nejprve François Dominique Toussaint, přezdívaný Toussaint Louverture (1743–1803), poté Jean-Jacques Dessalines (1758–1806), Henry Christophe (1767–1820) či Anne Alexandre Sabès, řečený Pétion (1770–1818). Ke konečné porážce Francouzů došlo u Vertières 18. listopadu 1803, načež se z ostrova stáhli a 1. ledna 1804 byla vyhlášena Haitská republika. Dvacet let po vzniku USA se kolo-niálních pout zbavil druhý stát, na dlouho jediný, jehož nezávislost vybojovali obyvatelé černé pleti a míšenci. 
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letech vzroste 2,5násobně v Dakaru 
a 4násobně v Abidžanu. Roční nárůst 
vývozu Francouzské západní Afriky se 
v roce 1954 zvyšuje o 7 %. V porovnání 
s koncem 40. let 20. století Francouzská 
západní Afrika dováží 4,5krát víc 
automobilů.

Jenže poválečná Francie nemá neo-
mezené prostředky a odliv peněz do 
zámoří kritizuje tzv. cartiérismus, tedy 
přesvědčení, že kolonie stojí Francouze 
nepřijatelně moc a lepší by bylo se 
jich zbavit. V koloniích však nejsou 
velké jen francouzské státní výdaje, 
ale i očekávání obyvatel zámořských 
území požadujících rovnoprávnost. 
Pocit zklamání z nenaplněných nadějí 
nakonec vede ke vzniku národně 
osvobozeneckých hnutí. Jen malá 
část kolonizovaných obyvatel pracují-
cích ve veřejných službách a několika 
továrnách může čerpat z výhod soci-
álního státu. Francie totiž nemá dost 
prostředků pro jeho uplatňování v celé 
Francouzské unii. Přitom rozvoj kolonií 
je podmínkou pro udržení přítomnosti 
Francie v zámoří. Mladé nezávislé státy 
se budou snažit na tuto politiku rozvoje 
navázat, jenže se nedokážou vyvázat 
z neslavného dědictví kolonialismu, 
který znamenal nerovné postavení 
ve vzájemné obchodní výměně, eko-
nomickou závislost a důraz na export 
levných surovin. To je jednou z řady pří-
čin nedostatečného rozvoje zejména 

afrických zemí v 60. a 70. letech 
20. století.

Společný prostor pro požadavky 
na sebeurčení
Máme si tedy myslet, že z institu-
cionálního pohledu je Unie pouze 
zástěrkou, která má skrýt pokračování 
koloniálního vztahu? Poprvé v historii 
se zvolení zástupci v koloniích podílejí 
na přípravě ústavy Francouzské repub-
liky a jejích institucí. Unie umožňuje 
rozvoj politického života v místních 
shromážděních. Vytváří společný 
prostor pro setkávání poslanců 
a zastupitelů pocházejících z růz-
ných zámořských území, aby mohli 
přednést své nároky či protesty proti 
kolonialismu. Myšlenka plnoprávného 

občanství pro všechny obyvatele 
Unie a její částečné naplnění ústavou 
čtvrté republiky a možnost politic-
kého zastoupení občanů celé Unie 
a více či méně svobodné volby vedou 
k tomu, že si volení zástupci zámoří 
nárokují důslednější uplatňování sku-
tečně demokratické politiky. Zejména 
ve Francouzské západní Africe 
a Francouzské rovníkové Africe roste 
vůle po dosažení sebeurčení zdejších 
zemí. Důležitá je zákonodárná činnost 
poslanců ze zámoří: Houphouët-
-Boigny z Pobřeží slonoviny 
prosadil zrušení nucených prací, 
za přeměnou čtyř bývalých kolonií 
Martiniku, Guadeloupu, Francouzské 
Guyany a Réunionu na departe-
menty stáli antilští poslanci Gaston 
Monnerville a Aimé Césaire, o rozší-
ření občanství na všechny obyvatele 
Francouzské unie se zasadil Senegalec 
Lamine Gueye. Politici Francouzské 
unie se později často stávali předsta-
viteli nově vzniklých nezávislých států. 
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ŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ VE FRAN-
COUZSKÉ ZÁPADNÍ AFRICE

ZASTOUPENÍ ZÁMOŘSKÝCH OBLASTÍ VE SHROMÁŽDĚNÍ

Slovo 
současníka
„Afričané v dnešní době podlehli 
mýtu rovnosti.“
Léopold Sédar Senghor, poslanec 

Senegalu v Národním shromáždě-
ní, 22. listopadu 1952.

13

francouzských loďařů a k hledání 
nových oblastí, kde by se mohlo, 
v souladu s fyziokratickými ekono-
mickými teoriemi, rozvíjet plantážní 
hospodářství. Francie zacílila přede-
vším na oblast Středomoří, západního 
pobřeží Afriky a východní Asie. 

Avšak četné plány na obnovení 
Dupleixovy indické říše nebo na 
ovládnutí Jávy či Indočíny nedošly 
svého uskutečnění a až červencová 
monarchie (1830–1848) se rozešla 
s merkantilismem minulého století 
a připravovala půdu pro koloniální 
expanzi v duchu liberalismu. K ní při-
stoupil až císař Napoleon III., a vytvořil 
tak základy nové koloniální říše, která 
dosáhla svého největšího rozmachu 
v období třetí republiky. 

Postupné odvracení se od obchodu 
s otroky a otrokářství ze strany evrop-
ských zemí paradoxně sklouzlo 
k ideologickému ospravedlňování 
ovládnutí afrického kontinentu. 

Gorée v roce 1677 ovládli Francouzi, 
kteří o ni však až do míru z Amiens 
z roku 1802 museli zápasit s Brity. 
Ti naopak na jaře roku 1794 ovládli 
i ostrov Guadeloupe, který pro Francii 
vybojoval zpět generál Richepanse. 
Tyto různé přesuny by však neměly 
zakrýt skutečnost, že mezi koncem 
18. a začátkem 19. století existuje 
i zjevná kontinuita.

Války v Evropě a jejich 
důsledky v koloniích
Mnohé územní přesuny v Evropě 
i v zámoří proběhly v důsledku 
Velké francouzské revoluce a napo-
leonských válek. Napoleon převzal 
staré francouzské plány na expanzi, 
které prosazoval ministr Ludvíka XV. 
Choiseul. Po porážkách u Abúkíru 
a Trafalgaru se jich však musel vzdát. 
Francouzská okupace Pyrenejského 
poloostrova nakonec vedla k vyma-
nění Latinské Ameriky zpod nadvlády 
Španělska a Portugalska. To pod-
porovali i Britové. Ve skutečnosti se 
nejednalo přímo o dekolonizaci, ale 
pouze o nabytí politické svrchova-
nosti. Každopádně svržením evropské 
nadvlády došlo k prudkému rozma-
chu a expanzi dosavadní koloniální 

společnosti. Podobně se i Spojené 
státy americké po získání Louisiany, 
kterou jim prodal Napoleon, pustily 
do násilného ovládnutí indiánského 
území Velkých planin. 

Washington také usiloval 
o nabytí většího významu na mezi-
národní scéně, zejména po vyhlášení 
Monroeovy doktríny v roce 1823, 
jejímž cílem bylo zajistit si vedoucí 
postavení na americkém kontinentu 
a vytěsnit koloniální velmoci z pro-
storu Střední a Jižní Ameriky. Zde se 
střetl se zájmy Velké Británie, která 
chtěla prostřednictvím investic nově 
vzniklé státy přimknout ke svému 
impériu. Nezávislost Haiti (1804) pak 
vedla ke změně obchodní strategie 
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UTOPICKÉ PLÁNY A NÁVRHY PRO 
SMĚŘOVÁNÍ FRANCOUZSKÉ KOLONIZACE

Slovo 
současníka
„Ostrov Sumatra, pobřeží Siamu, 
Kočinčíny a Tonkinu se nabízejí 
jako místa, která jsou pro nás poho-
dlně a snadno dostupná a kudy 
vedou obchodní cesty... Je to jediný 
prostředek, jak si udržet Indii.“ 

J.-B. Chevalier, guvernér 
Čandarnagaru, Choiseulo-

vi, 1767.

Atlas dekolonizaceAtlas vrcholné kolonizace
H I S T O R I C K É  A T L A S Y  H I S T O R I C K É  A T L A S Y  

Proč mučili dědečka Barracka Obamy? Proč byl uvězněn 

Nelson Mandela? Proč občas hoří auta na předměstích 

Paříže? Také tento atlas nabízí témata rezonující do dnešních 

dnů. Vydáte se s ním na dobrodružnou cestu po Indii, 

Vietnamu, Kongu a dalších koutech světa, kde se bojovalo za 

svobodu a kde se s důsledky kolonizace potýkají dodnes.

ATLAS VÁS PROVEDE VŠÍM ZÁSADNÍM:

• druhá světová válka v koloniích,

• koloniální války a represe (Indie, Indočína,  

Alžírsko, Angola aj.),

• studená válka a zrození třetího světa,

• neokolonialismus, zadlužení, zaostalost, apartheid,

• dekolonizace a dnešek (Západní Sahara,  

Nová Kaledonie apod.).

Publikace je mnohostrannou analýzou kolonizace 

světa v 19. a 20. století. Klade důraz na postupnost, 

proměnlivost a neukončenost tohoto procesu. V mapách 

proto používá různé odstíny barev, které naznačují, že 

se nejednalo o dobytí, ale o dobývání. Pomáhá nám 

tak pochopit, jak se lišila podoba kolonizace v různých 

koutech světa, a že se tedy liší i její důsledky.

ATLAS ZPRACOVÁVÁ NAPŘÍKLAD TATO TÉMATA:

• počátky a průběh nové vlny kolonizace v 19. století,

• ekonomický a vojenský význam kolonií a různé podoby 

koloniální správy,

• britská, francouzská, ruská, japonská, německá, italská 

a belgická koloniální říše,

• každodenní život v zámořských državách, role 

náboženských misií, kultura, věda a lékařství,

• vzestup nacionalismu a protikoloniálního odporu,

• druhá světová válka a její důsledky na koloniální říše.
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chce Reaganova vláda přilákat kapitál 

na území Spojených států, proto zvy-

šuje úrokové sazby, a ve stejný okamžik 

navíc klesají ceny surovin (kakao, káva, 

cukrová třtina, arašídy...), což oslabuje 

platební způsobilost dlužníků. Pak 

jsou zde banky, které odmítají posky-

tovat další úvěry, a tak musí zasáhnout 

Mezinárodní měnový fond, který své 

půjčky podmiňuje provedením refo-

rem. V afrických a jihoamerických 

zemích tedy dochází k tomu, co se 

dnes děje v Řecku, Portugalsku či Irsku. 

Jejich hospodářská a sociální poli-

tika podléhá kontrole Mezinárodního 

měnového fondu, který je nutí upra-

vovat daně. Snižují se sociální výdaje, 

otevírají se trhy, posiluje se výroba ori-

entovaná na vývoz, privatizují se služby 

a státní podniky. Ve zkratce, z dluhu 

se tedy stává nejmocnější mechanis-

mus závislosti mnoha jižních států na 

Severu.

„Státní strážní“
Dluh posiluje roli afrického státu jako 

„strážného“ (F. Cooper), který musí 

čelit četným odbojovým skupinám 

nebo válce kvůli pozemkovému 

nebo nerostnému bohatství a pří-

stupu k úvěrům a kapitálu. Zadlužení 

působí i na růst korupce kvůli provizím 

z půjček. Takto získané prostředky jsou 

reinvestovány do nákupu nemovi-

tostí v západních zemích a v podobě 

finančních investic (Mobutu vlastnil na 

sklonku života bohatství ve výši 8 mili-

ard dolarů). V zadlužených zemích 

kvete klientelismus. V rámci dluhové 

ekonomiky jsou nejvýhodnější inves-

tice do plantážního zemědělství, těžby 

nerostného bohatství a energetiky, 

jejichž výstupy jsou určené k vývozu. 

To posiluje exportní zaměření taměj-

ších ekonomik a před pěstováním 

zemědělských plodin nebo rozvojem 

místního průmyslu dostávají před-

nost velké projekty v oblasti dopravy 

a nemovitostí. Zadlužení má tedy 

svůj podíl na přetrvávání hrozby hla-

domoru. Oslabené státy nedokážou 

překonat vnitřní rozdělení nebo sesta-

vit vlastní vojenské síly, které by byly 

schopné zajistit v Sahelu a střední 

Africe stabilitu bez toho, aby se musely 

obracet s žádostí o pomoc na bývalé 

koloniální mocnosti. Už od roku 1981 

o nutnosti oddlužení hovoří prezident 

François Mitterand – tato otázka se 

však dostala do popředí až po roce 

1990. Od té doby bylo vypracováno 

hned několik plánů na snížení dluhu 

pro 42 zemí (z toho 34 v subsaharské 

Africe), jejichž zadlužení přesahuje 

150 % HDP. Některým africkým státům 

se daří z dluhové pasti vyváznout – 

jedná se zejména o země disponující 

bohatými zásobami ropy (jako jsou 

Nigérie nebo Angola) –, a to díky růstu 

cen surovin po roce 2000. 
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SMĚNNÉ RELACE

ZADLUŽENÍ AFRICKÝCH ZEMÍ

Slovo 
současníka
„My, třetí svět, nyní požadujeme 
změnu systému, který obohacuje 
bohaté a zbídačuje chudé.“

Julius Nyerere, prezident 

Tanzanie, 12. února 1979.
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Proměny koloniálních 
říší na přelomu 
18. a 19. století
V historiografii například třetí Francouzské republiky se dříve vyzdvihovaly zásadní 

rozdíly mezi kolonizací za starého režimu, tedy před vypuknutím Velké francouzské 

revoluce, a obdobím moderních koloniálních říší. Zatímco 19. století bylo vnímáno 

jako doba volného obchodu a dobývání rozsáhlých území zejména v Asii nebo Africe, 

kolonizace v období raného novověku cílila především na americký kontinent a na 

obchod s otroky a v duchu merkantilismu ji prováděly především tzv. indické 

společnosti. První polovina 19. století pak byla považována za dobu naprostého 

rozchodu s dosavadním způsobem kolonizace. Dnes vnímáme potřebu změnit pohled 

na toto období, které dlouho zůstávalo stranou hlavního zájmu historiků, a vidět v něm 

spíše dobu revolt a reorganizace koloniálních říší.

Proměny koloniálních říší  

na konci 18. století
V průběhu poslední třetiny 18. století 

se raně novověké říše otřásaly v zákla-

dech. Francie v důsledku sedmileté 

války (1756–1763) ztratila Kanadu 

a především Indii, kde předtím 

guvernér Dupleix a generál de Bussy 

v oblasti Dekkánu vytvořili síť protek-

torátů a zahájili skutečnou kolonizaci 

oblasti. Francouzská východoindická 

společnost prakticky získala status 

jednoho z indických států. Po bitvě 

u Palásí (1757), která platí za oka-

mžik vzniku Britské Indie (zvané 

rovněž Britský rádž), tuto koloniální 

strategii přejala a dále rozvíjela brit-

ská Východoindická společnost. 

Umožnila přesun centra Britského 

impéria z amerického kontinentu 

do Indického oceánu a Jihočínského 

moře poté, co americká válka 

o nezávislost (1775–1783) ukon-

čila nadvládu Londýna nad třinácti 

severoamerickými koloniemi. Britskou 

expanzi se společně pokusili zastavit 

Francouzi, Nizozemci a Španělé, avšak 

výsledkem bylo pohlcení mnohých 

jejich kolonií, například Kapska nebo 

Cejlonu, britskou říší, která se měnila 

ve skutečné světové impérium. 

Mnohá území nezískala svobodu, ale 

přešla, někdy i vícekrát, pod nadvládu 

jiné koloniální mocnosti. Například 

původně nizozemskou državu 
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VÁLKY ZA NEZÁVISLOST V ZEMÍCH LATINSKÉ AMERIKY 
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Severní Afrika: druhá světová válka jako katalyzátor dekolonizaceOd vylodění Američanů a Angličanů 8. listopadu 1942 až do ustavení Francouzského výboru národního osvobození (Comité 

français de libération nationale – CFLN) v červnu 1943 v čele s de Gaullem Maroko a Alžírsko připomínají spíše americký než 

francouzský protektorát a Tunisko je okupováno Německem. Hlavním městem Bojující Francie se stává Alžír a Maghreb hlavní 

základnou de Gaullových ozbrojených sil, k nimž se přidávají koloniální jednotky africké armády. Francouzský výbor národního 

osvobození roku 1943 obnovuje politickou svobodu. Otevírá se prostor pro zápas o sebeurčení.Obyvatelé Maghrebu ve válceAfrická armáda, která zahrnuje „domo-rodé“ bojovníky i Francouze usazené v koloniích a Alžírsku, se v roce 1943 přidává na stranu de Gaulla. Toto spojení je jednou z hlavních okol-ností znovunastolení francouzské moci. Mezi lety 1943 a 1945 tak ve francouzské armádě bojuje 200 000 až 250  000 mužů maghreb ského původu. V roce 1945 toto číslo dosa-huje až 340  000  mužů, na 4 500 jich umírá při osvobozování samotné Francie. Francouzský výbor národ-ního osvobození vyrovnává výši jejich žoldu s odměnami francouzských vojáků. Ke srovnání výše důchodů však nedojde. K částečné nápravě této křivdy dochází až v roce 2006 v sou-vislosti s premiérou filmu Den vítězství o osudech severoafrických muslimů ve francouzské armádě a jejich podílu na osvobození Francie. Ani jejich pro-litá krev Francouze nepřiměla, aby přišli se zásadními ekonomickými a politickými reformami v koloniích. Po roce 1945 jsou navíc severoafrické jednotky odveleny do Indočíny, kde se mají podílet na potlačování tamějšího národně osvobozeneckého hnutí.
Alžírsko: manifest a Alžírská lidová strana
Předválečná vláda Lidové fronty odmítla rozšířit francouzské občanství o domorodé obyvatelstvo kolonií, což spolu se zuřící válkou vede k radika-lizaci umírněných Arabů a Berberů. Jejich vůdcem je lékárník ze Sétifu Ferhát Abbás. V únoru a březnu 1943 francouzské správě předkládá Manifest alžírského lidu s podtitulem Alžírsko ve světové válce, podepsaný mnoha zástupci a hodnostáři. Píše v něm o postavení Alžírska v rámci nového světového uspořádání bez koloniál-ních říší, které bude možné nastolit 

po vítězství nad Německem. Manifest v květnu doplní dokument, v němž se dovolává vzniku alžírské ústavy, rov-nosti všech obyvatel Alžírska, přijetí arabštiny jako úředního jazyka spolu s francouzštinou a okamžitého připuš-tění účasti Alžířanů na řízení země. Na rozdíl od ryze separatistické Alžírské lidové strany (Parti du peuple algé-rien – PPA) vedené Messalim Hádžem Abbás doufá v úspěšné vyjednávání s Francií.
Francie na požadavky odpo-vídá rozšířením počtu Alžířanů, kteří obdrží občanství, zrušením zvláštního správního režimu pro domorodé oby-vatelstvo a navýšením zastoupení Alžířanů v místních shromážděních 

na dvě pětiny. Abbásovi zklamaní stoupenci zakládají hnutí Přátelé manifestu a svobody (Amis du mani-feste et de la liberté – AML), které má myšlenky manifestu rozšířit mezi alžírské obyvatele. Messali Hádž, od roku 1926 předseda Alžírské lidové strany a separatistický lídr, se roz-hodne hnutí podpořit. Na venkově a mezi nižšími vrstvami ve městech se utváří síť podporovatelů Alžírské lidové strany. Zároveň rychle získává většinovou podporu v oddílech hnutí Přátelé manifestu a svobody. Právě díky činnosti  Alžírské lidové strany se s myšlenkami manifestu ztotožní mnoho Alžířanů. V letech 1944–1945 se Alžířané poprvé v historii zapojují 

DůstojníciFrancouzi
Domorodci

Poddůstojníci Mužstvo

4,0 % 0,05 %
10,8 %

2,2 %

32,0 %

50,9 %

3,6 % 0,0 %
11,5 %

2,5 %

43,9 %

38,5 %

3,3 % 0,02 %
8,7 %

2,6 %

23,5 %

61,8 %

3,9 % 0,1 %
10,6 %

1,9 %

31,8 %

51,7 %

1. pěší motorizovaná divize15 232 mužů 2. marocká pěší divize14 558 mužů
francouzský expediční sborpod velením gen. Juina61 389 mužů

3. alžírská pěší divize14 372 mužů 4. marocká horská divize17 237 mužů

Zdroj: B. Recham, Les Musulmans algériensdans l’armée française, 1919–1945,
Paris 1996.

FRANCOUZSKÝ EXPEDIČNÍ SBOR V ITÁLII V ROCE 1944

13

francouzských loďařů a k hledání nových oblastí, kde by se mohlo, v souladu s fyziokratickými ekono-mickými teoriemi, rozvíjet plantážní hospodářství. Francie zacílila přede-vším na oblast Středomoří, západního pobřeží Afriky a východní Asie. Avšak četné plány na obnovení Dupleixovy indické říše nebo na ovládnutí Jávy či Indočíny nedošly svého uskutečnění a až červencová monarchie (1830–1848) se rozešla s merkantilismem minulého století a připravovala půdu pro koloniální expanzi v duchu liberalismu. K ní při-stoupil až císař Napoleon III., a vytvořil tak základy nové koloniální říše, která dosáhla svého největšího rozmachu v období třetí republiky. Postupné odvracení se od obchodu s otroky a otrokářství ze strany evrop-ských zemí paradoxně sklouzlo k ideologickému ospravedlňování ovládnutí afrického kontinentu. 

Gorée v roce 1677 ovládli Francouzi, kteří o ni však až do míru z Amiens z roku 1802 museli zápasit s Brity. Ti naopak na jaře roku 1794 ovládli i ostrov Guadeloupe, který pro Francii vybojoval zpět generál Richepanse. Tyto různé přesuny by však neměly zakrýt skutečnost, že mezi koncem 18. a začátkem 19. století existuje i zjevná kontinuita.

Války v Evropě a jejich důsledky v koloniíchMnohé územní přesuny v Evropě i v zámoří proběhly v důsledku Velké francouzské revoluce a napo-leonských válek. Napoleon převzal staré francouzské plány na expanzi, které prosazoval ministr Ludvíka XV. Choiseul. Po porážkách u Abúkíru a Trafalgaru se jich však musel vzdát. Francouzská okupace Pyrenejského poloostrova nakonec vedla k vyma-nění Latinské Ameriky zpod nadvlády Španělska a Portugalska. To pod-porovali i Britové. Ve skutečnosti se nejednalo přímo o dekolonizaci, ale pouze o nabytí politické svrchova-nosti. Každopádně svržením evropské nadvlády došlo k prudkému rozma-chu a expanzi dosavadní koloniální 

společnosti. Podobně se i Spojené státy americké po získání Louisiany, kterou jim prodal Napoleon, pustily do násilného ovládnutí indiánského území Velkých planin. Washington také usiloval o nabytí většího významu na mezi-národní scéně, zejména po vyhlášení Monroeovy doktríny v roce 1823, jejímž cílem bylo zajistit si vedoucí postavení na americkém kontinentu a vytěsnit koloniální velmoci z pro-storu Střední a Jižní Ameriky. Zde se střetl se zájmy Velké Británie, která chtěla prostřednictvím investic nově vzniklé státy přimknout ke svému impériu. Nezávislost Haiti (1804) pak vedla ke změně obchodní strategie 
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Území obsazená Francií v l. 1795–1814
Spojenci Francie

Francouzské tažení

Nizozemsko

Portugalsko

Velká Británie

Španělsko

Území obsazená Brity v l. 1795–1814

Území obsazená Ruskem v l. 1795–1814

Říše a jejich území

Rusko

Plány francouzských tažení

2 000 km
Zdroj: Atlas des explorations, Paris 1991.

UTOPICKÉ PLÁNY A NÁVRHY PRO SMĚŘOVÁNÍ FRANCOUZSKÉ KOLONIZACE

Slovo 
současníka
„Ostrov Sumatra, pobřeží Siamu, Kočinčíny a Tonkinu se nabízejí jako místa, která jsou pro nás poho-dlně a snadno dostupná a kudy vedou obchodní cesty... Je to jediný prostředek, jak si udržet Indii.“ J.-B. Chevalier, guvernér Čandarnagaru, Choiseulo-vi, 1767.
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Rome à la Renaissance

1420 marque le retour des papes à Rome. Ils quittent Avignon et lancent de vastes entreprises 
d’aménagement urbain et de création artistique. Les noms d’Alexandre VI Borgia, Jules II, et des 
papes Médicis Léon X et Clément VII leur sont notamment associés. L’humaniste Flavio Biondo 
publie Roma instaurata, « Rome restaurée », où il s’intéresse à la topographie de la Rome antique. 
Sur le plan artistique, le Jugement dernier de Michel-Ange dans la chapelle Sixtine (1512) 
symbolise cette période.

Une capitale à aménager 
Parcourant Rome, le poète Pétrarque 
écrit  : «  Nous nous promenions 
ensemble dans cette ville si grande 
qui, bien qu’elle paraisse vide à cause 
de son étendue, possède toutefois une 
immense population. » Avec le retour 
des papes, la reprise de contrôle de la 
ville (difficile) et sa transformation en 
capitale s’imposent. Le pontificat de 
Martin V (1417-1431) est essentiel car il 
marque non seulement la fin du Grand 
Schisme, mais inaugure une dyna-
mique en appelant à Rome des artistes 
comme Masaccio que Vasari n’hésitera 
pas à qualifier de « créateur de la pein-
ture ». Nicolas V (1447-1455) et Sixte IV 
(1471-1484) lancent d’importants 
projets de rénovation urbaine. C’est 

Sixte IV qui commande le programme 
décoratif de la chapelle Sixtine. Les 
projets s’amplifient au siècle suivant 
avec Jules  II (1503-1513), Léon  X 
(1513-1521), Pie  IV (1559-1565) et 
Sixte Quint (1585-1590). La popula-
tion s’accroît et dépasse les 100 000 
habitants. Des axes de circulation sont 
aménagés comme la via Giulia, confiée 
à Bramante qui doit aussi mettre en 
scène le nouveau centre urbain, le 
pouvoir des institutions (avec le projet 
de Palazzo dei Tribunali). Les palais de 
Jules  II et de Paul  III la bordent. Les 
banquiers et les marchands floren-
tins, à commencer par les Médicis 
(voir p.  26-27), sont de plus en plus 
présents pour financer les projets des 
papes. 

L’or des papes
La multiplication des années jubilaires 
qui se succèdent désormais tous les 
25 ans et non tous les débuts de siècle, 
attire à Rome de très nombreux pèle-
rins. Beaucoup d’églises sont restau-
rées ou reconstruites. Pour financer le 
chantier de la basilique Saint-Pierre, 
les papes Jules II en 1506 puis Léon X 
ont recours aux indulgences. Les 
fidèles sont appelés à donner géné-
reusement et obtiennent en retour des 
remises partielles ou plénières des 
peines temporelles liées à des péchés 
déjà pardonnés. Le procédé choque 
beaucoup de catholiques qui aspirent 
à retrouver la pauvreté évangélique et 
sera l’un des éléments déclencheurs 
de la réforme de Martin Luther (voir 

50 mBasilique Saint-Pierre (1506-1626)
Ancienne basilique (IVe siècle)
Aménagement de la place par le Bernin (1657-1665)

Sources : A. Delpirou et al., Atlas historique de Rome, Autrement, 2013 ; G Nolli, Nuova
Topografia di Roma, Roma, 1748 ; T. Alfarano, N. Bonifacio, Almae Urbis divi Petri veteris
novique templi descriptio, Roma, 1590.
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1819 - 2c. L’aménagement de la place Saint-Pierre
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Atlas Evropy v raném novověku Atlas první světové války
H I S T O R I C K É  A T L A S Y   H I S T O R I C K É  A T L A S Y  

Od 16. po 18. století v Evropě probíhaly skutečně převratné 

změny, a není tedy divu, že skončily revolucí. Byla to doba 

renesance, humanismu, reformace, zámořských objevů, 

zrodu národních států a osvícenství, během níž byly položeny 

základy moderní západní civilizace. Náš atlas se pokouší 

podat přehledný a komplexní pohled na tuto pohnutou dobu 

a jednotlivé události uvést v širších souvislostech.

ATLAS EVROPY V 16.–18. STOLETÍ ZAHRNUJE:

• knihtisk a šíření humanismu, renesanci, reformaci 

a protireformaci,

• vzestup a pád Španělska, zlaté století Nizozemí, 

soupeření Francie a Velké Británie, nástup Ruska,

• boj Evropy s osmanskými Turky a obchod s otroky,

• politickou a náboženskou emigraci a její přínos,

• zrod moderní diplomacie, nové způsoby vedení  

války, osvícenský absolutismus,

• objevy a vynálezy, osvícenství, svobodné zednářství.

Průvodce první světovou válkou, který analyzuje její příčiny, 

průběh na všech světových bojištích i důsledky pro budoucí 

uspořádání světa. Mapy a infografiky jsou skvělou pomůckou, 

jak si vytvořit představu o poměru sil válčících stran a o průběhu 

bojů. Atlas uvádí jednotlivé události do širších souvislostí 

a přibližuje dosah konfliktu, který zasáhl téměř celý svět.

PŘEHLEDNÁ PUBLIKACE VÁM UMOŽNÍ POCHOPIT:

• co vedlo k rozpoutání konfliktu a jak se válčilo 

v Evropě, na Blízkém východě, v Africe a v Tichomoří,

• jak probíhaly klíčové ofenzivy a významné bitvy 

na všech frontách války,

• jaké síly byly nasazeny a jak se vyvíjela strategie 

válčících stran,

• jak konflikt ovlivnily ruské revoluce a vstup USA do války,

• jak se v důsledku války změnila mapa světa a proč se 

poválečné uspořádání neosvědčilo a nakonec vedlo 

k rozpoutání druhé světové války.

| 14 15 |

Peregrinatio academica a poutní 

cesty
Již ve středověku byly typickým pří-

kladem putování po Evropě tzv. 

akademické peregrinace a poutní 

cesty.  Thomas Platter mladší  (1574–

1628) byl syn pastevce, ale stal se 

uznávaným basilejským huma-

nistou. Vystudoval medicínu na 

prestižní univerzitě v Montpellier 

a v letech 1604–1605 prošel jižní 

Francií, Španělskem, severní Francií, 

Anglií a Nizozemím. Během svých 

cest si psal deník. Po svém návratu do 

rodné země se vydal na akademickou 

dráhu, již završil získáním titulu rektora 

basilejské univerzity.

Benediktin Loupvent (kol. 1490 – 

1550), původem z Lotrinska, v roce 

1531 vykonal pouť do Svaté země. Na 

základě svých poznámek z cesty trva-

jící 245 dní pak sepsal dílo nazvané  

Putování přes moře do Svatého města 

Jeruzaléma.   Podobně jako mnozí jiní 

jeho současníci renesanční doby se 

ve svém cestopise věnuje především 

100 km

Habsburské državy

Hranice Svaté říše římské

Hranice států
koncem 16. století

Anglické království
Francouzské království

Cesta po vodě

Trasa
Města, v nichž několik
dní zůstal

Cesta Thomase Plattera

Zdroj:  E. Le Roy Ladurie et F.-D. Liechtenhan, L’Europe de Thomas Platter : France, Angleterre, Pays-Bas, 1599-1600 (Le siècle des Platter III), Fayard, 2006.
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PUTOVÁNÍ THOMASE PLATTERA PO EVROPĚ: FRANCIE, ANGLIE, NIZOZEMÍ, 1599–1600.

RENESANČNÍ EVROPA

Cestování v 16. století
Evropou křižovali cestovatelé všeho druhu, studenti, poutníci nebo třeba stavitelé. Jejich zápisky z cest, 

deníky nebo korespondence jsou cenným zdrojem informací. I na ty, kdo disponovali glejtem nebo 

doporučujícím dopisem, na cestách po souši i po moři číhala četná nebezpečí. Přesto třeba takový Leonar-

do da Vinci se ve svých více než šedesáti letech (1452–1519) vydal za Alpy. Právě cestovatelé podávali v 1. 

polovině 16. století cenná svědectví o růstu napětí mezi protestanty a katolíky.

Souvislá fronta od Severního 

moře k švýcarským hranicím 

Začátek zákopové války. Když se 

Němci usadili na hřebenech Chemin 

des Dames u řeky Aisny, narazili 

spojenečtí vojáci na silnou obranu 

a hlubokou síť zákopů. Zákopy nebyly 

žádnou novinkou : využívaly se již 

dávno předtím, ale do té doby byly 

vyhrazeny jen pro obléhací válku.  

Nové bylo využití zákopů v otevřené 

krajině.
V říjnu 1914 byli Spojenci vyčerpaní 

fyzickými útrapami i nesmírnými ztrá-

tami, které utrpěli v posledních dvou 

měsících, a zákopy pro ně předsta-

vovaly nepřekonatelnou překážku. 

Ostatně oběma soupeřícím stranám 

chyběla munice i další prostředky, 

protože plánovaly jen krátkou válku 

a nyní nedokázaly vést tak rozsáhlou 

bitvu. 
Závod k moři. Když nešlo postou-

pit silou, existovala možnost obejít 

protivníka ze západu, kde fronta ještě 

nebyla. Nikdy však nebylo dost 

vojáků, aby se nepřítele podařilo 

obklíčit, a pokusy na Sommě skončily 

neúspěchem. Armády se opět vydaly 

směrem na sever a přitom stále usilo-

valy o obchvat, ale jejich snahy byly 

stále bezúspěšné : u Arrasu, u Lille, 

u Ypres, u Nieuportu. Pokaždé bitva 

skončila stejně : poté, co pěchota 

zablokovala postup protivníků, byli 

útočníci, ať už Němci, nebo Spojenci, 

nuceni se zakopat. V listopadu 1914 

sahaly zákopy až k belgickým břehům. 

Fronta ustrnula v oblasti od Severního 

moře až k švýcarským hranicím.

Belgie, bitevní pole  
na podzim 1914 
V srpnu1914 nedokázala malá bel-

gická armáda odolávat německým 

silám dlouho. Po dobytí pohraničních 

opevnění se stáhla do Antverp za 

svou linii mohutných pevností.

Němci byli několik týdnů 

zaměstnáni operacemi ve Francii 

a proti Antverpám se o nic nepoku-

sili. Koncem září pak zničili těžkým 

dělostřelectvem dosud nevídané 

síly belgické pevnosti jednu po 

druhé. Situace se stala neudržitel-

nou a belgická armáda prchla podél 

nizozemských hranic až k řece Yser.  

Antverpy padly dne 9 . října.
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9.

FLANDRY V LISTOPADU 1914 

SVĚT V ROCE 1914
15. ZÁŘÍ – 10. LISTOPADU 1914 

Závod k moři
Bitva na Marně byla hlavním zlomem války, ale nebyla rozhodující. Německá vojska byla sice zastavena 

a poražena, ale nebyla zničena. Spořádaně se stáhla a zaujala pozice za řekou Aisnou. Tam se pak vojáci 

schovali do zákopů v rámci celé zákopové sítě. Spojeneckým útokům se nepodařilo tento obranný systém 

prolomit a fronta se záhy ustálila v oblasti mezi Verdunem a Soissons. Na východě, kde přetrvával značný  

německý tlak, zůstávala fronta o něco pohyblivější. Aby se bojující strany vymanily z této stagnující situace, 

snažily se jedna druhou obejít s využitím jediného dosud otevřeného sektoru , a tím byl severozápad 

Francie. A tak začal závod k moři. 

Velkými cestovateli nebyli jen rene-sanční aristokraté a umělci, ale i humanisté. Během své peregrinatio academica putovali za vzděláním, přednášeli na evropských univerzi-tách, přijímali pozvání od panovníků, nebo se naopak opatrně drželi stra-nou a uchylovali se do exilu, nebo byli přímo vyháněni. Mezi humanisty pře-važovali vzdělanci.
Ztělesněním příkladného huma-nisty byl Desiderius Erasmus, zvaný Erasmus Rotterdamský podle města, kde se roku 1469 narodil. Nejprve vstoupil do kláštera, kde byl v roce 1492 vysvěcen na kněze. Stal se tajem-níkem biskupa z Cambrai, který financoval Erasmovo studium teo-logie v Paříži. Od roku 1495 putoval po evropských zemích a vyučoval v Anglii, Francii a Itálii. V roce 1506 zís-kal doktorský titul. V té době již vydával svá díla, v nichž hlásal návrat k duchu evangelií a milosrdenství. V Itálii ho ovlivnil filolog Lorenzo Valla a pustil se do vydávání klasických řeckých a latinských autorů. V Anglii pobý-val u dalšího velkého představitele humanismu Thomase Mora, jemuž věnoval svoji  Chválu bláznivosti, kte-rou sepsal v letech 1510–1511 právě v Anglii.    Thomas More naopak svoji  Utopii sepsal roku 1515 v Nizozemí. V Basileji Erasmus v roce 1516 dokon-čil svou největší práci, a to kritickou edici Nového zákona, přeloženého z řečtiny za využití řeckých ruko-pisů, které byly přivezeny do západní Evropy a zpochybnily závaznost latin-ské  Vulgaty. Odmítl pozvání Františka I., který jej chtěl přivést na svůj dvůr. Psal si s Lutherem a byl obviňován z podílu na pronikání reformace (srov. s. 30–31). Oba znepřátelené tábory na něj tlačily, avšak Erasmus se držel stranou a až do své smrti roku 1536 plédoval za jednotu křesťanů. Poggio Bracciolini (1380–1459)  vydával texty antických autorů stejně jako Erasmus Rotterdamský a vyko-nával politické funkce stejně jako Thomas More. Comme Thomas More, il occupe des fonctions politiques importantes.Jako tajemník Svatého stolce zažil několik papežů a stejnou pozici zastával i při Florentské repub-lice, avšak jeho vášní byla filologie. Mais la philologie est sa passion.Díky 
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Jeho nejvýznamnější cesty
Hranice států v r. 1500
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Překládá Novýzákon u tiskařeFrobena
(1514–1515/1521–1522)

Univerzit-
ní studia

(1494–1495)

Přednáší řečtinua teologii (1512) Studuje antické rukopisy zdejšíknihovny  (1504).Rádcem Karla V. (1516)

Zdroj: P. Brioist, « L’Europe de la Renaissance », La Documentation photographique, n° 8049, 2006.
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T.W. Wilson a válka Když vypukla válka v Evropě, Wilson byl prezidentem osmnáct měsíců. Okamžitě vyhlásil neutra-litu Spojených států, což bylo dáno 

nejen přirozeným izolacionismem Američanů v té době, ale také napros-tou nepřipraveností země na válku. V roce 1911 měla americká armáda jen 32 000 profesionálních vojáků. 

Wilson se zpočátku snažil zacho-vat neutralitu své země, ale již v únoru 1915 varoval Němce před rizikem, kterému se vystaví, pokud zaútočí na americké lodě. Torpédování  parníku Lusitania, sice brit ské  lodi, ale s mnoha americkými cestujícími na palubě, vyvolalo ve Spojených státech velkou vlnu rozhořčení. Němci však ustoupili a v roce 1916 totální ponorkovou válku bez výhrad  pozastavili. Téhož roku byl Wilson opětovně zvolen, částečně i proto, že se mu podařilo udržet Spojené státy mimo válku. 
V roce 1917 se vše změnilo, a to zejména kvůli obnovení totální ponorkové války a odhalení Zimmermannova telegramu (o jehož pravosti se nyní vedou spory), v němž  Německo údajně deklarovalo svou 
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MOBILIZACE V AMERICE (DUBEN 1917) 

POČET AMERICKÝCH VOJÁKŮ 

SVĚT V ROCE 1914DUBEN 1917 

Vstup Spojených států do válkyV konfliktu, který vypukl v Evropě v srpnu 1914, zastával Bílý dům absolutní neutralitu. Prezident Wilson 

pociťoval sympatie spíše ke státům Dohody, ale nehodlal se k nim připojit, jelikož americká populace byla 

mnohem rozmanitější než dnes : Spojené státy sice přijaly několik imigračních vln , ale imigranti ještě 

nebyli dobře integrováni a Wilson nechtěl svou zemi vystavovat vnitřnímu napětí. Proto tedy čekal na 

vhodný okamžik, kdy budou moci Spojené státy vstoupit do války po boku spojeneckých zemí : zahájení 

totální ponorkové ofenzívy Německem.
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Před rokem 1933
V roce 1939 žilo židovské obyvatelstvo převážně v Evropě, kterou obývaly více než dvě třetiny z celkového počtu 
16 milionů Židů. Druhá nejpočetnější komunita Židů se v průběhu 19. století usadila v Severní Americe. Méně početné 
skupiny Židů žily v Jižní Americe, jmenovitě v Brazílii a především v Argentině. Čtvrtou oblastí se židovským obyvatel-
stvem byl od 20. let 20. století tzv. jišuv (židovská národní domovina), který vznikal na území Palestiny. V arabsko-mus-
limském světě žil více než jeden milion Židů, převážně ve třech zemích Maghrebu pod francouzskou správou (Alžírsko, 
Maroko, Tunisko), druhá velká skupina pak na Blízkém východě.

Od zrovnoprávnění 
k antisemitismu
V návaznosti na osvícenské myšlenky 
Francouzská revoluce připravila v roce 
1791 živnou půdu pro emancipaci 
Židů. Během procesu, který v důsledku 
rozvoje národněosvobozeneckých 
hnutí v jednotlivých zemích pokra-
čoval celé 19. století, Židé postupně 
dosáhli zrovnoprávnění téměř ve 
všech zemích starého kontinentu. 
Rychleji postupovala emancipace 

v západní Evropě, pomalejší průběh 
měla ve východní Evropě, kde více než 
tři čtvrtiny evropského židovstva žily 
v prostředí, v němž byl trvale přítomen 
sociálně a nábožensky motivovaný 
antisemitismus. Ten zejména po roce 
1880 vyústil v násilné pogromy (Rusko 
1881–1884, 1905–1906). Například 
revoluční Rusko nebo Rumunsko, 
jedna ze zemí, které podepsaly 
Versailleskou smlouvu, přiznaly svým 

židovským občanům občanská práva 
až po první světové válce.

V 19. století tvořili evropští Židé 
téměř 80 % světové židovské 
populace. Jejich zrovnoprávnění 
představovalo hlubokou změnu, pro 
niž byl charakteristický proces sekula-
rizace, prostupující celou evropskou 
společnost. Odtržení od víry otců, 
vzdálení se tradicím a zrození moderní 
židovské společnosti bylo přínosem 
i pro moderní společnost Evropy. Ze 
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ŽIDOVSKÉ KOMUNITY V EVROPĚ (1933)

Atlas holocaustu
H I S T O R I C K É  A T L A S Y  

Kniha zachycuje počátky, rozsah a důsledky jedné 

z nejtragičtějších kapitol dějin lidstva. Nabízí komplexní 

pohled na genocidu, která zasáhla téměř celou Evropu, 

Blízký východ a severní Afriku. Zanesení událostí do 

map pomáhá pochopit chronologii genocidy, rychlost 

hromadného vraždění a klíčové okamžiky v letech 1938, 

1941, a především 1942–43.

ATLAS MAPUJE VŠECHNY DŮLEŽITÉ UDÁLOSTI:

• antisemitismus před rokem 1939 a vzestup nacismu,

• Einsatzgruppen, akce T4, 14f3 a Reinhard,

• koncentrační tábory Belzec, Treblinka a Auschwitz,

• rozsah genocidy v Severní Evropě, Belgii, Francii, na 

Slovensku, v Maďarsku, Rumunsku, Jugoslávii, Itálii, 

Bulharsku a Řecku,

• akce na záchranu Židů a židovský odboj,

• zhroucení Německa a konečný účet genocidy.

Atlas studené války
Po druhé světové válce se svět ponořil do 

konfliktu, který měl přes svůj název i své 

horké fáze. Atlas se snaží studenou válku 

pojmout komplexně a věnuje se i všednímu 

životu kolem železné opony, propagandě 

nebo bojkotům olympijských her. Rozhodně 

nešetří ani jednu ze stran tohoto konfliktu, 

jehož důsledky pociťujeme dodnes.

KNIHA SE VĚNUJE VELKÉ ŠÍŘI TÉMAT:

• příčiny studené války a pád železné opony,

• války (Řecko, Korea, Izrael, Vietnam, 

Angola, Afghánistán apod.),

• mezinárodní krize (berlínská, karibská aj.),

• jaderné zbraně, akce tajných služeb,

• důsledky v kultuře, sportu a životním stylu,

• konec války a rozpad východního bloku.

H I S T O R I C K É  A T L A S Y  
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oddíly, paramilitární organizace NSDAP), 

odvrátila nebezpečí „druhé revoluce“ 

a umožnila sjednocení armády. O měsíc 

později (2. srpna) po smrti prezidenta 

Hindenburga soustředil Hitler veš-

kerou moc do svých rukou. Zároveň 

došlo k rozšíření represivního aparátu: 

v letech 1933–1934 byla reorganizo-

vána pruská policie a vznikla Geheime 

Staatspolizei (Tajná státní policie neboli 

gestapo), jejíž působnost pak byla roz-

šířena na všechny země Říše. Vedením 

gestapa Heinrich Himmler pověřil 

Reinharda Heydricha. V roce 1936 pak 

byla vytvořena Sicherheitspolizei (Sipo, 

Bezpečnostní policie) spojením gestapa 

a Kriminalpolizei (Kripo, Kriminální 

policie). Na konci září 1939 dosáhlo 

budování nacistického bezpečnostního 

aparátu svého vrcholu. Vznikl byrokra-

tický orgán Reichssicherheitshauptamt 

(RSHA, Hlavní říšský bezpečnostní úřad), 

který zastřešoval všechny represivní 

složky. Jednou z jeho hlavních sou-

částí bylo gestapo. V srpnu 1939 bylo 

21 000 osob vězněno v deseti hlavních 

německých koncentračních táborech, 

tři z nich byly zřízeny v průběhu jed-

noho roku (1938–1939): Flossenbürg, 

Mauthausen a Ravensbrück. 

1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939

1. dubna
Bojkot židovských obchodů

7. dubna
Propouštění židovských
zaměstnanců ze státní správy

25. dubna
Uzákoněna kvóta 1,5 % pro podíl

židovských studentů ve školách a na univerzitách
26. dubna

Nařízeno povinné přihlašování majetku

Říjen

Pasy Židů označovány písmenem J

Odsun 15 000 polských Židů

12. listopadu
Usnesení o vyloučení

Židů z německého
hospodářského života

1938
Zahájení arizace

Vystupňování snah o převzetí

židovského majetku proti r. 1937

Srpen
Přídavková jména

15. září
Norimberské zákony22. září

Zákon umožňující vyloučení Židů,

Romů a politických
odpůrců z kulturního života

Zdroje: Friedlander, S.: L‘Allemagne nazie et les Juifs, sv. 1, Paris 1997;

Dwork, D. – Jan Van Pelt, R.: Fuir le Reich, Paris 2012.

9.–10. listopadu
Křišťálová noc

1933

Alsasko-Lotrinsko
obsazeno Říší

v roce 1940
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HLAVNÍ TÁBORY NĚMECKÉHO SYSTÉMU KONCENTRAČNÍCH TÁBORŮ

CHRONOLOGIE DISKRIMINAČNÍCH NAŘÍZENÍ A NÁSILÍ V NĚMECKU (1933–1939)

„Hysterický podvodník, 
politováníhodná nicka, který 
s vychytralou posedlostí 
pomatence dokázal využít úzkosti 
a zmatku doby toužící po víře, jen 
aby se sám zviditelnil.“ 

Thomas Mann o Hitlerovi (v ese-

ji Požadavek dne).
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amerického prezidenta Roosevelta se v červenci 1938 konala v Évianu mezi-národní konference, na níž se sešlo 32  států a 39 soukromých podpůr-ných organizací (z toho 21 židovských sdružení). Konference nebyla úspěšná. S výjimkou Dominikánské republiky neumožnil pod různými záminkami žádný ze zúčastněných států přijetí nových židovských uprchlíků. Tento neúspěch Říši ukázal, že může zajít ještě mnohem dál: v srpnu 1938 byla zřízena Zentralstelle für jüdis-che Auswanderung (Ústředna pro židovské vystěhovalectví). V říjnu téhož roku požádala švýcarská vláda německé úřady, aby označovaly pasy svých židovských státních příslušníků. V pasech německých Židů se proto objevilo razítko s písmenem „J“ (Jude).Zděšení a paniku v židovských komunitách vyvolaly „anšlus“  neboli připojení Rakouska k Říši v roce 1938, křišťálová noc v listopadu téhož roku i okupace Čech a Moravy v březnu 1939, kdy se pod německou kont-rolu dostalo 118 000 českých Židů). Zoufalá situace se ještě více vyhro-tila, když v květnu 1939 britská vláda radikálně omezila možnost imigrace do Palestiny vydáním už třetí tzv. bílé knihy (nebo také MacDonaldovy bílé knihy). Chaim Weizmann, prezident Světové sionistické organizace, shrnul situaci následovně: „…jsou země, kde Židé nemohou žít, a země, kam nemo-hou vstoupit.“ V letech 1938–1939 

zůstala jednou z mála možných des-tinací Šanghaj, tehdy pod japonskou okupací. Do roku 1939 emigrovala polovina německé židovské popu-lace, často šlo o příslušníky nejmladší generace. Tento podíl byl v Rakousku ještě vyšší (dvě třetiny židovského obyvatelstva), neboť Vídeň se stala pokusnou laboratoří strategie nepřiz-naného vyhánění. Již v srpnu 1938 zde byla pod vedením Adolfa Eichmanna 

zřízena Ústředna pro židovské vystě-hovalectví. Eufemistický název měl zamaskovat používané metody, spo-čívající v kombinaci nátlaku, teroru, krádeží a vynucených odchodů. 

13. května 1939Z Hamburku vyplulo937 emigrantů.Z Kuby zamířila do USA. Vstup byl zamítnut.6. června 1939 Návrat do Evropy

17. června 1939
Přistání

v Antverpách

27. května 1939Havana (Kuba)Vstup je zamítnut.
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Březen
Znovuzavedení brannépovinnosti v Německu

Září
Norimberské zákony

1. listopaduOsa Berlín–Řím

ŘíjenArizace majetkuněmeckých Židů

LedenRumunští Židé jsouzbaveni státního občanství Srpen PaktMolotov-RibbentropDuben
Protižidovská legislativana SlovenskuLeden

Ústředna pro židovské vystěho-valectví v Berlíně (R. Heydrich)

Květen
MacDonaldova bílá kniha

Březen
Anšlus

Protižidovský zákon v Maďarsku   Květen

ČervenecNeúspěch konference v Évianu

Ústředna pro židovské vystěhovalectví ve Vídni (A. Eichmann)  Srpen
Polsko a Švýcarsko zpřísnily podmínky vstupu do zeměProtižidovská legislativa v Itálii (rasové zákony)

Říjen

Listopad
Křišťálová noc

Červen
Počátek vlny

pogromů v Polsku

17. červenceVypuknutí španělskéobčanské války

Říše Další země

PLAVBA LODI ST. LOUIS

NÁRŮST POČTU ŽIDŮ V PALESTINĚ (JIŠUV)

VYSTUPŇOVÁNÍ NÁSILÍ V ROCE 1938

„Německo je mrtvé. Pro nás zemřelo. Už se na něj nedá spoléhat. Ani na jeho nízkost, ani na jeho velikost. Byl to jen sen. Otevřete konečně oči, moc vás prosím.“
Joseph Roth Stefanu Zweigovi, 29. listopadu 1933.
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GLOBÁLNÍ KONFLIKT

Jaderné zbraně: 

středobod studené války

V roce 1949 USA přišly mnohem dříve, než čekaly, o svůj monopol na atomové zbraně. V důsledku toho začalo 

soupeření se SSSR, při němž ostatní členové uzavřeného klubu jaderných mocností zůstali daleko vzadu. 

Podoba studené války byla 45 let formována jaderným zbrojením, jeho logikou, vojenskými strategiemi, které 

na ně navázaly, strachem i představami, jež vyvolávalo.

během níž mohl být velmi snadno pře-

kročen práh vedoucí ke vzájemnému 

zničení. Američané si ovšem udržovali 

náskok, pokud šlo o kvalitu a přesnost, 

což jim umožňovalo zajistit celkovou 

rovnováhu jaderného soupeření. Velmi 

brzy, již během korejské války, pocho-

pili, že použití takto ničivé zbraně je 

v kontextu místních a regionálních 

konfliktů nemyslitelné. Vyvinuli proto 

taktické jaderné zbraně s nižší destruk-

tivní silou, která ale ve výsledku mohla 

mít nebezpečnější následky, neboť 

s sebou nesla riziko, že by se staly běž-

nou součástí konfliktů.

Jaderný svět

Obavy a strach, vyvolané zkázou způso-

benou jadernými zbraněmi a následnou 

radiací v Hirošimě a Nagasaki, pokusná 

střediska, „uzavřená města“ a špionážní 

aféry se stávaly tématy oficiálních pro-

jevů i masové kultury. Celý svět se učil 

žít v atomové době a musel se přizpů-

sobovat připravovaným strategickým 

plánům (od tzv. „masové odvety“ po 

„pružnou reakci“), které naznačovaly, že 

by situace mohla vést ke zničení celých 

oblastí a smrti desítek milionů lidí.

Politika uvolnění (détente) smě-

řovala ke snižování napětí mezi 

Sovětským svazem a Spojenými státy 

americkými a měla zpomalit závody 

ve zbrojení a šíření jaderných zbraní. 

Podle smlouvy podepsané v roce 1968 

příslušel status jaderné velmoci pouze 

pěti státům. V rámci dohod SALT 

a SALT II bylo dvoustranně projednáno 

omezení počtu mezikontinentálních 

balistických střel. Budoucnost jader-

ného pořádku ve světě byla v rukou 

USA a SSSR.

Složitá rivalita

Jak se vyvíjely technologický pokrok 

a strategie, měnila se i podoba závodů 

v jaderném zbrojení. Byl to zápas 

o moc: na začátku 50. let vodíková 

bomba s využitím termonukleárních 

reakcí nahradila atomovou bombu 

založenou na principu štěpení. V této 

oblasti Sověti rychle dokázali dohnat 

své zpoždění: nejsilnější bomba, která 

byla kdy testována (57 megatun, 

3  000krát víc než měla bomba, která 

spadla na Hirošimu), explodovala 

31. října 1961 na souostroví Novaja 

Zemlja v sovětské Arktidě. Byl to běh 

na dlouhou trať. Ještě v 50. letech 

měly Spojené státy výhodu díky svým 

leteckým základnám, ze kterých bylo 

sovětské území v dosahu jejich bom-

bardérů. Na konci desetiletí se vytvořila 

rovnováha, od roku 1957 byly vyvíjeny 

mezikontinentální rakety s dlouhým 

doletem (ICBM), jakož i podmořské 

balistické střely odpalované z ponorek 

(SLBM). Arktida, nejkratší přechodový 

bod spojující USA a SSSR, získávala 

důležitý strategický význam. Obě strany 

byly tedy schopny zasáhnout svého 

protivníka přímo do srdce. Pro USA šlo 

o překvapivý obrat, neboť se až dosud 

považovaly za nezranitelné.

Rivalita se projevovala také kvanti-

tativně. Velký význam měl počet raket 

držených oběma velmocemi: byl to 

okamžitě viditelný výsledek, který 

propaganda mohla bezprostředně 

prezentovat a jeho důležitost prokázat 

spoustou křivek a grafů. V této oblasti 

SSSR dohnal v 60. letech 20. století 

své zpoždění. V polovině 70. let se mu 

podařilo předstihnout USA a od této 

chvíle pokračovala nesmyslná soutěž, 

Strategické a taktické jaderné zbraně

Další velmoci (Velká Británie, Francie a Čína) dohromady
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Zdroj: H. M. Kristensen – R. S. Norris: Global nuclear weapons inventories, 1945–2013,

Bulletin of The Atomic Scientists, č. 69/5, 2013.
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KONFLIKT MEZI VÝCHODEM A ZÁPADEM

Konec druhé světové války
Konec druhé světové války měl dvě fáze: v Evropě skončila kapitulací Německa 8. května 1945 a v Asii kapitulací Japonska 2. září téhož roku. V obou případech šlo o jednoznačné vítězství Spojenců. Poražené země, které ještě před několika lety ovládaly Evropu a Dálný východ, byly zničeny a dostaly se pod okupační správu vítězných mocností. Jedním z prvních zásadních důsledků války byly radikální mocenské přesuny mezi státy na troskách válkou zničeného starého světa.

německých vojsk u Stalingradu a velké 
ofenzivě, následující po tankové bitvě 
u Kurska v létě 1943, probojovala do 
střední a východní Evropy. Po kapi-
tulaci Německa se Evropa nacházela 
ve stavu naprostého rozkladu: válka si 
vyžádala více než 40 milionů mrtvých, 
došlo ke genocidě Židů a Romů, oby-
vatelstvo bylo vysílené, země zničené 
boji, bombardováním a rabováním, 
které postihly téměř celou střední 

Osvobození vyčerpané Evropy
Dne 25. dubna 1945 se na Labi setkaly 
americké a sovětské vojenské jednotky. 
Fotografové pro další generace zachytili 
setkání vítězných Spojenců a vzájemné 
podání rukou. Těžké boje směřující 
k osvobození evropského kontinentu 
probíhaly na několika frontách. Na jihu 
anglické a americké jednotky postu-
povaly ze severní Afriky do Itálie, na 
západě došlo k vylodění v Normandii. 
Z východu se Rudá armáda po porážce 

a východní Evropu. A právě na těchto 
územích se začala rodit studená válka.

Na moskevské konferenci v říjnu 
1943 přijala Velká trojka (tedy USA, 
Sovětský svaz a Velká Británie) roz-
hodnutí, které přineslo komplikované 
důsledky: území osvobozených zemí 
budou prozatímně spravována jednou, 
případně několika okupačními moc-
nostmi. Sověti argumentovali zejména 
tím, že Američané a Britové už takto 
postupovali v Itálii. Zatím se nejednalo 
o vytyčování dělicích linií: předpo-
kládalo se, že zahraniční přítomnost 
skončí, až budou v osvobozených 
zemích obnoveny vlastní instituce. 
Toto usnesení legitimizovalo postup 
Sovětského svazu, který se snažil osvo-
bodit co největší území na východě 
evropského kontinentu. Rudá armáda 
postupně vstoupila do hlavních měst 
zemí střední a východní Evropy. Dne 
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Směry obchodních tras
První afričtí otroci byli přivezeni do 
Virginie roku 1619 na palubě lodi 
plující pod nizozemskou vlajkou. V již-
ních koloniích však ještě převažovalo 
masové najímání smluvních služebníků 
(indentured servants) z Evropy. Ti dostali 
zaplacenou cestu přes oceán a poté 
museli v Americe pracovat po dobu 
3 až 7 let. Mnozí po vypršení smlouvy 
již zůstali v Americe. V roce 1680 jich 
ve Virginii pracovalo 15 000, zatímco 
otroků 3 000. V roce 1715 již byl tento 
poměr zcela opačný.

Trasy obchodu s otroky se v průběhu 
jeho existence měnily. Zatímco v Nové 
Anglii nikdy počet otroků nepřesáhl 
2 % z celkového počtu obyvatel, v Jižní 
Karolíně byli zdaleka nepočetnější sku-
pinou obyvatel. V letech 1700–1740 
bylo do Chesapeacké zátoky přive-
zeno přibližně 55 000 Afričanů, do Jižní 
Karolíny asi 40 000. Ve Virginii bylo v roce 
1743 zhruba 42 000 otroků, roku 1756 
jich zde žilo již 120 000. Počet otroků 
prodávaných do Virginie postupně klesl 
na méně než tisíc osob ročně, zatímco 
do Jižní Karolíny jich bylo v 50.  letech 
18. století přiváženo 7 000 ročně. 
Počty otroků se zvyšovaly i díky jejich 

přirozenému přírůstku. To napomohlo 
vyrovnat počáteční nepoměr mezi 
množstvím mužů a žen.

Na Jihu otroci pracovali především 
v zemědělství, a to při pěstování rýže, 
indiga či tabáku. V koloniích dále na 
sever byla otrocká práce běžná i ve měs-
tech – v řemeslných dílnách či v docích.

Růst počtu otroků s sebou nesl 
i obavy ze vzpour. Příjímala se různá 

preventivní opatření a počítalo se 
i s trdým zásahem proti případným 
vzbouřencům. Legislativa týkající se 
otroctví vznikla velice záhy. Už v roce 
1662 byly ve Virginii přijaty zákony, které 
považovaly děti otroků automaticky za 
otroky. Křest podle nich osvobozoval 
duši, nikoli tělo. Především na Jihu bylo 
kromě Afričanů zotročováno i původní 
obyvatelstvo.
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TRASY OBCHODU S OTROKY

Více než 90 originálních map a infografik popisuje 

historii Ruska s důrazem na různé regiony obrovského 

území. Carské Rusko bylo oslabeno pozdní modernizací, 

válkou a revolucí 1917. Sovětské Rusko bylo utvářeno 

za nesmírného politického a sociálního násilí. 

V postsovětském období se Rusko všemi prostředky 

pokouší znovu spojit se svou někdejší velikostí.

KNIHA SE VĚNUJE MNOHA RŮZNÝM TÉMATŮM:

• dobývání Kavkazu, začlenění Ukrajiny, Rusové 

na Sibiři a ve Střední Asii, 

• válka, revoluce a bolševický převrat,

• občanská válka, stalinské represe a hladomory,

• druhá světová válka a její významná bojiště,

• východní blok, růst a stagnace za Brežněva, 

perestrojka a rozpad SSSR,

• krize a současné 

Rusko.

Atlas dějin Ruska
H I S T O R I C K É  A T L A S Y  

Atlas dějin USA
H I S T O R I C K É  A T L A S Y  

Na více než 100 mapách můžete sledovat celé dějiny od prvních 

osadníků a původních obyvatel přes získání nezávislosti, 

rozšiřování území, občanskou válku, obě světové války až po 

současnost. Dozvíte se také, na jakých základech je postavena 

síla USA a jak se jim podařilo stát se světovou supervelmocí.

ATLAS JE TEMATICKY ČLENĚN DO 4 KAPITOL:

1. Od kolonií po republiku: svět indiánů, příchod Evropanů 

a první kolonie, otrokářství a obchod s otroky, soupeření 

koloniálních velmocí, revoluce a vznik ústavy

2. Mladá Amerika: konsolidace státu, rozvoj komunikační 

sítě, imigrace z Evropy, občanská válka, dobývání západu, 

urbanizace a industrializace

3. Americké století: první světová válka, ekonomický rozmach ve 

20. letech, urbanizace a její kritika, velká hospodářská krize, 

druhá světová válka, 50. a 60. léta

4. Postamerické století: nová politická éra, proměny geografie 

země, co zbylo z amerického snu?
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Pocit nejistoty?
V roce 1941 průnik německých vojsk 

hluboko na sovětské území během 

operace Barbarossa znovu připomněl 

problém nesnadné obrany ruského 

území. Tento „ruský pocit nejistoty“ ana-

lyzoval v únoru 1946 George Kennan 

ve svém tzv. dlouhém telegramu 

poslaném z Moskvy. Podle něj se ke 

geografické nejistotě přidával strach ze 

západního modelu společnosti, který 

byl vnímán jako hrozba. Vytvoření soci-

alistického (východního) bloku lze tedy 

do jisté míry vysvětlit i tímto ruským 

pohledem na svět. Ať už tento pocit 

považujeme za oprávněný, či nikoli, pře-

trvává dodnes a je považován za příčinu 

expanzivní politiky Ruska. Odráží se také 

v chování současného ruského vedení, 

zejména s ohledem na postupné přibli-

žování NATO k ruským hranicím v letech 

1999 a 2004 a pokračující přípravy na 

zapojení Gruzie a Ukrajiny do aliance. 

V současné době si Rusko hlídá přede-

vším své západní hranice. Situace na 

východních ruských hranicích je mno-

hem méně konfliktní, i když přetrvávají 

územní spory s Japonskem (Sachalin, 

Kurilské ostrovy) a Čínou.
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NAPOLEONOVO TAŽENÍ DO RUSKA
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Rozšiřování ruského území
Jádro ruské země tvořila knížectví sjednocená moskevskými knížaty. Kolem nich se od 16. století formoval stále rostoucí stát. 

Nejprve se podařilo získat muslimské chanáty kolem Volhy a na východní Sibiři. Poté Rusko rozšířilo své území na jih, na 

Ukrajinu, Kavkaz i na západ. Před první světovou válkou bylo největším státem na světě a rozkládalo se na dvou kontinentech.

expanze, usnadněná geografickými podmínkami, po staletí pokračovala. 
Směr Sibiř
Nejsnazší se jevil postup na východ, protože tímto směrem neležely nepřekonatelné přírodní překážky, a ani sibiřské národy nevyvíjely orga-nizovaný odpor. Již v roce 1579 se na 

Od moskevského knížectví k Rusku
Na počátku 16. století se moskevské knížectví zbavilo mongolské hrozby i svých soupeřů, Novgorodské repub-liky a Tverského knížectví. Jejich území začlenilo do svého státu, čímž výrazně rozšířilo své hranice. V roce 1300 mělo rozlohu 20 000 km2, v roce 1462 při 

nástupu Ivana III. na trůn již 430 000 km2 a mezi lety 1462 a 1533 (smrt Vasilije III.) se jeho rozloha zvětšila šestinásobně. Za vlády Ivana IV. Hrozného Moskva ovládla muslimské chanáty, Kazaňský (1552) a Astrachaňský (1556). Rusko se tak stalo mnohonárodnostním a mnohonáboženským celkem a jeho 
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Svět indiánů
Nový svět byl nový pouze pro evropské objevitele, kteří sem přicházeli po Kryštofu Kolumbovi. Americký kontinent byl osídlen 

již 20 000 let předtím lidmi, kteří se sem dostávali pěšky ze Sibiře. Díky podmínkám doby ledové mohli Beringův průliv 

překonat po souši. Tito lidé, později nazvaní indiáni, postupně osídlili celou Ameriku od Velkých jezer přes Mexiko až po Chile 

a vytvořili zde velké množství svébytných kultur.

Doba ledová a migrace mezi 

světadíly
První lidé začali do Ameriky přichá-

zet 20 000 let před Evropany. Lovci 

původem ze Sibiře zřejmě přecházeli 

Beringův průliv pěšky. Je také možné, 

že se plavili podél pobřeží. Do Ameriky 

dospěli díky tomu, že se průliv vlivem 

zalednění proměnil v šíji. Uvědomovali 

si tito lidé, že se za ní nacházel jiný svě-

tadíl? Potomci těchto několika stovek 

obyvatel Sibiře se nakonec rozšířili po 

celém kontinentu.
Toto zalidňování se vyznačovalo 

dvojím vývojem, který se znásobil 

po příchodu Evropanů, tedy přílivem 

nového obyvatelstva cizího původu 

a postupným osídlováním ohrom-

ných území po dobu mnoha generací. 

Rozdíl mezi těmito dvěma osídlovacími 

procesy spočívá v jejich časové vzdá-

lenosti. Evropané do Ameriky přišli 

před pouhými pěti sty lety, a navíc jen 

do určitých oblastí, zatímco indiánské 

obyvatelstvo ji osídlovalo po dobu čty-

řicetkrát delší, tedy trvající asi 20 000 let. 

Tento fakt vysvětluje, jak je možné, že 

imigranti stejného původu vytvořili tak 

pestrou směsici kultur.

Neobyčejná rozrůzněnost

V různých částech Ameriky vznikala 

společenství, která se lišila svou rozvi-

nutostí a mírou vyspělosti svého umění, 

politické a sociální organizace a infra-

struktury. Zdánlivě zastřešující pojem 

svět indiánů nebo indiánský svět není 

přesný, protože navozuje falešný obraz 

něčeho jednotného a pevně daného, 

přitom ve skutečnosti se jednalo 

o svět, který měl daleko k jednolitosti 
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a stabilitě. Již dlouho před Kolumbem se zde střídaly různé civilizace. Z nich nejznámější jsou Mayové, Olmékové, Toltékové, Aztékové a Inkové. Mnohé indiánské kultury upadly dávno před příchodem Evropanů v důsledku kli-matických změn, vyčerpání zdrojů nebo z důvodů, které jsou nám dosud neznámé. Tento svět jsme si také často až přespříliš idealizovali a zapomínali na to, že zde bylo praktikováno otroctví, mučení či masové lidské oběti.Zatímco některé skupiny se živily jako lovci a sběrači, jiné provozovaly intenzivní zemědělství, a dokonce sta-věly monumentální pyramidy. Přestože všechny spojoval společný původ, hovořily mnoha rozdílnými, vzájemně často nesrozumitelnými jazyky. Vztahy mezi nimi se pohybovaly od uzavírání různých spojeneckých svazků po časté soupeření.
Na území budoucích Spojených států amerických postupně vznikly a zanikly tři velké kulturní okruhy: v období 800 př. n. l. až 600 n. l. adenská 

a hopewellská kultura, mezi lety 600 až 1500 kultura dolního Mississippi a na jihovýchodě od období kolem roku 400  př. n. l. hohokamská, anasa-zijská a mogollonská kultura, kterou charakterizují jednoduchá sídla zvaná puebla a využívání důmyslného zavla-žovacího systému.

Příchod Evropanů a jeho důsledkyV době, kdy do Severní Ameriky přichá-zeli Evropané, zde žily asi čtyři miliony indiánů, kteří se členili do tří skupin a asi 240 kmenů. Ty se vyznačovaly víceméně kočovným způsobem života a udržováním někdy velmi rozsáhlých obchodních sítí. První skupinou indi-ánů byly kmeny Velkého jihozápadu, dále kmeny Velkých planin a konečně kmeny Východních lesů (Eastern Woodlands), které obývaly území táh-noucí se od Atlantiku po Velké pláně a od Velkých jezer po Mexický záliv. Zahrnovaly například algonkinskou jazykovou rodinu v oblasti od Nové Anglie (Narragansetové, Pekvotové) po 

Virginii (Pauhatani) nebo irokézskou sku-pinu, obývající regiony jižně od Velkých jezer. V jejím rámci vynikala zejména konfederace Irokézů, kterou tvořilo pět kmenů, jejichž členové se koncentrovali zejména na severu dnešního státu New York. Byli to Mohawkové, Oneidové, Onondagové, Kajugové a Senekové, k nimž se přidali Tuskarorové ze Severní Karolíny.
Pokles indiánské populace nebyl záměrem Evropanů, ale důsledkem chorob, které s sebou přinášeli. Imunita indiánů si totiž s nemocemi, jako byly neštovice či tyfus, neuměla poradit. Dílo zkázy v Severní Americe dokonal rychlý růst počtu nově příchozích obyvatel.Nedávné archeologické nálezy naznačují, že do Chile mohli lidé dorazit také po moři a že i přes částečně zamr-zlý Atlantik až do Ameriky dospěli lidé solutréenské kultury původem z Evropy, hledající nové zdroje obživy, a to něko-lik tisíc let před prvními obyvateli Sibiře, přicházejícími přes Beringův průliv. Tyto výzkumy však ještě nejsou u konce.
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odstup. V průběhu času a generací 
mohla další etnika dosáhnout různého 
stupně asimilace s civilizací Chan.

Tato logika se promítla do vytvoření 
statusu národnosti a autonomních 
oblastí v rámci lidové republiky a poz-
ději v 80. letech 20. století do vytvoření 
jasně vymezených otevřených pobřež-
ních ekonomických zón, do nichž měli 
přístup cizinci.

K nejzásadnější proměně říše došlo 
ve 20. století. Dříve se Čína považo-
vala za střed světa a svět sám o sobě, 
zatímco nyní se ze dne na den začala 
definovat jako národní stát, který 
se svými sousedy jednal jako rovný 
s rovným.

Mezilidské vztahy a sítě
Uvnitř země se utváří struktura čínské 
společnosti na základě protikladu prin-
cipů nej a waj. Převažují tři typy vztahů: 
pokrevní vztahy, kdy vše je společné, 
prázdné vztahy, kdy lidé pro sebe 
navzájem nic neznamenají a nelze si 
vytvořit vzájemné vazby, a nakonec 

výsadní mezilidské vztahy (kuan-si), 
z nichž se tvoří sítě založené na prin-
cipu darů a darů na oplátku.

Výsadní mezilidské vztahy utvářejí 
strukturu sociálních vztahů. Řídí se prin-
cipem nej a vymezují se vůči „cizímu“ 
(waj). Tento přístup omezuje komu-
nikaci s „prázdnými“: osobu z druhé 
skupiny nelze kontaktovat na základě 
anonymního seznamu (např. telefon-
ního). Kontakt s neznámou osobou je 
možné navázat pouze pokud mohu 
doložit, že máme společného známého 
ze skupiny kuan-si, který mě doporučí 
a propůjčí mi hodnotu a důvěryhod-
nost. Tato osoba mi umožní vystoupit 
z anonymity. Mezilidské vztahy se tedy 
zakládají na síti společných známých. 
Významnou roli tu hrají nástroje jako 
například vizitka. Zhmotňují totiž 
dostupnou síť a její materiální hodnotu.

Sociální vazba je založena na dvou 
pojmech: důvěra (sin-jung) a reputace 
(mien-c‘). Zpočátku v očích toho, komu 
jsem představen, profituji z důvěry, kte-
rou má v osobu, která mě představila. 

V nově navázaném vztahu se zohled-
ňuje i důvěryhodnost původní vazby. 
Pokud nedodržím své slovo, ztrácím 
tvář. Zejména ji pak ale na základě 
mého chování ztrácí ten, kdo mě 
doporučil, tudíž oba přestáváme být 
důvěryhodní. V takto strukturované 
síti se stávají vzájemné laskavosti 
a závazky povinnými.

Tato strukturace je snadným vysvět-
lením původu tlaku společnosti na 
jedince, který nemůže otevřeně poža-
dovat nezávislost, právo svobody 
slova nebo ochranu osobního života. 
Jedinec se pak snaží před skupinou 
nepřímo ochránit vhodným uspořá-
dáním prostoru, v němž hraje zásadní 
roli vizuální překážka (ať už je to zeď 
nebo závěs), a současně se snaží 
mobilizovat v rámci komunity solida-
ritu, která zlepší jeho možnosti.
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Etapy budování zdi VELKÁ ČÍNSKÁ ZEĎ

Atlas Číny Atlas Japonska
G E O G R A F I E   G E O G R A F I E  

Čína se v posledních letech zařadila mezi největší 

ekonomické velmoci. Utváří se nová střední třída, 

která žije ve městech, v zemi však panují obrovské 

sociální rozdíly. Počátkem století se země plně 

zapojila do procesu globalizace, přímé zahraniční 

investice však směřují hlavně do pobřežních 

oblastí. Čína modernizuje svou armádu, buduje 

novou hedvábnou stezku a s prosazováním zájmů jí 

pomáhá zahraniční diaspora. Kniha se věnuje mnoha 

aspektům toho, kam dnešní Čína vlastně směřuje.

ATLAS JE ČLENĚN DO 6 ČÁSTÍ:

1. Dědictví minulosti

2. Na cestě mezi vyspělé země

3. Globalizovaná země

4. Čínská města: Peking, Šanghaj, Hongkong

5. Čínská periferie: národností menšiny, Tibet, Tchaj-wan

6. Klíčový hráč v procesu globalizace

Země vycházejícího slunce nám není zcela neznámá, mnozí 

si oblíbili japonskou kuchyni, objevili kouzlo manga a anime 

nebo v klubech trénují bojová umění. Jaké je ale skutečně 

současné Japonsko, a kterým výzvám dnes čelí? Jak se liší 

život ve městech a na venkově, kam směřuje rozvoj dopravy 

a jakou strukturu mají megalopole Tokio a Ósaka? 

Na to a mnohé jiné najdete v atlasu odpovědi.

KNIHA POPISUJE ZEMI Z RŮZNÝCH POHLEDŮ:

• přírodní prostřední a vývoj osídlení,

• různé podoby zemědělství, rybolov a vylidňování venkova,

• vývoj a proměny měst: megalopole, obchodní čtvrti, 

prostituce a podsvětí, extrémní rozvoj dopravy

• hospodářství a společnost: průmysl, energetika, 

zdroje znečištění, chrámy a svatyně, cestovní ruch,  

role žen ve společnosti a cizinci v Japonsku,

• postavení Japonska ve světě: ozbrojené síly, změny 

klimatu, obchod a mezinárodní expanze.

| 20 21 |

NA CESTĚ MEZI VYSPĚLÉ ZEMĚ
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Vzdělání pro budoucnost

Vzdělání se stalo v procesu profesního a společenského hodnocení jedince určujícím faktorem. Nejmladší 

generace dosáhly vzdělání, které bylo jejich rodičům v důsledku Kulturní revoluce i nedostatečné kapacity 

vzdělávacího systému nedostupné. Školství se mění se zvyšováním školného, růstem počtu školských institucí, 

modernizací vyššího vzdělávání a rostoucím počtem studentů v zahraničí.

Vyšší stupeň vzdělávání

Vyšší vzdělávání nabízí dlouhé vzdě-

lávací programy zvané hlavní, jejichž 

délka je obvykle čtyři roky, a krátké 

vzdělávací programy, zvané specia-

lizované, o délce dva nebo tři roky. 

Podmínkou je úspěšné absolvování 

přijímací zkoušky. V posledních letech 

výrazně narostl počet studentů: 

v roce 2016 bylo 27 milionů studentů 

zapsáno v bakalářském programu 

Vzdělávání, veřejná služba

Vláda opětovně uzákonila povinnou 

školní docházku v roce 1986. Ve  ěstech 

trvala šest let a na venkově 5 let. V roce 

1998 byla prodloužena a sjednocena 

na devět let. Povinná docházka však 

nebyla bezplatná. Od  roku 1996 

je zpoplatněno i vyšší vzdělávání. 

Finanční zatížení se přeneslo ze státu 

na čínské rodiny a neustále dochází 

k diskriminaci na  základě evidence 

obyvatel.
Ve městech je přístup ke vzdělá-

vacím službám nutnou podmínkou 

úředně uznané trvalé bydliště v místě. 

Spolu se zvyšujícími se náklady na 

vzdělávání ve státních školách narůstá 

ve městech počet soukromých, 

tzv. aristokratických škol. Na venkově 

kvalita veřejných vzdělávacích insti-

tucí upadá, někde dokonce zanikají.
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OBLASTI VÝZKUMU A VÝVOJE NOVÝCH TECHNOLOGIÍ

PŘÍRODNÍ PROSTŘEDÍ A OSÍDLENÍ  
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Vývoj osídlení
Osídlení Japonska je výsledkem několika fází migrace, při nichž se původní populace promísila s nově příchozími 

nebo byla vytlačena do okrajových oblastí. Přesuny obyvatel probíhaly ze západu a středu země směrem na 

východ a sever. Tento pohyb byl poháněn vnitřní dynamikou a spoluvytvářel typické znaky regionů dnešního 

Japonska. Projevují se jak v rozmanitých dialektech, tak v architektuře i tradiční kuchyni.

Migrační a kulturní vlny

Podle archeologických nálezů začalo osíd-

lování Japonska před cca 30 000 lety. První 

obyvatelé na ostrovy dorazili z východní 

a jihovýchodní Asie. V době ledové (kdy 

byla hladina moře o 125  metrů níže) 

bylo souostroví spojeno pevninskými 

mosty s asijským kontinentem; později 

mohli lidé migrovat přes zamrzlé úžiny. 

Jednalo se o lovce a sběrače. Další proud 

směřoval z Tchaj-wanu přes dnešní ost-

rov Kjúšú. Příchozí se usazovali zejména 

v pobřežním pásu a postupně osídlili 

velkou část souostroví až po Hokkaidó. 

První a nejdelší prehistorické období 

souostroví představuje kultura Džómon 

(14 000 př. n. l. – 500 př. n. l.). Rozšířila se 

z jižního Kjúšú až po Hokkaidó, kde se 

setkávala s kulturou Ainuů, kteří na sou-

ostroví dorazili přes ostrov Sachalin ze 

Sibiře. Z období první neolitické kultury 

se dochovaly nejstarší hrnčířské výrobky, 

které svědčí o tom, že hlavním zdrojem 

obživy tehdejších obyvatel nebylo země-

dělství ani chov zvířat. Nejvýznamnější 

roli hrál rybolov – nalezeny byly hromady 

mušlí (tzv. kaizuka). Od prvního tisíciletí 

se na ostrovech objevují noví osadníci, 

přicházející z Korejského poloostrova, 

a usazují se na severním Kjúšú. Tento lid 

přináší kulturu Jajoi (300 př. n. l. – 300 n. l.). 

Nově příchozí postupně nenásilně vyt-

lačují původní lid kultury Džómon, který 

odchází podél jižního pobřeží na východ 

a na sever i do hor. Kultura Jajoi přinesla 

pěstování rýže, zpracování mědi a výrobu 

bronzu a složitější hierarchii společnosti, 

která dávala přednost budování sídel 

v nížinách. 
Poslední prehistorické období 

nastává ve 3. století s nástupem kul-

tury Kofun (250–538). Kulturu Kofun 
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spojuje obchody s hotely, restaura-cemi a luxusními byty. Propracovaný komplex na vysoké estetické úrovni je inspirován architekturou západních měst, současnou japonskou střední vrstvu totiž poznamenala tzv. wester-nizace. Tento módní a exotický prostor navíc těží z blízkosti diplomatické čtvrti s mnoha ambasádami a přitahuje také zahraniční vrchní manažery a odborné specialisty, z nichž mnozí v areálu přímo bydlí.
Ebisu je vyhlášená adresa, která spl-ňuje představy Japonců o prestižní městské čtvrti: je zde dobře organizo-vaná dopravní síť, obytnou funkci plní rodinné domky a kvalitní rezidenční bydlení, nachází se zde upravené zelené plochy a nejsou tady žádné znečišťující průmyslové podniky. Čtvrtí prochází železniční linka Jamanote, ale zdejší nádraží není velkým dopravním uzlem, kterým by procházely davy ces-tujících. Také díky tomu atraktivní čtvrť zhodnocuje cenu pozemků, která se v roce 2016 blížila 9 000 €/m².

Za Sumidou leží KikukawaZná vůbec někdo v Tokiu stanici metra Kikukawa? Tato čtvrť v samém srdci dolního města leží na úrovni moře, místy dokonce metr pod jeho úrovní. Původně se jednalo o oblast mokřadů. Dnes je Kikukawa rozdě-lena mezi obvody Sumida a Kôtó. Městská zástavba mezi řekami Sumida a Edo, protkaná vodními kanály, stojí na viskózní půdě a v případě živelních pohrom je velmi zranitelná. Koncem 2.  světové války byla velká část města zničena bombardováním. Největší kanály pak byly zasypány sutí a přemě-něny na široké ulice. Ve čtvrti zůstala zachována původní pravoúhlá síť, cha-rakteristická pro historické dolní město, na kterou na konci 19. století navázala výstavba průmyslových čtvrtí.V Kikukawě, stejně jako v Ebisu, pře-važuje zástavba rodinných domků, ale bez zahrádek a zarovnaná do jednot-ných bloků. Velká sídliště bytových domů nabízejí bydlení průměrného standardu. Průměrná hustota osídlení 

je zde je 27  000  obyv./km², zatímco v Ebisu nepřekračuje 19 000 obyv./km².Nákupní a ubytovací možnosti také nejsou příliš široké. Nabídka se ome-zuje na malé dosluhující prodejny, nonstop supermarkety a hotely určené zaměstnancům malých a středních podniků na služební cestě nebo turis-tům s omezeným rozpočtem. Udržel se zde průmysl ve formě malých a střed-ních podniků, kterým patří mnoho skladů. Jedinými zelenými plochami jsou veřejné parky; nestojí zde ani chrámy, ani svatyně. Sídlí tady však řada odborných škol. S funkční prostoro-vou strukturou Kikukawy se setkáte ve všech obvodech městské části Kótó. Ceny jsou zde o 40 % nižší než v Ebisu.
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Mongolsko a Che-pej) a severový-

chodnímu dynamickému výběžku 

(Ťi-lin). Poslední zmíněná území si stále 

nesou následky vlivu často zastaralých 

výrobních struktur a hospodářského 

zaměření a stále se vyrovnávají s refor-

mami státních podniků, které měly 

nelehký průběh. Rozvoj vnitrozemních 

provincií je vzhledem k obtížnému 

napojení na dynamicky se rozvíjející 

oblasti náročný. Šan-si, Čching-chaj, 

Sečuán a Kuang-si jsou oblastmi, které 

na svůj rozvoj teprve čekají, protože se 

nachází na okraji dění.

Periferie odpovídají historickým 

územím ovládaným dynastií Chan. 

Probíhá zde jen málo dynamických 

aktivit, negativně je ovlivňuje jejich 

umístění v pohraničí (Chej-lung-ťiang) 

nebo nevýhodná pozice ve vnitrozemí 

(Kuej-čou a Jün-nan). K periferii se řadí 

i západní provincie (Sin-ťiang, Tibet 

a Kan-su).

Je čas dělat si starosti?

Olympijské hry v Pekingu v roce 

2008 byly jistou oslavou vlastního 

v r. 2016

v r. 2016Ekonomicky aktivní obyvatelstvo

podle sektorů

Podíl sektorů na HDP

Sekundární
sektor
28,8 % Terciární

sektor
43,5 %Primární sektor

27,7 %

Sekundární sektor
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8,6 %
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a to jak ideového, tak prostorového. 
Mezi jednotlivými regiony se už tehdy 
začaly projevovat rozdíly, které můžeme 
pozorovat dodnes. Na severovýchodě 
převažují městečka s bílými dřevěnými 
domy, zatímco na jihu najdeme vel-
kolepé neoklasicistní stavby majitelů 
plantáží. Tyto rozdíly dobře odrážejí 
odlišný charakter zdejší společnosti. 
Americká válka za nezávislost vypukla 
v Bostonu, ale vedly ji osobnosti z otro-
kářského jihu jako George Washington 
nebo Thomas Jefferson.

Na cestě k nezávislosti
Obyvatelé třinácti kolonií se začali 
přiklánět k myšlence nezávislosti na 
Spojeném království, když naznali, 
že britská vláda není demokratická 
a neodpovídá jejich ideálu individuální 
svobody, tedy alespoň pro Američany 
evropského původu. Zároveň si chtěli 
sami řídit své ekonomické záležitosti. 
Bostonské pití čaje z roku 1773 (Tea 
Party, jak se v roce 2008 pojmenovala 
skupina libertariánů) samozřejmě bylo 
primárně revoltou proti obchodním 
regulím a clům uvaleným Londýnem 
na kolonie. Jednalo se však také 
o demonstraci odporu vůči jakýmkoli 
zásahům britské vlády.

Nezávislost byla vyhlášena ve 
Filadelfii 4. července 1776. To už však 
bylo svedeno několik bitev a zasedal 
již druhý kontinentální kongres. Nový 
americký národ s podporou Francie 
porazil ve válce Spojené království, 
které uznalo nezávislost USA Pařížskou 
smlouvou z roku 1783. 

Nový stát byl založen na myšlence 
přímé demokracie a svobody myšlení 
a podnikání, což ovšem zpočátku pla-
tilo jen pro muže bílé pleti.

Dnešní indiáni
Počet indiánů na území dnešních USA 
v době těsně před příchodem Evropanů 
se odhaduje na 2 až 18 milionů. V roce 
1800 jich bylo jen na 600 000, protože 
je decimovaly nemoci, které s sebou 
nevědomky přinesli Evropané. K roku 
1850 bylo indiánů asi 400 000 a v roce 
1890 již jen 248 250. V tomto roce skon-
čily indiánské války a všichni indiáni byli 
armádou deportováni do rezervací. 
Americké občanství jim bylo uděleno 
až v roce 1924.

Indiáni se účastnili obou světových 
válek a od 70. let 20. století se formovalo 
indiánské identitární hnutí s vlastními 
politickými požadavky. Indiáni jsou 
rozděleni do 562 oficiálně uznávaných 

kmenů a jejich počet konečně opět 
postupně narůstá. V roce 1930 jich bylo 
332 000, v roce 2019 již 4,25 milionu. 
Ve sčítacích formulářích se objevuje 
kategorie „dvě nebo více ras“. K alespoň 
částečně indiánskému původu se hlásí 
2,1 % obyvatel USA, tedy 6,8  milionu 
osob. To svědčí o tom, že indiánská kul-
tura znovu ožívá. Rezervace již opustilo 
78 % indiánů, jejich obyvatelé se často 
potýkají s alkoholismem, chudobou, 
nezaměstnaností a špatnými život-
ními a hygienickými podmínkami. 
Kriminalita je zde 2,5krát vyšší než ve 
zbytku země a podle údajů Amnesty 
International byla každá třetí indiánka 
znásilněna.

Ne všichni však žijí v nuzných 
podmínkách. Některé kmeny se 
zabývají těžbou nerostných surovin 
nebo žijí z cestovního ruchu (např. 
Navahové, kterých je asi 300 000, se 
starají o  Monument Valley nacházející 
se na území jejich rezervace o rozloze 
70 000 km²). Od roku 1988 také mohou 
indiáni provozovat kasina. Z tohoto 
blahobytu se však může těšit jen menší 
část původních obyvatel, navíc tyto 
aktivity mohou vyvolávat konflikty, 
například pokud doly leží na posvátné 
půdě.

500 km

Významné indiánské rezervace

0
4,5

13,5
27

45,1
67,6

94,6

Podíl amerických indiánů
a původních obyvatel Aljašky
v jednotlivých okresech, v r. 2014 (v %)

Zdroj: American Fact Finder, U.S. Census Bureau, 2015. O
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Atlas Ruska Atlas USA
G E O G R A F I E   G E O G R A F I E  

Tato publikace podrobně a komplexně 

popisuje dnešní Rusko, jeho společnost, 

ekonomiku, armádu, silné a slabé stránky, 

geopolitické zájmy a roli v současném světě. 

Zvláštní důraz je kladen na pochopení 

specifické ruské identity a na ruské aktivity 

v zahraničí.

ATLAS JE ČLENĚN DO DVOU HLAVNÍCH BLOKŮ:

1. Síla Ruska: historická paměť, nerostné 

bohatství, letecká, kosmická a jaderná  velmoc

2. Geopolitické zájmy: vojenská síla, konfliktní 

oblasti, strategická partnerství, vztahy se 

sousedy – Bělorusko, Pobaltí, Ukrajina, 

Moldavsko a Podněstří, Balkán, 

Kavkaz, Turecko, Írán, Kazachstán, 

Střední Asie, Arktida a Dálný 

východ

Atlas s více než 120 mapami a infografikami nabízí originální 

portrét země velkých kontrastů, která prochází hlubokou 

vnitřní proměnou. Pomůže vám pochopit příčiny nevídané 

rozpolcenosti americké společnosti a odhalí silné a slabé 

stránky největší světové velmoci.

KNIHA JE ČLENĚNA DO 4 ČÁSTÍ:

1. Zrod a vzestup jednoho národa: vznik říše, federativní 

uspořádání, migranti, metropolizace

2. Paradoxy moci: liberalismus a globalizace, řízená migrace, 

rodinné farmy, znalostní ekonomika, hlad po energiích

3. Americký způsob života: vlastní dům a automobil, rozrůstání 

měst, chudoba a nerovnost, etnické menšiny a segregace, 

herní průmysl, zbrojení, polarizovaná společnost a nemocná 

demokracie

4. Věří svět stále v americký sen? Kultura po americku, 

oslabená obchodní supervelmoc, ozbrojená pěst, diplomacie 

podle Trumpa, migrace a vztahy s Mexikem, Kuba, Aljaška
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Mexičané, i když jejich podíl se neustále 

snižoval. V letech 1995–2016 přišel do 

USA každým rokem na milion přistě-

hovalců (nepočítaje v to migranty bez 

potřebných dokladů). Poté začal počet 

migrantů klesat, v roce 2019 jich země 

přijala 600 000. Snížil se i přirozený 

přírůstek. Roku 2019 byl počet naroze-

ných dětí poprvé nižší než milion.

Amerika ras a etnik

Kvůli růstu počtu migrantů bez potřeb-

ných dokladů a příslušníků menšin od 

90. let 20. století sílily hlasy volající po 

uzavření hranic kvůli ochraně hodnot 

bílé protestantské populace, které 

se od 60. let 20. století v Americe říká 

WASP. Do statistik byly zahrnuty poli-

tické (nikoli biologické) kategorie rasy 

a etnika, které jsou klíčovými součástmi 

identity země. 
Již od prvního sčítání lidu uskuteč-

něného v roce 1790 byli rozlišováni 

občané (bílí Američané) od obyvatel 

bez občanství (tedy od Afroameričanů). 

Tak byly stanoveny první dvě rasy. 

Status občanů byl Afroameričanům 

formálně udělen až v roce 1865, 

i když k odstranění segregace došlo 

až na základě desegregačních zákonů 

o sto let později. Původní obyvatelstvo 

nabylo občanství až v roce 1924. S tím, 

jak narůstala pestrost americké popu-

lace, se objevovaly další rasy, konkrétně 

Hispánci a Asiaté. 
Američané se také identifikují podle 

svého etnického původu a k  ozna-

čení Američan je přidáváno 140 zemí 

původu či etnik. Nejvíce Američanů je 

německého původu (asi 50 milionů), 

následují Irové (35,5) a Angličané (27). 

Američanů bez specifikace původu je 

20 milionů a jejich podíl stoupá. To, jak 

se Američané hlásí ke svému původu, 

umožňuje sledovat, jaký je jejich vztah 

k vlastním kořenům. Od roku 2000 byly 

do sčítacích formulářů zařazeny nové 

kategorie, které zohledňují vývoj ame-

rické společnosti. Namísto kategorie 

„jiné“ byla zavedena kategorie „dvě rasy 

nebo více“, k níž se přihlásilo 9 milionů 

Američanů. 

Amerika míšenců? 

Probíhá v současné americké spo-

lečnosti proces mísení? Pro tuto tezi 

hovoří vícero indicií, například zvolení 

Baracka Obamy, narůstající počet osob-

ností hlásících se k multietnickému 

původu a smíšených manželství. 

USA však zdaleka nejsou zemí 

míšenců, jakou je třeba Mexiko. Moc 

ve svých rukou stále drží většina hlá-

sící se k evropskému původu a některé 

z křesťanských církví, a naopak indiáni 

a Afroameričané se i nadále potýkají 

s projevy diskriminace. Nic na tom 

nezměnilo ani přijetí různých vyrovná-

vacích opatření jako například pozitivní 

diskriminace. Skutečnost, že se v roce 

2040 běloši v USA pravděpodobně 

ocitnou v menšině, vedlo u některých 

jejich obyvatel k obavám.

Země původu největšího počtu

migrantů v USA
(v milionech osob)
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V carském období bylo postavení židovského obyvatelstva velmi složité. Židé měli vlastní náboženství a jazyk (většina z nich tehdy mluvila jidiš), ale jméno, jímž byli nazýváni, označovalo jen jejich náboženství, a byli tedy pova-žováni za „národnost“, nikoli za národ. V oficiálních úředních dokumentech se psalo Žid s velkým počátečním pís-menem. V rámci sovětské reorganizace se Stalin rozhodl přidělit jim národní území, Židovskou autonomní oblast, která byla vytvořena v řídce osídlené oblasti na Dálném východě u čínských hranic. Ale sovětské Židy, žijící většinou v západní části Sovětského svazu, mož-nost přestěhování do vzdálené „národní domoviny“ příliš nelákala. Při sčítání lidu v roce 2010 bylo z celkového počtu 176 000 tamních obyvatel pouze 1 628 Židů.

Národnostní složeníPodle posledního sčítání lidu z roku 2010 (výsledky z listopadového sčítání v roce 2021 nejsou zatím známy) tvoří Rusové 80 % celkové populace Ruské federace. Připočteme-li také pravo-slavné Slovany (Ukrajince, Bělorusy) dostaneme 82 %. Tato skupina převa-žuje ve všech čistě administrativních celcích. Dalším členěním podle národ-ností získáme několik skupin.Mezi národy žijícími v Povolží a v severní evropské části, tedy v oblas-tech, které byly po staletí začleněny do říše ovládané z Moskvy, patří ugro-finské národy obrácené na pravoslaví (Mordvinci, Čuvaši, Marijci, Udmurti v Povolží, na severu Komijci a Karelové), a dále Tataři a Baškirci, kteří přišli poz-ději, ve 13. století, a byli muslimského vyznání. Tyto národnosti, které sovětský režim přesídloval po celé zemi, dnes žijí i mimo své národní republiky. Například dvě třetiny Tatarů žijí mimo Tatarstán a tvoří více než 5 % obyvatelstva v 10 z 85 celků Ruské federace (krymští Tataři jsou ve sčítání lidu samostatnou skupinou). V samotném Tatarstánu tvoří 53  % obyvatelstva, druhou nej-početnější národností jsou Rusové s 40 %. V sousedních republikách je národnostní složení ještě pestřejší: v Mordvinsku, Marijsku a republice 

Komi, stejně jako v Udmurtsku, před-stavuje původní obyvatelstvo menšinu (27 až 42 %).
Kavkazské národy, které byly do rus-kého impéria začleněny až v 19. století, jsou muslimské, s výjimkou pravoslav-ných Osetinců. Zůstávají trvale usídleny na svých územích: 95  %  Kabardinců a 87 % Osetinců (z celkového počtu v RF) žije ve své republice. Počet přísluš-níků kavkazských národů setrvale roste.Početně malé národy obývající oblasti s nepříznivými klimatickými podmínkami obývají především svá původní území, ale kvůli vysoké 

imigraci za prací zde představují jen menšinu obyvatel: 12 % v Chakasii (80  % Rusů), 2  % v Chanty-Mansijsku. Jsou navyklé na venkovský způsob života přizpůsobený drsnému podnebí, což je zásadně odlišuje od přistěho-valců, které sem přilákal nedávný rozvoj dané oblasti. Původní národnosti mají i nadále významný podíl na počtu oby-vatel pouze v republikách Tuva (81 % Tuvinců), Sacha (Jakutsko, 49 % Jakutů), Altaj (34  % Altajců) a Burjatsko (30 % Burjatů). 

Zdroje: Natsionalnyi Sostav nasielienia SSSR v. 1989; Perepis 2010.

1959Počet obyvatel Ruské federace (v milionech obyvatel)
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Nově kladené otázky
Otevření všech hranic, které se v 21. sto-
letí stává jedním z hlavních témat 
diskuse, je pro některé stále ještě uto-
pie. Pro jiné je to cíl, díky němuž by bylo 
možné ukončit tragédie tisíců migrantů 
bez potřebných oprávnění, kteří umírají 
na hranicích bohatých států. Otevření 
hranic by zároveň mohlo pomoci eli-
minovat všechny formy vnuceného 
podřadného občanství migrantů. V sou-
časnosti není jisté, že by bylo nutné se 
nějakého migračního proudu obávat 
nebo že by byl trh práce významně 
ohrožen. Podle některých expertů může 
dojít k jistému narušení sociálního státu. 
Rýsují se regionální migrační proudy, 
které odpovídají spontánním regio-
nalizovaným migračním systémům. 
Takový region tvoří například státy okolo 
Středozemního moře, kde je migrace 
zdrojem demografické komplemen-
tarity a pracovní síly. Evropská unie je 
se svým severským pracovním trhem 

jediným prostorem, kde je pro všechny 
občany EU možný volný pohyb osob. 
Je však starý kontinent stále atrak-
tivní i pro příchozí ze Spojených států 
a z Kanady? Země BRICS (společné 
hospodářské uskupení Brazílie, Ruska, 
Indie, Číny a Jižní Afriky) samy vytvářejí 
a vyhledávají projekty, jimiž by podpořily 
legální vstup tvůrčích lidí a inovátorů. 
Také na Jihu byl v některých oblastech 
možný volný pohyb osob mezi státy, ale 
nefungoval dobře nebo zanikl z důvodu 
politické nestability.

Nejasné politické postoje
Rozvojové cíle tisíciletí (Millennium 
Development Goals) definované na 
Valném shromáždění Organizace 
spojených národů (OSN) o migraci 
nepojednávají. Teprve až na summitu 
skupiny G20 v listopadu 2015 se zástupci 
států snažili sjednotit svou politiku vůči 
žadatelům o azyl. Valné shromáždění 
OSN 19.  září 2013 uspořádalo v New 

Yorku setkání věnované pohybu uprch-
líků a migrantů. Cílem bylo přijetí dvou 
paktů – jeden se týkal uprchlíků, druhý 
migrujících osob. Oba byly OSN přijaty 
na konci roku 2018.

Přesto na světě dál přetrvává velký 
počet migrantů bez oficiálního statusu 
(bez povolení k pobytu, se zamítnutou 
žádostí o azyl, osoby bez státní přísluš-
nosti). Bez ohledu na to, že mobilita je 
považována za jeden z hlavních rysů 
moderního života, stále platí, že osoby 
v pohybu nemají stejná práva jako ty 
usazené.

Státy s vysokým podílem imigrantů
(3 až 15 % celkového
počtu obyvatel)

Státy s velmi vysokým podílem imigrantů
(více než 15 % celkového
počtu obyvatel)

Hlavní světové 
migrační proudy

Regionální migrace

Migrace vysoce 
kvali�kovaných pracovníků

Oblasti značné
ekonomické
emigrace

Oblast velké pracovní
mobility
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Zdroje: OSN, World Population
Prospects, The 2010 Revision;
OECD, Sopemi 2011;
Sciences-Po cartographie.
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„Dál za ty hory Měsíčné, 
dolem v Stín věčného chladu 
jeď směle dál!“ – stín odvet dal 
– „chceš-li dojet k Eldoradu!“
Edgar Allan Poe, Eldorado (v překla-

du Jaroslava Vrchlického)

Atlas globalizace Atlas migrace
G L O B Á L N Í  S V Ě T   G L O B Á L N Í  S V Ě T  

Současný svět je velmi propojený, přitom však 

rozhodně není homogenní. Rozdělení bohatství 

a zapojení zemí do procesů globalizace je velmi 

nerovnoměrné, a to většinou v důsledku historického 

vývoje. Atlas nahlíží na současnou globalizaci 

i pozice států a oblastí z mnoha úhlů pohledu a vše 

názorně ukazuje na mapách a v grafech.

SEZNÁMÍTE SE S RŮZNÝMI ASPEKTY GLOBALIZACE:

1. Vývoj globalizace od 15. století do dneška, vznik 

multipolárního světa

2. Nový světový systém výroby: investice, dělba práce, 

přírodní bohatství, inovace, nadnárodní společnosti, 

dopravní uzly a sítě, cestovní ruch

3. Globalizace v různých částech světa: USA, Spojené 

království, Čína, Indie či SAE

4. Výzvy pro budoucnost: demografický růst, migrace, 

konflikty, globalizace na mořích či udržitelnost rozvoje

Migrace je téma, které dnes vzbuzuje mnoho emocí.  

Přestože naše země stojí stranou hlavních migračních 

proudů, je užitečné se seznámit s tím, co pohání migraci 

v různých částech světa a jakých podob migrace nabývá 

v Evropě, USA, Kanadě, Mexiku, na Blízkém východě, 

v Turecku, Číně, Indii a v Jihovýchodní Asii.

ATLAS PŘIBLIŽUJE TYTO FENOMÉNY:

1. Hlavní charakteristiky migrace: uprchlíci a migranti, 

diaspory, studenti a odliv mozků či cestovní ruch

2. Evropa jako magnet na migraci: Německo, 

Francie, Velká Británie, Středomoří

3. Migrace v rozvíjejících se zemích: 

arabský svět, Asie a Afrika

4. Nový svět: cílové země

5. Hlavní politické otázky zítřka  

a hledání nové světové rovnováhy

| 24 25 |

NOVÝ SVĚTOVÝ SYSTÉM VÝROBY
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Inovace jako nástroj moci

Výzkum, inovace a znalosti z oblasti vědy a techniky do značné míry určují postavení a konkurenceschopnost států i soukro-

mých společností. Přístup k nim je prozatím poměrně omezený, koncentrují se na určitých místech, jako jsou klastry nebo 

technologické parky, většinou poblíž světových metropolí. S nástupem nových mocností však dochází k přeskupení sil i v této 

oblasti.

USA, světový lídr

Moc Spojených států amerických se do 

značné míry opírá i o vědu a inovace. 

V rámci USA je celá čtvrtina veškerých 

prostředků na výzkum investována 

v Kalifornii. Tato částka je vyšší, než 

kolik dává na výzkum celé Německo. 

Na 10 států federace, ve kterých se 

nacházejí špičkové univerzity, připadá 

64 % těchto výdajů. Osm vysokoškol-

ských zařízení, například Harvard, Yale, 

Princeton nebo Columbia, tvoří pres-

tižní klub Ivy League. Kromě univer-

zit najdeme v USA i důležitá inovační 

centra, kupříkladu Silicon Valley, která 

se nacházejí v Los Angeles, San Fran-

Výzkum ve světě

Výzkum má pro státy strategický 

význam, je však nákladný, a tím 

pádem se může rozvíjet jen v někte-

rých zemích. Celých 73 % veškerých 

výzkumných aktivit se soustřeďuje 

v pěti zemích a 85 % v rámci sku-

piny 15 států. Na prvním místě se 

s 28% podílem na světovém výzkumu 

stále drží Spojené státy americké, avšak 

čínský podíl již dosahuje 25,6 % a Čína 

v roce 2011 držela prvenství v počtu 

podaných patentů. Podíl Japonska 

(9,6 %), Německa nebo Francie je mno-

hem nižší. V globalizovaném světě, 

v němž soukromé společnosti i státy 

soupeří o trhy a využívají k tomu nej-

různější inovace, dochází k ostrému 

soupeření i v oblasti výzkumu, který 

provází špionáž, snaha omezit přístup 

k technickým poznatkům i spory týka-

jící se patentové ochrany. Inovace jsou 

klíčem k pronikání na trhy i pro další 

rozvoj, zároveň zůstává otázka, zda je 

šířit, nebo naopak držet v utajení, zda 

s ostatními aktéry soupeřit, nebo spo-

lupracovat. Výsledkem je koncentrace 

inovací ve velkoměstech, kde se vysky-

tuje uspokojivé množství dostatečně 

mobilní a přizpůsobivé, vysoce kvalifi-

kované pracovní síly.
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VÝDAJE NA VÝZKUM VE SVĚTĚ
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Zdroj: Frontex.

Členské státy
Evropské unie

Hlavní vstupní brána 
(mimo mezinárodní letiště 

schengenského prostoru)

Změna vůči 
stejnému období 
v roce 2016

Počet migrantů bez dokumentů

zadržených mezi 1. lednem 

a 30. červnem 2017

Operace Triton

Hranice schengenského
prostoru + Chorvatsko

Frontex face au �ux de migrants
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FRONTEX PROTI 
PŘÍLIVU MIGRANTŮ

Cesty

Podle: CAPRI, Carto č. 6, 2011.
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PROJEKT ZDI MEZI ŘECKEM A TURECKEM
2015 postupně 6 miliard eur. Turecko 

výměnou žádá vízovou liberalizaci pro 

své občany. U vstupu do tunelu pod 

Lamanšským průlivem byly posíleny 

kontroly před nástupem do vlaků 

Eurostar, kudy se snaží dostat do Velké 

Británie syrští, afghánští, kurdští, iráčtí 

a afričtí uprchlíci. Afričané přijíždějící přes 

jihovýchod Francie jsou posíláni zpět na 

hraniční přechod v italské Ventimiglii.

Hranice fungují také v zadržovacích 

táborech nebo v uprchlických středis-

cích (jako na ostrově Lampedusa a na 

řeckých ostrovech) a na dalších místech, 

kde jsou imigranti bez dokladů zadr-

ženi předtím, než jsou odesláni zpět na 

hranici.

„Nic snad se nedotýká 
citlivého místa tak jako ten 
hrozný krok zpátky, jaký musel 
strpět svět od začátku první 
světové války, tedy restrikce ve 
svobodě pohybu lidí a z obecného 
hlediska i omezení jejich práv 
(...).“

Stefan Zweig, Svět včerejška.

EVROPA: MAGNET NA IMIGRACI
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Hranice Evropské unie
Svět bez hranic. Patří tato slova do seznamu utopických tužeb 21. století, 
nebo je to realita zítřka? V minulosti bylo v mnoha evropských státech 
zakázáno, aby jejich obyvatelé cestovali za hranice, neboť obyvatelstvo 
bylo zdrojem zemědělské výroby, daňového příjmu a vojenské síly. 
Emigrace byla kromě jiného považována za porušení věrnosti panovní-
kovi. Kontrolována však byla i imigrace, protože ohrožovala suverenitu 
státu.

Hranice jsou 
mnohoznačný pojemHranice EU nejsou stálé. V průběhu času se mohou proměňovat připojová-ním nových států, nebo naopak jejich odchodem. Vnější hranice EU se řeší na celounijní úrovni a jsou předmětem mnohých bilaterálních i multilaterálních dohod s nečlenskými zeměmi. Ti, kdo by je chtěli protizákonně překročit, jsou kri-minalizováni, umírají na hranicích nebo jsou zadržováni v táborech. Hranice však není uzavřena pro všechny; vědci, tvůrci, sportovci a nejbohatší lidé mohou cestovat tam a zpět téměř bez překá-žek. Vnější hranice Evropské unie byly 

posíleny tak, aby vnitřní hranice mezi členskými státy mohly zůstat otevřené. Odstranění hraničních kontrol mezi zeměmi EU urychlilo pohyb obyvatel. Čím otevřenější jsou hranice, tím vyšší je mobilita.
Pro občany nečlenských států jsou ale vytvářeny další bariéry: musí si žádat o vízum, nemají dovoleno vstoupit svo-bodně na trh práce ani se trvale usadit. Občané neunijních států se musí podří-dit i celé sérii právních nařízení týkajících se regularizace jejich pobytu, uzavírání sňatků i udělování státního občanství nebo statusu uprchlíka. Přetrvává i další hranice, jíž je diskriminace migrantů 
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MRTVÍ NA HRANICÍCH EVROPSKÉ UNIE

přinášejících své vlastní kulturní, nábo-ženské i sociální zvyklosti. Stačí vypadat fyzicky „jinak“. Diskriminace vede k nej-různějším formám vyloučení. Hranice se však mohou stírat díky nadnárodním sítím kulturních a ekonomických vazeb, častějšímu udělování dvojího občanství a vydobytím dalších práv i pro občany třetích* zemí (tj. zemí mimo EU), jako například práva účastnit se místních voleb.

Pevnost Evropa
Na hranicích EU vyrostly zdi, aby bylo možné lépe kontrolovat hranice. Ani ty migranty často neodradí. Migranti bez platných víz překonávali hranice na lodích a člunech přes Středozemní moře, přelézali drátěné ploty nebo využívali tunely na hranicích. Za při-spění evropských fondů byla na konci 90. let 20. stol. postavena zeď v Ceutě, další zeď byla vztyčena v Thrákii podél řeky Evros, která od roku 1923 tvoří hranici mezi Řeckem a Tureckem. Jejím úkolem je udržet mimo Evropu uprch-líky z Blízkého východu. Proto také Evropská unie poskytla Turecku od roku 

Zdroje: www.elpais.com; Ceri et Atelier de cartographie de Sciences-Po, 2010.
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Odstrašovací bariéru tvoří síť laneko tloušťce 6 až 12 mm natažených mezi kolíky vysokými 1 až 3 metry. Pohyblivý systém znemožňujepoužít žebřík. Toto zařízení zpomaluje a ztěžujeveškeré pokusy o překročení hranice, takže bezpečnostnísložky mohou zasáhnout dříve, než se migranti dostanouk vnější ohradě.     

PLOT ODDĚLUJÍCÍ CEUTU A MELLILU OD MAROKA
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cisku, New Yorku či Bostonu. Právě zde 

se zrodily soukromé společnosti, které 

mají v dnešním světě nesmírný vliv, pře-

devším tzv. GAFA (Google, Apple, Face-

book, Amazon).

Systémy a sítě
Vývoj inovací se obvykle opírá 

o výkonné systémy, které zaručují ply-

nulost výzkumu a vývoje a jejich kon-

centraci na jednom místě. S bouřlivým 

rozvojem výpočetní techniky, internetu 

a médií (zejména cloud computing) na 

významu nabyly především výkonné 

servery a datová centra. Velcí aktéři, 

jako Google, Amazon nebo IBM, si zří-

dili vlastní centra, jiní využívají služeb 

asi desítky společností, které v rámci 

externalizace služeb slouží jako subdo-

davatelé dalších firem v řadě odvětví, 

například v bankovnictví, výpočetní 

technice, telekomunikacích či médiích.

Na světě se nachází 3 600 datových 

center zaměstnávajících na 600 000 

osob, 42 % z nich najdeme v USA, po 

nichž následuje Evropa s 33% podílem. 

Nejvyspělejší země jako celek udržují 

85% podíl, avšak čelí stále větší konku-

renci ze strany Indie nebo Číny. Roz-

místění těchto center obecně odráží 

nerovný přístup k technologiím panu-

jící ve světě. Nejvíce center vzniká tam, 

kde se koncentrují jejich hlavní uživa-

telé. Na prvním místě tak logicky stojí 

velkoměsta, kde je sepětí s kyberpro-

storem nejsilnější, například metropo-

litní oblasti na východním pobřeží USA, 

v Texasu či Kalifornii, dále Londýn, Paříž 

nebo Milán.
Současný rozvoj internetu a přenosů 

dat, zvuků či obrázků je založen na 

vysokokapacitní telekomunikační síti, 

v jejímž rámci hrají největší roli pod-

mořské optické kabely, které obstarávají 

90 % ze všech datových přenosů. Spo-

jeným státům, tradičně nejsilnějšímu 

aktéru v oblasti internetu, jeho správy, 

regulace a kontroly, konkurují v dnešní 

době Evropská unie a rozvíjející se státy.
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Zdroj: www.telegeography.com; Images économiques du monde, Armand Colin. 

Počet datových center
v jednotlivých zemích nebo
státech USA
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Nasytit Zemi, nasytit lidstvo
Za poslední čtvrtstoletí se zemědělská produkce navýšila o 75 %, stále však nedokáže pokrýt potřeby neustále rostoucí světové 

populace. Globalizovaný trh ovládá několik exportních velmocí a potravinová závislost se stala velkým ekonomickým 

a geopolitickým problémem. Průvodním jevem tohoto vývoje jsou nové způsoby koncentrace půdy, například formou jejího 

skupování, kterému říkáme land grabbing.

hých 15 států. Vedle Evropy a Severní Ameriky roste význam rozvíjejících se ekonomik, například Brazílie, Argen-tiny, Indonésie, Thajska, Chile, Ukrajiny nebo Ekvádoru. Globalizace obchodu s potravinami má negativní dopady na šíření nemocí, například slintavky a kulhavky, prasečího moru, listeriózy nebo ptačí chřipky. Stejně neblahý je její vliv na životní prostředí, například kvůli výskytu nových invazivních druhů. Všude na světě proto probíhají živé diskuse o nutnosti nalezení rovnováhy mezi produkcí, kvalitou, bezpečností 

Hlad a závislost
Podle FAO na světě v roce 2020 žilo 822 milionů lidí s nedostatečným přístupem k potravinám, především v subsaharské Africe, jihovýchodní Asii a západní Asii. Geografka Sylvie Brunel poukázala na vliv několika zásadních faktorů, a to jak klimatických (sucho, záplavy), tak politických, a to především ve formě ozbrojených konfliktů. Hla-dem trpí zejména obyvatelstvo těch nejchudších a nejméně rozvinutých zemí procházejících mnoha krizemi, jako jsou Zambie, Středoafrická repub-

lika, Čad nebo Tádžikistán. Mnohé státy se potýkají také s nedostatečnou kvali-tou potravin, a to hlavně kvůli chudobě a selhávající zemědělské politice jejich vlád.
Na světovém trhu tak panuje velká nerovnováha mezi zeměmi vyváže-jícími potraviny a státy závislými na dovozu. K tomu se přidává i proble-matická specializace jednotlivých zemí například na produkci obilí, masných výrobků, olejnin, tropických plodin, na rybolov nebo lesní hospodářství. Plných 80 % veškerého vývozu realizuje pou-
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toutefois, les États-Unis, confrontés à 
une menace balistique en provenance 
des États proliférants et cherchant à 
développer des intercepteurs aux per-
formances supérieures à celles plafon-
nées par le traité ABM, se retirent du 
traité.

Une modernisation constante
Depuis lors, les systèmes non straté-
giques, définis comme des systèmes 
de défense de point (type PAC-3, 
Aster 30 ou S-300) contre les missiles 
balistiques de courte portée (SRBM, 
de moins de 1 000 km) ou de défense 
de zone (type SM-3, THAAD) contre 
les missiles de portée plus longue 
(1 000 à 3 000 km, de type MRBM et 
IRBM) connaissent une modernisation 
constante. Dans un contexte d’accrois-
sement constant de la précision des 
missiles balistiques qui renforce leur 
utilité opérationnelle en association 
avec des charges conventionnelles, les 
États-Unis, par l’intermédiaire de sys-
tèmes navals ou terrestres, multiplient 
les déploiements. Ils assurent ainsi la 
protection du territoire européen face 
aux États proliférants, celle du Japon 
et de la Corée du Sud vis-à-vis de la 
Corée du Nord et celle des États du 
Golfe vis-à-vis de l’Iran.
États-Unis et Russie restent à ce jour 
les seuls États à disposer de capacités 
stratégiques capables d’engager les 
missiles intercontinentaux (intercep-
teur GBI aux États-Unis et Gazelle en 
Russie), la Russie disposant comme 
les États-Unis de systèmes de défense 
de point performants mais restant en 
retard sur les systèmes de défense de 
théâtre. Ces derniers, de type THAAD 
ou SM-3 pour les Américains, sont 
particulièrement complexes à conce-
voir. Israël, qui développe sa défense 
anti missile avec le soutien financier 
et technologique des États-Unis est 
actuellement le seul État à disposer 
d’une architecture intégrée couvrant 
la totalité du spectre de la menace à 
laquelle il est confronté, des roquettes 
aux IRBM.
Chine et Inde développent leurs 
propres systèmes anti missiles. Les 
essais pratiqués dans ces deux pays 
restent cependant limités à l’intercep-
tion de missiles de 500 à 1 700 km de 
portée, réalisés dans des conditions 

simplifiées. Sur les portées courtes 
(moins de 500 km), les deux États 
se reposent essentiellement sur des 
systèmes importés d’origine russe, 
mais certains d’entre eux ont déjà été 
reproduits.
À l’exception de la France, qui avec le 
SAMP/T dispose déjà d’un système 
de défense de point performant et 
escompte développer une architec-
ture permettant d’engager les MRBM, 
l’Europe reste très en retard. Le choix 
de l’OTAN de déployer une architec-
ture capable de protéger le territoire 
européen des menaces proliférantes a 
conduit, à partir de 2010, au déploie-
ment d’intercepteurs américains de 
type SM-3 autour d’une architecture 
terrestre et navale.
Parallèlement, les États du Golfe 
restent les principaux importateurs. 
S’ils s’équipent avant tout de systèmes 
américains, leurs marchés s’ouvrent à 
la Russie. Plus largement, l’acquisition 

de systèmes optimisés pour la défense 
anti missile est devenue une priorité 
pour de nombreux États, suscitant 
parfois des divergences au sein des 
alliances, à l’image de l’acquisition de 
S-400 russes par la Turquie.
La multiplication des défenses anti-
missiles aura un impact majeur, la 
grande complexité des architectures 
générant des dépendances à l’égard 
des États qui les maîtrisent, notam-
ment des États-Unis. La transformation 
des menaces accroît d’ailleurs le rôle 
majeur central par les architectures de 
détection mais aussi par les systèmes 
informatiques et les algorithmes. La 
défense antimissile est donc un impor-
tant vecteur de discrimination techno-
logique qui s’exerce directement au 
détriment des États qui investissent 
insuffisamment dans l’ensemble des 
secteurs technologiques permettant 
son développement.
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Atlas světových měst Atlas současného vojenství
G L O B Á L N Í  S V Ě T   G L O B Á L N Í  S V Ě T  

Více než polovina lidstva žije ve městech. Jak vlastně vypadají 

dnešní města a s jakými výzvami se potýkají? Co mají města 

v Evropě, Americe, Africe a Asii společného a v čem se liší? 

Znalost těchto skutečností je jedním z klíčů k pochopení 

současného globalizovaného světa.

PŘES 90 MAP A INFOGRAFIK POMŮŽE POCHOPIT:

• jak žijí dnešní města, jaké je jejich obyvatelstvo a jak jsou 

řízena,

• jaké jsou jejich ekonomické slabiny a jakým způsobem se 

vyrovnávají s gentrifikací a narůstající sociální nerovností,

• jakým způsobem na ně dopadají změny klimatu 

a důsledky znečištění životního prostředí,

• jak do jejich života zasáhly globalizace,  

sdílená ekonomika a vyspělé technologie,

• jak se v nich bydlí a jak se jejich obyvatelé baví,

• jak se vyvíjejí různé modely městského  

uspořádání a jaká je čeká budoucnost.

Současný svět se vyznačuje značnou nestabilitou, vysokým 

počtem konfliktů a prudkým vývojem technologií. Jak na tento 

vývoj reagují největší světové mocnosti? Jak se proměňují 

armády a strategie USA, Číny, Ruska, Spojeného království 

nebo Francie? Více než 80 map a infografik a doprovodný 

text vám poodhalí silné stránky i slabiny jednotlivých aktérů 

a pojmenovávají největší geopolitická rizika pro svět.

ATLAS VÁM NABÍZÍ ANALÝZU TĚCHTO TÉMAT:

• proměny vojenských teorií a strategií světových hráčů,

• vojenské síly a možnosti států a mezinárodních organizací, 

ale i teroristických organizací nebo pirátů,

• hlavní ohniska napětí v Asii, na Předním východě, 

v Africe, v Arktidě a jinde,

• jak se vyvíjejí způsoby válčení a jak budou vypadat 

války budoucnosti,

• využívání vyspělých technologií, kyberútoky a kyberválky,

• dopady změn klimatu na vojenské strategie.

| 26 27 |

Proměny leteckých sil

V posledních třech desetiletích se 

výrazně mění charakter leteckých 

sil, jejichž možnosti díky technolo-

gickému pokroku neustále narůstají. 

Nejvíce to jde vidět na letectvu 

Spojených států, a s odstrupem za 

nimi u hlavních západoevropských 

velmocí. Ostatní státy v tomto 

ohledu stále zaostávají. Tento vývoj 

se týká především těchto oblastí:

- díky vývoji střel naváděných pomocí 

laseru a/nebo GPS jsou dnes letecké 

síly schopné přesného zásahu (řádově 

s přesností na jeden metr). Kromě zvý-

šené efektivity tento vývoj umožňuje 

držet menší množství vojenských sil;

- střely s plochou dráhou letu na velmi ;

- obtížná zjistitelnost, zejména  pomocí 

radaru, který omezuje detekční schop-

nosti nepřítele a umožňuje získat 

operační náskok pro vlastní letectvo ;

- vytváření sítí leteckých sil a ope-

račních center, což umožňuje větší 

flexibilitu leteckých operací a dyna-

mické cílení na pohyblivé cíle;

- rozšiřování možností bojových 

letounů, které umožňují i sbírat infor-

mace. Nová generace letadel (F-35) 

může sloužiot jako centrum taktic-

kého řízení operací;

- použití dronů, díky nimž lze zamezit 

vystavovat piloty nebezpečí sestřelení 

a snížit počet hodin až dní na obloze. 

Tyto teleoperační systémy jsou uži-

tečné i při průzkumu terénu, proto je 

využívají i výzvědné služby, ale v psole-

dní době se rozvíjejí i drony vybavené 

zbraněmi (nízkonákladové analogové 

drony vyvíjené podle amerického 

vzoru anebo ozbrojené minidrony, 

kterých využívají především organi-

zace stojící mimo státy).

Vzdušné síly, u kterých je hlavním 

vzorem americké letectvo, se musejí 

vyrovnávat se stále dokonalejší proti-

vzdušnou obranou, která stále častěji 

využívá nejnovějších technologií 

nebo se po uském vzoru zaměřuje na 

rozvoj detekčních prostředků a ome-

zení obtížnou zjistitelnost. Některé 

střely mohou být vystřelovány až do 

vzdálenosti několika stovek kilometrů 

a jiné zase umožňují likvidovat navá-

děnou munici. Existují tři možnosti jak 

takovou protivzdušnou obranu obejít. 

V nich pak spočívá budoucnost vojen-

ského letectva : zvyšování rychlosti 

díky hypersonickým střelám (s rych-

lostí vyšší než Mach 5), především ve 

Spojených státech amerických, Rusku 

a Číně; použití nízkonákladové munice 

a dronových rojů ; oslabování nepří-

tele kyberútoky.
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Operační potenciál

Vzdušné nosiče jaderných zbraní Letadlové lodě

Vzdušné operace neomezeného rozsahu

kdekoli na světě v nepermisivním prostředí

(silná protivzdušná obrana)

Vzdušné operace významného rozsahu v rámci jedné

polokoule v semipermisivním prostředí (řádově desítky 

bojových letadel využívajících systémy Link 16 a ISR)

Vzdušné operace omezeného rozsahu v rámci jedné  

polokoule v semipermisivním prostředí (< 10 bojových 

letadel s omezeným využitím systému ISR)

Ochrana vzdušného prostoru a podpora pozemních

sil (> 100 bojových letadel, avšak omezené možnosti 

nasazení)

Významné vzdušné síly

Bombardéry (vč. stealth)
Taktické letouny:
 -  vč. nejmodernější
  5. generace
 - včetně zastaralých
  strojů

Bojové/strategické drony
Stroje využívající ISR
Stroje využívající Link 16
Tankovací letouny
Transportní letouny

Zdroj: International Institute for Strategic Studies, Military Balance 2018.
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HLAVNÍ TYPY NÁMOŘNÍCH OPERACÍ

PRINCIPY VOJENSKÉ STRATEGIE

Světové oceány
Pro udržení velmocenského postavení a obranu svých zájmů a vlastního území bylo odjakživa klíčové 

ovládání moří a schopnost zamezit přílišného růstu moci svých soupeřů. Význam světových oceánů 

dokonce neustále narůstá v souvislosti s rozvojem námořních komunikčních tras a sítě podmořských 

kabelů, které jsou páteří globalizované ekonomiky. Zásadní je i otázka kontorly nad ložisky surovin a 

rybolovnými oblastmi. Z těchto důvodů se stály snaží posilovat i svou vojenskou přítomnost na mořích.

Les villes asiatiques, laboratoires  
de modèles métropolitains

To platí i pro země zejména v Asii, 

v nichž městské plánování provádějí 

státní úřady. Po roce 2000 se tato 

dynamika postupně přelévá i do jiho-

východní a střední Asie. Velký podíl 

na tom má mezinárodní spolupráce 

na urbanistických plánech tamějších 

měst a také ekonomický růst a posi-

lování velmocenského postavení 

Čínské lidové republiky, která se od 

roku 2013 snaží celou tuto oblast 

zapojit do svého plánu na vybudo-

vání Nové hedvábné stezky.

Nová hedvábná stezka 

a urbanismus
Záměrem budování Nové hedvábné 

stezky je zajištění plynulého přílivu 

surovin a získání nových odbytišť pro 

čínské investory. Ti investují přede-

vším do pozemní i námořní dopravní 

infrastruktury, budují logistické zóny, 

zvláštní ekonomické zóny a jsou aktivní 

i v oblasti nemovitostí. Investice do 

městského plánování   jsou vyhrazeny 

především čínským státem vlastně-

ným podnikům, především Chinese 

Communications Construction 

Company. Ve spolupráci s míst-

ními úřady se podílejí na budování 

standardizovaných městských zón 

a logistických center, námořních 

přístavů (jako například přístavu 

Hambantota a projekt přístavního 

města Colombo na Srí Lance), vnitro-

zemských logistických uzlů (například 

čínsko-kazašská zvláštní ekonomická 

zóna Khorgos) nebo také obytných 

čtvrtí (například projekt Forest City 

v Malajsii nebo MNC Lido v Indonésii). 
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Seules les agglomérations de plus de 2 millions d’habitants sont représentées.
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12-13    Les grandes villes asiatiques
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Les villes du Moyen-Orient, les grands travaux métropolitains

V prvním případě se jedná o velké projekty v oblasti infrastruktury a urbanismu.  Týká se tedy přede-vším   velkých městských aglomerací a regionálních center. Veřejná správa, předvším pak státní úřady, se zhlédly v megalomanských projektech, které již byly dokončeny, nebo se na nich  v současné době. Příkladem může být projekt Solidere na modernizaci středu města Bejrútu nebo zprovoz-nění automaticky řízeného metra v Rijádu. Urbanismus betonu, oceli a skla je viditelný také v Istanbulu, kde jsou plánovány nové mosty spo-jující oba břehy Bosporu, největší letiště světa, dálniční síť  a na padesát dalších staveb v oblasti infrastruk-tury, které jsou součástí městského plánu Istanbul 2023. Cílem tohoto stavebního megalomanství je podpořit obraz zdejších zemí jako moderních velmocí. Všechny tyto stavební projekty doprovázejí v Istanbulu, v Bejrútu i kdekoli jinde rozsáhlé demolice celých čtvrtí, pře-suny velkého množství místních obyvatel a čato i ničení chráněných přírodních lokalit. V jejich důsledku se místní trhy s nemovitostmi stávají obětí finančních spekulantů, dochází k zadlužování domácností a k narušo-vání tamějších ekosystémů. Většinou je organizují velké společnosti a holdingy, mnohé silně provázané se státní správou a  vládními elitami. Příkladem mohou být turecké kon-glomeráty* BTP, kterým se v Turecku přezdívá anatolští tygři.Druhým typem velkých staveb je budování míst, kde se lidé mohou potkávat a trávit volný čas. Příkladem jsou například obří nákupní centra, která se stala trvalou součástí iden-tity moderních měst ve většině zemí Perského zálivu, která od počátku 90. let 20. století zaznamenávají trvalý růst.  À Abu Dhabi, Dubaï ou Riyad, ils constituent un type d’espace public fortement absorbé par la modernité ultra-consumériste. Ces grands shopping malls se révèlent ainsi à la fois un reflet et un outil de multiples exclusions, principalement économiques, tout en étant souvent un lieu de sociabilités particulières, contournant certaines hiérarchies, en 

L I B A N O N

B E J R Ú T

WadiAbu Jamil

Mina al-Husn
Majidiyeh

S t ř e d o z e m n í  m o ř e

Zátoka
Zaitunay

Hustota zástavbyv oblasti určené pro výstavbu

Bourání stávající zástavby (projekt Solidere)

Vysoká

Čtvrti zasažené demolicemi po r. 1994Zbourané chráněné objekty
Zdroj: Schmidt, H. 1998; Verdeil, E.: Atlas du Liban, 2007.

Střední
Nízká
Zranitelná výstavba pod úrovnípobřežního útesu

300 m

20-21    La transformation d’une partie de Beyrouth par l’entreprise Solidere 
PŘESTAVBA CENTRA BEJRÚTU PROVÁDĚNÁ FIRMOU SOLIDERE

10

32

25

19

10

Galataport

Most mučedníků 15. července

Letiště Havalimani

Most sultána Selima
Linka metra

TURECKO

ISTANBUL

Č e r n é  m o ř e

M a r m a r s ké  m o ř e

Bo
spor

Významné projekty infrastruktury

Zdroj: Moyen-Orient, 2018; Radikal, 2011.

Dálnice
Mezistátní dálnice (Transport Corridor Europe-Caucasus-Asia, TRACECA)

součásti plánu Istanbul 2023

Plánovaný námořní kanál (Kanal Istanbul)Rezidenční výstavba TOKI: v tisících bytových jednotekEkosystém narušený výstavbouProjekt vyvolávající odpor

10 km

20-21    Les grands projets métropolitains d’infrastructure menés à Istanbul 

 ROZSÁHLÉ PROJEKTY VÝSTAVBY INFRASTRUKTURY  
V ISTANBULSKÉ AGLOMERACI

NOVINKA 
2023

NOVINKA 
2023



LINGEA S.R.O. 
VACKOVA 9, 612 00 BRNO 
TEL.: 541 233 160 
INFO@LINGEA.CZ 
WWW.LINGEA.CZ 
FACEBOOK.COM/LINGEA.CZ


