
   

 

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 

FAKULTA SOCIÁLNÍCH VĚD 

Institut mezinárodních studií 

 

 

 

 

Bakalářská práce  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2015         Petra Zrubecká 



   

 

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 

FAKULTA SOCIÁLNÍCH VĚD 

Institut mezinárodních studií 

 

 

 

 

 

 

 

 

Petra Zrubecká 

 

 

 

 

 

 

 

Československo a vznik státu Izrael 
 

 

 

Bakalářská práce  
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Praha 2015 

 



   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor práce: Petra Zrubecká 

Vedoucí práce: Prof. PhDr. Jiří Kocian, CSc.  

 

 

Rok obhajoby: 2015 

 

 



   

 

 

Bibliografický záznam 

 

ZRUBECKÁ, Petra. Československo a vznik státu Izrael. Praha, 2015.  50  s. 

Bakalářská práce (Bc.) Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, Institut 

mezinárodních studií. Vedoucí diplomové práce Prof. PhDr. Kocian Jiří, CSc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

Abstrakt 
 

Tato bakalářská práce se zabývá vztahem mezi Československem a státem Izrael. Důraz 

je kladen také na postoj Československa k sionismu a k židovské menšině. Zaměřuji se 

především na období od 30. let 20. století do roku 1948.  Práce je případovou studií, 

jejímž cílem je odpovědět na to, jakou roli hrála ČSR při vzniku státu Izrael a jakou 

k tomu měla motivaci. 

 Důležitost Československa jsem ukázala především na jeho vztahu k menšinám, 

poskytování podpory sionismu a na politické a vojenské podpoře nového státu. Jako 

zásadní pro vztah mezi ČSR a Izraelem se ukázalo zamýšlené politické směřování 

židovského státu a názor Sovětského svazu, který československou politiku v pozdních 

40. letech 20. století již silně ovlivňoval. Ačkoliv je tedy práce zaměřená poměrně úzce 

na bilaterální vztahy mezi dvěma národy, ukazuje, jak je třeba vývoj vztahů posuzovat z 

hlediska doby počínající studené války. 

 

Abstract 

 

This bachelor thesis deals with the relationship between Czechoslovakia and the State of 

Israel. Emphasis is placed on the attitude of Czechoslovakia toward Zionism and the 

Jewish minority. The primary focus is on the period from 30 years of the 20th century 

until 1948. The work presented is a case study whose aim is to respond to the role 

played by Czechoslovakia in the creation of the State of Israel and the motivation by the 

Czechoslovakian government. 

I illustrate the importance of Czechoslovakia based on its relationship to minorities and 

providing both political and military support for the creation of a new state. In order to 

understand the relationship between Czechoslovakia and Israel, it is critically important 

to take into account the politics of the late 1940’s and the influence of the Soviet Union. 

Czechoslovakian politics were strongly influenced by the Soviet Union and this point-

of-view shaped the Czechoslovakian political views towards Israel. This work focuses 

quite narrowly on bilateral relations between the two nations (Czechoslovakia and 

Israel), it also highlights how the situation has to be judged in terms of the inception of 

the Cold War. 
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Úvod 

 

Tématem této bakalářské práce jsou vztahy mezi Československem, Židy a státem 

Izrael. V současné době se poměrně často mluví o česko-izraelském přátelství, přestože 

si tyto země jsou geograficky i kulturně relativně vzdálené. Cílem práce je tedy 

především odpovědět na otázku, na jakých základech jsou tyto dobré vztahy postavené a 

zda je vůbec jejich kladná pověst oprávněná a zasloužená. 

Hlavní část práce spadá do období od 30. let 20. století do roku 1948, kdy vznikl stát 

Izrael. Na počátku práce je ale nutné se vrátit hlouběji do minulosti, abychom viděli, jak 

vznikl moderní sionismus a s ním snaha o vytvoření židovské domoviny v Palestině. 

Jelikož se vztah k sionismu se nedá plně oddělit od vztahů k Židům obecně, naopak 

často jedno určuje druhé, poměrně velkou část práce věnuji také situaci Židů 

v Československu, ať již starousedlíků, tak i uprchlíků, kteří do této země nebo přes ni 

prchali v době ohrožení.   

 

Tato bakalářská práce je případovou studií, která se zaměřuje na sionismus a vznik 

Izraele a zkoumá roli a motivaci Československa, které se stalo jedním z aktérů těchto 

procesů. 

 

Mezi zdroji, které jsem použila, bych ráda upozornila především na následující. Mezi 

archivními zdroji jsou to dokumenty z archivu Ministerstva zahraničních věcí ČR, které 

ukazují nejen zájem československých představitelů o dění v Palestině a později v 

Izraeli, ale naopak i zájem tamních obyvatel o vývoj v Československu. Jako velmi 

přínosné se ukázaly především zprávy od Ing. Jana Nováka, který působil v Jeruzalémě 

jako generální konzul, a také zprávy z palestinského tisku. Dalším primárním zdrojem je 

sborník Československo a Izrael v letech 1945 – 1956, který se zaměřuje na dokumenty 

vydané československou vládou a dalšími státními úřady. Tato publikace se pro 

pochopení pohledu československých politiků ukázala být nezbytnou. 

Ze sekundárních zdrojů bych ráda upozornila především na obsáhlou monografii Izrael 

– dějiny od britského autora Martina Gilberta, který se v této publikaci podrobně 

zaměřil na historii sionismu, postavení Židů ve světě a budování židovského státu od 

přelomu 19. a 20. století až téměř po konec milénia. Dále pak byla velmi přínosná kniha 
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Československo a Izrael v letech 1947 – 1953 od Jiřího Dufka, Karla Kaplana a 

Vladimíra Šlosara, která věcnou, ale zároveň velmi čtivou formou shrnuje několik 

oblastí dané problematiky,  

 

Na tomto místě bych také chtěla vysvětlit použití dvou pojmů, které se v práci objevují. 

První se týká použití slov Žid a žid. Zatímco první se většinou používá ve smyslu 

označení etnického původu, druhé bývá obvykle použito jako pojmenování pro 

příslušníka židovského náboženství. Jelikož v období, které popisuji, byla etnická 

příslušnost často důležitější než náboženská, rozhodla jsem se používat označení 

s velkým počátečním písmenem. V opačném případě, tedy s malým písmenem, 

ponechávám toto označení jen v těch případech, že se jedná o citaci a v původním 

prameni bylo označení „žid“ použito. 

Mnohoznačný je také název Palestina, který se v průběhu historie vžil pro různé, ne 

vždy přesně definované území. Například Britský mandát Palestina zpočátku zahrnoval 

i dnešní Jordánsko. V rámci této práce ale používám označení Palestina (například při 

zprávách o imigrantech mířících do Palestiny) především jako označení pro území, na 

kterém v roce 1948 vznikl stát Izrael. 
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1. Sionismus a postoj Československa k němu 
 

Přání "Příští rok v Jeruzalémě" bylo po dva tisíce let nadějí vyslovovanou Židy na závěr 

každého jídla o svátku Pesach, zdálo se však být pouhou fantazií. V průběhu staletí sice 

docházelo k větším či menším vlnám židovské migrace do Palestiny, nicméně fakta 

mluví jasně: v polovině 19. století žilo v Palestině jen zhruba 10 000 Židů, z toho více 

než 8000 v Jeruzalémě. Zbylé miliony byly rozprostřeny uvnitř jiných národů téměř po 

celém světě.
1
 

 

Když se 19. století blížilo ke svému konci, panovala v Palestině značná židovská 

aktivita. Mezi Židy v Evropě, do značné míry již asimilovanými, o tom však bylo 

známo jen málo. Palestinské židovstvo bylo často mylně chápáno jako výlučně 

náboženská komunita, v očích kulturních Evropanů poněkud zaostalá. Jedním z těch, 

kteří měli původně málo informací o tom, čeho již bylo v Palestině dosaženo, byl 

Theodor Herzl, Žid narozený v Maďarsku. Původně příznivec asimilace (začlenění se 

do většinové společnosti) se jako novinář dostal do Paříže v době, kdy zde stránky 

novin plnila Dreyfusova aféra
2
. Ta předznamenala vlnu antisemitských nálad a proces 

byl do značné míry mezníkem v židovské historii. Židé se všude sami sebe ptali, co se 

pokazilo, proč se najednou v evropských zemích objevil v takové míře antisemitismus. 

Zdálo se, že se nabízejí dvě cesty, jak z této situace ven: zcela se asimilovat s národem, 

s nímž žijí nebo hledat „normální“ život v židovské zemi s židovskou vládou. Herzla 

začala přitahovat druhá možnost. Byl si jist, že by mohl přesvědčit jak Židy, tak i 

ostatní, aby podporovali myšlenku vzniku židovského státu v Palestině. Navázal kontakt 

s tureckým sultánem, snažil se ovlivnit německého císaře a prosazoval své argumenty 

mezi židovskou elitou v západní Evropě. Nástrojem T. Herzla se stala Světová 

                                                 
1
  GILBERT, Martin. Izrael – dějiny. Praha: BB art, 2002. Str. 21 

2
 Tzv. Dreyfusova aféra je označením procesu kolem Alfreda Dreyfuse, důstojníka francouzské armády, 

pocházejícího z židovské rodiny. Ten byl v roce 1894 obžalován za vojenskou špionáž ve prospěch 

Německého císařství. Byl zbaven hodnosti a odsouzen k doživotnímu vězení v trestanecké kolonii na 

Ďábelských ostrovech u pobřeží Jižní Ameriky. Jedním z obhájců, kteří stáli na Dreyfusově straně, byl 

spisovatel Émile Zola, který publikoval slavné odsouzení procesu v dopisu „J´accuse!“ (Žaluji). Nakonec 

bylo uznáno, že důkazy v procesu byly zfalšované, až v roce 1906 byl ale A. Dreyfus zcela zproštěn 

obvinění a byla mu navrácena vojenská hodnost. Proces byl poznamenán antisemitistickými náladami, 

měl vliv i na armádu a propojení církve a státu.  SINCLAIR, Michael. Alfred Dreyfus & „The Affair“. In: 

Jewish Virtual Library.org [online] 2009. [navštíveno  2.11.2014] Dostupné z: 

http://www.jewishvirtuallibrary.org/jsource/anti-semitism/Dreyfus.html 
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sionistická organizace, kterou založil roku 1896. Jeho úsilí vyvrcholilo o tři roky 

později, kdy vydal knihu Židovský stát. V té prohlásil: "Palestina je náš nikdy 

nezapomenutý historický domov. Už jen samotné jméno Palestina bude přitahovat náš 

národ silou úchvatné mohutnosti." V té době se zrodil moderní politický sionismus.
3
 

Samotný termín sionismus lze vyložit různě. Nedávno zesnulý Miloš Pojar, bývalý 

český velvyslanec v Izraeli, ho vysvětloval takto: „Musíme začít s vlastním slovem. To 

je odvozené od slova Sion, což je hora, která původně ležela mimo jeruzalémské 

hradby. Sion se postupně stal symbolem Izraele, Jeruzaléma, ale bylo jím pak také 

označeno židovské národní hnutí, které mělo za cíl obnovení židovské národní 

domoviny v Palestině, návrat do Palestiny a vznik samostatného státu.“
4
 

Idea židovského státu ale nebyla přijata se samozřejmostí. Osmanská říše, pod níž 

palestinské území zatím spadalo, zavedla v létě roku 1914 přísná opatření, která měla 

zabránit nově příchozím Židům usazovat se v Palestině. To již však bylo v předvečer I. 

světové války, na jejímž konci zůstala Osmanská říše v troskách a přišla o mnoho ze 

svého dřívějšího území. Když britské jednotky na počátku prosince 1917 vstoupily do 

Jeruzaléma, pro mnohé Židy to znamenalo naději. V té době uplynul měsíc od vydání 

Balfourovy deklarace, která sionistům přislíbila otevřenou cestu k výstavbě židovské 

národní domoviny – samozřejmě ve spolupráci se samotnými Brity.
5
 Tato deklarace, 

nesoucí jméno tehdejšího britského ministra zahraničí Arthura Jamese Balfoura, sice 

není konkrétním plánem vytvoření židovského státu, dávala ale jasně na srozuměnou, že 

pohled britské vlády je pozitivní. „Vláda Jeho Veličenstva pohlíží příznivě na zřízení 

národní domoviny židovského lidu v Palestině, a vynasnaží se, aby tohoto cíle bylo 

dosaženo, přičemž se jasně rozumí, že nebude učiněno nic, co by mohlo poškodit 

občanská a náboženská práva existujících nežidovských společenství v Palestině, nebo 

práva a politické postavení Židů v jakékoliv jiné zemi,“ napsal A. Balfour lordu L. W. 

Rothschildovi, předsedovi britské sionistické organizace.
6
 Nějaký čas po skončení I. 

                                                 
3 

   Kniha Židovský stát pojednává i o konkrétních podrobnostech emigrace, nákupu půdy, výstavby 

domů, průmyslu, sociální péči atd. GILBERT, Martin. Izrael – dějiny. Praha: BB art, 2002. Str. 27 – 29   
4 

 KUČERA, Vladimír. Přítel Izrael. In: ČT24 – Osobnosti na ČT24 [online] 2007. [navštíveno 

10.11.2014] Dostupné z: http://www.ceskatelevize.cz/ct24/exkluzivne-na-ct24/osobnosti-na-ct24/6627-

pritel-izrael/ 
5 

   GILBERT, Martin. Izrael – dějiny. Praha: BB art, 2002. Str. 46 - 51 
6 

ARCHIV ZPRAVODAJSTVÍ ERETZ.CZ. 2.11.1917: Balfourova deklarace. In: Archiv Eretz.cz  

[online] 2005. [navštíveno 14.11.2014] Dostupné z: http://archiv.eretz.cz/?p=6193 
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světové války, v dubnu 1920, se v italském San Remu konala konference vítězných 

států – Velké Británie, Francie, Itálie a Japonska, jako pozorovatel byly přizvány 

Spojené státy. Na této konferenci se mimo jiné projednávalo budoucí uspořádání 

blízkovýchodního regionu. Výsledkem jednání bylo v této oblasti i potvrzení 

Balfourovy deklarace a „zaúkolování“ Británie k vytvoření židovského státu v rámci 

palestinského mandátu.
7
 

 

Z britského hlediska byl pohled na přání židovského území poměrně příznivý, avšak 

Palestina, v té době již pod britským mandátem, nebyla podle tohoto hlediska jedinou 

zemí, která by mohla k židovskému osídlování sloužit. Britové Židům nabízeli 

například Ugandu.
8
 Ta by zůstala pod správou britské koruny, ale mohl by se v ní usadit 

zhruba milion Židů, kterými by bylo území spravováno a mělo by i židovského 

guvernéra.
9
 

 

Z dnešního hlediska je stejně tak přinejmenším zarážející návrh, který se v roce 1924 

objevil v Sovětském svazu. Jednalo se o předpoklad usazení 100 000 židovských rodin 

v Birobidžanu na Dálném východě, nedaleko čínských hranic. Byl vypracován 

kolonizační plán, který se však setkal s neúspěchem. Důvody byly nasnadě: vzdálenost 

území, nedostatek jakýchkoli historických vazeb se židovskou společností, naprostá 

improvizace při realizaci projektu a tvrdé životní podmínky odradily většinu 

potencionálních kandidátů. Totální přerušení plánování „sovětské Palestiny“ pak 

přinesly čistky roku 1937, které znamenaly konec většiny organizátorů.
10

 

 

Chceme-li pochopit postoj Čechů a Slováků k sionismu, je samozřejmě potřeba si 

uvědomit, že tyto národy v době, kdy se moderní politický sionismus zrodil, neměly 

svůj vlastní stát. Samotný Herzl Rakousko-Uhersko dobře znal a věděl, že národnostní 

uvědomění nabírá na síle i zde. Češi a Slováci v podstatě patřili k menšinovým 

                                                 
7
 ENCYCLOPAEDIA JUDAICA. The San Remo Conference. In: Jewish Virtual Library.org  [online] 

2008. [navštíveno 14.11.2014] Dostupné z: 

 http://www.jewishvirtuallibrary.org/jsource/History/san_remo.html 
8
 KUČERA, Vladimír. Přítel Izrael. In: ČT24 – Osobnosti na ČT24 [online] 2007. [navštíveno 

10.11.2014] Dostupné z: http://www.ceskatelevize.cz/ct24/exkluzivne-na-ct24/osobnosti-na-ct24/6627-

pritel-izrael/ 
9
  GILBERT, Martin. Izrael – dějiny. Praha: BB art, 2002. Str. 38 

10
 RUCKER, Laurent. Stalin, Izrael a Židé. Praha: Rybka Publishers, 2001. Str. 31 – 32  

Přestože tento kolonizační plán selhal a v oblasti je dnes jen zhruba 1 % z obyvatelstva židovského 

původu, tento federální subjekt stále nese název Židovská autonomní oblast. Oficiální stránky oblasti: 
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skupinám, doufající v národnostní sebeurčení.
11

 Naše situace v rakousko-uherské říši 

samozřejmě nebyla zcela srovnatelná se situací Židů, žijících roztroušeně ve větších či 

menších komunitách téměř po celém světě, avšak je možné si představit, proč jsme v tu 

dobu cítili ke snaze o vznik židovského státu sympatie. 

 

Spojení moderní sionistické myšlenky s Čechy a Moravou se objevovalo již od 

hlubokého 19. století. Na území dnešní České republiky se narodilo nebo zde žilo 

několik význačných mužů s židovskými kořeny. Mezi mnohými můžeme jmenovat Dr. 

Alberta Löwyho, profesora Mořice Steinschneidera a Abrahama Benische, kteří založili 

již v první polovině 19. století první sionistický studentský spolek v Praze.
12

 Po roce 

1897, kdy se konal první sionistický kongres v Basileji, začala vznikat spousta 

sionistických organizací i na území pozdějšího Československa. Byla to především 

Praha, kde již před první světovou válkou bylo silné sionistické hnutí, muselo se tam 

prosadit v boji proti inklinaci Židů k československé nebo německé kultuře.
13

 

 

Po vzniku ČSR byl vztah představitelů československého státu k Židům odvozován 

často od postoje Tomáše Garrigue Masaryka v období tzv. hilsneriády.
14

 Jeho vztah k 

samotnému sionismu je už ale rozporuplnější. To pochopíme, když si uvědomíme, že na 

jedné straně byl tábor sionistů, na druhé straně pak tábor těch, kteří se zasazovali o 

                                                                                                                                               
http://www.eao.ru/ 
11 

  GILBERT, Martin. Izrael – dějiny. Praha: BB art, 2002. Str. 28 
12

  Archiv MZV, Zprávy ZÚ – Jerusalém, 1945 – 52. Merkaz Hitachdut Oley Czechoslovakia, Tel Aviv. Z 

16.7.1947 
13 

 Ibid. 
14 

 1. dubna 1899 byla v lese u Polné nalezena mrtvola mladé švadleny Anežky Hrůzové. Nejdříve byl 

zatčen její bratr, pak však veřejné mínění ukázalo na tehdy třiadvacetiletého Leopolda Hilsnera, 

židovského tuláka, který byl v okolí viděn s dvěma společníky. Nastal krátký proces v Kutné Hoře, na 

jehož konci byl Hilsner prohlášen za vinného a odsouzen k oběšení. Tehdy se do případu vložil T. G. 

Masaryk. Podle dochovaných záznamů ho vlastně zpočátku samotný případ vůbec nezajímal, nicméně 

zaujal ho antisemitismus a znovu se objevení mýtů o tzv. židovské rituální vraždě, ve které on sám 

nevěřil. K procesu tehdy napsal: „U příležitosti kutnohorského procesu nechci se všeobecně šířit o 

,rituální vraždě´. O tom jsou kulturně dějepisná akta uzavřena. Ale dovolte mi, abych z ohledu na tento 

speciální případ pronesl tuto úvahu: Antisemiti neustanou líčit židy jako non plus ultra chytrosti a 

úskočnosti. Jak se potom k těmto vlastnostem hodí brutálně blbá zvrhlost v Polné?“. RYCHNOVSKY, 

Ernst. Masaryk a židovství. Praha: Mars, 1931. Str. 251 – 252 

Po protestech byl verdikt nad Hilsnerem zrušen a případ byl vrácen z Vídně k dalšímu projednání. 

V novém procesu byl Hilsner obžalován navíc ze spoluúčasti na další vraždě a byl opět odsouzen k smrti 

oběšením. Trest byl po milosti císaře Františka Josefa I. změněn na doživotí, po milosti císaře Karla I. byl 

Leopold Hilsner v roce 1918 (po 18 letech ve vězení) propuštěn. Rehabilitován nikdy nebyl. Existovala 

další řada obviněných z vraždy Anežky Hrůzové, tato obvinění se však nikdy nepodařilo prokázat. 

ČT 24. Hilsneriáda aneb proces na základě společenské poptávky. In: ČT24 [online]  2014.  [navštíveno 

10.12.2014] Dostupné z: http://www.ceskatelevize.cz/ct24/domaci/267557-hilsneriada-aneb-proces-na-

zaklade-spolecenske-poptavky/   

http://www.eao.ru/
http://www.ceskatelevize.cz/ct24/domaci/267557-hilsneriada-aneb-proces-na-zaklade-spolecenske-poptavky/
http://www.ceskatelevize.cz/ct24/domaci/267557-hilsneriada-aneb-proces-na-zaklade-spolecenske-poptavky/
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židovskou asimilaci. Masaryk se nemohl postavit otevřeně na jednu stranu, aniž by se 

tím vymezil proti druhé. Tak například v roce 1909 poskytl rozhovor, v němž projevil 

svůj úplný souhlas se sionismem a s ideou kolonizace Židů v Palestině. Později téhož 

roku však myšlenku kolonizace prohlásil za utopistickou.
15

 Přes tyto nesourodě znějící 

výroky se většina pramenů shoduje, že T. G. Masaryk měl k sionismu spíše kladný 

vztah. S tím souhlasil i filosof Felix Weltsch, který uvedl: „Masaryk proklamoval Židy 

za národ a vystupoval proti asimilaci v době, kdy v našich krajinách byla asimilace 

považována za ideál a židovství úplně přestalo a ještě dlouho znova nezačalo být 

národnostní.“
16

 

 

Obecně se dá říct, že po vzniku republiky československá vláda minimálně 

sionistickému hnutí neodporovala, pokud ho přímo nepodporovala. Mimo jiné to 

dokládá fakt, že se na území naší bývalé republiky konaly tři sionistické kongresy.
17

 

První československý prezident dnes v Izraeli požívá zvláštní úcty. V mnoha městech 

jsou po něm pojmenovány ulice a jeho jméno nese i kibuc Kfar Masaryk, kteří v roce 

1938 založili Židé českého původu.
18

 Dění kolem založení této osady, respektive kolem 

sbírky uspořádané na její založení, dokládá, jak se mohl vyhrotit spor mezi 

československými židovskými sionisty a asimilanty. Ve sborníku Židovská menšina 

v Československu ve třicátých letech najdeme popis těchto událostí a reakci příznivce 

asimilace z českožidovského týdeníku Rozvoj: „Roku 1935 hodlali českoslovenští 

sionisté oslavit 85. narozeniny prezidenta Tomáše Garrigue Masaryka tím, že založí 

v Palestině osadu pro Židy z ČSR pojmenovanou Kfar Masaryk (z hebr. = Masarykova 

vesnice) – za tímto účelem byly ve větších městech i na venkově pořádány schůze a 

peněžní sbírky. Autor článku Kfar Masaryk anebo dvě mouchy jednou ranou ovšem tuto 

akci odsoudil coby pouhou politickou agitku sionistů (odhlížeje od jejího faktického 

smyslu): „Chce-li sionism zakládati v Palestině osady, je to jeho věcí. My považujeme 

řešení židovské otázky u nás za správné jen ve smyslu českožidovského programu. 

Nepovažujeme za správné, když odtud z Československa vyvážejí se lidé a vytrhávají se 

zde i s kořeny, které zde po staletí zapustili, a když se přemísťují tito lidé od nás až 

                                                 
15 

 RYCHNOVSKY, Ernst. Masaryk a židovství. Praha: Mars, 1931. Str. 69 
16

   Ibid., str.  66 
17

 KUČERA, Vladimír. Přítel Izrael. In: ČT24 – Osobnosti na ČT24 [online] 2007. [navštíveno 

10.11.2014] Dostupné z: http://www.ceskatelevize.cz/ct24/exkluzivne-na-ct24/osobnosti-na-ct24/6627-

pritel-izrael/ 
18 

   KRUPP, Michael. Sionismus a stát Izrael. Praha: Vyšehrad, 1999. Str. 16 
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někam do Asie.“ Zajímavostí je, že osada Kfar Masaryk se stala teprve druhou osadou 

nesoucí jméno po ne-židovské osobě (tou první byla Balfouria).
19

 

 

Náš první prezident měl i velmi pozitivní názor na pohled Čechoslováků na své 

židovské spoluobčany. „Židé zde žijí úplně rovnoprávně a myslím, že jsou spokojeni. 

Myslím, že antisemitismus je u nás jako politický program téměř nemožností. Někteří se 

o to pokusili, ale hned s tím propadli. Český lid je daleko vzdálen rasové nenávisti. 

Ostatně se národové nemusí milovat, stačí, rozumí-li si navzájem a mají k sobě úctu,“ 

odpověděl Masaryk na otázku, jak smýšlí o židovské otázce.
20

 Postoj veřejnosti k 

Židům však bohužel nebyl vždy pozitivní. Nemůžeme si nalhávat, že by se 

antisemitismus masivně rozšířil až nástupem nacismu k moci. Byl tu již dávno 

přítomen, i když možná ne tak viditelně a s tak tragickými následky jako o několik let 

později. Antisemitismus se objevoval i v tak známém českém spolku, jakým byla 

Československá obec sokolská. Tak například na počátku dvacátých let na valné 

hromadě Sokola v Praze-Vinohradech zazněl návrh, aby byli Židé ze spolku vyloučeni. 

Antisemitská vlna po skončení I. světové války vyvolala polemiku i mezi českými 

intelektuály. Ta se týkala především nenávistného spojování Židů s bolševictvím.
21

 

 

Politickým reprezentantem Židů žijících v Československu se měla stát Národní rada 

židovská, ustanovená v říjnu roku 1918. Vytyčila si za cíl dosažení uznání židovské 

národnosti a menšinových práv, potírání antisemitismu, podporu židovské kultury, 

hebrejského jazyka a literatury a péči o židovské školy. Chtěla politicky sjednotit Židy v 

Československu a dostáhnout zastoupení v Národním shromáždění. Vůdcům Národní 

rady židovské se dostávalo uznání od vrcholných představitelů politického života, zprvu 

od T. G. Masaryka, později i od Edvarda Beneše. Skvělého úspěchu, který vynikne 

obzvlášť ve srovnání s jinými evropskými zeměmi, se podařilo Radě dosáhnout v 

diskuzi o statistickém zjišťování národnosti. Bylo prosazeno právo přihlásit se k 

židovské národnosti, a to už při prvním sčítání lidu v roce 1921, tak i při druhém o devět 

let později.  Úspěchům Národní židovské rady však bohužel neodpovídalo postavení ve 

vlastní židovské populaci, Rada byla kritizována především ze strany organizací 

                                                 
19

 POJAR, Miloš, SOUKUPOVÁ, Blanka, ZAHRADNÍKOVÁ, Marie. Židovská menšina 

v Československu ve třicátých letech. Praha: Židovské museum, 2004. Str. 52, 101 
20

   MASARYK, Tomáš Garrigue. Cesta demokracie III. Projevy, články, rozhovory, 1924 – 1928. Praha: 

Ústav T. G. Masaryka, 1994. Str. 39 - 40 
21

 
 
 KŘESŤAN, Jiří, BLODIGOVÁ, Alexandra, BUBENÍK, Jaroslav. Židovské spolky v českých zemích v 
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podporujících asimilaci.
22

 I na tomto příkladu můžeme vidět, jaká propast se 

rozprostírala mezi smýšlením sionisticky orientovaných Židů na jedné straně a mezi 

příznivci asimilace na straně druhé. 

 

Domnívám se, že zvláštní zmínku si na tomto místě zaslouží Novosionistická 

organizace, celosvětové hnutí s ústředím v Londýně. Česká pobočka této organizace 

vydala v roce 1937 memorandum, ve kterém je naprosto zřetelné hlášení se k 

politickému sionismu. Mimo jiné se v tomto dokumentu píše: „Novosionistická 

organizace nevidí ve vytvoření duchovního ústředí v Palestině anebo ve vytvoření 

pouhých osadnických bodů v zemi, jak se o to snaží jiné židovské skupiny, řešení 

židovské otázky, kterou spatřuje jen ve vytvoření židovského státu v hranicích 

stanovených palestinským mandátem, přijatým v zasedání Společnosti národů dne 24. 

července 1922, a to na východ a na západ Jordánu. Je to ve smyslu prohlášení našeho 

váženého prezidenta Dr. Edvarda Beneše, jenž roku 1927 řekl toto: „Jsem toho názoru, 

že zvlášť morální svazky, jež Židy spojují s touto zemí, která se ponenáhlu stává státem, 

že nadšení, se kterým usilují o to, aby se zde vytvořil režim pořádku, aby se země 

hospodářsky a intelektuálně rozvíjela, právě ospravedlňuje vytvoření jejich státu.“
23

 

 

Obecně lze tedy říci, že první Československá republika nabízela, i přes nepominutelný 

antisemitismus, poměrně příznivý prostor pro rozvoj společenského života Židů. Mnoho 

zástupců této národnosti bylo zastoupeno v politice, hospodářství, vědě, kultuře a 

dalších oblastech společenského života.
24

 Za všechny lze jmenovat politiky např. 

Rudolfa Slánského, Arnošta Frischera či Ludvíka Singera, mezi osobnosti kulturního 

života pak herce a režiséra Huga Haase, spisovatele Franze Kafku a Karla Poláčka či 

básníka Jiřího Ortena. 

                                                                                                                                               
letech 1918-1948. Praha: Institut Terezínské iniciativy – Sefer, 2001. Str. 22 
22 

 KŘESŤAN, Jiří, BLODIGOVÁ, Alexandra, BUBENÍK, Jaroslav. Židovské spolky v českých zemích v 

letech 1918-1948. Praha: Institut Terezínské iniciativy – Sefer, 2001. Str. 32 - 33 
23 

  Ibid., str. 54 – 55 
24

   Ibid, str. 75 - 76 
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2. Historické pozadí rozdělení Palestiny a nástup 
nacismu k moci 
 

Na počátku roku 1933 se v Německu dostal k moci Hitler se svou stranou NSDAP. 

Protižidovská rétorika, která provázela jeho kampaň, se postupně začala měnit v činy. 

Fyzické útoky na německé Židy a jejich další perzekuce vedla k náhlému nárůstu 

emigrace. Model přistěhovalectví do Palestiny, v němž v předchozím desetiletí 

převládali Židé z Polska, se dramaticky změnil. V srpnu téhož vyzval osmnáctý 

sionistický kongres, konaný v Praze, aby byl židovský stát vybudován co možná 

nejrychleji.
25

 Židé v Československu, starousedlíci, se ve srovnání s okolními zeměmi 

nacházeli v poměrně dobré situaci. I v druhé polovině 30. let byla ČSR jedinou zemí ve 

střední Evropě, kde měla židovská menšina alespoň oficiálně zabezpečena všechna 

občanská, politická a náboženská práva. Jako v jediné zemi v Evropě se Židé mohli 

svobodně přihlásit k židovské národnosti při sčítání lidu. Společně s narůstajícím 

nebezpečím ze strany Německa bylo ale stále více upozorňováno na dřívější 

poněmčování Židů. „Židé v ČSR jsou pilíři výbojného němectví,“ upozorňovali 

nacionalisté. Blanka Soukupová k tomu píše: „České politické parlamentní strany, 

pracující, s výjimkou Československé sociálně demokratické strany dělnické […] 

zejména se stereotypem Žida – germanizátora českého lidu (zformovaným na konci 

šedesátých let 19. století) a s novým, obdobným stereotypem Žida – neloajálního 

občana Československé republiky, pěstovaly antisemitismus hlavně v národnostně 

exponovanějších okamžicích.
26

  

 

Od nástupu nacismu k moci se Československou stalo cílovou i tranzitní zemí pro 

uprchlíky z Německa. Jednalo se přitom jak o politické uprchlíky, tak i ty náboženské. 

Edvard Beneš v zahraničním výboru parlamentu již v listopadu 1933 zdůrazňoval, že 

právo azylu patří po staletí k vlastnostem kultivovaných evropských a západních států.  

Podle tehdejšího ministra zahraničí a budoucího prezidenta úzce souvisí s 

demokratickým uspořádáním státu. Postoj veřejnosti k uprchlíkům z Německa (a 

později také z dalších nacisty obsazených území) nebyl určován pouze soucitem, 

významnou roli hrálo politické smýšlení. Imigraci byli nakloněni především příznivci 

                                                 
25

  GILBERT, Martin. Izrael – dějiny. Praha: BB art, 2002. Str. 84 - 85 
26

  POJAR, Miloš, SOUKUPOVÁ, Blanka, ZAHRADNÍKOVÁ, Marie. Židovská menšina 

v Československu ve třicátých letech. Praha: Židovské museum, 2004. Str. 10 - 13 a 21 
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levicových politických stran, kteří v příchozích viděli politické spolubojovníky či 

soudruhy. Naopak přívrženci pravicových stran, především agrárníků, národních 

demokratů a pochopitelné také fašistů, považovali imigraci za nebezpečný jev, který 

může zanést levicové tendence do Československa. Pravice také varovala před 

hospodářským ohrožením. Imigranti měli zdejším občanům ubírat pracovní místa, což v 

době hospodářské krize a mimořádně vysoké nezaměstnanosti způsobovalo mezi 

místními značnou nevoli. To dokládá zápis z Ministerstva vnitra, směřovaný různým 

pomocným výborům pro uprchlíky, ve kterém se píše, že: „Úřady uznávají svízelnou 

situaci židů donucených k útěku z Německa, že však z druhé strany musejí hájiti také 

zájem tuzemského obyvatelstva, aby toto přílivem emigrantů nebylo ohroženo ve své 

výdělkové možnosti a aby mu nebyla ubírána pracovní místa. Z tohoto hlediska jest 

nutno, aby emigranti co nejdříve opět ČSR opustili[…] Opatření úřední ponesou se 

tudíž tím směrem, aby odjezd z ČSR byl emigrantům umožněn a usnadněn.“
27

 Na jedné 

straně tak byl československými úřady na uprchlíky vyvíjen nátlak, aby ČSR co 

nejdříve opustili, na druhé straně ale „opatření úřední“ nebyla dostatečná, potažmo 

nemohla ovlivnit názor britské vlády, který byl určující pro ty, kteří si Palestinu vybrali 

jako svůj cíl. 

 

Již od nástupu nacistů k moci se totiž židovští uprchlíci, kteří se přes ČSR chtěli dostat 

do Palestiny, setkávali s jedním vážným a konkrétním problémem. Byl jím nedostatečný 

počet certifikátů (povolení na přistěhování do Palestiny), který Československo 

dostávalo. Palestinský úřad v Praze si na toto opakovaně stěžoval u Jewish Agency.
28

 

Důvodem, proč Československo dostávalo oproti jiným zemím méně certifikátů, bylo 

přesvědčení, že zdejší Židé nejsou tolik ohroženi. Další rána přišla na podzim 1935, v 

době, kdy počet Židů prchajících z Německa narůstal v důsledku norimberských 

zákonů. Tehdy došlo k dramatickému útlumu možností vystěhování do Palestiny. V 

souvislosti s tamními protižidovskými nepokoji britská vláda rozhodla snížit počet 
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certifikátů na třetinu. Jestliže v roce 1935 dosáhl počet židovských imigrantů do 

Palestiny vrcholu (více než 66 tisíc osob), v roce 1936 to bylo již jen necelých 30 tisíc 

osob, v roce 1937 jen málo přes 10 tisíc.
29

 Tato omezení tak znamenala nejen 

neschopnost dostát podmínce úřadů, aby uprchlíci co nejdříve opustili naši republiku, 

ale pro mnohé uprchlíky jistě měla i fatální důsledky. 

  

Opět se také vynořily neshody mezi asimilanty a sionisty. Někteří příznivci asimilace 

vyčítali židovským sionistům v Německu, že na vyostření situace mají zásadní podíl. 

V českožidovském časopisu Rozvoj se na začátku roku 1938 objevil článek Co bude 

teď?, ve kterém se můžeme dočíst: „V Německu dokonce se nepokládalo za nutné 

organisovat se a hájit svou příslušnost k státu, nýbrž naopak se jevila snaha organisovat 

sionismus, který právě se vyčerpával myšlenkou o návratu do Palestiny a zřejmě touto 

snahou při rozrůstu nacistickém vyvolával odpor k židovským národním cílům. 

Sionismus počal vlastně usilovat o totéž, oč usilovaly všecky ostatní evropské 

nacionalismy a rozšiřoval své cíle v dobách nacionalisticky rozjitřených, takže při 

starém antisemitismu v Evropě, který nebyl válkou úplně uspán, bylo možno očekávat, 

že uvědomování židovského nacionalismu vyvolá přinejmenším nelibost u domácích 

nacionalistů, kteří nebudou chápat židovské národní sebeurčení jinak, než že budou chtít 

ze své země vyhnat všechny židy bez rozdílu.“
30

 Dnes, kdy víme, že pro mnohé Židy 

v Evropě tato doba znamenala předvečer tragédie, se můžeme ptát, zda by vše dopadlo 

jinak, pokud by se tenkrát dokázali sjednotit, v danou chvíli ale samozřejmě málokdo 

mohl předpokládat, k čemu se schyluje. 

 

Tlustou čáru v situaci Židů na území Československa znamenal „Mnichov“ a 

nadcházející události. V této chvíli nesmíme zapomenout na dalšího československého 

význačného politika, který významně zasáhl do osudu mnohých Židů, snažících se 

rychle dostat do Palestiny. Byl jím Jan Masaryk, tehdejší velvyslanec v Londýně, který 

pomohl zprostředkovat dohodu mezi londýnskou Jewish Agency a československou 

vládou. Jednalo se o tzv. Transferovou a vystěhovaleckou dohodou ze dne 13. ledna 

1939, dle které dala československá vláda Jewish Agency v Londýně k dispozici 500 

000 liber, které měly posloužit k zajištění vystěhování dvou a půl tisíc 
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československých Židů do Palestiny. To se skutečně dělo, když přišel 15. březen 1939 a 

s ním obsazení Československa Hitlerem. I přes tuto skutečnost však byly transfery 

nadále prováděny a tak se stalo, že i po vypuknutí druhé světové války se nakonec více 

než dva a půl tisíce Židů na najatých lodích dostalo do Palestiny.
31

 

 

Proudy židovských přistěhovalců, mířící do této země, však měly v následku zhoršení 

tamní situace. V důsledku odporu proti židovským přistěhovalcům ze strany Egypta, 

Iráku, Saúdské Arábie, Sýrie a Jemenu se Británie znovu rozhodla zpřísnit kvóty pro 

imigraci. Bílá kniha Malcolma MacDonalda, britského ministra pro kolonie (mezi Židy 

známá spíše jako Černá kniha) stanovila nová pravidla, platná od května 1939. Během 

nastávajících pěti let, tedy do roku 1944, měl být povolen vstup maximálně 100 000 

Židů, poté měla být nastolena vláda většiny – tedy jinými slovy mělo být podle nových 

pravidel předána moc arabské většině. Jak tragický krok vydání této nové Bílé knihy 

bylo, ukazuje sám fakt, že k jejímu vydání došlo prakticky ve stejnou chvíli, kdy se 

rasové zákony, platné doposud v Německu a Rakousku, rozšířily i na sudetské oblasti 

Československa.
32

 

 

Z dnešního pohledu, kdy víme, co mělo na nacisty obsazenými území brzy následovat, 

je těžké představit si méně vhodnou chvíli, kdy mohla Británie židovské 

přistěhovalectví do Palestiny chtít omezit. V izraelské společnosti je dnes poměrně silně 

slyšet názor, že kdyby Židé už v té době měli svůj stát, možná by ani nedošlo k 

holocaustu. Ti, kteří tento názor zastávají, zdůrazňují, že Židé tehdy byli sami, beze 

státu, který by je mohl chránit.
33

 Za neexistenci židovského státu už v tomto dějinném 

okamžiku samozřejmě nemůžeme vinit jen Británii, kvóty omezující přistěhovalectví 

však byly britským dílem. Nutno však podotknout, že tyto kvóty byly překračovány. V 

podstatě ode dne, kdy Hitler anektovat Čechy a Moravu, musela se britská politika 

zabývat dalšími proudy židovských uprchlíků, které se dostávaly do Palestiny
34

 

 

Složitá doba nastala pro Židy, kteří se rozhodli zůstat v Protektorátu Čechy a Morava. 

Zpočátku byli vyřazeni z hospodářského i společenského života. Ústředna pro židovské 
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vystěhovalectví, která měla na starosti veškeré záležitosti týkající se židovské menšiny, 

se zprvu snažila přimět Židy k vystěhování. Postupně ale místo tohoto nátlaku přešla 

k poslušnému vykonávání nacistických nařízení a k realizaci „konečného řešení 

židovské otázky“. Podílela se na deportacích Židů, mimo jiné i do koncentračního 

tábora Terezín.
35

 V Malé pevnosti, tvořící součást terezínského obranného systému, 

nejprve němečtí okupanti v červnu 1940 zřídili policejní stanici, v listopadu téhož roku 

pak v městě židovské ghetto. Tento sběrný tábor byl určen nejprve pro Židy 

v Protektorátu, později i z Německa, Rakouska, Nizozemí, Dánska a Slovenska. 20. 

ledna 1942 se konala konference ve Wansee, které se zúčastnili vysocí funkcionáři SS a 

státní správy, předsedal jí Reinhard Heydrich, zastupující říšský protektor Protektorátu 

Čechy a Morava a jeden z hlavních strůjců „konečného řešení“. Během této konference 

byla Terezínu určena nová funkce. Nemělo se již jednat pouze sběrný tábor, napříště se 

do něj měly soustředit především osoby starší 65 let, nositelé vysokých vojenských 

vyznamenání, politici, vědci a další významné osoby. Smyslem těchto opatření bylo 

dodat větší věrohodnost tvrzení, že židovské transporty na Východ směřují do 

pracovních táborů. V únoru 1942 pak byl Terezín Heydrichovým výnosem jako obec 

zrušen, všichni civilní obyvatelé se museli vystěhovat a z celého města se stalo ghetto. 

Určený prostor byl ale brzy nedostačující. Příslušníci SS přeplněnost ghetta vyřešili 

odesíláním tisíců lidí do táborů na Východě, ve skutečnosti vyhlazovacích. Šéf SS 

Heinrich Himmler přitom později téhož roku při audienci u italského diktátora 

Mussoliniho cynicky prohlásil: „Ostatní staří Židé byli ubytováni v městečku Terezín 

jako ve starobním ghettu Židů, dostávají své penze a požitky a mohou si tam svůj život 

zařídit zcela podle svého vkusu.“
36

 Z českých zemí bylo v letech 1941 – 1945 do 

Terezína, Lodže a dalších táborů deportováno celkem více než 81 000 Židů. Z nich se 

konce války dočkalo jen zhruba 10 500. Mnoho Židů ale do transportů nenastoupilo. 

Někteří z nich se zapojili do odbojové činnosti, někteří se ukrývali a někteří raději svůj 

život ukončili dobrovolně. Celkový počet osob židovského původu, který si 

v Protektorátu Čechy a Morava vyžádalo nacistické „konečné řešení“, se odhaduje na 

80 000.
37
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Po roce 1945 Palestina zůstávala nadále pod britským mandátem, kde byly oficiálně 

stále dodržovány zásady MacDonaldovy Bílé knihy omezující židovské 

přistěhovalectví. Jenže svět se od jejího „vydání“ značně proměnil. Evropou bloudilo 

100 000 židovských bezdomovců, většinou přeživších z koncentračních táborů, kteří 

často neměli kam jít. Mocnosti se v názorech na budoucí podobu území Palestiny dosti 

rozcházely. Na jedné straně byly Spojené státy s Trumanovou administrativou silně 

ovlivněnou židovskou lobby, ale také Sovětský svaz. Stalin v této době podporoval 

židovské emancipační hnutí, neboť mezi palestinskými Židy tehdy dominovaly levicové 

tendence a on doufal, že Izrael by se mohl stát prodlouženou rukou Sovětského svazu ve 

Středozemí.
38

 

 

Avšak opačný názor zastávala Velká Británie. Ta se opírala spíše o arabské státy a o 

arabskou politickou elitu, a přesvědčovala i Trumana o tom, že Arabové budou jistější 

bariérou vůči sovětskému vlivu než Židé. Začínající studená válka se začala projevovat i 

zde. Důležitou roli nakonec hrála britská hospodářská krize, v jejímž důsledku pronesl 

na počátku roku 1947 britský premiér Attlee tři známá rozhodnutí – o zanechání 

podpory monarchistickému hnutí v řecké občanské válce, o emancipaci indického 

subkontinentu a o předání odpovědnosti za dění v Palestině OSN.
39

 Historik Martin 

Gilbert k tomu ve své knize o izraelských dějinách píše: „Britská vůle k moci se 

vyčerpala. Soustavný boj s násilím v Palestině i obtíže se střežením lidí, kteří přežili 

holocaust, v táborech na Kypru – nemluvě o kruté zimě v Británii, během níž se 

nedostatek potravin a paliva i další těžkosti dotkly každé domácnosti – toto rozhodnutí 

usnadnily. O pět měsíců později se měla Británie vzdát Indie, nejzářivějšího klenotu 

svého impéria. V porovnání s tím potíže v Palestině změnily mandát v bezcenné 

závaží.“
40

 Tím, jak si s budoucností Palestiny poradila Organizace spojených národů a 

jakou roli v tom hrálo Československo, se budu zabývat dále ve své práci.  
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3. Poválečné Československo a Židé 
 

Konec války přinesl relativní upokojení situace v Evropě, avšak touha Židů po vlastním 

státě tím neskončila. Uplynulé hrůzy touhu po státě, který by chránil své občany, naopak 

prohloubily a ukázaly opodstatněnost tohoto požadavku.  

  

Alena Heitlingerová ve své knize Ve stínu holocaustu a komunismu píše o židovské 

emigraci z Československa: „Polovina všech československých přeživších holocaust, 22 

000 – 24 000 lidí, se vystěhovala v letech 1945 – 50 do Palestiny/Izraele, a dalších 3000 

– 5000 do jiných zemí. Tak zůstalo v zemi pouze 15 000 – 18 000 českých a 

slovenských židů, méně než desetina předválečného počtu.“
41

  

 

Ti Židé, kteří chtěli zůstat, si navíc nemohli být jisti budoucím politickým vývojem v 

Československu a vztahem vlády k židovské minoritě. Již v červnu 1945 bylo možné 

číst v sionistickém listu Maškif, tyto řádky: „Dříve byla ČSR liberální zemí, zemí 

soukromého podnikání a svobodné konkurence. Tou zemí už ČSR nebude. Bylo úředně 

prohlášeno, že banky, uhelné doly a těžký průmysl budou zestátněny. Nyní se provádí 

pozemková reforma. Smysl těchto skutečností: dokonalá revoluce, která bude míti vliv 

také na jiné sektory. Nutno dáti za pravdu anglo-saským novinářům, že čs. režim bude 

snad podobným režimu sovětskému. […] Nejdůležitější pro nás je ovšem úplná změna 

menšinové politiky. Dříve Praha se chovala slušně k menšinám. Byla trpce zklamána. 

Nyní se chce zbaviti menšin jednou pro vždy. ČSR chce býti národnostním státem.“
42

 

Autor těchto řádků tak odhalil bolavé místo Čechů a Slováků. Po tom, co v naší 

republice způsobila před a během války německá a maďarská menšina, dívali jsme se ne 

zrovna přátelsky na různé minority obecně. Naše nedůvěra se tedy přenesla se i na 

ostatní národnostní menšinové skupiny, a mezi nimi i Židy. 

 

Haarec, židovský palestinský deník, psal už na začátku července 1945 o zbytečném 

strachu z československých Židů: „Věřili jsme ovšem, že muži jako Beneš a Jan 
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Masaryk, syn presidenta Osvoboditele, poznají nebezpeční židovské otázky a zaujmou k 

ní samostatné stanovisko dokonce proti dogmatické linii protektorátní sovětské moci. 

Neboť židovská otázka přestala být v Čechách otázkou palčivou a to již z 

kvantitativního hlediska: jen desetina českých a moravských Židů se zachránila z pekla 

a jen 15.000 z nich zůstalo naživu. Není to menšina, která by někdy mohla ohrožovati 

rekonstrukci obnovené republiky.
43

 

 

Židé v Československu se po válce setkávali s perzekucí především proto, že byli často 

veřejností i úřady považováni za Němce nebo přívržence Němců. Ukázkou je nařízení 

vydané na podzim 1945 Národní frontou v Ústí nad Labem, které osobám německé 

národnosti mj. ukládá za povinnost nosit bílou pásku, zakazuje vycházet po osmé 

hodině večerní ven ze svých bytů a účastnit se veřejných vystoupení.
44

 Židovská rada 

náboženských obcí sice vítala tyto předpisy vůči Němcům, vymezovala se však vůči 

zmínce o Židech. S těmi, kteří se v roce 1930 při sčítání lidu přihlásili k německé 

národnosti, mělo být podle zmíněné vyhlášky nakládáno jako s Němci.  Ve vyhlášce 

zcela chyběla zmínka o těch Židech, kteří se hlásili v době zvýšeného ohrožení 

republiky, tedy po květnu 1938, hlásili k národnosti české nebo slovenské. Židovská 

rada zdůrazňovala, že dle ústavního dekretu prezidenta republiky takové osoby zůstávají 

automaticky československými občany a je nutné je považovat za Čechy nebo Slováky. 

Prezidentské dekrety dále stanovily, že Němci, kteří trpěli pod politickou nebo rasovou 

perzekucí, jsou vyňati z opatření proti Němcům, a že obětem rasové perzekuce – i v 

případě, že udaly v roce 1930 německou národnost - má být vrácen majetek, s čímž byla 

vyhláška z Ústí nad Labem v rozporu. V souvislosti s nuceným označením nově 

perzekuovaných osob pak židovští představitelé poukazovali na to, že vyhláška 

znamená pro mnohé Židy jen pokračování diskriminace, pouze s tím rozdílem, že nyní 
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mají povinnost místo žlutých hvězd nosit bílou pásku.
45

 

 

I v samotné Palestině nebylo Československo ve vztahu ke svým židovským 

obyvatelům malováno v nejlepších barvách. Několik jednotlivců, mezi nimi především 

prezident Beneš a ministr zahraničních věcí Jan Masaryk, bylo opakovaně oceňováno za 

své postoje k Židům, na společnost jako takovou však bylo nahlíženo jako na dosti 

antisemitistickou, a to i několik měsíců po osvobození od německé okupace. Generální 

konzul Ing. Novák psal v listopadu 1945 z Jeruzaléma Ministerstvu zahraničních věcí 

pravidelnou zprávu o situaci v Palestině, do které zahrnul i souhrn o tom, jak 

Československo figuruje v různých hebrejských listech: „Tisk maluje situaci Židů v 

Evropě, zejména ve státech osvobozených od Němců, barvami stále černějšími. 

Pogromy v Polsku přišly této agitaci velmi vhod a vyvolaly bouři odporů proti Polákům 

žijícím v Palestině, z nichž mnozí byli židovskými extrémními živly zbiti, zejména v Tel 

Avivu. V poslední době i ČSR se stává stále více terčem útoků ze strany hebrejského 

tisku. Jistý list v těchto dnech napsal, že pokud jde o antisemitismus, stojí Slovensko 

ihned na druhém místě po Polsku. Stále častěji tisk začíná vyzdvihovat i domnělé 

neudržitelné postavení Židů v zemích českých.“
46

 Vláda se snažila prezentovat 

Československo jako zemi přátelskou k menšinám a proto se ostře stavila proti 

náznakům antisemitismu. Jak ale sama uznala, především na Slovensku situace skutečně 

dobrá nebyla a objevovaly se spory mezi vládou a Slovenskou národní radou (a též mezi 

vedením KSČ a KSS), týkající se především vracení majetku, který byl v době okupace 

zabaven. Klement Gottwald coby předseda KSČ psal na Slovensko: „Kladli jsme důraz 

na to, že nechceme vyvlastňovat malé podnikatele, nýbrž vrátit jim, co jim Němci 

ukradli. Vy jste to odmítli kvůli tomu, abyste nevrátili nějakému tomu Židovi jeho 

krámek nebo krčmu.“
47

 Dalším problémem byl antisemitismus a s ním spojené 

protižidovské výtržnosti, z nich nejzávažnější se stal pogrom ve Velkých Topolčanech, 

při kterém poté, co židovský lékař nedokázal zachránit křesťanské dítě, vypuklo 

lynčování Židů.
48
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Jelikož se ale otázka „Československý Žid nebo Němec?“ stále vynořovala a úřady 

někdy nevěděly, jak nakládat s přeživšími židovskými občany, vydalo zhruba o rok 

později Ministerstvo vnitra pokyny pro rozhodování o zachování československého 

státního občanství osobám židovského původu s německou či maďarskou národností. V 

těch jednoznačně uvedlo, že proviněním proti republice a důvodem k odebrání občanský 

ČSR je germanizace nebo maďarizace, avšak „za germanizaci (maďarizaci) nelze však 

pokládati pouhou příslušnost k národnosti německé neb maďarské, užívání německého 

neb maďarského jazyka (často z neznalosti slovanského jazyka) a účast na německém 

neb maďarském spolkovém neb kulturním životě, pokud nejde o podporu 

germanizačních neb maďarizačních snah. […] I když se osoba „židovského původu“ 

německé neb maďarské národnosti, která se však germanizace (maďarizace) 

nedopustila, hodlá vystěhovati do ciziny, budiž její majetek vyňat z konfiskace.“
49

 

S takovým „návodem“ bylo samozřejmě někdy těžké rozlišit, zda se dotyčná osoba 

germanizace či maďarizace dopustila, pozitivní je ale snaha státních úřadů odporovat 

stereotypnímu vnímání všech židovských spoluobčanů jako těch, kteří podkopávali v 

době ohrožení republiky její bezpečnost a celistvost. 

 

Přesto se ale českoslovenští Židé i v budoucnu setkávali s obtížemi. V létě 1946 zaslala 

Rada židovských náboženských obcí gen. tajemníkovi ÚV KSČ. Slánskému 

memorandum, ve kterém referuje o nepříznivých důsledcích některých poválečných 

zákonů a žádá o podporu. V tomto memorandu dává najevo své zneklidnění nad situací 

čsl. Židů: „Jsme svědky stoupajícího hrubého antisemitismu na Slovensku, vidíme 

obtíže, které jsou činěny židům, obzvláště když se domáhají navrácení svého majetku. 

Zpočátku měli jsme příčiny stěžovati si jen na nižší orgány správní a měli jsme pocit, že 

vláda se snaží odpomoci, kde se děje křivda. V poslední době však pozorujeme, že 

jednotlivá ministerstva a pověřenectva i jednotlivé centrální orgány státní činí 

rozhodnutí ku škodě židů, byť při tom zachovávají formu zdánlivě všeobecně 

platnou.“
50

   

 

Přes tyto potíže se v letech 1945 – 1948 československá vláda snažila jednoznačně 

vystupovat proti všem případům perzekuce, významně se ale podílela také na pomoci 
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polským Židům, kteří utíkali před rozsáhlými pogromy v roce 1946 (jednalo se o 

desetitisíce osob). Československo se stalo tranzitním státem také pro židovské 

přesídlence z Maďarska a Rumunska. V mnohem závažnější situaci se ale ocitli ilegálně 

přicházející Židé z Podkarpatské Rusi, pokoušející se o vystěhování do Československa 

nebo jiné země. V jejich případě ČSR postupovala dle dohody o připojení Zakarpatské 

Ukrajiny k SSSR z listopadu 1945, která fakticky jejich vystěhování znemožňovala. 

Vedoucí zpravodajské odboru Ministerstva vnitra k tomu napsal: „Pokud jde o osoby 

židovského původu, které k nám ilegálně přicházejí ze Zakarpatské Ukrajiny, 

postupujeme přesně podle dohody se SSSR a nemůže těmto osobám umožňovat a 

usnadňovat vystěhování.“
51
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4. Jednání o vzniku státu Izrael 
 

Emigrace Židů z Československa do Palestiny byla jedním z faktorů, které nesmíme při 

snaze o pochopení vztahu československé vlády k situaci v Palestině opomíjet. O situaci 

těchto imigrantů nám dává svědectví zpráva organizace Hitachdut Oley Czechoslovakia 

(Sdružení židovských přistěhovalců z Československa). Ve zprávě z léta 1947 tato 

organizace soudí, že v Palestině žije přibližně 13 tisíc z Československa pocházejících 

přistěhovalců, z nichž většina přišla bezprostředně před a během druhé světové války. 

Tato organizace byla založena již na konci 30. let s cílem usnadnit nově příchozím 

včleňování do hospodářského i kulturního života. V pozdních 40. letech se pak sdružení 

„Hitachdut“ stalo jakýmsi neoficiálním zástupcem původně československých občanů v 

Palestině a snažilo se být i spojkou mezi přistěhovalci a jejich dřívější domovinou. 

Nutno podotknout, že českoslovenští přistěhovalci měli podle této zprávy ve své nové 

domovině velmi dobrou pověst – v podstatě zřídili nebo zásadně pomohli rozvinout celá 

nová průmyslová odvětví (autor konkrétně jmenuje textilní průmysl a barvírny), velký 

podíl měli také v malých živnostech a i mezi inženýry, lékaři, advokáty, úředníky 

Jewish Agency a jiných židovských organizací, i mezi profesory a učiteli. Abychom 

jmenovali jen jednoho z význačných přistěhovalců z Československa, byl jím Dr. Hugo 

Bergmann, první rektor hebrejské univerzity v Jeruzalémě.
52

 

 

Chceme-li pochopit vztah československých představitelů k potencionálnímu 

židovskému státu, nesmíme také zapomínat na ekonomický aspekt. Palestinský trh, 

uvolněný odpadnutím německého a japonského předválečného dovozu, se stal lákadlem 

pro mnoho států. Generální konzul informoval podobně i o této skutečnosti a o 

možnostech pro československé výrobce. Konkrétně například o nedostatku bavlněné 

příze a bavlněného zboží vůbec. Pro Československo se jako hlavní dovozní artikl ale 

jevil papír určený k balení pomerančů. Před válkou to byla naše nejsilnější položka 

vývozu do Palestiny (ČSR dovážela třetinu tohoto zboží, USA pouze 10 %). Ing. Novák 

naléhal na Ministerstvo zahraničních věcí, aby bylo započato s hospodářskou 

propagandou. Jak píše, v Palestině byla v té době velká poptávka po československém 

zboží a bylo potřeba informovat zájemce o tom, které druhy zboží bude možno v 
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budoucnosti dovážet, jinak je tu nebezpečí, že zájemci přejdou k jiným státům.
53

 

 

Důležitost Československa při vyjednávání o budoucí podobě palestinského území je 

znát už jen z toho faktu, že se postupně stalo členem tří po sobě jdoucích výborů, které 

tuto otázku projednávaly. Těmi byli Zvláštní komise Spojených národů pro Palestinu 

(United Nations Special Commitee on Palestine, dále jen UNSCOP), dále pak „ad hoc“ 

výbor, který řešil následné kroky, a nakonec realizační výbor ke konci roku 1948. Na 

tomto místě bych chtěla zaměřit zvláštní pozornost především na prvně jmenovaný 

výbor, nejen proto, že jeho činnost je poměrně dobře zmapována, ale především proto, 

že jsou známy i konkrétní kroky zástupce Československa, pana Lisického.
54

 

 

UNSCOP měl jedenáct členů: Švédsko, Holandsko, Jugoslávii, Írán, Indii, Kanadu, 

Austrálii, Guatemalu, Uruguay, Peru a, jak již bylo řečeno, Československo. Svou 

činnost v samotné Palestině zahájil výbor 16. června 1947, ukončil pak 19. července 

téhož roku.
55

 O činnosti UNSCOPu nám dnes, krom oficiální závěrečné zprávy, dávají 

cenné svědectví i zprávy určené pro Ministerstvo zahraničních věcí a pro kancelář 

prezidenta ČSR. Zajímavé je už samotné líčení přístupu palestinského obyvatelstva, se 

kterým se zástupci výboru setkali. Vzhledem k tomu, že se jednalo o výbor, který měl 

OSN doporučit další kroky ohledně Palestiny, bychom mohli čekat, že jak židovští, tak i 

arabští obyvatelé chtěli být s představiteli UNSCOPu „zadobře“. 

 

Avšak přinejmenším u arabského obyvatelstva byl opak pravdou. Palestinští Arabové se 

již předem usnesli na bojkotu. Návštěvy členů výboru v arabských městech nabyly čistě 

formálního rázu a netrvaly nikdy dlouho. Arabský tisk přinášel téměř denně komentáře 

mířené proti UNSCOPu, v nichž tvrdil, že tento výbor je jen známkou komplotu, který 

byl uzavřen mezi sionisty na jedné straně a Amerikou, ovládanou Židy, na straně druhé. 

Při rozhovorech byli arabští obyvatelé Palestiny instruováni Nejvyšší arabskou radou, 

aby se zdráhali podávat jakékoliv informace. Údajně bylo přímo předepsáno, aby každý 

na dotazy odpověděl: „Lituji, ale nemohu odpovědět, jsa vázán bojkotem vyhlášeným 
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Nejvyšší arabskou radou“.
56

 Ze strany židovského obyvatelstva se zástupci komise 

nesetkávali s tak vyhraněným přístupem. Z jistého úhlu pohledu by mluvit spíše o 

skepsi, která byla reakcí na to, že UNCOP byl již 19. výborem, který se budoucností 

Palestiny zabýval. A slova lorda Cadogana, britského vyslance při OSN, že Velká 

Británie se nemůže předem zavázat, že splní výrok OSN po doporučení komise, 

skeptickým názorům jen nahrávala. Rozhodně lze ale říci, že zástupci UNSCOPu byli 

mezi palestinskými Židi přijati vlídněji než mezi Araby. Jewish Agency učinila vše, aby 

jim ukázala židovské dílo v posledních deseti letech. Delegáti tak podle záznamů 

navštívili několik osad a všude byli přijati velice vřele. Na tomto místě je zajímavé 

poznamenat, že delegát Československa, pan vyslanec Lisický, a jeho zástupce, Dr. 

Pech, byli téměř na všech místech uvítáni československými nebo bývalými 

československými občany, kteří odešli do Palestiny. V poslední den pobytu v zemi 

navštívili oba čeští zástupci již dříve zmíněný kibuc Kfar Masaryk.
57

 

 

Židovští migranti z Československa měli podíl na zaznamenané události, která údajně 

hluboce zasáhla zástupce UNSCOPu. Společně s německými a polskými Židy se na 

palubě lodi Exodus 1947 plavili z italského Janova do Palestiny. Z britského pohledu se 

ale jednalo o ilegální běžence, kteří neměli povolení na usídlení v Palestině. Již na moři 

došlo ke střetu s Královským britským námořnictvem, při kterém zemřely tři osoby. 

Dalších asi 4500 uprchlíků bylo dopraveno do Haify, kde ale byli násilím přeloženi na 

jinou loď a poslání zpět do Evropy. Jeden z židovských důstojníků, který byl přidělen 

k výboru, přesvědčil čtyři z jedenácti zástupců, ale jeli do Haify a viděli na vlastní oči, 

jak taková deportace probíhá. Později napsal ve své autobiografii, že uprchlíci nepřijali 

poslušně své vyhnání a britští vojáci museli použít pažby pušek, požární hadice a slzný 

plyn. Muži, ženy a děti byli násilím naloženi do vězeňské lodi, zamčeni v klecích 

v podpalubí odesláni pryč z Palestiny.
58

 

 

Krom samotných cest po Palestině měli zástupci za úkol též vyslechnout přední 

představitele místní vlády a organizací. Jako první svědek byl slyšen Ben Gurion, 

tehdejší předseda exekutivy Jewish Agency. Do jeho slyšení zasáhl mimo jiné i vyslanec 

Lisický s otázkou, zda jsou představitelé sionistického hnutí ochotní zabývati se 
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kompromisním řešením (na mysli měl přitom rozdělení Palestiny na židovský a arabský 

stát). Ben Gurion mu odpověděl: „Sdělili jsme londýnské vládě již v roce 1946, že jsme 

ochotni spokojit se se životaschopným židovským státem v přiměřené části Palestiny.“ 

V podstatě stejně smířlivě vyznívající výpověď podal Dr. Chajim Weizmann (prezident 

Jewish Agency do roku 1946), který za jediné možné řešení komplikované otázky 

budoucnosti Palestiny označil její rozdělení.
59

 

 

Na počátku srpna 1947 vydal UNSCOP závěrečnou zprávu, ve které se ukázalo, že ani 

samotné členské státy nedokázaly dojít k jednotnému řešení. Tři členové (zástupci Indie, 

Íránu a Jugoslávie) se přiklonili k plánu na vytvoření federálního státu. Oproti tomu 

většina, zástupci sedmi států (Československa, Kanady, Guatemaly, Nizozemí, Peru, 

Švédska a Uruguaye), se shodla na rozdělení území na dva samostatné státy, židovský a 

arabský, spojené pouze v hospodářské unii, plus zvláštní status pro Jeruzalém. Austrálie 

jakožto poslední člen se zdržela hlasování. Závěrečná zpráva obsahovala rozpracovaná 

doporučení pro oba scénáře budoucnosti Palestiny.
60

 Konkrétně se v doporučení k 

rozdělení ve dva samostatné státy uvádí následující: „Palestina, v rámci svých 

současných hranic, by měla být v následujících dvou letech, počínajíc 1. srpnem 1947, 

rozdělena na nezávislý arabský stát, nezávislý židovský stát a město Jeruzalém.“
61

 Podle 

návrhu na rozdělení Palestiny ve dva státy by židovský stát zahrnoval 498 000 Židů a 

407 000 Arabů, arabský stát by zahrnoval 725 000 Arabů a 10 000 Židů. Město 

Jeruzalém, jakožto oddělené území pod mezinárodní správou, včetně svého okolí s 

městy Betlém a Beit Jalla, by zahrnovalo 105 000 Arabů a 100 000 Židů. Negev by byl 

částí židovského státu, západní Galilea částí arabského.
62

 Mapu s návrhem výboru na 

rozdělení území na židovský a arabský stát přikládám v přílohách.  

 

Československý generální konzul v Palestině, Ing. Novák, zaznamenal v mimořádné 

zprávě ze září 1947 reakce, které zpráva UNSCOPu vyvolala. Jak píše, jednalo se o 

reakce převážně negativní. Především z arabské strany se ozvalo kategorické odmítnutí, 
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i když to se, jak píše Ing. Novák, dalo čekat už předem. Generální konzul ve své zprávě 

pro Ministerstvo zahraničních věcí cituje mimo jiné arabský deník El Vada, kde se v 

úvodníku praví, že taktika Arabů bojkotovat komisi byla ospravedlněna, neboť bylo již 

předem jasné, že bude navrženo rozdělení Palestiny. „Celý arabský národ nedá nikdy 

svého souhlasu k rozdělení. Arabové nejsou zvědavi, co někdo jiný rozhodne o osudu 

Palestiny. Jen Arabové jsou majiteli země,“ uvádí tento tisk.
63

 Reakce z židovské strany 

již nebyla tak jednotná, objevil se určitý rozpor mezi veřejným míněním a tiskem. 

Veřejné mínění bylo z většiny pro návrh většiny a proti návrhu menšiny UNSCOPu (to 

znamená pro rozdělení na dva státy a proti vytvoření federálního státu), přičemž o 

návrhu menšiny se soudilo, že by znamenal konec sionistických snah a de facto 

vytvoření arabského státu. Tisk pak byl rozdělen. Některé listy byly s výsledkem 

jednání zvláštní komise pro Palestinu celkem spokojeny, jiné vnímali výsledek 

negativně. Za zmínku stojí to, že především komunistické a levicové listy se stavily 

proti rozdělení Palestiny na dva státy. Zajímavostí je také, že generální konzul na tomto 

místě zmiňuje reakci Goldy Meyersonové, tehdejší šéfky politického oddělení Jewish 

Agency, později pod příjmením Meirová známé ministerské předsedkyně. Ta, v 

souvislosti s usnesením UNSCOPu vyjádřila politování nad tím, že Jeruzalém a západní 

Galilea nebyly zařazeni do koncepce židovského státu.
64

 

 

Vláda ČSR byla zajedno ohledně budoucnosti Palestiny. V knize Československo a 

Izrael v letech 1947 – 1953 nalezneme tuto pasáž: „Již při prvním předběžném jednání 

převažoval názor o správnosti rozdělení Palestiny a vytvoření samostatného židovského 

státu. Rozhodné stanovisko zaujímal ministr J. Masaryk a rovněž Gottwald „nesouhlasí 

s jednotným státem a také pokrokoví Židé a Arabové zastávají stejné stanovisko“. […] 

9. září 1947 vláda potvrdila své původní stanovisko a uložila ministrovi vnitra, aby pro 

něj získal všechny slovanské státy, v první řadě Jugoslávii, která se tehdy vyslovovala 

proti rozdělení Palestiny. Masaryk ujistil, že bude o věci jednat se sovětskou delegací, 

V. Zorinem a Gromykem, s cílem dosáhnout dohody.“
65
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29. listopadu 1947 se v New Yorku konalo Valné shromáždění OSN za účelem 

projednání návrhů UNSCOPu. Návrh na rozdělení Palestiny na dva státy prošel v 

hlasování v poměru třiceti tří hlasů proti třinácti, deset států se hlasování zdrželo.
66

 

Židům se tak otevřela cesta k vytvoření vlastního státu. 
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5. Pomoc židovskému státu a obrat ve vztazích 

 

O pouhých několik dní později, 5. prosince 1947, vešlo v platnost embargo na prodej 

zbraní do Palestiny. To předznamenává pravděpodobně nejdůležitější kapitolu v 

československo-izraelských a později česko-izraelských vztazích, totiž dodávky zbraní 

pro následně vzniklý stát. „Zachránily zemi. O tom nepochybuji. České zbraně byly tou 

nejdůležitější pomocí, jakou jsme dostali. Zachránily nás a já velice pochybuji, že 

bychom bez nich byli mohli přežít první měsíc,“ prohlásil o mnoho let později David 

Ben Gurion.
67

 Ačkoliv tato práce nemá ambice se na vojenskou pomoc zaměřit, nelze ji 

nezmínit, neboť i dnes, po téměř sedmdesáti letech, je považována za tmel mezi českým 

a izraelským národem. 

 

Již roku 1947 tedy začalo vyjednávání o pozdějších dodávkách zbraní. Teorií o tom, kdo 

přesně tato vyjednávání začal, je více. Avšak výchozím faktem zůstává, že Jewish 

Agency byla odhodlána prozkoumat všechny možné cesty, jak se dostat i přes embargo 

ke zbraním. Údajně to byly dobré vztahy s Janem Masarykem, tehdejším ministrem 

zahraniční, které představovaly důvod, proč se Hagana
68

 obrátila na Prahu s žádostí o 

nákup zbraní.
69

 Avšak Československo v první chvíli tuto žádost odmítlo, neboť 

souběžně vedlo jednání o dodávce zbraní Sýrii a Egyptu. V tu chvíli však vstoupila do 

jednání Moskva, která se ostře postavila proti prodeji našich zbraní arabským státům. 

Dnes již víme o tom, jak se vše odehrálo: židovští představitelé žádali Moskvu, aby 

zasáhla. Moše Šertok, budoucí izraelský ministr zahraničí, se sešel 13. února 1948 v 

New Yorku s Andrejem Gromykem, představitelem SSSR u OSN (později sovětským 

ministrem zahraničí). Tento krok měl kýžený efekt, neboť náklad zbraní určený 

arabským státům, který již předtím opustil Československo, se náhle vrátil do Prahy. 

Moskva vyvinula na Prahu nátlak, aby přestala obchodovat s arabskými metropolemi a 
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naopak začala prodávat zbraně sionistickému hnutí.
70

 Na tomto příkladů vidíme nejen 

to, jak významnou roli sehrál Sovětský svaz na počátku zbrojního zásobování Židů 

v Palestině. Ukazuje i jak silně instrukce z Moskvy ovlivňovaly československou 

zahraniční politiku. 

 

Ráda bych se nyní zastavila u postoje Sovětského svazu k sionismu. Ačkoliv by se to na 

první pohled mohlo zdát jako zavádějící a ne příliš související s popisovaným tématem, 

opak je pravdou. Neboť jak se ukázalo, přišla doba, kdy se instrukce z Moskvy staly 

zásadním ukazatelem pro československou vládu. Vztah Sovětského svazu k sionismu 

se v historii 20. století několikrát proměnil. Ještě ve 30. letech byl sionismus ve vnitřní i 

zahraniční politice SSSR považován za nepřátelské hnutí, přičemž nepřátelství bylo 

propagandou zdůvodňováno především těmito důvody: sionismus je nástrojem 

britského imperialismu; sionismus je hnutí maloburžoazní a nacionalistické, ale také 

kontrarevoluční, neboť jeho cílem je odvrátit dělnickou třídu od třídního boje. Po roce 

1928, kdy se sociální demokracie stala hlavním nepřítelem komunistického hnutí, dostal 

sionismus nálepku sociálního fašismu, později ztotožněného s nacismem. Objevovaly se 

i domněnky, že sionismus a nacismus „ve skutečnosti hovoří stejným jazykem“ a že 

možnost dorozumění mezi Hitlerem a sionismem není vyloučena.
71

 My dnes už 

samozřejmě víme, jak tato „možnost dorozumění“ dopadla a po válce to věděli i sovětští 

představitelé. Když pak při již zmíněném jednání Valného shromáždění OSN v 

listopadu 1947, ve kterém byl projednáván návrh UNSCOPu, promluvil sovětský 

představitel Andrej Gromyko, udivil sionistické představitele vřelou podporou jejich 

touhy po státnosti. „Židovský národ byl úzce spojen s Palestinou po značnou část svých 

dějin. V důsledku války Židé jako národ trpěli mnohem víc než kterýkoli jiný národ. 

Celkový počet židovského obyvatelstva, který zahynul rukama nacistických katů, se 

odhaduje přibližně na šest milionů. Židovský národ proto touží po vytvoření vlastního 

státu, a bylo by nespravedlivé upřít mu toto právo,“ prohlásil tehdy Gromyko.
72

 Zájem 

Sovětského svazu o dobré vztahy se sionisty byl ale zapříčiněn především snahou o 

rozšíření sféry vlivu na Blízkém východě. V téže době Moskva podporovala i Egypt, 

Sýrii a Libanon, avšak schopnost uplatňovat vliv v těchto zemích zůstávala vzhledem k 

vazbám Velké Británie s vedoucími arabskými představiteli a jejich obavám z 
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komunismu omezená. Zbývala tedy Palestina, kde bylo pole působnosti otevřené a 

Sovětský svaz si zvolil cestu podpory rozdělení Palestiny a tudíž i vytvoření židovského 

státu. V době počínající studené války se zdálo, že Moskva si svými kroky získá 

židovské veřejné mínění, načež „židovská lobby“ v Londýně a Washingtonu pak může 

SSSR ještě pomoci oslabit „imperialistické mocnosti“..
73

 

 

Dodávky zbraní od Československa ale měly, bezesporu, ještě jeden důvod, a to 

hospodářský. Československo bylo, stejně jako většina Evropy, zdevastované válkou. 

Navíc se ocitlo v obtížné ekonomické situaci i proto, že pod Stalinovým nátlakem 

odmítlo Marshallův plán a nemohlo tudíž přijímat americkou pomoc. Na tomto místě je 

tak potřeba říci, že výpomoc palestinským Židům nebyla nějakou přátelskou „charitou“, 

nýbrž pro obě strany výhodným obchodem. Dolary, které Čechoslováci získali prodejem 

zbraní, tak přišly velmi vhod. Jewish Agency a později izraelská vláda nakoupily v 

Československu vojenský materiál za celkem 22 milionů dolarů. Nejednalo se přitom 

pouze o lehké zbraně, ale také třeba i o tanky a letadla Messerschmitt 109 a Spitfire 

IX.
74

   

 

Izraelsko-československé vztahy byly kromě dodávek zbraní ovlivněny i další epizodou. 

Bylo jím vytvoření dobrovolnické brigády složené z československých Židů. Ta vznikla 

v září 1948 a jejím velitelem se stal důstojník československé armády, major Antonín 

Sochor. K němu se připojila skupina devíti izraelských důstojníků. Výcvik pokračoval 

do listopadu téhož roku, v prosinci pak byla brigáda poslána do Izraele, kde byla 

rozdělena do různých jednotek izraelské armády. Laurent Rucker k tomu píše: „V době 

výcviku dobrovolníků se československé a izraelské orgány dostaly do sporu. 

Československé orgány požadovaly, aby byla brigáda zapojena do izraelské armády 

jako celek a dokonce aby s ní sloužili všichni izraelští vojáci československého původu, 

což izraelská vláda zcela jasně odmítla. Takový podnik by mohl představovat vážnou 

politickou i vojenskou hrozbu a šel proti duchu srůstání izraelského národa, jenž byl 
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dosud v plenkách.“
75

 Vojáci se nakonec válečných operací nezúčastnili v původně 

plánovaném rozsahu, jelikož válka v Izraeli v době jejich příchodu již končila. Přesto 

měl ale tento výcvik velký význam pro výstavbu izraelské armády, především výchovou 

letců, parašutistů a důstojníků jednotky. Kromě toho umožnila přesídlení asi dvou a půl 

tisíce občanů, kteří v budoucnu zastávali důležitá místa v hospodářství a státním aparátu 

nového státu.
76

 U vojenské brigády zorganizované v ČSR byl kladen důraz nejen na její 

roli pro obranu nového státu, ale také na politické směřování Izraele. To je patrné 

z prohlášení, které v prosinci 1948 izraelská Komunistická strana zaslala svému 

československému protějšku. V té nalezneme poděkování, avšak spíše za přínos 

židovským komunistům než státu Izrael jako takovému. V prohlášení se píše: „V této 

brigádě je ke 200 členů KSČ, z nichž nejméně 50 soudruhů můžeme včlenit do naší 

strany. Pro naši politiku je kolonizace této brigády pod vedením naší strany 

významných faktorem. Vybojovali jsme pro tuto brigádu 3000 dunamů půdy v Izraeli na 

jednom důležitém centrálním bodě země. Existence této brigády v Izraeli umožňuje nám 

rozhodujícím způsobem ovlivnit Svaz přátel ČSR v Izraeli.“
77

 

 

Dalším zdrojem příjmů pro ČSR, spojeným se vznikem Izraele a s židovskou emigrací 

do nové země, se staly poplatky účastníků vystěhovalecké akce za pasy. Nejvyšší 

poplatek za vystavení pasu byl podle zákona 2000 Kčs, přičemž za pas do Izraele měl 

být pro československého občana poplatek určen na 1060 Kčs. Ve skutečnosti byly 

požadovány částky mnohonásobně vyšší, až do 50 000 československých korun za 

jeden pas. Rozdíl mezi předepsanou a skutečně zaplacenou částkou plynul do tajného 

fondu ministerstva či pověřenectva vnitra.
78

  

 

Ve stejné době, kdy palestinští Židé zajištovali zbraně pro svůj budoucí stát, došlo ve 

vnitropolitickém vývoji v Československu k radikálním změnám. „Vítězný únor“ došel 

odezvy i v Palestině. Ráda bych na tomto místě citovala ze zprávy generálního konzula 

Jana Nováka, který ve své zprávě z března 1948 popisuje reakce v palestinském tisku. 

„Vnitropolitický vývoj v Československu v posledních týdnech měl přirozeně v 
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Palestině silnou ozvěnu a to hlavně také v tisku hebrejském. Dle předložených 

informací byl postoj hebrejského tisku k těmto událostem vesměs kladný a to i v 

tiskových orgánech pravice. Nebylo kritiky a mínění vyznělo v definici, že se čsl. lid 

rozhodl ve smyslu oné demokracie, která dnes vládne ve velké části Střední a Východní 

Evropy. […] Samozřejmě, že postoj levicového tisku palestinských židů / deníky Davar, 

Al Hmismar a komunistický Kol Kaam, byl k událostem u nás úplně kladný,“ píše Ing. 

Novák Ministerstvu zahraničních věcí.
79

 Ve stejné zprávě se objevuje i reakce na další 

událost, která poznamenala naši politickou scénu. „Úmrtí zahraničního ministra Jana 

Masaryka způsobilo v Palestině velký rozruch, neboť byl znám jako upřímný zastánce 

sionismu. Noviny mu věnovaly mnoho článků a dlouhé nekrology. Arabský tisk se opět 

omezil jen na registraci zprávy cizích agentur,“ popisuje konzul rozdíly mezi reakcí 

židovského a arabského tisku na tuto událost.
80

 

 

Českoslovenští polici se i po změně režimu snažili působit dojmem svobodné republiky, 

přátelské i k náboženským skupinám. V březnu 1948 se ministr vnitra Václav Kopecký 

nechal slyšet: „To, co se nyní odehrálo v ČSR, jest také porážkou fašizujících 

antisemitských živlů. Nový režim chce, aby ještě větší měrou byla respektována 

náboženská, občanská a společenská práva židů.“
81

 

 

K zásadní změně došlo brzy poté i v Palestině. 14. května 1948, den před ukončením 

Britského mandátu Palestina, byl Izraelskou národní radou vyhlášen vznik Státu Izrael. 

Československo patřilo k prvním státům, které Izrael uznaly.
82

 Stalo se tak o čtyři dny 

později usnesením vládou per rollam: „Vzavši na vědomost, že Národní rada v Palestině 

vyhlásila židovský stát Izrael a ustavila jeho zatímní vládu, uznává nově vzniklý Stát 

Izrael a jeho zatímní vládu de iure.“ Židovské instituce v českých zemích následně 

zaslaly vládě poděkování za toto uznání a „nesmlouvavě přímý postoj Československa 

při uplatňování historických a přirozených práv židovského národa na vlastní stát. Rada 

židovských náboženských obcí v zemích České a Moravskoslezské vyslovila 
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přesvědčení, že tento stát […] půjde po cestě pokroku a socialismu.“
83

  

 

Události po vyhlášení izraelské nezávislosti nabraly rychlý spád. Na serveru Válka.cz 

najdeme toto shrnutí: „K vyhlášení arabského státu, ke kterému mělo podle rezoluce 

OSN č. 181/II rovněž dojít, ale nikdy nedošlo. Naopak, jen několik hodin po vyhlášení 

izraelské nezávislosti překročily vojska Egypta, Sýrie, Zajordánska, Iráku a Libanonu 

hranice bývalé Palestiny. Tím začala první arabsko-izraelská válka, rovněž nazývaná 

tzv. Nevyhlášenou válkou. Arabové měli v této válce obrovskou číselnou převahu, avšak 

zastaralou výzbroj a chatrnou morálku. V tomto naopak vynikali Izraelci, kteří ale pro 

změnu trpěli velkým nedostatkem zbraní. Tento problém jim ale pomohlo vyřešit 

Československo svými dodávkami vojenského materiálu.“
84

 Prakticky ihned po vzniku 

Izraele se tedy ukázala důležitost zbrojních dodávek z ČSR a je pochopitelné, proč ji 

Izraelci považují za tak zásadní.  

 

Akce hromadného vystěhování do Izraele skončily v létě 1949. Podle informací 

izraelského velvyslanectví zůstávalo v ČSR ještě několik tisíc zájemců o emigraci, 

úřady se již ale zdráhaly povolení vydávat.
85

 

 

Již od následujícího roku se ale československo-izraelské vztahy (a s tím i vztahy k 

židovské menšině) začaly měnit. Za klíčový bod tohoto obratu se považuje výsledek 

parlamentních izraelských voleb z posledního ledna 1949. Komunisté v nich utrpěli 

nečekaný neúspěch, když získali jen 3,51 % hlasů. Ačkoliv v Praze ani v Moskvě 

nebylo očekáváno vítězství komunistů, byl předpokládán alespoň úspěch levicově 

orientovaných stran. Politické směřování Izraele začalo mít vliv i na hospodářskou 

spolupráci, i když v této době se ještě názory jednotlivých ministerstev rozcházely. 

Ministerstvo zahraničních věcí se snažilo prosazovat rozvíjení hospodářských vztahů, 

přičemž jedním z argumentů byla potřeba plateb v dolarech a librách. I Ministerstvo 

financí chtělo s Izraelem dále jednat. Odlišný názor ale razilo Ministerstvo zahraničního 
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obchodu, zaujímající „strohý a negativní postoj k obchodu s Izraelem.“
86

 Na ochlazení 

vtahů měla velký vliv také půjčka od Spojených států židovskému státu. K tomu se 

přidala zpráva o výcviku důstojníků izraelské armády v USA a zmínky o americké 

snaze budovat v Izraeli své vojenské základny, což bylo chápáno jako vytváření 

protisovětské útočné základny.
87

 

 

V souladu se změnou sovětského vztahu k Izraeli se začal měnit i dříve relativně 

přátelský vztah Československa k nové zemi i k Židům obecně. Sionismus byl odsouzen 

jako buržoazní nacionalismus a ve sdělovacích prostředcích se začala objevovat 

protižidovská a antisionistická kampaň, která vrcholila na počátku 50. let v politických 

procesech, z nichž nejznámější je tzv. Slánského proces. Alena Heitlingerová k tomuto 

píše: „Rudolf Slánský, dřívější generální tajemník Československé komunistické strany, 

a jedenáct spoluobžalovaných, všechno vysocí straničtí a státní funkcionáři, byli 

židovského původu, i když se sami považovali za asimilované internacionalisty. 

Prokurátor se během procesu několikrát ponižujícím způsobem zmínil o židovském 

původu obžalovaných. Zdůrazňoval jejich údajnou ziskuchtivost a kosmopolitismus a 

podbízel k obecným antisemitským stereotypům a předsudkům.[...] Všichni obžalovaní 

byli shledáni vinnými z velezrady, špionáže, sabotáže a jiných smyšlených obvinění a 

všichni byli 2. prosince 1952 popraveni.“
88

 

 

Na přelomu 40. a 50. let 20. století tak izraelsko-československé vztahy prošly zásadní 

proměnou a na dlouhou dobu se z přátelských změnily v opak. Na slibný počátek těchto 

vztahů dokázalo Československo navázat až po sametové revoluci.  
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Závěr 

 

Vývoj sionistických snah a historie budování židovského státu před, během a po druhé 

světové válce jsou velmi bohatá a obsáhlá témata. V rámci této práce jsem se zaměřila 

na to, jakou roli v těchto procesech hrálo Československo.  

 

Velmi důležité bylo jako země, která dlouhodobě poskytovala zázemí sionistům a 

židovské menšině nabízela jedny z nejlepších podmínek k životu ve střední Evropě. To 

se ukazuje mimo jiné na postojích prvních dvou československých prezidentů, T. G. 

Masaryku a Edvarda Beneše, na uskutečnění sionistických kongresů, které se 

opakovaně konaly v Praze, stejně tak ale i na faktu, že se již v roce 1921, při prvním 

sčítání lidu v Československu, bylo možné přihlásit k židovské národnosti. V době 

nástupu nacismu k moci a během druhé světové války se ČSR stala cílovou či tranzitní 

zemí pro mnohé Židy z Německa a dalších nacisty okupovaných území, přičemž mnoho 

z těchto uprchlíků později odešlo do Palestiny / Izraele. Ačkoliv antisemitismus ani 

antisionismus nebyl rozhodně mladé republice cizí, přinejmenším ve srovnání 

s ostatními středoevropskými státy se situace v Československu jeví jako uspokojivá. 

 

Přestože zásadní roli při vzniku státu Izrael hrály názory světových mocností, na 

politické úrovni bylo Československo důležité svou účastí v Zvláštní komisi OSN pro 

Palestinu (UNSCOPu) a svou následnou podporou návrhu na vytvoření židovského 

státu v Palestině. V dané době to rozhodně nebylo samozřejmostí, mnohé země 

zamýšlely z Palestiny udělat spíše federativní stát Židů a palestinských Arabů, což by 

ale pravděpodobně vzhledem k arabské početní převaze vedlo k vytvoření de facto 

Araby ovládaného státu. V tomto ohledu tedy hrálo Československo velmi důležitou roli 

pro vznik státu Izrael, i když ne zásadní. Židovský stát by nejspíše vznikl bez účasti 

Československa v UNSCOPu a bez československé podpory. Zcela zásadní ale byly 

zbrojní dodávky pro utvářející se stát, na které izraelští představitelé s vděkem 

poukazují i dnes, po desetiletích od vyhlášení nezávislosti Izraele. Jak jsem v práci 

ukázala, za tuto pomoc vděčí Izraelci do značné míry Sovětského svazu, který mínění a 

činy československé vlády ovlivňoval. Zajímavou epizodou je také vyslání židovské 

brigády, v pozadí této akce už ale jasně vidíme politickou motivaci.  



   

 

42 

  

 

Motivace ČSR ke kladnému postoji vůči vzniku státu Izrael má tedy zajisté několik 

úrovní. Je jí tradice úcty k národnostním menšinám a pochopení touhy po vlastním 

státě, které nebylo Čechoslovákům cizí. Stejně tak jsou to i hospodářské svazky, které 

nás s Židy v Palestině pojily a mohly se vyvinout v úspěšnou spolupráci v mnohem 

větším měřítku. Jako nejdůležitější ale vidím politické důvody, tedy zamýšlené levicové 

směřování státu Izrael, což bylo cílem vlády Československa i Sovětského svazu.  
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Summary 

 

The bachelor thesis deals with relation between Czechoslovakia and the State of Israel. 

The work focuses mainly on the period from 30 years of the 20
th

 century until 1948. 

What effect had Czechoslovakia on creation of the Jewish state? And what were the 

motives of the Czechoslovak negotiations? These are questions to which I mostly tried 

to answer. 

 

The first chapter focuses on the birth and development of political Zionism, on Theodor 

Herz  and his steps to create a Jewish state and the political developments in Palestine 

after the First World War. It also describes the attitude of Czechoslovakia to Zionism 

and the status of Jews in Czechoslovakia during the First Republic. 

The second chapter deals with the historical background of the partition of Palestine, the 

rise of Nazism and the Second World War. Czechoslovakia at that time become a 

destination country for many refugees, but also a transit country. Streams of Jewish 

refugees caused a deterioration in the security situation in Palestine. This forced Britain 

to try to reduce the number of newcomers. This part of work ends with the post-war 

period, when British officials decided what should be the future of the British Mandate 

of Palestine. 

The following part focuses on the situation of Jews in postwar Czechoslovakia. We 

meet with fears of further political developments, the anti-Semitic sentiments and 

persecution. 

The fourth chapter discusses the negotiations on the future of Palestine. In this chapter, I 

focused on the role of Czechoslovakia in the framework of UNCOP (United Nations 

Special Committee on Palestine). This committee will decide on the future of Palestine, 

where possible were two options: to create a federal state or the creation of two 

countries - one Jewish and the one Arab. Czechoslovakia supported the second option. 

The last part deals with the help provided from Czechoslovakia to the new state. These 

are mainly supplying of weapons and training soldiers. This assistance has proved to be 

essential for Israel. Unfortunately, we could not establish on the auspicious beginning of 

bilateral relations. When it became clear that Israeli politics will not continue in the 

leftist direction, the Czechoslovak-Israeli relations changed gradually to hostility. 
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On the issue of the Czechoslovak motivation I came to the following findings. 

Czechoslovakia supported the creation of Israel for several reasons, for example it 

understood the aspirations for their own state, or because of economic ties. But the most 

important was the intended political direction of the Jewish country. 
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Přílohy 

 

Příloha č. 1: Rozdělení populace Palestiny podle náboženství  

Data ze závěrečné právy UNSCOPu (United Nations Special Comittee on Palesine,  

3. srpna 1947) 

 

 

Rok Muslimové Židé Křesťané Ostatní Celkem 

1922 486.177 83.790 71.464 7617 649.048 

1931 493.147 174.606 88.907 10101 966.761 

1941 906.551 474.102 125.413 12881 1.518.947 

1946 (konec roku) 1.076.783 608.225 145.063 15488 1.845.559 
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Příloha č. 2: Listina židovských osad v Palestině, které měly větší počet 

přistěhovalců z Československa 

Použita data ze zprávy:  Archiv MZV, Zprávy ZÚ – Jerusalém, 1945 – 52. Merkaz 

Hitachdut Oley Czechoslovakia, Tel Aviv. Z 16.7.1947 

 

Jméno Místo Plocha v 

dunamech 

Počet 

obyvatel 

Z toho % 

Čechoslováků 

Rok  

založení 

Poznámka 

Hefzi-ba Emek 

Jesreel 

2456 341 20 1922 Zal. 

Čechoslováky 

Gan Shmuel Sev. Sharon 1995 316 15 1913 ----- 

Kfar 

Masaryk 

Emek 

Zevulun 

1615 322 80 1938 Slováci 

Neot 

Mordekhai 

Huleh ---- 40 80 1946 Přechodný 

tábor 

Mabaroth Sev. Sharon 820 365 ----- 1933 Slováci 

Kfar Rupin Beisanské 

údolí 

4075 227 majorita 1938 ----- 

Kfar Etzion Jeruzaléms

ké pohoří 

475 158 20 1943 Slováci 

Givat 

Hayim 

Sev. Sharon 1282 706 30 1932 Zal. Čechy 

Ejn Geb Jordánské 

údolí 

2510 440 20 1937 Češi mezi 

zakladateli 

Kfar 

Hamakabi 

Emek 

Zevulun 

1650 221 50 1938 Slováci 

Gvar Am Shefela 3850 183 80 1942 Podkarpatská 

Rus 

Sarid Emek 

Jesreel 

4453 385 40 1926 Masarykův les 

Shaar 

Hagolan 

Jordánské 

údolí 

1340 357 30 1937 Slováci 

Narbata-

Maanith 

Shomron 1800 232 90 1924 ----- 

Haogen Sharon ---- 150 85 1939 Přechodný 

tábor, 

Slováci 
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Příloha č. 3: Plán OSN na rozdělení Palestiny z roku 1947 

Použita mapa z: GILBERT, Martin. Izrael – dějiny. Praha: BB art, 2002. Str. 610 

 

 

 


