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Vymezení regionu

• poloostrovní část = Zadní Indie
– Myanmar (Barma), Thajsko, Laos, Kambodža, 

Vietnam
• ostrovní část = Filipíny, Velké a Malé 

Sundy, Moluky)
– Malajsie, Indonésie, Filipíny, Brunej, Singapur



Přírodní podmínky

• Zadní Indie – horská pásma pokrytá lesními 
komplexy

• údolí velkých monzunových řek (Iravadi, 
Salwin, Menam, Mekong) s úrodnými 
náplavovými nížinami

• ostrovy patřící do tropické vlhké oblasti 
často zaznamenávají vulkanickou činnost a 
zemětřesení



Obyvatelstvo a politický vývoj
• vedle původních obyvatel jsou zde početné menšiny Číňanů a 

Indů
• většinu mají Číňané v Singapuru, silná menšina žije v Malajsii
• Číňané patří k lépe situovanému obyvatelstvu, což někdy 

vyvolává protičínské nálady
• je zde vysoký přirozený přírůstek (18 o/oo)
• většina území tvořily před 2. sv. válkou kolonie 
• k Británii patřila Barma, Malajsie, Singapur a Brunej
• k Francii Vietnam, Laos, Kambodža (Francouzská Indočína)
• Thajsko si uchovalo nezávislost, Indonésie patřila Nizozemsku, 

východní Timor náležel Portugalsku, Filipíny přešly v 19. stol. 
ze správy Španělska pod kontrolu USA



• dekolonizace probíhala postupně ve všech státech
• 1946 – 1954 Indočína – neúspěšný pokus Francie o zachování 

nadvlády
• v severní části Vietnamu, Laosu a Kambodži se prosadily 

levicové režimy komunistického typu
• 1964 – 1975 vietnamská válka mezi jižním – proamericky 

orientovaným – Vietnamem a jeho severní části
• po odchodu Američanů (1976) došlo ke sjednocení Vietnamu 

pod komunistickým vedením
• i v současnosti patří region mezi politicky nestabilní oblasti

– vojenský režim v Barmě
– obsazení Východního Timoru Indonésií po odchodu Portugalců r. 1975 a 

násilné potlačování separatistických tendencí, které vyústily v osamostatnění 
VT r. 1999

– náboženské nepokoje mezi muslimy a křesťany na Filipínách
– konflikt mezi indonéskou vládou a rebely hnutí Aceh od r. 1976, kdy Hnutí za 

svobodný Aceh vyhlásilo nezávislost oblasti na severu ostrova Sumatra, která 
je bohatá na přírodní zdroje



Ekonomika států JV Asie
• v posledních desetiletích dochází k prohlubování rozdílů 

v ekonomické vyspělosti
• největší pokrok zaznamenaly státy označované jako 

nově industrializované země (NIZ) nebo „asijští              
     případně 

• nejvyspělejšími jsou 2                státy ??  (mezinárodní 
dopravní, obchodní a finanční centrum s rozvinutou         
               chemií) a ??? (vydatná                        ropy a      
                zemního plynu)

sukně

5. pád



• druhou skupinu  NIZ tvoří Malajsie a Thajsko, u 
kterých je stále základem zemědělství a částečný 
vývoz zemědělských produktů 
(???, ???, ???, ???), ale mají také ložiska ??? (cín, 
wolfram) a rozvíjí se v nich spotřební průmysl a 
podpora cestovního ruchu

• třetí skupinu tvoří Indonésie a Filipíny, kde je 
hospodářský vzestup méně výrazný než u 
Malajsie a Thajska, přičemž pokrok zaznamenalo 
zejména zemědělství, ve kterém se zvýšila 
produkce vývozních plantážnických plodin 
(???, ???, ???, ???). Významným zdrojem příjmů 
je pro Indonésii těžba ???  a ???, Filipíny 
využívají ložisek ??? a ???.



• ze států čtvrté skupiny zaznamenaly hospodářský 
vzestup státy bývalé Indočíny – ???, ???, ???

• nejchudším státem oblasti je ??? (politická izolace kvůli 
vojenskému diktátorskému režimu)

• špatně přístupné horské oblasti při hranicích

(tzv. „zlatý trojúhelník“) jsou místem pěstování máku, 
který je surovinou pro výrobu heroinu a je odsud 
pašován drogovými mafiemi do celého světa

• většina zemí je členem sdružení ASEAN (Sdružení zemí 
JV Asie), které je součástí širšího seskupení APEC 
(Asijsko-pacifická hospodářská spolupráce)



rozloha 
(km2)

obyv. ( 
mil.)

HDP 
(USD/os)

hl. město

Myanmar 677 000 46 900 Rangún

Thajsko 513 000 60 6680 Krungthep

Laos 237 000 5 1500 Viangchan

Vietnam 331 000 76 2250 Ha Noi

Kambodža 182 000 10 1500 Phnompenh

Malajsie 330 000 21 8300 Kuala Lumpur

Filipíny 300 000 81 4800 Manila

Indonésie 1 900 000 218 3000 Jakarta

Přehled států jihovýchodní Asie
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