
Jižní Asie 
 
Státy: Pákistán – 141,5 mil. 
          Indie – 1014 mil 
 Nepál – 24,7 mil 
 Bhútán – 2 mil 
 Bangladéš – 129,2 mil (rozloha=ČR, 7 x víc obyvatel) 
          Srí Lanka – 19,2 mil 

Maledivy – 0,3 mil 
 
Fyzicko-geografické podmínky:  
 

Povrch: nížiny – Indogandžská nížina, pohoří – Himálaj, Karákorán, Hindúkuš, 
Východní a Západní Ghát (Z vlhčí, V sušší), plošiny – Dekánská plošina, řeky – 
Indus + Ganga + Brahmaputra, nejúrodnější ústí G + B (v deltě 800 obyv. /km2)  

Podnebí: vliv monzunů (od Arabského moře, od Bengálského zálivu) od června do 
září, průměrné srážky 3000mm/rok, 2. nejdeštivější místo na zemi – Čerapuňdží 
(průměr 1088 mm/rok), tropický a subtropický pás, ve vnitrozemí Indie relativně 
sucho (600mm/rok)  

Socioekonomické podmínky: 
  

Historie: Drávidové – zemědělci přišli před 5tis. lety, ze SZ přišli Arjové (s Z Íránu) 
s třídním systémem → vznik hinduismu a kastovního systému (třídění podle 
původu obyvatelstva – Arjové „lepší“, Drávidové „horší“, ze S + SV kočovné 
kmeny (1500 př. n. l.) – usídlili se v údolí Gangy a Brahmaputry → vznik 
buddhismu 

 kasta = barva pleti (brahmáni – kněží, kšajírové – bojovníci, šudrové – 
„služebníci“, nejnižší kasta, párijové  – „nedotknutelní“) 

 12. století – islamizace 
 Evropský vliv: Alexandr Veliký na Z regionu, 1600 1. kolonie na Cejlonu, 1602 

Nizozemska kolonizace 
1818 Britská kolonizace – Východoindická společnost => nejprve obchod po pár 
letech drancování, 2. polovina 19. století → konec VIS, rozmach Britského 
koloniálního panství („doba bílých sáhibů“, železnice, přístavy, něco málo 
průmyslu), rozmach průmyslu v Británii = Indie odbytištěm výrobků → kolaps 
Indického průmyslu a řemeslné výroby → zbídačená zemědělská země 
s pravidelnými hladomory a epidemiemi, vzdělávání Indů v Evropě = Indická 
samospráva a školství v Indických rukou        

Ekonomika a hospodářství: rozvojové státy s dominujícím zastaralým a nevýkonným 
zemědělstvím (přes 40 % EA v I.); z průmyslu je významný potravinářský, 
textilní, dřevozpracující (Bhútán, Bangladéš), chemický (Pákistán), strojírenský 
(Pákistán, Indie), hutní (Indie), rozvinutá drobná řemeslná výroba; největší 
zásoby nerostných surovin jsou v Indii a v Pákistánu; doprava je nejrozvinutější 
v Indii (důsledek koloniálního systému) → železnice (tři rozchody), námořní 
(Bombaj, Kalkata), málo silnic, bez napojení na zbytek světa, družice; rozvoj 
cestovního ruchu (Nepál, Bhútán, Bangladéš) 

      Indie je v současnosti jeden z nejrychleji se rozvíjejících států, nová moderní 
odvětví průmyslu (biotechnologie, elektrotechnika,…), vláda klade důraz na 
vzdělávání 

Obyvatelstvo: etnická rozrůzněnost X angličtina (více jak 100 jazyků, 15 úředních, 
sánskrt je velmi podobný slovanským jazykům) vysoká negramotnost (50–65 
%), nízká střední délka života (50–60 let), nízká míra urbanizace (10-30%) X 
rychlý rozvoj aglomerací a měst, vysoký přirozený přírůstek (2-3 %) → státní 
programy regulace porodnosti (bez většího úspěchu) X problémy s výživou, 
náboženství, nejvyšší hustota zalidnění v údolí Gangy a Brahmaputry (nad 
200obyv./km2)  



 Sikhové – původně sekta (míšení Hinduismu a Islámu dohromady), „poznávací 
znamení – nestříhané vlasy a vousy, turban, neuznávají kastovní systém, dnes je 
jich nejvíce ve státě Paňdžáb 

 
Desatero: 

1.   Střecha Světa 
2.   Život ovlivněný monzuny 
3.   Velké říční systémy s hrozbou povodní 
4.   Tři nejlidnatější země Světa 
5.   Rychlý populační růst 
6.   Tři kulturně náboženské regiony 
7.   Vliv koloniálního systému 
8.   Chudé rozvojové státy 
9.   Nedostatek přírodních zdrojů 
10. Neefektivní zemědělství 


