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Poznámka k přepisům jmen
Přepis vlastních jmen do češtiny představuje v případě dějin
Alžírska zajímavý problém. Úředním jazykem je v Alžírsku
sice arabština, v akademickém prostředí však dříve dominovala a dnes stále přetrvává francouzština. Převládající vliv
má v oblasti dějin Alžírska stále frankofonní historiografie.
V důsledku toho se i v jiných jazycích mnoho vlastních jmen
vžilo ve francouzské formě. Z toho důvodu se autor rozhodl
použít francouzskou formu u vlastních jmen aktérů moderních
a soudobých dějin a u většiny zeměpisných názvů používaných v současném Alžírsku. Je totiž pravděpodobné, že přepis
arabské formy některých jmen by byl čtenáři nesrozumitelný
(například Huárí Abú Midian místo obvyklého Houari Boumediene, Qusantína místo Constantine). Francouzská forma
nebyla použita u počeštěných jmen (Alžír, Kabýlie).
V prvních čtyřech kapitolách, které pojednávají o starším
období, byla arabská jména přepsána z jejich původní formy. Pokud se ovšem hovoří o místních názvech, které přetrvaly do pozdější doby, byla použita jejich francouzská forma.
Je také potřeba varovat před častou záměnou výrazů Alžírsko
a Alžír, přičemž první je označením země, zatímco druhé jen
jejího hlavního města (podobně francouzsky Algérie, Alger
a anglicky Algeria, Algiers; v arabštině jsou však oba názvy
identické: al-džazáir).

Prehistorie a antika
Prehistorie
První předchůdci člověka žili v severní Africe již před téměř
půl milionem let. V usazeninách prehistorického jezera u Ternifine nedaleko Oranu byly nalezeny ostatky tzv. Atlantrophů
spolu s kamennými nástroji. Podobné zbytky sídlišť byly odkryty i na jiných místech v dnešním Maghribu (arabsky Západ;
tj. oblast severozápadní Afriky).
Naleziště v Bir el-Ater nedaleko Annaby dalo jméno dalším předchůdcům Homo sapiens, kteří oblast obývali ve starší době kamenné (paleolitu) před více než 30 000 lety. Jejich
typické stopkovité nástroje byly nalezeny na mnoha dalších
místech. Zdá se, že tito Aterové ve své době obývali oblast
od Nilu až k Atlantiku, od Sahary až k pobřeží Středozemního moře.
Počínaje mladší dobou kamennou (neolitem) obývali
severní Afriku zástupci už našeho druhu Homo sapiens sapiens. V pobřežní oblasti byly nalezeny pozůstatky iberomaurusienské kultury, jejíž příslušníci byli vzdálenými příbuznými
evropských Kromaňonců. V jižních vnitrozemských oblastech
žili příslušníci tzv. kapsijské kultury, přičemž jméno odkazuje
na naleziště poblíž tuniského města Gabes.
Kapsijští lidé stavěli zahloubené chaty z větví a v místech
jejich sídlišť byly nalezeny kamenné a kostěné nástroje, stejně tak jako velké množství ulit měkkýšů. Plži zřejmě tvořili pro Afričany mladší doby kamenné důležitou složku masité potravy.
Doklady o existenci rozvinuté kultury mladší doby kamenné v dnešním Alžírsku se paradoxně nalézají v místech jeho
dnešní periferie, na saharské poušti. Stovky pozoruhodných
a světově proslulých nástěnných maleb v nalezišti Tassili-Ajjar na sever od Tamanrassetu nám zanechaly skvělé svědectví o životě zemědělců mezi 6. a 2. tisíciletím před n. l. v tehdy
podnebně relativně přívětivé a úrodné Sahaře, která v ničem
nepřipomínala dnešní poušť.

Encyklopedické heslo
n Oficiální název: Alžírská demokratická a lidová republika
(Al-džumhúríja al-džazáiríja ad-dímúkrátía aš-šaábíja).
n Státní zřízení: Republika s dvoukomorovým parlamentem
a přímo voleným prezidentem.
n Rozloha: 2 381 740 km2
n Měna: alžírský dinár – DZD; 100 centimů.
n Geografie: Alžírsko je rozlohou druhý největší stát v Africe. Má 998 km dlouhé pobřeží Středozemního moře. Na severovýchodě hraničí s Tuniskem (965 km), na východě s Libyí
(982 km), na jihu s Nigerem (956 km), na jihozápadě s Mali
(1 376 km) a Mauritánií (463 km), na západě se Západní Saharou (42 km) a s Marokem (1 559 km). Dělí se na čtyři zeměpisné regiony: Tell, náhorní plošiny a Velký Atlas, severovýchodní Alžírsko a konečně Saharu. Tell (arabsky kopec) je
úrodná oblast rozkládající se mezi pobřežím a Malým Atlasem (al-Atlas at-Tallí). Na východě je oblast ohraničena pohořím Velké Kabýlie a řekou Soummam. Tell je protkán četnými
toky a na jeho nánosové půdě se dobře daří vínu a citrusům.
Náhorní plošiny se rozkládají mezi hřebeny Malého a Velkého Atlasu. Jsou pokryty stepním porostem a pozůstatky slaných jezer, dnes nazývanými šoty. Oblast náhorních plošin je
na jihu ohraničena Velkým Atlasem (al-Atlas as-Sahrí). Ten je
díky četným srážkám pokryt půdou vhodnou pro pastevectví.
Voda z hor navíc zásobuje oázy, z nichž největší jsou města
Biskra a Bechar. Severovýchodní oblast je vyplněna četnými
pohořími, mezi kterými se rozkládají úrodné pláně, využívané k produkci obilí již před příchodem Féničanů ve starověku.
Na jih od Velkého Atlasu začíná zdánlivě nekonečná Saharská
poušť. Z jedné třetiny je tvořena ergy – oblastmi písečných
dun. Zbytek území tvoří kamenitá a štěrkovitá poušť – hamada. Na jihu dominují Sahaře pohoří Ahaggar s nejvyšší horou
Alžírska Tahat (2 918 m. n m) a Tssili N’Ajjer.
Jednou z největších přírodních zajímavostí Alžírska je útvar
Tin Bider, kráter po dopadu meteoru. Má 6 km v průměru,
hloubka kráteru se odhaduje na 500 metrů.
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n Podnebí: Alžírské klima na severu je mírné, ovlivněné Středozemním mořem. Průměrné letní teploty dosahují 21–24 °C,
zimní 10–12 °C. Na jihu má klima pouštní a kontinentální charakter. Průměrné roční teploty stoupají od severu k jihu z 25
na 38 °C. Srážky naopak klesají z 500 mm na pouhých 10 mm.
Flóra: Alžírský ekosystém je v mnoha částech země ohrožen
erozí v důsledku odlesnění a intenzivního pastevectví. Přispívají k ní i výrazná sucha. Na severu převažuje rostlinstvo
středomořského typu. Největší zalesněné plochy se nacházejí na severovýchodě. Na náhorních plošinách převládá stepní porost, v pohoří Atlasu duby (včetně korkového) a borovice, lze nalézt i zbytky cedrových lesů. Na Sahaře se v oázách
a některých údolích a horách nachází rozmanité rostlinstvo,
včetně cypřišů či akácií. Křovinami či stromy je na Sahaře
pokryto asi 3,7 milionů hektarů.
n Fauna: Alžírská fauna se velmi liší podle jednotlivých oblastí. Mnoho druhů bylo vyhubeno nebo je ve vážném ohrožení.
Zemědělci chovají kromě drůbeže i skot a velbloudy. Z divokých zvířat žijících v Alžírsku jsou pravděpodobně nejznámější gazely a antilopy. I na zadánlivě mrtvé saharské poušti žije
relativně velké množství druhů, z toho 20 druhů velkých savců
(například antilopy Addax nasomaculatus, přímorožci, gazely).
n Hlavní město: Alžír (arabsky al-Džazáir, francouzsky Alger,
arabsky hovorově Dzejr nebo Bahdža) – 2 miliony obyvatel,
s aglomerací 4,17 milionů obyvatel.
n Další velká města: Oran – 938 000, Constantine – 678 000,
Annaba – 469 000.
n Úřední jazyk: Arabština. Statut národního jazyka má kabylština a stále velmi často je používaná francouzština.
n Obyvatelstvo: Počet obyvatel: 33 milionů. Hustota: 13 obyvatel na km2 (90 % obyvatel žije v tellské oblasti – zde je hustota nepoměrně větší, na Sahaře stále žije 1,5 milionu nomádů). Roční přírůstek obyvatel: 1,22 % (když se přírůstek až 3 %
ročně podařilo v posledních letech zbrzdit). Průměrná délka
života: muži – 72 let, ženy – 75 let. Gramotnost: 70 %.
n Národnostní složení: Drtivá většina obyvatel je berberského původu, většina je arabizovaná. Na 20 % obyvatel stále mluví berberskými jazyky, méně než 1 % obyvatel jsou půvo-

