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starověkých Řeků stojících 

na úsvitu evropské civilizace, 

především tzv. zlatý věk 

5. a 4. stol. př. n. l.

ATLAS 
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vybudovat největší říši své 

doby

ATLAS 
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zachycuje období od 2. světové 
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světa a přetrvávající důsledky 
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ATLAS 
STUDENÉ VÁLKY

rozebírá všechny podoby 

konfliktu, který zachvátil 

celý svět od Koreje po 

Kubu a od Angoly po 

Afghánistán

ATLAS 
JAPONSKA

popisuje, jak vypadá dnešní 

Japonsko, jak se mění 

jeho společnost a jakými 

změnami prochází města 

i venkov

ATLAS 
MIGRACE

odhaluje podstatu trendů 

v pohybu skupin obyvatelstva 

v současném globálním světě, 

kam se lidé stěhují a proč, 

před čím a kam prchají
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Britská Indie ve válce
Indie jako součást britské říše roku 1939 vstupuje do války. Indové během operací vidí slabost Britů, což umocní jejich touhu 
po nezávislosti. Pád Singapuru drženého indickou armádou 15. února 1942 a následný japonský útok na Rangún jsou pro 
britskou přítomnost v Asii pohromou. Začátkem března se Japonci ocitají před branami Bengálska. Tři dny po obsazení 
barmského hlavního města, 11. března 1942, Churchill, přestože byl neústupným zastáncem říše, oznamuje zahájení smírčí 
mise vedené Staffordem Crippsem a jednání s indickými nacionalisty. Zdá se, že dny britské nadvlády v Indii jsou sečteny.

Národní indický prostor
Počátky indického národního hnutí 
sahají do konce 19. století. Snahou 
Kongresu vytvořeného roku 1885 je 
spojit všechny Indy v boji za nezávis-
lost. S návratem advokáta Mahátmy 
Gándhího z Jižní Afriky v roce 1915, kte-
rého brzy podpořil Džaváharlál Néhrú, 
dojde k vnitřní reformě Kongresu, 
ze kterého se stává hlavní politický 
činitel v Indii. Gándhí procestuje celý 
subkontinent, aby získal podporu pro 
myšlenku nezávislosti. Je iniciátorem 
nových způsobů protestů, jako je 
odmítání spolupráce s Brity a občan-
ská neposlušnost. Využívá denní tisk, 
působí na indické politické strany, orga-
nizuje veřejná shromáždění, stávky 
a tvrdě potlačované demonstrace 
(masakr u Amritsaru, 1919). Nakonec 
se mu podaří sjednotit celý indický 
národní politický prostor v názoru, že 
je třeba ukončit britskou nadvládu 
nad Indií. Rovnováhu sil v indickém 
národním hnutí však naruší nástup 
Alího Džinnáha do čela Muslimské ligy 
roku 1934. Džinnáh totiž razí názor, 
že zde existují dva na sobě nezávislé 
národy, tedy muslimové a hinduisté, 
které spolu nemohou žít v jednom 
národním státě. Roku 1940 v Láhauru 
proto vyslovuje přání, aby současně 
s nabytím nezávislosti subkontinentu 
vznikl stát zaštiťující všechny muslimy, 
Pákistán. Touto politikou zpochyb-
nil tvrzení Kongresu, že zastupuje 
všechny obyvatele Britské Indie.

Quit India as masters
V těchto politických a vojenských sou-
vislostech labourista Stafford Cripps, 
člen britského válečného kabinetu, 
v březnu 1942 navrhuje, aby byla 
Indie přeměněna na dominium se 
samostatnou vládou a současně aby 
byly zachovány muslimské provincie 
se svým statusem, jak je definovaný 

v roce 1935 v Zákoně o vládě v Indii 
(Government of India Act) předpoklá-
dajícím vytvoření federace na základě 
náboženského klíče. Úplná nezávis-
lost ovšem v tomto plánu nepřipadá 
v úvahu. Britové chtějí pomocí těchto 
návrhů získat podporu indických 
nacionalistů pro účast indických sil ve 
válce se zeměmi Osy.

Crippsův návrh však narazí na odpor 
Muslimské ligy, která odmítá jakékoli 
jednání, jehož konečným výsledkem 
nebude  vznik pákistánského státu. 
Kongres se naopak obává, že ústupky 
muslimům povedou k rozdělení Indie. 
A jak se ukázalo roku 1947, byly to 
obavy zcela oprávněné.

Aby opakovaně potvrdil sílu 
Kongresu, nechá Gándhí v Bombaji 
v srpnu 1942 schválit usnesení Quit 
India. Kongres požaduje úplnou 
nezávislost a souhlasí se zapojením 
veškerých indických sil ve válce po 
boku svobodných národů v případě, že 
Britové odstoupí z pozice vládců Indie. 
Gándhí a Néhrú jsou uvězněni a ve 
vězení zůstanou až do roku 1944. Po 
celé Indii následně propuknou spon-
tánní povstání, jejichž bilance je hrozivá: 
tisíc mrtvých a 92 000 uvězněných. 
Šířící se revolty ukázaly, jak významnou 
má Kongres v zemi podporu, ale také 
to, že Gándhího filozofie neposlušnosti 
a pasivní rezistence nemůže zabránit 
výbuchům násilí. Přestože hnutí Quit 
India samo o sobě Indii k nezávislosti 

nepřivedlo, Britové pochopili, že bez 
početné armády nadále není možné 
udržet Indii ve svém područí.

Účast Indů ve válce
Indové se nepřiklonili k myšlence 
Velké Asie prosazované Japonci 
a v Indii probíhá verbování do brit-
ské armády a zabavování majetku ve 
prospěch armády. Přínos Indické říše 
za války je pro Británii dokonce roz-
hodující, a to i přes protesty ze srpna 
roku 1942. Gándhí sám účast Indie na 
boji s Němci a Japonci příliš nepodpo-
ruje, Néhrú a další čelní představitelé 
Kongresu jsou nasazení indických 
vojáků nakloněni nepoměrně více. 
Indie naštěstí nikdy nebyla přímým 
dějištěm vojenských operací, protože 
pokus o japonský vpád na subkonti-
nent přes provincii Ásám ztroskotá.

Přesto se indická armáda početně 
rozrůstá. Zatímco v roce 1939 ji tvoří 
200 000 mužů, k lednu 1941 je jich již 
430 000 a v lednu 1942 na 850 000. 
V roce 1945 už čítá 2,5 milionů naver-
bovaných Indů. Většinu nákladů na 
tuto armádu nese samotná Indie. Je 
nejpočetnější armádou celého brit-
ského impéria a bojuje po celé Asii 
proti Japoncům a na Blízkém východě 
proti Němcům. Válečný konflikt 
v oblasti Suezského průplavu je zdů-
vodněn německou snahou přerušit 
trasu spojující Velkou Británii s Indií, 
která ostrovnímu království posky-
tuje základní suroviny. Britský dluh 
vůči Indii kvůli jejímu válečnému úsilí 
v roce 1945 dosahuje 4 miliard liber. 
Válka přesto měla pozitivní dopad na 
indické hospodářství, protože vedla 
k industrializaci Indie, kterou Angličané 
až do této chvíle zanedbávali.

V roce 1945 už není otázkou, jestli se 
Indie osamostatní, ale kdy a za jakých 
podmínek.

Slovo 
současníka
„Anglie a Spojené národy budou 
posuzovány právě na základě 
přístupu k osvobození Indie, která 
bude zdrojem radosti a naděje 

pro národy Asie a Afriky.“
Usnesení Quit India, srpen 

1942.
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Země, kde byla
nasazena Indická
armáda (1939–1945)
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Knížecí státy
534 296 mužů

(20,7 %)

Území pod přímou
britskou správou
2 047 430 mužů

(79,3 %)
Celkem

2 581 726 vojáků

BOJIŠTĚ INDICKÝCH OZBROJENÝCH SIL (1939–1945) PŮVOD PŘÍSLUŠNÍKŮ INDICKÉ 
ARMÁDY (1939–1945)

HNUTÍ QUIT INDIA (1942–1944)

VÝVOJ A PROMĚNY MĚST  
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Tři podoby městaVětšina japonských metropolí navazuje na model města vystavěného kolem hradu – Džókomači –, který se 

rozvíjel zejména od 17. století v období dynastie rodu Tokugawa. Nejvýše se nacházelo centrum moci, pod ním 

horní město, v dolních čtvrtích probíhal obchod a řemeslná výroba. Tato struktura se v podstatě zachovala 

dodnes, ale různé fáze industrializace jí dodaly novou dynamiku a zásadně proměnily centra měst.
Tokio: hypercentrum i venkov
Město nazývané Edo se začalo stavět 
v roce 1603 pod pevností, která stála 
na okraji planiny Musašino. Níže byla 
v blízkosti moře vybudována síť umě
lých kanálů a ostrůvků, postavených 
z materiálu vytěženého při hloubení 
vodních příkopů. Tady se nacházely 
lidové a později průmyslové čtvrti dol
ního města. Feudální páni, kteří byli 
povinni zdržovat se po část roku v Edu, 
si nechávali na rozlehlých svažitějších 
pozemcích stavět honosná sídla. 

Po období Meidži se z horního města 
stala měšťanská čtvrť. Níže položené 
historické dolní město prošlo rozsáh
lou proměnou. Čtvrtě lidových vrstev, 
které se přesunuly na sever a západ, 
nahradily komplexy obchodních 
a administrativních budov. Směrem na východ se rozpro

stírají obytné čtvrti, v nichž žijí 
příslušníci střední třídy. Ty vyrostly 
podél příměstských železničních tratí, 
na místě původních rolnických vesnic 
a rýžových polí. V poválečném období se zástavba 

podél tratí rozšířila až k dnešním sate
litním městům Tačikawa a Hačiódži. 
Realitní boom posunul čtvrtě rodin
ných domků a hranici města na okraj 
venkovské krajiny. Taková je Okutama, 
kde na ploše 225 km², tvořené horami 
(o výšce až 2017 m n. m.) a lesy, žije 
méně než 5 000 obyvatel. Změnil se nejen půdorys Tokia, ale 

i jeho vertikální profil, který se s rozvo
jem Šindžuku či renovací Marunouči 
v současnosti vyznačuje četnými 
mrakodrapy. Přesto zůstává Tokio měs
tem, v němž stále převažuje původní 
zástavba jednopatrové rodinné domky.

Sendai: regionální centrum 
s milionem obyvatelSendai, metropole regionu Tóhoku, se 

v souladu s tradicí rozkládá pod hra
dem. Hrad se proměnil v univerzitu 
a pod ním ležící obytné čtvrti se rozpro
stírají na pahorcích městského obvodu 
Aoba. 

Centrem služeb se stalo dolní město, 
ležící u řeky v blízkosti hlavního nádraží. 
První rychlovlak šinkansen sem dorazil 
v roce 1982. Za nádražím se rozkládaly 
průmyslové čtvrti vybudované před 
válkou. Ty byly zničeny při bombardo
vání v roce 1945 a během přestavby 
města je postupně nahradila příměst
ská zástavba. Město se rozšiřovalo do 
území rýžových polí, kde se nacházely 
levné pozemky a zeleninové zahrádky.

Urbanizace se šířila také podél 
hlavních komunikací vedoucích do 
průmyslové zóny v přístavu. Právě tyto 
nízko položené plochy (asi dva až tři 
metry nad hladinou moře) byly zapla
veny a zničeny tsunami, která oblast 
zasáhla 11. března 2011.

Aizuwakamacu: město v úpadku
Wakamacu, město pod hradem Aizu, 
bylo v období Edo nejsilnějším cen
trem regionu Tóhoku. Knížectví Aizu 
stálo na straně rodu Tokugawa, ze kte
rého pocházeli šógunové. V roce 1869 
byl rod Aizu poražen a Wakamacu 
padlo do rukou císařských vojsk. 
Přeživší válečníci (samurajové) spáchali 
v lesích na úbočí hory Higašijama hro
madnou sebevraždu. Za odpor proti 
císařově vládě bylo Wakamacu zba
veno role centra regionu a správním 
sídlem prefektury se stala Fukušima, 
malé město v centrální nížině. 

Bývalé feudální hlavní město, ležící 
mimo hlavní dopravní trasy, tak postihl 
osud nedůležitých, tzv. sekundár
ních měst. Čtvrť samurajů na kopci se 
vyprázdnila a rozpadla. Níže položené 
obchodní čtvrti kolem nádraží prodě
laly rychlý úpadek a na uvolněných 
plochách se začala zřizovat parkoviště. 

Nejnovější čtvrti vyrůstaly  v pří
městských oblastech, podél dálnic 
a okružních městských tříd. V těchto 
místech se daří zejména obchodům 
známých značek. Obvykle tak dochází 
k umrtvení tradičních obchodních cen
ter měst. 

Radioaktivita, která unikla do pro
středí po katastrofě z 11. března 2011, 
znehodnotila produktivní rýžová pole 
a omezila zájem spotřebitelů o saké 
nejvyšší kvality. Poškozen byl obraz celé 
oblasti. 

Ve městech bez hradů se funkce cen
tra přesouvá do míst kolem dopravních 
tepen a v obcích se statusem význam
ného církevního centra (tzv.  monzen 

mači) začíná nejvýznamnější oblast 
u dveří svatyně nebo chrámu. V oje
dinělých případech měst bez hradu 
(např. Sapporo a Jokohama) se urču
jícím faktorem lokalizace klíčových 
aktivit stalo zavedení železnice. Jádro 
města se zde nachází okolo nádraží.
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P40-41 Tokyo, Fukushima, Sendai
“P40-41Tokyo”

SENDAI (MIJAGI), 1 100 000 OBYVATEL: METROPOLE OBLASTI TÓHOKU

PREFEKTURA A MĚSTO TOKIO, 14 000 000 OBYVATEL: OD VENKOVA PO GLOBÁLNÍ HYPERCENTRUM

AIZUWAKAMACU (FUKUŠIMA), 118 000 OBYVATEL: STAROBYLÉ CENTRUM REGIONU V ÚPADKU

Pompeiovo východní dobrodružství (66–62)
Pompeius vedl válku proti Mithridatovi z Pontu a stal se pánem celé Malé Asie. Během dvou let se mu podařilo 

vypudit Mithridata, podrobit si Arménii a pokořit Kavkaz. Boje o následnictví mu daly záminku k zásahu v Sýrii 

a Palestině. Stejně jako Alexandr brázdil celý východ. Zřídil dvě nové provincie, Bithýnii a Sýrii, ale římskou 

dominanci si zajistil především pomocí řady klientských království, která byla považována za efektivnější 

a méně nákladná.

Výprava hodná AlexandraPompeiův zásah na východě je možné vysvětlit setkáním dvou výjimečných mužů, Pompeia a Mithridata. Velice ctižádostivý Mithridatés, král Pontu při Černém moři, snil o podmanění Malé Asie. Tato oblast zahrnovala i římskou provincii Asii, ale většinou se zde nacházela římská klientská království (Bithýnie, Kappadokie). Při prvním tažení se zmocnil provincie Asie a Řecka, ale generál Sulla ho donutil se z dobytých území zase stáhnout (89–85). Od roku 74 se Mithridatés opět dostal do konfliktu s Římem 

ve spojitosti s otázkou následnictví v Bithýnii. Generál Lucullus, skvělý stratég, ho vypudil z Pontu a přinutil jej, aby se ukryl u svého tchána, arménského krále Tigrana. Ale Lucullova tvrdost vyvolala odpor mezi jeho vlastními vojáky a intriky nepřátel vedly k jeho odvolání (67). Tehdy na scénu vstoupil Pompeius. Od mládí byl považován za nejlepšího generála své doby a honosil se přízviskem Magnus („Velký“). Během několika týdnů se vypořádal s piráty, kteří po desetiletí ohrožovali Středozemní moře. Když to uznal na nutné, neváhal porušit zákon, 

třeba když se ujímal velení, aniž by předtím dosáhl hodnosti senátora. Díky Maniliově zákonu byl pověřen vedením války a sjednocením vlády provincií Kilikie, Bithýnie a Pontu (66). Při bleskovém tažení si podrobil krále Tigrana (66) a znovu vyhnal Mithridata z Pontu. Starý král musel uprchnout na Krym. Pompeius ho pronásledoval a dostal se až ke Kavkazu. Bojoval tam s podivnými bytostmi, které jeho vojáci označili za Amazonky, mytické válečnice. „Nový Alexandr“ se dotkl hranic světa (65). Když se vrátil do Pontu, povolal si k sobě na jaře 64 do Amisu panovníky 
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z této oblasti a rozdělil mezi ně království, jako by byl král králů. Následně se musel uchýlit na jih, kde probíhal boj mezi dvěma seleukovskými panovníky o Sýrii. Oba sesadil a území anektoval. Další spor mezi panovníky ho přivedl do Palestiny. Jeho legie využily oslav sabatu, obsadily Jeruzalém a Pompeius vstoupil do chrámu, kam je pohanům vstup zakázán, aniž by jej však znesvětil (63). Pak se vydal ještě jižněji k nabaténským Arabům žijícím u Rudého moře. Tam se k němu dostala zpráva o Mithridatově smrti. Všichni včetně jeho syna Farnakéše ho opustili a nakonec byl zabit svým strážcem. Pompeius se tedy znovu vydal na sever k břehům Černého moře, aby s Farnakéšem sjednal mír. 

Odtud se mohl Pompeius vrátit do Říma, ověnčen slávou. Žádný imperátor za tak krátkou dobu neprošel tolika územími. Moderní historici často poukazují na to, že Pompeius dosáhl snadných úspěchů proti málo nebezpečným rivalům, protože Mithridatovi uštědřil rozhodující ránu Lucullus. Ale pro Římany té doby byl skutečně novým Alexandrem. 
Reorganizace východu: vznik klientských královstvíStředomořská Asie působila roztříštěným dojmem. Během 2. stol. př. n. l. se království Seleukovců, které ovládalo Malou Asii a Sýrii, rozpadlo a přenechalo prostor řadě anatolských království více či méně helenizovaných (Bithýnie, Pontus, Galacie). Poslední Seleukovci se stáhli do Antiochie v severní Sýrii, zatímco na jihu, v dnešní Palestině, vznikl židovský teokratický stát pod vedením dynastie Hasmoneovců. Římané si je podrobili, ale nezničili – spokojili se se vznikem dvou provincií, a to Asie, území odkázaných králem Pergamonu (133), a Kilikie, bývalého centra pirátství (101).

Po skončení válek s Mithridatem, mohl Pompeius mapu oblasti překreslit a přímo anektovat rozsáhlá území. K ničemu takovému se však neodhodlal, protože systém klientských států považoval za spolehlivější a méně nákladný. Vytvořil jen dvě nové provincie, Bithýnii (po vymření zdejší dynastie), rozšířenou o západní území Pontu, a Sýrii, která byla zkonfiskována Seleukovcům (a rozšířena o palestinské pobřeží). Ke Kilikii byla na západě připojena Frýgie, Lykaonie a Pamfýlie. Římané tak kontrolovali celé pobřeží od Černého moře po Egypt a sousedící provincie vytvářely jednolitý pás římského území. Východní Středomoří se stálo opravdovým římským mořem. Dále na východě si Tigranés udržel své arménské království a získal i Gordyéné na jihu, aby byl schopen zadržet Parthy. Mnohá území v srdci Anatolie získali tři galatští (keltští) vládci Castor (Tektosagové), Deiotarus (Tolistobogové) a Brogitarus (Trok mové). Své panství zvětšovali i místní tyrani jako Antipatros z Derb v Isaurii. Tento způsob rozdělení správy se ukázal natolik funkčním, že přežil také Marka Antonia a poté i Augusta.

VÝCHOD ŘÍŠE V ROCE 63 PO POMPEIOVĚ TAŽENÍ

Slovo klasika
Vypráví se, že v této bitvě bojovaly na straně barbarů i Amazonky. [...] Když totiž Říma-né po bitvě sbírali kořist, přišli také na amazonské štíty a boty.

Plútarchos, Pompeius, 38.
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