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Anotace
Tato bakalářská práce sleduje propojení politické scény Izraele a izraelské strategie
v průběhu historie a konfliktů, kterými si stát Izrael doposud prošel. Nejprve se práce zabývá
strategií obecně, definicí války, strategií Izraele a charakteristikou politiky v Izraeli. Dále
vznikem Izraele, konflikty a rozebírá vlády Izraele v průběhu konfliktů. Práce je psaná formou
případové studie, kdy se na příkladech války o Nezávislost v roce 1948, spoluprací s Francií a
Velkou Británií v průběhu Suezské krize, ohromující Šestidenní válce, nečekané Jom Kippurské
válce, ale také na válce s Libanonem, která byla odlišná způsobem jednání izraelské vlády a
následného postupu izraelských ozbrojených sil, ukáže, jak izraelské vlády vyvíjely svoji
strategii vůči nepřátelům a jak byly války vedeny. Vzhledem ke skutečnostem, že vedení válek
záleží částečně i na druhu vlády – v případě Izraele levice/pravice, práce rozebere posty
premiérů Izraele v době válek a jejich politickou příslušnost a pokusí se dokázat rozdíly mezi
levicí a pravicí ve způsobu vedení války. A také nekončící problémy

s Hamásem a pásmem Gazy na jihu Izraele. Spojením poznatků z teoretické a analytické
části práce zanalyzujeme strategii Izraele, a zda na její vývoj mají vliv vládnoucí strany,
pravice nebo levice.

Annotation
This bachelor thesis describes influence of political situation of Israel together with military
strategy of Israel during the history and wars between Israel and others. Firstly, this bachelor
thesis deals with the definition of strategy, definiton of war, strategy of Israel and israeli
policy characteristic. Next the beginning of Israel, conflicts and governments during the
history. This bachelor thesis is written in case study form, where it shows on the examples of
wars – especially war of Independence in year 1948, cooperation with France and Great
Britain during the Suez crisis, amazing Six-Day war, Yom Kippur war, but also on the war
with Lebanon which was different in strategy than others wars, these all examples show how
governments of Israel developer their strategy against enemies and how were the wars leaded.
Secondly, leading of war is linked to government and it depends which party is major, in case
of Israel is left or right parties (both sections are democratic) and who are on the prime
minister position. Least but not last, the not ending proglems on borders between Israel and
Gaza and terrorist organization Hamas which operates in Gaza district. By combining the
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findings from the theoretical and analytical part of this thesis, we analyze the strategy of
Israel, and whether the ruling party, right political party or left political party, influences its
development.
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Úvod
V této bakalářské práci se pokusím zanalyzovat politickou scénu Izraele a její propojenost
s armádou a její následnou strategií v konfliktech. A zodpovědět tak otázku Do jaké míry je
izraelská politická scéna ovlivněna izraelskou armádou a naopak.
Izraelské strategie se odvíjí od vývoje politických subjektů v průběhu let, společnosti, a
samozřejmě od vývoje za hranicemi Izraele. Vzhledem ke skutečnosti, že od svého vzniku v
roce 1948 je Izrael v permanentním válečném stavu a izraelské bezpečnostní složky jsou
neustále v pohotovosti, je izraelská strategie neustále v pohybu a stále musí čelit novým
výzvám. Vzhledem k tomu, že vypracovaná vojenská, ale i politická strategie je tím
nejdůležitějším aspektem pro stát, jako je Izrael, potažmo každý stát v takovémto prostředí
(myšleno prostředí Blízkého východu). To samé platí pro vedení armády, interní i zahraniční
politiku, tajné služby, které jsou v Izraeli jedny z nejlepších na světě.
Ve své bakalářské práci bych chtěla zjistit, jak a zda vůbec hrají roli vlády levicové a pravicové
v Knessetu na vedení armády, bojů, válek v průběhu izraelské historie.
Pokusím se ve své případové studii specifikovat hlavní politické strany v Izraeli a rozebrat
konflikty, které vedl Izrael v průběhu své dosavadní existence. Na začátku analytické části
bakalářské práce uvedu do doby před samotným vznikem státu Izrael, kdy na území britského
impéria, chránily budoucí složky izraelských obranných sil Židy před Palestinci, kteří již před
vznikem Izraele útočili na Židy. Od „předizraelských“ začátků izraelské strategie se dostaneme
k samotnému vzniku Izraele, následně ke konfliktům ve 20. století, kterým Izrael čelil, jak se k
nim postavil bezpečnostně a jak se k nim postavily samotné izraelské vlády v průběhu let.
Cílem této bakalářské práce je pomocí dokumentové analýzy zjistit chování levicových a
pravicových vlád v krizových situacích (ozbrojených konfliktech) a jaký mají vládnoucí strany
(levice x pravice) vliv na strategii Izraele. Pro dosažení cíle této práce budou analyzována
oficiální stanoviska vlád Izraele v průběhu ozbrojených konfliktů, historické události týkající
se území Izraele a strategie při ozbrojených konfliktech. Také budou používány obecné
poznatky získané z teoretické části práce. Teoretická část, složená ze čtyř podkapitol, se bude
opírat o odborné dokumenty a publikace vztahující se k definici strategie, vymezení pojmu
válka a úvodu do politické scény Izraele. V analytické části bude práce vycházet
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z historických údajů, oficiálních stanovisek izraelských vlád dostupných na oficiálních
stránkách Knessetu, u některých případů i z osobních pamětí předsedů vlád.
V první podkapitole teoretické části bude obecné vymezení pojmu strategie, vycházejícího z
dokumentů ministerstva obrany České republiky. V druhé podkapitole práce definuje pojem
válka tak, jak bude využíván v této bakalářské práci. Ve třetí podkapitole teoretické části práce
uvede do samotné strategie Izraele, kde bude práce vycházet z oficiálních dokumentů
izraelských ozbrojených sil. Poslední podkapitola teoretické části uvede do politické scény
Izraele, politický systém, krátce představí současnou politickou situaci, a popíše dvě hlavní
politické strany a jejich programové priority.
V analytické části práce jako první stručně uvede do vzniku Izraele v roce 1948. Následně
naváže prvním konfliktem mezi Izraelem a arabským světem – válkou za nezávislost a
pokračovat bude válkou na Sinaji, Šestidenní válkou, Jom Kippurskou válkou a první válkou s
Libanonem. Tyto všechny konflikty jsou označeny jako konflikty se státními aktéry a
konvenční válkou, označení vyplyne z teoretické části práce. Posledním konfliktem, který v
práci bude zmíněn, je boj s teroristickou organizací Hamás, kdy se jedná o konflikt s nestátním
aktérem. Další kapitolou analytické části budou vlády Izraele a jejich předsedové v průběhu
konfliktů zmíněných v předešlé kapitole analytické části práce. Poslední kapitolou analytické
části bude analýza izraelské strategie, která vyplyne z předešlých kapitol práce, kde se promítala
jednání levicových a pravicových vlád. Ke zpracování analytické části jsou použity odborné
publikace, oficiální stanoviska vlád Izraele i novinové články dostupné online.
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1 Strategie, specifika izraelské strategie, politická scéna
Samotná definice strategie se měnila spolu s politickým, sociálním a samozřejmě vojenským
vývojem. Slovo „strategie“ je řeckého původu a ve svém počátku znamenalo „umění velet“.
Postupem času se význam strategie měnil a dnes již máme mnoho definic a můžeme si mezi
nimi vybrat tu, která je pro nás srozumitelnější.
Jednou z definic strategie je ta z knihy Carla von Clausewitze O válce z 18. století, kde
definuje strategii jako použití boje pro účel války. Strategie je dle něj také určitý plán pro vedení
války a soubor akcí, které nás dovedou k předem určenému cíli války. V pozdějším období je
strategie definována také Liddellem Hartem, vojenským teoretikem a britským vojákem, který
říkal, že strategie umožňuje použitím vojenské síly dosáhnout politických cílů.1
Pod pojmem strategie lze rozlišit jednoduchou strukturu a rozdělit tak strategii na čtyři
odvětví: globální strategii, operační umění, vojenskou strategii a taktiku.
GLOBÁLNÍ STRATEGIE (National Strategy) - je podřízena politice daného státu a
spadá tak do kompetence hlavy státu. Globální strategie je permanentní a je dána jak
v obdobích míru, tak při válkách. Je stanovena za účelem dosahování politických cílů,
které nejsou válečné.
OPERAČNÍ STRATEGIE (Operation Strategy) – hlavním úkolem operační neboli
vývojové strategie je zajistit, aby v případě potřeby byli k dispozici co nejúčinnější
prostředky, které budou připraveny v momentě potřeby. Operační strategie se rozvíjí
v době míru, pracuje na vytváření klasických, ale i jaderných arzenálů, a pomáhá
s logistikou.
VOJENSKÁ STRATEGIE (Military Strategy) – vojenská strategie je součástí vedení
války, zaštiťuje akce vzdušných, námořních a pozemních složek ozbrojených sil. Řídí
se globální strategií a realizuje tak její směrnice za použití ozbrojených sil. Nesmí však
přesáhnout rámec cílů (politických apod.) stanovených hlavou státu.

1

Vojenská strategie [online]. Praha: Ministerstvo obrany ČR - Prezentační a informační centrum MO, c2008
[cit. 2018-07-31]. ISBN 978-80-7278-475-2. Dostupné online z: http://www.mocr.army.cz/assets/multimedia-aknihovna/publikace/bezpecnostni-temata/22-vojenska-strategie.pdf [citace 31.6.2018]
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TAKTIKA (Tactics) – dnes je taktika definována jako dovednost zkoordinovat použití
několika různých druhů vojsk proti protivníkovi. Taktik má dva úkoly – zničit armádu
nepřítele a zachovat vlastní armádu bez větších ztrát.

Ráda bych zde zmínila ještě strategii přímou a nepřímou. Pod přímou strategii můžeme
zahrnout klasickou strategii (útok a obrana) a jadernou strategii (Strategie omezené jaderné
války a taktické jaderné zbraně, které vyústí v strategický úder a zároveň v minimalizaci škod.
Ze strategického úderu může vzejít vítezství nebo vzájemné zničení.). Nepřímou strategii
můžeme rozdělit na konvenční a nekonvenční strategii. Konvenční zahrnuje příhraniční
manévry a strategické očekávání. Nekonvenční pak terorismus, podvracení, guerillu. Nepřímá
strategie často sází na sílu dezinformací, propagandy apod. a využívá tak veřejné mínění a
sdělovací prostředky.2

1.1. Vymezení pojmu válka
V této bakalářské práci budu s pojmem válka pracovat s rozdělením na konvenční a
nekonvenční válku. V závislosti na případech, na kterých se pokusím dokázat rozdíl mezi
řešením konfliktů při vládnutí levicové nebo pravicové vlády v Izraeli.
A) Konvenční válka
Pojem konvenční válka znamená, když se v ozbrojeném konfliktu používají běžné zbraně,
technika a využívají se například válečné lodě, vzdušná obrana apod. Do konvenčních zbraní
patří také miny a laserové zbraně.

B) Nekonveční válka
Válka nekonvenční je způsob válčení, při kterém se používají chemické, jaderné,
bakteriologické a další zbraně hromadného ničení. K nekonvenční válce patří též teroristické
útoky. Použití nekonvenčních zbraní je většinou zničující pro obě válčící strany.

2

Vojenská strategie [online]. Praha: Ministerstvo obrany ČR - Prezentační a informační centrum MO, c2008
[cit. 2018-07-31]. ISBN 978-80-7278-475-2. Dostupné online z: http://www.mocr.army.cz/assets/multimedia-aknihovna/publikace/bezpecnostni-temata/22-vojenska-strategie.pdf [citace 31.6.2018]

11

Dalším aspektem v mé bakalářské práci bude práce s pojmy státní a nestátní aktér. Izrael
provázejí konflikty jak se státními, tak nestátními aktéry. Bojuje proti teroristickým skupinám,
ale i vládám zemí Blízkého východu.
Státní aktér je aktérem konfliktu. Může to být jak mezistátní, tak vnitrostátní konflikt
(občanská válka, opoziční skupiny atd.), v případě Izraele se o vnitrostátní konflikty nejedná.
Dále máme pojem externí ozbrojený konflikt, kdy se válka/boj odehrávají mimo území státního
aktéra. Externí ozbrojený konflikt se odehrává mezi státním a nestátním aktérem (teroristickou
organizací, kmeny atd.).3

1.2. Strategie Izraele
Podstatnou stránkou vojenské i politické strategie v Izraeli je jeho geopolitická situace.
Vzhledem k umístění je Izrael nazýván tzv. „one bomb state“, což znamená, že ho lze zničit
jednou jedinou bombou.4 Proto je Izrael vybaven jedním z nejlepších protiraketových systémů
na světě – Iron Dome.
Iron Dome je jedním z nejvyspělejších protiraketových systémů na světě vůbec. Celým
názvem je Iron Dome missile defense systém. Byl navržen Izraelci, ale vyroben ve Spojených
státech amerických. Iron Dome byl vytvořen jako odpověď na časté útoky raket středního a
krátkého dosahu, které jsou na Izrael odpalovány z pásma Gazy a nyní i z území Sýrie poblíž
Golanských výšin. Iron Dome dokáže identifikovat a zničit střelu / raketu ještě před
proniknutím na území Izraele a předejít tak ztrátám na životech na izraelském území. Iron
Dome má v sobě zabudované dva mechanismy – Arrow Interceptor, který je zaměřen proti
balistickým raketám dlouhého dosahu a David’s Sling systém, který je zaměřen proti raketám
středního doletu.5

3 Konflikt a válka jako součást systému mezinárodních vztahů. Dostupné online z:

https://moodle.unob.cz/pluginfile.php/35813/mod_page/content/6/Konflikt%20a%20v%C3%A1lka%20jako%20
sou%C4%8D%C3%A1st%20syst%C3%A9mu%20mezin%C3%A1rodn%C3%ADch%20vztah%C5%AF.ppt [citace
11.12.2018]
4 KOPEĆ, Rafal. The determinants of the Israeli strategic culture. [online]. Dostupné online z:
https://depot.ceon.pl/bitstream/handle/123456789/13207/The_Determinants_of_the_Israeli_Strategic_Culture.pd
f?sequence=1&isAllowed=y . S.139 [citace 11.4.2018]

5 STEINBERG, Gerald. Israel Studies An Anthology : The Evolution of Israeli Military Strategy:
Asymmetry, Vulnerability, Pre-emption and Deterrence. 2011. Dostupné online z:
https://www.jewishvirtuallibrary.org/israel-studies-an-anthology-israeli-military-strategy [citace 5.5.2018]
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Rozhodnutí sestrojit Iron Dome padlo v roce 2007, kdy probíhala druhá libanonská válka, a
na Izrael byly vypáleny tisíce raket, a zároveň čelil raketovým útokům z pásma Gazy
vypálených Hamásem.6
Jedno zneškodnění rakety pomocí systému Iron Dome se pohybuje mezi 40 000 $ - 100 000
$.7
Izrael se od svého vzniku snaží eskalaci konfliktů spíše předcházet a nevyvolávat je. Jeho
nástrojem nejsou jen ozbrojené složky, výkonné zpravodajské služby a nejlepší technologie,
ale také umění diplomacie a užívání tzv. „soft power“, kterou se snaží využívat většina států
světa při řešení konfliktů.
Také díky tlaku ze strany veřejnosti se Izrael snaží snižovat počty konfliktů v regionu Blízkého
východu a řešit vyhrocené situace klidně a bez zbytečného násilí.
Zájem společnosti o armádu je v Izraeli vysoký. Možná díky povinné vojenské službě jak
pro ženy (2 roky), tak pro muže (3 roky). V rámci povinné vojenské služby získá každý občan
Izraele základní znalosti v zacházení se zbraněmi, schopnosti se ubránit nepříteli, a schopnost
zachovat se racionálně v případě hrozícího nebezpečí.
Tento trend povinné vojenské služby je pro izraelskou společnost typický a je nedílnou
součástí vojenské strategie Izraele.8
Nejpodstatnější součástí a tvořitelem strategie Izraele je politika – vnitrostátní i zahraniční.
Kroky 34 vlád Izraele za dobu svého působení ovlivnily a ovlivňují politiku nejen Blízkého
východu, ale celého světa. Ať již v začátcích Izraele Šestidenní válkou, nebo nynějšími
konflikty v Sýrii spolu s nekončícími boji na hranicích v pásmu Gazy.
Izrael je svým umístěním naprosto specifickým státem, který může být kdykoliv vystaven
útoku, proto jsou pro něj tak důležité bezpečnostní složky, disciplinovaná armáda a shoda ve
vládě v řešení přicházejících konfliktů.

6 STEINBERG, Gerald. Israel Studies An Anthology : The Evolution of Israeli Military Strategy:
Asymmetry, Vulnerability, Pre-emption and Deterrence. 2011. Dostupné online z:
https://www.jewishvirtuallibrary.org/israel-studies-an-anthology-israeli-military-strategy [citace 9.5.2018]
7 FARLEY, Robert. The cost of Iron Dome. 2012. Dostupné online z: https://www.thedailybeast.com/thecost-of-iron-dome [citace 4.5.2018]
8 MITNICK, Joshua. The Israel defence forces. [online]. Dostupné z:
https://www.myjewishlearning.com/article/the-israel-defense-forces/ [citace 9.5.2018]
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V druhé polovině roku 2015 úplně poprvé zveřejnili izraelské obranné síly obrannou doktrínu,
kromě Eizenkotovy doktríny, která byla jako prvním dokumentem k izraelské strategii, a ke
které se později ještě vrátím. Jejím autorem je generálmajor Gadi Eizenkot, který působil jako
náčelník Generálního štábu v Izraeli od roku 2015 do začátku roku 2019. Obranná doktrína
obsahuje strategii vojenskou, ale i operace, které odpovídají na momentální ohrožení Izraele.
V doktríně jsou definovány národní zájmy izraelských bezpečnostních složek:9
A. „Chránit existenci státu Izrael, bránit jeho teritoriální integritu a bezpečnost všech
obyvatel Izraele.
B. Udržovat hodnoty státu Izrael a jeho charakter jako Židovský a demokratický stát a
jako domov Židů.
C. Zajišťovat státu Izrael sociální a ekonomickou sílu.
D. Posilovat mezinárodní a regionální status státu Izrael směrem k míru se sousedními
státy.“10
Doktrína definuje hrozby, kterým čelí a bude čelit Izrael v průběhu dalších let a rozlišuje je na
teroristické organizace, které nejsou nijak napojeny na žádnou komunitu ani stát, což zahrnuje
Islámský stát, Islámský Džihád, Palestinský Islámský Džihád atd. Organizace spojované s
určitým státem – Hamás, Hizballáh. Státy, které jsou na hranici rozpadu – Sýrie a státy, které
jsou blízké – Libanon, a vzdálené – Írán.

Dále uvádí Principy národní bezpečnostní doktríny:11
A. Spoléhat se na obrannou bezpečnostní strategii – předcházet konfliktům, vytvořit
efektivní obranu, neutralizovat hrozby

9 How Israel Confronts the Next Generation of Threats. 2015. Dostupné online z:
https://www.belfercenter.org/sites/default/files/files/publication/IDF%20doctrine%20translation%20%20web%20final2.pdf [citace 10.5.2019]
10
How Israel Confronts the Next Generation of Threats. 2015. Dostupné online z:
https://www.belfercenter.org/sites/default/files/files/publication/IDF%20doctrine%20translation%20%20web%20final2.pdf [citace 10.5.2019]
11
How Israel Confronts the Next Generation of Threats. 2015. Dostupné online z:
https://www.belfercenter.org/sites/default/files/files/publication/IDF%20doctrine%20translation%20%20web%20final2.pdf [citace 10.5.2019]
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B. Ofenzivní armádní koncept – je nezbytné užít sílu pro zneškodnění nepřítele, avšak v
rámci politických cílů a mezinárodního práva
C. Strategická spolupráce – snažit se o upevnění vztahů s klíčovými státy po celém světě
D. Posílit regionální status Izraele – spolupráce s moderními elementy v regionu a posílit
mír
E. Zachování relativních výhod – vytváření nových technologií, umělá inteligence, lidské
kvality
V dalších kapitolách této doktríny se dozvíme, že islámská komunita se pokouší rozvracet
situaci na Blízkém východě včetně Izraele, kde se snaží vytvářet rozdíly ve společnosti. Snaží
se nastolit v zemích Blízkého východu, kde je vláda oslabena, svoji formu vládnutí. Ale také
to, že Izrael je stát, který se snaží šířit mírová řešení problémů a předcházet tak konfliktům.12
Můžeme tedy říci, že z doktríny vydané v roce 2015 se Izrael soustředí ve své strategii nejvíce
na vojenskou strategii, dále pak na vývojovou strategii, která je postavena na stejnou úroveň
jako globální strategie. Pro Izrael jsou důležité jak nové technologie v rámci armádního zařízení
a vybavení, tak vztahy mezi státy světa, které jsou partnery Izraele. Izrael sám klade důraz na
stabilitu na Blízkém východě a má snahy o mír v regionu.

1.3. Politická scéna v Izraeli
Izrael je parlamentní demokracií, která se skládá z exekutivní, legislativní a soudní moci.
Hlavou státu je prezident – nyní Re’uven Rivlin, následuje parlament – Knesset, vláda – kabinet
ministrů – předsedou nyní Benjamin Netanyahu a justice. V některých ohledech je izraelská
demokracie specifická – například v ohledu náboženství kdy majoritním je judaismus a také ve
vztazích mezi Židy a Araby žijícími v Izraeli.
V Izraeli jsou většinou tvořeny větší koalice a vítězná strana nezískává většinu.13a
Předposlední volby v roce 2015 vyhrála strana Likud Benjamina Netanyahua. Ten složil
koalici ze stran United Torah Judaism, Shas, Kulanu a the Jewish Home. Strany měly
dohromady pouze 61 křesel ze 120, tedy těsnou nadpoloviční většinu.13
12
How Israel Confronts the Next Generation of Threats. 2015. Dostupné online z:
https://www.belfercenter.org/sites/default/files/files/publication/IDF%20doctrine%20translation%20%20web%20final2.pdf [citace 10.5.2019]

13
Knesset elections 2015. Dostupné online z:
https://knesset.gov.il/description/eng/eng_mimshal_res20.htm [citace 26.12.2018]
13a

ČEJKA, Marek. Judaismus a politika v Izraeli. Vyd. 3., rozš. Brno: Společnost pro odbornou literaturu Barrister & Principal, 2009. ISBN 978-80-87029-39-8. S.19-21
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Izrael v dubnu 2019 prošel předčasnými volbami. Důvodem těchto předčasných voleb byl
rozpad koalice a neshody při schvalování zákonů, ale částečně i korupční aféry premiéra
Benjamina Netanyahua, který se i přes to těší u Izraelců stále velké popularitě.14
Výsledky předčasných voleb v dubnu 2019 dopadly velmi těsně, nová strana bývalého
náčelníka generálního štábu Bennyho Gance získala stejný počet křesel, jako strana Likud
Benjamina Netanyahua. Sestavením vlády byl ale pověřen Benjamin Netanyahu. Pokusy o
sestavení vlády se nepodařily, a tak čekají Izrael v září 2019 další předčasné volby.
Hlavní levicovou politickou stranou v Izraeli je Ma’arach – Izraelská strana práce. Strana
Ma’arach vznikla spojením třech levicových stran v Izraeli-Mapai (Dělnická strana Izraele) a
Ahdut Ha’avoda Poalei Tziyon (Jednota práce) a Rafi (Kandidátka izraelských pracujících).
Nejdříve vznikla v roce 1965 koalice stran Mapai a Ahdut Ha’avoda Poalei Tziyon. Ve volbách
do šestého knessetu tato koalice vyhrála. Existence této koalice ale netrvala dlouho, pouze od
roku 1965 do roku 1968, kdy se obě strany Mapai a Ahdut Ha’avoda Poalei Tziyon spojily ještě
s další stranou Rafi a vytvořily společně tak Ma’arach (Stranu práce).15
Strana práce má ve své platformě obsaženou pluralitu a rovnocennost v izraelské společnosti,
volný obchod, ovšem s vlastní ekonomickou politikou.16 Dále má ve svém programu
samozřejmě představu o Izraeli bez terorismu a válek, neposkytování finančních prostředků na
závody ve zbrojení apod. Chtěli by dosáhnout takové politiky, aby byl ukončen konflikt mezi
Izraelci a Araby. Budoucnost bez terorismu a válek dodá nové možnosti vyrůstající generaci a
Izrael tak bude silnější a bezpečnější zemí.
V oblasti bezpečnosti má Strana práce v programu hlavně rozvoj bezpečnostních složek,
inovace bezpečnostních technologií. Dále bude bojovat proti nedemokratickým ideologiím,
zbraním hromadného ničení a samozřejmě proti zemím jako je Irák nebo Írán.
V domácí politice je jednoznačně označen Jeruzalém jako hlavní město Izraele a pod jeho
plnou správou. Dále Izrael nebude podporovat návrat území pod správou Izraele Palestincům a
pod jejich vlastní správu.17

14

Izrael čekají v dubnu předčasné volby. K pádu vlády přispěl spor o vojnu pro ultraortodoxní židy. ČTK, ČT24,
Reuters, Haarec, Times of Israel, Jerusalem Post. Dostupné online z:
https://ct24.ceskatelevize.cz/svet/2689076-izrael-cekaji-v-dubnu-predcasne-volby [citace 26.12.2018]
15
Ma'arach - Labor Alignment Party. Dostupné online z: http://www.zionismisrael.com/dic/Labor_Alignment.htm [citace 10.12.2018]
16
NIKITINA, Galina. The state of Israel: a historical, economic and political study. Moscow: Progress,
1973. S.77
17
As approved at the 6th Party Congress in May 1997. Dostupné online:
https://www.jewishvirtuallibrary.org/party-platform-of-the-labor-party [citace 10.12.2018]
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Ve vztahu s Libanonem Izrael respektuje stanovené hranice, jako pojistku míru. Považuje
Libanon za suverénní a nezávislý stát. Izrael se bude snažit udržovat s Libanonem normální
diplomatické vztahy, ale zároveň bude plně chránit obyvatele své země na severu Izraele.18
Strana Ma’arach je nyní známá jako Izraelská strana práce, působí samozřejmě i na současné
politické scéně. Představiteli Izraelské strany práce byli například Levi Eshkole, Golda Meir,
Yitzhak Rabin, Šimon Peres. Nynějším předsedou Izraelské strany práce je Jicchak Herzog.

Hlavní pravicovou politickou stranou v Izraeli je Likud. Strana Likud vznikla v roce 1973
spojením několika stran (Herut, National list, Labor Movement for Greater Israel, Liberal party,
Free center) před volbami do osmého Knessetu. Stěžejní postavou strany Likud byl Menachem
Begin – lídr pravicového křídla v izraelském politickém spektru. Jeho úspěchy jsou například
strategická dohoda s Egyptem, bombardování atomového reaktoru v Iráku.19
Strana Likud zastává principy volného obchodu, rovnosti, ctění židovské kultury a tradice. Od
90. let 20. století se strana Likud snaží převádět státní majetek do soukromé sféry a více
investovat do high-tech technologií (dnes je Izrael jedním z nejvyspělejších států, co se týká
high-tech technologií). Likud se také zabývá rodinnou politikou – daňové úlevy pro pracující
rodiče, zdarma zubařská péče pro děti do 12 ti let, výstavba nových bytů v Izraeli apod.19a
Oblast bezpečnosti řadí Likud na první místo ve svém programu. Bezpečnost pro Izrael a
izraelské občany je pro něj samozřejmě prioritou. Ve své platformě z roku 1977 strana Likud
uvádí, že bude vždy spolehlivým partnerem v mírových dohodách a jednáních jak se svými
sousedními státy, tak s národy.20
Představiteli strany Likud byli například Menachem Begin, Ariel Šaron a nesmíme opomenout
ani současného předsedu strany Likud Benjamina Netanyahua.

18
Labour party:History & Overview. Dostupné online z:
https://www.jewishvirtuallibrary.org/history-and-overview-of-the-labor-party [citace 8.12.2018]
19
History of the movement. Dostupné online z: https://www.likud.org.il/en/about-the-likud/historyof-the-movement [citace 8.12.2018]
20
Likud Party: Original Party Platform (1977). Dostupné online z?
https://www.jewishvirtuallibrary.org/original-party-platform-of-the-likud-party Likud Party: Original
Party Platform (1977). Dostupné online z? https://www.jewishvirtuallibrary.org/original-partyplatform-of-the-likud-party [citace 8.12.2018]
19a

ARIAN, Asher. Politics in Israel: the second generation. Rev. ed. Chatham: Chatham House Publishers, 1989.
ISBN 0-934540-80-2. S.267-270
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2. Vznik Izraele
Do roku 1948 bylo území, kde leží dnešní Izrael pod správou Velké Británie. Nejdříve byly
snahy o rozdělení území (Palestiny) na Židovskou část a Arabskou část, a to pod správou Velké
Británie.21

22

Z mapy vyplývá, že tento návrh nemohli Židé ani Arabové přijmout. Rozdělená území obou
národů, Jeruzalém výlučně na území Arabů, odtržení části židovského území na severu a části
arabského území na jihozápadě. Takovéto řešení tedy neprošlo ani u jedné ze zúčastněných
stran, a tak Velká Británie, která byla po 2. světové válce velmi ekonomicky vysílená, předala
problémy území Palestiny Organizaci spojených národů (dále jen OSN).23

21

ČEJKA, Marek. Izrael a Palestina: minulost, současnost a směřování blízkovýchodního konfliktu. Brno:
Centrum strategických studií, 2005. ISBN 80-903333-9-7. S.67

22

Mapa. [citace 25.4.2018] Dostupné online z:
http://www.wikiwand.com/cs/Britsk%C3%BD_mand%C3%A1t_Palestina

23

TERNER, Erich. Stát Izrael: encyklopedický přehled. 2. aktual. a rozš. vyd. Pardubice: Kora, 1993. ISBN 8085644-00-2. S.9
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V roce 1947 byla v OSN ustanovena komise The United Nations Special Committee on
Palestine (UNSCOP).24 Jejími členy bylo 11 reprezentantů z členských zemí OSN (Švédsko,
Československo, Austrálie, Guatemala, Írán, Indie, Mexiko, Kanada, Jugoslávie, Peru,
Nizozemí).25 Předsedou této komise se stal Emil Sandström (Švédsko).
Od této komise se distancovali Arabové, neboť neuznávali nic jiného než vznik jediného
Arabského státu. Díky tomuto faktoru komise komunikovala spíše se sionisty – tedy Židy a
vydala se na pětidenní pobyt na území Palestiny. Komise zde vypracovala zprávu, ve které
vyzvala k ukončení britského mandátu a vyzvala k řešením, která by vyústila k osamostatnění
území. Plán na rozdělení Palestiny obsahoval vymezení hranic mezi židovským a arabským
státem.26
„Palestina byla rozdělena do osmi částí, z níž tři měly příslušet židovskému státu a tři
arabskému. Sedmou částí bylo město Jaffa, které mělo tvořit arabskou enklávu uvnitř
židovského státu. Osmá část, Jeruzalém, měl pro svá etnická i náboženská specifika dostat
zvláštní status corpus separatum a neměl být součástí ani židovského, ani arabského státu.
Město mělo být spravováno Poručenskou radou OSN.“27
Vznik Izraele se datuje na 15. květen 1945, kdy byl stanoven oficiální konec britského mandátu.
Už 14. května 1945 se v muzeu v Tel Avivu sešli členové Prozatímní státní rady v čele s
Davidem Ben Gurionem, který zde přečetl Deklaraci izraelské nezávislosti. A následující den
– což bylo 15. května 1945, byl stát Izrael uznán Spojenými státy americkými, Sovětským
svazem a později i dalšími státy, kromě arabských. Vzápětí začala první izraelsko-arabská válka
– válka za nezávislost.28

24

ČEJKA, Marek. Izrael a Palestina: minulost, současnost a směřování blízkovýchodního konfliktu. Brno:
Centrum strategických studií, 2005. ISBN 80-903333-9-7. S.67
25
Tamtéž .S.67
26
Tamtéž S.67
27
28

Tamtéž S.67
ČEJKA, Marek. Izrael a Palestina: minulost, současnost a směřování blízkovýchodního konfliktu. Brno:

Centrum strategických studií, 2005. ISBN 80-903333-9-7. S.78
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3. Historie válek a vlád Izraele v konfliktech 1948 – současnost
Vztahy mezi Araby a Židy byly již před vznikem Izraele napjaté a po vzniku Izraele se vyhrotily
okamžitě. Nastaly série válek, bojů, odpalování raket, dnes již také vypouštění létajících draků
a nafukovacích balónků se zápalným systémem, který ničí půdu Izraele. V této kapitole bych
ráda přiblížila války probíhající ve 20. století a i války, které dodnes nejsou ukončeny.
3.1 Válka za nezávislost
Válka za nezávislost je případem konvenční války s několika státními aktéry. Rok 1948 byl
pro Izrael rokem přelomovým. Následující mapa ukazuje území Izraele před a po Válce za
nezávislost. Ani jeden národ nebyl před rokem 1948 plně spojen s veškerým jeho územím.
Izraelci byli rozděleni na severu a Arabové byli rozděleni mezi Gazou a Jeruzalémem.
Mapa nám ukazuje, jak vypadal Izrael v roce 1947, ještě před válkou za nezávislost a následně
v roce 1949 po skončení války. Izrael po válce získal arabská území na severu podél hranice s
Libanonem a jihozápadě podél hranic s Egyptem. Hlavním získaným územím je město
Jeruzalém, považovaném Izraelci za hlavní město Izraele.

29

Po Válce za nezávislost se území Izraelců propojilo, získalo Západní Jeruzalém, část území
Gazy a také zvětšili hranici s Libanonem.
Válka za nezávislost měla tři fáze – první fáze byla od 30. listopadu 1947 do 14. května
1948, druhá fáze od 14. května 1948 do 11. června 1948 a třetí fáze od 9. července 1948 do
29

Mapa. Dostupné z: https://www.valka.cz/13650-Americko-izraelske-vztahy-Prilohy [citace 9.5.2018]
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19.července 1948. První fáze započala již šest měsíců před prohlášením o vzniku státu Izrael
vyřčeném a podepsaném Davidem Ben Gurionem v pátek 14. května v Tel Avivu. I když se
měly britské jednotky stáhnout až v sobotu 15. května a vznik Izraele měl být podepsán až
v tento den, bylo vše připraveno a podepsáno již v pátek 14. května, kvůli židovskému
Shabbatu, kdy Židé nepracují, ani nic nepodepisují. Od 20. listopadu 1947 bojovali Izraelci s
menšími arabskými skupinami.30 V druhé fázi - 14. května překročily irácké jednotky řeku
Jordán a vstoupily tak na izraelské území. Následovaly je jednotky syrské, zajordánské armády
z východu, z jihu do Izraele přicházela egyptská armáda, ze severu libanonské jednotky.
Nezávislost státu Izrael byla trnem v oku všech okolních arabských států.
Bez pomoci ostatních by ale Izrael ve válce za nezávislost neuspěl. Zásluhu na jeho vítězství
mělo i tehdejší Československo, které i přes embargo na vývoz zbraní, dodalo Izraeli výzbroj
včetně nábojů, pušek a kulometů. Československo vycvičilo izraelské letce, vojáky, tankisty na
začátku roku 1948 v operaci DI – Důvěrné Izrael, ještě před únorovým převratem.
Početní převaha armád arabských států byla nepřehlédnutelná. Do Izraele proto proudily
stovky dobrovolníků z celého světa, aby se zařadily po boku izraelských vojáků v boji. Tisíce
Židů bylo propuštěno z internačních táborů na Kypru a Velké Británii, a ty tisíce mířily přímo
na bojiště. V červnu 1948 vyhlásila OSN příměří. Egypt a Sýrie nebyli ochotni přistoupit na
následné prodloužení příměří, a tak začala druhá fáze bojů. Izrael v době příměří shromažďoval
zbraně a tvořil novou strategii proti arabským armádám. Po bojích získalo Jordánsko Západní
břeh a Jeruzalém, Egypt Negevskou poušť, Izrael západní část Galileje. Pro ukončení bojů opět
zasáhla OSN a pod jejím dohledem byly stanoveny hranice příměří. V čele Izraele ve Válce za
nezávislost byl otec Izraele David Ben Gurion, který právě 14.května v Tel Avivu přečetl
deklaraci o nezávislosti státu Izrael.31
David Ben Gurion vydal 22. července 1948 prohlášení, kde zmiňuje opakovanou snahu
Organizace spojených národů o příměří, které Izrael pokaždé akceptoval, nicméně Arabové
toto příměří nikdy neakceptovali. Po 19. červenci zřídila Organizace spojených národů pozici

30

16 Report to the State Council by Prime Minister and Minister of Defence Ben-Gurion. Dostupné online:
https://mfa.gov.il/MFA/ForeignPolicy/MFADocuments/Yearbook1/Pages/16%20Report%20to%20the%20State
%20Council%20by%20Prime%20Minister%20a.aspx [citace 8.5.2018]
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mediátora mezi Izraelem a Araby. Nicméně David Ben Gurion varoval, že pomoc mediátora tu
vždy nemusí být a Izraelci musí být připraveni na nové boje bez pomoci třetí strany.32

Při vzniku Izraele vznikla levicová vláda Davida Ben Guriona. David Ben Gurion byl
předsedou Izraelské strany pracujících – Worker’s party of Eretz Yisrael známou jako Mapai.
Tato strana byla dominantní politickou stranou v Izraeli až do roku 1968, kdy se sloučila se
Stranou práce – dnes sjednocený název Izraelská strana práce.64
Samotná osobnost Davida Ben Guriona vešla do dějin Izraele jako ikona. Již před vznikem
státu Izrael patřil k předním osobnostem židovského národa. Měl snahy posílit ozbrojené složky
Hagana, které se pak staly oficiální armádou Izraele. David Ben Gurion bojoval za to, aby
hlavním městem Izraele byl sjednocený Jeruzalém.
Když byl 14. května jmenován premiérem a zároveň ministrem obrany Izraele, přijel do
Jeruzaléma a do deníku si zapsal: „Přijel jsem do Jeruzaléma brzy ráno a našel jsem to město
radostné a šťastné. Lidé tancovali v ulicích a na nádvoří budovy Židovské agentury se
shromáždil velký zástup. Abych vám řekl pravdu, radost nebyla součástí mne, ale ne proto, že
bych nedocenil rozhodnutí OSN. Spíš jsem věděl, co přijde-válka se všemi arabskými
armádami.“65
Boj za Jeruzalém neustal dodnes, a tak je osobnost Davida Ben Guriona a jeho snahy o
Jeruzalém jako hlavní město Izraele stále vizí mnoha Izraelců.
David Ben Gurion vedl válku o nezávislost v roce 1948, věděl, že přijde brzy poté, co se
prohlásí nezávislost a vznik Izraele. Během války v roce 1949 nechal přemístit vládu z Tel
Avivu do Jeruzaléma, aby dal jasně najevo, že toto místo patří Izraelcům. David Ben Gurion
dokázal velice rychle uskupit izraelské ozbrojené složky – Israel Defence Forces, musel učinit
tak ze dne na den, aby mohl být Izrael dobře chráněn.
David Ben Gurion odešel z vlády v roce 1963. Sám uvedl, že odchází čistě z osobních
důvodů. Spekulovalo se ale, že nesouhlasil s určitými kroky zbytku vlády, jako například o
izraelském jaderném programu a o spolupráci s Německem. Důvodem nesouhlasu s Německem
bylo podílení se německých vědců na dodávkách zbraní – raket pro Egypt.66 O izraelském
jaderném programu nejsou dosud záznamy.
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David Ben Gurion se k situacím vyjadřoval i po odchodu z vlády. Například při Šestidenní
válce striktně nesouhlasil s preventivním náletem na egyptské vzdušné síly. Prosazoval politiku
mírových jednání a co nejméně násilí.

3.2 Válka na Sinaji
Válka na Sinaji byla součástí Suezské krize vypuknuté v říjnu roku 1956. Po převratu v
Egyptě v roce 1952 se k moci dostal Gamál Násir a stal se tak egyptským prezidentem. V té
době Suezský průplav – jako důležitou dopravní spojnici kontrolovala Velká Británie a Francie.
Ty také za proplutí inkasovaly poplatky. Egyptský prezident Násir ale chtěl, aby poplatky za
proplutí zůstávaly Egyptu, jakožto státu, ke kterému geograficky Suezský průplav patří. V
červenci 1956 prezident Násir Suezský průplav znárodnil.33
Velká Británie a Francie viděly v egyptském prezidentovi hrozbu a také hrozbu uzavření
strategické spojnice v důsledku znárodnění. V říjnu 1956 se tak sešli Velká Británie, Francie a
Izrael ve francouzském městečku Sévres a dohodli se na dalším postupu. Vzhledem k tomu, že
Spojené státy americké se nehodlaly této akce zúčastnit, zůstaly v tom Velká Británie a Francie
samy. A protože věděly, jak jsou izraelsko-egyptské vztahy napnuté, kvůli nedávno skončené
válce za nezávislost, byl Izrael potencionálním partnerem při plánování bojů o Suezský průplav.
V Sévres se státy dohodly a Izrael zaútočil na nepřipravenou egyptskou armádu sám, jak bylo
dohodnuto. Příprava útoku byla svěřena zkušenému Arielu Šaronovi, pozdějšímu předsedovi
vlády.34 Druhý den vydala Francie společně s Velkou Británií ultimátum jak pro Egypt, tak pro
Izrael. Podle naplánovaného harmonogramu války ze Sévres, Egypt ultimátum odmítl, a tak
mohla spojenecká vojska zahájit bombardování Egypta
– hlavně leteckých základen a pozic u Suezského průplavu. Největší strach byl o možné
vypuknutí 3. světové války, protože prezident Násir byl velmi nakloněný Sovětskému svazu.
Naštěstí se tak nestalo a později byl Suezský průplav hlídán vojáky OSN – tzv. „modrými
přilbami“ a Suezský průplav byl opět volný.35
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U moci byl v Izraeli v době Suezské krize David Ben Gurion z levicové strany pracujících.
Ten také jednal s Velkou Británií a Francií v Sévres a dal pokyn k útoku na Egypt.36

3.3 Šestidenní válka
Jako důvod rozpoutání Šestidenní války se všeobecně uvádí uzavření Tiranské úžiny –
jediného přístupu Izraele k Rudému moři, egyptským prezidentem Gamálem Násirem.
Šestidenní válka je tak dalším příkladem konvenční války se státním aktérem.
A tak 5. června 1967 vzlétlo izraelské letectvo a zničilo většinu egyptského, iráckého,
syrského a jordánského letectva. Ztráta byla přes 400 letadel. Tento masivní útok zdevastoval
bojeschopnost arabských jednotek a nedodal jim ani potřebnou odhodlanost a náboj do dalších
bojů. Útok Izraelců na egyptské letectvo byl zásadní pro vývoj a následně i výhru
v Šestidenní válce.37
Velitelem jižních izraelských vojenských jednotek byl v době šestidenní války již generál
Ariel Šaron. Vedl jedny z prvních útoků na egyptské bojové jednotky. Generál Ariel Šaron,
který byl zmíněn již v předešlé kapitole o válce na Sinaji, opět předvedl své taktické schopnosti
a dokázal egyptské jednotky zahnat pryč z izraelského území ve velmi krátkém čase.38
Šestidenní válka ale nebyla jen o dobytí vzdušného prostoru. Arabská i izraelská vojska byla
připravena k boji. Během několika hodin bylo z izraelské strany informováno Jordánsko, které
pro výstrahu odstřelovalo Staré město v Jeruzalémě, že pokud zastaví palbu, Izraelci palbu
neopětují.39 Na Jordánsko, respektive na jordánského krále Husajna, byl ale vyvíjen tlak ze
strany egyptského prezidenta Gamála Násira, aby se zapojil do bojů proti Izraeli a pomohl tak
ostatním arabským státům jej porazit. Gamál Násir k tomu využil nevědomost jordánského
krále a řekl mu, že většina izraelských útoků byla odražena, a tak není důvod se bát vstoupit do
bojů s oslabeným Izraelem. Jenže opak byl pravdou a Izrael naopak na všech bojištích vyhrával.
Izraelské síly se dostaly až za Golanské výšiny a měly možnost táhnout na
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hlavní město Sýrie – Damašek, ten byl ale pod ochrannou rukou Sovětského svazu a Izrael se
tak stáhl zpět na Golanské výšiny.40
Po Šestidenní válce se změnila mapa Izraele. Izrael nyní ovládal poloostrov Sinaj, Západní
břeh Jordánu a Golanské výšiny. A po desítkách let mohli Izraelci stanout u Zdi nářku
v Jeruzalémě.
V Izraeli byla v té době u moci vláda Leviho Eshkola. Levi Eshkol byl levicový politik a
nástupce Davida Ben Guriona. V 50. letech byl zvolen do Knessetu za stranu Mapai, která se
později spojila se stranou Achdut ha-avoda a vytvořili tak stranu M’arach – Stranu práce.
Před Šestidenní válkou Levi Eshkole vytvořil tzv. Vládu národní jednoty, ministrem obrany se
stal Moshe Dayan. Poprvé také na politické scéně vyniklo jméno Menachima Begina, který se
později stal prvním pravicovým izraelským premiérem.
4. června 1967 schválila vláda ustanovení, kdy zmocňovala premiéra Leviho Eshkola a
ministra obrany Moshe Dayana k všem úkonům zajišťujících ochranu a obranu Izraele.41
Po skončení války 12. června 1967 vydal Levi Eshkole prohlášení, kde vyzdvihl práci a
odvahu všech vojáků i civilistů Izraele, kteří se nebáli nasadit svůj vlastní život pro svoji vlast.
Dále, že Izrael se musí co nejrychleji vrátit do svého běžného života a armáda do bojeschopného
stavu. Izrael je nyní silnější než kdy před tím, zněla jedna z posledních vět tohoto prohlášení.42
Šestidenní válka prověřila nejen bojeschopnost izraelské armády a schopnost její rychlé
reakce, ale také jednání vlády Leviho Eshkola a jeho spolupracovníků pod tlakem.
Levi Eshkole byl na pozici premiéra nástupcem Davida Ben Guriona. Stejně jako David Ben
Gurion byl i on levicovým premiérem a zároveň ministrem obrany. Spojil stranu Mapai se
stranou Achdut ha-avoda a vytvořil stranu M’arach – Stranu práce. V průběhu svého funkčního
období vytvořil plný diplomatický vztah se Západním Německem a vyzbrojil izraelskou
armádu především americkými zbraněmi. Vrcholem jeho kariéry byla Šestidenní válka. Do čela
vedení armády postavil osobnost Moshe Dayana, který byl vynikajícím vojákem již před
vznikem Izraele v řadách Hagany.
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S tímto vedením Izrael dokázal porazit Egypt, Sýrii, Jordánsko, a znovu získat ztracená území
během Války o nezávislost za šest dní.43
Levi Eshkole prosazoval spíše armádní než mírová řešení. V Šestidenní válce jeho strategie
přinesla Izraeli více, než se očekávalo.

3.4 Jom Kippurská válka – Pátá arabsko-izraelská válka
Tato válka propukla na židovský svátek Jom Kippur (Den smíření), který je jedním z
nejvýznamnějších v židovském kalendáři. Izrael v září roku 1973 díky zpravodajské službě
Mossad útok očekával, jako varování chtěli někteří Izraelci provést nálet na Sýrii, tyto návrhy
však tehdejší předsedkyně vlády Golda Meirová zastavila, neboť pomoc Spojených států
amerických (diplomatická a materiální) při útoku arabských zemí závisela na tom, zda Izrael
bude agresor nebo oběť. Strategie byla tedy jasná – počkat na útok arabských zemí a následně
reagovat. Jediná aktivita Izraele bylo přesunutí tanků k Suezskému průplavu.
6. října odvysílalo egyptské rádio nepravdivou zprávu o tom, že Izraelci napadli Rás
Za´faránu a proto musí Egypt reagovat.44
Ze strany Suezského průplavu útočili Egypťané a na Golanských výšinách se objevila
syrská armáda vybavena starými tanky T-55 sovětské výroby. Výhodou syrské armády byla
početní převaha tanků i vojáků. Izrael bohužel takové kapacity jako syrská armáda nebo
egyptská nikdy k dispozici neměl. Izrael vždy spoléhal na svoji lepší technickou vybavenost a
umění vést válku. Na Golanských výšinách měli Izraelci výhodu svých tanků. Tanky S’hot
Kal45 měli větší palebný rozsah, než tanky syrské armády tzn., že pokud chtěl syrský tank
zasáhnout izraelský tank, který byl níže než on sám, musel syrský tank popojet níže, aby dostal
do zaměřovače izraelský tank. Zatímco izraelské tanky mohly zasáhnout svého protivníka
mnohem jednodušeji.
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Dalším trumfem izraelské armády byly letouny McDonnell Douglas F-4 Phantom, které
byly v Jom Kippurské válce hlavním stíhacím bombardérem. Tyto letouny mohly nést rakety
vzduch-vzduch a v prvních dnech války ničily pontonové mosty postavené egyptskou armádou
přes Suezský průplav.46
Na začátku Jom Kippurské války byli Izraelci na pokraji porážky, ztratili svoji pověst
neporazitelnosti a vývoj války pro Izrael nevypadal pozitivně. Letouny Phantom byly pro
případ, že se bude rozhodovat o osudu Izraele, vybaveny jadernými pumami o síle 20 kilotun.
Těchto jaderných pum bylo 13. V Jom Kippurské válce nebyly nikdy použity.47 Vzhledem k
této skutečnosti mohla konvenční válka přerůst v nekonvenční válku státních aktérů.
V období Jom Kippurské války byla u moci vláda premiérky Goldy Meirové, která byla
první a zároveň poslední ženou na postu předsedkyně vlády Izraele. Golda Meirová byla na
postu premiérky od roku 1969 do roku 1974. Bylo jejím snem stát se předsedkyní vlády již od
vzniku Izraele.47a Její politickou stranou / základnou byla Ma‘arach, která byla seskupením
levicových stran. Ma‘arach jedinou stranou v historii izraelských vlád, která měla absolutní
většinu mandátů v Knessetu. Strana Ma‘arach byla stranou pokračující v politice Davida Ben
Guriona a prosazovala mírovou cestu Izraele. Dalšími podstatnými součástmi vlády byla
Národní náboženská strana známá pod zkratkou Mafdal a představovala zástupce sionismu,
dále pak strana Pokrok a rozvoj, která byla stranou izraelských Arabů a byla jedinou arabskou
stranou, která měla v Knessetu takový úspěch.48
Ministrem obrany byl v tomto období Moshe Dayan s charakteristickou černou páskou
přes levé oko. Moshe Dayan byl v období před vznikem Izraele zakladatelem podzemního hnutí
Hagana. Jeho největším úspěchem bylo vedení Šestidenní války společně s Arielem Šaronem,
které vešlo do izraelských dějin jako jedno z nejúspěšnějších vedení války.49
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Izraelská armáda měla v Jom Kippurské válce jen velice málo času na mobilizaci a zajištění
nejdůležitějších pozic. Přesto zvítězila a získala ještě více, než měla před Jom Kippurskou
válkou. Největší pomoc izraelské armádě poskytly Spojené státy americké, kde velkou roli hrál
Henry Kissinger (tehdejší ministr zahraničí Spojených států amerických), zajistil dodávky
zbraní a díky nim měla izraelská armáda dostatek výzbroje pro své vojáky.
Poslední, a již zmíněnou, pojistkou byly bombardéry Phantom nesoucí 13 jaderných hlavic
pro případ, že izraelská armáda útok egyptské a syrské armády nezvládne a existence státu
Izrael bude ohrožena. Nestalo se tak díky vyspělé technice, pomoci Spojených států
amerických, ale také díky vytrvalosti a hrdinství izraelských vojáků a jejich velitelů a
houževnatosti a pevné ruky premiérky Goldy Meirové.50
Jom Kippurská válka měla být odpovědí a pokusem o znovuzískání ztracených území
Golanských výšin Sýrie a Sinajského poloostrova Egypta za Šestidenní války.
Jedinou ženou v čele vlády Izraele byla Golda Meirová. Nastoupila po smrti Leviho
Eshkola, a stejně jako on byla také z levicové strany Ma‘arach.
Jako žena v čele vlády razila politiku mírových dohod a snažila se pro situaci na Blízkém
východě najít diplomatická řešení. Velice často cestovala i mimo Blízký východ a pro Izrael
tak navazovala cenné diplomatické kontakty. Cesta diplomatických řešení se ale vytratila v
momentě útoku na Izrael v roce 1973, kdy začala Jom-Kippurská válka. V tento moment musela
Golda Meirová začít přemýšlet vojensky, izraelské obranné síly vedl opět Moshe Dayan. Golda
Meirová věděla, že on je člověk na správném místě a věřila, že válku povede k výhře. Moshe
Dayan se stal jako David Ben Gurion národním hrdinou. V začátcích Jom-Kippurské války
Golda Meirová následovala koncepci, která ukazovala strategii použitou v Šestidenní válce –
ukázat sílu izraelských ozbrojených sil. Tato demonstrace izraelských ozbrojených sil se
zhroutila v momentě překvapivého útoku Egypta a Sýrie. Nakonec ale Golda Meirová dovedla
Izrael k vítězství.51
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Odstoupila z úřadu rok po Jom-Kippurské válce. Její definice Palestinského národa byla, že
Palestinci jsou stvořeni jen pro to, aby zničili židovský národ. V tomto duchu nesla celou
svoji politickou kariéru, ale i přes tento názor zastávala politiku diplomatických jednání.51a

3.5 První válka s Libanonem
Po válce Izraele o nezávislost do Libanonu uprchlo několik desítek tisíc Palestinců, kteří byli
vyhnáni z nově nabytého území Izraelem.
Na území Libanonu také operovala a rozrůstala se Organizace pro osvobození Palestiny,
která podnikala výpady proti izraelským jednotkám na hranicích Izraele a jižní oblasti
Libanonu. Konflikt eskaloval v roce 1982, kdy ozbrojený útočník těžce zranil izraelského
velvyslance v Londýně Shloma Argova. Argov přežil, nicméně těžce ochrnul. V tu dobu v
Libanonu na jižních pozicích odstřelovala Organizace pro osvobození Palestiny izraelské
severní osady (oblast Galilei). Útok na Agrova byl tedy posledním impulsem pro izraelskou
vládu se rozhodnout o invazi do Libanonu a zničit tak pozice Organizace pro osvobození
Palestiny. Tehdejší premiér Izraele Menachem Begin nazval tuto operaci jako „Operace Mír
pro Galileu“.51
Původně měly izraelské ozbrojené síly zlikvidovat pozice Organizace pro osvobození
Palestiny, zkontrolovat území a vrátit se zpět na své původní pozice, operace měla trvat pouze
tři dny. Tehdejší ministr obrany Ariel Šaron byl ale přesvědčen, že pokud by se izraelské
ozbrojené síly dostaly až do Bejrútu, kde sídlilo velitelství Organizace pro osvobození Palestiny
a také samotný vůdce Jásir Arafat, mohly by jej vyhnat a zničit celé velitelství.
Izraelské ozbrojené síly tak nakonec dorazily až do Bejrútu. Velitelství Organizace pro
osvobození Palestiny se evakuovalo i za soustavného bombardování izraelským
dělostřelectvem. Jásir Arafat nakonec z Bejrútu odjel. V jednu chvíli měl izraelský odstřelovač
možnost jej zabít, ale z Izraele zněl požadavek, že ho chtějí živého. Jásir Arafat měl tím pádem
volnou cestu a nikdo ho nezadržel.
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Kontroverzním a pro svět šokujícím okamžikem této války byl masakr v táborech pro uprchlíky
Šatíla a Sabra. Po zavraždění nového prezidenta Libanonu Bašíra Džamá’íla, který se přikláněl na
stranu Izraele a pocházel z křesťanského hnutí Falangistů, se právě tato skupina rozhodla vrahy
nalézt.52 K vraždě se přihlásili palestinští muslimové.
Izraelci tyto dva uprchlické tábory obklíčili a neprodyšně uzavřeli. Falangisté vtrhli do těchto
uprchlických táborů a zmasakrovali všechny přítomné, nedělali rozdíl mezi ženami, muži, dětmi.
Izraelské ozbrojené síly pak vysvětlovaly, že si myslely, že falangisté hledají pouze viníky a

nevinné uprchlíky ponechají na živu. Tento incident měl velký mediální ohlas a šokoval lidi po
celém světě. V Tel Avivu propukly masové demonstrace pro podporu vyšetření masakru v
uprchlických táborech. Dokonce i část izraelských ozbrojených sil se vzepřela, že velitelé měli
mít informace o tom, co vše se může v Libanonu odehrát.53
Ustanovená vyšetřovací komise nakonec došla k závěru, že izraelské jednotky nenesou
žádnou vinu. Na druhé straně zpráva vyšetřovací komise zkritizovala postup tehdejšího ministra
obrany Ariela Šarona, že nedokázal lépe vydávat rozkazy a zabránit tak masakru.
Po ukončení války vyklidila Organizace pro osvobození Palestiny své pozice v Libanonu.
Zároveň byla vytvořena bezpečnostní zóna mezi Izraelem a Libanonem, kde dohlíží na pořádek
obě dvě strany – jak izraelská, tak libanonská. Tuto bezpečnostní zónu opustil Izrael v roce
2000. Válka oficiálně skončila až v červenci roku 2000.54
Trvalým a momentálně narůstajícím problémem v Libanonu je politické a militantní hnutí
Hizballáh, které po volbách na jaře roku 2018 výrazně posilnilo a bude tak v libanonské vládě
zastávat nezanedbatelnou pozici. Hizballáh je šíitské hnutí a Izrael ho považuje za jednu z
největších hrozeb v oblasti terorismu na Blízkém východě. V roce 2006 vyústil konflikt mezi
Hizballáhem a Izraelem do války, kterou zapříčinil Hizballáh zabitím tří izraelských vojáků u
hranic s Libanonem. Izrael odpověděl nálety na pozice Hizballáhu v Libanonu. Tato válka trvala
33 dní a nepřinesla vítězství ani jedné straně.55 Z údajů v roce 2016 Hizballáhu narostl počet
bojovníků na více než 45 000 a počty raket strmě stoupají. Ve srovnání s rokem 2006, kdy byl
Hizballáh schopen vystřelit 200 raket denně, dnes by jich mohlo být 1 500.56
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Trvalým a momentálně narůstajícím problémem v Libanonu je politické a militantní hnutí
Hizballáh, které po volbách na jaře 2018 výrazně posilnilo a bude tak v libanonské vládě
zastávat nezanedbatelnou pozici. Hizballáh je šíitské hnutí a Izrael ho považuje za jednu z
největších hrozeb v oblasti terorismu na Blízkém východě. V roce 2006 vyústil konflikt mezi
Hizballáhem a Izraelem do války, kterou zapříčinil Hizballáh zabitím tří izraelských vojáků u
hranic s Libanonem. Izrael odpověděl nálety na pozice Hizballáhu v Libanonu. Tato válka trvala
33 dní a nepřinesla vítězství ani jedné straně.55 Z údajů v roce 2016 Hizballáhu narostl počet
bojovníků na více než 45 000 a počty raket strmě stoupají. Ve srovnání s rokem 2006, kdy byl
Hizballáh schopen vystřelit 200 raket denně, dnes by jich mohlo být 1 500.56
Samotné hnutí Hizballáh (Boží strana) vzniklo pravděpodobně v roce 1982. Svět považuje
Hizballáh za teroristickou organizaci vzhledem k jeho aktivitám. Hizballáh je šíitské hnutí
působící hlavně na území Libanonu. Vzorem státního zřízení je pro Hizballáh Íránská islámská
republika a ideologickým vzorem Ajatolláh Chomejní. Hizballáh se snaží v Libanonu
vybudovat islámský stát, prioritou ale zůstává zničení Izraele a útočení nejen na izraelské
vojenské cíle, ale i na civilní objekty.57
Hizballáh má buňky v Evropě, Americe, Asii i Africe. Působí i ve svém ideálním státě – Íránu,
kde zastává roli tajné policie.
Hizballáh svou aktivitou, ať už jsou to ozbrojené konflikty, propaganda nebo veřejné služby,
které zajišťuje pro šíitskou komunitu a vytváří tak určitou paralelní islamistickou společnost,
kde jsou ukotveny ideologie „islámského odporu“ bojujícího proti útlaku a ponížení ze strany
Izraele a jeho spojenců včetně Západu.58
První válku s Libanonem můžeme označit za konvenční válku s nestátním aktérem –
Organizací pro osvobození Palestiny.

56
Hezbollah – from terror group to army. [online]. Dostupné z:
https://www.haaretz.com/st/c/prod/eng/2016/07/lebanon2/ . [citace 8.5.2018]
57

NASR, Vali. The Shia Revival. How Conflicts Within Islam Will Shape the Future. New York. W. W. Norton
and Company, Inc. 320 p.(2007) ISBN 0393329682.
58
FLANIGAN, S. T., ABDEL-SAMAD, M. (2009): Hezbollah’s Social Jihad: Nonprofits as
Resistance Organizations. In: Middle East Policy, Vol. 16, No. 2, s. 122–137. ISSN: 1475-4

31

3.6. Boj s Hamásem
Hamás je teroristickou organizací, která působí na území Palestinců. Nejvíce aktivní je v
pásmu Gazy na jihu Izraele, ale zastoupení má i na Západním břehu Jordánu. Teroristická
organizace Hamás má své místo i ve vládě Palestiny a obecně je Palestinci uznávána jako
právoplatná součást jejich země.
Hamás má dokonce vlastní webové stránky, kde uvádí, že Hamás je součástí palestinského
národa, bojuje za právo Palestinců na jejich vlastní stát a má snahu získat Jeruzalém pro sebe a
vyhnat Izraelce.59
Po roce 1948 bylo území Gazy Egypta a území Západního břehu Jordánska. V roce 1967
území Gazy a Západního břehu začali okupovat Izraelci z důvodu, že z historického hlediska
patří toto území Izraelcům a židovskému národu. Od té doby je v těchto oblastech problém a
konflikt přetrvává dodnes.
V roce 2005 se k moci v pásmu Gazy dostal Hamás. Vedení pásma Gazy není jeho silnou
stránkou, a tak vzrůstá nezaměstnanost, lidé nemají co jíst, chybí peníze a lékařskou péči
zajišťují humanitární organizace. Letiště zde není, proto všechny humanitární konvoje musí
přes Izrael nebo přes Egypt.60
Po celé délce „hranic“ Izraele s pásmem Gazy je vystavěn plot a nelze se dostat ven. Palestinci
neustále útočí na vojáky dohlížející na klid a pořádek podél plotu a snaží se dostat do Izraele.
Občas Palestinci proniknou a způsobí incident, například napadnou izraelského vojáka, nebo
zraní civilistu.
Izrael a jeho tajné služby se snaží z pásma Gazy dostat co nejvíce informací, aby mohli být co
nejlépe připraveni na potencionální útok. Proto často dochází k tomu, že určité palestinské
rodině, která má v rodině nemocné dítě / děti, je nabídnuta zdarma lékařská pomoc v Izraeli
(Izrael má jedno z nejvyspělejších a nejdražších zdravotnictví na světě), výměnou za informace
z pásma Gazy. Palestinci, vzhledem k žalostnému stavu zdravotnictví v pásmu Gazy, tuto
nabídku často přijmou a Izraelci tak mají možnost se dostat k nejčerstvějším informacím. Pokud
na tuto spolupráci mezi palestinskou rodinou a Izraelci přijde Hamás, palestinská rodina nemá
šanci přežít, je lynčována a většinou zavražděna za zradu vlastního národa.61
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Palestinci a hnutí Hamás ale sami používají děti často jako živý štít. Při protestech na
hranicích pásma Gazy a Izraele je často vidět, jak Palestinci do předních řad tlačí děti a většinou
i ženy, protože vědí, že izraelští vojáci nikdy nebudou střílet do davu, kde jsou děti a ženy. Také
při náletech na domy v pásmu Gazy, Palestinci vyndávají své děti na střechu, aby Izraelci
neshodili žádnou bombu. A Izraelci toto vyřešili výrobou nové bomby – tzv. knock on the roof,
která dopadne, nikoho nezraní, ale vydává ohlušující zvuk po velice dlouhou dobu, takže
Palestinci jsou nuceni vyjít z domu ven na ulici, pak už není těžké na dům shodit běžnou bombu
a zničit jej.62
S blížícími se oficiálními oslavami 70. výročí vzniku Izraele 14. května 2018, se stupňovaly
protesty jak v pásmu Gazy, tak na Západním břehu. Palestinci vyhrožovali, že 14. května
prolomí plot rozdělující pásmo Gazy a Izrael a tisíce Palestinců vniknou na území Izraele a
zmocní se jej. Izraelská strana nepředpokládala, že by se toto Palestincům někdy podařilo.
Izraelská armáda pásmo Gazy udržela a Palestinci se ani při oslavách 70. výročí vzniku Izraele
nedostali na izraelské území.63
Od roku 2005 kdy se Hamás dostal k moci v pásmu Gazy, jsou vlády Izraele nuceny řešit
problémy s touto teroristickou organizací. Napříč politickým spektrem se v řešení problému
pásma Gazy a Hamásu nese shoda. Izraelští vojáci jsou stále přítomni na izraelské „hranici“ s
pásmem Gazy, monitorovací zařízení jsou permanentně v pohotovosti a každý premiér Izraele
se touto problematikou intenzivně zabývá. Izrael se v tomto problému potýká s nestátním
akterém.
Izraelská armáda pásmo Gazy udržela a Palestinci se ani při oslavách 70. výročí vzniku
Izraele nedostali na izraelské území.
Od roku 2005 kdy se Hamás dostal k moci v pásmu Gazy, jsou vlády Izraele nuceny řešit
problémy s touto teroristickou organizací. Napříč politickým spektrem se v řešení problému
pásma Gazy a Hamásu nese shoda. Izraelští vojáci jsou stále přítomni na izraelské „hranici“ s
pásmem Gazy, monitorovací zařízení jsou permanentně v pohotovosti a každý premiér Izraele
se touto problematikou intenzivně zabývá. Izrael se v tomto problému potýká s nestátním
akterém.
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3.7. Post ministra obrany
Na závěr této kapitoly se ještě budu věnovat postu ministra obrany Izraele a postavě Moshe
Dayana.
V Izraeli byl často post ministrů obrany zastáván samotnými premiéry Izraele. Měli tak
v rukou větší pravomoc. Většina ministrů obrany pochází z řad izraelské armády, a to z jejích
nejvyšších míst – bývalí náčelníci generálního štábu, generálové. Jednou z nejvýraznějších
postav z dějin izraelského ministerstva obrany 2.poloviny 20.století je postava generála
Moshe Dajana. Byl charakteristický svou páskou přes levé oko, a desítkami let praxe z boje.
Narodil se v roce 1915, a již ve 13 ti letech vstoupil do řad jednotek Haganah. Od roku 1953
do roku 1971 byl šéfem izraelských speciálních jednotek.64
V roce 1973 Moshe Dayan neuvěřil tajným službám Izraele, že Egypt připravuje válku, a
tak nebyl Izrael v den D připraven plně na boj. V důsledku těchto skutečností a velké kritika
za to, že se dopustil takové chyby, opustil post ministra obrany. V roce 1977 byl ale znovu
zvolen do Knessetu za pravicovou stranu Likud, v té době vedenou Menachemem Beginem, a
stal se ministrem zahraničních věcí.65
V době kariéry na ministerstvu zahraničních věcí jednal s Egyptem o mírové dohodě, která
vyvrcholila podpisem konečné mírové dohody v Camp Davidu (USA) 17.září 1978.66
Po neshodách s předsedou strany Likud Menachemem Beginem odešel z vlády a založil
svoji politickou stranu Telem. Ta ovšem ve volbách získala pouze dva mandáty. V roce 1979
Moshe Dayan onemocněl rakovinou a v říjnu 1981 zemřel.67
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4. Analýza propojení izraelské politické scény s armádou a její strategií
Za izraelskou strategii můžeme označit neustále se zlepšující armádní techniku, výborně
připravené vojáky a specializované jednotky, která má každá svůj účel. Každá dosavadní vláda
Izraele si byla vědoma důležitosti vyspělé armády – vzhledem k situaci v regionu Blízkého
východu.
Dalším bodem izraelské strategie je udržování vztahů se silnými zeměmi, jako jsou Spojené
státy americké nebo Ruská federace. Současný izraelský premiér Benjamin Netanyahu je
schopen jeden den oslavovat rozhodnutí prezidenta Spojených států amerických Donalda
Trumpa o odstoupení z dohody o íránském jaderném programu a druhý den sedět na tribuně v
Moskvě vedle ruského prezidenta Vladimira Putina na ruské vojenské přehlídce k výročí konce
2. světové války.73 Izrael si tedy zakládá na důležitosti globální strategie, která zahrnuje právě
udržování kontaktů se silnými partnery a spojenci.
Důležitým dokumentem pro izraelskou strategii je tzv. Eizenkotova doktrína, která
ustanovuje způsob strategie izraelských obranných sil. Již David Ben Gurion sestavil
„bezpečnostní trojúhelník“, který se skládá ze zastrašení, brzkého varování a přesvědčivého
vítězství. A právě z tohoto „bezpečnostního trojúhelníku“ Eizenkotova doktrína vychází.74
Jedním z principů této doktríny je bránit Izrael, mít schopnou ochranu hranic, a v případě
nutnosti zneutralizovat nepřítele. Mohli bychom říci, že doktrína z roku 2015 (zmíněná v
kapitole 1.2.) je nástupkyní Eizenkotovy doktríny. Nová doktrína izraelských obranných sil
aktualizuje způsoby obrany, boje a identifikuje nové nepřátele a možné konflikty.
Důležité pro Izrael je také analyzovat nepřítele na domácí půdě. Pokud se dostane až dovnitř
společnosti, je nutné zneutralizovat jej.

73

HELMHOLD, Juliane. NETANYAHU MEETS PUTIN IN MOSCOW, ATTENDS VICTORY DAY CEREMONY.
[online]. Dostupné z: https://www.jpost.com/International/Netanyahu-meets-Putin-in-Moscow-attends-victoryday-ceremony-555925 . [9.5.2018]
74
Israeli defence forces‘ defence doctrine. [online]. Dostupné z:
https://www.belfercenter.org/publication/israeli-defense-forces-defense-doctrine-english-translation . [citace
8.5.2018]

35

Izraelské obranné síly kladou důraz na fakt, aby v jejich řadách byli pouze odolní a silní
jedinci, kteří budou moci zaútočit na slabiny potencionálního nepřítele. Nezbytným bodem je
také vojenská strategie, kde je neustále potřeba zdokonalovat vojenský arzenál, školit vojáky
na potenciální nové zbraně, které může vlastnit nepřítel, zlepšovat systém obrany proti kyber
útokům, kterým čelí Izrael denně.
Jedna z posledních částí Eizenkotovy doktríny i nové doktríny izraelských obranných sil se
zaměřuje na hlavní faktor – a to lidský kapitál. Každý člen izraelských obranných složek si je
vědom faktu, že existence Izraele a židovského národa záleží právě na izraelských obranných
složkách, a pokud by tyto složky nebyly natolik vyspělé a vycvičené, tak Izrael dnes již
neexistuje.76
Vzhledem k faktu, že každý občan Izraele, ať už je to muž nebo žena, musí absolvovat
vojenský výcvik, tzn., že většina obyvatel Izraele umí zacházet se zbraní a ví jak se v boji a v
ohrožení chovat a kde prioritou obyvatel je sebeochrana. Izraelce nepotkáte běžně se zbraní za
pasem, ale pokud se vydá Izraelec do oblastí, kde není bezpečno, vždy si zbraň vezme.
Najdeme samozřejmě skupiny obyvatel, kde se armáda vůbec nepěstuje, například je to takto
u ultraortodoxních a ortodoxních Židů, kteří nepracují, ani nenastupují do armády k povinnému
výcviku.77 Skutečnost, že nemusejí vstupovat do armády, je zakotvena v zákoně, a tak tato část
obyvatelstva Izraele nemá povinnou vojenskou službu.78
Obecně je v Izraeli vidět bezpečnost na každém kroku – než vstoupíte do obchodního centra,
na nádraží, do autobusu, je Vám zkontrolována taška, Vy projdete rentgenem, a pokud je vše v
pořádku můžete odejít. A než se vůbec dostanete do Izraele, absolvujete jako turista tři poměrně
vyčerpávající výslechy.
Tohle všechno zapadá do izraelské strategie a jeho politiky, nejedná se jen o izraelské obranné
síly, které když nastane nebezpečí konfliktu, tak zasáhnou, ale jedná se také o preventivní
obezřetnost a výchovu k bezpečnosti.
V izraelské strategii nalezneme všechna odvětví strategie. Ať už se jedná o globální strategii,
vojenskou strategii, taktiku apod.
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je vše v pořádku můžete odejít. A než se vůbec dostanete do Izraele, absolvujete jako turista tři
poměrně vyčerpávající výslechy.
Tohle všechno zapadá do izraelské strategie a jeho politiky, nejedná se jen o izraelské obranné
síly, které když nastane nebezpečí konfliktu, tak zasáhnou, ale jedná se také o preventivní
obezřetnost a výchovu k bezpečnosti.
V izraelské strategii nalezneme všechna odvětví strategie. Ať už se jedná o globální strategii,
vojenskou strategii, taktiku apod.
Na politické scéně Izraele, speciálně na postech předsedů vlád a ministrů obrany, se objevují
ve většině lidé, kteří za sebou nemají pouze základní vojenský výcvik, ale mají za sebou určitou
kariéru v izraelských obranných silách. Ať už jsou to bývalí náčelníci generálního štábu nebo
bývalí vojenští velitelé. To znamená, že na těchto dvou klíčových postech jsou lidé, kteří dokáží
zvládat krizový management v období bezpečnostních hrozeb a mají zkušenosti z praxe.
Nicméně na příkladu Moshe Dayana v předchozí kapitole bylo poukázáno na to, že i člověk
s desítkami let zkušeností, se může dopustit chyby, která bude mít následky. Na druhou stranu
jednání s egyptskou stranou a následný podpis smlouvy v Camp Davidu prokázal jeho
vyjednávací schopnosti.
Závislost vojenské strategie, a právě vládnoucích stran (levice/pravice), jsem v průběhu
analýzy neprokázala. Rozdíl ve vedení válek dle výsledku tedy nezávisí na tom, zda je u moci
pravicová nebo levicová vláda, ale závisí spíše na charakteristice nepřítele a nastalé situace.
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Závěrečné shrnutí
Cílem této bakalářské práce bylo na příkladech válek vedených Izraelem vůči jiným aktérům,
státních či nestátních, anebo naopak vedené proti Izraeli, a také rozebráním vládnoucích stran
v období těchto konfliktů, dokázat, že izraelská vojenská strategie je propojená s politickou
scénou v Izraeli natolik, že vládnoucí strany mají dosah až na bojová pole. Jak bylo popsáno v
úvodu, otázka vycházela z toho, jak a zda se izraelská vojenská strategie mění a zda je vojenská
strategie závislá na proměnách vlád Izraele – levice / pravice. Tuto hypotézu jsem po analýzách
válek Izraele a vlád v průběhu těchto konfliktů nepotvrdila. Můžeme ale říci, že pokud má Izrael
vládu levicovou, snaží se prosazovat mírové dohody, „soft power“ a vyčkávat, zda konflikt
přeroste v ozbrojenou hrozbu. Zatímco pravicové vlády Izraele byly více defenzivnější, a
pouštěly se do ozbrojených konfliktů (válka s Libanonem), nyní se stále zvyšujícím se rizikem
konfliktu na Blízkém východě, které není žádoucí, vede Izrael spíše k prosazování „soft power“
a jednáním s partnery / spojenci, kteří se například vojensky podílí na stabilizaci regionu. Z toho
vyplývá, že na výslednou strategii při konfliktu má vliv současná bezpečnostní situace,
charakteristika nepřítele a riziko při konfliktu (následky). Současný premiér Benjamin
Netanyahu se ale neobává preventivně vystřelit rakety například proti současným pozicím Íránu
v Sýrii. Jednu z největších hrozeb vidí Izrael právě v Íránu a jeho jaderném programu.
Z analýzy strategie obecně a aplikování teorie na praxi se ukázalo, že Izrael svou strategii
rozvíjí kontinuálně a snaží se ji přizpůsobovat novým hrozbám. Znamená to tedy, že bez ohledu
na to, zda bude v Izraeli u moci vláda levicová nebo pravicová, bude vždy záležet na
bezpečnosti židovského státu.
Pro potvrzení hypotézy jsem ve své práci došla až na počátek vzniku Izraele, kde jsem našla
již rozvinutou vojenskou strategii v podobě podzemní armády – Hagany, která chránila Židy
na území britského mandátu před útoky Arabů žijících na stejném místě. Až se v roce 1948, po
konci 2. světové války se Židé dočkali svého vlastního státu, na území, které je spojeno s
příběhem Židů, který vypráví již židovská Tóra.
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Od svého vzniku v roce 1948 čelil a čelí Izrael každodennímu boji s nepřáteli a je vystaven
nebezpečí. V momentě jeho vzniku s ním vstoupily do války okolní arabské státy a Izrael se tak
musel rychle zmobilizovat a dokázat, že právo na stát v tomto regionu Židé mají. Vedení války
začal Izrael se zbraněmi, které mu dovezly Spojené státy americké, Československo. Postupem
času si Izrael vybudoval vlastní vojenskou techniku a zdokonaloval zbraně i těžkou vojenskou
techniku, která byla dovezena z již zmíněných států. Dnešní vojenské vybavení Izraele je jedno
z nejvyspělejších na světě, ať už se jedná o protiraketový systém, ruční zbraně nebo těžkou
vojenskou techniku.
V průběhu válek, které Izrael doposud absolvoval, se vyvíjela i jeho strategie. Z počátku šlo
hlavně o to „přežít“, ale postupem času se izraelské ozbrojené jednotky zdokonalovaly v
různých odvětvích boje a dokázaly tak reagovat na většinu útoků, které podnikala například
Organizace pro osvobození Palestiny, později teroristické organizace jako Hamás nebo
Hizballáh. Ve válce o nezávislost šlo Izraeli hlavně o přežití a odražení útoku, ve válce na Sinaji
už docházelo i ke spolupráci s evropskými státy a ty jej braly jako rovnocenného a velice dobře
vojensky schopného partnera. Při Šestidenní válce se projevila izraelská vojenská strategie
naplno, když nečekaně zaútočilo izraelské bojové letectvo na letecké základy Egypta,
Jordánska, Iráku, Sýrie a Izrael si tak zajistil téměř jisté vítězství. Naopak při Jom Kippurské
válce se Izrael pohyboval na hranici porážky, ale nakonec díky pomoci Spojených států
amerických zvítězil.
Izraelská vojenská strategie se mění dle situace na Blízkém východě i mimo tento region.
Poslední vlády Izraele jsou pravicové, a izraelská vojenská strategie je nyní důraznější a
údernější v konfliktech, které zatím nevyústily ve válku a často mají preventivní účel-zastrašení.
Ukázka vojenské síly Izraele je jednou z hlavních strategií tohoto státu. Nejmodernější zbraně,
perfektně vycvičení vojáci, několik desítek komand, které se každé specializuje na jinou formu
boje. Ukázkou schopnosti a síly byla již několikrát zmíněná Šestidenní válka. Nedílnou součástí
izraelské strategie jsou i izraelské zpravodajské služby, bez kterých by vítězství ve většině válek
nebylo možné. Výzvědné operace na území nepřátelského státu často nosí Izraeli výsledky a
možnost být dobře připraveni na potenciální útok.
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Současný izraelský premiér Benjamin Netanyahu se za svého vládnutí nedostal přímo do
válečného konfliktu, pouze k obranným akcím v Sýrii či momentálně na Golanských výšinách,
kvůli hrozbě Íránu. Můžeme se tedy jen domnívat z výsledků strategie vlád minulých, jak by
Benjamin Netanyahu postupoval v případě otevřeného konfliktu.
Izrael a jeho vojenská strategie jsou rozsáhlým tématem, které jsem se v této bakalářské práci
pokusila popsat a vysvětlit podstatu jak samotného Izraele, tak vojenské strategie.
Základní hodnotou izraelské vojenské strategie je tzv. bezpečnostní trojúhelník
vycházejícího ze strategické doktríny. Bezpečnostní trojúhelník se skládá ze zastrašení, brzkého
varování a přesvědčivého vítězství. Přesně těmito třemi body se Izrael a izraelská armáda řídí.
Izrael vždy ukazoval svoji sílu, a pokud tento akt nebyl dostačující, užil varovných nástrojů.
Přesvědčivé vítězství dává jasně najevo poraženému nepříteli, že pokoušet se o napadení Izraele
znovu nebude mít efekt a nepřítel bude zničen ještě drtivější silou.
Závěrem bych chtěla zdůraznit dva důležité body. Za prvé důležitost spojenectví mezi
Izraelem a velmocemi, speciálně se Spojenými státy americkými, které momentálně v čele s
prezidentem Donaldem Trumpem stojí pevně na straně Izraele, ať už se jedná o přesunutí
americké ambasády do Jeruzaléma, nebo vypovězení dohody s Íránem. A za druhé, že jednou
z nejpodstatnější složek izraelské vojenské strategie je propracovanost každého kroku
izraelských obranných sil, připravenost bránit židovský národ a stát. Tyto dva aspekty
dohromady jsou pro Izrael podstatným pevným bodem v potencionálních budoucích
konfliktech.
Tato bakalářská práce je výsledkem zkoumání politické scény Izraele a arabsko-izraelských
konfliktů v průběhu historie. Analyzuje strategii ve válkách a rozebírá také posty předsedů vlád
izraelského Knessetu a jejich fungování. Za velice krátkou dobu života si Izrael prošel velkými
i malými válkami a každý den jednu malou válku vede.
Na počátku toho všeho byl jen sen Židů o založení vlastního státu. Dnes je Izrael prosperující
zemí a jedním z mála stabilních území na Blízkém východě. Izraelská společnost je moderní,
otevřená a vyspělá.
Díky umístění Izraele ve velice nestabilním regionu je nucen provádět bezpečnostní kontroly
při vstupu kamkoliv, vojáci v ulicích s dlouhými zbraněmi jsou rutinou, a hlášení poplachu přes
mobilní aplikaci v některých oblastech Izraele je na denním pořádku. I přes to všechno se Izrael
dokázal umístit mezi nejdůležitější státy světa a jeho vojenskou strategii se učí vojáci i politici
na celém světě. Tak malý stát a natolik silná armáda, i přesto, že počty vojáků nejsou vysoké.
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Izraelskou strategii charakterizuje vyspělost, vytrvalost, zdokonalování zbraní, výchova
specializovaných bojových skupin, důraz na zpravodajské služby, kooperace se silnými státy a
národní cítění.
Profesor Dan Schueftan z Univerzity v Haifě na přednášce řekl: „Praha je nádherné město,
mohl bych se se okamžitě přestěhovat, ale i kdyby na Izrael padaly bomby, tak bych jej nikdy
neopustil.“ Tato věta naprosto jasně definuje podstatu Izraele a povahu obyvatel Izraele
samotných.
Izraelská vojenská strategie je výsledkem umění spolupráce izraelských obranných sil, vlády
Izraele a společnosti Izraele. Ti všichni jsou z historického hlediska poučeni, že vždy když
chceme mír, musíme připravovat válku.
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Teze závěrečné práce

Zdůvodnění výběru práce
Již od svého vzniku je Izrael považován za jednoho z nejsilnějších hráčů na Blízkém
východě, potažmo i na celém světě. Izrael je unikátním a silným státem, i s jeho
geografickým umístěním na nestabilním teritoriu a každodenním bezpečnostním
rizikem. Vyspělá armáda a tajné služby, umění diplomacie to jsou specifika Izraele. Pod
jeho politikou, když poodhrneme vrchní strukturu, najdeme vliv strategických kultur a
subkultur, které formují celou politiku Izraele, ať již vnitřní nebo vnější.
Izrael je za dobu své dosavadní existence permanentně ve válečném stavu a
bezpečnostní složky i strategické subkultury jsou neustále v pohybu. Problematika
postavení Izraele na Blízkém východě a jeho vztah k arabským státům je stále
nevyřešenou situací. Izraelské strategické subkultury jsou v této problematice velice
podstatným faktorem a zásadním způsobem spoluvytvářejí politiku nejen Izraele, ale i
celého Blízkého východu.

Předpokládaný cíl
Cílem práce je ukázat, že izraelské strategické subkultury jsou jednou z
nejvýznamnějších hybatelů izraelské politiky, vnitrostátní i zahraniční. Formují vedení
armády, tajných služeb i vysoké politiky. Jsou nekompromisní proti nepřátelům Izraele
a nepřístupné v jednáních o sporném Palestinském území i v jednáních s ostatními
arabskými státy. Vše začalo již dávno předtím, než byl stát Izrael ustanoven jako
židovský stát. Strategické subkultury se formovaly právě ještě dříve, než vznikl Izrael.
Jejich kořeny můžeme sledovat v obranných silách Hagana, které stály na počátku
Izraelských bezpečnostních složek a jejichž cílem bylo chránit Židy (Izraelce) před
Palestinci ještě před vznikem Izraele, tedy na tehdejším území Británie na Blízkém
východě. Strategické subkultury Izraele jsou tedy politické a vojenské proudy, formující
politiku před izraelskou a nyní izraelskou. Práce bude posuzovat jejich vliv v kontextu
teorie strategické kultury, a to na konkrétních případových studiích, které mají
formativní vliv na chování Izraele v oblasti bezpečnostní a obranné politiky.

Metodologie práce
Práce bude mít metodologickou podobu případové studie. Vliv strategických subkultur
na rozhodování Izraele bude zkoumán na příkladech konfliktů Izraele s
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arabskými státy: konkrétně jimi bude Jom-Kippurská válka, íránský jaderný program a
konflikt s palestinskými ozbrojenými skupinami se zaměřením na současnou situaci, v
niž hraje klíčovou roli hnutí Hamás. Budu analyzovat postupy izraelské vlády a
izraelských bezpečnostních složek u jednotlivých příkladů, a zda se tyto postupy
vzhledem k vývoji situací a proměně izraelských strategických subkultur mění.

Základní charakteristika tématu
Práce se bude snažit vysledovat původ izraelských strategických subkultur a jejich vliv na
jednání samotného Izraele a jeho vlády při řešení konfliktů. Součástí bude analýza strategie při
Jom-kippurské válce, řešení íránského jaderného programu a používané strategie proti
teroristickým skupinám. Důležitost tématu je podtržena skutečností, že Izrael je strategicky
důležitým státem pro region Blízkého východu a jeho politika má implikace pro světové
velmoci i pro Evropu.

Předpokládaná struktura práce
Úvod - okolnosti vzniku Izraele, židovské bezpečnostní organizace před jeho
vznikem

1. Strategická kultura - pojem a vývoj
2. Strategická subkultura - pojem, postavení v Izraeli, ovlivňování
politickými proudy
2.1. Jom-kippurská válka - strategie boje, kultura armády
2.2. Íránský jaderný program - odhalení, postoje izraelské elity
2.3. Palestinský konflikt - počátky, současný vývoj
Závěr - vliv strategických subkultur na jednání Izraele v ozbrojených konfliktech
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