
 

Ahoj, jmenuji se Aaliya a toto je můj bratr Hassan. 

Pocházíme z Afghánistánu. Krásné zemi, která leží na 

pomezí střední a jižní Asie. Na severu hraničí 

s Uzbekistánem a Tádžikistánem na severovýchodě 

s Čínou , na východě s Pákistánem, na západě s Íránem 

a na severozápadě s Turkmenistánem. Hlavním 

městem je Kábul, kde jsme se narodili a se svými rodiči 

a sourozenci bydlíme. 

Protože máme rádi dějepis, rozhodli jsme se, že vás 

provedeme bohatou afghánskou historií. Jste 

připraveni na společný výlet do minulosti 

Afghánistánu? Ano? Tak tedy, vzhůru do minulosti! Ale 

POZOR!!! Na začátku vás již upozorňujeme, že to 

nebude vždy veselé! 

Území dnešního Afghánistánu bylo od nepaměti 

křižovatkou obchodních cest, setkávali se zde různé kultury a náboženství. Bohužel, i díky své poloze 

se stal Afghánistán svědkem mnoha válek a konfliktů. My si společně připomeneme ty události, které 

ovlivnily historii Afghánistánu v 19., 20. i 21. století. 

 

1. Doplňte chybějící text. Využijte slova v nápovědě: 

George Bush mladší, Křižovatkou, Tálibán, Britové, 20. století, 11.9.2001, SSSR, komunistická, Sovětský 

svaz, internacionální, válku proti terorismu trvalá svoboda, 2021, 40 

Afghánistán byl vždy významnou (k)…………………… obchodních cest a místem mocenských sporů 

velkých mocností. V 19. století to byli (B)……………………, kteří se několikrát pokusili získat vliv nad touto 

oblastí. Neúspěšně. 

Velkou část (století)…………………… panoval v Afghánistánu relativní klid a prosperita. To vše skončilo 

v roce 1973, kdy byl svržen poslední afghánský král Muhammad Záhir Šáh z dynastie Barakzaj. Země se 

na následujících (kolik)……………………let ocitla ve válce. Po komunistickém převratu afghánská 

komunistická vláda pozvala do země vojska (stát)……………………, která v rámci tzv. (i)…………………… 

pomoci v zemi působila až do roku 1989, kdy byla nucena se stáhnout. 

Po odchodu sovětských vojsk se vlády v zemi zmocnili příslušníci radikálního islámského hnutí 

(T)……………………Na území Afghánistánu vznikaly výcvikové tábory teroristů. Dne 

(datum)……………………došlo k teroristickým útokům na New York a Washington. Tehdejší prezident USA 

(jméno)……………………vyhlásil globální (v)…………………………………………Vojska USA a jejich spojenců 

zahájila operaci (t)……………………s cílem zničit základny teroristů a zajmout jejich vůdce. Začala 

dvacetiletá válka proti teroristům a islámistům v Afghánistánu. Poslední spojenečtí vojáci opustili 

Afghánistán v srpnu (rok)……………………. 
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https://cs.wikipedia.org/wiki/K%C3%A1bul


 

2. Spojte správné dvojice: 

 

Tálibán    Vojenské operace USA proti teroristům 

Paštunové   Jeden ze zakladatelů teroristické organizace al-Kaida 

Usáma bin Ládin  Den teroristických útoků na New York a Washington 

Kábul    Radikální hnutí v Afghánistánu 

11. září 2001   Hlavní město Afghánistánu 

Trvalá svoboda   Nejvíce zastoupená etnikum v Afghánistánu 

 

3. Je uvedené tvrzení správné? Pokud ne, opravte. 

Tvrzení ANO NE 

Posledním afghánským králem 
byl Saladin. 

  

V roce 1973 byla v 
Afghánistánu vyhlášena 
republika 

  

V roce 1979 byla 
v Afghánistánu ustavena 
komunistická vláda v čele s 
Babrakem Karmalem. Do země 
vstoupila vojska Čínské lidově 
republiky, která zde bojovala 
až do roku 1989. 

  

V boji proti interventům a 
komunistické vládě v letech 
1979-1989, pomáhaly 
Afgháncům USA a Saudská 
Arábie. 

  

Proti interventům a 
komunistické vládě rovněž 
bojovaly mezinárodní 
povstalecké skupiny mameluků 
vyzbrojovaných a cvičených 
agenty CIA. 

  

Od druhé poloviny 90. let 20. 
století se vlády v Afghánistánu 
zmocnilo hnutí al-kaida. 

  

 

 

 

 

 



 

4. Označte správnou odpověď: 

 

1. Spojenecká vojska se z Afghánistánu stáhla: 

A) V září 2001 

B) V lednu 2020 

C) V srpnu 2021 

 

2. Vojenské akce USA organizované v rámci boje proti terorismu po 11.9.2001 se označují jako 

operace: 

A) Trvalá svoboda 

B) Trvalý mír 

C) Trvalá pohoda 

 

3. Která evropská mocnost se v průběhu 19. století pokusila obsadit Afghánistán: 

A) Carské Rusko 

B) Německé císařství 

C) Velká Británie 

 

4. Vojka SSSR bojovala v Afghánistánu: 

A) 5 let 

B) 10 let 

C) 15 let 

 

5. Současný oficiální název Afghánistánu: 

A) Afghánská demokratická republika 

B) Islámský emirát Afghánistán 

C) Afghánská islámská republika 

 

 


