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Co jsou to regiony
a proč je těžké najít jih Asie
Regionalizace vskutku není jednoduchou záležitostí. 
Což dokazuje i skutečnost, že stále probíhá diskuze 
o samotné podstatě regionů. Tedy zda jsou regiony 
něčím materiálním, nebo zda to jsou pouze sociální 
konstrukty. Je ale také možné jít cestou kompro-
misu a uznat, že regiony jsou určité teoretické 
pojmy s reálným základem. Jsou snahou o zdůraz-
nění reálných rozdílů ve světě, ale zároveň i úvah 
o těchto rozdílech (Polonský 2012). S tím se úzce 
pojí i odlišné přístupy k vymezování regionů, které 
mohou být různou měrou založeny více na fyzicko-
-geografi ckých charakteristikách anebo na těch 
sociálně-geografi ckých.

Při vymezování jižní a jihovýchodní Asie je vhodné 
začít na řádovostní úrovni vyšší o jeden stupeň. 
Pokud se snažíme označit jih a jihovýchod nějakého 
kontinentu, je na místě zamyslet se nejdříve nad 
defi nicí daného kontinentu. To je u Asie podstatně 
komplikovanější, než by se na první pohled mohlo 
zdát. Kontinenty jsou standardně popisovány jako 
velké pevninské celky ideálně vzájemně oddělené 
vodními plochami. Jak velká ale pevnina musí být, 
aby dosáhla na označení kontinent, případně jak 
moc nutné je oddělení vodní plochou, není vůbec 
jasné. Asie požadavek na ohraničené vodní plochou 
samozřejmě nesplňuje. Nejen že ji od Afriky oddě-
luje pouze úzký a mělký Suezský průplav, ale hlavně 
na ni za kontinentální hranicí tvořenou pohořím 
Ural přímo navazuje Evropa. Vymezení Asie, které 
se datuje do antického Řecka, totiž spočívalo pouze 
ve vymezení od Evropy z pohledu Řeků. A i když se 
přesné defi nice později měnily, byl to nedokonalý 
odraz myšlenek antických Řeků, co sdružilo toto 
monstrózní území ve světadíl, jež v sobě spojuje 

Jak a podle čeho vymezit 
jižní a jihovýchodní Asii?
Pokud se chceme zabývat geografi í jižní Asie, je nutné si nejprve 
odpovědět na otázku, čím je jižní Asie jako region defi nována. Podobně 
jako „sesterský“ region – jihovýchodní Asie – nemá úplně jasně vymezené 
a všeobecně uznávané hranice. Jižní a jihovýchodní Asie se rozkládá 
na ploše necelých 10 000 000 km² a je domovem více než dvou a půl miliard 
lidí. Proto je rozdělení na menší, více homogenní celky vyloženě zapotřebí. 
Nepanuje ale shoda na tom, podle koho nebo čeho by měly být vymezeny.

národy a země tak odlišné, že jejich společné znaky 
jsou buď naprosto triviální nebo vůbec žádné.

Jižní a jihovýchodní Asie 
v globálních systémech
A je to mimo jiné i neužitečné nakládání s pojmem 
Asie (i dalších kontinentů) v regionalizaci, které 
vede k potřebě užší specifi kace jejích jednotlivých 
částí. Podle Anděla a Bičíka (2015) jsou kontinenty 
jenom historický přežitek a geografi e nám roz-
dělení světa na menší části přímo dluží. Na scénu 
tak vstupují makro re giony, mezi které patří mimo 
jiné právě i jižní a jihovýchodní Asie. Rozdělování 
světa na makroregiony ale také není založeno 
na jednotném metodickém postupu a různí autoři 
dochází k odlišným výsledkům. Určitá pravidla sta-
novil například de Blij a kol. (2012), který pro defi nici 
makroregionů používá kritéria založená na sociálně 
a fyzicko-geografi ckém vymezení, funkčnosti cha-
rakterizované interakcí mezi člověkem a prostře-
dím, a historii. Musí se tedy jednat o nejobsáhlejší 
a nejkomplexnější „shluky“ lidstva v dnešním světě.

Pokud bychom se měli podívat na konkrétní 
příklady makroregionalizace světa, neměli bychom 
opět podle Anděla a Bičíka (2015) opomínat práce 
zaměřené na globální systémy. Patrně nejznáměj-
šími pracemi jsou v tomto ohledu Analýza světových 
systémů od Immanuela Wallersteina a Střet civilizací 
od Samuela Huntingtona. Wallersteinova teorie 
rozděluje státy světa do tří kategorií podle jejich 
pozice v rámci globální kapitalistické ekonomiky: 
technologicky a kulturně vyspělé jádro, jádrem 
vykořisťovanou závislou periferii a semiperiferii, 
která je současně ovlivňována jádrem a podílí se 
i na vykořisťování periferie. Při aplikaci Wallerstei-
nova rozdělení na oblast jižní a jihovýchodní Asie 
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vzniknou územně nespojité a obecně neorganické 
regiony, kde se na semiperiferii setkávají Indie, 
Šrí Lanka, Thajsko, Malajsie, Singapur, Vietnam, 
Filipíny, Brunej a Indonésie. Periférii pak tvoří Kam-
bodža, Laos, Myanmar, Bangladéš, Bhútán, Nepál, 
Maledivy a Pákistán.

Huntington svět rozdělil do devíti civilizací 
podle náboženských, kulturních a právních tradic, 
z nichž se pět alespoň částečně vyskytuje i v jižní 
a jihovýchodní Asii. Hinduistická civilizace zahrnuje 
Indii a Nepál a jako jediná se celá nachází v regionu, 
který bychom mohli označit za jižní Asii. Pákistán, 
Bangladéš, Maledivy, Malajsie, Indonésie a Brunej 
náleží do islámské civilizace, do které ale mimo 
jiné patří také celá severní Afrika. Do buddhistické 
civilizace náleží Bhútán, Šrí Lanka, Myanmar, Thaj-
sko, Laos a Kambodža, zatímco Viet nam, Singapur 
a částečně i Filipíny patří s Čínou do civilizace kon-
fuciánské. Filipíny jsou ale kvůli dominantnímu po-
stavení katolické církve především součástí západní 
civilizace (Anděl, Bičík 2015; Chromý, Šifta 2018). Až 
na hinduistickou civilizaci nám tedy ani Huntington 
neposkytl zrovna uspokojivé vymezení jižní a jiho-
východní Asie, což je ale pochopitelné vzhledem 
k tomu, že se o to s Wallersteinem ani nepokoušeli. 
Jejich práce ale dobře nastiňuje dva důležité aspekty 
regionalizace – zařazení do globální ekonomiky a ná-
boženské a kulturní tradice. 

Jak kdo defi nuje jižní 
a jihovýchodní Asii
Již zmíněný de Blij a kol. (2012) světové makrore-
giony nazývá oblastmi a vnímá je jako různá sou-
sedství jedné globální vesnice. Oblasti mohou být 

monocentrické, tedy s jednou dominantní zemí, 
nebo polycentrické s rovnoměrnějším rozložením 
sil. Oblasti se pak dále dělí na menší regiony, které 
jsou defi nované existencí ve fyzickém prostoru, hra-
nicemi, lokací, homogenitou a funkční integrací. Jižní 
Asie je tak defi novaná jako monocentrická oblast 
v čele s Indií, do níž dále patří Pákistán, Šrí Lanka, 
Maledivy, Nepál, Bhútán a Bangladéš. Jižní Asie se 
dále dělí na pevninskou Indii, polo ostrovní Indii, jižní 
ostrovy, západní region, horský sever a východní 
region. Jihovýchodoasijskou oblast tvoří Myanmar, 
Thajsko, Laos, Vietnam, Kambodža, Malajsie, Sin-
gapur, Brunej, Indonésie, Filipíny a Východní Timor. 
Regiony jsou v jihovýchodní Asii jen dva – pevninský 
a ostrovní.

Velmi podobnou defi nici používá i Organizace 
spojených národů, která pro statistické účely rozdě-
luje státy světa podle standardu M49. Jihovýchodní 
Asie je v tomto standardu defi novaná stejně jako 
de Blijem a kol., zatímco k jižní Asii mimo států 
uvedených o odstavec výše patří navíc ještě Afghá-
nistán a Írán (United Nations 2019). Pro porovnání: 
Světová banka používá vlastní dělení a do jižní Asie 
zařazuje Afghánistán, Pákistán, Indii, Šrí Lanku, 
Maledivy, Bangladéš, Nepál a Bhútán. Jihovýchodní 
Asii ale jako samostatný region neuznává a společně 
s východní Asií a pacifi ckou oblastí ji shlukuje do re-
gionu východní Asie a Pacifi k (World Bank 2019).

Regiony se dají vymezit také na základě pří-
slušnosti k politicko-ekonomickým organizacím 
a v jižní a jihovýchodní Asii dvě takovéto organi-
zace nalezneme. Ne náhodou mají označení obou 
regionů přímo ve svých názvech. Jižní Asii tak lze 
vymezit podle členství v Jihoasijském sdružení pro 
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obr. 1 Členství v mezi-
národních organizacích 
a hlavní náboženství 
ve státech jižní a jiho-
východní Asie. Zdroj: 
The World Factbook 
(2019).

Abstract
How and according to 
what to defi ne South and 
Southeast Asia. Defi ning 
South and Southeast 
Asia is not an easy task. 
It is thus no surprise 
that over time, diff erent 
authors and organizations 
drew various borders 
around these two world 
regions. This article briefl y 
discusses their regionali-
zation before presenting 
several existing defi nitions 
of South and Southeast 
Asia. Lastly, it argues that 
defi ning both regions 
according to membership 
in two regional or-
ganizations – SAARC and 
ASEAN – is particularly 
useful, though defi nitely 
not perfect.
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regionální spolupráci (South Asian Association for 
Regional Cooperation) – SAARC, jehož členskými 
státy jsou Afghánistán, Pákistán, Indie, Šrí Lanka, 
Maledivy, Bangladéš, Nepál a Bhútán. Jihovýchodní 
Asii by pak tvořily členské státy Sdružení národů 
jihovýchodní Asie (Association of Southeast Asian 
Nations) – ASEAN, tedy Brunej, Filipíny, Indonésie, 
Kambodža, Laos, Malajsie, Myanmar, Singapur, 
Thajsko a Vietnam. ASEAN má i dva další zájemce 
o členství – v pozici pozorovatelů momentálně jsou 
Papua-Nová Guinea a Východní Timor. Objektivně 
posoudit, která z těchto defi nic jižní a jihovýchodní 
Asie je nejvhodnější, dost dobře nelze. Příslušnost 
k ASEAN a SAARC má ovšem poměrně výraznou 
výhodu. Členství v těchto organizacích a tím pádem 
i příslušnost k danému regionu si zvolily jednotlivé 
státy samy na základě vlastního rozhodnutí, místo 
aby je tam zařadil regionální geograf působící 
na univerzitě v Severní Americe nebo západní Ev-
ropě. Jednotlivé státy samozřejmě nebyly ve svém 
rozhodnutí naprosto nezávislé. Je vcelku jasné, že 
na příslušnost měla zásadní vliv například jejich 
koloniální minulost. I přes to se ale vyplatí věnovat 
vymezení podle SAARC a ASEAN pozornost. Proto 
bude zbytek textu zaměřen právě na historii a sou-
časnost těchto dvou organizací.

Jižní a jihovýchodní Asie: 
mezi SAARC a ASEAN
ASEAN, založený roku 1967 Indonésií, Malajsií, 
Filipínami, Singapurem a Thajskem, byl do velké 
míry průkopnickým projektem regionální spolu-
práce v Asii. Hlavním cílem bylo společné odolávání 
tlaku světových mocností a propagace regionu 
jako skvělého místa pro zahraniční investice. Právě 
příliv fi nancí postupně zvyšoval v oblasti stabilitu. 
Tu ale záhy tvrdě otestovala válka ve Vietnamu 
a později asijská fi nanční krize v roce 1997 (Stubbs, 
Mitrea 2017). ASEAN se rozrostl poprvé v roce 1984 
o Brunej, Vietnam se stal členem v roce 1995, Laos 
s Myanmarem o dva roky později a naposledy v roce 
1999 vstoupila do sdružení Kambodža (Ashraf, 
Akhir 2016).

Vznik a vývoj SAARC doprovází odlišný příběh. 
Za jeho vznikem stojí iniciativa Bangladéše, kon-
krétně prezidenta Ziaura Rahmana, který se po 
neúspěšném pokusu o připojení k ASEAN pře orien-
to val na okolní země a představil jim ideu vzniku 
nové organizace. Šrí Lanka, Maledivy, Nepál a Bhú-
tán byly z iniciativy nadšeny, ale v Indii a Pákistánu 
panovala od začátku nedůvěra. Pákistán se obával 
hegemonního postavení Indie v rámci sdružení a In-
die se naopak strachovala, že se proti ní menší státy 
spiknou. I přes překážky toto jihoasijské sdružení 
vzniklo na konci roku 1985 – vzájemná nedůvěra ale 
zůstala. Ziaur Rahman se zhmotnění své myšlenky 
nedožil, byl zavražděn v květnu roku 1981. SAARC 

své řady rozšířil pouze jednou, a to o Afghánistán 
v roce 2005.

Při vzájemném porovnání se nabízí otázka, 
co stojí za úspěchem ASEAN a co za relativním 
krachem SAARC. Ve stručnosti, hlavní vinu na ne-
úspěchu spolupráce v jižní Asii nesou konstantně 
nepřátelské vztahy mezi Indií a Pákistánem. Přitom 
regionální spolupráci v rámci jižní Asie nahrávalo 
mnoho faktorů. Fyzicko-geografi cké podmínky 
jsou velmi příznivé a kvůli společné koloniální minu-
losti měly státy dobře provázanou infrastrukturu, 
ačkoliv na místech důležitých pro přeshraniční 
spolupráci byla převážně zničena nebo omezena 
(obr. 2). Tvorbě ekonomických politik, především 
ustanovování zóny volného obchodu, také domino-
vala neochota Pákistánu spolupracovat s Indií, která 
mezitím rozjížděla zákulisní hry s ASEAN. Smlouvy 
v oblasti bezpečnosti, zaměřené hlavně na potírání 
terorismu, obchodu s drogami a kuplířství, sice 
byly podepsány, ale naprostá absence mezinárodní 
koordinace byla předzvěstí jejich krachu (Dubey 
2007). Představitelé vlád členských zemí si také 
přislíbili, že budou regionální problémy řešit na ka-
ždoročních summitech. Naposledy se ale setkali 
v listopadu 2014 v Káthmándú (obr. 3) a od té doby 
jsou summity bojkotovány. Na rok 2019 je summit 
plánovaný také, ale v jaké atmosféře a jestli vůbec 
proběhne, stále není jasné. Ve sdružení dominantní 
Indie navíc nemá dobré vztahy ani s Bangladéšem 
a Šrí Lankou, což už pouze podtrhuje náročnost 
regionální spolupráce v rámci SAARC (Miller, Go-
palaswamy 2016).

Naopak na úspěch ASAEN není vhodné nahlí-
žet pouze jako na výsledek integrace do globální 
ekonomiky. Uvnitř sdružení se vyvinuly funkční 
rozhodovací procesy a modely preventivní diplo-
macie, které sice nejsou dokonalé, ale rozhodně 

obr. 2 Každodenní 
ceremoniál při zavírání 
hranice mezi Indií a Pákis-
tánem na hlavní silniční 
tepně spojující Kábul, 
Islámábád a Nové Dillí. 
Tato podívaná láká tisíce 
diváků, ale pro ekonomic-
kou spolupráci je tento 
přechod katastrofou. 
Zboží může přes hranici 
putovat pouze několik 
hodin denně a neustálé 
napětí spojené se 
zdlouhavými kontrolami 
výrazně brzdí obchod 
napříč zeměmi SAARC. 
Foto: Hari Mahidhar / 
Shutt erstock.com.
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jsou velmi podstatné pro prosperitu a stabilitu 
regionu. Rozhodování v ASEAN je založené na tra-
dičních diskuzích používaných ve fi lipínských nebo 
indonéských vesnicích a musí vést ke shodě všech 
zúčastněných stran. Státy také uplatňují politiku 
nevměšování se do vnitřních záležitostí jiných zemí. 
ASEAN tak vytvořil platformu pro budování důvěry 
mezi jednotlivými členskými státy a je to právě 
důvěra, která v SAARC tak zásadně chybí (Yukawa 
2018). Diplomatické řešení sporů lze prezentovat 
na ozbrojeném konfl iktu mezi Thajskem a Kambod-
žou o území u chrámu Preah Vihear z let 2008–2011. 
ASEAN tehdy spor vyřešil až na příkaz OSN, na kte-
rou se ve sporu obrátila Kambodža (Thajsko chtělo 
situaci řešit bilaterálně). ASEAN tedy nebyl na za-
čátku konfl iktu vnímán jako dostatečná autorita, ale 
s mandátem od OSN se mu situaci podařilo zdárně 
vyřešit (Huan, Emmers 2017).

Závěr
Ukázat prstem na mapě jižní a jihovýchodní Asii není 
zrovna problém. Ten nastává až ve chvíli obhajoby, 
proč je za jih či jihovýchod považována zrovna tato 
část ohromně rozlehlé Eurasie.

Vysvětlení v podobě členství v SAARC a ASEAN 
nabízí jednu z možných odpovědí, která má sice 
své dobré důvody, ale rozhodně není dokonalá. Už 
jenom proto, že nefunkční SAARC je možná odsou-
zený k záhubě a zatím dobře fungující ASEAN čeká 
náročná diskuze o lidských právech v regionu, která 
dost možná výrazně otřese jeho dosavadní stabili-
tou (Yukawa 2018). Ať už se ale situace bude vyví-
jet jakkoliv, je stále dobré mít na paměti, že každé 
regionální vymezení je ve své podstatě nedokonalé, 

uměle vytvořené. Jakékoli vymezení jižní a jihový-
chodní Asie za sebou schovává dvě a půl miliardy 
lidí, kteří si mohou být v něčem podobní a zároveň 
jsou úplně jiní.
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