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Anotace: 

Tato část práce poskytne čtenáři informace o tom, co mu bude v následujících 

stránkách sděleno. Nejprve se seznámí s geografickou a geomorfologickou pozicí daného 

státu. To znamená, ţe zde nalezne informace týkající se povrchu, podnebí, vodstva ale i 

obyvatelstva a sousedních států. Poté nahlédne do historie vzniku samotného státu a jeho 

kulturního dědictví. Dozví se o vazbách spojující různé panovníky, či rody spojené se 

vznikem kulturního dědictví. Další kapitola bude právě o této tématice. Opět se bude 

jednat o historii a důvody ničení dědictví. V poslední pasáţi se podíváme na současný stav 

kulturního dědictví.  

 

Summary: 

This part of work gives information about the content of next pages. At first I let you 

know about geography and geomorphology position of Afghanistan. You can find 

information about surface (ground), climate, waters, peoples (inhabitants) and bordering 

states (countries) here. At next you can find some information about history and origin of 

Afghanistan. This part is about culture heritage. I let you know about a connection between 

rulers or all tribes and origin of culture heritage. Next charter will be about a destroyed 

heritage. It’s about reasons of devastation and history of this. In the last passage you will 

learn about current situation of a culture heritage.   
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Úvod: 

Původně jsem neměl vůbec tušení, ţe mojí závěrečnou prací bude práce na téma 

Afghánistán. Ani jsem netušil, ţe takové téma je na seznamu volitelných témat. Měl jsem 

své téma nějakou dobu jasné. Bývalo by to bylo „Globální oteplování a masmedia.“ Téma 

však neprošlo sítem povolených prací. Tudíţ jsem musel narychlo, díky svému „lajdáctví“, 

volit téma jiné. Podíval jsem se tedy do databáze nabízených témat. Chvíli jsem váhal, ale 

nakonec jsem měl jasno. Nevěděl jsem, zda mi práce bude povolena, jelikoţ jsem 

Afghánistán nikdy nenavštívil, a zřejmě ani nenavštívím. Nakonec téma povoleno bylo. 

Přiznám se i pro mě to bylo překvapení. 

Začal jsem si tedy dohledávat zdroje. K mému překvapení jich v češtině moc není a k 

tomu tématu, dovolím si říci, ţádné. Pan Poláček mi poslal čísla časopisů National 

Geographic, které se touto tématikou zabývala. Přímo tímto tématem, tedy zničené kulturní 

dědictví, se zabývalo pouze jedno číslo. V tu chvíli mi bylo jasné, ţe to nebude nejlehčí 

téma na zpracování. Nechtěl jsem jen nesmyslně opisovat odstavce z knih nebo webů a 

podobně. Chtěl jsem do práce vloţit také své myšlenky a názory. Netvrdím, ţe mám ve 

všem pravdu a mé názory jsou správné, ale stojím si za nimi. 

Afghánistán pro mě do nedávna byla země, kde se schoval nebo dnes bych moţná 

řekl, byl schován Usáma Bin Ladin. A bylo to místo, kde se zrodila jeho organizace al-

Kaida. Jaké překvapení pro mě bylo, kdyţ jsem zjistil, ţe Usáma není původem Afghánec, 

ale dítě z prominentní saudské rodiny. Ţe původně bojoval proti sovětskému svazu, velmi 

štědře podporován financemi i zbraněmi od Spojených států amerických. Velmi zajímavé  

bylo, ţe Usáma spolupracoval během bojů proti sovětům s CIA. 

Kdyby 11. září nedošlo k ohromné katastrofě a ztrátě mnoha desítek lidských ţivotů, 

asi bych se o Afghánistán nikdy nezajímal. Samozřejmě jsem v televizi viděl záběry 

fanatiků, jeţ ničí obří Buddhy vytesané do pískovcových skal v bamjánském údolí. 

Povaţoval jsem to tehdy za symbol ohromného vandalismu, jak ze strany Tálibánců, tak 

ostatních národů, které tomuto činu jen přihlíţely. Tenkrát mě nenapadlo, ţe o tom v 

budoucnu napíšu bakalářskou práci. 

Afghánistán je území, na kterém probíhali boje neustále, netvrdím, ţe na všech 

místech zároveň, ale v určitých lokalitách určitě. Podle mě je to dáno tím, ţe afghánský lid 

je nezkrotný a svobodný. Alespoň jeho duše je svobodná a nenechá se podmanit nikým. 

Spousta udatných vojevůdců zde vyhořela. Například Alexandr Veliký, Čingischán, ale i 

Sovětský svaz a v dnešní době se zde spojenecké jednotky snaţí nastolit trvalou svobodu 

ve stejnojmenné operaci. 

Přál bych si, aby zde, ale i na celém světě lidé odloţili zbraně. Snaţili se jeden 

druhému porozumět a pomoci. Pokud by lidé měli o druhé zájem, snad by pochopili 

potřeby a přání těch druhých a nesnaţili by se jeden druhému přikazovat, nařizovat a 

vymezovat. 
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1. Afghánistán – jeho geografická a 
geomorfologická pozice 

1.1 Oficiální název, státní zřízení a hlavní město: 

 

Oficiální český název zní: „Islámská republika 

Afghánistán“. Jedná se o Islámskou republiku (od 

roku 2004). V době kdy zemi vládl komunismus, byl 

název demokratická republika. Před vládou Tálibánu 

kvůli nátlaku muslimského duchovenstva označován 

jako islámský stát. Během vlády Tálibánu, coţ bylo v 

letech 1996 aţ 2001, islámský emirát.   

Hlavní město je Kábul. Ten v roce 1733 vystřídal 

na pozici hlavního města Kandahár (1747 – 1773). 

Kábul má necelé tři milióny obyvatel (2,9 mil.). 

Kábul je umístěn v údolí stejnojmenné řeky. Leţí v nadmořské výšce kolem 1900 m. 

1.1.1 Hlava státu: 

Nejvýše byrokraticky postavenou osobou v Afghánistánu je 

prezident. Zastává post hlavy státu a také předsedy vlády. 

Afghánská ústava uznává ještě jeden významný a čestný titul. Je 

jím čestný panovníkem s titulem „Otec vlasti“. Toto 

pojmenování náleţí bývalému králi Muhamedu Zahírovi 

Šáhovi. I kdyţ se jedná o čestný a váţený titul, jeho pravomoci 

nejsou rozhodovací. Tento titul není dědičný. V Afghánistánu o 

volbě prezidenta a 2 viceprezidentů rozhodují lidé přímým 

hlasováním. Pokud je zvolen ujímá se úřadu po dobu 5-ti let. V 

pozici můţe setrvat maximálně 2 volební období.  

1.2 Poloha: 

Afghánistán nalezneme mezi 29
0
35´ a 38

0
30´ severní šířky a mezi 60

0
35´ a 74

0
50´ 

východní délky. Lidskou řečí přibliţně ve středu Asie. Jeho poloha je strategicky 

významná, dáno je to tím, ţe leţí v oblasti hornatého vnitrozemí.  Afghánistán se rozkládá 

na území 647 500 km
2
. Vytváří tak přechod mezi jiţní, jihozápadní a Střední Asii. Jde o 

zemi, kterou ze 4/5 pokrývají hory. Hlavním pohořím je Hindúkuš (ničitel Indů, některé 

zdroje uvádějí Hindů), „jedná se o nejzápadnější výběžek mohutného himálajského pohoří 

Karákóram, v překladu Černé srázy.“ (Marek, 2006). Pohoří vytváří tvar podobný vějíři. 

Tento jev se projevu, tím způsobem ţe většina obyvatel, respektive lidských sídel je v 

průměrné nadmořské výšce kolem 2000 m. Zajímavé je, ţe usedlíci nikdy trvalé neţijí ve 

výškách převyšujících hodnotu 2500 m.  

Afghánistán je někdy nazýván jako „srdce Asie“, díky jeho umístění přibliţně ve 

středu Asie. Jiný název je také „Asijské Švýcarsko“. Ten je pouţíván s odkazem na 

majestátné a velkolepé hory, křišťálově čistý vzduch a stříbrné bystřiny v údolích. Hory 

jsou to sice krásné a majestátné, ale téměř nedotknuté jinou neţ afghánskou nohou. 

Obrázek 1: afghánská vlajka, 

(commons.wikipedia.org) 

Obrázek 2: afghánský státní 

znak, (commons.wikipedia.org) 
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Myslím si, ţe je to proto, jelikoţ je o zemi samotné malé mnoţství informací a ţádná 

cestovní kancelář nepořádá zájezdy do země postihnutou několikaletou válkou. Jako další 

důvod bych uvedl neznalost místních podmínek. Myslím, ţe hlavní roli hrají hlavně média, 

která na Afghánistán upozorňovala většinou v souvislosti s teroristickými útoky z 11. září. 

Je téměř nemoţné vypravit se do hor  na vlastní pěst bez průvodce. Člověk by se mohl stát 

snadnou kořistí. Ať uţ pro dravou zvěř (sněţný leopard, hnědý medvěd a vzácně sibiřský 

tygr) nebo skupinu ozbrojenců. Snad se země jednou dočká lepší pověsti. 

 

1.2.1 Povrch: 

Afgánský terén je velmi drsný. Na tento jev má největší vliv fakt, ţe téměř na celém 

území se rozprostírají hory. A nejsou to hory ledajaké, mluvíme zde o velehorách. 

Afghánské území se rozkládá na území 3 kolizních desek (euroasijské, arabské a indické). 

Ty se podílely na tvorbě himálajské horské soustavy.  

Nejvýrazněji je v Afghánistánu zastoupen Hindúkuš. Jedná se o nejzápadnější výběţek 

Himálajského pohoří. Abych tuto definici upřesnil. Hindúkuš je pohoří táhnoucí se přes 

Pákistán do Afghánistánu. Ve východní části pak navazuje na pohoří Karákóram, Pamír a 

Himaláje. V západní části na íránské pohoří Kúh i Bába a íránskou vysočinu.  Nejvyšším 

vrcholem Hindúkuše je Naochak (7485 m). Celkové prvenství náleţí vrcholu s názvem 

Tirič Mir (7690 m), coţ v překladu znamená „Křivý Emír“ (Štantejský, 2009). Tyčí se ve 

východní části pohoří na pákistánském území. Celé pohoří respektive jeho hřebeny se 

táhnou jihozápadním směrem v délce téměř 1000 km a dosahují šířky aţ 250 km. Některé 

zdroje uvádějí dokonce 300 km. Na východní straně dosahují hory výšek kolem 7000 m.  

Největší mnoţství těchto „velikánů“ je soustředěno v tzv. Pamírském uzlu. Tak zvaný 

Pamírský uzel je 3. nejvyšší pohoří světa. Střetávají se zde tato pohoří: Hindúkuš, 

Karákóram, čínský Kchun lun a tádţický Pamiro Alaj. Tádţikové Pamír pojmenovaly jako 

Obrázek 3: euroasijská mapa, (www.mapy.google.cz/) 
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Bám-i-dunjá čili „Střecha Světa“ (Štantejský, 2009). Je to oblast s nejvyšší průměrnou 

nadmořskou výškou na světě.  

Ve střední části Hindúkuše dosahují vrcholy výšek kolem 5000 m. Dalo by se říci, ţe 

Hindúkuš utváří klimatickou bránu země. Tato hranice rozděluje zemi na suchý sever, tedy 

suché oblasti na severu a vlhčí na jihu země. Komunikaci mezi oběma stranami země 

umoţňovali průsmyky. Například Durah ve výšce 4510 m a Chawak 3548 m. Pohoří je 

tvořeno převáţně ze ţul a rul. Nese výrazné stopy ledovcové činnosti. Sněţná čára se 

nalézá nad výškou 4700 metrů. Nejvyšší vrcholy jsou pokryty ledovci. 

Od Šibarského průsmyku na západě země pokračuje Hindúkuš horstvem Kúhe Bábá. 

Toto pohoří o délce přibliţně 250 km a průměrné výšce 4000 m. S nejvyšším vrcholem 

Šáhe Fúládí (Púládí) sahajícím do výšky 5146 m.  Je velmi důleţitý z jednoho hlediska, 

pramení v něm téměř většina afghánských řek. 

Z Kúhe Bábá vyráţí západním směrem niţší pohoří, staří Řekové mu dali jméno 

Paropamisos. Paropamisos pokračuje na sever několika souběţnými pásmy svaţujícími se 

k řece Amudarji. Další afghánské pohoří jsou Safídkúh (persky Bílé Hory) na pravém 

břehu řeky Harírúd a pohoří Sijáhkúh (persky Černé Hory) na břehu levém. Tato pohoří 

jsou těţko schůdná s vysoko poloţenými pohořími. Dále se tyčí jiţněji od Kúhe Bábá 

horský masiv Hazáradţát (kraj 

hazárů). 

Směrem na východ od 

centrálního Hindúkuše 

nalezneme zalesněné pohoří 

Spínghár (paštsky Bílé Hory). 

Tímto pohořím prochází často 

vyuţívaný Chajbarský průsmyk. 

Průsmykem je vedena silnice a 

ţeleznice z Pákistánu. Ţeleznice 

nevede přímo do Afghánistánu, 

ale pouze na jeho hranici. 

V tomto odstavci bych chtěl 

sdělit něco málo o Chajbarském 

průsmyku. Horský průsmyk na 

východě země, který spojuje 

Afghánistán a Pákistán. V 

minulosti slouţil jako významná obchodní cesta mezi střední a jiţní Asií, a také jako 

důleţité strategické místo během válek. Cestu vyuţil jak Alexandr Veliký, tak Kýros II. 

Veliký (zakladatel perské říše) nebo i sám velký Čingischán. 

Jiţně od průsmyku se rozkládají Sulajmánské (Šalamounovy) hory. Tyto hory patří k 

íránskému horskému systému a přesahují do Pákistánu. Pokračování íránské náhorní 

plošiny představují suché západní a jihozápadní afghánské oblasti, v nichţ do výše tisíce 

metrů převaţují nehostinné kamenité pouště. Na jih a východ od řeky Hilmand se prostírá 

písečná poušť Régistán a na sever od ní hlinito-štěrková poušť Dašte Margo (Poušť smrti). 

(Marek, 2006).  

Níţiny a roviny se v zemi téměř nerozkládají. Jedna z nich leţí na severu země na 

levém břehu řeky Amudarji, jsou to tzv. Turkestánské pláně, jedná se o území zvané 

afghánský Turkestán. Turkestánské pláně jsou zvlněné písečné polopouště, u kterých jejich 

záplavové části zůstávají místy zamokřeny. Další největší níţina leţí opět u řeky, tentokrát 

Obrázek 4: topografická mapa pohoří, (www.afghan-web.com) 
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u řeky Hilmand na jihu země. Rovina se nalézá v okolí bezodtokových jezer, do nichţ se 

řeka vlévá. 

Jak se v další části dozvíme, o zemědělství v Afghánistánu příliš nejde. Je to dáno 

velkou vyprahlostí půd, tedy přesněji řečeno nedostatkem zavlaţených zemin. Vhodné 

území k pěstování plodin, je moţné nalézt v údolí řeky Kábul, zejména v okolí 

Dţalálábádu. Zde převládá mírné středomořské podnebí.  Tyty podmínky, pokud jsou 

podpořeny umělým zavodňováním, umoţňují pěstování obilí, rýţe, cukrové třtiny a ovoce. 

1.2.2 Nerostné bohatství: 

Afghánistán je země skrývající nesčetná bohatství, jen je někdo bude muset objevit. Jak 

jiţ bylo několikrát zmíněno většinu (4/5) území pokrývají hory. Tudíţ právě v nich začali 

geologové své průzkumy. V afghánských horách byly jiţ v historii nacházeny drahokamy a 

polodrahokamy, zejména malachit a lazurit. Afghánské doly patří k nejstarším na Zemi. Na 

stránkách britského geologického průzkumu jsem se dozvěděl, ţe lazurit byl těţen pro 

egyptské faraóny. V 60. a 70. letech byly objeveny bohaté zásoby kamenného uhlí, 

ţelezných rud a dalších rud barevných kovů (chromu, olova, zinku, mědi a vzácných kovů, 

beryllia, stříbra a zlata). Geologové v roce 2010 odtajnili zprávu popisující nálezy doposud 

neznámých loţisek. O těchto loţiscích jiţ zřejmě věděli Sověti, kteří zde prováděli 

průzkumy. Během války však neměli čas ani moţnosti na realizaci projektů vedoucích 

k efektivní těţbě těchto nerostů. Po ukončení války se sovětským svazem Afghánci 

výsledky průzkumů získali a schovali. V průzkumech pokračovali aţ Američané. Za 

pomoci moderní techniky zmapovali loţiska. „Nad povrchem přelétala letadla a vysíláním 

elektrických a magnetických vln zjistili, co se pod povrchem opravdu skrývá. (ČT24, 

2010).“  Hodnota těchto loţisek je odhadována na 1 bilion amerických dolarů. Tato loţiska 

jsou rozmístěna po celé zemi. Američané o těchto loţiscích pár let věděli, jelikoţ se 

průzkumy uskutečnily během let 2006 – 2007. Podle britského deníku Daily Mail ji 

Washington zveřejnil právě nyní, protoţe zoufale potřebuje dobrou zprávu, kdyţ jeho 

ofenziva proti Tálibánu přináší jen omezené výsledky.  

K nejúspěšnějším nálezům patří loţiska lithia, které je pouţívá téměř ve všech 

současných přístrojích. Tedy hlavně v bateriích do moderních přístrojů. Vyuţití těchto 

loţisek je zatím nejasné. I kdyţ investoři by byli, brání jim ve vstupu zoufalá 

infrastruktura, neschůdný terén, probíhající boje, které sniţují bezpečnost pracovníku 

těţařských společností. Bude ještě nějakou dobu, dle odhadů 5-10 let, trvat neţ 

Afghánistán uţije svého nerostného potenciálu.  

Pokud by se mu to povedlo, mohl by se stát novou Saudskou Arábií (ropná velmoc), co 

se nerostů týče. Napadá mě ještě jedna otázka, zda by těţba pomohla prostým Afgháncům 

anebo si kapsu „namastí“ cizí investor s účty ve švýcarských bankách. Situaci vystihuje 

případ z roku 2010, kdy musel jeden z ministrů odstoupit, poté co přijal úplatek od 

čínského investora ve výši 30 miliónů dolarů.  

V zemském povrchu je moţné nalézt loţiska kamenné soli, ale jen některá se dají 

hospodárně vyuţít. Další loţiska, která můţeme najít - vápenec, sádrovec, mramor, azbest 

a stavebního kamen. 

1.2.3 Vodstvo: 

Tímto odstavcem se pokusím vysvětlit, proč je Afghánská půda tak vyprahlá. Země má 

dostatečné mnoţství vody na to, aby dokázala zavlaţit velké mnoţství hektarů půdy a tím 

tak zvýšit zemědělskou produkci. Velké zásoby vod jsou v centrální části hor. Základní 

problém je v tom, ţe Afghánci vodu neumějí během roku hospodárně vyuţít. Největší 
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zavodnění řek nastává během jara a léta. V těchto obdobích řeky dosahují nejvyšších 

hladin. Nejniţší stavy jsou na podzim a v zimě. Koryta jsou buďto naprosto suchá, a nebo 

zůstává pár mělkých louţí. Během začátků jara nastává období záplav. „Miliony 

krychlových metrů vody, které v době dešťů a tání sněhu stékají z hor, se bez užitku ztrácejí 

v poušti nebo unikají z chaotického systému nevhodně postavených zavlažovacích kanálů. 

(Marek, 2006).“ 

Afghánistán má 4 hlavní řeky, které tvoří říční síť. Jsou to Amudarja (sever), Harírúd 

(západ), Hilmand (jih), Arghandáb (jihovýchod) a Kábul (východ). Přítoky Amudarje jsou 

Kókča a Kundúz. Amudarja, Řekové jí říkávali Óxos, se u severní hranice jmenuje Pandţa 

(rusky Pjandţ). Je jedinou řekou, na které je moţné nalézt říční přístavy. Řeka Harírud, 

protéká úrodným krajem pod horami v okolí Herátu. Hilmand je nejdelší afghánskou 

řekou. Kdysi bývala její údolí hlavní obilnicí širokého okolí, nemá odtok do moře a zaniká 

v soustavě močálovitých jezer Hámúne Hilmand (Hilmandské močály) za hranicí s Íránem. 

Řeka téţ protéká pouští Dašte Margo (Poušť smrti) na jihozápadě země. Jelikoţ místa, 

kterými řeka protéká, mají v určitých ročních období velmi horké klima, dochází k 

vypařování vody z řeky, coţ napomáhá k vytváření solných baţin, jako je Gaude Zirra 

(Zirraská proláklina) v Sístánské pánvi. Během jarních povodní protéká řekou takové 

mnoţství vody, ţe jej řeka ani baţiny nejsou schopny pojmout. Voda z baţin přetéká a tím 

zasoluje celou proláklinu. Z tohoto důvodu jsou tam velmi nepříznivé podmínky k 

pěstování plodin. Kábul patří do pákistánské říční soustavy Indu. Levým přítokem Kábulu 

je Pandţšír, tento tok zúrodňuje terasovitá políčka v otevřených dolinách. Další přítoky 

jsou Langhmán a nejvodnatější Kunar, tato řeka svými záplavami vytváří příhodné 

podmínky pro pěstování v dţalálábádské kotlině. Z právé strany přitéká do Kábulu Logár, 

jehoţ údolí je označováno jako „obilnice Kábulu“. (Marek, 2006) 

 

1.2.4 Sousední státy: 

Severozápadní hranice je tvořena  Turkmenistánem (744km) a Uzbekistánem 

(137km). Na severu sousedí s Tádţikistánem (1206 km) a na malém území také s Čínou  

(76 km). Hranice s Turkmenistánem, Uzbekistánem a Tádţikistánem tvoří řeka Amudarja. 

Dříve to byla hranice s carským Ruskem stanovena roku 1893. Jinak jsou všechny hranice 

„na suchu“. Na východě respektive i jihu má společnou hranici s Pákistánem (2430 km), na 

západě s Íránem(936km).  Hranice s Íránem byla stanovena roku 1872 Brity. 

1.2.5 Doprava: 

Jiţ v historii slouţila oblast, kde se Afghánistán rozkládá jako spojovací uzel mezi 

Indickým subkontinentem a zeměmi střední Asie. Cesty vedou průsmyky Hindúkuše. 

Těmito průsmyky vedli vojevůdci vpády do země (vojska Alexandra Velikého nebo 

Čingischána). Ţelezniční doprava v zemi téměř neexistuje. Jediné kratičké úseky můţeme 

nalézt na severu země. Jde o 2 krátké odbočky na jiţní břeh řeky Amudarji. Dlouhé 

přibliţně „10 km z turkmenského města Kušky do Torghundí a 15 km přes nový železniční 

most z uzbeckého Termezu do Chejrábádu – obě široko rozchodné.“ (Marek, 2006). Jinak v 

Afghánistánu nenalezneme ţádnou ţeleznici. Plány se pokoušeli vytvořit Britové, Němci i 

Američané. Nakonec se však nestaly skutečností. Jiţ po několikáté překazila moţný rozvoj 

neklidná situace v zemi. 

Pro pozemní dopravu je pouţívána chudá silniční síť, převáţně v katastrofálním stavu. 

Celková délka silnic činní 21 000 km. Pro srovnání - u nás je to cca 56 000 km. A to je 
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Afghánistán téměř 8x větší neţ Česká republika. Z celkové hodnoty 21 000 km má pouze 2 

800 km silnic zpevněný povrch.  

Hlavní „tepnou“ afghánské dopravy je silnice A1, ta tvoří okruh kolem celé země. Vede 

kolem hlavních horstev a spojuje 4 velká města (Kábul, Kandahár, Herát a Dţalálábád). 

Hlavní horskou silnicí je A76 spojující povodí Indu s povodím Amudarji přes Chajbarský 

průsmyk a Sálangský tunel (3 km dlouhý s nadmořskou výškou téměř 3 km). Tunel je ve 

velmi špatném stavu, za který můţeme poděkovat občanské válce. Během ní byl jiţní 

portál vyhozen do vzduchu. 

Jelikoţ je velká část populace velice chudá (jak uvádí odhad z roku 2005, pod hranicí 

chudoby ţije 53% obyvatel), automobil je pro ně pouhý sen. Proto jim k přepravě slouţí 

hlavně koně a osli. 

V zemi existuje mezinárodní letecké spojení, které zařizuje mezinárodní společnost 

Ariana Afghan Airlines s americkou účastí. Mezinárodní letiště jsou ve městech Kábul a 

Kandahár. Vnitrostátní lety má na starost Bachtar. Létá  3x týdně z Kábulu do Mazáre 

Šarífu a Herátu.  

 Afghánistánem protéká nejvodnatější řeka střední Asie Amudarja. Je uţívána k lodní 

dopravě, respektive je uţíván splavný úsek v délce 1200 kilometrů. Řeka také slouţí k 

zavlaţování osetých ploch. 

1.3 Obyvatelstvo: 

Marek ve své knize Dějiny států uvádí odhad, dle kterého by v zemi mělo ţít 29 929 

000 obyvatel včetně uprchlíků. Jedná se o údaj z roku 2005. Odhad z roku 2001 udával 

počet obyvatel 26 813 000 včetně uprchlíků. 

Prognózy na další roky jsou následující: v roce 2025: 45 193 000 obyvatel 

 v  roce 2050: 72 267 000 obyvatel 

Roční přírůstek obyvatelstva je odhadovaný v roce 2005 4,77% , v roce 2001 

prognóza činila 3,48 %. Domnívám se, ţe odhady se různí díky bojům probíhajícím v 

Afghánistánu během konce tisíciletí (Marek, 2006). 

Průměrně se jedné ţeně narodí 7 dětí. Předpokládaná délka ţivota je 42,7 let u muţů a 

43,1 u ţen. Pro srovnání u nás je průměrná délka ţivota u muţů 73,4 roku a u ţeny 79,7 

roku (Hrkal, 2009). Afghánistán tak patří k zemím s nejkratší délkou ţivota. Hůře uţ jsou 

na tom jen některé státy Afriky. Tam je to zapříčiněno z velké části nedostatečnou prevenci 

vůči pohlavním chorobám. V Afghánistánu má na tomto jevů podle mě značnou zásluhu 

válka, která v zemi probíhá neustále. Tedy alespoň na některých místech. Významnou roli 

hraje fakt, ţe nejméně polovina obyvatel trpí různými chorobami a mnoho jich umírá na 

následky podvýţivy. Zde je dle mého názoru jasně vidět, jak se válka projevuje ve více 

rovinách. Díky tomu, ţe v zemi probíhá válka, není čas ani místo, kde pěstovat plodiny,  z 

kterých by se pak dále vytvářely potraviny pro obyvatelstvo. Tudíţ lidé nedostávají ţiviny 

potřebné k zdravému vývoji. To se pak promítá nejen na jejich fyzickém zdraví, ale i 

duševním. Afghánistán také patří mezi země s největší kojeneckou úmrtností. Horší situace 

je pouze v Angole. 

Gramotnost je v Afghánistánu  mizerná. Pouze 36% všech obyvatel je gramotných (10 

774 440). Jedná se o obyvatele starší 15-ti let. 51% můţu a 21% ţen je gramotných. 

Tento odstavec bych chtěl věnovat tomu, proč jsou na tom Afghánci tak zle. 

Afghánistán je velice chudý vnitrozemský stát. Který je uţ několik let rozvrácen 

občanskou válkou (sověti, Tálibán a nakonec spojenečtí osvoboditelé). Příznivý rozvoj 

probíhal za vlády krále Záhira, ale byl zastaven sovětskou invazi po roce 1979. Poté uţ to 



 Radek Kraus; Afghánistán 

2011  12 

šlo jen z kopce, díky válkám. Zlepšení nastalo aţ po pádu Tálibánu v roce 2001, bylo to 

zapříčiněno finanční podporou mezinárodního společenství ve výši 2 miliard amerických 

dolarů. Ale během let 2000 – 2003 postihla zemi katastrofální sucha. Coţ byl obrovský 

problém pro obyvatelstvo.  

2/3 práceschopného obyvatelstva pracuje v zemědělství. Období sucha nejsou v 

Afghánistánu ničím neobvyklým. Zavlaţuje se však jen asi polovina osevních ploch. „V 

roce 2001 bylo zavodňováno 23 860 km
2
 půdy“ (Marek, 2006). Přičemţ celková rozloha 

země je 648 tis. km
2
. Nejčastěji se pěstují pšenice, kukuřice, vinná réva, ovoce, rýţe, 

bavlna a brambory. 

Co ovšem v Afghánistánu kvete dál, je opiový mák. Země je proslulá výrobou. Jedná se 

o největšího dodavatele opia na světě. Pokud by se vše vydařilo a povedlo by se zpracovat 

veškeré vypěstované opium, vyvezlo by se ročně 582 tun heroinu.  „V roce 2004 se ho z 

plochy 206 700 hektarů sklidilo 4950 tun.“ (Marek, 2006). V roce 1999 to bylo 1670 tun. 

Během vlády Tálibánu (1996 – 2001) bylo zakázáno pěstovat opium. Z toho jasně vyplívá, 

ţe na pěstování máku, válka ani jiné neduhy vliv nemají. Takzvaný „opiový ráj“ leţí na 

severu Afghánistánu v provincii Hilmand v oblasti Badachšán. Opiový mák je nejsnazší na 

pěstování a často jediným zdrojem obţivy velkého počtu rolníků, a proto boj s drogami 

zatím nemá velký úspěch. 

Další droga, kterou země neblaze proslula, je heroin. Jedno z nejvýznamnějších měst, 

kde se heroin vyrábí je Ačin. Leţí na západě nedaleko Kábulu v provincii Nangarhár. 

Ruské zdroje uvádějí, ţe kaţdým rokem se v Afghánistánu vyrobí aţ 150 miliard dávek 

tvrdé drogy, především heroinu. Od roku 2008 se počet laboratoří, kde se bílý prášek 

vyrábí, zvýšil ze 175 na současných 425. Tato zpráva pochází z Lidových novin z roku 

2010. Mezi další vývozní drogové artikly patří afghánský hašiš. 

1.3.1 Národnostní sloţení:  

Nejpočetněji jsou zastoupeni Paštuni, tvoří 46% podíl sloţení obyvatelstva. Na 

druhém místě jsou Tádţici, ti zaujímají 27%. Další národnostní skupiny jsou: Hazárové 

(9%), Uzbeci (9%), Ajmaci (4%), Turkmeni (3%), Balúčové (2%). Tyto vyjmenované 

skupiny tvoří 96% celého sloţení. Mezi ostatní národy s menšinovým podílem patří: 

Kyrgyzové, Arabové, Núristánci, Indové, Núristánci. Ti pak tvoří zbývající 4%. 

1.3.2 Základní povinnosti islámu: 

V tomto odstavci popíši náboţenské vyznání. 

Nejpočetněji jsou zde zastoupeni muslimové (99%). Z toho 

sunité 80% a šíté 19%. Jedno % pak zbývá na vyznavače 

buddhismu, křesťanství, hinduismu, sikhismu a 

zoroastovismu. 

Jelikoţ jsou muslimové nejpočetnější skupinou, nebylo 

by špatné, seznámit se některými základními povinnostmi. 

1) víra v jednoho boha. „Není boha kromě Alláha a 

Muhammad je posel boží.“ (Mendel, 2003), ta jest 

vyjadřována tzv. šahádou. Šaháda doslova znamená svědectví 

či dosvědčení. V náboţenském významu pak vyznání víry. 

(Kropáček, 2006). Šahády bývají obvykle přeříkávány během 

modliteb. Často je šeptána novorozencům do ucha a šahádou 

by se lidé měli loučit s těmi, co tento svět opustili. 

2) 5 denních modliteb (namáz): ráno, v poledne,  
Obrázek 5: muezzin, 

(commons.wikipedia.org) 
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odpoledne, večer a po západu slunce. Tento cyklus 5 modliteb platí v sunnitských zemích 

(většina zemí, kde převaţuje islám). Cyklus 3 denních modliteb je typický pro šítské země 

(Irák, Irán). Charakteristika modlitby je klanění se k zemi, neboli padání na tvář (sadţa). 

Před modlitbou se kaţdý muslim musí umýt. Důvod očisty je následující. Během modlitby 

musí být splněny následující podmínky: čistota těla, místa a oděvu. Zajímavé je, ţe pouţití 

vody na umytí není striktně přikázáno. Na příklad na poušti se symbolicky pouţije písek. 

Poté, co splní tyto podmínky, poloţí si před sebe kobereček, odloţí obuv a uchýlí se k 

samotné modlitbě. Vţdy směrem k mecce. Čas modlitby je ohlašován arabským voláním 

(azán). Samotné hlášení probíhá ve formě zpěvu nebo v dnešní době častější způsob, 

muezzin spustí přehrávání azánu z reproduktoru. Muezzin je sluţebník v Mecce, dříve 

svolával lid k modlitbě sám z ochozu minaretu. Dnes však pouští nahrávku. Samotná 

modlitba je pak sloţena z povinnosti (farz) a zvyklosti (sunna). K Farz se modlí kaţdý 

sám, k sunna pohromadě. 

3) půst (saum) v postním měsíci ramadánu 

4) placení náboţenské daně (zakát) 

5) alespoň jednou za ţivot pouť do Mekky 

Mezi další povinnosti jsou řazeny dţihád, zákaz poţívání alkoholu a jiných opojných 

látek, zákaz krádeţe (sirka), cizoloţství (ziná) a s tím související zákaz z křivého nařčení z 

cizoloţství (kazf) a zákaz lichvy (ribá). Dţihád znamená boj proti nevěřícím, původně se 

nejednalo o ozbrojený boj, ale o usilovnou snahu o šíření víry. Náboţenští fanatikové si 

islám vykládají po svém, proto si většina lidí při slově islám vybaví teroristu a krev.  

 

1.3.2 Úřední jazyky:  

Na severu země je polooficiálním jazykem uzbečtina s turkmenštinou (11%). Paštština 

neboli afghánština je pouţívána 35% obyvatel. Nejuţívanějším jazykem je darijština- jinak 

nazývaná jako kábulská perština. Jde o jednu ze 3. současných forem perského jazyka. 

Tímto jazykem mluví 50% obyvatel.  
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2. Vznik a význam kulturního dědictví na pozadí 
historického vývoje 

2.1. Historie: 

Afghánistán jako nezávislý stát existuje přibliţně od poloviny 18. století přesněji od 

roku 1747. Do té doby byl neustále součástí různých nadvlád a říší. Jeho historie je spjata 

se sousedními státy hlavně Íránem, střední Asií a Indií. Díky jeho poloze byla velmi často 

vyuţívána jako dopravní, ale i válečná cesta. V této kapitole bych se chtěl zaměřit na jeho 

vývoj od paleolitu aţ po současnost. 

2.1.1 První obyvatelé: 

Prvními obyvateli ve starší době kamenné byli pravděpodobně lovci a pastevci. Úplně 

první stopy pocházejí zdoby před 100 – 200 000 lety. Dokazují to archeologické nálezy v 

proláklině Navar v provincii Ghazní. Právě na tomto místě byly nalezeny kamenné 

nástroje. Několik nálezů je datováno do období středního paleolitu. Jako například 

pazourkové nástroje, kosti divokých býků a ovcí objevené v údolí Darraje Kúr. V jeskyni 

Tešik Taš na pravém břehu řeky Amudarji byl nalezen hrob neandertálského chlapce. „V 

pozdním paleolitu žili lovci ve větším množství na úpatí Hindúkuše v nadmořské výšce 

kolem 1100 metrů. Potomci těchto lovců žijících na svazích hor a v otevřených údolích byli 

členové kmenů, které zalidňovali Afghánistán ve střední době kamenné (mezolitu), 

přibližně od 10. do 7 tisíciletí před Kristem.“ (Marek, 2006) Lidé v tomto období lovili 

převáţně ovce, antilopy a ptáky. Z pozdějšího mezolitu se dochovaly pazourkové vloţky 

pravidelných geometrických tvarů. Nalezeny byly u osady Akča na severu země. 

Obyvatelé těchto končin se ţivili hlavně rybolovem. Pazourkové nálezy jsou si velmi 

podobné s nálezy okolních států hlavně jiţního Turkmenistánu a jihozápadního 

Tádţikistánu. 

V mladší době kamenné (neolitu) přibliţně od 6. do 3. Jih byl díky příhodnějším 

podmínkám (zavodnění, teploty) rozvinutější. Obdělávali půdu a chovali dobytek. Sever 

přešel k chovu dobytka později. První zemědělské nástroje byly nalezeny právě na jihu 

Afghánistánu. Velká sídliště tvořené hliněnými domky, byla objevena v osadě Mehrgarh v 

Bolánském průsmyku z 6. – 5. tisíciletí před Kristem s 

velkým mnoţství úlomků z kamenných nádob. 

Dokazuje to, ţe kdyţ se dařilo zemědělství, dařilo se i 

lidem a jejich kultuře. Keramiku z okolí Mehrgarhu 

zdobily malované ornamenty. Tato kultura je podobná 

té, kterou je moţné nalézt na jihu Íránu nebo 

Balúčistánu. Další nálezy, které svým způsobem 

zpracování odpovídají některému z e sousedních státu, 

byly objeveny v lokalitě Saíd Kala. Tentokrát se 

jednalo o figurky ţen. O tom ţe se na jihovýchodě 

země  lidem opravdu dařilo, vypovídají šperky z mědi. 

Afghánistán má velké mnoţství loţisek mědi a bronzu. Dále pak sekery s otvorem na 

topůrko, dýky. Obyvatelé kandahárské oblasti patřili ve své době k velmi šikovným. 

Svědčí o tom právě tyto nálezy nástrojů vyrobených z kovů. Někdy ve 3. tisíciletí přešli od 

sídel zemědělského typu k sídlům městským. Sídliště v Mundígaku zřejmě fungovalo jako 

metropole celé oblasti. Byly zde nalezeny zbytky městských obydlí s pevnostmi a chrámy. 

Obrázek 6: figurky ţen z provincie Kandahár, 
(commons.wikimedia.org) 
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Civilizace z údolí Indu odebírala z afghánského území měděnou rudu a lazurit. Lazurit 

je modrozelený polodrahokam, který byl dobýván v horách Badachšánu. Lazurit měl mít 

magické vlastnosti a byl velice ceněn v zemích Orientu. Marek uvádí, ţe jiţ druhé 

poloviny 4. tisíciletí byl vyváţen do Mezopotámie, Egypta a Tróje v Malé Asii, odkud se 

dále dostával do Evropy. 

Bronzová pečetidla, figurka ţeny z bronzu pravděpodobně z Mezopotámie, nebo i 

hliněná tabulka s hieroglyfy, byla objevena u delty řeky Hilmand. V těchto místech 

existovalo několik zemědělských osad a docházelo zde k rozvoji závlahového zemědělství. 

Tyto nálezy jsou přibliţně 3 tisíce let staré. Je zajímavé, ţe kultura těchto zemědělců začala 

ve 2. tisíciletí upadat. Nikdo zatím neví proč. 

Zatímco jih během 2. tisíciletí pomalu kulturně upadal, sever se začal rozvíjet. Lidé zde 

ţili v tzv.“oázách“. Oáza byla tvořena obdélníkovou tvrzí uprostřed, obehnanou hradbou z 

nepálených cihel s válcovými věţemi rozích a půlkruhovými baštamina na všech stranách.  

Archeologové na malém území v okolí Daulatábábu a Mazáre Šaríf objevili umělecké 

výrobky ze zlata a stříbra. Dále byla nalezena sídla zemědělců a chovatelů dobytka. Tato 

sídla bývala v blízkosti záplavových zón, která se po opadnutí vody dobře obdělávala. Na 

severu Afghánistán půdu tvoří spraše. Jsou proslulé svou úrodností a snadnou 

obdělávatelností. Zemědělci zde k orbě půdy vyuţívali sluţeb primitivního pluhu.  

2.1.2 Doba bronzová: 

V této době (přibliţně 2 tisíce před Kristem) klenotníci vytvářeli zrcátka a jehlice s 

ozdobnými drţáky s vyobrazením kozla, berana nebo býka. Byly kovány sekyry, noţe, 

meče a srpy. V té době se obyvatelé potýkali s mnoţstvím bojovných nájezdů, o čemţ 

svědčí mnoţství zbraní a tvrzí z této doby. Dále byla objevena bronzová pečetidla s 

podobiznami lidí či zvířat nebo kamenná pečetidla s výjevy okřídlených lvů. Tato kultura 

byla na severu země nová. Dříve se zde nic podobného neobjevilo. Prvky této kultury jsou 

velmi podobné s prvky kultury v jiţním Turkmenistánu. Kultura jiţního Turkmenistánu 

během 2. tisíciletí zanikla. Přesněji řečeno - kulturní střediska zanikla a část obyvatel 

odešla. Tato migrace vyspělých obyvatel jiţního Turkmenistánu přispěla k rozvoji 

zemědělství v severním Afghánistánu. Podobné stopy lze nalézt i v jiţním Uzbekistánu. 

V severním Afghánistánu byly objeveny pouze 2 stavby, které se dají povaţovat za 

pozůstatky sídel městského typu. Marek uvádí: „Větší z nich má čtvercový půdorys, jehož 

každá strana je 130 až 150 metrů dlouhá. Uprostřed se tyčila kruhová tvrz s pravoúhlými 

věžemi mírně vyčnívajícími ze zdí. V ní stála svatyně s oltářem u zdi, což znamená, že to 

bylo kultovní středisko, nejspíš chrám se skladišti, sýpkami a příbytky pro kněze a 

služebnictvo.“ Chrámy v Mezopotámii slouţily jako svatyně, zároveň jako správní a 

hospodářská střediska okolních osad. Severní Afghánistán se ve 2. tisíciletí podobal, co se 

typu civilizace týče, jihu země během 3. tisíciletí. 

2.1.3 Baktrie: 

Byla první státní útvar, který se z části rozkládal na území Afghánistánu, Tádţikistánu a 

Uzbekistánu. Jednalo se o bohatý stát, na kterém jiţ převaţovala sídla městského typu s 

rozvinutým zavodňovacím systémem. Tehdejší společnost ţila v tzv. „oázách“ jak jsem se 

jiţ zmiňoval v předchozí kapitole. Na území bývalé Baktrie (na pahorku Tilla) byly 

nalezeny zbytky budov,. Jedná se zbytky palácové stavby. V okolí byly nalezeny úlomky 

měděných a zlatých ozdob. Z toho objevu se dá usuzovat, ţe se mohlo jednat o sídlo 

vladaře. Tyto nálezy pocházejí přibliţně z prvního tisíciletí. Podle historiků byla tehdejší 

doba velmi neklidná, coţ dokazuje mnoţství nalezených šípů a zbraní. Různé zdroje 
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uvádějí ve směs podobné informace. Baktrie byla silné politické uskupení s velkým 

mnoţství prosperujících oáz. 

2.1.4 Perská říše: 

Během 6. století před Kristem se Afghánistán stal součástí mocné Perské říše, ovládané 

rodem Achajmenovců (670 – 330 př. Kr.). Součástí Perské říše byl Afghánistán necelých 

200 let. Afghánistán si svým vpádem podmanil aţ Kýros II. Starší. Mimo jiné si podmanil 

také Írán, malou Asii, Mezopotámii, Sýrii, 

Palestinu a Egypt. Kýros II. Byl zabit při 

taţení do východní Asie. Po Kýrosovi 

nastoupil na trůn jeho syn Kambýses, který 

přijal císařský titul „král králů“. Během jeho 

vlády achajmenovskou říši potkala krize, jak 

politická, tak i společenská. Bylo to 

způsobené tím, ţe říše čítala velké mnoţství 

okupovaných zemí. Obyvatelé zemí bývali 

svobodní a nechtěli se smířit s tímto údělem. 

Zvýhodněni byli ti, jeţ sympatizovali s 

perskými vládci. Dostávalo se jim značných 

výhod. Obyčejný lid ţivořil a to se mu 

samozřejmě nelíbilo. Kvůli tomu se 

prohlubovaly společenské rozdíly. Tyto 

okolnosti měly vliv na rozkvět Baktrie. 

Rozvíjelo se hospodářství, závlahové 

zemědělství a řemesla. V Markovo knize 

Dějiny Afghánistánu se píše: ,, Achajmenovská správa budovala zavodňovací kanály, ale 

zároveň ukládala dodatečné daňě rolníkům, který z nich 

odebírali vodu. Nově se zaváděl systém podpovrchových 

kanálů (kárézů), rozvádějící do polí v nížinách podzemní 

vodu, shromažďující se nad nepropustným podložím na úpatí 

hor. Achajmenovci na určitou dobu promíjeli daně každému 

zemědělci, který dal prokopat nový káréz.“ V dnešní době je 

moţné kárézy v jihozápadním Afghánistánu vidět, převáţně 

v provincii Faráh. V té době ve městech vzkvétala řemesla a 

obchod. Města byla centrem kulturního a hospodářského 

vývoje. Byla rozlehlá, obehnána hradbami s opevněnou 

citadelou. Achajmenovská vláda nechala zřídit a chránit 

obchodní stezku z Malé Asie do Baktrie a dále do Indie. 

Achajmenovci byli příznivci vnitřního a mezinárodního 

obchodu.  V této době jiţ existovaly peníze, se kterými se i 

kdyţ jen zřídka, platily například daně. Razily se daríky 

(zlaté mince), které byli objeveny v pozdějších letech. Těch se bohuţel našlo jen minimum. 

Poté se převáţně pouţívaly mince raţené v Řecku. Další poklad tentokrát z okolí Amudarji 

nalezený na konci 19. století obsahoval sošky a jiné umělecké předměty. Části nálezu měly 

původ v Íránu, Mezopotámii a v řecké Malé Asii.  

Obrázek 8: ukázky mincí z doby Achajmenovců, 

(www.beastcoins.com) 

Obrázek 7: sošky z poklad 

nalezeného u řeky Amudarji, 

(commons.wikipedia.org) 



 Radek Kraus; Afghánistán 

2011  17 

2.1.5 Alexandr Veliký 

Po necelých dvou století vystřídala Peršany vláda krále Alexandra Velikého, který 

navázal na politiku svého otce Filipa II.. Po upevnění moci nad Řeckem se Alexandr 

přemístil na východ do Asie a to se svou makedonsko-řeckou armádou. Roku 334 př.n.l. 

zničil Théby a po několika bitvách s Peršany osídlil nejen jejich území, ale i afghánské a 

zčásti indické. V Baktrii čelil vlně odporu. Vše skončilo zničením několika měst. Po 

dobytí, vytvářel ze zkušených baktrijských jezdců nové oddíly. Vzal si baktrijskou 

princeznu Rochsánu (Roxanu), jejího otce kníţete Óxyarta zvolil vládcem Paropamisu. 

Alexandr pokračoval dále na jih ke Kábulu i s pomocí svých nových jízdních jednotek. 

Počínal si dost tvrdě. Pokud byl v bitvě zraněn, nechal zničit celé město. Dostal se aţ k 

hranicím Indie. Zde obsadil bez boje tehdejší paňdţábskou metropoli Takšašilu (Taxila). 

Její vládce počítal s Alexandrouvou pomocí v boji se sousedním králem. Opět zvítězil. I 

díky jeho jízdním oddílům. Pokračoval dále na východ, ale musel postup ukončit. Jeho 

vojáci opět protestovali proti namáhavým a dlouhým výbojným cestám. Vrátil se k 

Arabskému moři, kde své jednotky rozdělil. Zemřel v Babylóně ve 33-ti letech (v červnu 

roku 323 př. Kr.) Jaký význam měli tyto boje pro Afghánistán? Došlo k navázání přímých 

styků s řeckou kulturou. Jeho vpád otevřel nové obchodní cesty ze Středozemního moře aţ 

do západní Indie. Přinesla čilé obchodní i kulturní výměny. Za Alexandrovými vojsky 

přicházeli řečtí a féničtí kupci. Ti svými zkušenostmi pomáhali rozvíjet domácí a 

zahraniční obchod. Tím přispěli k rozrůstání a vzniku nových měst. Většinou pojmenovaná 

po svém zakladateli. Jako například Alexandreia Arachotos (Kandahár), Alexandreia 

Areion (Herát). Politického ţivota se Alexandr příliš nedotkl. Pro Afghánistán to 

znamenalo opět změnu „reţimu“. Nakonec Alexadrovo panství v Afghánistánu zcela 

zaniklo a to díky vzájemným bojům. 

2.1.6 Říše Selukovců: 

Po smrti Alexandra Velikého (323) se po 20 letech bezvládí pokusil jeho bývalé 

impérium ovládnout syrský král Seleukos I. (zvaný vítěz (305 př. Kr.). Byl to bývalý 

Alexandrův vojevůdce a spojenec. Skutečně se mu podařilo část impéria ovládnout včetně 

Afghánistánu.  Zaloţil dynastii Seleukovců.  Původně chtěl vládnout sám celé říši, nakonec 

se však o moc rozdělil se 4 dalšími. Seleukos táhl i do Indie, ale prohrál. Poté musel 

dodrţet podmínky tehdejšího indického vládce. To znamenalo, ţe mu musel nechat 

bohatou provincii Areiu (okolí Herátu), Arachósi (Kandahár) a Paropamisos (Kábul). Jako 

náhradu obdrţel 500 slonů. Část Afghánistánu, po jeho neúspěšném výpadů, ovládli 

Indové. Jakmile  Seleukos I. podepsal 

mírovou smlouvu, poslal do Indie 

svého vyslance. Řeckého učence 

Megasthena. Díky tomuto muţi je dnes 

moţné utvořit si představu o tom jak 

tehdejší Indie vypadala. „Zanechal 

zápisky zvané Indika, jejíž zachované 

zlomky obsahují nejstarší autentický 

popis zeměpisných, etnografických a 

společenských poměrů v tehdejší 

Indii.“ (Marek, 2006). Mezi 

Seleukovci a maurjovskými panovníky probíhaly výměny darů a poselství, coţ 

obohacovalo uţ tak bohatou afghánskou kulturu. Seleukos I. Pověřil svého syna 

Antiochose správou nad východní částí říše včetně Baktrie. Antiochos stavěl nová města, 

Obrázek 9: ukázka seleukovské mince, (www.coinarchives.com) 
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opevňoval stará, razil stříbrné mince. Tyto mince měli na líci řecké motivy, na rubu 

vyobrazení Athény na voze taţeném dvěma nebo třemi slony. Sloni byli dodáváni Baktrií 

seleukovské vládě. Seleukos byl nakonec zrazen a zabit. Říše se postupně zmenšovala (3. 

století př. Kr.) aţ roku 64. př Kr. zanikla úplně. 

2.1.7 Řecko-baktrijské království: 

Baktrijský Diodos vyuţil slábnutí seleukovské říše. Přibliţně v roce 250 př. Kr. se 

Diodis osamostatnil. Ovládl Baktrii a Sogdianu. Prohlásil se králem baktrijkého státu. 

Baktrie byla během jeho vlády veliká a bohatá země s rozvinutým zemědělstvím i 

řemeslnou výrobou. I přes snahy Seleukovců uhájil suverenitu státu. Tento stát je v 

dějinách známý jako řecko-baktrijské království. Fungovalo déle neţ 100 let. Bylo to 

území v oblasti dnešního Afghánistánu a střední Asie. Města podél Amudarji byla 

středisky zahraničního obchodu a zároveň vojenské stanice. Obyvatelstvo bylo smíšené s 

výrazným zastoupením ionských Řeků. Z té doby se dochovalo několik druhů mincí. 

Marek ve své knize píše: „Z toho, že jeho mince nesly dvojjazyčné nápisy – na líci řecký 

nápis v řeckém písmu a na rubu indický, v písmu kharóšthí, můžeme soudit, že mezi jeho 

poddané náleželi i lidé mluvící indickými jazyky. Baktrie se začala rozpadat ve 2. století. 

Během toho rozpadu se v zemi vystřídalo na 20 různých vládců. Jako zdroj těchto 

informací povaţujeme mince, které často nesly podobizny vládců. Mince byli nalézány ve 

větších mnoţství a to  hlavně v severozápadní Indii. Stát postupně upadal aţ nakonec úplně 

zanikl a to díky útokům Nomádů a politické nestabilitě. Poslední řecký panovník 

(nezávislý) byl poraţen u Kábulu. 

2.1.8 Helénizace: 

Řecko-baktrijské království sice nemělo dlouhého trvání, za to výraznější kulturní stopu 

po sobě zanechalo. Byla to doba rozvoje urbanizace a šíření peněţního objemu. Stavěna 

byla nová města nesoucí názvy antických panovníků. Francouzští archeologové objevili 

zříceniny města, kdysi osídleného řecko-makedonskými kolonisty. Bývalo opevněno. Ze 3. 

stran bylo chráněno strmými srázy nad soutokem řeky Amudarji (Óxos). Zaloţil ho 

Kineás, který byl pohřben v sargofáku. Město neslo výrazné helénistické prvky. V torzech 

staveb byly nalezeny nápisy zmiňující se o řeckém bohovi Hermovi (Hermésovi) a 

hrdinovy Heraklovi (Heraklesovi). 

2.1.9 Kočovné kmeny (od 2. století př. Kr.): 

Kočovné kmeny ze střední Asie obsazovaly zemědělské půdy. Pronikly do severní 

Indie, Turkmenistánu, Baktrie, východního Íránu a západního Afghánistánu. Měli zásadní 

vliv na rozpad řecko-baktrijské říše, dle antických pramenů. 

2.2 Indo – Šakové: 

Vpadli do Baktrie v první polovině 1. století př. 

Kr.. Prvním nezávislým vládcem byl Maues.  Z této 

doby (90 – 70 př. Kr.).  byly zachovány mince, 

které se podobaly mincím řecko-indickými, na 

kterých byly vyobrazeny jezdci s kopím v ruce. 

Tento motiv je typický pro vládce s kočovnými 

kořeny. Z tohoto období pochází také velké 

mnoţství mincí vylovených ze dna jezera Mír 

Zahák v Drangiáně (Pákistán). Šaki nahradili Párthové, o čemţ vypovídají nalezené mince. 

Nápisy na nich byly zkomolené a mince samotné byly hrubě raţené.  

Obrázek 10: mince z Mauesovi doby zobrazující 

Dia a Niké, (www.wikipedia.com) 
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2.2.1 Indo–parthové: 

Během jejich vlády bylo ovládnuto území od jíţního Afghánistánu aţ po téměř většinu 

krajů v Indii. Nakonec se Indo-parthové poddali Kušánům, coţ byli kočovníci spolu s 

usedlíky z Baktrie. 

2.2.3 Kušáni: 

Jednalo o kočovníky indoevropského původu. Na počátku 

1. tisíciletí po Kristu postupně ovládli nejen Uzbekistán, ale i 

Afghánistán a severní Indii. Nechali razit mince. Na líci byl 

vyraţen poslední řecko-indický vládce. Na konci 1. tisíciletí 

patřil kušánský stát k nejmocnějším a nebohatším. Byl to 

jeden z největších státních celků v celém antickém světě. 

Jeho říše zahrnovala: téměř celé afghánské území, jiţní část 

střední Asie a celou severozápadní Indii. Kušáni udrţovali 

styky s římskou říší. Kušáni projevovali náklonnost k 

hinduismu. Budovali stúpy (stavby pro uchování relikvii), 

starali se o budhistické kláštery a učence. Kušáni neobstáli v 

boji s indickými panovníky a se Sasánovci. Území 

Afghánistánu ovládli Sasánovci, od 5. století kočovníci 

Heftalité (v Indii označováni jako Bílí Hunové). V 7. století 

se k vládě dostali Arabové.  

Vláda Kušánu znamenala dobu stability a rozvoje. Opět se rozvíjelo zemědělství 

zejména závlahové, sídla městského typu. Bylo objeveno město nedaleko Mazáre Šarífu. 

Kde uprostřed v citadele existoval velký chrám s barevnými freskami. Na nichţ byli 

zobrazeni 2 mladí muţi stojící u koní. Marek toto dílo popisuje následovně: „Mají zřetelné 

helénistické rysy a měly snad představovat Dioskúry, Diovy syny Kastóra a Polydeuka 

(Polluxe), božská dvojčata řecké mytologie.“ Později je vystřídaly budhistické výjevy. Na 

města se postupně zapomnělo, aţ dnes jim archeologové opět dávají ţivot, díky svým 

objevům. 60 kilometrů od Kábulu na úpatí Hindúkuše byly objeveny pozůstatky Kapísy. 

Město bylo postaveno na začátku vlády Kušánů a bylo obehnáno pravoúhlými hradbami. 

Rozděleno bylo hlavní třídou, podél ní byly postaveny obytné domy. Kaţdý dům měl 3 

místnosti + svatyňku. Ve městě byl vladařův palác, kde byly nalezeny černě lakované 

poháry z Číny, skleněné vázy, bronzové sošky pocházející z provincií římské říše. Dále 

předměty z ebenového dřeva, šperkovnice nebo části nábytku zdobené řezbami. Tyto 

nálezy svědčí o obchodních a kulturních stycích Kušánů s okolními zeměmi. Pro Kušány 

byl prioritní obchod s římskou říší. Obchodovali se zboţím z Orientu jako například čínské 

hedvábí, indické koření, afghánské drahokamy a perské voňavky. V Evropě pak byly 

prodávány za stonásobky původní ceny. Zboţí putovalo buď po moři z indických přístavů, 

nebo po zemi po tzv. Hedvábné stezce, na které byla označena vhodná místa k odpočinku 

pro karavany. ,,Kušánská kultura představovala na území Afghánistánu pestrou směsici 

časově i místně odlišných kulturních prvků. Buddhistické tradice se v ní mísily s různými 

aspekty helénismu, s ohlasy hinduistického umění sousední Indie a s prostými zvyklostmi, 

které se s sebou přinesli kočovníci z rozlehlých středoasijských stepí.“ (Marek, 2006) 

Během vlády Kušánů začalo na afghánské území pronikat buddhistické učení. Ani zdaleka 

to nebylo díky vladařům, ale spíše misijní činností jeho vyznavačů. Buddhismus se v zemi 

udrţel aţ do 7. Století. Po celém Afghánistánu jsou roztroušeny pozůstatky buddhistických 

stúp a klášterů. Největší koncentrace těchto památek je v Haddě nedaleko Dţalálábádu. 

Objeveny byly sochy Budhů, ale také dárců, kteří se podíleli na výstavbě klášterů a 

Obrázek 11: socha Obřího Buddhy,  

1946, 

www.nationalgeographic.com) 
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podpoře buddhistického kultu. Kušánové buddhismus 

podporovali, ale svou autoritu upevňovali tím, ţe stavěli 

památníky své vlastní dynastie. Nedaleko silnice z Kábulu do 

Balchu bylo objeveno několik staveb včetně svatyně. (Marek, 

2006) Stavby byly vybudovány dle vzorů paláců 

achajmenovských panovníků Íránu. Obsahovaly řecké 

chrámové prvky a korintské sloupy. 

 Existovalo tzv. Gandhárské výtvarné umění, které bylo 

vyobrazeno v řecko-buddhistickém stylu. Jednalo se o spojení 

antického zobrazování lidské postavy ve splývavém oděvu s 

buddhistickými motivy. Toto umění existovalo v oblasti 

Gandháry. Jednalo se o významnou oblast, ve které byl Buddha 

poprvé vyobrazen v lidské podobě. Tento styl neměl vliv pouze 

na sochařství, ale i na stavitelství (korintský a iónský sloh 

řecké architektury). Kdyby Tálibové nezničili veškeré 

exponáty, mohli bychom v Národním muzeu v Kábulu vidět 

expozici výtvarného umění tohoto stylu, která zde byla v roce 

1996 vystavena.  

Tálibové se podíleli na zničení dvou kolosálních soch Buddhy. Tyto sochy byly vysoké 

53 a 37 m. 53 metrů vysoká socha bývala největší zobrazení Buddhy na světě. Sochy 

pochází z 2.-5. století. Byly vytesané v pískovcové stěně skalního masivu v údolí řeky 

Bamján u stejnojmenného města. Od 10.století se je pokoušeli fanatičtí muslimové zničit. 

Sochy však vzdorovaly aţ do roku 2001, kdy byly vyhozeny do povětří. Do dnešního dne 

zbyly po sochách pouze prázdné výklenky. Existovaly zde i snahy o jejich obnovu. 

Například japonská firma nabídla variantu, ţe sochy vrátí na místo, alespoň pomocí 

laserové projekce.  Tímto tématem se však budu podrobněji zabývat v další kapitole. 

2.2.4 Islám, islamizace Afghánistánu: 

„ V 1. čtvrtině 7. století vzniklo na Arabském poloostrově nové monoteistické 

náboženství – islám, které zčásti vycházelo z tradic křesťanství, židovství i staroarabských 

animistických věr a rychle se šířilo na východ i západ. Jeho vyznavači (muslimové) věřili v 

existenci jediného Boha (Alláha) a považovali zakladatele svého náboženství Mohameda 

(arabsky Muhammad, 570–632), podle něhož se jim v Evropě říkalo také mohamedáni, za 

božího posla a posledního z řady proroků.“ (Marek, 2006) 

Islamizace Afghánistánu trvala více neţ 300 let. Podle toho v jaké části země obyvatelé 

ţili, vyznávali různou víru. Hinduismus na východě, na západě zoroastrismus. Dynastie 

Abbásovců v polovině 7. století dobyla Írán, rozvrácený neustálými boji o moc. S tím 

souviselo i dobytí západní části Afghánistánu. Východ země, hlavně okolí Kábulu odolával 

déle. V roce 652 byl dobyt Herát. V jiných místech jako například v Bamjánu  kladli odpor 

kmenoví náčelníci. Kraje v horním toku řeky Harírúd nebo oblast Sulejmánovských hor 

nedokázala dynastie Abbásovců nikdy plně převzít pod svoji kontrolu. V 8. století 

vybudovali Abbásovci obrovský státní útvar. Víru šířili mečem na asijské, africké a z části 

evropské území. Výboje probíhali tak, ţe první byli průzkumné vyjíţďky, následovaly 

loupeţné výpravy a poté dobytí celé oblasti. Původně se nejednalo u soustavné dobývání, 

spíše o výpady. Muslimové si směli rozdělovat pouze movitou kořist. Území, které si 

Abbásovci podmanili, spadalo pod majetek všech muslimů. Původní majitelé na „své“ 

půdě pracovali dále, avšak za ni odváděli daně, pokud nepřešli na islámskou víru. Podobně 

to bylo i ve městech. Města, která se nestala islámskými, platila roční daň za “ochranu“. 

Obrázek 12: ukázka gandhárského 
umění, (davidderrick.wordpress.com) 
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Od konce 7. století se arabština stávala úředním jazykem. Afghánští obyvatelé sice 

přijímali islám, ale z velké části jen kvůli tomu, aby měli klid (hospodářské a politické 

výhody). I nadále se věnovali svým tradicím a obohacovali tak nově vnikající náboţenství 

o své prvky. Měli znalosti o indické vědě a kultuře. Postupem času vznikaly různé druhy 

odboje proti arabské nadvládě, kterých se zúčastňovali i Afghánci. Vadili jim vysoké daně, 

svévolné zabavování půdy a pokuty za smýšlené přestupky. V 9. století se Abbásovská říše 

začala rozpadat. Zásluhu na tom mělo hned několik okolností: národnostní vztahy (lidé si 

kolikrát ani nerozuměli), rostoucí daně( ty zapříčiňovali nové vlny odporu). Ve městech se 

postupně začínaly stavět mešity a obyvatelstvo bylo obraceno na sunitský islám. Vznikaly i 

různé náboţenské sekty. Ty většinou vystupovaly proti nadvládě Arabů. V roce 851 byl 

sunitský islám prohlášen za oficiální náboţenství v arabském státě. Příslušníci sekt byli 

pronásledováni. 

Od 10. století se z chalífů, coţ byli kdysi vládcové státu, stali pouhé loutky v rukou 

vojevůdců. I kdyţ jim dál náleţel titul hlava státu, byl to pouze titul formální. V 

okrajových částech se postupně osamostatňovaly různé dynastie, coţ vedlo k dalšímu 

oslabování abbásovské říše. Od roku 820 po vyhrané bitvě začali v Afghánistánu šířit islám 

i Peršané. Vznikla říše Táhirovců. Existovala přibliţně 50 let. Poté vládli Sámánovci (9-10. 

stol.) Jednalo se o nejvyspělejší (kulturně a politicky) stát střední Asie své doby. Jeho 

vladaři se snaţili o rozvoj kultury, byli velmi mírumilovní, coţ se jim ovšem nakonec 

nevyplatilo. Během jejich vlády došlo k rozkvětu novoperské literatury. Do té doby byla 

perština v ústraní. Přeţívala jen mezi lidmi jako hovorová řeč. Na sámánovském dvoře byli 

psány básně, vědecké spisy (Kniha o lesích, dle indických pramenů). 

Hmotných památek po sobě Sámánovci moc nezanechali. Byla objevena skromná 

hrobka krále v Buchaře (Uzbekistán). Jednalo se o důleţitou stavbu. Podle ní se později 

stavěly hrobky místních světců, uţívaná jako poutní místa. „Byla to nevelká čtvercová 

stavba z cihel krytá kupolí.“ (Marek, 2006) Samovci zavedli propracovaný systém státní 

správy, něco jako dnešní ministerstva.  

2.2.5 Turci: 

Turci v 10. Století 

obsadili východní 

část Afghánistánu. 

Začali budovat 

mocnou říši Sultánů 

z Ghazny (10.-12. 

století). Postupně si 

podmanili sever i jih 

země. Na přelomu 

10.-11. století ovládli 

celý Afghánistán. 

Respektive Mahmúd 

ovládl zemi. 

Podnikal také výboje do Indie. Šířil islám ozbrojeným bojem. Jeho taktikou byli bleskové 

útoky z afghánských hor, které podnikali  jezdci na velbloudech. Marek uvádí: „ Ze všech 

výprav se vždycky vracel s obrovskou kořistí, kterou získával hlavně pleněním výstavních a 

bohatých hinduistických chrámů. Jeho nejslavnějším a v muslimském světě nejvíce 

obdivovaným činem bylo rozvrácení a zpustošení zlatého Šivova chrámu v Sómnáthu na 

jihu Káthijávárského poloostrova.“ Odhaduje se, ţe odtáhli aţ 6 tun čistého zlata. To co 

Obrázek 13: pozůstatky pevnosti v Ghazní, (wiadomosci.gazeta.pl) 
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nakradli, poslouţilo pro výplaty vojska a státní správy. Drahé kovy poslouţily na raţbu 

zlatých a stříbrných mincí. Vojáci inkasovali z kořisti část podle hodnosti (někdy i 4/5). Ve 

své době existovaly pouze 2 islámské bašty jedna ve Španělsku, druhá byla Mahmúdova 

gházenská říše v Asii. Mahmúd nebojoval za šíření islámu pouze za hranicemi, ale i v 

hornatých krajích Afghánistánu. Například proti Paštunům. Nevěřící byli pronásledováni, 

někteří i popraveni. Mahmúd dbal o to, aby jeho říše vynikala. Nechal budovat paláce a 

mešity. Dnes z nich bohuţel nic nezbylo, kromě napůl zbořených minaretů. Za jeho vlády 

vznikla rozsáhlá pevnost v Ghaznní z 11. století. V další kapitole se jí budu věnovat více. 

Pozůstatky jeho slávy jsou jako zázrakem zachovány v podobě široce rozklenutého 

oblouku zříceného paláce v Bustu u Laškargáhu. 

Za jeho vlády se na dvoře mluvilo turecky, psalo persky (literatura). Vědci, kteří 

nechtěli na jeho dvůr dobrovolně, bývali přivedeni i násilím, sultán si liboval ve 

společnosti vědců, básníku a všeobecně vzdělaných lidí. Z jeho doby pochází Kniha o Indii 

neboli Dějiny Indie. Dnes je kniha  velmi ceněna. „Byl to první muslimský spis, který se 

objektivně zabýval mravy, zvyky, filosofii a věroukou Indů a byl uznáván za první 

nestrannou studii o náboženství jinověrců.“ (Marek, 2006) 

2.2.6 Ghórovci (11.století) 

Ghórovci pocházeli ze severu Afghanistánu z okolí 

Bamjánu a Herátu. Jediná památka, která po Ghórovcích 

zůstala, je 65 metrů vysoký minaret v Dţámu u řeky 

Harírúd. Tento minaret poslouţil jako vzor pro větší a 

slavnější Ajbakův Kutubmínar v indickém Dillí.  

2.2.7 ČINGISCHÁN, vpád Mongolů. 

Kdo to vlastně Čingischán byl? Jednalo se o 

mongolského kmenového vůdce, který po dlouhém a 

krutém boji ovládl celé Mongolsko. Jeho jméno bylo 

Temudţin. Po tomto „úspěchu“ svolal náčelníky 

mongolských kočovných kmenů. Na velkém sněmu 

(kurultaj) byl poté prohlášen za „velkého vládce“ 

(Čingischána). Kmenoví vládci se k němu přidali a přísahali 

mu věrnost. Ti kteří nesouhlasili, přinutil násilím. Je potřeba 

říci, ţe v době největší síly měla jeho armáda 250 000 

muţů. Jeho jednotky byly rychlé, pohyblivé a systematicky vedené. Poté dobyl Čínu, a to 

tak ţe obsadil její hlavní město(1215). To se zároveň stalo hlavním městem jeho říše. 

Chystal se dobýt muslimské panství tureckého šáha Chórezmu. Panství zahrnovalo střední 

Asii a Afghánistán. Kolem roku 1219 se bojová výprava skutečně uskutečnila. Probíhala 

ve 3 proudech. O krutosti jeho počínání píše Marek ve své knize: „V roce 1220 dobyl 

Bucharu, město vyplenil a vypálil, bojeschopné muže vzal do zajetí a ostatní obyvatele 

povraždil.“ Jakmile Čingischán dobyl Samarkand. Chórezma uprchl. Čingischán 

postupoval dále na východ, dobyl Írán. V roce 1221 dobyli jeho velitelé nejprve celou 

střední Asii, po návratu do Afghánistánu, Herát, Balk a další města. Vše probíhalo opět 

velice drasticky. Většinu obyvatel nechali zavraţdit nebo odtáhnout do otroctví. „Hrůza z 

Mongolů se šířila dlouho před jejich příchodem, vojsko vysílané proti nim propadlo panice 

již při pouhém jejich spatření a dávalo se bezhlavě na útěk.“ (Marek, 2006). Jediný, kdo 

měl odvahu postavit se vojskům, byl šáhův syn Dţaláluddín Mengüberdi. Byl odváţný, ale 

nebyl to ţádný stratég, bojoval nahodile. Jednou se mu podařilo Mongoly porazit v bitvě u 

Obrázek 14: minaret u Dţamu, 

(commons.wikipedia.org) 
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Parvánu nedaleko Kábulu. Tohoto boje se zúčastnilo okolo 70 000 bojovníků včetně 

kmenových Paštunů. Hrůza, která následovala poté co se o prohře dozvěděl samotný 

Čingischán, je jen těţko představitelná. Nechal zničit Kábul a další afghánská města 

(Herát), včetně hradů a pevností (Čehel bordţ = 40 věţí, ghorovská pevnost u řeky 

Balchán). Kdyţ se Čingischán vrátil zpět do vlasti, chórezmovskou říši uţ měl 

podmaněnou. Zbyla po něm zkáza. Čingischánova vojska plenila města a vesnice z 

jednoho prostého důvodu, aby se obyvatelé uţ nikdy 

nepostavili na odpor. Většinu obyvatel nechal zabít, 

jen schopné řemeslníky nebo válečníky zajal a 

posílal do otroctví zpět do Mongolska. Afghánští 

obyvatelé se proti Mongolům bouřili, například v 

roce 1222 zabili mongolského velitele v Herátu i 

jeho vojsko přemohli. Opravili pobořené hradby 

města a statečně čelili mongolské agresi půl roku, 

poté podlehly. Přeţilo pouhých 40 občanů, ti se 

skrývali (10 let) v rozvalinách a přepadávali karavany, ne pro zábavu, ale kvůli hladu. V 

roce 1236, byl Herát opět obnoven, stalo se tak na rozkaz Ögedeje, Čingischánova syna. 

Některá města se z těchto těţkých časů nevzpamatovala dodnes. Například z bývalého 

královského města Ghazny se stala jen vesnice. Další místo, kde lidé bojovali proti 

Mongolům, byl Bamján, kde byl během obléhání zabit jeden z vnuků Čingischána. Město 

bylo srovnáno se zemí. Jestliţe lidé ve městech měli proti Mongolům odpor, na venkově 

tomu bylo naopak. Lidé poslušně slouţili, některým se za to dostávalo obrovských výhod. 

Například mohli vládnout svým území, jednalo se o menší území. Větší oblasti měli „pod 

palcem“ Čingischánovi lidé (princové, velitelé). Čingischán zemřel přibliţně v roce 1227. 

Po jeho smrti převzal otěţe jeho syn chán Ögedej. A jak se říká -  jablko nepadlo daleko od 

stromu. Mongolové si upevňovali moc tak, ţe na dobytých místech nechávali své lidi 

(mongolské a turkmenské kočovníky). Probíhalo to opakovaně ve 13. století a počátku 14.. 

Mělo to největší vliv na sloţení obyvatelstva ve střední části Afghánistánu nejpatrněji. 

Marek píše: „Všeobecně se má za to, že Hazárové, žijící v provincii Uruzgán a v některých 

dalších oblastech a městech Afghánistánu včetně Kábulu a Herátu, pocházejí z těchto 

kočovníků. Jejich jméno se odvozuje od číslovky 1000 (hazár), kterou se označoval kmen 

poskytující 1000 bojovníků“ Po smrti Čingischána uţ jeho říše (13. století) nebyla tak 

jednotná, rozpadla se na několik částí. Ty pak ovládali příbuzní Čingischána, přesněji 

řečeno jejich dynastie. Ve 14. století byla situace tak neúnosná (chudoba, chaos), ţe 

většina rolníku uprchla do hor. Aby je pánové Kartovci přilákali zpět, odpustili jim na 2 

roky daně (v okolí Herátu). Herát byl v budoucnosti ještě mnohokrát poničen a znovu 

obnoven. 

2.2.8 Timurovci: 

Na konci 14. Století ovládal Afghánistán další „krutovládce“. Jmenoval se Timur a 

narodil se na území dnešního Uzbekistánu. Timur s sebou brával písaře, kteří zapisovali 

průběh jeho výprav a bitev. Tyto zápisky pak znovu, tentokrát dostatečně napínavě, 

přepisovali zkušení písaři. Vznikla tak například „Kniha o vítězstvích“. V té době byly 

psány i různé kroniky. Avšak většinou se jedná o nepřesné spisy. Timur ovládl východ 

Íránu, Afghánistán, Malou Asii, Azerbajdţán, Gruzii a Arménii. V posledních 4 

jmenovaných oblastech nechal vyvraţdit křesťanské obyvatelstvo. Během svých vpádu 

šířil islámskou víru. Co se Afghánistánu týče, někteří badatelé se domnívají, ţe Hazárové z 

části pocházejí z jeho vojsk. V roce 1381 obléhal Herát. Podařilo se mu ho dobýt aţ díky 

Obrázek 15: pevnost v Herátu, ( 

http://tajikam.com) 
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lsti. Slíbil obyvatelům, ţe pokud kapitulují, nedá jejich město zničit. Obyvatelé uvěřili.  To 

byla však velká chyba. I kdyţ město nezničil, nechal 200 předních herátských obyvatel 

odtáhnout do svého rodného Keše. Pro další obyvatele měl „dar“ v podobě vysokých daní. 

Město nakonec opravdu nezničil celé, ale nechal zbořit hradby a těţké kovové dveře nechal 

odtáhnout. Hradby nesměli být opraveny. Nad tím dohlíţel jeho člověk tzv, místodrţitel. 

Timur byl známý tím, ţe nechal vytvářet 

pyramidy z hlav svých odpůrců. Taková 

pyramida vznikla třeba v Kábulu. Po smrti 

Timura vládl jeho syn Šáhruch.  Během 

tohoto období (15. století) se stal Herát 

nejvýznamnějším městem (obchodní, 

kulturní i umělecké centrum) celého 

středního východu. V Herátu existovalo 

mnoţství bazarů, trţišť, tkaly se zde 

koberce. Afghánistán vyváţel do Asie a 

Evropy polodrahokamy: „bacháňské 

rubíny, topasy, lazurity a tyrkysy.“ Marek, 

2006. Obchod zde byl opravdu čilý a pestrý. 

Obchodovalo se s jablky z Ghazny, přírodními barvami vyrobenými z kořenů rostlin. Ty 

putovali především do Indie. Z Číny se dováţelo hedvábí a porcelán. Mimo jiné nechávali 

stavět lázně a pitné pavilóny. Na předměstích Herátu vyvěraly minerální prameny. 

Emír Šáhruch vybudoval v Herátu několik kulturních i duchovních staveb. Mauzoleum 

své ţeny, královny Gauharšád.  Postavil rozsáhlou modlitebnu (1417 – 38), ze které zbylo  

pouze pár vysokých minaretů. Nechal stavět i další mauzolea v jiných městech. Nedaleko 

Herátu ve měste Gazurgáhu bylo postaveno mauzoleum (slouţí jako poutní místo) světce 

Abduláha Ansárího. Jedná se o jednoho z prvních perských významných básníků. Jeho syn 

Bajsunghur nechal postavit knihovnu, zahrady s parky. K té se v další části dostaneme. 

Šáhruch stavěl dál v Balchu mešitu s mauzoleem Abú Nasra Pársy. V Mazáre Šarífu 

rekonstruoval velkou mešitu a mauzoleum 

nad domnělým hrobem chalífy Alího 

(modrá mešita) .  

Knihovna a akademie v Herátu: 

Středisko kniţní miniaturní malby. 

Působili zde umělci, kteří opisovali a 

ilustrovali rukopisy známých literárních 

děl. Akademie byla zaměřena na 

krasopisectví, malířství, kreslířství. Umělci 

z celého tehdy známého světa. 

V 15. století výtvarné umění v Herátu 

vysloveně kvetlo. Vznikl zde nový styl ilustrací zaměřený na detail a realističnost postav a 

jejich pohybů. Marek ve své knize popisuje jak to tehdy v uměleckých dílnách vypadalo: 

„Umělečtí řemeslníci připravovali a hladili papír, jiní mísili přírodní barvy, další vyráběli 

štětečky (nejmenší prý z chloupků ocásků veverek) a chystali všechno pro umělce.“ 

(Marek, 2006) Postup samotné ilustrace byl následující: znalci byl vybrán výjev, který má 

být namalován. Nejdříve byli zvoleni kreslíři, kteří výjev načrtli. Po schválení byli 

povoláni profesionální malíři. Pokud malba nevyhovovala, portrétista poupravil podobu 

Obrázek 16: hrobka královny Gauharšád , 

(commons.wikipedia.org) 

Obrázek 17: Modrá mešita v Mazáre Šarifu, 

(commons.wikipedia.org) 
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postavy. Existovali specialisté na zvířata, přírodu nebo krajinu. Ilustrace nebyly téměř 

nikdy malovány jako samostatný prvek. Nejčastěji slouţili pro rukopisy a podobně.  

2.2.9 Safíjovci: 

Původem z Azerbajdţánu. Zaslouţili se o prohlášení šítského islámu (15. století) jako 

hlavního náboţenství v Íránu. To mělo za následek, ţe Sunnité začali být pronásledováni. 

To samé se dělo i na území Afghánistánu. Afghánci unikali do Indie. To vedlo k výzdvihu 

Indie. Po skončení vlády Safíjovců začali vládnout Súrovci.  

2.3 Bábur: 

Po matce pocházející z Čingischánova rodu z otcovy strany potomek Timura. 

Vyznačoval se srdečným jednáním, dokázal uznat chybu. Měl velký zájem o svět kolem 

sebe. Zajímal se o přírodu, palác (kde sídlel), vojsko a o způsob ţivota cizích lidí. Naopak 

ke svým přemoţeným nepřátelům se choval velmi krutě. Bylo by dost divné, kdyby s nimi 

měl nějakou lítost. Kdyţ v něm kolovala krev takových „hrdlořezů“. Začal panovat uţ ve 

12 letech. Jeho otec se zabil při lovu. V 15-ti letech se pokusil o rozšíření své říše, 

neúspěšně. V bojích vyuţíval dělostřelectvo a jízdy. V Afghánistánu vládl necelých 20 let. 

Je povaţován za jednoho z nejnadanějších a nejšlechetnějších afghánských vládců. Bábur 

během svého panování učinil z Kábulu hlavní město mughalské říše (1504). Povaţoval 

Kábul za jedno z nejkrásnějších měst vůbec. Bábur byl i zdatný básník. Napsal knihu, ta 

nemá jednotný název. Je 

pojmenovávaná jako „Báburova 

kniha“ nebo „Kniha o Báburovi“. 

Její vznik je datován do 16. 

století. Patří mezi vrcholná 

memoárová díla tehdejší doby. V 

roce 1530 umírá v Indii. Jeho 

ostatky jsou převezeny do 

Kábulu, kde je pohřben. Hrobka 

je v tzv. „Báburově zahradě“. 

Kdysi krásná zahrada byla během bojů téměř zničena a do dnešních dnů se z toho 

vzpamatovává. Podrobněji se tomuto tématu budu věnovat v další kapitole.  

Země byla na počátku 16. Století rozdělena na 3 části. Rozdělení přetrvává aţ dodnes. 

Západ: vzdělání, mluví se perskou afghánštinou. Sever: středoasijská kultura, mluví se 

uzbečtinou. Střed a východ: původní obyvatelé (Paštúnové), jazykově a kulturně mají 

nejblíţe k severozápadní Indii, vzájemně se s Indií ovlivňovali. 

2.3.1 Afghánistán 18. století: 

Během 18. století vládla na západě a jihu země Safíjovská dynastie. Afghánci se 

pomalu, ale jistě začínali bouřit. Safíjovci uţ neválčili, tudíţ jim chyběly zisky z válečné 

kořisti. Museli tuto situaci nějak kompenzovat a to tím, ţe začali neúnosně zvyšovat daně. 

Rolníci pouštěli svou půdu. Kmeny, které oddaně slouţily svým pánům, na tuto situaci 

reagovaly zřeknutím se oddanosti. Zemědělství upadalo a  spolu s ním i celá země. Prvním 

a hlavním městem nepokojí byl Kandahár, tehdejší důleţitý obchodní bod s Indií. V 

kandahárské  provincii žili početné paštunské kmenové svazaly (Ghilzajové, Abdalíjové a 

menší skupiny Kakárů, Tarínů a Hotaků). (Marek, 2006) V čele odbojů tehdy stál Mír Vajs 

(z kmene Hótaků). Napadlo ho, ţe by mohl sjednotit nespokojené afghánské kmeny. Vydal 

se do Mekky, kde dostal poţehnání od nejvyššího náboţenského představitele 

Obrázek 18: Báburova zahrada v Kábulu, (www.flickr.com) 
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pravověrného islámu. Je důleţité říci, ţe Afghánci tedy Paštunové byli sunnitského 

vyznání. Za to byli pronásledování a různě znevýhodňování íránskou nadvládou. V roce 

1709 se Mír Vajsovi a jeho vojskům skutečně podařilo osvobodit Kandahár. V roce 1713 

pak zaloţil v Kandaháru nezávislé Ghilzajské kníţectví. Druhé nezávislé kníţectví vzniklo 

v Herátu v 1716 po vzoru kandahárského kníţectví. Zde začali vládnout Abdalíjové. Ztráta 

Herátu byla pro Safíjovce tvrdou ranou, po které uţ se nedokázali postavit.  

2.3.2 Ahmad Chán Abdálí: 

Ahmad Chán Abdálí je prvním afghánským králem, 

který byl zvolen na shromáţdění 7 nejvlivnějších 

paštunských kmenů roku 1747. Poté přejmenován na 

Ahmad Šáh (král) Durrání (perlový). Hlavním městem 

zvolil Kandahár. „ Poprvé v dějinách země dokázal 

sjednotit všechny paštunské kmeny pod pevnou ústřední 

vládou a brzy své postavení upevnil tak, že mohl podnikat 

i výboje do zahraničí.“ (Marek, 2006) Výboje mohl 

úspěšně podnikat, díky boji vyztuţené jízdě. Později 

dobyl Ghilzalský Kalát (Kaláte Ghilzaj), Ghaznu a Kábul. 

Po získání Péšaváru byl uznán za krále i východními 

paštunskými kmeny. Po získání moci se vydal na výpravu 

do Indie.  Neuspěl. Nešťastnou náhodou vybuchlo 

skladiště střelného prachu. Tato exploze usmrtila tisíce 

Afghánců.  Panika se šířila a Šáh měl plné ruce práce s 

kočírování ústupu svého vojska. Do Indie se vydal ještě 

několikrát. Podařilo se mu dobýt Dillí, samozřejmě se to 

neobešlo bez krveprolití a vydrancování celého města. Vydrţel zde měsíc, pak pokračoval 

dál na východ. V Mathuře, coţ je povaţované za hinduistické poutní místo, povraţdil 

poutníky. Následně se díky vedrům a dlouhým výpravám v jeho vojsku rozšířila epidemie, 

která mu zabránila v dalším postupu. Měl v plánu dobýt Indii a rozšířit islámský stát, coţ 

se mu tak úplně nepovedlo. Dillí sice dobyl, ale nemohl tam zůstat jako vládce.  Jeho 

vojska se začala bouřit. Vojáci byli přesvědčeni, ţe jde o svatou válku, ale bojovali spolu s 

hinduisty, coţ o svaté válce nevypovídalo. Šáh tedy přenechal trůn v Dillí Šáhu Álamaovi 

II. A putoval zpět do Afghánistánu. Během jeho 18-ti taţeních dobyl i bohatý Kašmír, 

který zůstal v jeho drţení aţ do roku 1819. Dobýval i na západě Írán, Turkmenistán. V 

době největšího rozkvětu (kolem roku 1761) patřil Afghánský stát mezi největší státní 

celky na Středním Východě. Ti, co bojovali v jeho armádě, měli úlevy od pozemkových 

daní. Bojové výpravy přinášely obrovské bohatství. Postupný rozklad státu započal jiţ na 

sklonku ţivota Šáha. Mohly za to především spory mezi kmenovými náčelníky. 

Tímur Šáh byl synem Ahmada, přenesl hlavní město do Kábulu. Bylo to z důvodu toho, 

aby mu paštunští kmenoví náčelnici nezasahovali do vládnutí. Země se postupně 

rozpadala. Při kaţdém „palácovém převratu“ byli ukradeny zbytky pokladů a trofejí 

přivezených při výpravách. Sílila moc nebo spíše nezávislost paštunských kmenů a nepříliš 

schopní králové neměli schopnosti na to, aby je zvládali. Na počátku 19. století se o 

Afghánistán začínají zajímat Britové. 

  

Obrázek 19: králova hrobka v 

Kandaháru, (www.pbase.com) 
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2.3.3 Rusko-britský hon v 19. století: 

Na úvod je dobré si říci, ţe Britové ze začátku nechávali Afghánistánu svobodu a snaţili 

se s vládci jednat se vší úctou. Ovšem za vším byly kolonizační plány britské expanze.  

Rusové i Britové posílali do země různé diplomatické mise. Afghánci se však nedali 

„omotat“, aby také ano, po takových letech různé nadvlády.  

1. Brtisko-afghánská válka začala v 

říjnu 1838. Bohuţel byla zbytečná, 

jelikoţ nic neřešila. Britové pouze 

touţili získat další území. Nepodařilo 

se jim to cestou slibů a lsti, proto 

pouţili sílu. V květnu a v srpnu 1839 se 

jim podařilo zmocnit Kandaháru a 

Kábulu. Do čela dosadili svého 

chráněnce. Afghánci se však nevzdali a 

zahájili partyzánskou válku. V roce 

1841 vypuklo v Kábulu povstání. To 

vedlo ke svrţení britské nadvlády. V 

roce 1942 se Britové rozhodli stáhnout 

ze země. Zbytky jejich armády byly 

pobity nebo podlehly následkům 

zranění v soutěsce u řeky Malý Kábul. Britové se pokusili znovu obsadit Kábul, proto 

vyslali další jednotky, které však byli neúspěšné. Tak alespoň zdemolovali město. Druhá 

britsko-afghánská válka proběhla během let 1878 – 1880. Byla způsobena tím, ţe Britové 

chtěli obsadit Afghánistán opět zpočátku diplomaticky. Opět narazili. Přerušili tedy styky 

se zemí. Na to Afghánci odpověděli tím, ţe přijali ruskou diplomatickou misi. A ukončili 

komunikaci s Brity a dokonce zakázali vstup diplomatům. Britové byli uraţeni. Zaslali 

proto ultimátum, dokdy musí britskou misi přijmout. Afghánci to ignorovali. Britové se 

svou armádou čítající 36 000 vojáků obsadili větší část afghánského území. Jako při 

minulém dobytí země opět propukla povstání, která byla zárodkem budoucího odporu. 

Marek píše: „Rozhodující bitva  s britsko-indickým vojskem byla svedena 27. července 

1880 u městečka Majvandu, kde se svou statečností proslavila afghánská dívka Malálaj, o 

níž se dodnes zpívají hrdinské balady. Britové byli u Majvandu na hlavu poraženi a další 

těžké ztráty utrpěli v obleženém Kandaháru i při bojích o Kábul a Ghazní, takže v létě 

1880 museli z Afghánistánu opět s nepořízenou odtáhnout.“ 

Obrázek 20: "Ochraň mě před mými přáteli." Medvěd 

představuje Sověty, lev Brity, (www.mediastorehouse.com) 
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Jeden zajímavý válečný příběh:  

Bitvy u Majvandu se zůčastnil i anglický oříšek Bobie (Bobík?), dokonce bitvu přeţil. 

Bobík stál v čele a statečně štěkotem odháněl nepřítele. Nakonec byl zajat a poslán zpátky 

do Kandaháru. Po návratu do Anglie měl na sobě kabát vyzdobený perlami (nepravými). 

Byl přijat u královny, která zaujatě naslouchala jeho příběhu. Královna jej ocenila za 

statečnost. Bobík zemřel poté, co ho srazila droţka.  Královnu tato zpráva dohnala k slzám. 

2.3.4 Nezávislost Afghánistánu: 

Oficiálně byl Afghánistán prohlášen nezávislým  23. února 1919. Zaslouţil se o to emír 

Amánulláh. „Úplně obrátil dosavadní zaměření politiky své země a navázal styky se 

sovětskou vládou“ (Marek, 2003)  Sověti (také jako první) uznali jeho nezávislost. Naopak 

Britům se tento krok vůbec nelíbil a chystali se na 3. britsko-afghánskou válku. 6. května 

1919 Britové vyhlásili Afgháncům třetí válku. Ta trvala jen pár měsíců. Bylo do ní 

nasazeno přibliţně 350 000 muţů. Afghánci mohou děkovat Indům, ţe si je Británie 

nepodmanila. V Indii probíhala četná povstání a tak se Britové museli vrátit zpět. Indie pro 

ně byla prioritní. Britové si chtěli mírovou cestou Afghánistán podmanit, emír však 

neustoupil i díky tomu, ţe při něm stáli Sověti. Britové následně uznali zemi nezávislou (8. 

srpna 1919). 

Dá se říci, ţe tímto krokem se Sovětům otevřela cesta pro jejich další plány s 

Afghánistánem. V roce 1923 byla schválena první ústava země. Afghánistán se stal 

konstituční monarchii. Emír Amánulláh chystal dvě vlny reforem. Setkal se však s 

obrovským odporem Afghánců. Emír se vydal na misi po Asii a Evropě. Chtěl zjistit, jak to 

ve vyspělejších zemích chodí. Afghánistán tehdy patřil mezi nejzaostalejší země regionu. 

V druhé vlně reforem byly například takové návrhy jako spodní hranice pro vstup do 

manţelství, zrušení zahalování, společná výuka chlapců a dívek do 11 let. Domnívám se, 

ţe Afghánci na tyto kroky ještě nebyli připraveni, proto reformy nebyly uskutečněny. 

Afghánci byli téměř nevzdělaní a to z důvodu dlouhodobých nepokojů.  Reformy neprošli. 

Emír se vzdal trůnu a prchl do ciziny. 

Obrázek 21: Bobík behěm bitvy u Majvandu, (http://www.britishbattles.com) 
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2.3.5 Afghánské království: 

Trvalo od roku 1923 – 1973. Včele (nikoli po celou dobu) stál Nadir Šáh. Nejdříve však 

se svými bratry musel porazit vzbouřence, kteří se dosadili do čela státu po útěku emíra. 

Dá se říci, ţe pokračoval v reformách emíra. Ovšem v jeho případě velmi obezřetně a 

mírně. Snaţil se zemi hospodářsky a ekonomicky pozvednout. Byla schválena druhá 

ústava (1931). O moci rozhodoval král + dvoukomorový parlament. Předsedou vlády byl 

králův bratr. Ministři dalších rezortů byli jmenováni příbuzní krále. Zaloţil Afghánskou 

národní banku. Proti jeho politice protestovali především studenti středních škol.  Nakonec 

byl jedním fanatickým studentem zabit (1933) 

Na trůn nastoupil jeho syn Záhir šáh. Afghánistán byl za první světové války neutrální. 

Během druhé opět zachoval nezávislost. Také fašisté snaţili vyuţít jeho odporu k Britům a 

Sovětům. Ale marně. V roce 1941 byli ze země vypovězeni všichni občané italské nebo 

německé národnosti. 

Spolupráce s Američany byla navázána po druhé světové válce. Afghánistán byl závislý 

především na dovozu, po druhé světové válce ceny rychle stouply. Afghánci chtěli po 

Američanech, aby jim vybudovali zavlaţovací systém u řeky Hilmand. Výstavba se 

prodluţovala a Afghánistán se stále více zadluţoval. Nakonec si musel od Američanů vzít 

půjčku ve výši 100 miliónů dolarů. I díky tomuto kroku začala Amerika z části kontrolovat 

afghánskou ekonomiku. Američané se pokoušeli navázat i vojenskou spolupráci a 

zatáhnout Afghánce do různých paktů a smluv, ti však odmítli. Země se stále více 

zadluţovala (50. léta). Aţ do 60. let nebylo nic neobvyklého na tom, ţe král dosazoval na 

vysoká vládní místa své příbuzné. Během trvání království byly schváleny 3 pětileté plány 

za účelem rozvoje. 

2.3.6 Republika Afghánistán: 

V roce 1973 byl král svrţen protimonarchisticky smýšlejícími důstojníky. Uprchl do 

ciziny. Nejvyšším orgánem byla Revoluční rada Afghánské demokratické republiky (dále 

RRADR). Jak uţ název napovídá levicově orientovaná strana. Ústava byla prohlášena za 

neplatnou a zrušena. RRADR potřebovala na svou stranu získat i ţeny. Proto jim přidělila 

stejná práva jako muţům, zrušila dětské svatby, zavedla oslavu mezinárodního dne ţen. V 

roce 1978 se moci v zemi zmocnil člen ústředního výboru Hafízulláh Amín. Vyţádal si 

tehdy v Československu působícího velvyslance Babraka Karmala. Odmítl se vrátit a 

zůstal v Československu, a to díky Husákovo svolení. Karmalův čas měl teprve přijít. V 

Afghánistánu mezitím pokračovala vláda Amína. Nemilosrdně likvidoval veškeré své 

odpůrce. Během necelého roku vlády bylo uvězněno cca 15 000 lidí. Byl to schopný 

manipulátor, který chtěl feudální společnost bez jakéhokoliv mezipřestupu vrhnout rovnou 

do rukou socialismu. Stále více narůstal odpor vůči jemu a jeho praktikám. Ţádal tedy o 

pomoc Sovětský svaz, ale marně. Sověti podepsali s Amínovo vládou všemoţné smlouvy, 

mimo jiné smlouvu o vojenském vstupu do země (1978) Amín byl nakonec za pomoci 

Sovětů svrţen. Do čela vlády byl „nasazen“ Babrak Karmal (78-86). Tento člověk poţádal 

o pomoc (vstup) sovětská vojska. Tentokrát uţ Sovětský svaz neváhal. Vše měl dopředu 

naplánované a pojištěné smlouvou z doby Amína. 

2.3.7 Sovětská etapa: 

Afghánský lid nebyl vůbec nadšen z toho, ţe do čela jeho státu byl pasován člověk 

Sovětským svazem, který poté „sestavil“ radu. Přesnější vyjádření by moţná bylo -  sověti 

sestavili radu. Marek uvádí: „Vláda brzy poznala, že bude muset trvale čelit ozbrojenému 

odporu obyvatel, organizovanou jako boj za víru (džihád), namířenou hlavně proti 



 Radek Kraus; Afghánistán 

2011  30 

přítomnosti nevěreckých sovětských vojsk na afghánském území. Proto se pokusila vytvořit 

jakousi domobranu. Pod vedením stranických organizací verbovala mladé Afghánce do 

tzv. dobrovolnických revolučních oddílů a do jednotek dělnických a rolnických milicí, které 

měly údajně chránit „revoluční vymoženosti“ před vpády ozbrojených skupin vyslaných ze 

zahraničí.“ Tato snaha nebyla moc platná. Afghánci jsou schopni pracovat pro obě strany. 

Klidně se zúčastní pochodů a projevů a večer se pak vydávají na partyzánské výpady. 

Zbraně většinou dostávali od pakistánské strany. Rusové se nezabývali tím, kde útočili. 

Jednoduše najely do vesnic tanky a srovnali ji se zemí. V roce 1986 se Karmal vzdal 

funkce. Do čela se postavil dosavadní místopředseda, který se snaţil mírnit partyzánské 

útoky mudţáhidů tím, ţe s nimi jednal i s veliteli protivládních organizací. Udělil amnestii 

všem protivládním bojovníkům ochotným spolupracovat. Vyzval uprchlíky, aby se vrátili 

zpět do vlasti. Cílem bylo vytvořit koaliční vládu. Existovalo 7 různých odbojových 

skupin, které bojovaly proti Sovětské vládě, s více či méně podobným cílem zaloţit 

svobodný afghánský stát. Mezi skupinami existovaly velké rozpory. Nakonec se všech 7 

skupin podařilo sjednotit do aliance nazvané Islámská jednota bojovníků za víru. 

2.3.8 Výcvik mudţahidů: 

Probíhal převáţně na území Pákistánu. Na jeho území byly zřízeny uprchlické tábory, 

které se postupně přeměnily na výcviková centra. Na výbavě uprchlických táborů se 

podílely západní země a humanitární organizace z celého světa. „Vláda Spojených státu na 

provoz těchto táborů přispívala zdánlivě obrovskou částkou – každý den jedním miliónem 

dolarů, ale ani to nestačilo, protože uprchlíků bylo tolik, že na jednoho připadalo sotva 50 

centů denně, a  to bylo málo.“ (Marek, 2003) Země jako Velká Británie, Francie, Izreal, 

Saudská Arábie, Egypt i Čína poskytovaly na výcvik instruktory, finanční prostředky, 

zbraně, výbušniny a výzbroj. „Ozbrojené skupiny afghánských dobrovolníků vycvičené pro 

partyzánský boj pak překračovaly hranice a útočily na jednotky sovětské armády i vládní 

vojska.“ (Marek, 2003)  Svět si konfliktu, který se rozprostíral na afghánském území,  

nevšímal aţ do doby vstupu sovětských vojsk. Poté bojovali jak s „afghánskou“ vládou, 

tak se sověty. Samozřejmě nepřímým bojem. Síla mudţahidů byla hlavně v horách, které 

perfektně znají. 

2.3.9 Ţenevská dohoda: 

V roce 1986 byly podepsány „dohody o politickém urovnání situace kolem 

Afghánistánu“. Této akce se zúčastnili Afghánistán, Pákistán, Sovětský svaz a Spojené 

státy. Co to znamenalo? Vytyčili se 4 body / cíle. Hlavní cíl (staţení vojsk) nebyl zahrnut 

ve smlouvě. Sověti se stáhli nadvakrát. To deklarovali ještě před podpisem smlouvy. První 

polovinu do roku 1988 a druhou do roku 1989. Termíny byly dodrţeny s časovou rezervou. 

Pákistán deklaroval, ţe na jeho území nebude docházet k výcviku. Spojené státy se jiţ 

neměly vměšovat do politiky státu. 

2.4. Exilová vláda: 

Vysocí duchovní a státní představitelé uprchli ze země jiţ v roce 1973. Právě z nich se 

pak tvořila budoucí exilová vláda. Je důleţité říci, ţe i nadále vládli prosovětsky 

orientování lidé. Ti však neměli plnou podporu celé země. Nastala občanská válka. Válka 

mohla skončit v roce 1995, kdy existovaly snahy o nastolení míru. Opět marně, jelikoţ se  

k moci postupně dostal Tálibán 
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2.4.1 Tálibán: 

„ Tálibán bylo vojensky organizované islámské fundamentalistické hnutí, do něhož 

dobrovolně vstupovali mladí mužové jak z Afghánistánu, tak z Pákistánu. Se svými padesáti 

tisíci po zuby ozbrojených bojovníků, s těžkým dělostřelectvem, tanky, vrtulníky a raketami 

představoval značnou údernou sílu. Jeho členové chtěli docílit, aby všechny znepřátelené 

frakce v Afghánistánu složily zbraně, a sami se chytali v zemi zavést klid a pořádek. Věřili, 

že se jim to může podařit jedině tehdy, když budou postupovat podle nejpřísnějších zásad 

ortodoxního islámu.“ (Marek, 2003) 

Hnutí Tálibán se skládalo především z uprchlíků, kteří svou zemi opustili během 

sovětské invaze (1979). V Pákistánu uprchlíci získali zkušenosti a vybavení k 

partyzánskému boji. Poté se postupně vraceli do Afghánistánu.   Do Tálibánu nepatřili 

pouze Afghánci, ale i Pákistánci, Saúdové, Jemenci, Íráčané, Čečenci, Indonésané. 

Většinou se jednalo o náboţenské fanatiky, kteří byli ochotni poloţit svůj ţivot ve jménu 

víry a stát se tak mučedníkem (šahíd) a tím dosáhnout věčné blaţenosti. 

V roce 1994 vtrhli do země Tálibánci z Pákistánu. První získali Kandahár a v roce 

1996 i Kábul. V Kandaháru měli posléze základnu, kam jim byli dováţeny zbraně, munice 

a podobně. Tálibové byli převáţně Paštúnové, tudíţ nacházeli podporu u obyčejných 

obyvatel, kteří byli rádi, ţe se do země po nějaké době vrátil relativní klid. Tálibánci 

dokonce zakázali pěstovat opiový mák. I kdyţ nevím, zda to byla pro Afghánce dobrá 

zpráva, jelikoţ se jednalo o jeden z mála vývozních artiklů. Tálibánci zavedli nejtvrdší 

formu islámu. „Do čela vlády se postavil samozvaný náboženský vůdce Tálibánu molla 

Muhamad Umar, vesnický duchovní, který přišel o jedno oko v boji proti sovětským 

okupantům.“ (Marek, 2003) Za jeho vlády se z Afghánistánu stal islámsky emirát. Země 

měla dodrţovat nejryzejší islámský reţim na světě. Probíhaly nejpřísnější islámské tresty 

(kamenování, bičování, utínání končetin a veřejné popravy). Neexistovala ani lidská práva, 

ani civilní soudy. Ţeny musely nosit burku (celé zahalené). Dívky nesměly chodit do 

školy, bavit se, vzdělávat se a sportovat. Nesměly se nechat ošetřit kvůli tomu, ţe lékařské 

povolání vykonávali pouze muţi( ţeny jen ve výjimečných případech). Muţi museli nosit 

plnovous předepsané délky. Bylo zrušeno televizní vysílání. Televize byly navezeny na 

náměstí, kde je rozdrtily tanky. Další zákazy, které platily: fotografování, hra na hudební 

nástroje, veřejný tanec, sportovní utkání. 

Umar nechal v roce 2001 zničit obří sochy Buddhů v Bamjánu. Umar tento čin 

odůvodňoval tím, ţe islám ve své nejpřísnější verzi nedovoluje zobrazování ţivé postavy. 

Marek k tomu dodává: „ To byla ovšem pouze záminka. Ve skutečnosti byl tento otřesný 

čin záměrně namířen proti celému civilizovanému světu a byl zamýšlen jako odplata za to, 

že Organizace spojených národu v roce 1999 vyhlásila vůči Afghánistánu ekonomické 

sankce.“ Kdo se odmítl zúčastnit pokládání náloţí, byl na místě popraven. Tálibánci 

pronásledovali jinověrce a označovali je ţlutými značkami. Podobné poniţování známe i z 

našich končin - z dob hitlerovské říše.  Humanitární pracovníci byli vězněni. Opět postačil 

smyšlený důvod, jako například šíření křesťanství. Umar neměl ambice šířit jeho ortodoxní 

islám dál za hranice země, ţádal pouze o uznání jeho reţimu. Ten uznaly pouze 3 státy: 

Pákistán, Saudská Arábie (ta podobný reţim dodrţovala) a Spojené arabské emiráty. 

Poslední 2 jmenované země nakonec v roce 2001 uznání vypověděly. Umar nechtěl válčit 

do té doby, kdy spojenecká letadla začala bombardovat afghánské cíle. 

Umarovo činy přitahovaly pouze náboţenské fanatiky z celého světa. Nejznámější z 

nich je bezesporu Usáma bin Ládin. Afghánistán, tedy jeho vláda byla na konci 90. let v 

totální izolaci. Byl proto závislý na všemoţných finančních zdrojích. Ládin pocházel z 

bohaté saudské rodiny. Byl velice vzdělaný. Ládin financoval jiţ dříve různé Umarovi 



 Radek Kraus; Afghánistán 

2011  32 

projekty. Postupem naverboval Umara do války se západními zeměmi. Chtěl vézt globální 

svatou válku proti Spojeným státům. Ládin byl veterán z 80. let, kdy bojoval proti sovětské 

okupaci. Za pomoci Spojených států a dalších západních zemí dodával afghánským 

mudţahidiům zbraně. Verboval další bojovníky především ze Saudské Arábie. V roce 

1989 zaloţil vojenskou organizaci al-Káidu (základna). Umar se postupem času stal plně 

závislý na Ládinově organizaci. Coţ se mu také stalo osudným. Zatáhl zemi do další války, 

protoţe odmítl Ládina po útocích z 11. září vydat. Umara podporovali pouze al-Káida a 

pákistánská výzvědná sluţba. Pákistán přestal Umara podporovat po 11. září, kdy se 

postavil na stranu spojenců. 

2.4.2 USA bombarduje, vzniká nový stát: 

7. října roku 2001 zahájili Spojené státy a Velká Británie bombardování. Operace byla 

pojmenována jako „Trvalá svoboda“. Této akce vyuţily skupiny bojující proti Tálibánu a 

vytvořili tzv. Severní alianci. Bombardována byla především velká města: Kábul, 

Kandahár, Dţalálabád a další. Bombardovanými cíli měly být výcvikové tábory a vojenská 

zařízení vládního hnutí. Po dvou týdnech se do akce zapojily i pozemní jednotky. 

Postupem času začali kdysi oddaní bojovníci přebíhat k vítězící straně. NATO a Spojené 

státy plánují, ţe se ze země stáhnou do roku 2014, podle mého názoru je tento termín 

nesplnitelný.  

2.4.3 Hamid Karzaí: 

V prosinci 2001 proběhly v Petersbergu (Německo) rozhovory se zástupci proti 

tálibánskému hnutí. Byla zvolena prozatímní vláda. V jejím čele stanul uznávaný 

paštunské vůdce Hamid Karzáí. Klíčové rezorty obsadili zástupci severní aliance. Součástí 

dohody bylo vyslání jednotek ISAF. Jednalo se o bezpečnostní podporu. ČR vyslala polní 

nemocnici. V červnu 2002 kmenoví náčelníci (na tzv. dţine) zvolili Hamida Karzáího 

prezidentem.  Je nutné říci, ţe v tu dobu vládu neuznávali všichni kmenoví náčelníci a 

jinak tomu není ani dnes. Afghánci se jen těţko nechají někým ovládat po letech slibů a 

bojů. 
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3. Historie a příčiny ničení kulturního dědictví 

V této kapitole budou popsány některé z nejvýrazněji poničených památek na 

afghánském území. Afghánistánem po staletí vedly a vedou nejrůznější obchodní a válečné 

cesty. To je dáno výhodnou pozicí Afghánistánu (střed Asie). Díky tomu byla afghánská 

kultura obohacována o další prvky, které se promítaly v architektuře, náboţenství i 

zvyklostech lidí, ale i v samotném sloţení populace. Pro Afghánistán jsou typické časté 

změny. Jak jsem se zmiňoval v předchozí kapitole - často se střídali vládci, kteří mezi 

sebou bojovali o moc a území. Časté války vedly k dobývání měst s tím je spojené i ničení 

památek. Čingischán byl schopný zbořit celá města a cennosti odtáhnout pryč. Za občanské 

války se památky vyuţívaly jako vhodné úkryty. Na příklad stromy v Kábulu byly 

pokáceny a to kvůli moţnému úkrytu. Kábulský palác byl bombardován během operace 

„Trvalá svoboda“. Sochy v Bamjánu byly ničeny po stovky let fanatickými vyznavači 

islámu, aţ je nakonec Tálibánci v roce 2001 zničili úplně. Během válek se zkrátka nebere 

ohled na to zda se jedná o kulturně významnou oblast nebo místo. Další problém pro 

památky je změna náboţenství. Domnívám se, ţe obyčejným lidem, ať uţ jsou jakéhokoliv 

vyznání, kulturní pozůstatky nevadí a klidně s nimi ţijí dál. Ovšem vţdy se najde někdo, 

kdo je přesvědčen, ţe s novým náboţenstvím je potřeba začít úplně nový ţivot. Vydá 

rozkaz a jeho věrní ho pak s radostí plní. Obnova je poté často velice sloţitá a někdy aţ 

nemoţná.  Uţ jenom kvůli tomu, ţe téměř nikdo není schopen v zemi nastolit klid a mír. 

Pálác Tajbeg, Kábul: 

Jedná se o palác, který osídlovala královská 

rodina. Byl navrhnutý evropskými architekty a 

postaven v roce 1920. Je postaven v 

neoklasicistickém slohu. Během sovětské invaze 

slouţil jako hlavní velitelství 40. armády v 

Afghánistánu. Byl roku 1979 obsazen během 

operace „Bouře 333“. V průběhu této operace byl 

zabit president Hafizullah Amin. Leţí 16 km od 

centra hlavního města Kábul. Palác je značně 

poškozen a to převáţně díky dlouholetým bojům. Poté co se  Sovětské jednotky z 

Afghánistánu stáhly slouţil jako sídlo Tálibánu. Dodnes jsou uvnitř sídla patrné stopy nebo 

připomínky Tálibánu. Například nápisy s hesly „Dlouhý ţivot Tálibánu“. 

Báburova zahrada, Kábul: 

Bábur byl zakladatel mughalské říše.. I kdyţ zemřel v Indii, je pochován v Kábulu, 

který velmi miloval. Rozloha Báburovy zahrady je téměř 12 hektarů a je rozčleněna do 15 

teras. Z nejvýše postavené terasy je majestátný výhled na celou zahradu. Byla postavena na 

počátku 16. století dle návrhu Bábura. Bábur byl vášnivým zahradníkem, který spravoval 

Obrázek 22: Tajbeg, (www.flickr.com) 

Obrázek 23: proměna zahrady v letech 1991, 96 a 2002, (http://www.wmf.org/) 
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11 zahrad v Kábulu. Nikdo přesně neví, proč si přál být pohřben právě v této zahradě. 

Zahrada nebyla vystavěna na „zelené louce“ ale na zbytcích monumentální stavby. Během 

let byl vzhled zahrady několikrát změněn. Velkou zásluhu na tom měli střídající se vladaři, 

kteří zahradu utvářeli podle sebe .Hlavním znakem zahrady je geometrické uspořádání a 

rozsáhlý výhled na okolí z nejvyšší části. Během bojů byla zahrada zanedbávána a pomalu 

skomírala. V roce 2001 byla zahrada téměř zničena. Trvalo celý rok neţ byl prostor 

odminován a vyčištěn. Proto byly všechny stromy pokáceny. 

Obří Buddhové, Bamján: 

Sochy jsou vytesány v pískovcových 

skalách v bamjánském údolí. Toto údolí 

leţí na tzv. „hedvábné stezce“, ta 

spojovala Čínu a Střední Východ. Kromě 

toho, ţe zde byly vytesány sochy, je v 

oblasti velké mnoţství jeskyní, které si 

vytesávali mniši a různí poutníci, kteří 

stezkou procházeli. Pochází z období 2. – 

5. Století. Tehdy vládla dynastie Kušánů, 

která byla buddhistického vyznání. 

Sochy samotné jsou vytesány do 

pískovcového skalního masivu. Detaily 

soch byly dotvářeny ze směsi bahna a 

slámy. Sochy měřily 53 a 37 metrů. Větší 

z nich byla největší vyobrazení Buddhy 

na světě. Původně byly malovány. Větší 

jednobarevně kašmírovou barvou a menší různobarevně. Díky erozi však dlouho barvy 

nevydrţely. Sochy jsou zařazeny na seznam UNESCA. Jsou postaveny gandahárským 

stylem. Ten kombinuje buddhistické motivy s řeckou jemností. V okolních skalách byly 

také vytesány sochy sedících Buddhů. Ty se však do dnešních dnů nedochovaly. V 

okolních jeskyních byly nalezeny fresky. Většinu těchto nástěnných maleb zničil Tálibán. 

S rozšířením islámu v Afghánistánu se buddhistické umění dostávalo do ústraní. Bylo však 

ničeno i fanatickými vyznavači. Nakonec byly sochy v roce 2001 Tálibánem zničeny. Dle 

záznamů čínského cestovatele by 

mohla existovat mnohokrát větší 

socha leţícího Buddhy.  Dodnes 

se však nepodařilo nalézt ţádné 

pozůstatky.  

Minarety, pevnost, 
Ghazní: 

Minarety pocházejí přibliţně z 

11. Století. Tehdy začali 

Afghánistán ovládat Turci. 

Mocný vládce Masúd nechal 

minarety vystavět. Během 

nadvlády Čingischána bylo 

Obrázek 24: sochy Buddhů, tak jak je načrtl cestovatel 

Alexandr Burnes v 19. století, (www.commons.wikiepedia.org) 

Obrázek 25: pevnost Ghazní behěm 1. anglo-afghánské války, 

(http://www.columbia.edu) 
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město zničeno. Věţe jsou postaveny z nepálených cihel s terakotovou dekorací. Jsou 

vysoké 20 metů. Původně byly skoro jednou tak vysoké, ale během zemětřesení v roce 

1902 o svojí vrchní část přišli. Poničené byly také během častých a dlouho trvajících válek. 

V jejich zdech je moţné vidět díry po kulkách, které věţe několikrát zasáhly. V blízkosti 

minaretů je moţné vidět pohřebiště tanků. Na vnější slupku minaretů se nepříznivě 

podepisuje vliv počasí obzvláště sněhu a deště. Také ozdobná omítka ubývá. 

Další památkou, kterou je moţné v Ghazní spatřit, je městská pevnost. Tato pevnost je 

dnes ve velmi špatném stavu. Je to způsobeno několika dlouhodobými boji a nedostatkem 

financí na obnovu. Jak jsem se zmiňoval jiţ výše - během vlády Čingischána bylo město 

Ghazní zničeno. Poté v 19. století musela pevnost čelit britským vojskům.  

Staré město, pevnost, Herát: 

Hérát patřil odjakţiva k významným afghánským 

městům. Leţí poblíţ řeky Harirud v úrodném kraji s 

příhodnými klimatickými podmínkami. Zřejmě proto zde 

zanechávali své stavby různí vládci a vojevůdci. Herát je 

hlavním městem stejnojmenné provincie leţící na západě 

země. Město bylo dvakrát zničeno Mongoly. Alexandr 

Veliký zde vybudoval pevnost, která byla později 

přestavěna. O rozkvět města se postaral timurovský 

panovník Emíř Šáhruch  (15. století). Ani Herát se 

nevyhnul ozbrojenému konfliktu, který se výrazně podílel 

na jeho vzhledu. Další ohroţení, kterému město muselo a 

musí čelit, je zemětřesení. Historické budovy jen stěţí 

odolávají otřesům. 

Ve městě se rozkládá historický komplex mešit a 

minaretů. Emír Šáhruch nechal v 15. století vybudovat 

mimo jiné mauzoleum pro svou ţenu Gauhardšáh. Tato stavba leţí poblíţ 5ti minaretů, 

původně jich bylo 12. O zničení 6ti minaretů se postarala 

britská vojska v  roce 1885. Další se zbortily během 

zemětřesení v roce 1931 a 1951. Dříve se jednalo o 

rozsáhlou modlitebnu. Jedná se o vrchol islámského architektonického umění. Stavby 

zdobí kachlové dekorace, květinové zdroje a nápisy z koránu. Interiéry jsou štukovány a 

zdobeny sloţitými malbami. Skrz minarety vede silnice, která jejich stavu také nepřidá.  

 Stavba stojí v centru města. Byla několikrát zničena a znovu postavena. Zničena byla 

například Mongoly, nebo například timurovo armádou. Pevnost slouţila také jako 

královské sídlo timurovské dynastie.  

 

Minaret v Džámu: 

Jedná se o pozůstatky Ghórovské kultury z 12. století. Stojí ve středním Afghánistánu v 

provincii Ghar. Tento minaret poslouţil jako vzor pro větší a slavnější minaret Ajbakův 

Kutubmínar v indickém Dillí. Dlouhá léta ţil minaret svým vlastním ţivotem. Věděli o 

něm pouze místní obyvatelé. Byl náhodně objeven ve 30. letech. Všiml si ho neznámý 

pilot, který si poznamenal souřadnice. Aţ v roce 1957 se k minaretu vydala první expedice. 

Patří k nejstarším dochovaným objektům islámské architektury. Dosahuje do 65ti metrové 

Obrázek 26: komplex minaretů v 

Herátu, 

(http://massite.org/english/herat.php) 
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výšky a je zdoben jemnými geometrickými a 

květinovými vzory. Výjimečnost stavby je dána jeho 

tvarem. Spodní část je pravidelný osmistěn. Další 2/3 

tvoří válcovitý tvar. Na vrcholu je balkón s kupolí, která 

je podpírána oblouky. Ve svrchní části je nápis se 

jménem autora stavby. Minaret byl dokončen na konci 

12. století pro tehdejšího vládce dynastie Ghórovců. 

Dodnes se pořádně neví, z jakého důvodu byla stavba 

postavena. Njeprve se jednalo o vítěznou věţ na počest 

dynastie, poté byla stavba součástí nějakého města 

zbořeného Mongoly. Stavbu mimořádně neohroţuje 

ţádný vojenský konflikt, ale „hladoví“ sběratelé 

staroţitností, kteří z něj ukrádají cennosti a následně s 

nimi obchodují. Jak jsem v minulé kapitole psal, účel 

minaretu není stoprocentně známý. V blízkosti 

minaretu, objevil v roce 1960 italský archeolog, 

pozůstatky bazaru a historické tabulky. Tyto nálezy 

jsou v dnešní době v kábulském muzeu. Z destiček 

víme, ţe zde mohl stát ţidovský hřbitov. V roce 1978 

pracoval Adreas Bruno, pověřený UNESCEM, na zabezpečení minaretu. Minaret byl 

ohroţován řekou. Zabezpečení spočívalo ve vyztuţení náspu kovem a velkými balvany. 

Práce však přerušila válka. Po několika letech se Bruno vrátil a zjistil, ţe stav minaretu se 

dramaticky zhoršil. Byl tedy zařazen na seznam UNESCO. 

Obrázek 27: minaret v Dţámu, 

(http://www.thelongridersguild.com) 
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4. Současný stav v této problematice 

Jelikoţ v zemi stále není dostatečný klid, 

prezidentova moc  sáhá pouze za hranice hlavního 

města. Je velmi obtíţné přesvědčit sponzory, aby 

investovali do obnovy nebo udrţení kulturních 

památek. Myslím si, ţe prioritní je posílat 

finanční prostředky spojeneckým armádám, neţ 

fondům na obnovu. Jako další problém, který 

brání rozvoji kulturního ţivota, je dlouhodobý boj 

v nitru Afghánistánu. Podle mého názoru se 

mohlo stát, ţe si  lidé přestali váţit veškerých 

kulturních památek a začali jej vnímat spíše jako 

úkryt. Určitě během let bojů nebylo vůbec moţné památky navštěvovat. Lidé měli plno 

starostí o své vlastní bezpečí. Touto kapitolou bych chtěl popsat současný stav výše 

zmíněných památek a objektů. Pojďme se tedy podívat, jak vypadají  objekty dnes. 

V Kábulu je několik pamětihodností,. Já jsem se zaměřil na palác Tajbeg a Báburovu 

zahradu. Z kdysi nádherné architektonické stavby, zůstaly jen ruiny. Existuje plán, který 

vypracovala afghánská vláda spolu s německou. Plán počítá s tím, ţe by část finančních 

prostředků poskytli movití Afghánci. Palác by pak slouţil k úředním účelům. Zatím se ale 

nic neděje a palác chátrá dále . 

Další významná pamětihodnost je Báburova zahrada, která je v dnešní době zapsána na 

předběţném seznamu UNESCO. Během 

čtvrtstoletí bojů zahrada „utrpěla mnoho ran“ a 

byla v dost ţalostném stavu. Během let 2002 – 

2008 byla zahrada zařazena do programu péče 

a ochrany. I kdyţ Bábur v Kábulu vybudoval 

více zahrad,dnes uţ existuje jen tato. V dnešní 

době slouţí široké veřejnosti. Lidé si sem chodí 

uţít stínů stromů a poslechnout zvuk tekoucí 

vody z fontán. Zahrada byla téměř srovnána se 

zemí. V roce 2001 začali domácí i zahraniční 

architekti navrhovat dle starých pramenů novou 

zahradu. Dnes je zahrada veřejně přístupná 

denně od 7 hodin ráno aţ do setmění. 

Asi nejznámější výsledek náboţenské nesnášenlivosti je zničení soch v bamjánském 

údolí. Údolí je významným buddhistickým centrem v Afghánistánu. Jelikoţ se jednalo o 

obří sochy jejich navrácení do původního stavu je téměř nemoţné. Oblast je zařazena do 

kulturního dědictví UNESCO. V současné době probíhají průzkumy, které se snaţí objevit 

další archeologické pozůstatky. Ty by v budoucnu mohli přispět k lepšímu poznání oblasti. 

Letos v březnu tomu bylo 10 let, co byly sochy zničeny. Týmy z celého světa se snaţí 

zpevnit výklenky, kde dříve stály sochy. Eroze by je mohla nenávratně zničit. Japonský 

umělec Hiro Yamagata přišel s nápadem, ţe by se prázdné výklenky vyplnily alespoň 

virtuálně. 14 laserových projektorů by vyuţívaly sluneční a větrnou energii. Dle článku ze 

serveru BBC news by náklady spojené s projekcí stáli 9 miliónů dolarů. Projekt měl být 

dokončen do roku 2007. Bohuţel se mi nepodařilo získat informace o tom, zda byl 

skutečně proveden. Domnívám se, ţe ne. Myslím, ţe by celá akce fungovala tehdy, pokud 

Obrázek 28: Tajbeg v současnosti, 

(www.flickr.com) 

Obrázek 29: Báburova zahrada, 

(http://warincontext.org) 
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by bylo zařízení celý den hlídáno. Jako 

další moţnost byla zvaţována nová 

výstavba soch, která by vyšla na 30 

miliónů dolaru. Tato varianta byla 

zamítnuta. 

Minarety u města Ghazní jsou zařazeny 

do programu Světového památkového 

fondu (WMF). Po zemětřeseních, která 

zbořila svrchní část minaretů, byly 

instalovány plechové střechy, aby bylo 

zamezeno dalšímu chátrání. Budoucnost 

těchto minaretů je velmi těsně spjata se 

stabilitou země. Pokud bude v zemi klid, 

bude moţné věnovat se záchraně těchto minaretů. Tato 

situace je velmi podobná ve všech částech země. 

V  roce 1976 – 1979 probíhaly práce na pevnosti v Herátu. 

Zdi byly poničeny vlivem eroze a válek, UNESCO se 

postaralo o jejich zpevnění. Byl postaven nový západní 

vchod. Na nádvoří pevnosti stále probíhají archeologické 

vykopávky.  Pevnost jiţ byla vyuţita ke konání hudebních 

koncertů. Studenti z herátské univerzity i ţáci místních škol 

objekt navštěvují. Na podzim roku 2010 mělo být v pevnosti 

otevřeno muzeum za pomoci Berlínsko-islámského muzea. 

Bohuţel nevím, zda se tento projekt uskutečnil.  

 Minaret v Dţámu je jediná kulturní památka v 

Afghánistánu, která je zapsána na seznamu UNESCO.  

  

Obrázek 30: minarety v Ghazní, (http://www.wmf.org) 

Obrázek 31: minaret v Dţámu, 

(www.commons.wikipedia.org) 
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Závěr: 

 

 

Kdyţ jsem s touto prací začínal netušil jsem, kolik nádherných kulturních zajímavostí 

Afghánistán nabízí. U těchto kulturních památek mě přitahuje jakási tajemnost, která je 

způsobena tím, ţe k ním ve většině případů není vůbec české pojmenovaní ani česky psané 

texty. 

Zvolil jsem 5 staveb a jeden skalní útvar, který byl přeměněn na monumentální 

umělecké dílo, které jsem nedokázali uchránit, jelikoţ bylo ničeno po staletí. Stavbu 

Tajbeg jsem zvolil jelikoţ, mě přitahuje její opuštěnost a příběh, který se k ní váţe. U 

Báburovy zahrady jsem byl naopak fascinován proměnou, kterou tato zahrada prošla. Od 

vypleněné oblasti plné bomb ke krásné oblasti plné klidu. Myslím, ţe její proměna 

proběhla i díky její poloze. Leţí totiţ v hlavním městě. A zde si jí všimne větší procento 

populace. Jak jsem se během vyhledávání informací o jednotlivých památkách dozvěděl, 

nejdůleţitější pro jejich obnovu je určitá stabilita v dané oblasti. Pokud daná lokalita 

dosáhne tohoto bodu, je poté daleko jednodušší začít s financováním programů, projektů a 

poté s celou obnovou. 

Díky této práci, jsem zjistil, ţe během válek ztrácejí veškeré památky svoji hodnotu. 

Abych tuto myšlenku uvedl na pravou míru. Myslím si, ţe lid zasaţený válečným 

konfliktem přestane vnímat tyto památky jako hodnotné kulturní poklady. Spíše je přijímá 

jako moţné skrýše nepřátel nebo své vlastní, bez ohledu na to, co můţe jejich zničení 

přinést. Tyto pamětihodnosti bývaly budovány na významných strategických místech 

(cestách, vrších nebo údolích). Dříve to zřejmě efektivní bylo, ale určitě ne v dnešním 

světě. Tím mám na mysli to, ţe v budoucnu stavby museli čelit útokům dalších dobyvatelů, 

kteří stavby nemilosrdně likvidovali. A to jen díky své pýše či povaze. Většina výprav 

putuje ve většině případů podobnou cestou jako v minulosti. Tím trpí samotné stavby, 

protoţe jsou mnohdy několikrát poničeny, často i zcela zničeny. Nejsem si úplně jistý, zda 

lidé (rody, dynastie) o samotnou stavbu pečovali. Vím, ţe kolikrát měnily její vzhled ke 

svému obrazu. Jejich sluhové pečovali o zahrady, udrţovali cesty a starali se o samotné 

pány. 

V Afghánistánu byl a je největší problém v tom, ţe v zemi nikdy nevydrţela dlouho 

stabilita. Toho vyuţívali vládci okolních státu. Jakmile si vybudovali stálou moc ve svém 

státě pokračovali v okupování dalšího. To vedlo k tomu, ţe se v Afghánistánu často 

střídaly dynastie. Tyto dynastie, obzvláště kočovných kmenů, mají velkou zásluhu na 

pestré skladbě obyvatelstva. Díky tomu je afghánské obyvatelstvo tak pestré. Má v sobě 

kolikrát krev bývalých „hrdlořezů“. Bylo tedy logické, ţe mezi sebou začnou bojovat. 

Poletech nadvlád začali Afghánci budovat své vlastní území a snaţili se vybojovat 

nezávislost. Nakonec se ukázalo, ţe jim vlastní stát nestačí a ţe někteří mají stále snahu 

ovládat své území.  

Pokud někdo nezíská přízeň většiny obyvatel, bude velmi těţké budovat prosperující 

stát schopný konkurovat okolním státům. Tím myslím Írán a Pákistán. Doposavad se to 

úplně nepovedlo a nepřispěli k tomu ani spojenecké jednotky, které budou v zemi 

minimálně do roku 2014. 
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