
 

 

 

 

Evropská civilizace a svět 

LS 2019 

 

 

 

 



Pojem Civilizace 

- 16. stol.: z franc. civilisé (= civilizovaný, kultivovaný) <= z lat. civilis (<= civis - civitas) 

- pův. v latině znamenalo ohrazené místo (srov. Hradec, Burg, ...) 

- zde: civilní, městský, měšťanský (vytříbených mravů)  X  venkovský/vesnický/barbarský 

 

v franc./angl. => civilisation / civilization 

jako určitý stav společnosti 

 

=> normativní význam, ideál (≈ normativní pojem Kultury) 

+ od osvícenství spojen s představou lineárního pokroku (Adam Ferguson)   

=> 19. stol.: evolucionismus 

- Lewis Henry Morgan: Ancient Society (1877) – koncept 3 stádií vývoje lidstva 

divošství  =>   barbarství   =>   civilizace 

(≠ antropol. pojem Kultury) 



 

- Norbert Elias: O procesu civilizace (1939) 

 

- fr. škola Annales: dějiny civilizací  

- zejm. Marc Bloch a Fernand Braudel 

- civilizace jako sociokulturní celek (≈ Kultura) 

 

- Arnold J. Toynbee: A Study of History. 12 vol. (1934–1961)  

 - srovnávací studium civilizací (celkem 28) 

 - koncepce cyklického vývoje: vznik – vzestup – pád 

 

- Samuel P. Huntington: Střet civilizací (1996) 

 

 

Kulturní areál 

- pův. v rámci studia původního 

severoamerického obyvatelstva 

=> rozšíření (srov. Areálová studia) 

- jádro a periferie 

- kulturní hranice a pomezí 

 
druhy:  

 formální 

 funkcionální 

 nativní 



 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

Samuel P. Huntington        Francis Fukuyama 

Střet civilizací, boj kultur      Konec dějin a poslední člověk 
a proměna světového řádu        (1992) 
  (1996) 
 

 



 

Evropa, Západ a Východ 
 

- pův. Evropa ≈ Západ, Asie ≈ Východ (viz ZS) => protiklad Západ X Východ 
 
- centrum řeckého světa = Hellady: Egeida – oblast okolo Egejského moře 

 

=> je mezi Evropou a Asií (Evropané vs. Asijci) 
 

- řec. Východ = ἀνατολή => Anatolie (= Malá Asie) 



- většina kultur je sebe-středná (srov. Čína – říše středu) 

řec. ὀμφαλός (Omphalos)  

= pupek světa (střed země),  
místo, kde je Země spojena s Nebesy 
(→ místo, kde lze mluvit s bohy) 

 
=> střed Světa + těžiště Řádu 

 
- ve starém Řecku byl v Delfách 
 
 
 
 
 
 

 
(založení: Apollón, Zeus a dva orli, Kronos; Montparnasse) 

 

 

 

 

 

 



 
Umbilicus urbis Romae  

- na Římském fóru (leg. zal. Romulem) 
- k němu a od něho  
měřeny všechny vzdálenosti  
 
srov. Axis mundi – osa světa:  
spojuje nebe, zemi a podsvětí 
 
 
 
 
lat. Východ = oriens        Západ = occidens 
(oriente sole = vycházející Slunce)     (occidente sole = zacházející Slunce) 

 
=> Orient          => Okcident   

(Ex oriente lux, orientální bohatství, despocie, expres, ...)      

 



 



- politická jednota X kulturní dualismus 
- politický dualismus (395): rozdělení Římské říše 
- politicko-církevní jednota X kulturně-církevní dualismu 
- politicko-církevní dualismus (1054): Velké schizma 
 

=> nový (jiný) protiklad Západ vs. Východ (pravoslavný) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

325: První nikajský koncil stanovil 3 patriarcháty, tj. místní církve/biskupství  
s učitelskou a justiční pravomocí nad ostatními: Antiochie nad Sýrií,  
Alexandrie nad Egyptem a Řím nad Západem  

381: První konstantinopolský koncil přiznal též Konstantinopoli (2. po Římu) 

451: Chalkedonský koncil též Jeruzalému 

=> Pentarchie 

Římský biskup = Patriarcha Západu x vypuštěno Františkem  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Exkurz: vztah pojmů Evropy a Západu 

v současnosti 

 

po r. 1945: Studená válka 

Západ vs. Východ 
 

 

 



 
 

(1959) 
po r. 1945: Dekolonizace => 3. svět 
 (koloniální mocnosti: západní státy, ... co Rusko?)   



 
po r. 1989: rozpad Východního bloku => konec trinitárního členění 
 
kol. 2000: bohatý Sever vs. chudý Jih 
 
od té doby: vzestup Číny, pak i Indie, dále BRICS 
- Nová studená válka 
- emancipace muslimského světa 
- ...          => Huntingtonova koncepce civilizací 
 

Co v jejím rámci znamená Západ? 
 
- zdaleka nejen Evropu (částečně díky úspěšnému kolonialismu) 
 
- jeho jádrem je anglosaský svět (civilizace) x je Latinská Amerika Západ? 
 

konec exkurzu 

 



Levanta 
 
- ze stř. franc. soleil levant = vycházející Slunce  

=> Východ 
 
- v rámci středověkého obchodu s Orientem 
=> to, co je na východ od Itálie (Benátek)  

=> východní Středomoří 
(východní Mediterán) 

                 Levanta v užším smyslu 
                 (Syropalestina) 

            
 

 
 
           Levanta 
           v širším 
           smyslu 

 

 



        Levantský obchod 
 
            pův. hl. Benátčané, příp. Janované   

 => Benátky „brána Levanty“ 

Levantinci – potomci italských  
    obchodníků v Levantě 

(římskokatoličtí)  
 
             
 
          

Galatská věž  
(1348),  
Istambul 

     Basilika  
     sv. Antonína  
     Paduánského  
     (1912), Istambul 

 

  



 
1536: obchodní smlouva mezi francouzským králem Františkem I.  

a tureckým sultánem Sulejmanem Nádherným 
 - právo obchodovat a usazovat se pro francouzské obchodníky  
  => rozvoj obchodu: hl. obchodníci z Marseille 

- právo zřizovat konzuláty 
=> Échelles du Levant 

 

 
Konstantinopol Smyrna Alexandrie severní Afrika 

Export 
z Levanty 

vlna • kůže • vosk 
vlna (z Angorských a Beypazarských koz) • 
hedvábí • mušelínové sklo • bavlna • plátno • 
koberce • drahokamy 

hedvábí • bavlna • káva • 
kožešiny • slonovina • 
koření 

kůže • len • 
obilí • korály • 
zlato 

Import do 
Levanty 

sukno • látky • papír • 
kovové výrobky 

sukno • stříbro (mince) 
sukno • korály • stříbro 
(mince) 

sukno • stříbro 
(mince) 

 
1592: Alžběta I. zakládá The Levant Company (obchodní společnost) 
1670: ministr Colbert zakládá La Compagnie du Levant 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les exportations de la grande draperie languedocienne aux échelles du Levant dans le dernier tiers du xviiie siècle.  
© Jean-Michel Minovez. 

 

 



1741: Marie Terezie nechává razit novou stříbrnou minci – tolar  
 - uplatňuje se mj. pro obchod s Osmanskou říší 
 => Levantský tolar (od reformy 1857 ryze pro zahraniční obchod) 
 - razí dodnes Vídeňská mincovna s letopočtem úmrtí Marie Terezie 
 - v Levantě užíván hluboko do 20. stol. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



Velká Sýrie = ِريَّة  ْ  Levanta (v užším smyslu) ≈ [Sūriyyah al-Kubrā] ٱل ُكب َرى ُسِو

též: přirozená/historická Sýrie; Syropalestina 
- vychází z odvolání se na historicky různý rozsah 

označení Sýrie (překrývá se s jinými) 
- 1920: Syrské arabské království 
=> potlačeno => franc. a brit. mand. správa 

(Sykes-Picotova dohoda z r. 1916) 
- dnes iredentistický pojem 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



 

Francouzská Levanta 
 
1920: Francouzský mandát Sýrie a Libanonu 
- mandátní území Společnosti národů pod správou Francie 
- zřízeny autonomní státy 
1925: Damašek + Aleppo 
=> Syrský stát   
1925/26: Libanon vyčleněn 
=> Libanonská republika 
1936: Alavitský a Drúzský stát 
začleněn do Sýrie 
1937-39: Sandžak pod společnou 
franc.-tureckou kontrolou, tur.  
okupace, referendum, anaxe 
=> provincie Hatay 
1943/44: Libanon a Sýrie 
   

 



 

2013: Islámský stát v Iráku a Levantě/Sýrii = راقالع في اإلسالمية الدولة  الشام و 

[ad-daula al-islāmiyya fī l-ʿIrāq wa-š-Šām] 
(po ofenzivě r. 2014 pouze Islámský stát – univerzalistické ambice)  

 

  ,Velká/historická Sýrie ≈ [ash-Shām] ٱلـشَّـام
Syropalestina, Levanta 

 
 

ash Shām, historická (velká) Sýrie, Syropalestina ≈ Levanta v užším smyslu 

Levanta v širším smyslu ≈ celé východní Středomoří 

Blízký Východ ≈ užší Levanta X Střední Východ (okolo Perského zálivu) 

obojí dohromady = Mašrek 

- Přední Asie (Blízký a Střední Východ + event. i Egypt; úrodný půlměsíc)  

 



 
Arabský svět 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

Maghreb      x      Mašrek 
 Východ = [al-Mašriq] المشرق       Západ = [al-Maghrib] المغرب
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- z pohledu Egypta jako politického, sociálního,  
i kulturního centra Arabského světa 

 

 



=> 
Egypt  

- nejlidnatější z arabských zemí (téměř 100 mil.) 

- Káhira (Cairo): největší z arabských měst (kulturní a sociální centrum) 
 za vlády Mamlúků (1250–1517) sídlo Chalífy => centrum islámského světa 

- univerzita Al-Azhar v Káhiře („islámský Vatikán“), zal. 970 

- Bibliotheca Alexandrina, zal. 2002 v Alexandrii, největší knihovna na březích  
Středozemního moře a Blízkém a Středním Východě 

- po 2. sv. v. centrum panarabského hnutí: 

  1958–1961: Sjednocená arabská republika  
     federace Egypta a Sýrie, počítalo se s Palestinou  

(členství zvažovali Irák a Jemen) 

   od r. 1945 sídlo Arabské ligy 
 



 
 
Další možnosti členění Arabského světa 
- kulturně-geograficky: středomořský X mimo středomoří („za limitem“) 
         mimo starověkou oikoméne, Felix Arabia 
- ekonomicky: chudý X bohatý (Záliv) 
- politicky: konzervativní X revoluční  
konzervativní: „ropné monarchie“ - absolutistické monarchie Perského zálivu 

= Rada pro spolupráci arabských států v Zálivu (Saúdská Arábie, Kuvajt, 
Bahraim, Katar, Spojené arabské emiráty a Omán) 

revoluční: po 2. sv. v. svrženy monarchie => marxisticky a nacionalisticky  
orientované režimy (1953 Egypt, 1957 Tunisko, 1958 Irák, 1969 Libye) => 
převraty, nástup diktátorů (Egypt: Násir, pak Husní Mubarak; Libye: 
Muammar Kaddáfí; Irák: Saddám Husajn, Tunisko: Burgiba, bin Alí; Sýrie: 
dynastie Asadů) => Arabské jaro => ??? 

mezi: „umírněné“ monarchie (Maroko, Jordánsko) a republiky (Alžírsko: 1954–
1962 Alžírská válka, 90. léta občanská válka) + zvláštní případy (Libanon; 
Palestina) 



   
Arabský svět a Islámský svět 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



Ne všichni muslimové jsou Arabové (viz Turci, Íránci/Peršané, Tataři, ...) 
Ne všichni Arabové jsou muslimové (srov. arabské křesťany, jezídy, drúzy ap.) 

ALE 
Arabština úzce spjatá s Islámem = liturgický a literární jazyk islámu 

(a rozšíření islámu spjato s arabskou expanzí a naopak) 

 
=> nearabské národy, které přijaly islám, většinou přijaly i arabské písmo 
 
- zpravidla si jej přizpůsobily:  
doplnily o grafémy (= písmena)  
pro fonémy (= hlásky), které arabština nezná 
 
- tak např. perština, turečtina (do r. 1928),  
paštština, balúčština, urdština, ujgurdština,  
dílem kurdština (též latinku a cyrilici) 
kazaština (pův. orchonské písmo, od 10. stol.  
arabské => 20. stol. cyrilice => 21. st. latinka)  

Arabské písmo 
- pochází z fénického písma 
- píše se zprava do leva 
- souhláskové písmo: zapisuje  
konsonanty x vokály výjimečně 
- jen kurzívní podoba 
- nerozlišuje minu- x majuskuly 
- 4 formy písmen (začátek slova, 
uvnitř, na konci, samostatně) 
 



Dálný Východ 
- „opravdový“ Orient 
- do novověku Evropě prakticky neznámý 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- globální Západ a Východ: 
Abrahámovská náb. vs. Karmická    => 
 

 

Alternativní pojetí Dálného Východu: 3 areály  
- jižní Asie (= Indický subkontinent),  
- jihovýchodní (= Indočína a Indonésie),  
- východní („velká Čína“ ≈ Sinosféra) 

 
 

 

Obvyklé pojetí Dálného Východu jako východní Asie 
(či Sinosféry) včetně ruského Dálného Východu 

 



Indie 
A) Západní Indie         
= Karibik (Velké a Malé Antily 
a Bahamy): kam doplul Kolumbus            
při hledání západní cesty do Indie 

- Západoindické společnosti 
17.–18. stol., obchodní spol. 
evropských zemí 

- souhrnné označení zdejších  
kolonií: Brit., Franc., Holand.,  
Dán., Špaň. Západní Indie 
 
 
 

- 1958–62: pokus o Západoindickou federaci 
z britských kolonií: Jamajka, Barbados, Grenada, ... 
=> samostatnost jednotlivě, příp. jedn. kolonie   

 

 



 
B) Východní Indie = jižní a jihovýchodní Asie 
- dle řeky Indus; povědomí už od starověku; Východoindické společnosti 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Přední Indie = Indický subkontinent X Zadní Indie = Indočína, Malajský  
           poloostrov, Indonésie a Filipíny 
 
       => označení koloniálních celků: 

Britská Indie (British Raj): Přední Indie  
+ Barma (fr. a port. enklávy) 

Francouzská Indočína: Tonkin, Annam,  
Kočinčína, Kambodža a Laos 

Britská Východní Indie (Britské Malajsko): Malajsie  
vč. Singapuru (= malajské státy,  
Průlivové osady, Sarawak a Sabah) 

Nizozemská Východní Indie: dnešní Indonésie 

Španělská Východní Indie: Filipíny 

 
 

 



Indický kulturní areál 

- též Indosféra (v lingvistice) či Sanskrit Cosmopolis (Sheldon Pollock 2006), 
či Velká Indie  
= oblast formovaná  
brahmánsko-hinduistickou 
(příp. budhistickou) 
náboženskou a kulturní  
tradicí (indianizace) 
 
Sanskrt: klasický indický 
liturgický a literární jazyk 
=> psaný Bráhmí či z něj 
odvozenými písmy => 
Bráhmická písma 
(hláskovo-slabičné;  
nejrozšířenější je dévanágarí)  
=> přejata i pro domorodé jazyky  

 



          
         => Bráhmická písma užívána jak  

v samotné Indii pro indoárijské (krom  
urdštiny a kašmírštiny) i drávidské jazyky,  
dále v JV Asii  
barmištinu, thajštinu, laoštinu, khmérštinu, ... 
též v Tibetu pro tibetštinu 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
(vlastní) Dálný Východ = východní (a JV) Asie 

 
- centrální roli má Čína => sinosféra 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Evropská expanze 
 
1. Zámořské objevy (Âge des découverte/Age of Discovery) 

: poč. 15. až konec 18. stol.   
: lépe zaoceánské – vykročilo se (lépe vyplulo) mimo starou dobře známou 
 oblast Středozemního moře (= starověká Oikúmené) 

A) Předpoklady:  
- kulturní vzestup Evropy (renesance a humanismus):  znovuobjevení Geographie 

Claudia Ptolemaia (cca 85–165) vč. mapy, 1406 Giacomo d'Angelo přel. do latiny, 
1477 tiskem v Bologni => ve známost v Evropě 

 
- ekonomický vzestup Evropy => obchodní zájem na přímém kontaktu s Indií 
 (hl. italské nám. republiky) X ovládali Arabové + turecká invaze 
 
- technologický pokrok: a) lepší konstrukce lodí (větší kýl, lepší kormidlo), 

umožňující plout na širém moři a pojmout dostatečné zásoby (a náklad) 
b) pokročilejší schopnosti navigace (kompas, astroláb) 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



- pracuje se zeměpisným souřadnicemi 
- zavedl počítání zeměpisné délky od západního okraje známého světa (nebyla 
známá záporná čísla): Islae Fortunatae   

≈ Kanárské ostrovy 
(znovu)objeveny ve 13. stol. => nejednota ve volbě konkrétního ostrova 
=> 1634: Ludvík XIII. svolává kongres evropských astronomů a geografů 
=> ostrov Ferro (El Hierro) – nejzápadnější => Ferrský poledník 

(právně zakotveno ve Francii, ostatní respektovali) 
 
1792: Revoluční konvent zrušil => Pařížský poledník  

(prochází středem Pařížské observatoře) 
 
X => ostatní nerespektují a stanovují si vlastní nulté poledníky 

- největší vliv UK 
 
1884: Washington, D. C., Mezinárodní konference => Greenwich 
- Francie akceptovala až 1911 
 



 
B) Průběh: 

Jindřich Mořeplavec 
portugalský král (vládl 1415–1460) 

 
- snaha obeplout arabské  
- objev a zabrání Kanárských ostrovů, Madeiry, Azory, Kapverdy 
1434 Gil Eanes obeplul mys Bojador (arab. Búdždúr) 
1445 Dinis Dias obeplul Zelený mys (port. Cabo Verde => Kapverdy) 
a doplul k ústí Gambie 
   a dále i po smrti Jindřicha => 
1471 dosažení rovníku 
1485 ústí Konga 
1488 Bartolomeo Diaz obeplul Bouřlivý mys (král Jan II.: Mys dobré naděje) 
 => Střelkový mys 
1498 Vasco da Gama doplul do Indie 
 
 



 
1492 Kryštof Kolumbus (Janovan ve službách španělské koruny; karavely Pinta, 
Niña a Santa María): Bahamy, Kuba, Haiti (Hispaniola) zde později první 
španělská (evropská) kolonie Santo Domingo 
 => Kolumbie 
1500 Pedro Álvares Cabral objeví brazilské pobřeží => Ilha/Terra da Vera Cruz 
1501–1503 Amerigo Vespucci se účastní výprav k brazilskému pobřeží 

(mj. se snaží obeplout „ostrov“ a najít cestu do Indie) 
=> 1503 latinský leták Mundus Novus – popisuje novou zemi a tvrdí, že to není 
jen ostrov, ale celý nový kontinent: Nový svět => zvětšení světa 

„... pozemský ráj, pokud vůbec někde je, nemůže být daleko odtud.“ 
1507 vychází Cosmographiae introductio… 
 - v něm Martin Waldseemüller: ab Americo Inventore …quasi Americi terram sive 
Americam [= od objevitele Ameriga …jako by to byla země Amerigova, proto 
Amerika] => Amerika 
 
1513 Vasco Núñez de Balboa překročil Panamskou šíji => Jižní moře (Pacifik) 
 



1519 vyplul Fernão de Magalhães (portugalec ve šp. službách), cíl obeplout Ameriku 
a najít cestu k Ostrovům koření 
 1520 Magalhãesův průliv => do Pacifiku (jméno) => Mariany, Filipíny 
 1521 na Filipínách zabit, ale zbytky výpravy dopluly 1522 
     => první obeplutí Země 
 
1577–1580 obeplul Francis Drake   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Terra Australis Incognita 
(Neznámá jižní země) 

- dle antické geografie 
(Aristoteles) má vyvažovat tíhu 
kontinentů na severní polokouli  
=> převzal Ptolemaios 
=> součást geografického  
kánonu 
 
- její hypotetická velikost se  
postupně zmenšovala 
 
=> Austrálie a Antarktida 
[Antarktida = naproti Arktidě] 
  
 
        Rumold Mercator. Atlas sive Cosmographicae Meditationes ... 1595 

 



Abel Tasman ve službách nizozemské Východoindické společnosti 
1642–1643 objevil a zabral dnešní Tasmánii (pův. Anthoonij van Diemenslandt  

na počet Generálního guvernéra Nizozemské Východní Indie; později zabralo 
UK => trestanecká kolonie, 1855 přejmenována na Tasmánii) a  
Nový Zéland (původně jej nazval Staten Landt [= Země Stavů] X 
v soudobých atlasech Nova Zeelandia), Tongo a Fidži 

1644 prozkoumal Z, SZ a S pobřeží Austrálie – pojmenoval Nové Holandsko 
- dlouho považováno za součást Jižní země (Zuidlandt) 
- 1770 James Cook prozkoumal V pobřeží =>  

pojmenoval Nový Jižní Wales a zabral pro UK 
 (=> Nové Holandsko pro Z část kontinentu) 
- 1801 Matthew Flinders obeplul Austrálii => potvrdil, že jde o jeden kontinent 
 1804 doporučil název Austrálie jako zastřešující pro N. Hol. a N. J. Wales 
 1824 přijala britská Admiralita 
 
1775 J. Cook překročil Jižní polární kruh a přistál u antarktického ledovce 

 



 
Emanuel Bowen. A Complete map of the Southern Continent ... 1744 



 

Kolonialismus 
 
Kolonie – z lat. colonia <= z colonus = usedlý, osedlý, osadník | osada 

=> označení nové osady vlastních lidí (obch. stanice, přelidnění, ...) 
původně závislé na mateřské zemi/obci (αποικία – μητρόπολις) 
později často osamostatněné 
 - ve starověku: Fénicie a Řecko (srov. Velká řecká kolonizace) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
=> Římané pojmenovali jako colonia + přidali další význam:  
 - ovládnutí dobytého území (srov. Rumunsko) 
 - zaopatření bezzemků a veteránů 

- nástroj šíření římského (politického i kulturního) vlivu: 
na jednu stranu vlastními lidmi 
na druhou udělováním (privilegovaného) statutu místním osadám    
 (=> základ městské kultury v Evropě; Kolín) 
 
 
- středověká kolonizace: osidlování pustých území (=> ekonomický i politický 
vzestup + řešení přelidněnosti v oblastech původu kolonistů) 
 
 
- novověké kolonizace: kolonie = država, závislé území (zpravidla zámořské) 
 (a zpravidla ekonomicky vytěžované) 
 
 



Typy kolonialismu 
 
a) osídlovací: cílené osazování nových/cizích území vlastním obyvatelstvem 
(kolonisté, osadníci, pionýři) za účelem ovládnutí, ekonomického rozvoje, řešení 
přelidnění (starověká a středověká kolonizace, dílem moderní) 

=> evropský model společnosti (tzv. „bílé kolonie“) 
 
b) exploatační: ovládnutí určitého území za účelem jeho vytěžování zpravidla 
prostřednictvím těžby přírodního bohatství či kontrolou obchodu  

(zde nemusí jít vždy o přímou kontrolu území: přístup na trh  
+ privilegia pro vlastní obchodníky + vliv na politické rozhodování,  
často prostřednictví mezinárodních smluv – protektoráty či form. nezávislé) 

=> původní společnosti zůstávají (tzv. „barevné kolonie“)  
ale ovlivněny evropskou kulturou => část z ní přebírají a přetvářejí si  
=> hybridní kulturní formy (zkoumají Postkoloniální studia)  
 
c) smíšený: kombinuje prvky obou;  

• Neokolonialismus: postkoloniální exploatace bez přímé kontroly 



Doba iberské dominance (15. – 16. stol.) 
 
- Portugalsko a Španělsko: z okrajové pozice do centra 
(přesun světového obchodu z Mediteránu na světový oceán) 
- rivalita => 1479 smlouva z Alcáçovas  

- mezi Katolickými panovníky Kastilie a Aragonu a Alfonsem V. Port. 
- 1481 potvrzena bulou Aeterni regis papeže Sixta IV. 
- Kanárské ostrovy Španělsku, Azory, Madeira, Kapverdy a Guinea Port. 
- Portugalsku též všechny země na jih od Kanár 

 
1494 smlouva z Tordesillas (Katol. panovníci Kastilie a Aragonu + Jan II. Port.) 

- již 1493 papež Alexandr VI. (Borgia) bulou Inter caetera stanovil jako dělící 
linii poledník 100 nám. mil západně od Kapverd: na Z Šp. X na V Port. 
=> Port. nesouhlasí => 370 nám. mil záp. od Kapverd: Tordesillaský poledník 

 (Sféry vlivu: Španělsko Nový svět X Portugalsko Starý svět + Brasilie) 
- kol. 1520 střetly se na druhé straně => spor o Moluky => 

1529 smlouva ze Zaragozy: 17° vých. od Moluk:  
Portugalsku Asie a přilehlé ostrovy X Španělsku Tichý oceán 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

=> nároky vznášeny i na moře X ostatní země odmítly  
(sml. z Tordesillas oficiálně zrušena r. 1750) 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

Portugalské impérium 
- první opravdu globální říše; obchodně zaměřená: síť obchodní stanic (faktorií) 

(hlavní: Goa, Malaka, Makao, Nagasaki) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
zlato, slonovina, otroci (Afrika); koření, látky (Asie), curk. třtina, káva (Brazílie) 

 



 
1499–1500 João Fernandes Lavrador prozkoumal pobřeží Grónska  
a SZ S Ameriky => Labrador 
 
1507 základna na Ilha de Moçambique (dle sultána Mussa Bin Bique) 
  
1505 založeno Vicekrálovství Portugalské Indie 
1510 ovládnuta Goa: centrum Vicekrálovství 
1511 Malakka  => cesta do V Asie => Moluky 
1542 založena stanice v Nagasaki 
1544 Tchaj-wan, pojmenován Ilha de Formosa 
1553 Makao 
 
- v lednu 1502 Gaspar de Lemos objevil na brazilském pobřeží zátoky Guanabara, 
považoval ji za ústí velké řeky => nazval ji Lednová: port. Rio de Janeiro   
1555 francouzský pokus proniknout do J. Ameriky: v zátoce Guanabara na 
ostrůvku Seripige založena kolonie France Antarctique (+ pevnost Forte Coligny) 
1567 Portugalci vyvrátili => založili svou kolonii – dnešní Rio  



 

Španělské impérium 
 
1402: počátek osidlování Kanárských ostrovů 
1492: dobytí Granady => završení Reconquisty (=>expanze v S Africe x Osman.) 
+ objevení Západní Indie: Hispaniola (ze špan. La Española, tj. španělská) 
=> (La Nueva Isabela) Santo Domingo: „Brána Karibiku“  

- centrum šp. správy a další expanze = Conquista: 
Juan Ponce de León (primárně hledal pramen mládí): 
 - Puerto Rico („bohatý přístav“) 
 - Pascua Florida („Květná neděle“) 
 
  
 
 
 
 
              Kolumbův dům    Katedrála v Santo Domingu (nejstarší v Americe) 
        v Santo Domingu 

 

 



1515: Diego Velázquez de Cuéllar zakládá Havanu na Kubě (obojí z Taínštiny) 
1521: Fernán Cortés vyvrátil říši Aztéků =>  
na troskách Tenochtitlánu (hl. m. Aztécké říše) založeno Ciudad de México 
1535: na dobytých územích zřízeno místokrálovství Nové Španělsko (hl.m.CdMx) 
 (= šp. ostrovy v Karibiku, stř. Amerika, Venezuela, dnešní JZ USA, Filipíny) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

 



1513: Vasco Núñez de Balboa překročil Panamskou šíji a objevil „Jižní moře“ 
1532/33: Francisco Pizarro vyvrátil říši Inků  
1535: založil Limu 
1542: zřízeno místokrálovství Peru (hl. m. Lima): JAmerika + Panama  
1716: vyčleněna Nová Granada (hl. m. Bogota) 

(≈ Panama, Kolumbie,Venezuela, Ekvádor) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1776: vyčleněno místokrál. Río de la Plata 
(≈ dnešní Argentina, Paraguay, Uruguay a Bolívie)  

 



Systém konvojů 
Španělsko          Portugalsko 

 Flota de Indias (Veracruz – Sevilla)       Armadas da Índia  
Galeón de Manila (Manila – Acapulca)       (Lisabon – Goa)    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



• přísun drahých kovů do Evropy (kořist z indiánských říší + objev stříbrných  
 dolů: v mexickém Guanajuatu a Zacatecas a v bolivijském Potosí) 

=> vzestup Španělska (politický i kulturní: Siglo de Oro) + cenová revoluce 
> říše, nad kterou Slunce nezapadá < 

 
• Kolumbovská výměna [dle CROSBY, Alfred. The Columbian Exchange ... 1972.] 
 

Nový => Starý 
kukuřice, rajčata, brambory, kakao, vanilka, tabák 
kaučukovník, syfilis 
 
 

Starý => Nový 
citrusy, jablka, banány, cibule, kávovník, pšenice, rýže 
podzemnice olejná, kůň 
 
 
 

 



 
- práva indiánů, redukce,  
- míšenci (kasty) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
od posl. třetiny 16. stol. postupný úpadek politické moci Španělka: 
- 1581: Utrechtská unie vyhlašuje nezávislost  

=> Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden, od 1585 fakticky nezávislé  
- 1588: porážka španělské Armady anglickým loďstvem (Filip II. vs Alžběta I.) 

(Grande y Felicísima Armada, resp. Armada Invencible) 
 
 
 
 
 
 

 
bitva u Gravelines  

- 1598: Edikt nantský (Jindřich IV. Navarský)  
=> konec náboženských válek ve Francii => konsolidace 

- 1659: Pyrenejský mír (ukončena šp.-fr. válka od 1635) 
 => Španělsko ztrácí velmocenskou pozici => hlavní velmoc Francie  

 



 

Nástup Nizozemí, Anglie a Francie (17.–18. stol.) 
 
Nizozemí: 1585 fakt. nezávislé 
=> Zlatý věk (konec 16. až poč. 18. stol.) 
- protoprůmyslově vyspělá oblast 
- vysoká míra urbanizace 
- reformovaná církev (kalvinisté) 
- významné přístavy 
=> rozvoj raněkapitalistické ekonomiky:  

1602: Vereenigde Oost-Indische Compagnie 
+ burza cenných papírů 

1609: Amsterdamsche Wisselbank  
 (první moderní banka: fin. služby) 
 
 
 

 

Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden 
(konfederace Holandu, Zeelandu, Fríska, Groningenu,  
Utrechtu, Gelderlandu a Overijsselu): 1585 fakt. nez. 
1609 Šp. uznává de facto, 1648 Šp. uznává de jure 
 



 

Tulipománie  
(Tulipánová horečka 1634–1637) 

 
• tulipán (tulipa) pův. střední Asie => přes Persii 
během 15./16. stol. do Levanty  => 
1593 do Nizozemí (univ. zahrada v Leidenu) 
=> šlechtěním různé varianty a barvy, růst obliby 
poč. 17. stol.: tulipánová burza 
pův. cibule za 1 gld. => růst  
=> vrchol 1634–1637 (až 4600 gld.) => pád  
 
 
 
 
 
 

 THOMPSON, Earl. The tulipmania: Fact  
  or artifact? Public Choice 130 (2007), pp. 99–114. 

 

 



 

Hugo Grotius (1583–1645): Mare liberum 
 
1603: 3 holanské lodě zajaly u Singapuru 
port. karaku Santa Catarina plující z Makaa 

(náklad čín. hedvábí a porcelánu, též pižma) 

1604: Soud Amsterdamské admirality potvrdil 
propadnutí majetku (válečný stav)  
=> kontroverze (Grotius pověřen odpovědí) 
1609: Elzevier v Leidenu vydává Grotiovu  
odpověď Mare liberum 
- proti mare clausum  
- na základě přirozených principů spravedlnosti 
- každý národ má právo obchodovat s ostatními 
- moře je jako vzduch, nemůže nikomu patřit 
 
=> všechny národy se mohou po moři  
volně plavit a obchodovat 

 



X Španělsko a Portugalsko proti 
1635: John Selden: Mare clausum ... hájí anglické nároky na moře  
 - moře lze ovládat jako souš =>  
1702: Cornelis van Bijnkershoek: De dominio maris ... => třímílový limit  
- územní výsost lze uplatňovat pouze v pobřežních 
(výsostných) vodách (pův. 3 n. míle = na dostřel děla, 
dnes 12 n. mil od linie, kde při odlivu moře ještě omývá zemi) 
      X      zemi 
- ostatní je volné moře = platí jen mezinárodní právo 
tzn. (v dnešní dikci):  
 - žádný stát nad ním nemůže vyhlásit svrchovanost 
 - právo plavby pro všechny národy (pod vlajkou) 
 - právo rybolovu (limitováno mezinár. regulací 

chránící zachování živých zdrojů) 
 - právo kladení podmořských kabelů a potrubí 
 - potírání pirátství a otrokářství 
 - právo pronásledování 
(v moderní době se práva států rozšiřují, viz tabulka)  

Současnost 
1984: Úmluva OSN o 

mořském právu 

 



 

Nizozemská východoindická společnost 
 
- zal. 1602, ofic.: Vereenigde Oost-Indische Compagnie, zkr. V. O. C. 
- monopol na obchod v oblasti Indického oceánu 
- právo spravovat zabrané oblasti, uzavírat smlouvy s místními 
vládci, udržovat ozbrojené síly => vytlačování Portugalců: 
1605/6 Moluky 
1619 v ústí řeky Ci Liwung na Jávě založena osada Batavia (dnešní Jakarta) 
=> centrum Nizozem. panství ve V Asii  
=> 1641 Malaka, 1656 Cejlon, 1663 Kóčin  
a Kalikat v Indii ... * 
18. stol.: vytlačují Britové, udržela indonés.  
1799: V. O. C. zrušena => majetek i závazky 
převzaty Nizozemskou vládou 

=> Nizozemská východní Indie 

1945/49 nezávislost => Indonésie 

 

 



 
* též obchodní stanice na africkém pobřeží:   
1652 Jan van Riebeeck zakládá u mysu Dobré naděje Kaapstad (Kapské město) 
=> pokračování kolonizace a osídlování okolí => provincie Kapsko 
 Búrové/Afrikánci; 1814 Británii 
 

Nizozemská Západoindická společnost 
 
- zal. 1621, ofic.: Geoctroyeerde West-Indische Compagnie, zkr. WIC či GWC 
- monopol na obchod s Amerikou a Z Afrikou 
1614 na severoam. pobřeží u ústí Hudsonu založena kolonie Nové Nizozemí 
1625 od indiánů Lenapů odkoupen ostrov Manhattan  

zde založen Nový Amsterodam => hl. m. kolonie 
1658 založeno předměstí Nový Haarlem 
1664 ovládli Angličané => Nový York (NY) 
 (dle vévody z Yorku, později Jakuba II.) 
1674 potvrzeno (Westminsterský mírem - ukončil  
 3. Anglo-Nizozemskou válku)    Pearl Street  



=> náhradou Nizozemsku Anglií postoupen Surinam => 
Nizozemská Guyana (od r. 1975 nezávislá jako Surinam) 
 - intenzivní plantážové hospodářství (cukrová třtina, bavlna, tabák) =>  

- dovoz otroků z Afriky, někteří utíkají a usidlují se v pralese: „černoši z buše“ 
- po zrušení otroctví dováženy námezdní pracovníci z Indie a Jávy 

 => multietnická a multináboženská populace 
 
Karibik: Nizozemská západní Indie => dnes Nizozemské Antily 

ostrovy: Aruba, Bonaire, Curaçao, Saba, Svatý Eustach (Sint Eustatius) 
jižní část ostrova Svatý Martin (Sint Maarten) 

 
 
 
 
 
 
         Willemstad, 
         hl. m. Curaçaa 

 

 



 
Anglie 

• do stř. Ameriky: Britská Západní Indie 
(Jamajka, Bahamy, Barbados, Trinidad a Tobago,  
Brit. Guyana, Brit. Honduras, ... ) 
 => anglofonní Karibik (Karibská angličtina) 

- svébytná literatura, umění, hudba, ... 
 
1958–1962 pokus o Západoindickou federaci 
  => (většinou) osamostatnění jednotlivě  
 
1973 Karibské společenství (podle ES/EU) 
  - společný trh, soud, univerzita 
   (University of the West Indies), ...,  

výhledově měna (dnes jen částečně:  
Východokaribský dolar) 

  - nově přijat i Surinam (95) a Haity (02) 
 

1707: Zákon o Unii 
 Anglie + Skotsko => 
Spojené království Velké Británie 
 
1801: připojení Irska 
=> ... a Irska 
 
1922: rozdělení Irska: 
Irský svobodný stát (dominium,  

1937 plná nezávislost) 
Ulster (zůstává součástí UK) 
=> ... a severního Irska 
 

Britské impérium 
1931: Britské společenství národů 
1947: Společenství národů 
 (Commonwealth of Nations) 



 
• do S Ameriky: východní pobřeží, většinou formou vlastnických kolonií 

1606: založena Londýnská a Plymouthská společnost =>  

1607: Londýnská spol. zakládá první anglickou kolonii Virginie 
 (po bojích s indiány od r. 1624 královská kolonie) 

1620: Otcové poutníci na lodi Mayflower vypluli z Plymouthu do Nové Anglie:  
založili Plymouth (1691 připojen do Mass. ↓) 

1628 Plymouthská spol. zakládá kolonii Massachusetts a  

1630 Boston (=> hl. m. Mass.), vedení společnosti přeneseno sem 

1632 lord Baltimore zakládá Maryland: utíkají sem hlavně katolíci 

1636 Roger Williams odchází z Mass. => zakládá Rhode Island  
- nábožensky tolerantní 

... 



 
Východoindická společnost 

 
- zal. 1600, of. East India Trading Company 
- monopol na obchod s Indií + privilegia: vyhlašovat válku  
a uzavírat mír s domorodými vládci, spravovat získaná území,  
soudit a trestat místní obyvatelstvo, razit mince (jen pro Indii) 
 
 
 
 
 
 
 
 
              ½ Anna EIC [1 Anna = 1/16 Rupie] 
 
 
           Vojáci EIC  

 

 

 



 
Francie – 1. imperium 
- již od 16. stol., ve větší míře po konsolidaci po skončení náb. válek 
1664 ministr Colbert zakládá  

La Compagnie française des Indes orientales (převzata státem 1769) 
La Compagnie des Indes Occidentales (zanikla již 1674) 

- obchodní společnosti ale nehrají takovou roli jako u niz. a angl. 
 
V Indii: 1527 první kontakt (ruenští kupci), 1664 společnost  
 
V J a stř. Americe: France Antarctique (1555–1567)  
- Guyana a ostrovy v Karibiku  
(1624 Sv. Kryštof, 1635 Guadeloupe a Martinic,  
1651 Sv. Lucie, ...)  
- 1659 Saint-Domingue  
(Z část Hispanioly + přilehlé ostrovy 
vč. Tortugy) 
  



 
v S Americe podél velkých řek: 
a) okolo ústí a toku  
řeky sv. Vavřince:  

Nová Francie 
- první průzkumy ústí již 1534 
- 1608 založeno město Quebec  
(=> hl. m. Nové Francie)   
- 1701 založen Fort Detroit  
  
b) podél Mississippi:  

1683 Louisiana 
- 1718 zal. Nový Orleans (hl. m.) 
 
Sedmiletá válka (1756–1763) 
=> ztráta většiny pozic v Indii a S Americe (zde zůst. jen Saint-Pierre a Miquelon) 
(Louisiana postoupena Španělsku za vstup do války,  
1803 získána Napoleonem a obratem prodána USA 

 



 

1. vlna dekolonizace 
 
1776–1783: Válka za Nezávislost => USA (UK zůst. v Am. Kanada a Karibik) 
1791 – 1804: povstání otroků v Saint-Domingue (T. Louverture) => Haity  

(1. samostatný černošský stát) 
1808: vzpoura španělský kolonií (Simón Bolívar) => do r. 1830 nezávislé 
 (Šp. zůstává v Americe jen Kuba a Portoriko) 
1822: Brazilské císařství (1889 republika) 
 
 
 
 
 
 
             Simón Bolívar =>      Pedro I., Brazilský cís.: 

 
       <= T. Louverture 

  
 



 

Nový kolonialismus (19.–20. stol.) 
- převážně exploatační X ale osídlování středozápadu USA, též jinde 
- souvisí s průmyslovou revolucí: potřeba surovin + odbitu pro výrobky 
- od poslední třetiny vstupují nové velmoci (+ vize civilizační mise):  

Německo a Itálie – nově sjednocené země => snaha o zámořskou expanzi,  
(u Německa zpočátku bržděno Bismarkovým nezájmem o tuto oblast) 
Japonsko – první industrializovaná kulturně neevropská země  
USA – velmocenská politika vůči stř. a J Americe (Monroeova doktrína 1823) 

- snaha obsadit ještě neobsazená území => Rvačka o Afriku (závod, zápas o A.) 
- kolem r. 1900 prakticky celý Starý svět buď přímo pod nadvládou koloniálních 
mocností nebo nepřímo (formou dohod umožňujících přímý přístup na trhy a 
imunity pro obchodníky ap., např. v Číně)  
- po 1. sv. v. Německu kolonie odebrány (jako Turecku neturecká území)  
=> mandátní území Společnosti národů => po 2. sv. v. poručenská území OSN   
- po 2. sv. v. se rozpadá (hlavní vlna v 60. letech: UK a Fr., v 70. letech Šp. a Port. 
po pádu Frankova a Salazarova režimu; dozvuky později; 1997 britský Hongkong 
a portugalské Macao předány ČLR)  



Velká Británie 
- Indie: 1857 velké povstání => potlačeno, ale državy EIC přebírá Koruna 
=> Britská Indie, též Britský Rádž (dnešní Indie, Pákistán, Bangladéž a Barma; 
1876 císařství): v čele místokrál, kombinace přímé správy a vazalských knížectví 
 
 
 
 
 
 
             vlajka Britské Indie (British Raj) 

 
 
 
 
               
                 
 
červeně: území pod přímou britskou správou; žlutě: vazalská knížectví (protektoráty)    1 rupie 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Afrika: UK hlavně do V Afriky 
doktrína: od Káhiry po Kapské město 
tj. získat souvislý pás kolonií 
od Káhiry po Kapské město, ale 
vklínili se Němci v Tanganice 
=> až po 1. sv. v. získalo UK  
Tanganiku jako mandát Spol. Nár. 
(později federace Tanganiky  
a Zanzibaru => dnešní Tanzanie) 

- z ostatních oblastí nejdůležitější 
Nigérie: delta Nigeru, dnes  
nejlidnatější země Afriky, také  
největší ložiska ropy v Africe, zár. 
rozštěpena křesť. S x muslim. J   
(+ na S Boko Haram) 

- speciální situace v J Africe:  
od 17. stol. osídlovali Nizozemci    

 

Cecil Rhodes (brit. koloniální podnikatel) karikován 
jako Rhodský kolos spojující telegrafem Káhiru a 
Kapské město (symbol britské kolonizace Afriky),  
„The Rhodes Colossus Striding from Cape Town to 
Cairo“. Punch, 10 December 1892. 



=> v 19. stol. stol. již tradiční starousedlíci: Búrové (z niz. boer = sedláci)/Afrikánci 
- silně konzervativní, kalvinisté, rasističtí 
1795 invaze UK => ovládne => zřízena kolonie Kapsko => konflikty s Búry 
=> 30. a 40. léta 19. stol.: Velký trek (Die Groot Trek) Búrové odcházejí na SV za 
Oranžskou řeku a zakládají vlastní samostatné státy (republikánské), nejdůležitější: 
 - Oranžský svobodný stát  

- Jihoafrická republika (též Transvaal, tj. za řekou Vaal; X ne dnešní JAR!) 
od 1860 hl. m. Pretoria; nález zlata v Gautengu => 1886 zal. Johannesburg  

další expanze UK => 1. búrská válka (1880/81): UK odraženo 
2. búrská válka (1899–1902): porážka Búrů  
=> UK anektuje => britské kolonie 

Oranžsko, Transvaal a Natal  
1910: společně s Kapskem sloučeny do  
Jihoafrické unie jako britského dominia 
1914 založena Národní strana  

jako reprezentace Búrů 
- JAU se účastní se obou svět. válek 
- po 1. sv. v. získává do mandátní správy Německou jihovýchodní Afriku (Namibie) 

 



- mezivál.: industrializace + objev největších ložisek diamantů na světě 
- po 2. sv. v. odmítne pro mandát JZ Afrika (tj. býv. německá) uznat statut  
      Poručenského území OSN => ovládá až do r. 1990 
1948 vítězí ve volbách => zavádí režim Apartheidu => mezinár. kritika (vč. UK) 
=> 1961 vyhlášena republika: Jihoafrická republika +vystupuje z Commonwealthu  
- rasistický režim (Apartheid), budovaní bantustanů (rezervace pro domorodce) 
=> mezinárodní izolace x přesto nejvyspělejší stát v Africe 
70. léta: intervence do občanské války v Angole  

(na druhé straně intervenuje Kuba)  
70. a 80. léta Africký národní kongres  
(reprezentace černošského obyvatelstva,   
za Apartheidu ilegální) zintenzivňuje protirežimní aktivity 
1989 zrušení Apartheidu => 1994 všerasové volby 

- ale postupně dochází k diskriminaci bílých 
(útoky, snaha o vyvlastňování)       

=> emigrace (2009 přiznal kanadský soud      
31letému bílému Jihoafričanovi         
B. Huntleymu status uprchlíka)         

 

Frederic de Klerk (posl. bílý prezi- 
dent) a Nelson Mandela (vůdce 
Afrického národního kongresu  
a první černý prezident JAR 



 

Francie: 2. imperium 
 
JV Asie: během 19. stol. postupné pronikání  
do Zadní Indie  
1858 ovládnuta Kočinčína (=> kolonie) 
1863 Kambodžské království franc. protektorátem 
1883 Tonkin (S Vietnam) a Annam (stř. Vietnam)  

též fr. protektoráty 
1887 sloučeny do celku Francouzská Indočína  

(= tj. kolonie Kočinčína a protektoráty Annam,  
Tonkin, Kambodža + od 1893 Laos) 
- hl. m. střídavě Hanoj a Saigon 

 
1946–1954 Indočínská válka (za nezávislost)  
1954 vítězství Viet Minhu => nezávislost  
(ale zvlášť S a J Vietnam => Vietnamská válka) 
  



 
Afrika: pronikání a) od S (do Magrebu) 
1830 invaze do Alžírska 
1848 Alžírsko začleněno do vlastní Francie 

- rozděleno na 3 departmenty:  
Oran, Alžír a Constantine 

do r. 1962 integrální součást Francie 
- rozsáhlá osídlenecká kolonizace  
=> alžír. francouzi, tzv. pieds-noirs 

(1960 cca 1 milion) 
1954–1962 Alžírská válka => 
nezávislost => emigrace franc. 
osadníků (ale též židů a  
loajálních Arabů) 

1881 Tunisko fr. protektorátem  
1912 Maroko fr. protektorátem 
 (oba do 1956) 
  

 



b) podél západoafrického pobřeží (již od 17. stol. přístav Saint Louis v Senegalu) 
19. stol. další zábory => 
 
1895 a 1910 sloučeny do celků: 
Francouzská západní Afrika 
(1895, od 1902 hl. m. Dakar) 
Francouzská rovníková Afrika 
(1910, hl. m. Brazzaville) 
- za 2. sv. v. počáteční bašta sil 

Svobodné Francie 
(a Brazzaville sídlo exil. vlády) 
 
 
 
 
- 1895 Madagaskar  
(pronikání již od 18. stol.) 
 

 



 
Belgie 

 
1879 belgický král Leopold II. zakládá Mezinárodní asociaci pro Kongo 
 - zaměřena na průzkum, zmapování Konžské pánve za účelem ekonomického 

 využití 
- hlavní ovládající osobou byl Leopold II. 

1885 mezinárodně uznány nároky asociace => 
 zřízen Konžský svobodný stát – fakticky soukromé vlastnictví Leopolda II. 
 - brutální exploatace a teror a masakry místního obyvatelstva 

=> 1904/5 skandál a mezinárodní vyšetřování 
1908 Leopold donucen postoupit území belgickému státu  

=> správu přebírá belgická vláda => Belgické Kongo   
1960 nezávislost (Rep. Kongo => 1971 Zair => 1997 Dem. Rep. Kongo) 

 
 

Dekolonizace 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Koloniální Afrika s názvy nástupnických (samostatných) 
států a rokem zisku nezávislosti => 

 

 



 


