
Indický subkontinent

Region rozmanitosti, kontrastů a 

konfliktů



Indické jazyky

 jazykový babylon = 1652 jazyků

 oficiální jazyky: hindština a angličtina, 

dalších 22 úředních jazyků

 skupina indoíránské 74 %, drávidské 24 

%, tibetsko-barmské 2 %

 problém statusu jazykových skupin = 

posilování etnicity a nacionalismu



Etnické 

(jazykové) 

skupiny

Indie



Rozmanitost Indie



Pákistánské národy 

 Dominuje indoíránská skupina (98 %)

 95 % populace vyznává islám, (90 % 

sunitský)

 Většina jazyků využívá arabské písmo

 Pandžábci (42%) 70.7 mil., Paštúnové

(17%) 35.2 mil., Sindhové (14%) 24.8 

mil., Seraikové (10%) 14.8 mil., 

Muhadžírové (7%) 13.3 mil., Balúčové

(3%) 6.3 mil.



Pákistánské národy dle regionů



Historie Indie a Pákistánu

 Britská kolonie od 

poloviny 18. století

 Osvobozenecký boj –

Indický národní 

kongres a Muslimská 

liga; hlavní persony 

Mahátmá Gándhí a 

Jawaharlal Nehru

(hinduisti), Muhammad

Ali Džinnáh (muslim)

 nezávislost v roce 1947



Problematika dělení Britské 

Indie
 Rozpad na Indii a 

Pákistán - problém 

Kašmíru, Pandžábu 

a Bengálska

 masivní migrace 

doprovázené násilím 

mezi Indy, Muslimy a 

Sikhy

 vznik „největší 

demokracie“ světa



Válka o Kašmír

 1947, 1965, 1971, 1998

 Převážné muslimský region 

nárokovaný Indií, Pákistánem a 

Čínou

 Správa indická (43 %), 

pákistánská (37 %), čínská  

 Odlišné pohledy na budoucí 

uspořádání – Kašmířané 

většinově preferují nezávislost

 Problém jaderných zbraní a 

terorismu

 Nejvyšší bojiště světa –

Siačenský ledovec  5400 m n.m.



Konflikt v SZ Pákistánu –

Waziristán
 Konflikt mezi pákistánskou 

vládou a islamistickými 

organizacemi: Tehrik-i-Taliban

Pakistan (TTP), Jundallah, Lashkar-e-

Islam (LeI), Tehreek-e-Nafaz-e-

Shariat-e-Mohammadi (TNSM), al-

Qaeda, the Islamic State of Iraq and 

the Levant (ISIL)

 Počátek v roce 2004 –

zapojení Pákistánu do „války s 

terorem“ – snaha vytlačit Al-

Kaidu

 Velké ekonomické zatížení 

pákistánské ekonomiky –

hrozba politické nestability 

jaderné velmoci



Konflikt v Balúčistánu

 V Pákistánu cca 7 mil., v Íránu 2 

mil. Balúčů

 Balúčská osvobozenecká 

armáda (BLA) – teroristická 

organizace – požaduje 

nezávislost Balúčistánu

 Mobilizační faktory – etnické, 

sociální, náboženské

 Konflikt od 1948 – několik 

„žhavých“ fází (2003 – 2012), v 

současnosti snaha o politické 

řešení

 Internacionalizace konfliktu –

problém Íránu a Afghánistánu, 

možná podpora od Indie



Maoistický odpor v Indii 

(Naxalité)
 Vedle legální politiky CPI 

se objevuje ozbrojený 

odpor levicových radikálů 

– People's Liberation

Guerrilla Army (PLGA)

 6-9 tis. ozbrojených členů

 Působnost hlavně v tzv. 

„rudém koridoru“, útoky na 

vládní cíle, únosy a 

vydírání, útoky na vlaky

 Od roku 1980 registrováno 

14 000 obětí



Sikhové v Indii 

 Příslušníci Sikhismu – náboženství 

založeného na počátku 16.století

 Znaky Sikha: nestříhané vlasy a vousy, 

hřeben, meč, ocelový náramek, krátké 

kalhoty; muži se jmenují Sindh (lev), 

ženy Kaur (princezna) 

 Obývají stát Pandžáb (66 % populace) , 

sociálně značně výrazní od zbytku 

indické populace (vyšší postavení)

 Občasné nepokoje – boj za nezávislost 

(80.léta 20.stol.) – vražda premiérky 

Indiri Gándiové, protisikhské pogromy


