Irák
1. Oficiální název státu
česky: Irácká republika
arabsky: Al-Džumhúríja Al-Iráqíja
kurdsky: Džumhuri Iraq
anglicky: Republic of Iraq
2. Rozloha
435 145 km2 (Statistický úřad – Ministerstvo
plánování, 2005); nezapočteno 3 522 km2 tzv. neutrální zóny, která leží mezi Irákem a
Saúdskou Arábií a dále 924 km2 teritoriálních vod.
3. Geografie
Irák leží na Blízkém východě mezi Íránem a Kuvajtem, hraničí s Perským zálivem.
4. Obyvatelstvo
• Počet obyvatel:31 234 000 (podle údajů International Monetary Fund, 27. 4. 2009)
•
•

Národnostní složení:
72 % Arabové, 18 % Kurdové, 8 % Turkomani, Arméni, 2 % Asyřané, Židé

•
•

Náboženské složení:
92–95 % muslimů, z toho:
o 60–65 % šíitů
o 20–25 % sunnitů
2–3 %: křesťané (chaldejská katolická, syrská ortodoxní a nestoriánská – asyrská východní
církev)
minoritní jsou Mandeané (al-Šabi`a al-Manda), Šabakové, Jezídové, Zoroastriáni.1

•
•
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•

Islám:
Islám je založen na viděních a kázáních Proroka Mohameda, které jsou zapsány v Koránu,
který je posvátnou knihou muslima. Je rozdělen do 114 zpěvů neboli súr.Při čtení lze poznat,
že islám je velice tolerantní náboženství, které vychází z židovských i křesťanských tradic muslimové uznávají všechny starozákonní proroky - od Adama a Abraháma (jeho syn Isma´il
je považován za praotce Arabů tak jako je Izák považován za praotce Židů) po Ježíše jako
posledního proroka před Mohamedem. Mohamed čerpal ze Starého a Nového zákona,
přestože sám je znal pouze mlhavě a z doslechu a neuměl údajně ani číst a psát.
Kromě Koránu jsou dalším zdrojem chování a jednání každého muslima tzv. hadísy (hadith,
také nazývaných sunna – tradice, přičemž šíité a další sekty mají vlastní nebo upravené sbírky
tradic), neboli sbírky činů a výroků Muhammada, které jsou zapsány v několika sbírkách, z
nichž některé jsou považovány za tzv. kanonické a jsou dodnes uznávány po celém islámském
světě a často používány v obecné mluvě nebo v novinách.
Každý muslim je povinen dodržovat 5 základních sloupů (pilířů): šaháda (uznání jediného
Boha a jeho Proroka Mohameda; „Není Boha kromě Alláha a Mohamed je jeho Prorok“),
salát (pětkrát denně modlitba v určený čas po volání muezzina, omytí a očištění těla), zakát
(darování almužny chudým a potřebným), saum (zdržení se světských radovánek během
postního měsíce ramadánu) a konečně hadždž (vykonání poutě do Mekky)2.

•
•
•

Jazyk:
úřední: arabština, kurdština
ostatní: chaldejština, angličtina, asyrština
Více o arabském jazyku :
http://ulug.ff.cuni.cz/lingvistika/elsik/ref/KH_arabstina.pdf
Arabské Písmo:
Arabské písmo je stejně jako řecké nebo hebrejské založeno na fénickém. Stejně jako latinka
má množství ligatur. Na rozdíl od ní sice nemá velká a malá písmena, ale zato většina písmen
má 4 podoby: pro výskyt na počátku slova, uprostřed, na konci nebo samostatně. Stejně jako
hebrejština se píše zprava doleva a nezaznamenává krátké samohlásky. Přejatá cizí slova se
často píší s dlouhými samohláskami jen proto, aby byla naznačena jejich výslovnost, kterou
jinak u arabských slov Arab pozná z kontextu3.
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Více o arabském písmu :
http://cs.wikipedia.org/wiki/Arabsk%C3%A9_p%C3%ADsmo
Více o kurdštině :
http://cs.wikipedia.org/wiki/Kurd%C5%A1tina

5. Politická situace
Irácká republika je parlamentní demokracií v čele s prezidentem. Výkonná moc je dána vládě;
premiér je také vrchním velitelem ozbrojených sil. Sněmovna reprezentantů iráckého
parlamentu má 325 poslanců, volební období je čtyřleté. Poslední volby do parlamentu se
uskutečnily 7. 3. 20104
Irák prošel v posledních třech desetiletích těžkým ekonomickým a sociálním úpadkem. Na
společnost a hospodářství Iráku měly neblahý vliv důsledky tří válečných konfliktů a
především třicet pět let dlouhé období diktátorského režimu Saddáma Husajna. I když má
tato země obrovské nerostné bohatství ve svých zásobách ropy, již od doby počátku
Husajnovy vlády se řadí k nejchudším arabským státům. V důsledku politiky Husajnova
režimu a následných sankcí OSN se navíc vývoj země zastavil a podle statistik Irák již od
poloviny osmdesátých let ekonomicky stagnuje. 5
Nástin historie Irácké migrace do ČR
Významnou část osob původem z Iráku žijících nyní v České republice tvoří původně studenti,
kteří přišli do tehdejšího Československa studovat a ačkoli se měli po dokončení svých studií
vrátit, z různých důvodů zde zůstali. Rámcově lze počet Iráčanů, kteří v Československu
studovali či pobývali již dříve a nyní žijí v České republice s českým občanstvím či
dlouhodobým pobytem, odhadnout i na více než 3006.
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6. Sociokulturní profil
Podrobný sociokulturní profil a více informací o irácké kultuře (v angličtině)na stránkách:
http://www.everyculture.com/Ge-It/Iraq.html
•

Tradice a svátky
Muslimské svátky jsou ve vztahu k našemu kalendáři většinou pohyblivé (lunární kalendář,
podle něhož se islámské svátky určují, je o jedenáct dnů kratší). Hlavním muslimským
svátkem je svatý postní měsíc Ramadán, který trvá čtyři týdny. Během tohoto měsíce se
muslimská část národa od východu do západu slunce postí, vyjmuty jsou jen osoby na
cestách, těhotné ženy, nemocní a děti. Aktivita obyvatelstva se v té době přesouvá spíše do
nočních hodin, což se pochopitelně projevuje na výkonnosti během dne. Pracovní doba je o
Ramadánu kratší. Prvním jídlem po západu slunce je tzv. Iftár, kdy se všichni scházejí u
rodinného stolu. S pohoštěním je pamatováno i na nejchudší obyvatelstvo. Na konec
Ramadánu navazují třídenní svátky a po přibližně dvou měsících pětidenní svátky, kdy se
práce v Iráku zastaví.7
Irácké svátky roku 2010 :
http://www.mzv.cz/jnp/cz/encyklopedie_statu/blizky_vychod/irak/
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