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STÁT 

IZRAEL 
SYLABUS PRO POTŘEBY SOUTĚŽE „CEMACH“ 

Tento krátký přehled si klade za cíl seznámit aspiranty na účast v soutěži CEMACH 

s příběhem Státu Izrael, představit jej jako nezpochybnitelnou součást moderního společenství 

národů, jako moderní stát, který přes složitou geopolitickou, sociální a bezpečností situaci 

prosperuje a nabízí mnoho příležitostí. Jde o přehled veskrze stručný, který předkládá 

základní informace a souvislosti s tím, že se předpokládá, že studenti si znalosti dále doplní 

vlastním studiem dostupných zdrojů
1
. 

Před tím, než se dostaneme k představení Izraele v jeho moderní, státní podobě, je nezbytné 

zmínit základní historické a kulturní souvislosti, které vedly k založení státu v roce 1948. 

Tento historický exkurz je nezbytný pro pochopení jedinečnosti okolností zrodu státu a jeho 

dalšího působení na mezinárodní scéně. Nicméně historické první dvě kapitoly tohoto sylabu 

mají sloužit pouze k poskytnutí základních souvislostí, popřípadě inspirace pro jednotlivé 

projekty. Ty samotné by však měly oslovovat současná témata – ryze historizující projekty 

budou porotou sankcionovány. 

  

                                                           

1
Tento sylabus není klasickým akademickým textem, spíše informačním materiálem. Z tohoto důvodu 

povětšinou necituje použité zdroje. Obrazová dokumentace pochází z webových stránek Wipiedia.org a 

Gettyimages.com. Tato práce ani její části nesmějí být rozšiřovány či kopírovány bez předchozího souhlasu 

autora. 
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„Zázraky se někdy dějí, ale je třeba pro ně nesmírně tvrdě pracovat.“ 

(Chaim Weizmann) 

Každý velký projekt začíná myšlenkou, ideou. Existence moderního Státu Izrael je založena 

na ideji, která rezonovala ve společenském i náboženském životě židů v posledních dvou 

tisících letech a jejíž uskutečnění lze přirovnat k zázraku. Jak zmiňuje citát v úvodu, zázraky 

ale vyžadují tvrdou a soustředěnou práci, aby došly svého naplnění. Založení dnešního státu 

Izrael je možná odpovědí na modlitby a naděje generací židů v diaspoře, ale jeho zrod a 

zejména přežití je výsledkem neuvěřitelného odhodlání a každodenní pragmatické práce. 

Tou idejí byla naděje na návrat na Sión, do Země zaslíbené, tedy do Izraele. Jednalo se o léty 

nesetřenou touhu po návratu domů, do země, kterou Bůh podle náboženské tradice zaslíbil 

židovskému národu. Toto po staletí přetrvávající úzké sepjetí s určitým územím je samo o 

sobě jedinečné. Skrývalo však v sobě vedle náboženských pohnutek i naději na bezpečí – židé 

rozptýleni po celém světě byli v hostitelských společnostech povětšinou terčem odmítání, 

zvláštního zacházení, strachu, nepochopení i nenávisti. Ačkoli přístup většinové společnosti se 

lišil v různých historických obdobích a rovněž geograficky, jako nerovnoprávní ne-občané 

židé zákonitě toužili po Izraeli jako po místě, kde by vládly židovské zákony a kde by židé 

byli v bezpečí.     

Co je tedy Izrael? Hovoříme o něm jako o „něm“, když referujeme o Státu Izrael, ale rovněž 

slýcháme hovořit o „ní“, tedy o Erec Jisra´el, Zemi izraelské. Jedná se o oblast geograficky 

ohraničenou na jihu Sinajským poloostrovem, na východě Středozemním mořem, na severu 

Golanskými výšinami a na západě Mrtvým mořem. Toto je historické vymezení území, které 

ve starověku bývalo Izraelským královstvím. Území je součástí oblasti, kde vznikala naše 

civilizace, na průsečíku cest mezi Mezopotámií a Egyptem. 

Asi před čtyřmi tisíci lety tuto oblast osídlily semitské kmeny, které souhrnně nazýváme 

Kanaanejci (obývající zemi Kanaan). Ačkoli žily na území dnešního Izraele, ne vždy jej 

ovládaly – po dvě století například byly součástí Egyptské říše (od poloviny 15. století př.n.l.). 

Do mozaiky národů a kmenů můžeme dále zasadit Edomce, Amovity nebo Moáby, jména, 

která slýcháváme v hodinách dějepisu a jejichž působení nám pravděpodobně splývá. Stačí si 

zapamatovat, že tvořily společenství na kmenovém základě, byly zpočátku nomádské a při 

příchodu do nové oblasti poskytující dostatek obživy bojovaly s dříve usedlými kmeny nebo 

se vzájemně asimilovaly. Snahy o vytvoření jakýchsi proto-státních útvarů byly většinou 

krátkodobé a nevedly k vytvoření výraznějších kulturních nebo politických entit. 

Židé v této době vlastně ještě neexistovali, jejich předci, Hebrejci (od semitského kořene „br“, 

který znamená „překračující“), přišli na tuto křižovatku národů z Iráku přes Sýrii. Tyto 

události jsou popsány v Tóře, tedy Pěti knihách Mojžíšových, které jsou základem judaismu, 

ale současně i křesťanství a Islámu. Protože jeden ze zásadních rozdílů, kterým se hebrejské 

kmeny odlišovaly od všech ostatních obývajících území dnešního Izraele, byla postupná 

I. IDEA 
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inklinace k monoteismu, tedy víře v jediného boha. Tóra byla podle náboženské tradice 

seslána židům na hoře Sinaj samotným Bohem, podle jiných byla sepsána lidmi  a 

zaznamenává skutečné nebo alespoň mýtické události vedoucí nejen ke zrodu samotného 

židovského národa, ale zejména ke zcela novému způsobu nahlížení na svět, společnost  a 

morálku. Na základě vyprávění 

příběhů ustavuje soustavu 

pravidel, kterými se má řídit 

jedinec a společnost na základě 

víry v jediného, všemohoucího 

Boha. Tato tradice je jedním ze 

základních kamenů uspořádání 

celé lidské civilizace – předkládá 

základní koncepty, kterými se řídí 

lidská společnost do dnešních 

dnů. Interpretace těchto pravidel i 

následných historicko-

náboženských událostí je však 

současně příčinou mnoha sporů, 

válek a lidského neštěstí. 

Tóra popisuje události od stvoření světa, z nichž některé se odrážejí v mýtech i dalších národů 

v oblasti (například příběh potopy světa), a dostává se k Abrahámovi, který podle tradice jako 

první přijal existenci jediného Boha a na důkaz své smlouvy s ním nechal obřezat sebe a 

svého syna Izáka. Byl to právě Abrahám, kdo podle tradice opustil dům svého otce a odešel 

do země, kterou mu Bůh zaslíbil. Jemu náleží rovněž první zaznamenané nabytí majetku 

v zemi Kanaanejců, když pro sebe a svou rodinu zakoupil pozemek ve městě Hebronu, kde je 

on, jeho žena Sára, syn Izák s manželkou Rebekou, jeho vnuk Jakob s chotí Leou a svým 

nejmladším synem Josefem pohřben v jeskyni Machpela. 

Jméno Izrael se však objevuje až později. Dostal jej právě Abrahámův vnuk Jákob  a znamená 

„Zápasící s Bohem“ na památku jeho zápasu s andělem (Genesis 32:29). Jelikož je Jákob 

praotcem židovského národa – od jeho dvanácti synů se identifikuje dvanáct kmenů 

izraelských – začalo se jméno Izrael používat nejen pro potomky této mýtické postavy, ale 

později přeneseně i pro území, které podle náboženské tradice Bůh přislíbil Abrahámovi a 

jeho potomkům, a na němž bylo podle Tóry postupně vytvořeno samostatné království 

stejného jména. Od Jákoba tak dochází k formování izraelského národa, které je dokončeno 

vyvedením z Egypta, obdržením Tóry na hoře Sinaj a dovedením lidu pod vedením Mojžíše 

zpět do Země zaslíbené. Historicky se používá am Jisra´el (lid Izraele) nebo bejt Jisra´el 

(dům Izraele) pro Jákobovy potomky, v češtině se tedy z Hebrejců stávají Izraelité. Od tohoto 

pojmu pak pozdější texty (kniha Samuelova) odvozují Erec Jisra´el (Země izraelská) ve 

významu Bohem přislíbené vlasti Izraelitů. 

K vytvoření samostatného království došlo podle některých pramenů na přelomu prvního 

tisíciletí př.n.l. První stát vytvořil král David a jeho centrem se stalo město Jeruzalém, kde 

jeho syn Šalamoun postavil chrám jedinému bohu. Po jeho smrti se království mělo 

Záběr vykopávek v iráckém Uru – právě zde snad stával dům 
Abrahámova otce, místní průvodci dokonce ukazují konkrétní 
místo a zbytky zdiva – prakticky těžko uvěřitelná přesnost 
identifikace, ale nejednoho romantika potěší. 
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rozpadnout na dvě části: severní Izraelské království, které bylo později pohlceno Asyřany,  a 

jižní, Judské království, jež bylo zničeno o několik set let později babylónským vpádem (586 

př. n. l.). Zde lze pak dohledat původ slova „žid“, označující příslušníka izraelského národa 

žijícího na území „Judeje“. 

Tak alespoň hovoří tradice – dostupné historické prameny 

ve formě archeologických vykopávek jsou však 

s potvrzením takto podávané historie méně konkrétní. 

Existence samostatného Judského království je bezesporu 

faktem minimálně od 7. století př.n.l. Zda izraelské kmeny 

své dominantní postavení v oblasti získaly bojem nebo 

mírovou cestou, se můžeme jen dohadovat. Podobně 

zůstává zahaleno tajemstvím, odkdy mezi nimi vítězí 

uctívání jednoho boha, ačkoli i Tóra poměrně barvitě líčí, 

že polyteismus se mezi židy dlouho těšil poměrně velké 

popularitě. Pravděpodobně teprve v babylónském zajetí 

(po vpádu vojsk krále Nabukadnessara a zničení Chrámu 

v Jeruzalémě byla část obyvatelstva odvlečena do 

Babylónu v rámci obvyklé politiky pacifikace dobytého 

území) dochází tváří v tvář nastalé situaci k upnutí se na 

tradice a k posílení náboženského a nacionálního 

smýšlení. 

Pád Babylónu pod útokem Perské říše umožnil židům návrat do domoviny a se souhlasem 

krále Kýra II. Velikého obnovili Chrám (tzv. Druhý Chrám postaven přibližně v letech 538-

515 př.n.l.). Perská říše si udržela vliv v oblasti až do tažení Alexandra Makedonského, poté 

se Judea stala součástí helénistické říše Seulekovců a posléze Říše římské (provincie Judea). 

Posílené náboženské uvědomění Izraelitů reagovalo negativně na snahy o prosazení helénské 

kultury a stavělo se odmítavě k potlačování vlastních tradic. Občanské nepokoje tak vypukly 

například při znesvěcení Chrámu za Seulekovců v roce 165 př.n.l.  kdy přerostly v rebelii 

(povstání Makabejců), která osvobodila Judeu z područí  a nastolila vládu místní dynastie 

Hasmonejců. Za jejich vlády dosáhlo Judské království největšího územního rozmachu. 

V roce 68 n.l. podobný útlak ze strany Říma vedl k povstání, které o dva roky později vyústilo 

v tragickou porážku a zničení Chrámu v Jeruzalémě. Přes pokus o osvobozeneckou válku 

v letech 132-135 n.l. (povstání Bar-Kochba) se na situaci nic nezměnilo a Římané pouze 

provincii přezíravě přejmenovali na Palestinu, podle dávno zmizelých Filištínců. Tento název 

si v historii území Erec Jisra´el pak udrželo až do  20. století. Židovské obyvatelstvo bylo po 

katastrofických porážkách (počínaje babylónským vpádem) rozptýleno do všech koutů tehdy 

známého světa a tak byly položeny základy jeho života v diaspoře, exilu. 

 Pověst problematického etnika židům život v různých římských provinciích neulehčila, na 

čemž nezměnil nic ani nástup křesťanství. Život v exilu a překážky s tím spojené však 

paradoxně vedly k upevnění vlastní identity. Náboženství se stalo prostředkem k uchování 

vlastní kulturní a národní identity, které byly po staletí v případě Izraelitů/židů propojené. 

V nepřátelském prostředí se upevňovala víra v příchod Mesiáše, který obnoví židovský 

Stesk židovských vyhnanců 
v Babylóně zachycuje například 
žalm 137, který začíná slovy „Při 
řekách babylónských sedávali 
jsme, vzpomínajíce na Sión“. Jeho 
moderní podobu znáte spíše ze 
stejnojmenné písně kapely Bonnie 
M „By the rivers of Babylon…“ 
Žalm 137 v ilustrovaném psaltáři 
z 9. Století. 
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svatostánek a přinese spasení. Ústředním 

bodem víry generací židů v diaspoře se 

tak stala naděje na návrat do Země 

zaslíbené – její podoba v modlitbách 

však překonávala fyzickou podobu a 

dávala jí hluboký spirituální význam. 

Židé věří v mystické spojení mezi lidem 

Izraele a zemí Izraele. Tato touha, po 

generace nenaplněná, se stala zdrojem 

neuvěřitelné síly a současně zdrojem 

velkého smutku, které nacházely a 

nacházejí odraz nejen v náboženských 

traktátech, ale například i v umění. 

Život židovského národa v exilu v průběhu století byl nelehký. Obecně lze však říci, že lepší 

postavení židé nacházeli v islámských zemích, kdežto v křesťanské Evropě byl útlak větší a 

systematičtější. Ačkoli se zejména evropští králové a šlechta často snažili židovské osidlování 

svých zemí podporovat z důvodu nesporného ekonomického přínosu (zejména oživení 

obchodu a odvodu daní), antisemitismus zakořeněný ve společnosti tyto snahy často mařil. 

Velký vliv na protižidovské cítění populace měla bezesporu církev, ale také nevzdělanost, 

pověrčivost a neznalost prostých lidí.  

 

Model druhého Chrámu v Jeruzalémě 

 

Srovnej diaspora – galut: 

Diaspora je obecně užívaný pojem pro osídlení určité skupiny lidí mimo původní 

domovinu. Galut je hebrejské slovo označující „exil“. V sionistickém pojetí, silně 

podporujícím návrat z exilu na Sión, dostává termín „galut“ částečně negativní 

zabarvení – exil je vnímán nejen jako místo historického útisku, ale rovněž jako 

místo, kde židé ztrácejí svou identitu díky vlivu asimilace. Podle této optiky 

v diaspoře, neboli v galutu, židé nemohou dosáhnout svého plného potenciálu. 

Přístup k tomuto konceptu se liší, od radikálních až po umírněné výklady. 

 

 

V dnešní době si často neuvědomujeme, do jaké míry ovlivňuje historická 

zkušenost (rodiny, země, oblasti) společenské vazby a postoje, jaké závaží 

historické zátěže s sebou vláčíme. Při studiu židovských dějin ale některé z nich lze 

identifikovat poměrně snadno. Zdánlivě vtipné označení ochodu s vyššími cenami 

za „krám u žida“ poměrně jasně ukazuje na asociaci – židé obírání o peníze. Je 

pravděpodobné, že takovéto poznámky vznikly právě z historické zkušenosti, kdy 

po dlouhou dobu byli židé lichváři a dlužníci mnohdy splácet nemohli, a židům ani 

často nechtěli. To, že židům byly mnohé profese zapovězeny a půjčování peněz 

naopak zakazovala křesťanská nauka, si však dnes málokdo připomene. 
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Uvolnění židů ze středověkých omezení a narovnání jejich neplnoprávného postavení přinesla 

až Velká francouzská revoluce, která přiznala židům stejná občanská práva jako ostatním 

(jako první země vůbec tak Francie učinila v roce 1791). S Napoleonovými výboji se tato 

politika rozšířila do dalších zemí Evropy, ale proces plného zrovnoprávnění pokračoval 

postupně až do počátku 20. století. Židé mohli opustit ghetta, přestat nosit identifikační 

symboly (lišily se v čase, ale jednalo se například o zvláštní špičaté klobouky nebo žlutá 

kolečka na kabátě – inspirace pro zrůdné nacistické zákony s našívanými žlutými hvězdami je 

zjevná), volit nebo třeba svobodně cestovat. Této volnosti se ale židovská populace těšila 

v plné míře pouze v západní a části střední Evropy. Východní Evropa, s největším podílem 

židovského obyvatelstva, zůstávala velmi nepřátelsky a bigotně naladěna. 

Přehled židovské populace na konci 19. století 

Region Populace 

Svět 11 206 849 

Rusko (1897) 3 872 625 

Polsko (1897) 1 316 776 

Rakousko (včetně Haliče) 1 224 899 

Maďarské království 851 378 

Německo (1901) 586 948 

Turecko 282 277 

Rumunsko (1900) 269 015 

Velká Británie 250 

Zbytek Evropy 312 863 

In: Wikipedia  Jewish Encyclopedia 1901-1906 

Myšlenky osvícenství a humanismu podporující zrovnoprávnění židů se odrážely  i uvnitř 

židovské komunity a vedly k obdobnému procesu – mezi evropskými židovskými vzdělanci a 

intelektuály došlo k procesu revize mnoha tradic, ve smyslu podpory kritického pohledu na 

studium náboženských textů, otevírání se sekulárnímu vzdělání a moderním hodnotám. Toto 

židovské osvícenství, Haskala, samozřejmě cílilo na podporu asimilace židů do většinové 

společnosti a logicky vyvolávalo odpor v konzervativních židovských kruzích, povětšinou 

právě ve východní Evropě. Nastoupený proces tak sice prohloubil rozdíly v židovské 

populaci, ale současně přispěl k posílení jejího vlastního sociálního a politického sebevědomí. 

Na tomto základě byly založeny první židovské politické spolky a organizace dále prosazující 

emancipaci židů v evropských zemích. 

Ve filozofických diskusích a úvahách v rámci procesu židovské emancipace v Evropě se 

opakovaně objevovala i myšlenka návratu na Sión, nebo obecněji, vyřešení národnostní 

otázky (19. století - židé jako národ potřebují domovinu – odraz myšlenek nacionalismu a 

vymezování národního státu). Jako první však tyto myšlenky propojil a dostatečně obhájil 

rakouský novinář Theodor Herzl ve své knize „Židovský stát“ (1895). Herzl poukázal na 

zjevný rozpor v moderní evropské společnosti: ačkoli formálně byli židé ve většině zemí 

rovnoprávnými a mnohdy plně asimilovanými občany, antisemitismus a předsudky ve 

společnosti stále přetrvávaly. V průběhu svého krátkého života došel k přesvědčení, že proti 
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tomuto jevu nelze bojovat a pro zajištění vlastního bezpečí musí židé Evropu opustit a 

vytvořit vlastní stát. Tímto krokem a díky okamžitému úspěchu jeho knihy se Herzl stal 

hlavním představitelem sionismu, tedy hnutí obhajujícího právo židovského národa na 

sebeurčení a to právě v Zemi izraelské. Dosažení tohoto cíle ale kromě nadšení vyžadovalo 

zejména nalezení výrazné mezinárodní politické podpory. Zájmy sionistů začala hájit 

Sionistická organizace založená na Prvním sionistickém kongresu v Basileji v roce 1897, kde 

se jejím prvním předsedou stal právě Theodor Herzl. Po mnoha vyjednáváních s vládami  a 

představiteli různých zemí se nakonec k aktivní podpoře sionistických myšlenek přiklonila 

například Velká Británie, která židovskému vystěhovalectví do Palestiny přála zejména 

v počátcích své mandátní správy. 

Země izraelská byla v té době označována jako Palestina a byla součástí upadajícího 

Osmanského impéria. Židé žili usídlení v Zemi izraelské nepřerušeně pouze v několika 

městech a jejich počet dosahoval ve druhé polovině 19. století přibližně 25 tisíc (oproti asi 

450 tisícům Arabů). I sem postupně dosahoval vliv židovské emancipace a mnozí evropští 

filantropové investovali finance do zlepšení života místních komunit, stavby škol, rozvoje 

osad, atd. Skutečná vlna přistěhovalectví židů z Evropy však přišla až ke konci 19. století  a 

byla silně podpořena protižidovskými pogromy v carském Rusku. Možnost začít nový 

svobodný život v židovské domovině lákala mnoho lidí a finančně byla podpořena dalšími, 

kteří sice nehodlali opustit své domovy a podniky, ale myšlenku podporovali a mohli si 

dovolit ji sponzorovat. 

Vzájemné soužití židovské a arabské populace v Palestině se měnilo jak se zvyšujícím se 

počtem židovských přistěhovalců, tak i v závislosti na vývoji situace v regionu. Ten byl 

v průběhu první světové války dramaticky změněn arabským povstáním proti Osmanům  a 

zájmy jednotlivých velmocí, které vyústily v poválečné uspořádání – Osmanské impérium se 

rozpadlo, slibovaný arabský stát nevznikl a v oblasti byla vytvořena síť mandátních území 

Společnosti národů svěřených do péče Velké Británie (Palestina a Irák) a Francie (Sýrie a 

dnešní Libanon). Arabské frustrace z nastalé situace byly postupně prohlubovány sílícími 

ambicemi sionistů, kteří byli mnohem lépe organizováni a rozšiřovali svoji přítomnost 

v Palestině nejen početně, ale i prakticky, když skupovali půdu a zakládali na ní primárně 

zemědělské usedlosti. Frustrace ústily stále častěji v násilí a situaci dále zhoršovaly pokusy 

britské mandátní správy o udržení kontroly, které byly odmítány oběma etniky. 

S přibývajícími komplikacemi omezovali Britové podporu židovskému přistěhovalectví 

Alia (hebrejsky výstup, cesta vzhůru – odkudkoli v regionu je to do Jeruzaléma 

cesta vzhůru) je označení návratu na Sión, do Země izraelské, v pojetí sionistické 

filosofie. Rozlišujeme pět velkých imigračních vln do Palestiny před vznikem státu 

Izrael, od první začínající kolem roku 1882 (s přistěhovalci zejména z carského 

Ruska) až po vystěhovalce z Evropy ve 30. letech 20. století. Od nástupu nacismu 

k moci v Německu byla většinou židovská imigrace do tehdejší mandátní Palestiny 

nelegální a je označována jako „Alia Bet“. Proces vystěhování se do moderního 

Izraele je stále nazýván alija, vystěhovalec je od stejného jazykového základu 

v hebrejštině nazýván oleh, pl. olim. 
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(snížení kvót bylo kritické zejména po nástupu nacismu k moci v Německu, kdy se počty 

židů, kteří chtěli emigrovat, mnohonásobně zvýšily), ale na druhé straně nezasahovali 

dostatečně důrazně na to, aby uspokojili arabské požadavky. V roce 1936 doporučila Peelova 

komise, že by se Palestina měla rozdělit na dva státy – což bylo židovským vedením 

podpořeno, ale odmítnuto palestinskou reprezentací. Po konci druhé světové války situaci dále 

vyostřilo odhalení hrůz holocaustu a morální pocit odpovědnosti civilizovaného světa vůči 

přeživším zbytkům evropské židovské populace. Ačkoli britská správa doufala v možnost 

smírného řešení situace, realita byla jiná. Představitelé židů v Palestině nejenže se začali 

připravovat na potenciální válku s arabskými sousedy, ale své aspirace na nezávislost začali 

hájit se zbraní v ruce i proti britským silám. Současně se dále zhoršovaly arabsko-židovské 

střety a Velká Británie tak v roce 1947 definitivně přiznala svoji porážku a vrátila mandát na 

správu území do rukou tehdy již Organizace spojených národů. Na základě doporučení zvlášť 

pro tuto příležitost vytvořené komise (UN Special Committee on Palestine, UNSCOP) pak 

bylo hlasováním Valného shromáždění dne 27. listopadu 1947 rozhodnuto o rozdělení 

Palestiny na arabský a židovský stát (Rezoluce 181). 

Přese vše, co se od tohoto okamžiku událo, zůstává skutečností, že se sen jednoho 

utlačovaného národa stal po dvou tisících letech realitou. Ať se již židé dívají na existenci 

Státu Izrael jakkoli, ať již jsou hluboce věřící nebo jim je judaismus vzdálen, existuje místo, 

které mohou, pokud chtějí, nazývat svým domovem a cítit se v něm svobodně. 

 

  

Pokud se hovoří o filantropech, mecenáších a podporovatelích 

sionistické myšlenky, fascinující místo mezi nimi bezesporu zaujímá 

rodina Rotchildova. Její historie, veřejná služba, obchodní úspěchy, 

politické zapojení – to samo o sobě vydá na román a je zdrojem ohromné 

inspirace – spíše než základ pro konspirační teorii je historií o společenské 

odpovědnosti, vizi a lidskosti. 
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Vyhlášením samostatného státu však snaha o získání nezávislosti neskončila. Ve skutečnosti 

odstartovalo doposud trvající zápas o zajištění bezpečí a prosperity mladého státu. Ozbrojené 

střety, teroristické útoky i první exodus palestinských obyvatel započal již na konci roku 1947 

po rozhodnutí o rozdělení Palestiny. Arabští sousedé Izraele pak přijali vyhlášení nezávislosti 

v květnu 1948 jako vyhlášení války a jejich vojska druhý den překročila hranice vytyčené 

z rozhodnutí OSN. Tak započala první z mnoha válek, v nichž Izrael byl a stále je nucen 

obhajovat své právo na existenci, nebo s jejichž pomocí upevňuje své postavení v regionu. 

Válka o nezávislost znamenala zatěžkávací zkoušku pro Izrael, jeho představitele i obyvatele. 

Armády Egypta, Jordánska, Sýrie, Libanonu a Iráku zahájily útok na několika frontách a 

sváděly s izraelskou armádou těžké boje v situaci, kdy na dodávky zbraní do regionu bylo 

uplatňováno embargo a kdy Izrael stále přijímal nové přistěhovalce. Výsledkem 

několikaměsíčních operací bylo faktické posunutí původních 

hranic ve prospěch Izraele (byť židovský stát například ztratil 

kontrolu nad Starým městem Jeruzaléma se Zdí nářků), 

exodus asi 725 tisíc Palestinců (dobrovolný i nucený) a 

prohloubení odporu vůči novému státu mezi obyvateli 

okolních zemí. Válka neskončila mírovou smlouvou, 

skončila uzavřením příměří, které se stalo statutem quo na 

dalších několik let. Hranice z roku 1949 jsou nicméně ve 

vztahu k Palestincům a jejich aspiraci na samostatný stát 

těmi, o něž se vyjednává. Izrael přibližně  o třetinu rozšířil   a 

konsolidoval poměrně roztříštěné území původně mu 

přiřknuté plánem OSN. Jeruzalém byl rozdělen, židovskému 

státu patřila pouze jeho menší západní část. Ani na zbytcích 

území plánovaného pro vznik samostatného arabského státu 

však stát Palestina vyhlášen nebyl. Jordánsko anektovalo 

Západní břeh řeky Jordán (Judea a Samaří) a pásmo Gaza 

připadlo pod správu Egypta.  

 

MAPA ROZDĚLENÍ PALESTINY 

Modře: Židovský stát 

 Růžově  zeleně: Arabský stát (růžové území a

dobyté Izraelem ve válce o nezávislost) 

 Fialově: Nezávislé území okolo Jeruzaléma 

spravované OSN 

 

II. HISTORIE STÁTU IZRAEL 

Návrh OSN na rozdělení 

Palestiny z roku 1947 
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Po vyhlášení samostatného státu žilo v Izraeli přibližně 700 tisíc židů a 70 tisíc Arabů (v 

průběhu roku 1949 stoupl jejich počet více než dvojnásobně; tito Palestinci získali izraelské 

občanství). Díky masivnímu přílivu přistěhovalců se počet židovského obyvatelstva Izraele do 

čtyř let od vyhlášení samostatnosti zdvojnásobil. Židé přicházeli zejména ze střední a 

východní Evropy, ale rovněž ze států Blízkého východu, v nichž se mnohdy stali terčem zloby 

vůči Izraeli. Imigrace byla židovským státem samozřejmě podporována a organizována; 

jemenští židé byli například do Izraele dopraveni leteckým mostem v rámci speciální operace 

s názvem „Kouzelný koberec“.  

První roky existence nebyly pro Izrael nikterak snadné – hlavní důraz byl kladen na zajištění 

potravinové soběstačnosti a absorpci nových imigrantů. Tomu napomáhaly finanční dary ze 

zahraničí, jak od jednotlivých židovských organizací, tak i zahraničních vlád, a velkou injekcí 

celému hospodářství byla i dohoda o platbě německých válečných reparací v roce 1952 (3 

miliardy marek) za majetek zabavený židům nacistickým Německem. Asi třetina rozpočtu 

Izraele byla v prvních letech alokována do zemědělství, vláda masivně podporovala vznik 

nových kibuců a kultivaci půdy. Vedle toho byly prováděny velké investice do výstavby 

infrastruktury a samozřejmě do zajištění bezpečnosti. Výdaje na obranu byly v prvních letech 

existence státu velké, přesahovaly 10% rozpočtu. 

Odmítavý postoj arabských států spolu se změnou postoje SSSR vůči Izraeli (původně 

podpora vzniku státu) se odrazil v rozhodnutí Izraele zapojit se do dalšího válečného 

konfliktu. Od konce války o nezávislost čelil Izrael opakovaným teroristickým útokům, často 

vedeným z pásma Gaza. Současně v rámci bojkotu Izraele ze strany arabských států uzavřel 

Egypt v roce 1952 Suezský průplav pro jakékoli dodávky zboží do země a tři roky později 

začal aktivně blokovat i Tiranskou úžinu pro vstup izraelských lodí do Akabského zálivu (kde 

se nachází strategický obchodní přístav Ejlat). V této době s podporou států východního bloku 

začaly arabské státy rovněž masivně vyzbrojovat své armády. V této situaci Izrael přistoupil 

na nabídku Velké Británie a Francie účastnit se vojenské akce proti Egyptu. 

Jemenští židé na cestě do Izraele 

 



11 
 

Po svržení monarchie vojenským pučem se v roce 1954 dostal v Egyptě k moci charismatický 

Gámal Abdal Násir, který ve snaze získat finance na projekt stavby přehrady v Asuánu 

v červenci roku 1956 znárodnil Suezský průplav (do té doby vlastněný mezinárodní 

společností s většinovým britsko-francouzským vlastnickým podílem). Západní mocnosti se 

rozhodly pro intervenci silou a připravily velmi nejapně pojatý plán k zastření svých 

skutečných cílů. Izraelská armáda se pohnula směrem k hranicím Egypta pod záminkou 

ukončení egyptské blokády a Velká Británie a Francie na základě předchozích smluvních 

závazků s Egyptem byly „povinovány“ oddělit bojující strany. Toto dobrodružství však 

vyvolalo prudkou reakci mocností, které zákrok ostře odsoudily. Izrael získal sice území Gazy 

a Sinajského poloostrova, ale ty byl nucen opustit po několika měsících. Na izraelsko-

egyptské hranici byly rozmístěny jednotky OSN, které však dalším guerilovým úrokům 

nedokázaly nezabránit. Izrael tak pouze dosáhl odblokování Tiranské úžiny, což však pro něj 

mělo velký hospodářský dopad (přes Ejlat například proudí ropa). Velká Británie a Francie 

potvrdily úpadek svého postavení v regionu a jejich místo definitivně zaujaly supervelmoci. 

V roce 1967 vypukl na Blízkém východě další konflikt. Egypt se znovu pokusil  o blokádu 

Tiranské úžiny, přiostřil protiizraelskou rétoriku a koordinoval válečné přípravy s Jordánskem 

a Sýrií. Vzhledem k angažovanosti USA ve 

Vietnamu byl Sovětský svaz s jednoznačnou 

proválečnou podporou Egypta ale opatrný. 

Izrael nicméně sledoval egyptské manévry 

velmi znepokojen a celá situace odhalila 

hluboké rozpory ve vedení státu, kdy vláda 

Leviho Eškola nebyla schopna jasného 

rozhodnutí a čelila vzrůstající frustraci 

armádních velitelů (náčelníkem generálního 

štábu byl Jicchak Rabin). Nově jmenovaný 

ministr obrany Moše Dajan však nakonec tváří 

v tvář konkrétním krokům arabských sousedů 

dokázal vládu přesvědčit o tom, že se blíží další 

konflikt a Izrael 5. června 1967 přistoupil 

k preventivnímu útoku. Leteckým 

bombardováním se mu podařilo zničit prakticky 

celé egyptské letectvo přímo na základnách a 

během následujících několika dní nejenže dobyl 

Sinajský poloostrov a pásmo Gaza, ale obsadil i 

Jeruzalém, Západní břeh Jordánu a Golanské 

výšiny. Tato válka vešla do historie pod názvem 

šestidenní. 

Důsledkem tohoto vývoje Izrael okupuje na Západním břehu území osídlené přibližně 

milionem Arabů, kterým bylo pouze postupně povoleno překračovat hranice jak do Jordánska, 

tak i do samotného Izraele, popřípadě vycestovat do dalších zemí za prací nebo za studiem. 

Toto území, spolu s pásmem Gaza, které Izrael unilaterálně vyklidil v roce 2005, je územím 

Jeden z nejznámějších obrázků – izraelští 

výsadkáři u Zdi nářků 
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předpokládaného samostatného státu Palestina. Vzhledem k pokračujícímu odporu jak 

arabských států, tak i samotných Palestinců vůči Izraeli, okupaci palestinského území, ale i 

samotné existenci židovského státu, se v letech následujících po skončení šestidenní války o 

samostatnosti Palestiny vůbec nehovořilo. V izraelské společnosti rovněž bleskové vítězství 

vyvolalo stav euforie, který podobné úvahy ani nepřipouštěl. U zbožnější části obyvatelstva 

pak vyvolal náboženské vytržení z „navrácení“ Svaté země, tedy jejích částí Judea a Samaří, a 

v neposlední řadě svatých míst v Jeruzalémě, pod správu židovského národa. Tito hluboce 

věřící sionisté spatřovali v průběhu a výsledku války zázrak, boží znamení ohlašující blížící se 

příchod Mesiáše. Tato víra vyústila v novou pionýrskou vlnu, kdy tito lidé odcházeli a na 

okupovaných územích začali zakládat osady. Jejich zápal ale v té době vyhovoval záměrům 

izraelských vlád, které tuto politiku alespoň do jisté míry podporovaly (silnou podporu a 

plánovité osidlování okupovaných území prosazovaly zejména první pravicové vlády na 

přelomu 70. a 80. let). Židovské osady na Západním břehu Jordánu jsou však jedním ze 

základních problémů ve snaze o prosazení nezávislé Palestiny – přesvědčit zbožné osadníky o 

opuštění „svaté země“ je nemožné, ponechat je v nově vznikajícím arabském státu bez 

jasných bezpečnostních záruk je politicky neprůchodné. Pro izraelskou společnost je vize 

násilného vystěhování hluboce znepokojivá a celá záležitost je tak vysoce citlivá. 

Izrael procházel po válce obdobím hospodářského růstu podpořeného přílivem nových 

imigrantů, investicemi ze zahraničí i podporou USA. Jeho nabídky k míru výměnou za 

navrácení dobytých území zůstaly ze strany arabských států nevyslyšeny a stav nepřátelství 

v dalších letech nepolevoval, ba naopak. Izrael byl stále terčem teroristických útoků, 

s Egyptem na Sinaji vedl ke konci 60. let rovněž tzv. opotřebovací válku, a všechny strany 

konfliktu masivně zbrojily. Arabské státy s podporou SSSR, Izrael využíval zvláštního vztahu 

s USA. Zejména Egypt coby regionální mocnost pálila „potupná“ porážka z roku 1967 a bylo 

zjevné, že dříve nebo později se pokusí zvrátit stav věcí – což v egyptském chápání mělo 

rovněž pozvednout prestiž země, aby byla rovnocenným partnerem pro případná jednání s 

Izraelem. Dne 6. října 1973, v průběhu největšího židovského svátku Dne smíření (Jom 

Kipur), proto provedly Egypt a Sýrie simultánní útok na dvou frontách a tentokrát zastihly 

Izrael naprosto nepřipravený. Teprve po několikadenních těžkých bojích se podařilo útok 

zastavit, poté izraelské jednotky těžící z lepší organizace i výcviku (a s podporou leteckého 

mostu s dodávkami zbraní z USA) postoupily hluboko na území svých protivníků (zpráva o 

uzavření příměří zastihla izraelské obrněné jednotky pouhých sto kilometrů od Káhiry!). 

Příměří vrátilo izraelskou armádu zpět na hranice roku 1967 a současně umožnilo velmi 

bolestivou sebereflexi. Konflikt odhalil složitost udržení okupovaných území (zejména dlouhé 

zásobovací linie na Sinaj) a přespříliš silnou důvěru v letectvo. Vláda Goldy Meierové 

přiznala své selhání a odstoupila. Přízrak možné katastrofy potvrdil trend posilování 

pravicové opozice, která zvítězila v parlamentních volbách v roce 1977. Egypt ústy svého 

prezidenta Anwara Sádáta navrhl uzavření míru (v průběhu Sádátovy historické návštěvy 

Jeruzaléma v listopadu 1977) a po složitých jednáních zprostředkovaných prezidentem 

Carterem byla 17. září 1978 podepsána mírová smlouva mezi oběma státy. Izrael v roce 1982 

opustil definitivně území Sinajského poloostrova (násilně vystěhoval svých 18 osad, s pomocí 

armády) a obě země od té doby udržují korektní, ačkoli ne nijak zvlášť srdečné, vztahy. Cena 
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za uzavření míru se židovským nepřítelem však byla pro egyptského prezidenta vysoká – 

v roce 1981 podlehl atentátu. 

Důkazem, že ne vždy si Izrael vybíral své bitvy moudře, bylo jeho rozhodnutí  o zapletení se 

do občanské války v Libanonu. V roce 1970 v průběhu tzv. Černého září vyhnal jordánský 

král Husajn ze země bojovníky Organizace pro osvobození Palestiny, kteří se poté uchýlili do 

Libanonu. Země s křehkými vztahy mezi svými etniky byla a je silně ovlivňována zájmy 

sousední Sýrie. Příchod radikálních Palestinců nejenže způsobil neklid mezi palestinskými 

uprchlíky i zbytkem libanonské populace, ale rovněž učinil Libanon jednou z hlavních 

základen pro útoky na Izrael. V Libanonu se od poloviny 70. let rozhořela občanská válka, do 

níž zasáhl Izrael již v roce 1978, kdy vyčistil od militantních skupin pásmo asi 10km od svých 

hranic. Síly souseda se rozhodli využít představitelé křesťanů v Libanonu, kteří s pomocí 

Izraele plánovali zbavit se palestinských extrémistů a samozřejmě zvítězit v boji o moc 

v zemi. Izrael proto v roce 1982 znovu překročil libanonské hranice a v operaci nazvané „Mír 

pro Galileu“ hodlal rychlou akcí zničit základny OOP. 

Plán zhatily syrské jednotky působící v zemi, které se 

Izraelcům postavily do cesty v údolí Bikáa a Izrael se 

tak na tři roky zapletl do války na libanonském území. 

Palestinské vedení v čele s Jásirem Arafatem sice 

nakonec uprchlo do Tunisu, ale asymetrický konflikt 

stál Izrael životy vojáků a decimoval veřejné mínění. 

Definitivní potvrzení negativní role Izraele v této 

situaci znamenalo vraždění v palestinských 

uprchlických táborech Sabra a Šatíla, které provedli 

příslušníci křesťanských falang jako mstu za smrt 

svého vůdce Bašíra Jamayila za nečinnosti izraelských 

jednotek kontrolujících hranice táborů. Masové 

protesty v Izraeli i v zahraničí vedly k částečnému 

stažení izraelských jednotek v Libanonu, ale 

definitivně se izraelské jednotky ze země stáhly až 

v roce 2000. 

 

Ve druhé polovině 80. let se i na základě zkušeností v Libanonu začalo měnit společenské 

klima – nejen v Izraeli, ale i na straně Palestinců. Vedení OOP při několika příležitostech 

postupně (ačkoli ne vždy jasně) začalo odstupovat od extrémních názorů směrem k existenci 

Valčík s Bašírem 

 

Zkušenost z války v Libanonu a následné okupace byla pro mnoho Izraelců velmi 

traumatizující. Nejasná obhajoba cílů operace a pokračující a vyčerpávající bojůvky 

vedly nejen k posílení protiválečného proudu v izraelské společnosti, ale jsou 

reflektovány i v umění – před několika lety dva filmy s touto tématikou získaly 

nominace na Oscara za nejlepší neanglicky mluvený film: inovativně výtvarně 

pojatý film režiséra Ariho Folmana Valčík s Bašírem (2008, získal Zlatý glóbus) a 

válečný snímek Josepha Cedara s názvem Beaufort (2007).  
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Izraele a možnosti jednání s ním. V Izraeli v té době vládly opět pravicové vlády, které však 

podobným signálům nebyly nakloněny. Posun v Izraeli samotném znamenala tzv. první 

intifáda, která vypukla nejprve v palestinských táborech v Gaze na konci roku 1987, postupně 

se ale rozšířila i na Západní břeh. Frustrovaní Palestinci burcovaní radikální rétorikou zahájili 

otevřený odpor vůči izraelské okupaci, který zahrnoval pouliční nepokoje, v nichž se 

angažovali i malí chlapci, ale také ozbrojené akce proti izraelským silám a civilistům. Snahy 

na zprostředkování mírových jednání, která by definitivně vyřešila otázku vzniku 

samostatného palestinského státu, končily odmítáním izraelských vlád akceptovat jednání se 

zástupci OOP, jež naopak sebe sama označovala za jediného reprezentanta palestinského lidu. 

Otázku jednání na čas přerušila krize a následná válka v Perském zálivu, kdy na žádost USA 

Izrael nikterak nezasáhl do akcí mezinárodní koalice a to ani, když na něj dopadly rakety 

Scud vypálené z Iráku. 

Skutečným začátkem mírového procesu na Blízkém východě byla mezinárodní konference 

v Madridu, kde se v listopadu 1991 sešli zástupci Izraele, Egypta, Sýrie, Libanonu, společná 

jordánsko-palestinská delegace (bez OOP) a představitelé USA a SSSR. Přínosem konference 

bylo prolomení jakéhosi psychologického bloku v otázce jednání, jejím výsledkem pak byly 

intenzívní rozhovory na bilaterální i multilaterální úrovni, které sice nevedly k vyřešení 

základních otázek, ale připravily půdu pro skutečný posun ve věci palestinské samostatnosti. 

V Izraeli se po pádu vlády a nových volbách k moci opět dostala Strana práce v čele 

s Jicchakem Rabinem a právě z jeho iniciativy probíhala souběžně s oficiálními jednáními i 

tajná jednání s představiteli OOP, která vyústila 9. září 1993 v zaslání dopisu Jásira Arafata 

premiéru Rabinovi, v němž potvrdil, 

že OOP uznává právo Izraele na 

existenci, zříká se terorismu a chce 

jednat o míru. Rabin poté recipročně 

uznal OOP jako představitelku 

Palestinců a následně oba představitelé 

podepsali dokument stanovující zásady 

soužití v přechodném pětiletém období 

palestinské samosprávy s tím, že 

nejpozději do tří let budou zahájena 

jednání o finální dohodě o vzniku 

samostatného státu, která měla být 

podepsána po ukončení přechodného 

období.  

Palestincům byla postupně předávána samospráva v nevojenských oblastech, Izrael se rovněž 

zavázal ekonomicky podporovat Palestinskou autoritu zpětným proplácením cel za vývoz 

palestinského zboží. Zásadní otázky jako status Jeruzaléma, návrat uprchlíků, osud 

židovských osad a stanovení definitivních hranic byly prozatím ponechány stranou s tím, že 

budou vyřešeny ve finální fázi jednání. Předávání odpovědnosti započalo v Gaze a Jerichu,  a 

dále pokračovalo v největších městech a vybraných vesnicích na Západním břehu. Tyto 

události napomohly Izraeli vymanit se z mezinárodní izolace a to i v arabském světě (Izrael 

Nobelovu cenu míru v roce 1994 obdrželi Jásir Arafat, 

Jicchak  rabin a Šimon Peres 
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navázal styky s většinou arabských států; v roce 1994 podepsal mírovou smlouvu 

s Jordánskem). 

Plánované ústupky vůči Palestincům ale nebyly přijímány všemi Izraelci s nadšením. 

Zejména konzervativní náboženské kruhy považovaly jednání a plánované a nevyhnutelné 

opuštění Judeje a Samaří za zradu židovského lidu. Kritika a nenávistná kampaň se snášela 

zejména na hlavu Jicchaka Rabina. Nicméně jeho zavraždění mladým židovským extrémistou 

4. listopadu 1995 šokovalo celý Izrael a bolestným způsobem odhalilo hloubku rozporu uvnitř 

společnosti, pokud jde o cenu za mír s Palestinci. 

Rabinova smrt předznamenala konec nadějím na úspěšné završení mírového procesu. 

Palestinští islamističtí extrémisté po atentátu otevřeně znovu vyzvali k boji za zničení Izraele 

a následné teroristické útoky na civilní cíle v Izraeli přiměly nového premiéra Perese 

k zastavení mírového procesu. Současně neúspěchem skončila i jednání o míru se Sýrií a 

dokreslila tak vzrůstající deziluzi na obou stranách konfliktu. Izraelští voliči v roce 1996 dali 

přednost slibům o razantním řešení bezpečnosti a opatrnějšímu přístupu k jednáním 

s Palestinci, jak je předložil předseda pravicového bloku Likud Benjamin Netanyahu, který 

porazil Šimona Perese v prvních přímých volbách do křesla premiéra. Rabinovo heslo „území 

za mír“ bylo změněno na „území za bezpečnost“. Naplňování původních dohod šlo 

v následujících letech velmi ztěžka, i přes silný tlak ze strany USA. Po volbách v roce 1999, 

kdy se novým premiérem stal předseda Strany práce Ehud Barak, obě strany v září 1999 

podepsaly dohodu o harmonogramu předávání odpovědnosti za zbytek území Západního 

břehu, jež současně předpokládala do roka uzavření mírové smlouvy a vznik palestinského 

státu. 

V červenci roku 2000 se proto sešly delegace obou stran pod patronací USA v americkém 

Camp Davidu, kde však jednání o míru po 15 dnech náročného jednání ztroskotala. Premiér 

Barak přes odpor části své vlády nabídl Palestincům návrat 89,5% okupovaného území, 

zbytek by byl vyměněn v poměru 1:10 za jiné území (s touto zásadou se v podstatě počítá 

dodnes jako s jedinou možností jak se dohodnout na podobě hranic). Dokonce přistoupil i 

na rozdělení Jeruzaléma. Palestinská strana však nakonec návrhy odmítla, do velké míry i 

z důvodu nemožnosti dohody v otázce návratu uprchlíků, který Izrael striktně odmítá. 

Přestože po krachu jednání byly vedeny další rozhovory a jak premiér Barak, tak prezident 

Arafat chtěli dosáhnout dohody, situace se nečekaně vyhrotila po provokativní návštěvě 

opozičního předáka Ariela Šarona na Chrámové hoře, která byla jiskrou, jež rozpoutala tzv. 

druhou intifádu. V následujících letech mírový proces zcela ustrnul, podlehl vlně násilí, která 

se vyznačovala vysokým počtem teroristických (většinou sebevražedných) útoků a tvrdých 

protiútoků ze strany Izraele. Počet obětí rostl na obou stranách. 

Za této situace a po neúspěchu několika iniciativ na obnovu jednání se tehdejší izraelský 

premiér Ariel Šaron rozhodl pro radikální řešení části problémů státu – v roce 2005 na jeho 

podnět provedl Izrael unilaterální stažení z pásma Gaza, včetně dramatické evakuace několika 

židovských osad. Řešení otázky Západního břehu je však složitější a naráží na nejednotnost 

izraelské politické i společenské scény a na vágní záruky ze strany Palestinců, umocňované 

vysokou mírou korupce v řadách jejich reprezentace a vnitřní rozštěpenosti. Současně situaci 
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komplikuje pokračující izraelská výstavba židovského osídlení zejména v oblasti východního 

Jeruzaléma. Právě touto skutečností Palestinci většinou argumentují při odmítání dalších 

jednání s Izraelem. 

Samostatnost pásma Gaza však přinesla Izraeli i posílení asymetrických bezpečnostních 

hrozeb – problém radikálů odpalujících z pásma Gaza na izraelské území rakety samozřejmě 

po odsunu dramaticky narostl. Žádná jednání či protiútoky tuto praxi nebyly schopny zastavit, 

Izrael se proto na konci prosince 2008 odhodlal k provedení vojenského zásadu s názvem 

„Operace Lité olovo“, kdy jeho jednotky pronikly do pásma Gaza a za podpory bombardování 

ze vzduchu se snažily o likvidaci jednotek Hamasu. Třítýdenní operace byla ukončena 

jednostranným izraelským stažením (především z důvodu obav z možného nárůstu civilních 

obětí, ale i s ohledem na dosažení cílů zásahu). Unikátní úroveň koordinace jednotek v poli, 

na moři a vzdušné podpory dokázala zajistit Izraeli výraznou taktickou převahu, která vedla 

k dosažení stanovených cílů operace. Přes vysoký počet ztrát na životech palestinského 

obyvatelstva Gazy (kolem 1700 osob) bylo zasaženo vedení vojenských operací Hamasu i 

jeho schopnost odpalování raket na jižní Izrael. OSN o půl roku později vytvořila komisi pod 

vedením jihoafrického soudce Goldstonea, jež měla vyšetřit obvinění z válečných zločinů. Ta 

v závěrečné zprávě obvinila obě strany konfliktu, přičemž ale její předseda později obvinění 

na úmyslné zaměřování civilních cílů ze strany Izraele odvolal. 

Hrozba ze strany hnutí Hamás ale přetrvala a stala se bezpečnostním problémem i pro Egypt – 

izolace pásma a snaha Hamásu o doplnění prostředků pro pokračování boje s Izraelem vede 

k vytváření ilegálních tunelů a pašování nejen vojenského materiálu, ale i civilního zboží, 

které ve velkém v Gaze neustále chybí. S pohybem islámských radikálů na Sinajském 

poloostrově a s propojením Hamásu a egyptského Muslimského bratrstva je Gaza problémem 

zejména pro nové vedení Egypta pod prezidentem Sísím. Izrael na hrozbu odpalování raket 

nalezl částečnou odpověď díky vývoji protiraketového štítu Iron Dome, ale i přes to žije 

jihozápad země v neustálém stavu pohotovosti. Poslední konfrontace s Hamásem proběhla 

v létě roku 2014 – po únosu a vraždě tří židovských teenagerů militanty na Západním břehu 

napojenými na Hamás, operací izraelských bezpečnostních složek k jejich nalezení a zahájení 

masivního odpalování raket ze strany Hamásu, došlo k provedení operace Protective Edge, 

která po 50 dnech skončila dalším patem, s více jak 2000 mrtvých Palestinců a 67 mrtvými 

Izraelci. Vojenská infrastruktura Hamásu byla narušena, ale ne zničena; životní podmínky 

mnoha Palestinců v přelidněném pásmu se pouze zhoršily a krize dramaticky oslabila pozici 

již tak kritizovaného prezidenta Abbáse a celého umírněného palestinského vedení.  

Křehkost postavení Izraele a složitost staronových bezpečnostních výzev potvrdil i poslední 

velký válečný konflikt, do něhož byl Izrael zapleten. V roce 2006 bojovníci libanonského 

hnutí Hizballáh překročili hranice Izraele a při útoku zabili tři izraelské vojáky a další dva 

zajali (následná záchranná operace stála život dalších pět Izraelců). K jejich osvobození a 

eliminaci hrozby ze strany radikálů byly na území Libanonu vyslány jednotky, které se zde 

však zapletly do guerrillové války, která překvapivě izraelskou armádu zaskočila. Neúspěch 

akce (nazývané také druhá libanonská válka), v níž nakonec na libanonském území operovalo 

až 26 tisíc izraelských vojáků a stálo život na 120 z nich, vedl k rezignaci náčelníka 

generálního štábu Dana Chalutze, který byl kritizován za přílišné spoléhání na letectvo a 
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podcenění přípravy pozemních sil, a angažoval špičky země v emocionální diskusi o 

výsledku. 

 

Přimět Izrael a Palestince k jednání se snaží celá řada států a mezinárodních institucí, od EU 

přes OSn až po Ligu arabských států. Otázka míru na Blízkém východě je rovněž 

dlouhodobou agendou zahraniční politiky USA, které mají na dění v oblasti pravděpodobně 

největší vliv. Výsledkem dlouhotrvajícího tlaku právě z jejich strany bylo obnovení mírových 

rozhovorů po poslední tříleté pauze;  nová jednání začala na konci července 2013 pod 

vedením ministryně spravedlnosti Tzipi Livni a palestinského vyjednavače Sáiba Irikáta. 

Rozhovory byly jako vždy velmi delikátní a ostře sledovanou záležitostí, o jejich průběhu 

prosakovaly jen občasné informace. Realita pro dosažení dohody je totiž více než složitá: 

např. podmínkou Palestinské samosprávy k účasti na jednáních bylo propuštění několika 

stovek palestinských vězňů, což Izrael i přes ostrý odpor většiny své veřejnosti učinil. Izraelští 

představitelé opakovaně kritizovali Palestince za neochotu uznat Izrael jako židovský stát; na 

druhé straně vojenské křídlo Hamasu naopak vybízelo k zahájení další intifády, jiní radikálové 

hovořili o osvobození Palestiny od moře k řece Jordán… Izrael také stále pokračoval ve 

výstavbě osad. Devět měsíců určených pro jednání bohužel uplynulo bez výsledku a mírové 

rozhovory v dubnu 2014 znovu ztroskotaly, částečně i díky snaze o vnitropalestinské usmíření 

a vytvoření vlády národní jednoty Fatahu s Hamasem. Následný konflikt v Gaze znamenal 

další ránu jakýmkoli snahám o nalezení přijatelného řešení. Předčasné izraelské volby 

v březnu 2015 napověděly mnohé o neochotě ke kompromisům vůči Palestincům a patovou 

situaci stvrdily i USA, které soustředily úsilí své zahraniční politiky na otázku iránského 

jaderného programu. Realitu dokresluje fakt, že premiér Netanyahu a prezident Abbás spolu 

přímo hovořili letos v říjnu poprvé po roce…. 

Větším a zásadnějšími problémy pro dosažení míru je však dlouhotrvající nedůvěra na obou 

stranách, bolestná historie soužití, neshoda v řešení klíčových otázek a únava a beznaděj. Na 

obou stranách se tak pouze posilují radikální názory. Výsledkem dlouhodobé frustrace jsou 

pak události posledních měsíců, spory kolem přístupu na Chrámovou horu v Jeruzalémě, které 

eskalovaly do nové vlny palestinských útoků, osamělých útočníků většinou bez jasné 

politické afilace. Vlna teroristických útoků ústí ve strach, logická represivní opatření a další 

zablokování vzájemné komunikace. Bez dlouhodobého řešení vzájemného soužití se podobné 

scénáře mohou maximálně opakovat. 

Smrtí Jásira Arafata padla poslední překážka vypuknutí otevřeného konfliktu 

uvnitř palestinského tábora. Ve volbách do palestinské samosprávy v lednu 2006 

překvapivě zvítězilo radikální hnutí Hamás nad Fatahem a v následném 

mocenském boji s obětmi na obou stranách došlo de facto k oddělení správy Gazy 

a Západního břehu. Toto mocenské schisma trvalo až do jara 2011, kdy se obě 

křídla spojila ve snaze dořešit otázku samostatnosti Palestiny. Oficiální vláda 

národní jednoty byla vytvořena až v červnu 2014, nicméně prakticky zůstává 

správa obou oblastí oddělená. Díky vývoji posledních měsíců se obě strany obviňují 

z neschopnosti při rekonstrukci gazy a z ústupků vůči Izraeli – faktem zůstává, že u 

palestinské populace ztrácejí podporu jak Fatah, tak Hamas. 
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Patový stav mírového procesu přivedl palestinské vedení k rozhodnutí o předložení svého 

případu – tedy snahy o vyhlášení nezávislosti státu – na půdě OSN. Přes jednoznačné 

odmítnutí takového kroku jako kontraproduktivního ze strany Izraele a USA i snah o 

kompromisní řešení tak palestinský prezident Mahmúd Abbás učinil dne 23. září 2011.  Rada 

bezpečnosti OSN žádost díky vetu USA zamítla. Palestinští představitelé ji však v listopadu 

2012 předložili v pozměněném stavu znovu, tentokrát Valnému shromáždění OSN a byli 

úspěšní – Palestině byl udělen status nečlenského pozorovatele (stejný jako má např. Vatikán). 

Krach posledních jednání vedl pak prezidenta Abbáse k podání návrhu rezoluce (za Palestinu 

formálně podalo v prosinci 2014 Jordánsko), která navrhovala určit datum vzniku 

samostatného státu na rok 2017 a vyzývala obě strany sporu o nalezení dohody v řádu 

několika měsíců. Rezoluce byla ale v Radě bezpečnosti vetována a Palestinská samospráva 

naplnila několikrát opakovanou hrozbu a zažádala o přijetí za člena Mezinárodního soudního 

dvora (ICC) s úmyslem posléze žalovat Izrael, jeho představitele a vojáky z válečných zločinů 

a dalších přečinů proti mezinárodnímu právu. V reakci na tento krok Izrael zmrazil předávání 

příjmů z výběru daní na Západním břehu palestinské samosprávě a hrozí i dalšími odvetnými 

kroky. Situaci v oblasti dále vyhrotil pád poslední vlády premiéra Netanyahua (odvolal své 

dva největší kritiky v koaliční vládě a současně zastánce jednání s Palestinci ministryni 

spravedlnosti Tzipi Livni a ministra financí Yaira Lapida). Izraelská politická krize poodhalila 

napětí v izraelské společnosti, kde na jedné straně sílí hlasy po anexi okupovaných území a na 

druhé se profiluje sekulární křídlo (politická levice až střed), které cílí na boj proti vlivu 

náboženství na chod země a podporuje mírové ujednání s Palestinci.   

Palestinská samospráva podala následně první žalobu proti Izraeli za údajné páchání 

válečných zločinů při posledním konfliktu v Gaze v roce 2014. První dodané důkazy 

palestinské strany ICC zkoumá a rozhodne, zda jsou materiály dostatečné pro zahájení 

trestního řízení.   

 

  

Mezi Československem a Izraelem panují velmi úzké a přátelské vztahy, 

jejichž historie sahá ještě před vznik samostatného židovského státu. Od 

roku 1926 měla ČSR v Jeruzalémě konzulát, prezident Masaryk navštívil o 

rok později mandátní Palestinu jako první hlava státu vůbec, po druhé 

světové válce jako jedna z prvních zemí ČSR uznala nezávislost státu Izrael 

a aktivně pomáhala s výcvikem pilotů a dodávkami zbraní (částečně i 

před vyhlášením státu). Od počátku 50. let dobré vztahy vlivem postoje 

Moskvy ochladly a byly v plné míře obnoveny až po pádu komunismu 

v ČSSR.   
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Víte, že Izrael podobně jako například Velká Británie je jednou ze zemí, 

která nemá psanou ústavu? 

Politické instituce Státu Izrael zdaleka nevznikly až po vyhlášení nezávislosti nebo na základě 

rozhodnutí VS OSN o rozdělení Palestiny. Jelikož sionistickým cílem bylo zřízení státu a 

návrat na Sión byl ve své podstatě realisticky pojatým a manažersky velmi dobře 

organizovaným projektem, život v Palestině před samotným založením státu nebyl žádným 

živelným romantickým počinem. Život v jišuvu, jak se nazývá židovské osídlení Palestiny 

před vyhlášením Státu Izrael, byl od první alije postupně lépe a lépe organizován a 

institucionalizován. Židovské organizace v diaspoře si uvědomovaly, že pro úspěch 

sionistického projektu bylo nutné vybudovat v Palestině dostatečnou infrastrukturu. Tak se i 

v Zemi izraelské začaly postupně organizovat první politické strany, byly zakládány pobočky 

organizací napomáhajících vystěhování z Evropy a vytvořeny nové nástroje jeho financování, 

vznikaly první instituce dále organizující život v jišuvu. Pod jejich vedením a s pomocí 

financí z diaspory byly zakládány první usedlosti, rozšiřována města, stavěny silnice. 

Hlavní oporou sionistického osidlování Palestiny byla Židovská agentura pro Palestinu, 

založená v Curychu na 16. sionistickém kongresu v roce 1929. Ta sdružovala sionistické i 

nesionistické organizace a spolky, jejichž společným cílem bylo budování židovské národní 

domoviny v Zemi izraelské, ačkoli v otázce vytvoření samostatného státu se jejich názory 

rozcházely. Náplní činnosti Agentury byla podpora židovského přistěhovalectví a následného 

života v Palestině a jeho formální organizace. S postupem času, jak vize zřízení samostatného 

židovského státu začala nabývat konkrétnějších obrysů, nesionističtí členové Agenturu 

postupně opouštěli. Při vyhlášení nezávislosti se Židovská agentura stala prozatímní vládou 

nového státu. 

 

  

III. POLITICKÉ USPOŘÁDÁNÍ 

Jewish Agency for Israel – je vládní agentura pověřená řízením imigrace do 

Izraele po zřízení státu. Její hlavní náplní je vedle zajištění přijetí a absorpce 

nových přistěhovalců i podpora vztahů židovských komunit v diaspoře 

k Izraeli. K tomu má vytvořeny programy pro studenty a mládež, systém vysílání 

zvláštních „vyslanců“ do těchto komunit, apod. Pracuje nicméně i v rámci Izraele 

jako takového, zejména se znevýhodněnými skupinami obyvatel a v sociálně 

komplikovaných oblastech. 
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Význam židovských institucí s vývojem situace v Palestině zejména v průběhu druhé světové 

války a po ní samozřejmě rostl. Ochrana židovského obyvatelstva před násilím ze strany 

arabské většiny a současně prosazování politiky získání maximální autonomie a později 

absolutní nezávislosti vyžadovalo dokonalou koordinaci všech dostupných prostředků a 

pečlivé plánování. Dlouholeté působení, praktické zkušenosti, dostatek vzdělaných lidí a 

především společný cíl postupně přeměnily neformální organizace v dobře fungující instituce 

de facto samostatného státu. Na tomto základě pak tedy bylo poměrně snadné postavit 

fungující moderní stát, jakkoli tento proces samozřejmě nelze zjednodušovat nebo podceňovat 

jeho náročnost. 

Dne 14. května 1948 vyhlásili v Tel Avivu předáci organizací reprezentujících židovskou 

populaci Palestiny nezávislost Státu Izrael. Izrael byl vyhlášen jako židovský stát garantující 

svobodu, spravedlnost a mír všem svým občanům, stejně jako právo na svobodu vyznání, 

rovnost, vzdělání a kulturu. V čele prozatímní vlády stanul David Ben Gurion, který byl nejen 

hlavou Židovské agentury, ale současně i Sionistické organizace. 

Vyhlášení Prozatímní rady coby legislativního orgánu nového státu bylo doprovázeno 

formálním dočasným převedením části legislativních pravomocí na Prozatímní vládu, a to 

z důvodu stavu ohrožení samotné existence Izraele vzhledem k reakci arabských států na 

formální rozdělení Palestiny. Prozatímní vedení státu rovněž vyhlásilo převzetí mandátní 

legislativy do té doby, než bude vytvořena nová judikatura Státu Izrael. Tento krok měl 

zabránit právnímu vakuu po vyhlášení státu. Vzhledem k následnému vojenskému konfliktu 

se první volby konaly až 25. ledna 1949 a v nich zvítězila levicová strana Mapai a David Ben 

Gurion se stal prvním ministerským předsedou státu. Prvním prezidentem byl zvolen 

dlouholetý předseda Sionistické organizace, doktor chemie Chaim Weizmann. 

Izrael je klasickou parlamentní demokracií. Ačkoli oficiálně je hlavou státu prezident, jeho 

role v systému je spíše formální. Je volen parlamentem na jediné funkční období 7 let, i když 

až do počátku tohoto století to bylo na 5let a maximálně dvě funkční období. Vzhledem 

reprezentativnímu charakteru této pozice záleží do velké míry na osobnosti každého 

jednotlivého prezidenta, jak je v úřadu vidět a jak své působení naplní. Současným 

prezidentem Státu Izrael je od července 2014 Reuven Rivlin, bývalý pravicový politik a člen 

bloku Likud. 

Ne vždy se povede vybrat vhodného kandidáta na úřad tak prestižní, jako je pozice prezidenta 

státu. V roce 2000 byl izraelským prezidentem zvolen pravicový politik Moše Kacav, jehož 

V Izraeli se běžně používá gregoriánský kalendář, nicméně pro náboženské účely 

slouží židovský, založený na lunárně-solárním kalendáři (měsíce se počítají podle 

měsíčního, ale roky dle slunečního cyklu). Sedmkrát za 19 let se tak musí do 

kalendáře vkládat měsíc navíc (adar). Nový rok začíná prvním dnem měsíce tišri, 

který připadá v gregoriánském kalendáři na podzim (září/říjen). Svátky v Izraeli 

jsou tak pohyblivé – ačkoli k podpisu Deklarace nezávislosti došlo 14. května, 

jeho připomenutí, Jom Hatzmaut, se ale slaví  5. ijaru, z našeho pohledu každý 

rok jiný den. 
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zvolení charakterizovaly některé primáty – byl prvním prezidentem narozeným na Blízkém 

východě (mimo Izrael, v Iránu) a současně prvním prezidentem z pravicové strany Likud. 

V červenci 2007, před vypršením svého mandátu, ale rezignoval po několikaměsíčním 

vyšetřování obvinění ze znásilnění spolupracovnice, sexuálního obtěžování, obstrukce 

spravedlnosti a ovlivňování svědků. V březnu 2011 byl odsouzen k sedmi letům vězení. 

V současnosti si odpykává trest. 

Parlament Státu Izrael je jednokomorový a nazývá se Knesset, hebrejský název pro 

shromáždění. Je tvořen 120 poslanci volenými na 4 roky, minimální věk pro volitelnost do 

parlamentu je 21 let. Hlasuje o vlastním rozpuštění a současně stanovuje datum nových voleb. 

Hranice pro vstup do parlamentu pro každou politickou stranu je od března 2014 3,25% hlasů 

získaných ve volbách – poprvé se bude podle tohoto klíče sestavoval parlament při 

předčasných volbách v březnu 2015. Až do té doby byl práh pro vstup do Knessetu 2% (až do 

roku 1992 dokonce pouze 1%, pak zvyšován), což způsobovalo poměrně pestrou strukturu 

politických uskupení zastoupených v parlamentu a současně předjímalo koaliční charakter 

izraelských vlád, protože žádná politická strana v historii státu nezískala dostatek hlasů, aby 

mohla sestavit jednobarevnou vládu. Zvýšení prahu by tuto praxi mohlo částečně narušit. 

Jednací řečí parlamentu jsou jak hebrejština, tak arabština. 

Volby do parlamentu se v ideálním případě konají každé 4 roky a mohou v nich volit izraelští 

občané starší 18 let. Volební systém je poměrný a celá země je jediným volebním okrskem. 

Politické strany sestavují fixní kandidátky, voliči nemohou upřednostnit jednotlivé politiky, 

hlasují pro stranu jako takovou. Předčasné volby jsou v Izraeli s ohledem na koaliční 

charakter většiny vlád poměrně časté. V posledních dvou letech byla situace více než 

ilustrativní: na podzim 2012 kabinet požádal o vypsání předčasných voleb rok před vypršením 

svého mandátu, údajně kvůli neshodám o podobě státního rozpočtu v rámci vládnoucí koalice. 

Ve skutečnosti však spíše z důvodu potvrzení politických priorit nejsilnější vládnoucí strany v 

nových volbách. Tak se i stalo – volební blok pravicových stran Likud a Jisrael Beitejnu 

s přehledem zvítězil v předčasných volbách v lednu 2013 a Benjamin Netanyahu se opět stal 

premiérem státu. 

Z obdobných důvodů 

vyvolal premiér další 

krizi i na konci roku 

2014 odvoláním 

svých dvou 

největších rivalů 

v koalici, předsedů 

stran Yesh Atid (nové 

politické uskupení, 

které získalo nejvíce 

hlasů hned po 

Likudu) a Hatnua. 

Opět byly citovány 

rozpory při 

sestavování rozpočtu 
Budova Knessetu 
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a neshody na hlavních tématech hýbajících izraelskou společností. Volby v březnu 2015 byly 

velkou bitvou o další směřování země – jejich těsný výsledek potvrdil hluboké názorové 

rozpory uvnitř izraelské společnosti, mezi zastánci pravicového, často náboženského a 

mnohdy i radikálního směru na jedné straně a příznivci levicového, umírněnějšího a 

sekulárního zaměření na straně druhé.  

Vláda Státu Izrael je exekutivním orgánem a disponuje rozsáhlými pravomocemi. Od založení 

státu až do roku 1992 pověřoval prezident sestavením vlády některého z poslanců na základě 

konzultací s vítězi voleb. Designovaný premiér pak musel sestavit vládu a získat pro ni 

důvěru Knessetu. Tato praxe se změnila v roce 1992, kdy byl schválen dodatek k Základnímu 

zákonu o vládě, který zavedl přímou volbu premiéra. Prvním takto zvoleným premiérem byl 

v roce 1996 Benjamin Netanyahu. Nicméně v roce 2001 došlo k další změně Základního 

zákona o vládě, která předchozí úpravy opět zrušila.  

Premiérem se může stát občan státu starší 30 let, který je současně předsedou některé 

z politických stran. Prezidentem pověřený premiér nemusí být nezbytně předsedou nejsilnější 

politické strany, což má zabránit komplikacím, pokud vítězná strana po volbách není schopna 

sestavit vládu, ale současně to do následného politického vedení země může vnést určitou 

nestabilitu. Například ačkoli ve volbách v roce 2009 zvítězila strana Kadima (vedená tehdy 

Tzipi Livni), koaliční vládu však nakonec z pověření prezidenta sestavil Benjamin Netanyahu 

z bloku Likud. Benjamin Netanyahu je vůbec zajímavou politickou osobností dnešního 

Izraele – kontroverzní osobnost, brilantní řečník a nezlomný politický matador – se letos již 

počtvrté stal premiérem státu, čímž vyrovnal dosavadní rekord prvního předsedy vlády 

Davida ben Guriona (jako jediný muž v historii státu byl však zvolen třikrát za sebou). 

Izrael je jedním ze států, které nemají psanou ústavu. Deklarace nezávislosti předjímá 

vypracování ústavy, k němuž mělo dojít po prvních volbách. Nicméně názory na nutnost 

okamžitého vytvoření ústavy se v té době rozcházely a tak první Knesset odhlasoval, že 

ústava bude tvořena postupně, kapitola po kapitole. Každá z těchto kapitol pak že bude tvořit 

samostatný zákon a po jejich zkompletování bude celý dokument předložen parlamentu ke 

schválení. K tomu ovšem prozatím nedošlo. Ústavu tak nahrazuje soubor jedenácti tzv. 

Základních zákonů, které byly postupně přijímány až do 90. let minulého století. Tyto zákony 

ale nepostihují všechny ústavní aspekty a současně neexistuje jasný vztah mezi nimi a běžnou 

legislativou. K tomuto vztahu a jejich výkladu obecně se stále častěji vyjadřuje Nejvyšší soud. 

Většina Základních zákonů reguluje strukturu a fungování státních institucí. Poslední dva 

zákony ukotvují základní morální hodnoty zmiňované v Deklaraci nezávislosti – lidskou 

důstojnost a svobodu a svobodu zaměstnání. Zvláštní zákon rovněž stanoví postavení 

Jeruzaléma coby hlavního města státu, jeho správu a status posvátných míst. Přestože text 

zákona po právní stránce nehovoří o anexi (rozuměj východní části města dobyté v šestidenní 

válce), jeho přijetí v roce 1980 vyvolalo celosvětové protesty a negativní reakce, včetně 

rezoluce Rady bezpečnosti OSN, prohlašující zákon za neplatný. Kontroverze okolo zákona 

jsou například důvodem, proč většina zemí udržuje své zastupitelské úřady v Tel Avivu a ne 

v Jeruzalémě. Instituce samotného izraelského státu pak samozřejmě sídlí v Jeruzalémě 

s výjimkou ministerstva obrany, které sídlí ze strategických důvodů v Tel Avivu. 
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V posledních měsících se začalo jednat o sepsání a prosazení nového Základního zákona, 

který by posiloval židovský charakter státu údajně na úkor jeho demokratického charakteru. 

Jeho podoba zatím není jistá, stejně jako budoucnost. Vzrušená debata o něm však pouze 

potvrzuje závažnost konfliktů uvnitř společnosti. 

Významným prvkem na izraelské politické, ale i společenské scéně je Nejvyšší soud. Jeho 

členové jsou jmenování zvláštní komisí, kterou tvoří zástupci jak exekutivy, tak legislativy, a 

rovněž soudci samotného soudu a právníci. Konkrétní počet členů určuje Knesset, obvykle se 

ale pohybuje kolem 

12 osob. Soudci jsou 

jmenováni 

s omezením do 70 let 

věku, nebo pokud 

jsou nominováni do 

jiné funkce, která se 

neslučuje s daným 

postavením. Nejvyšší 

soud je důstojnou 

protiváhou moci 

zákonné a výkonné a 

často rozhoduje ve 

sporných a vysoce 

citlivých záležitostech 

jako jsou spory uvnitř 

společnosti (např. 

případy diskriminace arabských obyvatel nebo práv jednotlivých židovských skupin a 

organizací, atd.), v izraelsko-palestinském konfliktu nebo otázkách lidských práv. Pod 

jurisdikci soudu spadá nejen Stát Izrael, ale i okupovaná území. Nejvyšší soud působí jako 

soud první instance i jako odvolací soud a jeho rozhodnutí jsou v Izraeli velmi sledována a 

často široce diskutována. 

Vzhledem k výše uvedenému je zřejmé, že v Izraeli existuje velké množství politických stran 

a uskupení, které se ucházejí o voličskou přízeň. Volební systém byl vždy častým terčem 

kritiky zejména pro nízký práh vstupu do Knessetu, jenž umožňoval značnou fragmentaci 

izraelské politické scény (bude zajímavé sledovat, jak zvýšení minimálního volebního zisku 

změní dosavadní praxi, pokud vůbec). Ta je dále prohlubována konstantními změnami ve 

složení stran i jejich názvů, dochází ke sdružování skupin, ale i k rozpadu a odpadlictví 

v rámci jednotlivých stran. Vypočítávat zde proto všechna politická uskupení Státu Izrael by 

bylo zdlouhavé, ale rovněž i poměrně matoucí. Pro základní orientaci na izraelské politické 

scéně představíme pouze její hlavní hráče. 

Izrael byl až do 70. let minulého století veden socialistickými vládami. Dominantní silou již 

od 30. let 20. století byla strana Mapai vedení Daviden Ben Gurionem. Po založení státu byla 

skoro dvě dekády v čele všech izraelských vlád. V roce 1968, v reakci na postupný ústup ze 

slávy, se spojila s dalšími dvěma stranami (Achdut HaAvoda a Rafi) a vytvořila Stranu práce. 

Budova Nejvyššího soudu Izraele v Jeruzalémě 
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Druhou nejznámější stranou moderního Izraele je bezesporu Likud (hebr. Konsolidace). 

V reakci na politiku levicových vlád se v 60. letech začala výrazněji profilovat pravicová 

opozice, v čele se stranou Herut, kterou vedl bývalý radikál Menachem Begin. Jeho strana 

iniciovala vytvoření koalice několika liberálních a pravicových stran, která se zformovala 

v roce 1973 do bloku Likud a o čtyři roky později zvítězila v parlamentních volbách. Bylo to 

poprvé v historii státu, kdy vládu vytvořila pravice. Strana práce se pak k moci vrátila opět až 

v roce 1992, ale nikdy již nezískala zpět své dominantní postavení. Na druhou stranu ani 

politická levice nemá již neotřesitelnou pozici. Realitou posledních let jsou proto často vlády 

národní jednoty.  

Fenoménem izraelské politické scény jsou náboženské strany, jejichž podpora je často klíčová 

pro jakékoli politické uskupení snažící se o vytvoření vlády. Dvěma nejsilnějšími stranami 

jsou ŠAS (Sefardští strážci Bible), reprezentující primárně sefardskou židovskou populaci, a 

Jednotný judaismus Tóry, který většinou podporují aškenážští voliči. Programem těchto stran 

je samozřejmě hájení práv nábožensky orientovaných občanů a výhod, kterým se těší. 

Volby v roce 2013 vynesly do nejvyšších politických kruhů další novou stranu a to Yesh Atid 

(Budoucnost je), kterou v roce 2012 založil charismatický bývalý novinář Yair Lapid a která 

se se ziskem 19 křesel stala v Knessetu druhým nejsilnějším politickým uskupením. Strana 

razantně obhajuje sekulární politiku, která silně rezonuje zejména u voličů střední třídy. Yesh 

Atid byla od března 2013 součástí vládní koalice Izraele spolu s blokem Likud-Israel Bejtejnu 

a se stranami Hatnua (předsedkyní Tzipi Livni) a Habajit Hajehudi (Židovský domov – 

nacionalistická náboženská strana vedená Naftali Bennettem). 

Současná izraelská vláda je výrazně pravicová a se silným náboženským motivem – je 

tvořena blokem Likud, stranami Židovský domov, Kulanu (My všichni – středo-pravicová 

strana předsedy Moše Kahlona), ŠAS a Spojený judaismus Tóry, a v Knessetu drží ale pouze 

velmi těsnou většinu 61 křesel. 

 

  

V historii není neobvyklé, že se z osob s vyhraněnými, nebo až radikálními 

názory, stávají postupem času zastánci umírněných, realistických pozic. 

Jinak řečeno, z jestřábů se stávají holubice. Příkladem za všechny z dějin 

Izraele může být osoba Menachema Begina. Zanícený sionista byl ve 

40. letech 20. století vůdcem teroristické židovské organizace Irgun 

bojující proti britské koloniální správě. Po založení státu se stal poslancem 

za pravicovou stranu Herut a jako její předseda se v roce 1977 stal 

ministerským předsedou, který uzavřel mír s Egyptem. 
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Víte, že…  

 od dokončení první části ochranné bariéry došlo k více než 

pětinásobnému poklesu teroristických útoků? 

 od roku 1993 mohou gayové a lesbičky otevřeně sloužit v armádě 

bez utajování své orientace? 

Od samotného založení Státu Izrael je ústředním tématem jeho existence bezesporu 

bezpečnost. Izraelští vojenští stratégové byli ještě před vyhlášením samostatného státu po 

desetiletí konfrontováni s realitou života v Palestině, s nutností zajistit ochranu rozptýleného 

židovského obyvatelstva v prostředí, které se stávalo stále více nepřátelským. S rozhodnutím 

OSN o dělení území mezi dva státy přišla další výzva obrany hranic vedených politickým 

rozhodnutím, ne bezpečnostními potřebami. A i když původní východiska doznala změn 

k lepšímu díky ziskům v průběhu války o nezávislost, Izrael v hranicích příměří z roku 1949 

stále nebyl snadno hájitelným územím – z vojenského hlediska nemá Izrael to, co je 

označováno jako „strategická hloubka“, tedy dostatek prostoru, kam je v případě 

nepřátelského útoku možné ustoupit, přeskupit se a eventuálně odtamtud podniknout 

protiútok. Ve svém nejužším bodě totiž Izrael na šířku měří pouhých 13km. Tato základní 

kalkulace se změnila s vítězstvím v šestidenní válce, kdy Izrael dobyl strategicky významné 

Golanské výšiny, zajistil západní břeh Jordánu a obsadil Sinajský poloostrov a pásmo Gaza. 

Ale tyto hranice samozřejmě nejsou permanentní - Sinajský poloostrov byl navrácen Egyptu 

výměnou za mírovou smlouvu (celý definitivně do 1982); pásmo Gaza a západní břeh Jordánu 

jsou oficiálně podle mezinárodního práva okupovanými územími, o jejichž navrácení 

Palestincům se s přestávkami vedou politická jednání a existuje velká pravděpodobnost, že se 

dříve nebo později stanou samostatným palestinským státem. Golanské výšiny jsou rovněž 

okupovaným územím, ačkoli v minulosti vedená jednání o jejich navrácení ztroskotala na 

neústupnosti syrského režimu. 

Další bezpečnostní výzvy pak Izraeli vyvstávají i uvnitř jeho hranic. Jedná se o dopady 

nelehkého postavení Palestinců zejména na okupovaných územích, ale i dlouholetých 

frustrací izraelských Arabů. Mix složité situace, emocí a pocitů bezpráví je dále zhoršován 

právě bezpečnostními opatřeními, která mají zabránit jeho výbuchu.  Svým způsobem tak 

dochází k pohybu v jistém bezpečnostním kruhu. V tomto případě proto platí, že obrana proti 

asymetrickým hrozbám pro Izrael má pouze částečně vojenskou nebo policejní podobu, a do 

velké míry závisí také na dlouhodobých sociálních a politických programech a projektech. 

Izrael má tedy dvě základní východiska pro řešení svých bezpečnostních obav: zajistit si 

politické záruky míru od sousedů (i třeba výměnou za navrácení území) nebo zajistit si vlastní 

obranu budováním a zdokonalováním vojenské převahy. Ve skutečnosti dělá oboje.   

Izrael je obklopen státy, které jsou k němu buď jednoznačně nepřátelské (Libanon, Sýrie), 

nebo k němu mají velmi ambivalentní vztah (Jordánsko, Egypt). I přesto, že vlády Egypta a 

IV. BEZPEČNOST 
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Jordánska uzavřely se Státem Izrael v minulosti mírové smlouvy, jako bezpečnostní záruky 

tyto dokumenty rozhodně nejsou stoprocentní. Realistická kalkulace politických reprezentací 

těchto zemí stojí v těžké opozici k sentimentu většiny obyvatelstva obou států, které se vůči 

Izraeli staví minimálně velmi emocionálně, pokud ne otevřeně nepřátelsky. Události v Egyptě 

v posledních letech dokazují, jak iluzorní je případný pocit bezpečí z mírových smluv v tak 

neklidném regionu, jakým je Blízký východ. Mírová jednání s palestinskými představiteli 

(pokud) probíhají ve stejné logice, tedy cílem je výměna území za mír. Otázka bezpečnostních 

garancí ze strany budoucího palestinského státu je jednou z překážek ve vyjednávání.   

Izrael proto vedle politického vyjednávání 

spoléhá primárně na zajištění a udržení své 

nesporné vojensko-technologické převahy. 

Ale její vybudování a udržení není nikterak 

jednoduché a již vůbec ne levné. Izrael ve 

velké míře nakupuje vojenskou techniku ze 

zahraničí, ale současně se snaží o vlastní 

vývoj. Podpora státu se odráží v počtu 

společností, které se na trhu s vojenským 

materiálem pohybují. Některé, jako třeba 

Rafael nebo Israel Military Industries, 

vlastní stát. Jiné, jako například Elbit nebo 

Soltam, jsou soukromé. Všechny společnost 

však s armádou spojuje oboustranně 

výhodný symbiotický stav – armáda dodává 

požadavky a specifikace a dostává na míru 

šitá řešení. Zbraně však současně testuje 

v boji, což firmám dodává nespornou 

výhodu v mezinárodní konkurenci, která 

mnohdy podobnou možnost nemá. Izrael 

vyrábí nejen zbraně jako takové, ale vyniká 

i v elektronickém zabezpečení. Jako jeden 

z několika málo států je například schopen 

vynést na oběžnou dráhu vlastní satelity.  

Bezpečnost, potřeba jejího zajištění i všudypřítomná hrozba jejího porušení, to vše je 

obsaženo v atmosféře každodenního života Izraele tak neoddělitelně, že je těžké si představit, 

že by to někdy mohlo být jinak. Tomuto povědomí v Izraeli nikdo neunikne, lidé jsou velmi 

vnímaví vůči svému okolí. V městech stojí u každého obchodního domu, kina nebo úřadu 

stráž kontrolující obsah baťohů, kabelek i tlumoků, které s sebou lidé nosí. Často je nutné 

procházet bezpečnostními rámy. Na ulicích a v kavárnách, všude lze potkat mladé lidi 

v uniformách se samopaly na zádech (vojáci v základní službě, viz níže). Turista 

pravděpodobně znejistí, pro Izraelce je to však běžná součástí života. Obavy z útoků 

nepřestávají, ani po obdobích relativního klidu. 

Majestátní zbytky pevnosti Masada v poušti u 

Mrtvého moře – zde Římané zlomili poslední zbytky 

židovského odporu v roce 73 n.l., avšak její obránci 

údajně raději spáchali sebevraždu, než by padli do 

římského zajetí. Odvedenci do izraelské armády 

zde skládají slavnostní přísahu. 
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Ve snaze cíleně se bránit proti terorismu, zejména ve formě sebevražedných útoků, se 

izraelská vláda v roce 1994 rozhodla pro výstavbu bezpečnostní zdi, která měla znemožnit 

vstup atentátníků ze Západního břehu do samotného Izraele. Toto rozhodnutí a jeho exekuce, 

realizované ve velké míře až po vypuknutí druhé Intifády, vzbudily vlnu protestů. Izrael byl 

obviňován z nelegálního zabírání půdy, demolic domů, bránění v přístupu k vodě a obecně 

z vytváření enkláv neslučitelných s mezinárodním právem. Zeď není ve skutečnosti zdí – ve 

většině své délky je spíše zátarasem z ostnatého drátu, s čidly a kontrolními stanovišti. Je 

budována podél hranice příměří z roku 1949 (tzv. Zelená linie), avšak na mnoha místech 

zasahuje již na okupovaná území. Výstavba zábran dramaticky snížila počet sebevražedných 

útoků v samotném Izraeli, ačkoli důvody pro tento trend jsou komplikovanější. Její existence 

však bezesporu nezlepšila kvalitu života palestinského obyvatelstva Západního břehu a je tak 

zdrojem přetrvávající kontroverze. 

Obdobně, byť jiným způsobem, se Izrael snaží vypořádat s další hrozbou, která znepříjemňuje 

život obyvatelům mnoha měst zejména na pobřeží Středozemního moře. Tou je odstřelování 

izraelského území raketami s krátkou dráhou letu, které odpalují především palestinští 

radikálové z pásma Gaza. Z tohoto důvodu a na zakázku vlády vyvinula společnost Rafael 

(státní podnik) mobilní systém Iron Dome, který dokáže zachytit odpálení rakety a vyslat 

jinou, která hrozbu zneškodní. Systém je neuvěřitelně úspěšný, leč současně velmi drahý – 

oproti ceně jedné rakety Kassám je provoz a obsluha systému a cena protirakety 

mnohonásobně vyšší. 

Za situace, v níž se Izrael od svého vzniku nachází, je zřejmé, že zvláštní postavení ve 

společnosti zaujímá armáda. Tradice izraelské armády sahá samozřejmě ještě před vyhlášení 

samostatnosti státu – již na počátku 20. století vznikaly v Palestině židovské skupiny, jejichž 

cílem byla ochrana židovských osídlení a kibuců proti útokům ze strany Arabů. Taková 

potřeba vzrostla po nepokojích na počátku 20. let, kdy židovští představitelé nabyli dojmu, že 

britská mandátní správa nedělá dost pro ochranu židovských životů a majetku. Z tohoto 

důvodu založili paramilitární organizaci Hagannah (hebr. Obrana), která se postupem času 

v reakci na rostoucí nebezpečí přeměnila na neformální a z velké části podzemní armádu, 

s vlastním systémem velení, výcvikem a prostředky k nákupu zbraní. Hagannah se 

Operace „Blesk“ je důkazem, že bezpečnost státu Izrael i jeho občanů není pouze 

záležitostí území státu. Dne 27. června 1976 bylo na lince Athény-Paříž uneseno 

letadlo Air France, a to palestinskými a německými teroristy. Letadlo bylo 

přinuceno přes Libyi doletět do ugandského Entebbe, kde čekal zbytek teroristické 

skupiny podporovaný silami diktátora Idiho Amina. Zde byla více jak polovina 

rukojmí propuštěna, zadrženi zůstali pouze všichni cestující s izraelským pasem. 

Snahy o diplomatické řešení selhaly a izraelská vláda se rozhodla pro vojenskou 

operaci k záchraně rukojmí. Dne 4. července 1976 bylo přibližně sto členů 

izraelských speciálních jednotek dopraveno armádními letouny na letiště v Entebbe 

(4000 km vzdáleného od Izraele), kde se jim podařilo osvobodit většinu rukojmí 

(čtyři byli zabiti). Vedením operace přímo na místě byl pověřen pplk. Yonathan 

Netanyahu, starší bratr současného premiéra, který však jako jediný ze zachránců 

byl zabit v průběhu operace. 
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zaměřovala na obranu a neangažovala se v útocích proti arabské části populace. V určitých 

obdobích rovněž úzce spolupracovala s britskými autoritami a i s jejich pomocí získala cenné 

zkušenosti. Při jiných příležitostech však stála oproti Britům v jasné opozici. Angažovala se 

v organizaci ilegálního přistěhovalectví. Po konci 2. světové války měla Hagannah přibližně 

75 tisíc vojáků – mužů i žen. Ti se ve druhé polovině 40. let zapojili do akcí proti britské 

mandátní správě, zejména sabotáží. Dne 28. května 1948 byla Hagannah přeměněna na 

Izraelské obranné síly, tedy na oficiální armádu Státu Izrael. 

Izraelská armáda je koncipována jako armáda odvedenců, kdy každý občan státu po dovršení 

18 let věku musí povinně narukovat na vojnu. Zákon stanoví, že v armádě slouží i ženy, Izrael 

je jedinou zemí na světě s povinnou vojenskou službou pro ženy. Muži slouží tři roky, ženy 

dva (pokud neslouží u bojových jednotek, pak je to déle). Po ukončení vojenské služby jsou 

ale dospělí Izraelci vedeni jako rezervisté a (již pouze muži) povětšinou jednou ročně 

povoláváni na cvičení až do 45 let věku. Silně věřící Izraelci v armádě sloužit nemusí na 

základě výjimky pro studenty ješiv, což dlouhodobě vyvolává rozepře ve společnosti. 

Nicméně pokud se pro službu rozhodnou, mohou sloužit ve zvláštní jednotce, která je tvořena 

pouze věřícími muži, dodržuje zákony košer stravy, umožňuje pravidelné modlitby a studium. 

Podobně většinou do základní služby nenastupují arabští obyvatelé Izraele, kterým je 

obdobnou výjimkou umožněno rozhodnout se, zda narukují či ne. Služba Drúzú a Beduínů je 

ale například vládou podporována. 

Výjimku z vojenské služby pro náboženské Izraelce povoloval speciální zákon, jehož platnost 

však byla v roce 2012 ukončena rozhodnutím Nejvyššího soudu, který jej označil za 

protiústavní. S koncem jeho platnosti vyšly do ulic izraelských měst statisíce lidí, kteří 

demonstrovali za účast zbožných židů v systému konskripcí, nebo naopak za jejich zrušení 

pro zbožné židy. Ministerstvo obrany pověřeno nalezením řešení v nastalé situaci. V říjnu 

2012 předložilo návrh, dle něhož byly zahájeny odvody mladých věřících s tím, že 

administrace tohoto procesu bude trvat minimálně rok. Současně byly zpracovány plány na 

zvýšení počtu zvláštních jednotek pro zbožné vojáky. Nicméně dlouhodobé řešení musí 

zajistit nová právní úprava. Návrh nového zákona již schválila vláda a v současné době 

prochází schvalovacím procesem v Knessetu. Zákon nejen že potvrzuje povinnost absolvovat 

vojenskou službu pro všechny židovské obyvatele, ale současně navrhuje prodloužení povinné 

služby pro ženy o 4 měsíce a zároveň zkrácení služby pro muže o stejnou dobu. Posiluje 

benefity pro absolventy základní služby a současně definuje penalizaci odmítnutí narukovat. 

Platnost tohoto zákona by měla být od roku 2017. 

Povinná vojenská služba může být nahrazena i tzv. národní službou. Jde o civilní ekvivalent 

služby v trvání od 12 do 24 měsíců, který angažuje účastníky prací zejména v sociálním a 

vzdělávacím sektoru. Jeho absolventi mají podobné výhody jako rezervisté vojenské služby. 

V posledních letech je viditelný trend zvyšování počtu arabských dobrovolníků nastupujících 

národní službu, ale jejich čísla stále nemohou s počty židovských účastníků soupeřit. 
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Ačkoli od 90. let je oficiálně jedinou výhodou poskytovanou těm, kteří základní službu 

absolvovali, možnost pracovat v určitých pozicích spojených s obranou země, ve skutečnosti 

jsou rezervisté zvýhodňováni pravidelně v mnoha oblastech života. Prestiž a vliv armády na 

společenské i politické dění jsou v Izraeli obrovské. Ačkoli je armáda zdánlivě institucí sama 

pro sebe, je podřízena civilní kontrole. Vrchní velitel armády, náčelník generálního štábu, se 

zodpovídá ministru obrany. Do záležitostí armády rovněž často zasahuje Knesset nebo 

Nejvyšší soud, jejichž závěry iniciují mnohdy podstatné změny ve vojenských kruzích. 

Současně jsou příležitostně vytvářeny ad hoc speciální komise k prošetření některých 

incidentů nebo stížností na postup armády (jako byla například Kahanova komise vyšetřující 

podíl izraelské armády na masakrech v libanonských uprchlických táborech Sabra a Šatíla). 

Charakteristickým jevem izraelské reality je angažovanost 

bývalých nejvyšších velitelů armády v politice. 

Nejznámějšími příklady jsou třeba Jicchak Rabin nebo Ariel 

Šaron. 

Izraelská armáda je jednou z nejlepších, ne-li vůbec nejlepší, 

armádou na světě. Soustavné ohrožení ji nutí k neustálému 

zdokonalování postupů, výcviku a techniky. Lekce získané 

v neustálých bojových situacích jsou okamžitě a velmi 

efektivně přenášeny do roviny taktické i strategické přípravy 

jednotek a dále studovány. Armáda má i vlastní výzkumná a 

vývojová oddělení. Vedle konvenčních konfliktů sbírá 

zkušenosti zejména s obranou proti guerrillovému způsobu 

boje a asymetrickému válčení, např. v zastavěných oblastech. 

Vedle armády jsou pro bezpečnost země neméně důležité i 

další bezpečnostní složky. Největší proslulost si bezesporu 

vydobyla národní zpravodajská agentura Mossad, zajišťující 

bezpečnost země zejména operacemi v zahraničí. Vnitřní 

bezpečnost zajišťuje Šabak (Izraelská bezpečnostní agentura), 

jinak také označovaná jako Šin Bet. Ta se specializuje na 

kontrašpionáž a protiteroristické operace, ale chrání například 

i vrchní představitele státu. Obě agentury jsou přímo 

odpovědné ministerskému předsedovi. Jejich činnost je 

zahalena do mnoha tajemství a teprve v poslední dekádě jsou 

například zveřejňována jména bývalých ředitelů. 

Ačkoli ženy nastupují 

povinnou vojenskou službu, 

jejich zapojení do bojových 

jednotek bylo po dlouhou 

dobu armádou odmítáno. V 

roce 2000 byl zformován 

pěchotní prapor s názvem 

Caracal, kde slouží jak muži, 

tak ženy. Jde o první 

jednotku nasazovanou do 

potenciálně bojových operací. 

První ženou-pilotkou se v 

roce 2001 stala Roni 

Zuckerman, vnučka dvou z 

hlavních vůdců povstání ve 

Varšavském ghettu (1943). 

Zajímavým počinem v přiblížení práce tajných služeb a současně okénkem do 

izraelského náhledu na vlastní bezpečnostní výzvy je dokumentární film The 

Gatekeepers režiséra Dror Moreha (2012). Natočen atraktivní metodou 

rozhovorů se všemi žijícími bývalými řediteli agentury Šin Bet kombinovanou se 

skutečnými záběry a animacemi, poskytuje nejen faktický přehled, ale i zajímavý 

umělecký zážitek. Byl nominován na Oscara za nejlepší dokumentární film 

v roce 2013. 
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Mezi schopnostmi, které má Izrael k dispozici pro svou obranu je velmi pravděpodobně i 

arzenál jaderných zbraní. K vlastnictví tohoto odstrašujícího prostředku se ale Izrael nikdy 

nepřiznal. Předpokládá se, že zbraně jsou vyráběny v jaderném výzkumném středisku ve 

východoizraelském městě Dimona, jehož existenci Izrael nepopírá.   

Tento výčet schopností, které Izrael udržuje pro svou ochranu, dává poměrně jasnou 

představu o ceně, kterou je za ni nutné platit. Rozpočet na obranu se pohybuje kolem 10% 

(aktuálně 15%, 6,2% HDP za rok 2012 – 15,5 mld. USD) ročního rozpočtu země. Od 

poloviny 70. let 20. století Izrael finančně podporují Spojené státy, které v rámci svého 

programu Foreign Military Financing (dostupného i mnoha jiným spojencům) poskytují 

přibližně 2,5 miliardy USD ročně. Tyto prostředky jsou však většinou účelově vázány na 

nákup techniky od amerických firem. Nicméně cena, kterou za svou bezpečnost Izrael platí, 

se nedá vyčíslit pouze ve financích. Je také o zmařených životech, pocitu ohrožení a mnoha 

odříkání generací Izraelců. 

Plakát k filmu The Gatekeepers 

Cena bezpečí, kterou Izrael platí, je vysoká. Nejde jen o ohromné finanční 

výdaje, nároky na administrativu, ale zejména o cenu, kterou si neustálý stav 

ohrožení vybírá na obyvatelích země. Neexistuje snad v Izraeli rodina, která by 

nebyla nějakým způsobem neustálými konflikty zasažena, a to jak izraelská, tak 

arabská.  Pro rodinu vojáka uneseného z hraničního kontrolního stanoviště Gilada 

Šalita však má její zkušenost s konfliktem šťastný konec. Po pětiletém věznění 

Hamasem byl Gilad vyměněn za tisícovku palestinských vězňů, třetina z nich byla 

odsouzena k doživotí. Jelikož podmínky propuštění v Izraeli po celou dobu jeho 

věznění vyvolávaly kontroverzní reakce, Šalitovi rodiče se utábořili před sídlem 

premiéra a takto požadovali po vládě, aby se ke kontroverznímu rozhodnutí 

odhodlala. Gilad Šalit byl propuštěn 18. října 2011 a v současné době pracuje jako 

sportovní reportér deníku ha´aretz. 
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V západní části Jeruzaléma poblíž památníku Jad Vašem se nachází na 

hoře Herzl něco jako izraelský Slavín. Jde o hřbitov předních 

izraelských a sionistických vůdců a osobností. Kousek pod ním ve 

stráni se rozkládá oficiální hřbitov izraelských vojáků padlých v akci. 

Jde o místo zvláštní důstojnosti a míru, stvořené k procházce a klidnému 

rozjímání. 
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Víte, že…  

 poslední velká alija byla zorganizována v roce 1991, kdy v rámci 

operace Šalamoun bylo do země dopraveno přes 14 tisíc 

etiopských židů? 

 roční přírůstek Izraele je 2%, nejvyšší ve vyspělém světě? 

Izrael je státem se dvěma významnými skupinami obyvatel – většinová židovská část 

obyvatelstva (75%) a menšinová arabská populace (20,7%). Vzájemné soužití těchto dvou 

kultur vytváří fascinující směs, která s sebou sice přináší mnohá úskalí pro každodenní život 

země, ale současně jej neuvěřitelně obohacuje. 

Odhlédneme-li však od tohoto základního dělení, ani židovská populace státu není v žádném 

případě homogenní skupinou. Izraelská židovská společnost se vnitřně dělí podle několika 

linií, ponejvíce ale dle původu a míry náboženské afilace. Chceme-li ji představit, musíme se 

nejprve opět obrátit do historie židovského národa. 

Jak již bylo v této práci řečeno, postavení židů v diaspoře se lišilo nejen v čase, ale zejména 

geograficky. Složitější postavení měli židé v Evropě, kdežto jejich souvěrci v muslimských 

zemích, ač také omezeni, se těšili daleko větším svobodám. Vliv charakteru soužití 

s většinovou společností dal vzniknout základnímu dělení židovstva v diaspoře, které je ale 

stále patrné do dnešních dnů: Aškenázové jsou židé pocházející zejména z německy 

hovořících zemí a východní Evropy, kdežto Sefardi jsou židé původně usídlení na 

Pyrenejském poloostrově. Toto označení se někdy vztahuje i na židy usídlené v Severní Africe 

a na Blízkém východě (kam často odcházeli židé po vyhnání ze Španělska a Portugalska na 

konci 15. století), avšak pro ně se posléze vžilo označení orientální židé, či Mizrachim. I 

pokud zůstaneme jen u dělení na dvě skupiny, rozdíly mezi nimi jsou samozřejmě obrovské. 

Historická zkušenost dala vzniknout rozdílnému kulturnímu zázemí, obě skupiny odlišuje do 

jisté míry i odlišná náboženská tradice, ale také styl hudby, jídla, jazyka, apod. 

Toto dělení bylo v Izraeli zřetelné zejména po vzniku státu. Aškenážští židé díky vlivu 

haskaly a emancipace měli nespornou výhodu vzdělání a jistého světového rozhledu, které 

uplatnili při zakládání státu a na počátku jeho existence. Jejich osídlení v Palestině bylo 

rovněž díky procesu alije zpočátku početnější, neboť židé usídlení v arabských zemích a 

v Osmanském impériu nebyli tlačeni žádnými výraznými vlnami antisemitismu 

k vystěhování. Elita nového státu tak byla minimálně první tři dekády tvořena skoro výhradně 

z přistěhovalců aškenázského původu nebo jejich potomků, ačkoli většinu obyvatelstva země 

již v polovině 60. let tvořili sefardští židé. 

S vytvořením Státu Izrael se však dramaticky změnilo postavení židů v arabských zemích a 

započalo vlnu přistěhovalectví orientálních/sefardských židů do Izraele. Vzhledem ke stavu, 

v němž se nacházely jejich hostitelské země, byli tito noví přistěhovalci ve velké většině 

V. SPOLEČNOST 
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nemajetní, nevzdělaní a oproti sekulární modernitě aškenázské části populace tradičněji 

založení. Zpočátku je tyto skutečnosti předurčily spíše k hůře placené manuální práci, což 

vedlo k prohloubení jistého pocitu odcizení a frustrace. Na druhé straně tento stav vyvolával u 

pionýrů evropského původu jistý pocit nadřazenosti a zakonzervoval stereotypy ve vztazích 

mezi oběma etniky. Trvalo minimálně jednu generaci, než se poměry mezi oběma skupinami 

začaly narovnávat. Ačkoli v dnešním Izraeli je původ rodiny věcí běžně diskutovanou, jedná 

se již většinou spíše o záležitost tradice a hrdosti na vlastní historii, než o podnět ke sváru. O 

smíru mezi oběma skupinami hovoří i množství sňatků uzavíraných mezi Aškenázy a Sefardy. 

Rozdíly tak sice přetrvávají, ale společným jmenovatelem u většiny obyvatel je spíše hrdost 

na to, že se již narodili jako sabra (druh kaktusu; označuje osobu narozenou v Izraeli, alegorie 

k nepoddajnosti). 

 

  

  

Náboženské otázky ve státě izrael spravuje vrchní rabinát, který vedou dva vrchní 

rabíni – aškenázský a sefardský. Dne 7. října 2013 zemřel dlouholetý bývalý 

vrchní sefardský rabín Ovadia Josef, který byl rovněž zakladatelem politické 

strany ŠAS. Za svého života byl nejen náboženskou autoritou a inspirativním 

vůdcem, ale rovněž osobou, která ze znevýhodněných židů blízkovýchodního 

původu učinila významnou politickou sílu. Jeho pohřbu, který se dle náboženské 

tradice uskutečnil jen pár hodin po jeho smrti, se v Jeruzalémě účastnilo na 800 

tisíc lidí. Šlo o největší pohřeb v historii státu.  
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Kulturní mix izraelské židovské společnosti dále obohacují tisíce přistěhovalců, kteří 

každoročně dělají aliju (v posledních letech kolem 20 tisíc ročně). Přicházejí z mnoha zemí 

světa a v dnešní době je spojuje ani ne tak nutnost vystěhovat se, ale spíše touha být součástí 

svobodného židovského státu, posílit komunitu v Izraeli a naplnit sen svých předků i svůj 

vlastní. Již v Deklaraci nezávislosti se stanoví, že Izrael je státem „židovské imigrace, 

shromáždění (z) exilu“ a tuto politiku Stát Izrael důsledně prosazuje. V roce 1950 stanovil 

právní i praktický rámec pro přistěhovalectví v Základním zákonu: Zákon o návratu, který 

stanoví, že každá osoba židovského původu má právo na občanství státu a to pokud má 

minimálně jednoho židovského prarodiče. Zjevný odkaz na dělení židů v Norimberských 

zákonech měl zajistit jejich obětem bezpečí ve vlastní domovině. Pokud tedy kdokoli, kdo 

může dokázat židovský původ ať již doložením příbuzenství nebo oficiální konverze, požádá 

o vystěhování do Izraele, je mu občanství uděleno, stejně jako jeho nejbližší rodině. Absorpce 

nových přistěhovalců je státem řízeným procesem, kdy jsou noví Izraelci zařazeni do tzv. 

ulpanů, kde se doučí podle potřeby jazyk a je jim poskytnuta veškerá asistence včetně pomoci 

při nalezení bydlení a práce. 

V historii státu kromě počátečního přílivu imigrantů po vyhlášení státu byly dvě výrazné 

přistěhovalecké vlny. První byla absorpce etiopských židů a druhou příliv sovětských židů 

v 80. letech minulého století. 

Etiopští židé, z nichž velká část dokázala po staletí zachovat svou kulturu v naprosté izolaci 

(Beta Israel) a část konvertovala v 19. století ke křesťanství (Falash Mura), byli do Izraele 

dopraveni v rámci několika velkých operací převážně mezi léty 1985-1991. V reakci na 

hladomor a na nestabilní politickou situaci v Etiopii došlo k dohodě mezi vládami Izraele, 

Etiopie a Súdánu o umožnění emigrace židovského obyvatelstva. To zpočátku bylo nuceno 

cestovat stovky kilometrů pěšky do Súdánu, posléze, s ohledem na zhoršující se bezpečnostní 

situaci i vztahy se súdánským režimem, byli evakuováni letecky přímo z Etiopie. Do Izraele 

jich dorazilo přibližně 55 tisíc, další imigranti pak přišli na počátku tohoto století. 

Imigrace ze Sovětského svazu byla po mnoho desetiletí striktně limitována sovětskými 

orgány. I když pak bylo povolení k emigraci uděleno, jen malé procento z těchto lidí se 

skutečně usadilo v Izraeli. To se změnilo s rozpadem Sovětského svazu – v 90. letech 20. 

století se do Izraele přistěhovalo více než 800 tisíc osob ze zemí bývalého Sovětského svazu. 

Přicházeli na základě Zákona o návratu a je odhadováno, že minimálně čtvrtina z nich nebyla 

židy podle náboženského práva. 

Tyto dvě skupiny tvoří v dnešním Izraeli výrazné menšiny s vlastními výzvami pro integraci 

do společnosti. U obou byla nesčetněkrát přetřásána otázka míry židovství, která je však 

průběžně řešena oficiálními konverzemi k judaismu. Obě skupiny s sebou rovněž nesou zátěž 

zemí svého původu. U Etiopanů jde podobně jako kdysi u orientálních židů o stigma 

zaostalosti za moderním světem, u „Rusů“ naopak často o přemíru vzdělanosti (je snazší najít 

manuální práci než například uplatnění pro hudebníka nebo učitele) a sekularity. Nicméně obě 

skupiny, ač si uchovávají vlastní kulturu, se postupně integrují do moderní izraelské 

společnosti. 
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Hlubší dělicí čárou ve společnosti je však bezesporu náboženství. Od vzniku státu je Izrael 

fascinující směsicí sekulární politiky a historicko-náboženského étosu, která nejenže hluboce 

poznamenává každodenní chod země, ale současně je zdrojem nesporné myšlenkové a 

kulturní inspirace. Oddělení státu a církve je v případě Izraele pouze částečné. Judaismus, 

jako spirituální základ celé myšlenky samostatného státu, zasahuje významně do života země 

a jejích obyvatel. Pro židovskou část společnosti ale situaci komplikuje fakt, že v otázce 

náboženství nejsou izraelští židé jednotní. Kde je pro některé občany náboženství již jen 

kulturním přežitkem, pro jiné je hlavním hybatelem jejich světa. I ti židé, kteří náboženství 

praktikují, se však mnohdy liší v pohledu na jeho výklad a roli. 

Obecně se věřící židé kdekoli na světě dělí na tři proudy, které se vydělily jako reakce na 

evropské osvícenství: jde o ortodoxní věřící židy, reformní velmi liberální proud a o střední 

tradiční, ale moderní konzervativní směr. Napříč nimi osciluje mnoho skupin i sekt, které se 

více či méně asociují s některou skupinou. Tato diverzifikace v náboženském cítění by nebyla 

sama o sobě pro Stát Izrael problémem, nebýt přiznání zvláštní role judaismu jako zdroji 

židovské nejen náboženské, ale i národní tradice, díky němuž židé dokázali přežít dva tisíce 

let v exilu. V době založení státu nebyla otázka náboženské plurality řešena a zvláštní 

postavení tak bylo přiznáno ortodoxnímu směru judaismu. 

Tudíž ačkoli je Izrael jinak moderním liberálním státem se 

sekulární soustavou práva, rodinné právo je podřízeno 

náboženským autoritám. Vzhledem k historickému vývoji je 

ale vrchní rabinát státu tvořen pouze ortodoxními rabíny, což 

v mnoha Izraelcích vyvolává nelibost. Otázky sňatků, 

rozvodů, narození i smrti jsou tak podřízeny jednomu 

způsobu výkladu židovské tradice, jenž nedává prostor pro 

moderní alternativy.  

Nicméně větším jablkem sváru ve společnosti je zvláštní postavení, které je obecně přiznáno 

hluboce věřícím ultra-ortodoxním židům. Vzhledem k nárokům, které klade tradice judaismu 

na věřící, a s ohledem na jejich postavení strážců tradic, jsou ortodoxnější židé osvobozeni od 

mnoha nároků kladených na občany moderního státu. Většina ultra-ortodoxních židů 

nepracuje (muži studují Písmo a ženy se starají o domácnost a děti; pokud někdo v rodině 

pracuje, jsou to ale většinou právě ony), neplatí daně a nemusí odsloužit povinnou vojenskou 

službu (až do nedávna, viz kapitola o bezpečnosti). Náboženské školství je štědře dotováno 

(aniž by existovala povinnost učit na náboženských školách alespoň část sekulárních 

předmětů) a většina země prakticky podléhá židovským náboženským nárokům na 

dodržování šabatu a svátků. Je složité říci přesně, jak velkou skupinu obyvatelstva tvoří ultra-

ortodoxní židé. Podle dostupných statistik je to přibližně 10-14% židovského obyvatelstva 

státu (záleží na způsobu položení dělítka mezi ultra-ortodoxním a „pouze“ ortodoxním 

způsobem života). Oproti tomu přibližně 40% obyvatel o sobě hovoří jako o sekulárních. 

Mnohým Izraelcům se proto zvláštní zacházení s příslušníky ultra-ortodoxní skupiny nelíbí, 

nechtějí podporovat tento styl života a argumentují nespravedlivým rozložením povinností 

vůči státu v rámci populace. Situace se vyhrocuje v době ekonomických obtíží, nebo při 

příležitostech jako jsou například pochody homosexuálů (v judaismu považováno za těžký 

Haredim  
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hřích) či útoky na auta projíždějící ortodoxními částmi měst o šabatu. Ultra-ortodoxní židé 

však tyto přečiny proti tradici a světský způsob života obecně vnímají jako hříchy, které, 

páchané židy, hněvají Boha a oddalují příchod Mesiáše. Společenský smír proto narušuje 

vyšší porodnost v ultra-ortodoxních rodinách i povolnost izraelských vlád, jejichž politické 

přežití povětšinou závisí právě na náboženských stranách hájících zájmy nábožensky 

orientovaných Izraelců. 

Do mozaiky izraelské společnosti je však nutné ještě dosadit arabské obyvatelstvo. Při vzniku 

Státu Izrael, i díky posunutí původně navržených hranic v souvislosti s výsledkem války o 

nezávislost, se uvnitř hranic státu nacházelo 156 tisíc Palestinců. Těm bylo z velké části
2
 

přiznáno izraelské občanství a jsou označováni za izraelské Araby (oproti Palestincům 

označujícím obyvatelstvo okupovaných území a uprchlíky v okolních státech). I tato skupina 

se vnitřně dělí, nábožensky i etnicky – tři čtvrtiny izraelských Arabů jsou muslimové 

(většinou sunnitští), druhou největší skupinu tvoří arabští křesťané (ponejvíce se hlásící 

k řecko-katolické, řecko-ortodoxní nebo římsko-katolické křesťanské denominaci). Zvláštní 

svébytnou arabskou skupinu obyvatelstva tvoří Drúzové  

(9% arabského obyvatelstva Izraele), jejichž náboženství sice vychází z Islámu, ale oddělilo 

se od něj již v 11. století a jeho členové byli v průběhu historie ze strany muslimského 

obyvatelstva často pronásledováni. Jejich přibližně 100 tisíc příslušníků žije povětšinou na 

severu Izraele. Poslední samostatnou komunitou jsou nearabští sunnitští Čerkesové, kteří 

přišli na území tehdejšího Osmanského impéria z Kavkazu po prohrané válce s Ruskem. 

V Izraeli jich žije asi 3 tisíce. 

Soužití majoritní židovské společnosti a menšinových arabských obyvatel není bez konfliktů, 

ale za více než šedesát let koexistence lze říci, že obě etnika našla jistý modus vivendi. 

Izraelské občanství přineslo arabské populaci nesporné výhody a pozvedlo její životní úroveň. 

Na druhou stranu v prostředí neustálého ohrožení ze strany sousedních států bylo mnohdy na 

izraelské Araby nahlíženo s jistým podezřením v obavách ze sympatií, které logicky vůči 

svým souvěrcům a okolnostem vzniku Státu Izrael nejspíše chovali, což se odrazilo např. 

v uvalení zvláštní vojenské administrativy na oblasti s většinovou arabskou populací (až do 

roku 1966). Postavení izraelských Arabů tak nikdy nebylo a doposud není bez mnoha 

problémů a často i diskriminace ze strany izraelských úřadů i obyvatelstva a bylo by 

přetvářkou tvrdit opak. Nicméně Izrael je demokratickým a liberálním státem a o tyto hodnoty 

                                                           
2
Zbytek obdržel občanství v roce 1952 po přijetí zákona o národnosti, poté co splnili určité podmínky. 

Volání po radikální změně společenských poměrů mimo jiné dostalo novou stranu 

Yesh Atid v roce 3013 do vlády.  Jejím cílem je vedle dodržování aplikace 

vojenské služby pro všechny obyvatele také změna vzdělávacích předpisů, které 

by zaváděly povinné vyučování základních předmětů na všech školách. Chce se 

zasadit rovněž o poskytnutí státních dotací i pro neortodoxní směry judaismu a 

uznání jimi prováděných náboženských úkonů (konverze, svatby, apod.) ze 

strany státu. Navrhuje i legalizace civilních sňatků a to včetně manželství osob 

stejného pohlaví.  
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svádí neustálý boj i sám se sebou. Proto i v případě postavení a práv arabských občanů 

dochází k nápravě některých křivd a možnosti zlepšení celkového soužití jsou široce 

diskutovány a cílí na ně množství projektů a iniciativ nejen samotného státu, ale zejména 

organizací občanské společnosti. Jedním z proponentů takového přístupu je i Nejvyšší soud. 

Izraelští Arabové v praxi volí své zástupce jak v místních, tak i v parlamentních volbách. 

Jediným viditelným rozdílem v právech a povinnostech oproti svým židovským 

spoluobčanům je jejich vynětí z povinné vojenské služby. Rozhodnutí zda sloužit či ne je 

ponecháno na osobní volbě. Většina izraelských Arabů ale službu nevykonává. Služba je 

povinná pro Drúzy, na základě dohody s vůdci jejich komunit. 

Jestliže izraelští Arabové tvořili v roce 1948 asi 19% obyvatelstva, tento podíl na populaci 

narostl díky konstantní židovské imigraci pouze o několik procent, i když jejich celkový počet 

stoupl na 1,57 milionu. 

Charakteristickou pro izraelskou společnost je rovněž poměrně silná občanská angažovanost 

v různých spolcích, dobrovolnických organizacích a NGOs (Izrael má údajně nejvyšší počet 

neziskových organizací na počet obyvatel na světě). Mnoho z problémů ve společnosti, 

primárně samozřejmě otázky spojené se soužitím arabské a židovské části populace, jsou 

těmito organizacemi oslovovány. Tomuto aktivismu napomáhají i poměrně otevřená izraelská 

média, která vedle hebrejštiny působí i v angličtině nebo ruštině. 

 

  

Prvním izraelským prezidentem sefardského původu se v roce 1978 stal 

Jichcak Navon, který se narodil do rodiny po několik generací usazené 

v Jeruzalémě. 
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Víte, že…  

 Izrael má nejvíce firem v indexu NASDAQ s výjimkou Severní 

Ameriky? 

 systém rozvodu vody (National Water Carrier) byl dokončen již 

v roce 1964? 

Startovní podmínky pro vybudování prosperujícího soběstačného státu měl Izrael více než 

složité nejen v případě politické situace, ale i geografické polohy, jež zemi do vínku příliš 

bohatství nenadělila. Izraelské území neoplývá ani nerostnými surovinami, ani jednoduchým 

terénem, nachází se v subtropickém klimatickém pásu s minimem srážek, velkou část území 

tvoří poušť a zbytek půdy nebyl před vznikem státu nijak významně využíván. Pokud do 

rovnice přidáme permanentní stav ohrožení, je poměrně s podivem, že se Izraeli podařilo 

nejen přežít, ale navíc ještě prosperovat nade vše očekávání. Možná to souvisí s tím, že Izrael 

si ani nemohl dovolit luxus prohry, a proto přicházel a stále přichází s inovacemi, které jeho 

znevýhodnění proměňují v přednost. 

Od počátku své existence je Stát Izrael bezesporu neuvěřitelným příkladem ekonomického 

úspěchu navzdory všem překážkám. Z počátku se o řízení hospodářství země staral především 

stát. V duchu levicové filozofie státem řízená socialistická ekonomika charakterizovala Izrael 

do 60. let minulého století. S drsným procitnutím v následující dekádě, o které se postarala 

jomkipurská válka a následné ropné embargo a celosvětová ekonomická krize, se však Izrael 

potýkal s velkými ekonomickými problémy, rostoucí inflací a nezaměstnaností, úpadkem 

klasických průmyslových odvětví a neúnosnými výdaji státu. Byl to nicméně opět stát a jeho 

představitelé, kteří sáhli k politice zásadních strukturálních reforem, které pomohly Izraeli 

přejít z levicového modelu k tržní ekonomice. Ačkoli stát je v Izraeli stále velmi silným 

hráčem, provedené změny v kombinaci s příznivou celosvětovou ekonomickou situací 

přivedly zemi v 90. letech k ohromnému hospodářskému růstu. 

Židovští přistěhovalci do Palestiny ještě před vznikem státu využívali finanční kapitál, který 

jim poskytovali jejich souvěrci ze zahraničí a s jeho pomocí v jišuvu budovali první továrny, 

převážně na textil. Velká většina z imigrantů v romantickém pionýrském duchu odcházela 

také na venkov a zakládala zemědělské usedlosti, kibucy nebo mošavy, které v duchu levicové 

pospolitosti začaly obdělávat a zúrodňovat půdu, pěstovat zejména ovoce a zeleninu a 

prodávat je na trzích ve městech. V situaci, kdy ale pouze 20% izraelského území tvoří 

obdělávatelná půda, muselo být do zemědělského sektoru vznikajícího státu ale investováno 

víc, než jen nadšení. Základem izraelského úspěchu v zemědělství, ale i v dalších odvětvích 

hospodářství, byl zpočátku jistě systém státních dotací a centralistické řízení, ale obecně jej 

spíše charakterizuje dlouhodobé investování do technologických inovací a aplikovaného 

výzkumu. Důraz státu na výzkum a vývoj technologických inovací a zlepšováků, které 

maximalizují výnosy a zisky, byl a je v prostředí s limitovanými zdroji naprosto klíčový. 

VI. EKONOMIKA 
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V logice omezeného počtu možností se Izrael soustředí na maximální vytěžení všech 

dostupných zdrojů, které má k dispozici. Po ropné krizi v 70. letech začal například investovat 

do solární energie – v současnosti má snad každý dům v Izraeli na střeše solární panely na 

ohřev vody (první solární bojlery byly ale v Izraeli vynalezeny a instalovány již v 50. 

letech…). Dlouhodobý nedostatek pitné vody se pak v posledních letech podařilo odvrátit 

díky výstavbě odsolovacích zařízení – ta pokrývají již skoro 70% celonárodní spotřeby vody. 

Podobně v zemědělství Izrael vyprodukoval komplikovaný systém zavlažování (rezervoáry 

vody, kanály, postřikování), klíčový pro zisk úrody v podmínkách s nestálými a 

nedostatečnými srážkami. Typickým pro jeho zemědělskou produkci se stalo i použití nových 

hnojiv a stále se zlepšující skleníky. Izrael je díky těmto investicím v zemědělské produkci 

s výjimkou osiva (jež potřebuje dostatek plochy k pěstování) naprosto soběstačný. Navíc je 

známým vývozcem potravin, zejména citrusů, ale také květin. Důkazem úspěchu této politiky 

je i nízký počet zaměstnanců v zemědělství, které v Izraeli dosahuje necelých 10% populace, 

včetně osob pracujících v navazujících službách. 

V oblasti průmyslu je základ obdobný – výstavba prvních továren započala již před vznikem 

státu s podporou kapitálu ze zahraničí, bylo tedy na co navázat. V prvních letech existence 

však úroveň průmyslu byla velmi nízká, investice směřovaly především do zemědělství. 

V průběhu další existence státu se však i tato část hospodářství neuvěřitelně vzmohla a 

v současnosti je jednoznačně páteří izraelské ekonomiky. Izrael se zaměřuje zejména na 

rozvoj tzv. „high-tech“ průmyslu, jeho společnosti vynikají v oblasti jako je vývoj a aplikace 

softwaru, telekomunikace, farmaceutika. Velkou část příjmů generuje i sektor služeb a to 

zejména turismus. Izrael je ale i jedním ze tří center broušení a obchodu s diamanty (vedle 

Antverp a Indie). 

Zážitek práce na kolektivní farmě můžete zažít i dnes, existuje mnoho 

nabídek na pobyt dobrovolníků. Jde o zajímavou možnost seznámit se 

s lidmi z celého světa a zkusit něco nového. Ale nemylte se, je to tvrdá 

práce  
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Sektor služeb je jedním z nejproduktivnějších sektorů v Izraeli, je v něm zaměstnáno přes 

80% Izraelců. Vzhledem ke geografické poloze, bohaté minulosti a příjemnému klima je 

Izrael především jedním z hlavních cílů mezinárodního turistického ruchu. Každoroční příliv 

statisíců turistů významnou měrou přispívá k navýšení zisků státního rozpočtu, v roce 2014 to 

bylo 7,3% HDP. Současně turismus zaměstnává přibližně 8% práceschopného obyvatelstva. 

Izrael nabízí vedle náboženských památek, historická místa a objekty, přírodní parky, 

nádherné scenérie a zajímavou floru a faunu. Po zemi je možné cestovat jak s baťohem na 

zádech, tak ji navštívit v lesku luxusních hotelů. 

Stejně jako v jiných odvětvích, i v průmyslu se vyplácí izraelská politika podpory výzkumu a 

vývoje. Výsledky práce vědců jsou přínosem pro celé hospodářství a stát je štědře podporuje. 

Sektor vědy a technologií se proto rozvíjí s neuvěřitelnou rychlostí a má vysoký podíl na 

izraelském HDP. Tato skutečnost zpětně společnostem umožňuje vyhledávat nadějné vědce a 

pracovníky a nabízet jim nejen účast na zajímavých projektech, ale i zajímavé finanční 

ohodnocení. Izrael nabízí zahraničním pracovníkům (v manuální práci i specializovaných 

pozicích) možnost udělení přechodného pobytu. Firmy podnikajících v oboru „high-tech“ jsou 

povětšinou soustředěny do pásu měst podél pobřeží Středozemního moře, kterému se pro 

jejich nesporný přínos začalo přezdívat „Silicon Wádí“ (pozn.: wádí je arabský výraz pro 

vyschlé řečiště). 

Zisky, které sektor vědy a výzkumu produkuje, a přínos, které jeho produkty mají na 

efektivitu hospodářství, jsou ale rovněž výsledkem systematické investice do vzdělávání. 

Státní pobídky sice významně klesly v posledních několika desetiletích, ale zejména 

vysokoškolské vzdělání je v Izraeli stále na vysoké úrovni, což se odráží i v úspěších jeho 

absolventů. 

Povinná školní docházka je v Izraeli až do 16 let, ale bezplatně lze studovat až do dovršení 18 

let. Školy jsou státní, se sekulárními osnovami nebo náboženské, které při vyučování kladou 

důraz na výuku judaismu. Existují rovněž soukromé náboženské školy (ultra-ortodoxní), 

v nichž jsou sekulární předměty velmi omezeny. Arabské a drúzské děti chodí do 

specializovaných škol, v nichž se vyučuje v arabštině. Děti lze samozřejmě umístit i do 

soukromých mezinárodních nebo církvemi vedených škol, které jsou většinou vedeny 

v angličtině nebo francouzštině. Střední školy podobně jako v České republice poskytují buď 

obecné vzdělání gymnazijního typu, nebo specializované učební obory, a jsou zakončeny 

maturitou. 

Vysokoškolské vzdělání je v Izraeli pro židovské studenty posunuto v čase, neboť většina 

z nich po střední škole nastupuje na povinnou vojenskou službu. Vysokoškolské vzdělání je 

placené, ačkoli stát samozřejmě financuje státní vysoké školy. Vedle klasických univerzit 

Nobelovu cenu v různých oborech získalo již jedenáct izraelských občanů. 

Za ekonomii má Izrael dva laureáty, za chemii získalo cenu celkem 5 Izraelců - 

posledním z nich byl v roce 2013 profesor Arieh Warshel působící na univerzitě 

v Los Angeles. Izrael má rovněž jednoho laureáta za literaturu a tři jeho občané 

byli oceněni Nobelovou cenou míru. 
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v zemi existují různé typy doplňujícího, krátkodobého studia v institucích, které nejsou 

akreditovány jako univerzity, intenzívní jazykové kurzy, apod. 

Nejznámější izraelské univerzity a instituty vysokoškolského 

vzdělání: 

 Hebrejská univerzita v Jeruzalémě – založena 1925, zastoupení prakticky 

všech oborů 

 Telavivská univerzita – největší univerzita v zemi, založena 1956 v Tel Avivu, 

zastoupení prakticky všech oborů 

 Haifská univerzita – založena 1963, známa pro svoji kvalitní katedru 

arabistiky, studuje zde hodně izraelských Arabů 

 Univezita Bar-Ilan – založena 1955 v Ramat Gan, zaměření na studium 

sociálních věd a židovského dědictví 

 Ben Gurionova Univerzita – založena 1967 v Be´er Ševě, zaměřuje se na 

studium a výzkum přírodních věd spojený s aplikací zejména v zemědělství. 

 Weizmannův institut vědy – založen 1934 v Rechovot, zaměření na studium 

matematiky, fyziky, chemie a přírodních věd.  

Izraelský institut technologie, tzv. Technion 

– jedna z předních světových výzkumných 

institucí založena 1924 v Haifě, poskytuje 

možnost vzdělání a postgraduálního výzkumu 

v technologických oborech, medicíně a 

architektuře 

V současnosti na osmi hlavních izraelských 

univerzitách studuje cca 170 tisíc studentů. 

Počet studentů všech vysokoškolských 

programů dosahuje výše asi 280 tisíc (2010). 

Školy se rovněž opakovaně objevují ve 

statistikách nejlepších univerzit světa. 

Izraelský hospodářský úspěch, zejména 

v posledních letech, kdy jeho hospodářství 

prosperuje i navzdory celosvětové krizi, je 

jednoznačně impresivní a dokazuje, že 

v mnoha oborech je Izrael „place to be“. Výše 

byly zmíněny některé aspekty vedoucí 

k izraelskému ekonomickému rozmachu, jako státní pobídky a systém vzdělání. Nicméně stojí 

pravděpodobně za to zmínit i další, méně zjevné důvody, které podporují úspěch v tolika 

oblastech. Může jimi být bezesporu i samotný charakter izraelské společnosti, která je velmi 

silně na prahu dospělosti formována zkušeností povinné vojenské služby. Ta je v izraelských 

Weizmannův institut vědy 
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podmínkách nejen těžkou zkouškou, ale rovněž napomáhá rozvoji samostatnosti, schopnosti 

velet a rozhodovat se. Dva nebo tři roky služby jsou jistě formativním obdobím, kterým (a 

jistě o tom lze dále debatovat) získávají Izraelci neocenitelné zkušenosti oproti stejně starým 

lidem kdekoli na světě. Podobně možná hospodářský růst podporuje přetrvávající pionýrský 

duch izraelské společnosti, sestávající povětšinou z přistěhovalců, vítající výzvy a rizika. 

Pragmatickým stimulem k boomu pak bezesporu v klíčových 90. letech byl příliv vzdělaných 

imigrantů z bývalého Sovětského svazu, jejichž velká část před odchodem do Izraele 

studovala nebo pracovala na špičkových sovětských školách a zařízeních. 

Izraeli se však v oblasti základní dostupnosti nerostných surovin možná blýská na lepší časy. 

V minulosti nevzdal pátrání po možných zdrojích nerostného bohatství, a to se vyplatilo. 

V roce 2009 bylo v pobřežních vodách na severu země objeveno bohaté ložisko zemního 

plynu (Tamar), které obsahuje velké zásoby této strategické suroviny a které začalo bát 

komerčně využíváno na jaře roku 2013. Izrael tak nejen zvládl pokrýt ztrátu dodávek 

egyptského plynu (v souvislosti s politickou situací v zemi), ale podepsal i dohodu o 

dodávkách do stejně postiženého Jordánska. Izrael nadále provádí intenzívní výzkum a daří se 

mu odkrývat další ložiska této suroviny, největší bylo objeveno v roce 2010 – pole nazvané 

Leviathan se teprve připravuje na těžbu. 

 

  

  

Izrael se v roce 2010 stal členem OECD (Organizace pro ekonomickou 

spolupráci a rozvoj). 
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Víte, že…  

 Izrael má přes 200 muzeí, na počet obyvatel největší koncentrace 

na světě? 

 Spielbergův filmový archiv na Hebrejské univerzitě v Jeruzalémě je 

největší fond filmového materiálu s židovskou tématikou?  

Kultura a sport jsou v Izraeli oficiálně spravovány jedním ministerstvem. Obě tyto oblasti 

mají v izraelské společnosti své nezpochybnitelné místo a jejich odrazy jsou viditelné a 

slyšitelné daleko za hranicemi země. 

Kultura 

Izraelská kultura je svébytný a zcela nový koncept, který 

vznikl na základě shromáždění z exilu, tedy mísením 

různých kulturních vlivů v určitém čase ve velmi 

specifickém prostoru. Jestliže první přistěhovalci do 

Palestiny s sebou přinášeli kulturu svých původních 

domovských států i židovských komunit, samotné jejich 

rozhodnutí odejít do neznáma dalo základ novým 

formám sebevyjádření skrze umění. Již v jišuvu se tedy 

začíná vytvářet nová kulturní scéna, která reflektuje 

nesporný fakt: a to že ačkoli židé hovoří o návratu do 

vlasti a sjednocení roztroušeného národa, ve skutečnosti vytvářejí zcela nový národ. Tento 

trend se samozřejmě prohloubil s oficiálním vyhlášením státu a s masivním přílivem 

přistěhovalců z různých částí světa. Že proces utváření izraelské kultury zdaleka nekončí je 

zřejmé ze samotného faktu, že do společenské mozaiky státu přibyly nové a kulturně výrazné 

prvky, přistěhovalecká vlna z bývalého SSSR a příchod etiopských židů. Kromě toho se 

samozřejmě izraelská kultura sama dále vyvíjí a rozvíjí. 

Pokud bychom tedy izraelské kulturní prostředí chtěli obecně stručně charakterizovat, lze jej 

popsat jako oblast, na kterou působí různé kulturní a společenské vlivy. Izraelská kultura 

vznikala z podnětu odlišností jednotlivých židovských diaspor a jejich hostitelských kultur, na 

základě historické zkušenosti i pod vlivem prostředí, v němž se Izrael jako stát nachází. 

Spojuje v sobě dva základní protiklady, kterými jsou tradice a snaha o inovaci. 

Pravděpodobně nejvýraznějším kulturním proudem v Izraeli je hudba. Historicky 

neoddělitelně spjatá jak s židovskou liturgií, tak s každodenním životem, hudba je v Izraeli 

zastoupena v širokém spektru žánrů a interpretů. Vedle velmi oblíbeného popu se v Izraeli 

prosazuje zejména hip hop a rap, ale rovněž například jazz. V poslední době je stále 

oblíbenější hudební styl, který vychází z bohaté melodičnosti sefardských židovských 

VII. KULTURA A SPORT 

Izraelská filharmonie 
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komunit, v kombinaci s vlivem širšího středomořského sousedství. Populární hudba a kultura 

obecně je výraznější na západě země, v oblasti Tel Avivu a pobřežních měst. Právně v nich lze 

najít nespočet hudebních klubů, kaváren a barů, jež dávají prostor i začínajícím umělcům, 

samozřejmě nejen hudebníkům, ale například humoristům nebo výtvarníkům. Izraelští 

interpreti se rovněž stále častěji prosazují i v zahraničí. Za hranicemi státu se ve své době 

zviditelnila například Ofra Haza, později Noa nebo Yasmine Levy. 

Izrael má dlouhou tradici rovněž v klasickém žánru hudby. Od 30. let 20. století nepřetržitě 

hraje a vystupuje Izraelská filharmonie, která získala ocenění nejen doma, ale i v zahraničí. 

Vedle ní však v zemi působí množství dalších těles, prakticky každé velké město v Izraeli má 

svůj „dvorní“ orchestr. Zajímavé jsou ale i produkce malých, komorních souborů. Na jejich 

kvalitě má samozřejmě vliv i imigrační vlna ze států bývalé SSSR v 90. letech, která do 

Izraele přivedla velké množství nadaných a mnohdy i zkušených hudebníků. 

Dlouhou tradici má v Izraeli také divadelnictví. Židovská divadelní skupina produkující hry 

v hebrejštině byla založena již v roce 1917 v Moskvě, kde působila pod záštitou režiséra a 

pedagoga Konstantina Stanislavského. V roce 1931 se přestěhovala do Tel Avivu a od té doby 

je Habima (Jeviště) izraelským národním divadlem. O jeho vlivu  a popularitě i v dnešní době 

svědčí vysoká návštěvnost všech jeho představení. Vedle této legendy jsou v Izraeli 

oceňovány i scény Cameri (Tel Aviv), Městské divadlo Haifa a Be´er Sheva nebo Arabské 

divadlo. 

S divadlem a hudbou úzce souvisí tanec, který je v zemi rovněž velmi populární a v němž 

Izraelci excelují zejména v mezinárodním měřítku. Většin tanečních skupin, které lze zařadit 

do kategorie moderního tance, působí v Tel Avivu. Jedna z nejstarších (založena 1961), a asi 

nejznámější a světově nejproslulejší je Batsheva Dance Company. Další slavné uskupení, 

Kibbutz Contemporary Dance Company, zná i české publikum, opakovaně se účastní festivalu 

Tanec Praha. V Izraeli jsou však oblíbené i folklórní tance, které jsou součástí každé židovské 

oslavy a vzhledem k poměrně snadným základním krokům a fyzické nenáročnosti jsou 

dostupné široké veřejnosti. Vycházejí z tradice, kterou vytvořili židovští pionýři a která se 

vyznačuje kolovým uspořádáním tanečníků, v mnoha případech i rozdělených dle pohlaví. 

Izrael je zajímavou destinací i pro výtvarné umělce – jednak v Jeruzalémě působí jedna 

z předních škol pro vizuální umění Bezalel Akademie umění a řemesel (již od roku 1906), a 

současně je v zemi i poměrně dobrý trh s uměleckými předměty. Procházka starou čtvrtí Jaffy 

je možností k nahlédnutí do mnoha galerií a dílen, další umělecká kolonie je 

v severoizraelském Safedu (jinak spirituálním sídle židovského mysticismu). 

Vedle mezinárodní klasiky se v Izraeli samozřejmě nastudovávají i hry izraelských 

autorů, o jejichž kvalitní kusy není nouze. V České republice je znám například 

satirik Efraim Kishon nebo Hadar Garlon, jejíž drama Mikve bylo v roce 2008 

uvedeno v Národním divadle a později v Moravském divadle v Olomouci. 

 

 



45 
 

Izrael se honosí rovněž vysokým počtem muzeí a to nejen umění, ale i institucí se zvláštním 

zaměřením. Vedle Mayerova Institutu islámského umění tak můžeme najít v Tel Avivu 

například Bejt Hatfucot, muzeum diaspory, nebo na předměstí Jeruzaléma muzeum 

s modelem starého Jeruzaléma a jeho vývoje. V Izraelském (národním) muzeu jsou různé 

expozice, například speciální dům pro vzácné Svitky od Mrtvého moře, který je zasazen 

v zahradě osazené plastikami izraelských sochařů. 

Výjimečné místo zaujímá i v rámci Izraele Jad Vašem, 

národní památník obětem holocaustu. Celý areál je 

umělecky a pietně rozvržen a je naplněn silnou 

symbolikou. Hlavní expozice byla znovuotevřena 

v roce 2005 po celkové rekonstrukci a doplňují ji další 

pavilony (jako ten na uctění památky milionu 

zavražděných dětí) i menší památníky (např. hrdinům 

povstání ve Varšavském ghettu). 

Obrovské popularitě se v Izraeli bezesporu těší 

filmový průmysl. Témat ke zpracování má nespočet a 

způsob jejich ztvárnění je velmi výrazný. To 

dosvědčuje i rostoucí zájem o izraelské snímky 

v zahraničí. Zpočátku možná poněkud monotónní 

zaměření na filmy oslavného charakteru se v průběhu 

desetiletí měnilo v ostrou reflexi společenského života 

země, každodenních problémů, které však v izraelské 

realitě jsou pro diváky kdekoli jinde na světě naprosto 

Představení Batsheva Dance Company 

 

Ne tak úplně izraelská Herečka – Natalie 

Portman se narodila v Jeruzalémě a je 

izraelskou, stejně jako americkou 

občankou. 
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neuvěřitelné. Izraelští filmaři získali tři roky po sobě nominace za nejlepší neanglicky mluvící 

film na udílení Oskarů (2007 Beaufort, 2008 Valčík s Bašírem, 2009 Ajami – první arabský 

izraelský film s nominací). I přesto, že nezvítězily, sbíraly tyto i další snímky ceny po celém 

světě. Posledním úspěchem jsou pak nominace na Oskara za nejlepší dokumentární film pro 

rok 2012 a to hned pro dva izraelské počiny: již zmiňovaný The Gatekeepers a 5 Broken 

Cameras (osobní výpověď palestinského muže dokumentujícího život ve vesnici na Západním 

břehu Jordánu – v podstatě palestinský film, leč s izraelskou produkcí a financemi). 

Většiny z počinů moderní izraelské kultury by však v této podobě nebylo dosaženo nebýt 

jedné základní ingredience pro tvorbu, která udává tón celé kultuře – tou je vlastní jazyk. 

Vzhledem k rozptýlení po světě neměli židé společný jazyk. Biblická hebrejština byla od 

starověku používána k modlitbám a studiu, židé původně ve své domovině hovořili 

aramejsky. V exilu pak přijímali jazyk hostitelských společností (například v arabských 

zemích), nebo jeho specifickou podobu – tak se zrodila asi nejpoužívanější jidiš (mix němčiny 

a hebrejštiny) nebo ladino (španělština a hebrejština). Na konci 19. století zásluhou Eliezera 

ben Jehudy, byla hebrejština oprášena a postupně zmodernizována a po jistých diskusích 

v sionistických kruzích se stala oficiálním jazykem Státu Izrael. 

Hebrejsky psaná izraelská literatura je samozřejmě jedním z kulturních zdrojů izraelského 

národa. Podobně jako film její témata odráží historický vývoj, generace autorů 

v zakladatelském období a 50. letech byla inspirována převážně historickými zkušenostmi, 

zápasem státu o přežití, holocaustem. V 60. letech se objevila nová generace autorů nořící se 

více do nitra svých hrdinů, vnímající soudobé dění z individuální perspektivy. 

Na pomezí literatury a hudby se pak nachází poezie, těžící z úspornosti, ale významové 

bohatosti moderní hebrejštiny. 

Jednou z divácky nejzajímavějších kulturních aktivit v Izraeli je pravděpodobně Izraelský 

festival, který se koná každé jaro v Jeruzalémě a okolí. Po několik týdnů nabízí veřejnosti 

vystoupení hudebních, tanečních i divadelních těles, výstavy a workshopy, pouliční show, atd. 

Sport 

V rámci sionistické filozofie zaujímá zvláštní místo i podpora fyzických aktivit, aktivního 

zdravého způsobu života – jako základu samostatnosti a schopnosti se ubránit. Samozřejmě 

nejen proto je sport je v Izraeli velmi populární. 

  

Wingate institut fyzického vzdělávání blízko města Netanya je zařízení 

připravující přední izraelské sportovce a vzdělávající mladé profesionály. Vedle 

toho působí v jeho rámci i specializované výzkumné zdravotnické pracoviště. Škola 

poskytuje stipendia pro nadané atlety. 
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Nejpopulárnějšími sporty v zemi jsou fotbal a basketbal. V obou jsou Izraelci velmi dobří. 

Izraelská první fotbalová liga je po léta pod dominancí klubu Makabi Haifa, byť jeho pozice 

je stále častěji ohrožována Beitarem Jerusalem (o překvapení se proto postaral neočekávaný 

loňský vítěz Ironi Kyriat Shmona). O úrovni izraelského šampióna může svědčit například to, 

že se Makabi Haifa v roce 2010 probojoval až do čtvrtfinále Ligy mistrů. V červnu 2013 

Izrael také hostil evropský šampionát hráčů do 20 let. Basketbal je ve světě ještě zářivějším 

izraelským ambasadorem. Suverénní Makabi Tel Aviv se naposledy stal mistrem Euroligy 

v květnu 2014, celkově trofej získal již po šesté. 

V Izraeli se i díky přírodním podmínkám výborně daří cyklistice, zejména té terénní, dále 

surfingu a lyžování na vodě, a kupodivu i na sněhu (byť v zemi existuje jen jediné zimní 

středisko na hoře Hermon na severu). Velmi populární je i turistika, v zemi existuje mnoho 

přírodních rezervací, které Izraelci rádi a opakovaně navštěvují. Zajímavé místo ve 

sportovním portfoliu země zaujímá bojové umění krav maga, speciální druh sebeobrany 

vzešlý z výcvikových metod izraelské armády, který získal na svébytnosti a rozvíjí se i za 

hranicemi státu.  

Od roku 1932 se v Izraeli každé čtyři rovněž koná židovská obdoba olympijských her, tzv. 

Makabiáda. Tento soutěžní maraton je oficiálně uznán Světovým olympijským výborem a 

sjíždějí se na něj židovští sportovci z celého světa. Poslední hry se uskutečnily v červenci 

2013 a účastnili se jich sportovci z více než 70 zemí. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

První Makabiáda v roce 1932 

 

Makabi sem, Makabi tam – co mají Izraelci s tím Makabim…?! Makabi 

znamená „kladivo“ a byla to přezdívka Judy hasmonejského, jednoho 

z vůdců povstání proti Seulekovcům v roce 167 př. n. l. Juda se 

vyznačoval nebývalou silou a svými činy v průběhu povstání se stal 

hrdinou. V moderní židovské historii, s příchodem emancipace a později 

sionismu, se stal jedním ze symbolů židovské síly a nezávislosti, a 

samozřejmě i fyzické zdatnosti. Odtud obliba nazývat sportovní kluby 

jeho přezdívkou. 
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Alija – hebr. „výstup“, označuje židovské přistěhovalectví do Erec Jisra´el 

Diaspora – rozptýlení lidu mimo původní domovinu 

Haredim – označení pro příslušníky ultraortodoxního proudu judaismu, z hebr. označuje 

ty, kteří se „třesou před Bohem“. Striktně dodržující náboženské rituály, Haredim odmítají 

reformní směry judaismu a často žijí život velmi podobný tomu, který vedli jejich předci 

v Evropě (studium Tóry, zvláštní oděvy, apod.) 

Ješiva – tradiční náboženská škola zaměřující se na studium náboženských textů, 

primárnbě Tóry a Talmudu; pro chlapce od cca 18 let věku 

Jišuv – židovské osídlení v Palestině před vznikem Státu Izrael 

Kibuc – typ tradičních izraelských osad založených na kolektivistickém sdílení statků, 

původně orientován na zemědělství 

Mošav – další typ izraelských osad, spolupracující zemědělská komunita, kde však každá 

rodina vlastní svoji část majetku 

Sión – hora Sión u Jeruzaléma, přeneseně se používá jako označení Jeruzaléma jako 

takového, popřípadě Chrámu 

 

 Paul JOHNSON: Dějiny židovského národa, překlad Věra a Jan Lamperovi, Rozmluvy 

1996 

 Miloš POJAR: Stručná historie států – Izrael, Libri, Praha 2004 

 Marek ČEJKA: Dějiny moderního Izraele, Grada, Praha 2011 

 mfa.gov.il/MFA 

 jewishvirtuallibrary.org 

 blizky-vychod.blogspot.com 

 oecd.org 

 Zpravodajství a odkazy: internetová vydání Jerusalem Post, Haaretz; Ynetnews.com, 

Times of Israel  

 Břetislav TUREČEK: Nesvatá válka o Svatou zemi, Euromedia Group-Knižní klub, 

Praha 2011 
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Název státu: Stát Izrael, hebrejsky Medinat Jisrael, arabsky Dawlat Isrá'íl, 
anglicky State of Israel 

Rozloha: 20 770 km2 

Počet obyvatel: 8,296 mil. (2014) 

Národnostní složení: 75,1% Židé; 24,0% ostatní, převážně Arabové 

Hlavní město: Jeruzalém, 768 000 obyv.; nejvýznamnějším hospodářským  

střediskem a sídlem některých státních úřadů je Tel Aviv-Jaffo, s aglomerací 
3,2 miliony obyvatel 

Náboženství: 75,6% židé; 16,9% muslimové, převážně sunité; 2% 
křesťané; 1,7% drúzové. Stát zaručuje náboženskou svobodu, židovské 
svátky jsou státem uznanými dny pracovního klidu 

Úřední jazyk: hebrejština, pro arabskou menšinu arabština 

Územní členění: 6 oblastí: Severní (Nazaret), Haifa, Střední (Ramla), 
Jeruzalém, Tel Aviv, Jižní (Beer Ševa) 

Státní zřízení: parlamentní demokracie se silnými pravomocemi předsedy 
vlády 

Hlava státu: Reauven Rivlin 

Předseda vlády: Benjamin Netanyahu 

Zákonodárný orgán: jednokomorový parlament (Knesset) o 120  
křeslech, volební období 4 roky 

Peněžní jednotka: nový izraelský šekel (ILS = 100 agorot) 

Hlavní dovozní položky: suroviny a paliva, vojenský materiál, stroje a 
zařízení, obilniny, surové diamanty, dopravní prostředky, spotřební zboží 

Hlavní vývozní položky: stroje a zařízení, elektronika, vojenský materiál, 
software, broušené diamanty, citrusové plody, chemikálie, textilní výrobky 

HDP: 252,8 miliard USD 

HDP na hlavu:  32 800 USD 

Nezaměstnanost: 6,2% 


