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Abstrakt

Tato bakalářská práce se zabývá vývojem diplomatických vztahů Československa a 

Izraele v letech 1948 - 1967. Československo bylo vůči palestinským Židům v prvních 

poválečných letech velmi vstřícné a podporovalo myšlenku na vznik židovského státu 

v Palestině. Tento „trend“ přátelských vztahů se nezměnil ani po komunistickém 

převratu v roce 1948. Československo se dokonce stalo jedinou zemí, která dodávkami 

zbraní a vojenského materiálu podpořila Izrael v jeho válce za nezávislost v letech 

1948/49. Zhruba od roku 1950, kdy se začal měnit postoj SSSR k Izraeli, se však začal 

měnit i ten československý. ČSR již bylo Moskvě stoprocentně podřízené a jeho 

zahraniční politika odpovídala sovětské linii. Vztahy s Izraelem se postupně zhoršovaly, 

zlomovým bodem byl antisemitský a antisionistický proces s Rudolfem Slánským 

v Československu v roce 1952. Izraelská strana byla tímto obratem v československém 

přístupu překvapena. Nastoupená linie nepřátelství vyvrcholila roku 1967, kdy byly 

diplomatické styky po šestidenní válce úplně přerušeny. Tato práce mapuje vývoj 

vzájemných vztahů ve sledovaném období, a to na základě obsahové analýzy 

dokumentů uložených v Archivu Ministerstva zahraničních věcí ČR a v Národním 

archivu ČR i sekundární literatury.

Abstract

This bachelor thesis focuses on the development of Czechoslovak-Israeli diplomatic 

relations from 1948 until 1967. Czechoslovakia supported the Jewish community in 

Palestine in the first years after the Second World War and was promoting the idea of a 

Jewish state. The friendly attitude on the part of Czechoslovakia was not altered after 

the communist coup in 1948. Czechoslovakia became the only state to support Israel, by  

supplying arms, during the War of Independence of 1948/49. Since 1950, however, the 

Czechoslovak attitude towards Israel began to change under the Soviet influence which 

was clearly dominant in the internal as well as external policies of the communist 

regime in Prague. The relations with Israel gradually deteriorated after 1950 as Zionism 

was declared as an enemy by the communist power. The anti-Zionism of the regime 

became most pronounced during the political trial against the former General Secretary 



of the Communist Party of Czechoslovakia, Rudolf Slánský, as well as against other –

mostly Jewish – party officials in 1952. The Israeli side was surprised by this fast turn 

in the Czechoslovak approach. This new policy of hostility culminated in 1967 when the 

diplomatic relations were suspended after the Six-Day War. The objective of the present 

thesis is to trace, on the basis of Czechoslovak archival documents as well as secondary 

sources, the key factors which determined the development of mutual relations between 

Czechoslovakia and Israel from 1948 until 1967. 
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Úvod

Diplomatické vztahy Československa a Izraele prošly od vzniku židovského 

státu v roce 1948 několika radikálními změnami. Tato práce se zabývá obdobím od roku 

1948 do šestidenní války roku 1967, která vedla k přerušení diplomatických styků mezi 

oběma státy na téměř čtvrt století.

Poválečná ČSR byla židovskému (převážně sionistickému) společenství 

v Palestině  ̶ tzv. jišuvu1 ̶ přátelsky nakloněna. Pramenilo to mj. i z dlouhé historie 

vzájemných vřelých vztahů již od dob československé první republiky. Československo 

na půdě OSN vytrvale podporovalo návrhy na rozdělení Palestiny na dvě části –

židovskou a arabskou – a bylo také jednou z prvních zemí, které v květnu 1948 uznaly 

nově vyhlášený Stát Izrael. Na tuto podporu nejprve navázal i nově ustavený 

komunistický režim. Československo jako významný exportér zbraní a vojenského 

materiálu sehrálo klíčovou roli v izraelské válce za nezávislost v letech 1948/49. Tehdy 

se stalo přes embargo OSN jediným státem, který Izrael zásoboval zbraněmi proti 

arabským soupeřům. Zhoršování vztahů SSSR s Izraelem počátkem 50. let mělo vliv i 

na zahraniční politiku ČSR jako sovětského satelitu. Ochlazování vztahů s Izraelem 

kontrastovalo s politickou a vojenskou podporou Prahy některým arabským zemím v 

čele s násirovským Egyptem. Roku 1967 pak v důsledku šestidenní války došlo k 

přerušení diplomatických styků s Izraelem ze strany ČSSR i dalších zemí východního 

bloku kromě Rumunska.

Česká i zahraniční odborná literatura se zejména po roce 1989 zaměřovala na 

podporu Československa Izraeli i období zlomu ve vzájemných vztazích směrem k 

nepřátelství, k němuž došlo počátkem 50. let. Méně zpracované je pak následující 

období omezených vzájemných vztahů po většinu 50. a 60. let.

Tato práce mapuje vývoj vzájemných vztahů ve sledovaném období a to mj. i na 

základě obsahové analýzy dokumentů uložených v Archivu Ministerstva zahraničních 

věcí ČR a v Národním archivu ČR jako primárních pramenů. Cílem práce je určit, kdy a 

jak se mění československý postoj vůči Izraeli ve sledovaném období. Jaké události 

                                               
1 Označení jišuv, které bude nadále v práci používáno je souborným pojmenováním židovského osídlení 

v Palestině před vznikem státu Izrael.
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se v daném období udály a které jsou pro zhoršení vztahů klíčové? Nastalo v době 

destalinizace určité uvolnění napjatých vztahů či nikoli? 

Práce je i s ohledem na dostupnost pramenů zaměřena zejména na politiku 

Československa vůči Izraeli. Všímá si ale i reakcí izraelské strany na kroky 

československého vedení. Československo bylo ve vleku sovětské zahraniční politiky, 

která se začátkem 50. let začala z různých důvodů měnit a ČSR se tomu muselo 

podřídit. Bylo Československo opravdu poslušným satelitem se vším všudy nebo 

jednalo alespoň částečně samostatně?

V Archivu Ministerstva zahraničních věcí ČR (AMZV) nahlížela autorka této 

práce zejména do složek příslušného teritoriálního odboru a dále pak Sekretariátu 

ministra. Pro sledovanou problematiku jsou relevantní především depeše, telegramy a 

zprávy velvyslanců a chargé d’affaires z Tel Avivu na ministerstvo nebo na ÚV KSČ do 

Prahy. Část z těchto zpráv byla tajná nebo dokonce přísně tajná, což svědčí o 

delikátnosti obsahu.2 Zprávy směřovaly z MZV dále ke schválení, projednání či 

rozhodnutí na ÚV KSČ, a to standardně prostřednictvím mezinárodního oddělení, často 

byly předávány i generálnímu tajemníkovi ̶ zejména Antonín Novotný si nechával 

zasílat téměř všechny denní zprávy ze všech československých velvyslanectví. Získával 

tímto přehled o mezinárodní politice a dění, jelikož denní tisk nečetl.3

V Národním archivu ČR (NA ČR) byly pro účely této práce nejužitečnější právě 

fondy mezinárodního oddělení ÚV KSČ a Antonína Novotného, který byl od roku 1953 

generálním tajemníkem ÚV a od roku 1957 i prezidentem republiky. Mnoho dokumentů 

uložených v AMZV a NA ČR se navzájem obsahově překrývá  ̶ to odráží výše 

nastíněnou pracovní vazbu mezi MZV a ÚV KSČ. Věrohodnost studovaných zpráv a 

dalších dobových pramenů byla často negativně ovlivněna ideologickým pohledem, 

který do nich vkládali jejich tvůrci. Ten se projevoval i ve zprávách s vyšším stupněm 

utajení (tajné a přísně tajné), nicméně charakter těchto zpráv byl spíše konzultační, často 

se jednalo jen o krátkou depeši ohledně určité události, o níž pisatel usoudil, že je třeba 

informovat vyšší stranické orgány a žádat povel k dalšímu postupu.4

                                               
2 U všech těchto dokumentů byl v letech 2000-2008 zrušen stupeň utajení.
3 Karel Kaplan, Aparát ÚV KSČ v letech 1948 – 1968 (Praha: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 1993), 

25.
4 Například depeše z roku 1961, kde se čs. Zástupce Hrůza ptá A. Novotného, zda-li má poskytnout 

peníze KSI - NAČR, A ÚV KSČ, Antonín Novotný II., KSČ-ÚV-AN II, k.109, i.č.211, Depeše A. 

Novotnému 1961.
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Role Ministerstva zahraničních věcí v rozhodovacím aparátu státu byla ve 

sledovaném období téměř nulová.5 Stranický aparát převzal dozor nad exekutivou všech 

státních institucí, MZV nevyjímaje. To se za ministra Viliama Širokého (1950-53) stalo 

víceméně pouhým zprostředkovatelem informací ze zahraničí politickému vedení země. 

Velvyslanci a další diplomaté zastupitelských úřadů byli vybíráni z řad osvědčených 

kádrů, aby mohli „spolehlivě hájit“ zájmy socialistického Československa.

Autorka kromě studia archivních pramenů vycházela i ze sekundární literatury. 

Velmi přínosnou publikací byla kniha Petra Zídka a Karla Siebera Československo a 

Blízký východ v letech 1948-1989. Kniha poskytuje na základě původního archivního 

výzkumu užitečný základní přehled vývoje československé zahraniční politiky vůči 

jednotlivým zemím regionu. Kniha poskytla autorce základní vhled do dané 

problematiky, inspirativní byla i z konceptuálního hlediska. 

Jedním z mála autorů, kteří pečlivě zkoumali archivní dokumenty týkající se 

Československa a Izraele v daném období, je Karel Kaplan. Ten společně s Jiřím 

Dufkem a Vladimírem Šlosarem publikoval studii k vzájemným vztahům v období 

1947-1953, doplněnou výběrem dobových dokumentů. Velká pozornost je v ní 

věnována československé vojenské pomoci Izraeli v roce 1948. Karel Kaplan je také 

autorem knihy Aparát ÚV KSČ v letech 1948-1968 – Studie a dokumenty, která je 

cenným průvodcem po institucích a orgánech rozvětveného stranického aparátu.

Moshe Yegar, první izraelský velvyslanec v Československu po opětovném 

navázání diplomatických vztahů v roce 1990, je autorem knihy Československo, 

sionismus, Izrael. Jedná se o pro účely této práce přínosný zdroj informací, založený i 

na izraelských archivních dokumentech. 

Kapitola o obecném vývoji na Blízkém východě vychází mj. i z knihy Jana 

Wannera Ve stínu studené války – Střední východ v letech Eisenhowerovy doktríny 

1956-1960. Autor podrobně analyticky sleduje vývoj v oblasti v daném období a snaží 

se tak, podle vlastních slov, zaplnit mezeru v českém prostředí, které se nevěnovalo této 

oblasti tak, jak by zasloužila.

Lepší orientaci ve fungování Ministerstva zahraničních věcí ve sledovaném 

období umožnila autorce vedle studia primárních pramenů i dvojsvazková publikace 

Diplomacie Československa. Nástin dějin ministerstva zahraničních věcí a diplomacie 

                                               
5Podloženo je jednak sekundární literaturou (Jindřich Dejmek, Diplomacie Československa : Díl I. Nástin 

dějin Ministerstva zahraničních věcí a diplomacie 1918 – 1992 (Praha: Academia, 2012).), jednak 

studiem archivních dokumentů.
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1918-1992, vydaná Jindřichem Dejmkem. Její druhý díl je koncipován jako 

encyklopedická publikace, zahrnující medailonky k vedoucím čs. diplomatům od 

vzniku první republiky do rozdělení federace.

I s ohledem na osud autora je zajímavá kniha Dějiny státu Izrael od Ericha 

Ternera, vydaná počátkem 90. let. Terner se po příchodu z ČSR stal členem 

Komunistické strany Izraele a jako její zástupce ve sledovaném období Československo 

opakovaně navštěvoval.6 Zmíněná kniha se nečte lehce, Ternerovo vyprávění je často 

překotné a nepřehledné, kniha však poskytuje užitečný základní vhled do problematiky. 

Výbornou publikací na stejné téma je také kniha Michaela Kruppa Dějiny státu Izrael, 

který se však nezabývá dějinami mandátní Palestiny, ale obdobím 1948-2013.

Vzájemným vztahem sionismu, Židů a Izraele se SSSR, respektive se samotným 

Stalinem se zabývá Laurent Rucker v knize Stalin, Izrael a Židé. Jedná se o jednu 

z nejlépe metodologicky ukotvených prací, které autorka této práce použila. Rucker 

začíná nastíněním vzájemných vztahů sionismu a komunismu v teoretické rovině. S 

přihlédnutím ke kořenům obou ideologií se autor zaměřuje na původ jejich vzájemného 

soupeření. Hlavní otázkou pro něj však je, zda vztahy s Izraelem ovlivnily chování 

Stalina vůči sovětským Židům, či zda tomu bylo obráceně.

V práci je užito slovo Žid výhradně s velkým písmenem. Není-li uvedeno jinak, 

vychází tato práce vzhledem k zaměření na Stát Izrael z etnické, nikoli náboženské 

stránky židovské identity. V práci zároveň není (s výjimkou období od 60. let) použito 

výrazu „Palestinci“ k označení palestinských Arabů. Vzhledem k tomu, že do vzniku 

Státu Izrael se tímto termínem označovali spíše Židé žijící v Palestině a k tomu, že 

svébytná palestinská národnostní identita se začala utvářet až od 50. let 20. století (za 

symbolické datum můžeme označit vznik Organizace za osvobození Palestiny v roce 

1964), je o Arabech žijících před vznikem státu Izrael na jeho dnešním území hovořeno 

jako o palestinských Arabech.
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1. Vývoj vztahů Československa a jišuvu/Izraele 

v letech 1945 - 1950

K pochopení vzájemných vztahů v 50. a 60. letech je třeba nejdříve osvětlit situaci 

těsně po válce až do roku 1950. Linie československé politiky vůči Židům v mandátní 

Palestině byla v této době velmi přátelská a předurčovala dobré vzájemné vztahy 

s budoucím Státem Izrael.

Po skončení druhé světové války se obnovené Československo vrátilo k politické 

tradici náklonnosti k židovskému osídlení v Palestině.7 Tomáš G. Masaryk byl v roce 

1927 prvním zahraničním prezidentem, který navštívil britský mandát v Palestině. 

Prezident Edvard Beneš se rovněž netajil svými sympatiemi jak k Židům, tak 

k sionismu. Židovský tisk v Palestině vyzdvihoval Benešovo prohlášení z roku 1946 o 

potřebě zřízení samostatného židovského státu.8 Sionističtí předáci si ve shodě s 

většinou židovského obyvatelstva v Palestině tohoto přátelství vážili a opakovaně se 

obraceli na československé politiky s prosbami o politickou podporu vzniku židovského 

státu  ̶  především na prezidenta Beneše a ministra zahraničních věcí Jana Masaryka, 

který byl znám svým pozitivním vztahem k sionismu a myšlence vzniku židovského 

státu v Palestině.  Velkou ochotu pomoci projevili také komunisté, zejména Klement 

Gottwald.

Přední českoslovenští politici nejenže projevovali diplomatickou podporu Židům 

v Palestině, ale byli nakloněni i Židům v Československu a střední Evropě a snažili se 

řešit jejich poválečnou situaci. Na Slovensku se ihned po válce objevilo několik 

antisemitských výbuchů a proběhlo několik pogromů (nejznámější v září 1945 v 

Topoľčanech) ̶ ty československá vláda razantně odsoudila a viníky potrestala.9

Postavila se na židovskou stranu i v otázce navrácení majetku zabaveného nacisty, 

ačkoli zdaleka ne celý židovský majetek byl po válce vrácen původním majitelům či 

jejich právoplatným dědicům. V souladu s tzv. malým retribučním dekretem prezidenta 

                                                                                                                                         

7Československý konzulát v Jeruzalémě fungoval již od roku 1926.
8 Jiří Dufek, Karel Kaplan a Vladimír Šlosar, Československo a Izrael v letech 1947 – 1953 : Studie

(Praha: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 1993), 11.
9 Moshe Yegar, Československo, sionismus, Izrael (Praha: Victoria Publishing, 1997), 62.
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republiky č. 138/1945 Sb. byli poměrně důsledně trestáni českoslovenští občané, kteří 

se „provinili proti národní cti“  ̶ mj. i podílem na pronásledování Židů a konfiskaci 

jejich majetku.10

Velká vstřícnost ze strany politiků a úřadů byla důležitá také v oblasti migrace do 

Palestiny. Přes Československo procházely tisíce židovských uprchlíků zejména 

z Polska, Maďarska a Podkarpatské Rusi na Západ a do Palestiny, na jejíž území tito 

lidé emigrovali i přes zákaz britských mandátních úřadů ̶ ty židovskou emigraci již v 

roce 1939 výrazně omezily a nakonec úplně zakázaly, aby si naklonily palestinské 

Araby.11 Československo se stalo hlavní tranzitní zemí pro tyto uprchlíky a soustavně 

jim s vystěhováním pomáhalo (a to i přes několik britských výzev, aby tomu 

zabránilo).12 Velkou iniciativu a pomoc uprchlíkům projevili také komunističtí politici, 

především Klement Gottwald (od roku 1946 předseda vlády), který se zasadil například 

o povolení průjezdu 750 židovských dětí z Polska do Francie v roce 1946.13

Pomoc židovským vystěhovalcům při emigraci do Palestiny poskytovalo v ČSR 

několik organizací. Nejvýznamnějším bylo hnutí Bricha (hebrejsky „útěk“). To se 

v ČSR a jiných východoevropských zemích staralo o materiální zajištění židovských 

uprchlíků a jejich následnou dopravu do přístavů u Středozemního moře, kde byli 

naloděni a ilegálně (tj. přes zákaz Britů) směřováni do Palestiny, případně přešli hranice 

do některého západoevropského státu, nejčastěji do západních okupačních zón 

Německa.14 Československá Bricha sídlila na pražské židovské obci a měla dobré styky 

s ministerstvem výživy a vnitra, které jí poskytovalo ubytování a finanční prostředky na 

stravování pro uprchlíky přebývající dočasně v Československu.15

Trend emigrace se po válce rozšířil i mezi československými Židy, zejména mezi 

lidmi ze Slovenska a Podkarpatské Rusi, která byla předána v červnu 1945 Sovětskému 

svazu. Mnoho z nich se nemohlo nebo nechtělo vrátit zpět do svých domovů.

Z těch Židů, kteří v ČSR krátce po válce žili (bylo to zhruba 55 000 lidí,16

podstatnou část z nich tvořili Židé původem z Podkarpatské Rusi17), se velká část 

                                               
10 „Malý retribuční dekret“, Moderní dějiny, http://www.moderni-dejiny.cz/clanek/maly-retribucni-

dekret/ (staženo 10.7.2015).

11Michael Krupp, Dějiny státu Izrael (Praha: Vyšehrad, 2013), 13.
12 Kaplan, „Československo a Izrael v letech 1947 – 1953 : Studie“, 16.
13Ibid., 16.
14Yegar,“ Československo, sionismus, Izrael“, 67.
15Ibid., 68.
16 Ibid., 61.
17Yegar,“ Československo, sionismus, Izrael“, 74.
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rozhodla pro emigraci do Palestiny. Vliv sionismu tak rostl. V Československu bylo 

obnoveno několik sionistických organizací a politických stran, které zde existovaly již 

před válkou; nyní se sjednotily v Ústředním sionistickém svazu (tři další působily 

samostatně). Sionistické organizace se snažily společně s Brichou a jinými skupinami o 

vystěhování co největšího počtu Židů do Palestiny. Například levicová skautská 

organizace Hašomer Hacair („mladý strážce“) pořádala pravidelné pionýrské tábory pro 

mladé Židy, aby je tak připravila na osidlování pouště.18

Poválečné Československo na rozdíl od první republiky neuznávalo židovskou 

národnost.19 Důvodem byla snaha státních orgánů o etnickou homogenizaci republiky. 

Následkem toho byli ze země vypovězeni na základě prezidentských dekretů sudetští 

Němci, ale i část slovenských Maďarů. Židé se již nemohli přihlásit k židovské 

národnosti a museli si vybrat mezi českou nebo slovenskou.20 Kdo se tedy nechtěl 

asimilovat, raději zvolil cestu emigrace. Z ČSR odešlo v letech 1945-50 do Palestiny a 

na Západ celkem 37 000 lidí židovského původu, v zemi jich tak zbylo cca. 18 000.21

Dějiny Palestiny jsou důležitým výchozím bodem pro dějiny Izraele. Stát Izrael 

vznikl na území, které je dodnes předmětem sporů mezi Židy a Araby. Nespornou vinu 

na tomto neporozumění nese zcela jistě tehdejší politika Velká Británie. Ta do oblasti 

přišla za první světové války, kdy již v oblasti žilo několik tisíc Židů. Ve 20. letech 20. 

století pak získala nad Palestinou správní mandát Společnosti národů. Nesplněn zůstal 

příslib Londýna arabským představitelům z roku 1915, podle nějž měl být výměnou za 

ozbrojené vystoupení Arabů proti Osmanské říši garantován vznik jednotného 

arabského státu, který by zahrnoval i území Palestiny. Správní mandát znamenal, že 

správní moc byla svěřena do rukou Britů, avšak rozhodovací moc měli mít místní 

zastupitelé. To Británie naoko tvrdila, ve skutečnosti však již roku 1922 schválila 

ústavu, která v Palestině ustavila fakticky koloniální správu v čele s britským vysokým 

komisařem.22

Zpočátku byla britská vláda nakloněna Sionistické organizaci, roku 1917 byl 

ministrem zahraničí Balfourem zaslán dopis lordu Walteru Rotschildovi s tvrzením, že 

„vláda Jeho Veličenstva smýšlí blahosklonně o zřízení národní domoviny v Palestině 

                                               
18Kaplan, „Československo a Izrael v letech 1947 – 1953 : Studie“, 24.
19Yegar,“ Československo, sionismus, Izrael“, 61.
20Ibid., 61.
21Ibid., 77.
22Erich Terner, Dějiny státu Izrael (Pardubice: Kora, 1991), 53.
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pro židovský národ a vynasnaží se ze všech sil, aby usnadnila dosažení tohoto cíle.“23

Navzdory nejednoznačnosti těchto tvrzení to sionisté pochopili jako kladné vyslyšení 

jejich proseb. To vyvolalo protireakci u palestinských Arabů, kteří Balfourovu deklaraci 

považovali za projev zrady původních britských příslibů ustavit jednotný arabský stát. 

Roku 1936 propuklo v Palestině arabské povstání, na což Británie reagovala ustavením 

tzv. Peelovy komise, jež měla navrhnout budoucí teritoriální uspořádání Palestiny. 

Návrh komise, podle nějž mělo být území dosavadního britského mandátu rozděleno na 

tři části – arabskou, židovskou a britskou – arabská reprezentace odmítla. Britská správa 

se snažila situaci stabilizovat, a tak začala židovskou emigraci omezovat. V roce 1939 

vydala tzv. Bílou knihu, která stanovila přistěhovaleckou kvótu ve výši 75 000 osob 

ročně. Toto omezování vyvolalo spontánní vlny tzv. ilegálního přistěhovalectví, jež 

probíhalo přes zákaz britských úřadů a pod hrozbou chycení a navrácení zpět do 

evropských přístavů. Po druhé světové válce vypukl v Palestině ozbrojený střet tří stran 

– Arabů, Židů a Britů.24 Arabové i Židé často volili teroristické metody dosažení svých 

cílů, známý je například bombový útok sionistického podzemního hnutí Irgun na hotel 

King David v Jeruzalémě, v němž se nacházely mandátní vojenské úřady. Britská 

správa ztrácela nad situací v Palestině kontrolu. Roku 1947 se rozhodla předložit 

palestinský problém Valnému shromáždění OSN. To mohlo rozhodnout o budoucím 

uspořádání území, jež jako mandátní „zdědila“ OSN zdědila od Společnosti národů. 

Utvořila se komise pro otázku Palestiny, jejímž členem bylo také Československo. Ta 

předložila návrh na rozdělení území na dva státy – arabský a židovský, přičemž 

Jeruzalém měl být pod mezinárodní správou. Sionistická organizace toto uvítala, 

arabská strana odmítla. Navrhla variantu jednotného arabského státu s Židy jako 

národnostní menšinou a všemi právy – tento návrh podporovala také Velká Británie a 

sionisté jej odmítali. Návrh na rozdělení území byl Valným shromážděním v listopadu 

1947 schválen; pro hlasovaly mj. USA, SSSR, Francie a také Československo, proti 

arabské a islámské státy a Velká Británie. Britové se měli stáhnout do května 1948. 

Okamžitě se strhly boje mezi Židy a Araby. Vyhlášení Státu Izrael dne 14. května 1948 

pak bylo následováno jeho napadením všemi sousedními státy arabskými.  

Po celou dobu se československý zástupce v OSN zastával varianty dvou států. 

Tehdejší hlava Světové sionistické organizace, pozdější izraelský premiér David Ben 

                                               
23Terner, „Dějiny státu Izrael“, 51.
24Krupp, „Dějiny státu Izrael“, 13.
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Gurion, považoval za podstatné a klíčové mít podporu Československa. A to i v případě, 

že by byl Sovětský svaz, který do jisté míry ještě před komunistickým převratem 

určoval charakter československé zahraniční politiky, proti.25 ČSR bylo dlouho 

strategickým diplomatickým spojencem a mimo to také patřilo k předním vývozcům 

zbraní a vojenského materiálu. Takového spojence Ben Gurion nutně potřeboval pro 

blížící se válku za nezávislost. 

V roce 1948 se staly dvě zásadní události – v Československu proběhl komunistický 

převrat a v Palestině vznikl Stát Izrael.

Československo navázalo na svůj dosavadní přátelský přístup a stalo se jednou 

z prvních zemí, které nový stát uznaly. Téměř okamžitě vznikl v ČSR při ministerstvu 

informací (hlavním iniciátorem byl ministr Václav Kopecký) Svaz československo-

izraelského přátelství. Pamětnice R. J. vzpomíná na ustavující chůzi Svazu: „Na fakultě 

jsme se náhodou doslechli, že se bude ten den konat v sále kavárny Savarin na Příkopě 

schůze na podporu solidarity s nově založeným státem Izrael. S několika kolegy jsme se 

rozhodli se zúčastnit, a tak jsme se ocitli na zakládání Svazu československo-

izraelského přátelství. Sál byl sice nevelký, ale zcela plný. Ustavující schůzi řídil Dr. 

Eduard Goldstücker, tehdy mladý germanistický badatel. Ohlas v sále na solidaritu se 

státem Izrael byl spontánní a jednohlasný. Přítomní podle prezenční listiny se stali 

zakládajícími členy.“ Byly navázány diplomatické styky a v Praze se akreditoval první 

izraelský velvyslanec Ehud Avriel (původním jménem Überall).26

Komunistický režim, ustavený v Československu po únorovém převratu, nový 

izraelský stát aktivně podpořil a pokračoval tak v dosavadní linii československé 

diplomacie, která se opírala i o postoj Sovětského svazu. Sovětský stranický vůdce a 

premiér Josif V. Stalin byl toho názoru, že Izrael je třeba podpořit a vyzbrojit proti 

probritsky orientovaným Arabům. To mělo pomoci k vyplnění mocenského vakua, 

vzniklého na Středním východě odchodem Velké Británie.27

Československo sehrálo zásadní roli v obraně nově vzniklého státu. Ještě předtím, 

než byl dne 14. května 1948 proklamován Stát Izrael, začala válka za jeho nezávislost 

proti armádám všech sousedních arabských států, jež vznikající židovský stát napadly s 

pomocí výzbroje dodané Velkou Británií. Izraelská armáda tehdy ještě nebyla zcela 

                                               
25Yegar,“ Československo, sionismus, Izrael“, 78.
26Petr Zídek, Karel Sieber, Československo a Blízký východ v letech 1948 – 1989 (Praha: Ústav 

mezinárodních vztahů, 2009), 128.
27 Podrobněji viz kapitola Nástin událostí na Blízkém východě v 50. a 60. letech.
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konsolidována a hlavně nedisponovala moderní vojenskou výbavou a zbraněmi jako 

jejich protivníci. V tuto chvíli se izraelské vedení snažilo ze všech sil kdekoli 

v zahraničí nalézt materiální vojenskou pomoc, ačkoli to bylo velmi obtížné. Rada 

bezpečnosti OSN totiž vyhlásila embargo na prodej zbraní do Palestiny.28 Přes tyto 

obtíže Československo s dodávkami zbraní Izraeli souhlasilo, vše s tichým souhlasem 

Sovětů. První dodávky zbraní a letadel šly ihned na frontu a odrazily arabské jednotky u 

Tel Avivu.29 Letadla s nákladem z ČSR létala pod falešnými značkami a zpočátku byla 

řízena americkými piloty, vše muselo být pod rouškou ilegality.30 Do května 1948 bylo 

do Izraele dodáno 24 500 pušek, 5000 lehkých kulometů, 200 středně těžkých 

kulometů, 54 000 000 nábojů a 25 stíhacích letounů Avia S-199 s výstrojí a municí.31

K tomu byli v ČSR vycvičeni izraelští piloti a vojáci. Na jaře 1948 byl 

v Československu zahájen výcvik speciální jednotky izraelských komunistů, kteří se 

však od komunistické „víry“ odvrátili. Podplukovník Antonín Sochor, který se podílel 

na jejich výcviku, za to pravděpodobně zaplatil životem, když za nevyjasněných 

okolností zemřel roku 1950 při autonehodě.32 Nebýt pomoci ČSR, Izrael by jen těžko 

odolal prvním náporům arabských armád. 

Izraelská vláda za to ale také náležitě zaplatila. Brněnská Zbrojovka s Izraelem 

uzavřela během let 1948/49 dohody za 737 milionů Kčs. Částka byla poctivě zaplacena 

takřka ihned. Izrael s československou vojenskou pomocí za války zcela zvrátil poměr 

sil v oblasti.  Získal nová území, která byla původně přiřčena budoucímu arabskému 

státu v Palestině. Ten v důsledku příměří v roce 1949 nevznikl, jelikož jeho území si 

rozdělilo Zajordánsko (Západní břeh Jordánu), resp. od roku 1950 Jordánsko, a Egypt 

(Gaza), část Negevu a oblasti na severu Palestiny získal Izrael. Jeruzalém, který měl 

zůstat pod mezinárodní správou OSN, byl po drsných bojích rozdělen na dvě části, z 

nich východní dobylo Zajordánsko a západní pak Izrael (roku 1967 pak došlo k další 

revizi, když Izrael v šestidenní válce dobyl i východní část, kterou roku 1980 v rozporu 

s mezinárodním právem anektoval). Izrael prohlásil roku 1950 Jeruzalém hlavním 

městem, což však ostatní státy světa nikdy neuznaly.

V letech 1948-1950 pokračovala emigrace z Československa do Izraele. 

Komunistický režim to podporoval a nadále pomáhal s přesuny obyvatel přes své 

                                               
28Zídek, Sieber, „Československo a Blízký východ v letech 1948 – 1989“, 71.
29 Ibid 129
30Kaplan, „Československo a Izrael v letech 1947 – 1953 : Studie“, 51.
31Yegar, „Československo, sionismus, Izrael“, 90.
32Zídek, Sieber, „Československo a Blízký východ v letech 1948 – 1989“, 130.
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území. V roce 1949 proběhl na žádost izraelského velvyslance rychlý odchod 20 000 

Židů z Československa do Izraele během čtyř měsíců.

Jak se však postupně měnil přístup Sovětského svazu k Izraeli, měnil se i postoj 

československý. Jak bylo řečeno, Stalin podpořil vznik státu Izrael. Pravděpodobně to 

bylo z praktických důvodů – chtěl vytvořit pokrokový levicový stát mezi probritskými 

arabskými režimy a rozšiřovat ve strategickém teritoriu svůj vliv. Dalším důvodem byl 

předpokládaný socialistický, „pokrokový“ charakter židovského státu. Tomu zpočátku 

nasvědčovalo levicové zaměření většiny klíčových židovských politiků v Palestině, ale i 

charakter kibucnického33 osidlovacího systému, velmi blízkého komunistickému 

družstevnímu pojetí zemědělství. Ačkoli takto Stalin uvažoval v zahraniční politice, 

doma již od roku 1948 prováděl antisionistickou kampaň,34 jež postupně nabývala 

zřetelně antisemitský charakter. Vysoce pravděpodobný je podíl KGB na tragické smrti 

známého režiséra a herce, za války předsedy Židovského antifašistického výboru, 

Solomona Michoelse v roce 1948.35 Vrchol antisionistické kampaně nastal v roce 1953 

za tzv. „spiknutí bílých plášťů“ – vykonstruovaného procesu s několika ruskými 

židovskými lékaři za údajné plánování svržení Stalina.36 K tomu se přidal i fakt, že ve 

volbách roku 1950 Komunistická strana Izraele výrazně propadla a získala pouze 3,5 % 

hlasů.37 Když se navíc na začátku 50. let začalo ukazovat, že Izrael se bude orientovat 

na Západ a především na USA, antisionistický tón v sovětské politice ještě zesílil. 

Pod vlivem SSSR byla samozřejmě i zahraniční politika Československa, jež se od 

roku 1950 začalo od Izraele a přátelských vztahů s ním distancovat. Postupně došlo až 

k obratu v nepřátelství a propaganda nešetřila označeními Izraele za „agenta 

imperialistického Západu“ a sionismu za reakční ideologii. Sionistické organizace 

působící v Československu začaly být monitorovány stále více Státní bezpečností a 

perzekvovány. V roce 1950 zastavila ČSR emigraci do Palestiny a nadále ji povolovala 

pouze individuálním případům.38 To byl počátek ochlazení vzájemných vztahů.

                                               
33Kibuc – typ prvních židovských osad v Palestině, založených na principu komunitního vlastnictví 
34Sovětský režim se proti sionismu vymezoval již od svých počátků. V.I. Lenin byl zastáncem asimilace 

ruských Židů po vzoru Židů západoevropských, přičemž počítal s jejich zapojením do revolučního 

třídního boje. Judaismus i antisemitismus podle něj měly zmizet s vytvořením spravedlivé nadnárodní 

proletářské společnosti. - Laurent Rucker, Stalin, Izrael a Židé (Praha: Rybka Publishers, 2001), 14.
35Paul Johnson, Dějiny židovského národa (Praha: LEDA, 2007), 507.
36„Československo a Blízký východ v letech 1948 – 1989“, 131.
37Ibid., 130.
38Archiv MZV, TO-O 1945-1959, k.č. 6, Izrael – otázka spojení rodin, 1954.
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2. Nástin událostí na Blízkém východě v 50. a 60. 
letech 

Politiku Československa vůči Izraeli v 50. a 60. letech ovlivňovaly postoje Sovětského 

svazu, kterému byla politika čs. vlády fakticky podřízena. Je tedy třeba nastínit 

sovětskou zahraničněpolitickou linii té doby. Následující kapitola shrnuje jak události 

na Blízkém východě v tomto období a přístup SSSR a USA jako jeho protihráče, tak 

přístup Moskvy k Izraeli konkrétně.   

           Po druhé světové válce se na Blízkém východě postupně zhroutila mocenská 

dominance Velké Británie a Francie. Egypt a Irák byly formálně nezávislí již od roku 

1922, resp. 1932. Až do svržení monarchií v roce 1952 v Egyptě a v roce 1958 v Iráku 

však byly pod silným britským vlivem. Od konce II. světové války se začala 

osamostatňovat i další území, jež byla dosud pod správou Londýna (první bylo v roce 

1946 Zajordánsko) a Paříže (již roku 1945 byla do OSN přijata Sýrie a Libanon). Celou 

oblast postupně zachvátila vlna arabského nacionalismu a následně panarabismu, 

nejvíce to je patrné na případu Egypta. Británie se snažila zachovat vliv alespoň tím, že 

podporovala přátelsky nakloněné režimy v některých státech, dodávala jim zbraně a 

cvičila jejich vojáky. Svá bývalá území stále považovala za součást své sféry vlivu. 

Nějakým způsobem se snažila být vojensky a ekonomicky stále přítomná a mít vliv na 

dění v těchto zemích.39 A například v Suezském průplavu, který podléhal mezinárodním 

úmluvám, byli britští vojáci přítomni až do suezské krize v roce 1956.

Tím, že se Británie začala stahovat z území Blízkého východu, vzniklo 

přechodně „mocenské vakuum“ bez dominance některé z nových supervelmocí.40 Těmi 

již nebyly mocnosti evropské, ale USA a Sovětský svaz. Washington i Moskva si byly 

vědomy toho, že rozšířit svůj vliv v této oblasti bude klíčové pro proniknutí i do zbytku 

Asie. Sovětský svaz se snažil pronikat prostřednictvím komunistických hnutí 

v arabských státech, USA se tomu snažilo zabránit všemožnými aliancemi, aby tak 

udrželo rovnováhu sil v oblasti. Území Blízkého východu se tak stalo dalším z řady 

bojišť těchto supervelmocí v průběhu studené války.

Postoj USA k Izraeli nebyl zpočátku jednoznačný. Jak již bylo řečeno, při 

založení státu Izrael byl hlavním spojencem Sovětský svaz a východní blok, především 

                                               
39Yevgeny Primakov, Russia and The Arabs (New York: Basic Books, 2006), 4.
40Jan Wanner, Ve stínu studené války (Praha: Lidové noviny, 2011), 9.
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Československo. Ačkoli prezident Truman zpočátku nový stát podpořil a sjednal 

několik půjček, nastala poté diplomatická přestávka – USA bylo toho názoru, že Izrael 

je určitou překážkou na cestě udržení stability a přátelství s arabskými státy.41 Izrael se 

snažil balancovat v této nelehké pozici mezi oběma bloky. To se změnilo na začátku 50. 

let, kdy premiér David Ben Gurion ze socialistické strany Mapaj začal zahraniční 

politiku své země orientovat jasně na Západ. USA se stalo hlavním investorem a 

věřitelem Izraele, což trvá do dnešních dnů. Byl to také Ben Gurion, který podepsal se 

Západním Německem reparační dohodu z roku 1952, která poskytla Izraeli 822 milionů 

dolarů ve zboží a vojenském materiálu a 450 milionů západoněmeckých marek.42 To 

zaručilo společně s půjčkami od USA rozvoj země. V 50. a 60. letech byla SRN spolu s 

Francií hlavním dodavatelem zbraní a vojenského materiálu do Izraele.43

Izrael ubránil svou existenci ve válce za nezávislost v letech 1948/49. První 

polovina 50. let byla ve znamení budování nového státu. Když se v Egyptě dostal 

k moci roku 1954 Gamál Abdul Násir, snažil se z neutrální pozice mezi oběma bloky 

vytěžit co nejvíce. Roku 1955 byl Egypt společně s Indií, Indonésií a Jugoslávií jedním 

z hlavních iniciátorů vzniku Hnutí nezúčastněných zemí.44

Americkou zahraniční politiku v regionu Blízkého východu v 50. a 60. letech 

ovlivňovala nově vzniklá Eisenhowerova doktrína vyhlášená prezidentem 

Eisenhowerem v roce 1957. Ta v rámci zadržování komunismu zaručovala jakékoli 

zemi Blízkého východu, která o to požádá, materiální a vojenskou pomoc v případě 

agrese či hrozby napadení jiného státu z oblasti, státu ovlivněného komunismem. 

Důsledkem bylo, že USA se stalo spojencem konzervativních arabských vlád a režimů, 

které byly ohroženy revolučními nacionalistickými silami uvnitř svých zemí. Tento 

„trend“ zavedl egyptský populistický prezident Násir, který začal utvářet panarabské 

hnutí napříč zeměmi Blízkého východu, do jehož čela se chtěl postavit. Sám byl 

součástí revolučního hnutí mladých důstojníků, které v roce 1952 svrhlo dosavadního 

krále Farúka.45 Násir podporoval revoluční mladá nacionalistická hnutí a získával si 

spojence i z řad konzervativních ministrů některých arabských vlád.46 Jeho vliv rostl, a 

ačkoli se zatím nepřipojil k žádné z velmocí, po suezské krizi to již bylo jinak. Čím dál 

                                               
41Terner, „Dějiny státu Izrael“, 110.
42Ibid., 126
43Markus Weingardt, Deutsche Israel- und Nahostpolitik : Die Geschichte einer Gratwanderung

seit1949(Frankfurt am Main: Campus, 2002), 200.
44Terner, „Dějiny státu Izrael“, 132.
45Primakov, „Russia and The Arabs“, 2.
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více se přikláněl na stranu Sovětů a začal vytvářet svou vlastní vizi arabského 

socialismu. Násir byl zastáncem myšlenky zničení Izraele a „osvobození“ palestinských 

Arabů. Úspěch panarabského hnutí spojil s úspěchem boje proti Izraeli a jeho západním 

spojencům.47

V roce 1955 uzavřelo Československo s Egyptem smlouvu o dodávkách zbraní. 

To byla první známka chystaného spojenectví Egypta se Sověty, kteří prostřednictvím 

svého satelitu začali Egypt zásobovat zbraněmi a vojenským materiálem. Byla to 

precedentní událost, která nadále stanovila model sovětské pomoci rozvojovým zemím 

prostřednictvím nabídnutí alternativy k dodávkám zbraní ze Západu.48 To revoluční 

arabská hnutí vítala. Zároveň se jim zamlouval protizápadní postoj Sovětů, který s nimi 

sdíleli.

Egyptské vyzbrojení společně se zákazem využívání Suezského průplavu a 

Tiranské úžiny izraelskými loděmi (trvajícím přes odpor OSN od roku 1954) byly 

znameními pro Izrael, že Násir připravuje útok. Velkou Británii a Francii zase šokovalo

Násirovo znárodnění Společnosti Suezského průplavu a pověření egyptské vládní rady 

jeho správou.49 USA s tím rovněž nesouhlasilo, nicméně do otevřeného konfliktu 

s Egyptem jít nechtělo. Izrael nepodporovalo kvůli jeho odvetným vojenským akcím za 

teroristické útoky. Velká Británie a Francie se spojily s Izraelem (který Francie 

vyzbrojila) a společně v říjnu 1956 preventivně obsadily Sinajský poloostrov a Suezský 

průplav.50 Akce však byla odsouzena světovou veřejností jako projev agrese a bývalé 

koloniální mocnosti se tím zdiskreditovaly a definitivně ukončily svůj vliv v oblasti. 

Egypt z konfliktu vyšel v očích arabského světa jako vítěz. Izrael nicméně prokázal 

vojenskou samostatnost a potvrdil sám sebe jako významnou vojenskou sílu v regionu.51

USA se všemožně snažilo situaci v regionu stabilizovat. S Izraelem nastalo na čas 

ochlazení vztahů. Násirova nenávist vůči Izraeli se ještě zvýšila.

  60. léta byla ve znamení neshod Egypta se Sýrií a prohlubujícího se arabsko-

izraelského konfliktu. V roce 1958 vznikla pod taktovkou Násira Sjednocená arabská 

republika, federativní stát Egypta a Sýrie.52 Egyptský vůdce chtěl nepochybně postupně 

                                                                                                                                         
46Wanner, „Ve stínu studené války“, 12.
47Ibid., 10.
48Zídek, Sieber, „Československo a Blízký východ v letech 1948 – 1989“, 54.
49Terner, „Dějiny státu Izrael“, 135.
50 Johnson, „Dějiny židovského národa“, 514.
51Wanner, „Ve stínu studené války“, 10.
52Zídek, Sieber, „Československo a Blízký východ v letech 1948 – 1989“, 63. 
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připojit co nejvíce arabských zemí v duchu panarabského hnutí. Ale již v roce 1961 

Sýrie z aliance vystoupila a tento název zůstal samotnému Egyptu do roku 1971.

Izrael dokázal, že je schopný se samostatně bránit a že je vojensky silný, což 

sjednotilo a posílilo jeho obyvatele. V následujících deseti letech se pak země 

soustředila na ekonomický a hospodářský rozvoj, začala intenzivně spolupracovat se 

zeměmi subsaharské Afriky.53 Vnitropolitickou situaci ovlivňovaly skandály některých 

vládních představitelů a neshody uvnitř vládnoucí strany Mapaj. Velkou událostí bylo 

spuštění Národního rozvaděče vody, který rozvedl vodu z Galilejského jezera do celé 

země.54 Tomu předcházely spory se Sýrií a následoval arabský pokus projekt sabotovat, 

avšak Izrael zničil syrské stavby odklánějící vodu vedoucí do židovského státu. 

Pohraniční potyčky se Sýrií však trvaly celá 50. a 60. léta, stejně tak s Jordánskem. 

Egypt v 60. letech stále více spolupracoval s Moskvou jak hospodářsky, tak 

vojensky a vědecky (prostřednictvím výměny expertů, studentských stipendií apod.). 

Násirova vnitřní politika se však lišila od zahraniční. Domácí komunisty perzekvoval a 

Sověty vnímal pouze jako vhodný zdroj rozvoje, odmítl se však k SSSR připojit jako 

jeho satelit.55

V roce 1964 vznikla na kongresu Ligy arabských států ve východní, Jordánskem 

obsazené části Jeruzaléma, Organizace pro osvobození Palestiny. Ta vyhlásila Národní 

chartu, v níž odmítá jak rozdělení Palestiny na dva státy, tak existenci Státu Izrael.56

Jak se ukázalo za šestidenní války roku 1967, Egypt se znovu po celou dobu 

připravoval na novou válku s Izraelem s cílem vymazat ho z mapy. Měl k tomu i 

podporu Sovětů. Roku 1967 Egypt znenadání přesunul vojska na demilitarizované 

území pod svou správou  ̶ Sinajský poloostrov. Zároveň zablokoval opět Tiranskou 

úžinu a jediný izraelský přístav v Rudém moři  ̶ Eilat.57 Jordánský král Husajn hned 

nato podepsal s Egypten vojenskou dohodu. Irácké jednotky se přesunuly do 

Jordánska.58 To byly jasné signály pro židovské velení. Narozdíl od suezské krize však 

tentokrát Izraelci neudělali chybu a konzultovali další kroky nejdříve se západními 

mocnostmi. Když dostali souhlas od USA, provedli preventivní útok na egyptské 

letectvo. Tím začala šestidenní válka, během níž Izrael bleskurychle zvrátil nejen 

                                               
53Terner, „Dějiny státu Izrael“, 132. 
54Krupp, „Dějiny státu Izrael“, 54.
55Primakov, „Russia and The Arabs“, 1.
56Terner, „Dějiny státu Izrael“, 142.
57Krupp, „Dějiny státu Izrael“, 58.
58Johnson, „Dějiny židovského národa“, 514.
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přepokládaný výsledek, ale zároveň dobyl mnohá území (syrské Golanské výšiny, 

Východní Jeruzalém, Sinajský poloostrov, Západní břeh Jordánu).

Jak již bylo řečeno, Moskva začala ke konci 40. let podporovat myšlenku na vznik státu 

Izrael. Byl to právě sovětský velvyslanec v OSN Andrej Gromyko, který roku 1947 

přednesl návrh na rozdělení Palestiny na dva státy.59 Světové židovstvo bylo 

překvapeno, nicméně potěšeno.

Důvody Stalinovy podpory vzniku židovského státu nejsou dodnes zcela zřejmé. 

Pravděpodobně šlo o kombinaci tradičního sovětského pragmatismu a snahy najít na 

Blízkém východě za každou cenu spojence. Snaha o proniknutí do oblasti se přes 

arabské konzervativní, na dosavadní koloniální mocnosti navázané vůdce Sovětům,

nedařila. Sionističtí představitelé byli přitom nakloněni spolupráci s jakoukoli zemí, 

která o to projevila zájem. Z tohoto důvodu a z charakteru socialisticky fungující 

společenské struktury palestinských Židů Stalin vykalkuloval, že nově vzniklý stát se 

dost dobře může stát socialistickým. Sovětský vůdce si chtěl židovský stát zavázat 

materiální a vojenskou pomocí. SSSR se za každou cenu snažil narušit dominanci 

Západu a obával se utvoření vojenského paktu mezi Británií a arabskými státy. 

Stalinova podpora židovského státu je pozoruhodná také z dalšího důvodu – ve stejné 

době totiž došlo k prohloubení perzekuce sovětských Židů, obviňovaných z 

„protiruského partikularismu“ a „buržoazního nacionalismu“.60

                                               
59Terner, „Dějiny státu Izrael“, 82.
60Rucker, „Stalin, Izrael a Židé“, 182.
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3. Změny postoje ČSR/ČSSR k Izraeli v 50. a 60. 
letech

Zhruba od roku 1950 můžeme sledovat změnu v postoji Československa a jeho 

komunistického vedení vůči Izraeli. Z přátelského vztahu, charakterizovaného již 

zmíněnými dodávkami zbraní na izraelskou frontu a čilými vzájemnými 

diplomatickými a kulturními styky, se linie začala posouvat nejprve k ochladnutí, až 

přešla k otevřenému nepřátelství. Klíčovým momentem se stal antisemitsky laděný 

proces s „protistátním spikleneckým centrem“, v jehož čele měl stát generální tajemník 

ÚV KSČ Rudolf Slánský. Chladné vztahy přetrvaly až do přerušení diplomatických 

styků v roce 1967.

Sledované období lze rozdělit na dvě části se zlomovým bodem v roce 1956, kdy 

vztahy Československa a Izraele ještě výrazněji ochladly po suezské krizi.

Součástí této kapitoly je také obsahová analýza dokumentů z AMZV a NA ČR 

vzniklých ve sledovaném období. Vzhledem k omezenému množství dokumentů 

(důvodem je omezená komunikace obou zemí v té době) je kapitola kombinací analýzy 

archivních dokumentů a sekundární literatury.

3.1. 1950-1956

V roce 1950 byl již jasně znatelný obrat v politice Moskvy a Východního bloku vůči 

Izraeli. Stejně tak Československa. V lednu 1949 propadla Komunistická strana Izraele 

ve volbách do izraelského parlamentu (Knessetu) a v září téhož roku vláda Davida Ben 

Guriona podepsala smlouvu s USA na půjčku 100 milionu dolarů, čímž se Izrael z 

pohledu Sovětů a jejich spojenců upsal Západu jako „pomocník imperialismu“.61 Jako 

další ukazatel sloužila pro sovětský a československý režim izraelská podpora operaci 

OSN pod vedením USA během války v Koreji v letech 1950-53.62 Vztahům Izraele s 

východním blokem již nemohlo příliš pomoci ani navázání vztahů s nově vzniklou 

Čínskou lidovou republikou.63

Od roku 1950 bylo postupně omezeno hromadné vystěhovávání občanů ČSR do 

Izraele a bylo nadále povolováno jen ve výjimečných případech. To dokládá 

                                               
61Zídek, Sieber, „Československo a Blízký východ v letech 1948 – 1989“, 130.
62 A MZV, TO-O 1945-1959, k.č.6, Politická zpráva číslo 7., 6.8.1950 
63 A MZV, TO-O 1945-1959, k.č. 6, Politická zpráva č. 8, 19.8.1950 
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korespondence mezi ministerstvy vnitra a zahraničních věcí z května 1954. Zástupce 

vnitra tehdy sdělil, že „ministerstvo souhlasí s Vaším návrhem, aby nemocným a 

přestárlým osobám – čs. státním občanům, bylo povolováno v jednotlivých případech se 

vystěhovat do Izraele k příbuzným“.64 Od února 1951 byly zastaveny všechny dodávky 

zbraní Izraeli.65

V období 1950-1952 se mezi zprávami zasílanými zastupitelským úřadem v Tel 

Avivu množí informace o hospodářské struktuře a situaci země, obchodu, důkladné 

analýze zahraniční politiky, dále profily předních izraelských politiků atd.66 Z toho je 

zjevná snaha o detailní vnitropolitické zmapování státu, vůči němuž začalo 

Československo projevovat stále podezíravější postoj. Zároveň je evidentní závislost 

tehdejší diplomacie na stranickém vedení, především na Ústředním výboru KSČ (a toho 

zase na Moskvě). Českoslovenští diplomaté se zástupců ÚV často dotazovali na 

doporučený postup v dané problematice.

Izraelská strana nebyla na stále hostilnější přístup ČSR připravena. Snažila se tedy 

až do roku 1952 obnovit původní přátelské vztahy. Setkávala se však s odmítáním.

Například v únoru 1950 se československý velvyslanec Eduard Goldstücker sešel v Tel 

Avivu s členem vedení Histadrutu – izraelské odborové centrály – Šmuelem Eliašivem 

(pozdějším velvyslancem v ČSR a SSSR). Ten vyjádřil politování nad tím, že odborové 

organizace lidových demokracií s Histadrutem odmítají spolupracovat, což vidí velmi 

nerad. Žene ho to tím pádem do spolupráce pouze se západními odborovými 

organizacemi, a takovou jednostrannost by si prý nepřál. Nabídl spolupráci s ROH, 

výměnu dělníků, Goldstückerovi návštěvu institucí Histadrutu.67 Československý 

velvyslanec odpovídal vyhýbavě a posléze vše reportoval do Prahy. ČSR (a Sovětům) 

vadilo sociálnědemokratické zaměření Histadrutu a jeho odmítání komunistické 

ideologie.

Symbolickým vrcholem „tažení“ proti Izraeli a také Židům v domácí komunistické 

straně se stal proces s Rudolfem Slánským a dalšími třinácti činiteli z tzv. 

„spikleneckého centra“ v roce 1952. Vykonstruované soudní procesy s údajnými 

titoisty68, trockisty a zrádci probíhaly na Stalinovo přání téměř v celém východním 

bloku. Antisemitský podtext mělo počátkem 50. let několik z těchto procesů především 

                                               
64Archiv MZV, TO-O 1945-1959, k.č. 6, Izrael – otázka spojení rodin, 1954.
65Zídek, Sieber, „Československo a Blízký východ v letech 1948 – 1989“, 130.
66A MZV, TO-O 1945-1959, k.č.6.
67A MZV, TO-O 1945-1959, k.č. 6, Politická zpráva č.2, 11.4.1950 .
68Po roztržce Stalina s Titem roku 1948 upadl jugoslávský vůdce v nemilost.
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v NDR a Polsku, nejsilněji se však projevil v pražském procesu se Slánským. Procesy 

měly být výstrahou vládám zemí východního bloku, že jakákoli odchylka od politiky 

Moskvy a snaha o samostatné jednání bude tvrdě potrestána.69 Stejně tak podpora 

Izraeli. 

Zatýkání začalo již v přelomovém roce 1950. Nejdříve nebylo při přípravách 

procesu70 jasné, kdo se stane hlavním obviněným. Zpočátku jím měl být Vladimír 

Clementis, státní tajemník ministerstva zahraničí do roku 1948 a ministr zahraničí od 

únorového převratu, který byl obviňován ze slovenského buržoazního nacionalismu, 

titoismu a nedostatečné kádrové politiky na MZV.71 Postupně však byla pozatýkána a 

vyslýchána řada vysokých státních a stranických činitelů, především židovského 

původu. Ti měli být členy spikleneckého centra, v jehož čele měl stát vysoký stranický 

funkcionář. Nutno poznamenat, že Židů bylo již od meziválečných let v komunistické 

straně mnoho  ̶  bylo to dáno především internacionálním a univerzalistickým 

charakterem komunistické ideologie a vírou v lepší a spravedlivější uspořádání 

společnosti. Po válce se mnoho z těch, kterým se zavčas podařilo uprchnout do 

zahraničí, a působili pak v exilovém komunistickém odboji, dostalo do vysokých 

stranických funkcí, a to nejen v Československu

Jako hlavní obviněný v procesu s „protistátním spikleneckým centrem“ byl nakonec 

vybrán Rudolf Stránský, generální tajemník ÚV KSČ, druhý muž strany a dlouholetý 

přítel Klementa Gottwalda. Slánský byl židovského původu. To u něj však díky jeho 

fanatickému komunistickému přesvědčení nehrálo významnou roli. Slánský striktně 

odmítal sionismus a paradoxně byl ze všech vrcholných československých činitelů 

nejméně nakloněn podpoře Izraeli.72 Přesto byl obviněn z organizování tajného 

špionážního centra uvnitř strany, ze sionismu, buržoazního nacionalismu a podvratné 

činnosti.73 Společně s ním bylo obviněno dalších třináct straníků, mezi nimi zmiňovaný 

Vladimír Clementis a další funkcionáři z ministerstva zahraničí – náměstci Vavro Hajdů 

a Artur London, náměstek ministra zahraničního obchodu Evžen Löbl, vedoucí 

mezinárodního odboru ÚV KSČ Bedřich Geminder a další.74 Jedenáct ze čtrnácti 

                                               
69Yegar, „Československo, sionismus, Izrael“, 133.
70Proces připravovala úzká skupina lidí v čele s poradci z Moskvy – Yegar, „Československo, sionismus, 

Izrael“, 134.
71Jindřich Dejmek, Diplomacie Československa : Díl II. Biografický slovník československých diplomatů 

1918 – 1992 (Praha: Academia, 2013), 298.
72Yegar, „Československo, sionismus, Izrael“, 142.
73Ibid., 135.
74Ibid., 146.
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obviněných byli židovského původu, což bylo při procesu mnohokrát vehementně 

zdůrazňováno. Ministr informací Václav Kopecký, který se velmi angažoval ve 

prospěch Izraele ještě v roce 1948 založením Svazu československo-izraelského 

přátelství, nyní paradoxně vystupoval s ostře antisemitskou rétorikou.75

Aktéři byli mimo jiné obviněni ze spojení s izraelskými proamerickými špiony v 

Praze, předně s velvyslancem Ehudem Avrielem-Überallem.76 Zatčeni byli také dva 

„sionisté“, izraelští občané žijící v Praze  ̶ Mordechaj Oren a Šimon Orenstein. První 

z nich byl členem levicové sionistické organizace Hašomer Hacair a funkcionářem 

izraelské socialistické strany Mapam.77 V Praze dojednával koncem 40. let zbrojní 

dodávky a pracoval na izraelském velvyslanectví.78 Orenstein působil v roce 1948 jako 

izraelský obchodní přidělenec v Praze.79 Oba muži byli vyslýcháni a mučeni, až byli 

nakonec donuceni přiznat se ke špionáži ve službách imperialistického USA, spolupráci 

se Slánským a dalšími agenty (na pokyn Davida Ben Guriona a Moše Šareta, kteří jsou 

zaprodanci imperialismu80) a kontaktu s jugoslávským titoistickým politikem, bývalým 

partyzánským velitelem Mošou Pijadem.81 Orenstein byl odsouzen k devíti, Oren 

k patnácti letům vězení.82 Orenstein byl po na žádost izraelského prezidenta propuštěn 

roku 1954, Orenův případ se však protáhl až do roku 1956.83 Po četných intervencích 

známých osobností, mimo jiné vedoucího představitele Komunistické strany Izraele 

(KSI) Samuela Mikunise, nebo Orenovy manželky, která byla tak zoufalá, že chtěla 

přijet do ČSR požádat prezidenta osobně o milost84, byl nakonec v době destalinizace 

propuštěn i Oren.85 Ve vzájemných vztazích to však zanechalo hluboké trhliny.

Procesy s Rudolfem Slánským a Mordechajem Orenem vyvolaly v Izraeli bouřlivé 

reakce. Izraelské veřejné mínění i politici je považovali za mrazivý políček 

dosavadnímu přátelství obou zemí, hrubou urážku své národní cti, proces s Orenem byl 

                                               
75Zídek, Sieber, „Československo a Blízký východ v letech 1948 – 1989“, 129.
76Yegar, „Československo, sionismus, Izrael“, 147.
77Zídek, Sieber, „Československo a Blízký východ v letech 1948 – 1989“, 131.
78Yegar, „Československo, sionismus, Izrael“, 148.
79Zídek, Sieber, „Československo a Blízký východ v letech 1948 – 1989“, 131.
80A MZV, TO-O 1945-1959, k.č. 6, Mimořádná politická zpráva č. 19 za měsíc prosinec 1952.
81Zídek, Sieber, „Československo a Blízký východ v letech 1948 – 1989“, 132.
82Ibid., 132.
83Ibid., 133.
84 NAČR, A ÚV KSČ, Antonín Novotný II., KSČ-ÚV-AN II, k.109, i.č.211, Situace kolem zatčení 

Orena, zpráva vedoucího kanceláře prezidenta republiky A. Novotnému, 31.10.1955.
85Zídek, Sieber, „Československo a Blízký východ v letech 1948 – 1989“, 134.
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přirovnáván k Dreyfussově aféře.86 Jak dokládá zpráva československého chargé 

d’affaires v Izraeli ministerstvu zahraničí v Praze z března 1952, v izraelském 

parlamentu se ten den na toto téma dlouze jednalo. Ministr zahraničních věcí Moše 

Šaret řekl: „Tento proces ohrožuje Židy Československa a jeho sousedů. Přichází, aby 

potupil stát Izrael a vykořenil ze srdcí Židů jejich hrdost, že jsou Židé. Je namířen 

k tomu, aby je učinil nenáviděnými obyvateli země a ospravedlnil každou diskriminaci 

a pronásledování, jehož se stanou obětí“.87 Vládní strana Mapaj uspořádala po celé zemi 

schůze a konference na téma „pražský proces“ a iniciovala petici dělníků odsuzující 

tento čin.88 Proces však také zarazil klín do izraelské levice mezi strany Mapam a Mapaj 

– Mapaj odsuzovala procesy jako projev antisemitismu, Mapam pouze jejich 

antisionistický a antiizraelský tón, avšak jinak vyjádřila podporu Moskvě a „táboru 

míru“.89 Československá strana vnímala výroky izraelských vládních činitelů jako útok 

proti ČSR a označila Davida Ben Guriona a Moše Šareta za špiony Západu. Když se 

pak československá ambasáda v Tel Avivu ihned nato stala obětí bombového útoku 

neznámého útočníka, československý zástupce Bartušek to ve zprávě čs. ministerstvu 

zahraničí označil za „dílo izraelské policie.“90 Vzájemné vztahy se dostaly do krize a 

obě země byly blízko přerušení diplomatických styků.91 KSČ se na čas odvrátila i od 

KSI.92

Na proces navazovala ještě jedna událost, zásadní pro změnu vztahů ČSR a Izraele. 

Po celou dobu procesů byl v Praze přítomen izraelský velvyslanec pro Polsko a ČSR,

Arje Kubovy. Ten byl zděšen a snažil se pomoci Orenovi a Orensteinovi. Ti byli nuceni 

vypovědět, že dostali od Kubovyho „špionážní příkaz“.93 Tři dny po vynesení rozsudku 

byl Kubovy vyzván k opuštění republiky, na což izraelské ministerstvo zahraničí 

zareagovalo ostrou odmítavou nótou odsuzující celý proces. Ta byla podle čs. 

ministerstva zahraničí „snůškou lží, překrucování skutečností a hrubých urážek“.94

Kubovy však ze země odletěl.95 Celá aféra měla ještě dohru v izraelském tisku, 

                                               
86Yegar, „Československo, sionismus, Izrael“, 158.
87NA ČR, NAČR, A ÚV KSČ1945-1989, Mezinárodní oddělení, KSČ-ÚV-100/3, sv.102, Mimořádná 

politická zpráva č. 19, 18.12.1952
88 Ibid.
89A  MZV, TO-O 1945-1959, k.č. 6, Mimořádná politická zpráva č. 19 za měsíc prosinec 1952
90A MZV, TO-O 1945-1959, k.č. 6, Řádná politická zpráva za měsíc prosinec 1952
91Zídek, Sieber, „Československo a Blízký východ v letech 1948 – 1989“, 131.
92Ibid., 132.
93A MZV, Sekretariát ministra – tajné, 1946-1963, k.č. 14, zpráva o přijetí noty izraelské vlády 6.1.1953
94Ibid.
95Yegar, „Československo, sionismus, Izrael“, 143.
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respektive ještě vystupňovala rozhořčení veřejného mínění z procesů, především poté, 

co československá ambasáda uveřejnila část závěrečné řeči státního prokurátora 

Urválka vyjadřující se k sionismu.96 Po vypovězení Kubovyho se Izrael rozhodl být 

v Československu nadále zastupován pouze svým chargé d’affaires, což trvalo až do 

roku 1957.97

Ministerstvo zahraničí prošlo čistkami nejen v roce 1948 po komunistickém 

převratu, ale také znovu po roce 1950, kdy se novým ministrem po Vladimíru 

Clementisovi stal stalinista a aparátčík Viliam Široký. Ten ministerstvo přetvořil 

v druhořadý instrument k realizaci rozhodnutí Kremlu a ÚV KSČ a instituce tak ztratila 

veškeré zbytky autonomie ve státním rozhodovacím aparátu.98 Role ministerstva 

zahraničních věcí je vůbec v tomto ohledu zajímavá. Za úřadování Clementise zhruba 

do roku 1949 si totiž tato instituce snažila zachovat alespoň poslední zbytky své 

původní funkčnosti, kterou měla z předchozího poválečného období. Clementis na 

svých místech nechal některé úředníky, z nichž někteří ani neprošli kádrovým 

posudkem, aby co nejméně narušil chod ministerstva.99 Také z toho byl později 

osočován při procesu se Slánským. Bylo to dáno tím, že těsně po převratu mnoho 

diplomatů opustilo na protest své pozice a konzuláty a velvyslanectví by v některých 

případech zůstala prázdná.100

Postupně však rozhodovací funkci ministerstva přebralo ÚV KSČ, především jeho 

nově založené zahraniční oddělení.101 MZV se především pod vedením Širokého 

přetvořilo na pouhou informační centrálu, která veškeré informace posílala na ÚV a 

v ničem nerozhodovala sama.102

Jedním z „postižených“ v čistkách na MZV byl také první československý 

velvyslanec v Izraeli, Dr. Eduard Goldstücker. Ten do funkce nastoupil až v roce 1950, 

kdy už byla jasně nastoupena protisionistická linie vůči Izraeli, což Goldstücker striktně 

dodržoval.103 Zprávy a depeše zasílané Goldstückerem jsou jasně konfrontačního rázu. 

                                               
96Archiv MZV, TO-O 1945-1959, k.č. 6, Mimořádná politická zpráva č. 4, 17.3.1953
97Archiv MZV, TO-O 1945-1959, k.č. 6, Izrael – otázka spojení rodin, 1954
98 Československá diplomacie 156
99Jindřich Dejmek, „Diplomacie Československa I.“, 147.
100Ibid., 147.
101Ibid., 148.
102Kaplan, „Aparát ÚV KSČ v letech 1948 – 1968“, 25.
103 Dokazuje to například jeho zpráva z Izraele z roku 1950, kde velvyslanec popisuje kritické výroky 

poslance Lubianikera na účet Československa na půdě izraelského parlamentu. Poslanec řekl: „Nechci, 

aby náš ministr zahraničí byl donucen vyskočit z třetího poschodí, jak se stalo v jedné zemi, která je 

v oblasti, v níž byste neměli námitek být v tomto vedru“. Goldstücker to považoval za zlomyslný útok, na 
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Například v politické zprávě ministerstvu zahraničních věcí ze září 1950 říká: 

„Zahraničně politicky se dostal Izrael do takové závislosti na Americe, že se stává jejím 

nejvěrnějším přisluhovačem v Asii.“104 Sám Goldstücker byl židovského původu; roku 

1951 byl zatčen a odsouzen na doživotí.105 Nakonec byl propuštěn již roku 1955.106

Zastupitelský úřad v Tel Avivu byl nadále veden pouze na úrovni chargé d’affaires.  

Tuto funkci zastával nejprve Alois Bartušek, roku 1953 jej na tomtéž místě vystřídal 

Josef Panec.107

Dalším zlomovým bodem se stala československo-egyptská dohoda o dodávce 

zbraní z roku 1955, která Izrael vyděsila a finálně přesvědčila o egyptských přípravách 

na válku.108 Touto dohodou dalo Československo definitivně najevo, koho bude nadále 

na Blízkém východě podporovat a zbrojit. Tato událost se stala jedním z důvodů, proč 

se Izrael rozhodl roku 1956 spojit s Brity a Francouzi a zaútočit na egyptské pozice 

během suezské krize.109 Nepřátelé Izraele ani jejich podporovatelé ̶ Sovětský svaz a 

země východního bloku  ̶ izraelský útok nečekali. 

3.2. 1956-1967

Od suezské krize se vzájemné vztahy ještě přiostřily a omezily se pouze na občasné 

drobné obchodní a kulturní výměny. KSČ udržovala oficiální kontakt pouze s KSI. 

Sdělovací prostředky a vládní činitelé v Československu nešetřili tvrdou 

propagandistickou rétorikou na účet Izraele.110 Trpěla tím také československá židovská 

komunita. Židovské náboženské obce v Praze, ale i ostatní v celém Československu, 

byly ostře sledovány, jejich kulturní život se omezil pouze na události náboženského 

charakteru, ani tam však mnoho členů nechodilo.111 Atmosféra se uvolnila až v době 

                                                                                                                                         
jehož základě posléze odřekl diplomatickou večeři pořádanou Histadrutem. A MZV, TO-O 1945-1959, 

k.č.6
104A MZV, TO-T 1955, k.č. 1, Politická zpráva č. 9, 17.9.1950.
105Jindřich Dejmek, „Diplomacie Československa II.“, 331.
106 Po rehabilitaci působil v 60. letech jako vedoucí katedry germanistiky na Filosofické fakultě UK a 

předseda Svazu čs. spisovatelů. Byl rovněž poslancem Národního shromáždění, po sovětské okupaci 

emigroval.
107Zídek, Sieber, „Československo a Blízký východ v letech 1948 – 1989“, 131.
108Motti Golani, „The Historical Place of Czech-Egyptian Arms Deal, Fall 1955“ Middle Eastern Studies,

č. 803 (říjen 1995).

109Ibid.
110Yegar, „Československo, sionismus, Izrael“, 174.
111Ibid., 176.
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tání a destalinizace ve druhé polovině 60. let, vztahy s Izraelem a politika emigrace se 

však navenek nezměnily.112

V letech 1954 a 1955 Státní bezpečnost sledovala a monitorovala několik úředníků 

pražského izraelského velvyslanectví, předně jeho tajemníka Cvi Šamira, který se staral 

o distribuci drobné finanční podpory americké charitativní organizace JOINT 

československým židovským penzistům, kteří přežili holocaust.113 Několik z těchto 

československých občanů bylo roku 1957 zatčeno a za přijímání pomoci souzeno, jeden 

z nich zemřel ve vězení.114

V roce 1957 se v Československu akreditoval nový izraelský velvyslanec Šmuel 

Bendor, ten se pokusil o zlepšení vztahů, narazil však na chlad a nepřístupnost úřadů a 

politiků.115 Československé ministerstvo zahraničí si jeho vstřícné kroky vyložilo jako 

snahu nabourat československo-arabské přátelství.116 Roku 1958 schválilo politické 

byro KSČ usnesení v otázce současného stavu a perspektiv vztahů ČSR ̶ Izrael, v němž 

se výslovně říká: „Schvaluje se nepovolovat vystěhovalectví z ČSR do Izraele, 

výjimečně jen v nepatrném rozsahu ve zvláště odůvodněných případech […] schvaluje 

se povolovat čs. vstupní víza pouze ve zvláštně odůvodněných případech a ve velmi 

omezeném rozsahu […] schvaluje se nerozšiřovat hospodářské styky mezi ČSR a 

Izraelem […] schvaluje se nerozšiřovat kulturní styky mezi ČSR a Izraelem a udržovat 

je na dosavadní minimální úrovni.“117

Do budoucna tedy nemělo docházet ke kulturním výměnám, návrh na jmenování 

československého velvyslance v Izraeli byl KSČ zamítnut a obchodní styky klesly až 

téměř na nulu.118 V roce 1960 navrhla izraelská ministryně zahraničí Golda Meirová 

sovětskému zástupci, aby Československo zvážilo jmenování svého velvyslance. Bylo 

to však smeteno ze stolu se zdůvodněním, že k tomu není vhodná doba a že by tím byla 

poškozena Německá demokratická republika.119

                                               
112Yegar, „Československo, sionismus, Izrael“, 177.
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Neochota ke spolupráci z československé strany se promítla také do procesu 

s nacistickým zločincem Adolfem Eichmannem v roce 1960. Izraelská tajná služba 

Mossad vypátrala Eichmanna, jednoho ze strůjců „konečného řešení židovské otázky“, 

v Argentině a odvezla jej do Jeruzaléma k soudu. Izraelská strana požádala 

československé úřady o pomoc při získávání důkazů proti Eichmannovi, které byly 

v ČSR. Ministerstvo zahraničních věcí sice připustilo, že Československo má zájem na 

tom, aby byl válečný zločinec potrestán, ne však izraelským soudem, a rozhodlo, že 

důkazy proti němu nevydá.120

Velkou pozornost v izraelském tisku a veřejném mínění vzbudily československé 

čistky ve straně v roce 1963, kdy destalinizační vlna smetla mj. předsedu vlády 

Širokého. V Izraeli se rozšířilo tvrzení, že možná padne i prezident Novotný.121

Izraelské veřejné mínění bylo nadšeno destalinizačními opatřeními v Sovětském svazu a 

východním bloku obecně a doufalo ve zlepšení vztahů s těmito zeměmi. To přišlo 

částečně v kulturní oblasti.122

Zvláštní postavení v 50. a 60. letech měla Komunistická strana Izraele. Ta až do 

roku 1965 striktně následovala politiku Moskvy, a to i v případě, když ta jednala proti 

zájmům státu Izrael, v němž KSI působila. Šmuel Mikunis a další vedoucí činitelé KSI 

vystupovali proti mezinárodní politice Izraele a tvrdili, že je potřeba zemi izolovat, aby 

mohlo dojít k vnitřním politickým změnám a změně charakteru izraelské politiky123, 

čímž byl míněn komunistický převrat. KSI byla marginální antisystémovou stranou; 

větší podporu měla jen mezi izraelskými Araby, zejména mezi lidmi z křesťanského 

prostředí. Komunistická strana Izraele byla v té době jedinou stranou v Izraeli, která 

sdružovala Židy i Araby. V roce 1965 však došlo ke schizmatu v KSI, strana se rozdělila 

na dvě frakce. Jedna, vedená Mikunisem, se rozhodla postavit za uznání existence státu 

Izrael a požadovala totéž od arabských států. Druhá, vedená Meirem Vilnerem (1918-

2003)  ̶ posledním žijícím ze slavné skupiny signatářů izraelské proklamace 

nezávislosti  ̶ a Taufikem Tubím, podporovala zahraničně a vnitřně politický vývoj 

                                                                                                                                         
politiku zemí socialistického tábora vůči Německé spolkové republice a k podpoře Německé 

demokratické republiky v její snaze o upevnění styků s Araby,“
120NAČR, A ÚV KSČ1945-1989, Antonín Novotný II., KSČ-ÚV-AN II, k.109, i.č. 211, dopis A. Gregora 

A. Novotnému, 10.9.1960.
121A MZV, Sekretariát ministra – tajné, 1945-1963, k.č. 14, Změny v čs. vládě a ve vedení KSČ – ohlas 

v izraelském tisku, září 1963.
122A MZV, Sekretariát ministra – tajné, 1945-1963, k.č. 14, Zpráva o propagaci Československa

v zahraničí v roce 1963.
123Zídek, Sieber, „Československo a Blízký východ v letech 1948 – 1989“, 140.
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v Egyptě a jiných „pokrokových“ arabských zemích.124 O opětovné sjednocení KSI se 

snažilo jak Československo, tak Sovětský svaz, nicméně Mikunisova frakce nepřipustila 

tvrzení, že Izrael je imperialistickým agentem, protože by to legitimizovalo požadavek 

arabských států k jeho zničení.125 Československo se tedy roku 1967 rozhodlo podpořit 

Vilnerovu frakci, která „více odpovídá zásadám marxismu-leninismu“, udržovat 

kontakty se však mělo nadále i s Mikunisem.126 Vilner s Tubím nakonec ze strany odešli 

a založili stranu Rakach, KSI funguje do dnešních dnů, od roku 1977 v rámci bloku 

Chadaš.

Období největšího „chladu“ mezi oběma zeměmi spadá do období vlády Antonína 

Novotného v letech 1957 až 1968. Novotný nebyl nakloněn žádné spolupráci 

s Izraelem, byl tvrdým kádrem, poslušným Moskvě. Byl také velmi pracovitým 

úředníkem – politické zprávy z československých velvyslanectví si nechával každý den 

poslat na sekretariát, vše sám četl a poté rozhodoval, které zprávy dále rozmnožit pro 

ÚV KSČ. 127 Do většiny těchto zpráv zastupitelských úřadů si psal poznámky červenou 

tužkou a nechával je archivovat.128 Většina jeho rozhodnutí v otázkách spolupráce 

s Izraelem byla zamítavá, pouze občas povolil například uvolnit peníze pro KSI.129

V době politického „tání“ v druhé polovině 60. let nedošlo ze strany Novotného ani 

úřadů k výrazným změnám v politice vůči Izraeli, přestože za jeho vlády došlo 

k uvolnění v kulturní oblasti (např. známá kafkovská konference v Liblicích v r. 1963, 

jejímž hlavním organizátorem byl E. Goldstücker). Od roku 1956, kdy ČSR ostře 

odsoudila izraelské akce na Sinajském poloostrově, jsou již dle archivních dokumentů 

vztahy chladné z obou stran. Roku 1958 je na ÚV KSČ rozhodnuto tuto politickou linii 

nadále nijak neměnit. Tento stav trval až do roku 1967.

Symbolickou tečkou za zkoumaným obdobím je rok 1967, kdy Izrael zahájil 

šestidenní válku s arabskými sousedy. Československo, společně s ostatními státy 

sovětského bloku kromě Rumunska130, přerušilo okamžitě s Izraelem diplomatické 

styky. Ty byly obnoveny až v únoru 1990.

                                               
124Zídek, Sieber, „Československo a Blízký východ v letech 1948 – 1989“, 140.
125Ibid.
126Zídek, Sieber, „Československo a Blízký východ v letech 1948 – 1989“, 140.
127Kaplan, „Aparát ÚV KSČ 1948-1968“, str. 25.
128 NAČR, A ÚV KSČ1945-1989, Antonín Novotný II., KSČ-ÚV-AN II, k.č.109, Dopis ministra 

zahraničí Davida A. Novotnému ohledně procesu s Eichmannem, 12.8.1960.
129NAČR, A ÚV KSČ1945-1989, Antonín Novotný II., KSČ-ÚV-AN II, k.č.109, Záznam pro s. 

Hendrycha, 28.5.1960.
130Zídek, Sieber, „Československo a Blízký východ v letech 1948 – 1989“, 144.
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Závěr

V prvních poválečných letech se obnovená Československá republika stala politickým 

podporovatelem palestinských Židů. Vrcholní představitelé státu propagovali myšlenku 

nezávislého židovského státu v Palestině na půdě OSN i jinde. Stejně tak v domácí 

politice se Československo chovalo vůči Židům vstřícně – vláda povolovala a 

umožňovala hromadné emigrace východoevropských Židů do Palestiny a na Západ přes 

své území, důsledně potírala projevy antisemitismu zejména na Slovensku v prvních 

poválečných letech a snažila se o spravedlivé navrácení nacisty zabaveného židovského 

majetku; retribuční soudnictví tvrdě trestalo české a slovenské zrádce a kolaboranty, 

včetně těch, kteří napomáhali perzekuci, ožebračení a fyzické likvidaci židovských 

občanů. Tento přístup se nezměnil ani po komunistickém převratu v roce 1948. Nový 

komunistický režim navázal na vřelé poválečné vztahy a začal palestinské Židy 

podporovat i vojensky. Po vyhlášení nezávislosti Státu Izrael v květnu 1948 bylo 

Československo nejen jedním z prvních států, které Izrael uznaly a navázaly s ním 

diplomatické styky, ale také jej okamžitě podpořilo ve válce za nezávislost dodáním 

velkého množství zbraní a vojenského materiálu. A to i přes embargo vyhlášené OSN 

na prodej zbraní této mladé zemi. 

Vztah Československa k Izraeli se nicméně od roku 1950 začal pod vlivem 

SSSR měnit  ̶  původní vstřícná linie se postupně měnila v otevřené nepřátelství. 

Zlomovými body byl proces se Slánským a suezská krize. Po těchto událostech vztahy 

obou zemí zamrzly. Naděje vkládané Stalinem i jeho východoevropskými spojenci do 

Izraele jako „pokrokového“ státu se nenaplnily, když ve volbách propadla 

Komunistická strana Izraele. Ta byla marginální silou, ačkoli se sovětský režim právě ji 

snažil zásobit důkladně indoktrinovanými, vojensky vycvičenými specialisty, kteří by 

pak převzali moc v nově budovaném státě. To se ovšem nesetkalo s úspěchem.

Izrael se začal přiklánět k Západu a zejména k USA. Sionismus, v komunistické 

propagandě v posledních letech stalinismu stále silněji spojovaný s americkým 

imperialismem (podobně jako „titoismus“), byl jako podvratná, socialismu nepřátelská 

ideologie prezentován při „potírání vnitřního nepřítele“ ve vnitřní politice SSSR i jeho 

satelitů, kde byl antisionismus asi nejsilněji akcentován v procesu s „protistátním 

spikleneckým centrem“ Rudolfa Slánského v Praze. Ten v Izraeli vzbudil velký 
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negativní ohlas, což trvale poškodilo vzájemné vztahy s komunistickým 

Československem. I v souvislosti s měnící se konstelací sil na Blízkém východě začal 

československý komunistický režim postupně pracovat s obrazem sionismu jako 

nepřítele i ve sféře zahraniční politiky, v níž byla Praha počátkem 50. let již 

bezpodmínečně závislá na sovětské linii. Původně intenzivní a přátelské vztahy s 

Izraelem poklesly v průběhu dvou až tříletého období na bod mrazu. Když Izrael 

společně s Francií a Velkou Británií během suezské krize v roce 1956 zaútočil na Egypt, 

československo-izraelské vztahy se dokonce ještě zhoršily. Vzájemné styky se v dalším 

desetiletí omezily na občasné kulturní výměny, avšak i ty probíhaly minimálně. 

Emigrace do Izraele byla československým občanům povolována pouze ve výjimečných 

případech a neprobíhaly zde žádné obchodní styky. Období destalinizace tedy k oživení 

vzájemných oficiálních vztahů nevedlo.

V roce 1955 naopak Československo navázalo přátelské vztahy s Egyptem pod 

vedením prezidenta Gamála Abdala Násira, když s ním podepsalo dohodu o vývozu 

zbraní. Egypt a jeho arabské spojence podpořilo Československo i v šestidenní válce 

v roce 1967, kdy izraelskou preventivní akci odsoudilo jako hrubou agresi a spolu se 

všemi státy Varšavské smlouvy kromě Rumunska přerušilo s Izraelem diplomatické 

styky. Ty byly ze strany ČSSR obnoveny až v únoru 1990.

V československém komunistickém rozhodovacím aparátu hrála zásadní roli 

komunistická strana. Největší moc se koncentrovala v rukou Ústředního výboru a jeho 

generálního tajemníka. V zahraničně-politických otázkách pak měl ÚV KSČ zásadní 

úlohu. Rozhodoval takřka o všem. Ministerstvo zahraničních věcí s jednotlivými 

zastupitelskými úřady tak fungovalo spíše coby zdroj informací, nikoli jako autonomní 

politický činitel. Na základě jeho zpráv a doporučení schvalovalo ÚV další postupy. 

Řada rozhodnutí také nejdříve putovala do Moskvy, než byla uplatněna. 

Určitou pozici ve sledovaných vztazích obou zemí měla také Komunistická 

strana Izraele. Ta se po sjednocení arabské a židovské komunistické strany stala v roce 

1948 výhradní podporovatelkou Moskvy a lidově demokratických režimů. KSI 

nesouhlasila s oficiální politikou Státu Izrael, ani s politickým systémem země. Jejím 

cílem bylo zpřetrhání izraelských vazeb na západní kapitál a nastolení socialistického 

režimu v bolševickém duchu. S československými komunistickými představiteli si proto 

rozuměla. V 60. letech však i ona zažila krizi a rozštěpila se na dva tábory kvůli otázce 

legitimity Státu Izrael. Vzájemné vztahy s KSČ ve sledovaném období byly víceméně 
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stabilní, avšak na určitou dobu po procesu se Slánským se československá strana 

odvrátila i od KSI.

Kritická analýza dobových dokumentů uložených dnes v Národním archivu ČR 

a v Archivu Ministerstva zahraničních věcí ČR umožnila autorce této práce lepší náhled 

do procesu vytváření zahraniční politiky Československa vůči Izraeli ve sledovaném 

období a podpořila tezi, že se tato politika řídila sovětským vzorem. Depeše a zprávy 

z československého velvyslanectví v Tel Avivu do Prahy byly od roku 1950 stále více 

konfrontační a plné útoků na izraelský politický režim, na jeho politické představitele a 

zahraniční politiku. Českoslovenští diplomaté veškerá rozhodnutí řešili se svými 

nadřízenými v Praze, případně se radili se svými kolegy ze sovětské ambasády. Často si 

hledali záminky a důvody, proč nevyhovět některým přátelským gestům ze strany 

Izraele. Když pak Izrael začal ostře kritizovat československý režim za organizování 

politických procesů s antisionistickým a – jakkoli nepřiznaným – antisemitským 

podtextem, začaly být vzájemné vztahy napjaté a diplomaté obou zemí již neskrývali 

své antipatie. Z archivních dokumentů je zřejmé, že izraelská strana byla překvapena 

náhlou změnou československého postoje. Ta evidentně přišla kvůli direktivám 

z Moskvy. Tímto se potvrdil předpoklad, že Československo nejednalo samostatně ve 

svém postoji vůči Izraeli.

Období od roku 1956 do 1967 se pak nese v chladném duchu s menším 

pookřáním v polovině 60. let, kdy byla navázána větší spolupráce v kulturní oblasti. 

V tu dobu však Československo již jasně politicky i materiálně podporovalo izraelské 

protivníky – arabské státy, především Egypt. Prezident Antonín Novotný kupříkladu 

v roce 1966 podnikl státní návštěvu této země.131 V roce 1967 bylo Československo 

šokováno izraelskou „agresí“ a přerušilo okamžitě diplomatické styky.

                                               
131 NAČR, A ÚV KSČ, Antonín Novotný II., KSČ-ÚV-AN II, Návštěva prezidenta A. Novotného v SAR, 

1966.
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Summary

During first years after the Second World War, Czechoslovakia became a 

political supporter of the predominantly Zionist Jewish community in Palestine. Major 

Czechoslovak political representatives supported the idea of an independent Jewish state 

in Palestine within the UN. The Czechoslovak government permitted and enabled a 

mass emigration of Jews from Eastern Europe to Palestine and to the West via its 

territory. The friendly attitude did not change even after the communist coup in 1948. 

After the Declaration of Independence of the State of Israel in May 1948, communist 

Czechoslovakia was not only one of the first states to recognize Israel and to establish 

diplomatic relations with it but also the only state which provided the Jewish state with 

arms and other military supplies during the fateful War of Independence of 1948/49, 

despite the UN embargo which banned arms supplies to this young country.

The initially supportive attitude of Czechoslovakia towards Israel began to 

deteriorate in 1950, under the influence of the Soviet Union; over the next few years, it 

became openly hostile. The trial against the former General Secretary of the Communist 

Party of Czechoslovakia, Rudolf Slánský, in 1952 and the Suez Crisis in 1956 

constituted two major turning points in this regard. The hopes which were originally  

projected by Stalin and his allies into Israel as a “progressive” state were not fulfilled as 

the Communist Party of Israel failed in the first parliamentary elections and the 

government led by David Ben Gurion started to base its foreign policy on closer 

relations with the West and the US in particular. The communist propaganda in the last 

years of Stalin's rule portrayed Zionism (similarly to “Titoism”) as a subversive 

ideology which was hostile to socialism and allied with American imperialism. This 

image was primarily used as a tool in “combating internal enemies”, i.e., during 

political purges. Anti-Zionism played an important role in the trial against Slánský. This 

show-trial left a very negative impact in Israel and damaged mutual relations for a long 

time. In connection with the changing balance of power in the Middle East, the 

Czechoslovak as well as the Soviet regime gradually adopted the image of Zionism as 

an enemy also in the sphere of international relations.

When Israel, together with France and the UK, attacked Egypt during the Suez 

crisis in 1956, the Czechoslovak-Israeli relations deteriorated even further; a year 

earlier, Czechoslovakia signed a treaty on arms supplies with Egypt under the 

leadership of president Gamal Abdel Nasser. Over the next decade, mutual contacts 
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with Israel were limited to rare cultural exchange. Immigration to Israel was allowed to 

Czechoslovak citizens only exceptionally and there were no commercial relations. The 

era of “destalinization” did not lead to any substantial improvement in the mutual 

relations. 

Czechoslovakia supported Egypt and its Arab allies during the Six-Day War in 

1967 when it condemned the Israeli preventive action as a form of aggression. Along 

with all other Warsaw Pact states with the exception of Romania, Prague suspended the 

diplomatic relations with Israel. These were only reestablished in February 1990.

The Communist Party apparatus, especially the Central Committee of the Party 

and its General Secretary, had a central role in the decision-making process in post-1948 

Czechoslovakia, including the sphere of foreign policy. The Ministry of Foreign Affairs 

and the diplomatic missions were limited to providing information to the center of 

power. Many decisions were first approved by Moscow before they entered into power.

For its part, the Communist Party of Israel (CPI) played an important role in the 

mutual relations of both countries. An unconditional supporter of the line of policy 

dictated by Moscow, it was opposed to the political system of Israel. Its goal was to 

sever the relations between Israel and the “Western capital” and to establish a 

communist regime of the Bolshevik type. Therefore, it was also supported by the 

Czechoslovak communist leadership. However, the CPI underwent a crisis in the 60s, 

splitting into two fractions over the question of Israel´s legitimacy. 

A critical analysis of archival documents from the National Archives of the 

Czech Republic and at the Archives of the Ministry of Foreign Affairs in Prague 

enabled the present author to look more deeply into the conduct of Czechoslovak 

foreign policy towards Israel from 1948 until 1967, including its dependence on the 

Soviet Union. From 1950, the vocabulary used in the cables and other reports from the 

Czechoslovak Embassy in Tel Aviv became increasingly confrontational. Czechoslovak 

diplomats were frequently looking for excuses why to decline friendly gestures from the 

Israeli side. When Israel started to harshly criticize the Czechoslovak regime for its 

organization of political trials marked by anti-Zionism, the mutual relations became 

very tense and diplomats from both countries did not conceal their mutual antipathy. 

The Israeli side was obviously surprised by the swift change of the Czechoslovak 

attitude which was clearly based on directives from Moscow. 

The spirit of mutual relations from 1956 to 1967 was cold, with a minor 

improvement in the 60s when some cultural cooperation took place. At that time, 
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Prague continued to support the enemies of Israel, especially Egypt which continued to 

receive arms supplies from Czechoslovakia. During the Six-Day War in 1967, 

Czechoslovakia expressed its “shock at the Israeli aggression” and immediately 

suspended the mutual diplomatic relations.  

Czech and other research after 1989 tended to concentrate on the support of 

Israel by Czechoslovakia in 1948/49 and the subsequent deterioration of the initially 

friendly relations in the early 50s. The following period of limited mutual relations 

during the 50s and 60s received much less attention.
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