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Anotace 

 

Bakalářská práce Sionismus a vznik Izraele se zabývá historií sionismu a vzniku státu Izrael 

od období králů až po dnešní dobu. V první kapitole práce jsou uvedeny definice klíčových 

slov. Druhá kapitola pojednává o rané historii Izraele od období králů, přes helénistické, 

římské a byzantské období, přítomnost Arabů a křižáckých válek až po situaci Židů v Evropě. 

Třetí až pátá kapitola popisují situaci Židů v Evropě, jejich odchod do Palestiny a její 

osidlování, průběh první až čtvrté vlny přistěhovalectví a první jednání s Velkou Británií. 

Kapitoly šest až devět se zabývají situací Židů během druhé světové války a židovskou 

otázkou, dále rozdělením Palestiny a vznikem samotného státu Izrael a popisuje prvních pět 

arabsko-izraelských válek a arabské národní povstání – intifádu. Poslední dvě kapitoly 

pojednávají o hospodářské politické situaci v průběhu 65 let státu a také o výhledu Izraele do 

budoucna. V závěru práce se objevuje krátké shrnutí a zhodnocení cíle práce. V příloze je 

uveden seznam organizací, jejichž názvy se v bakalářské práci objevují a dále mapy popisující 

rozdělení Palestiny. 
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Sion, Sionismus, Sionisté, Sionistická organizace, Jišuv, Alija, Ivrit, Jidiš, Kvuca, Kibuc, 

Mošav, Aškenázové – aškenazim, Antisemitismus, Pogromy, Intifáda, Tóra,  Talmud. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Annotation 

 

Bachelor thesis Zionism and Israel's creation focuses on the history of Zionism and the 

creation of the State of Israel from the period of the kings to the present day. The first chapter 

provides definitions of key words. The second chapter deals with the early history of Israel 

from the period of the kings, through the Hellenistic, Roman and Byzantine periods, the 

presence of the Arabs and the Crusades to the situation of Jews in Europe. The third to fifth 

chapter describes the situation of Jews in Europe, their departure to Palestine and its 

colonization, the course first to fourth wave of immigration, and the first meeting with Great 

Britain. Chapters six to nine deal with the situation of the Jews during World War II and the 

Jewish Question, further division of Palestine and the creation of the state of Israel itself and 

describes the first five Arab-Israeli wars and Arab nationalist uprising - intifada. The last two 

chapters deal with the economic political situation during the 65 years of the state, as well as 

the outlook for the future of Israel. In conclusion, it appears a brief summary and evaluation 

of project objectives. The annex contains a list of organizations whose names appear in the 

thesis and maps describing the partition of Palestine. 

 

Keywords: 

- Zion, Zionism, Zionists, Zionist Organization, Yisuv, Alija, Ivrit, Yiddish, Kvuca, Kibbutz, 

Moshav, Ashkenazi Jews – Ashkenazim, Antisemitism, pogroms, Intifada, the Torah, the 

Talmud. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Obsah 

Úvod ........................................................................................................................................... 1 

1 Definice klíčových slov ...................................................................................................... 2 

2 Raná historie ....................................................................................................................... 5 

2.1 Prvopočátky, období králů a babylonské zajetí ........................................................... 5 

2.2 Helénistické období ..................................................................................................... 7 

2.3 Římská říše .................................................................................................................. 8 

2.4 Byzantská říše, Arabové, křižácké války ..................................................................... 9 

2.5 Židé v Evropě ............................................................................................................ 11 

2.6 Židé ve východní Evropě a vztah k Palestině ............................................................ 12 

3 Počátky sionismu, jeho předchůdci a první alija .............................................................. 14 

3.1 První alija (1881 – 1903) ........................................................................................... 16 

4 Vznik samotného sionismu a Theodor Herzl .................................................................... 20 

4.1 Dreyfusova aféra ........................................................................................................ 21 

4.2 Jednání s Brity a nabídka osídlení Ugandy ............................................................... 23 

4.3 Některé sionistické směry a frakce ............................................................................ 23 

4.4 Druhá alija (1904 – 1914) .......................................................................................... 25 

4.5 První světová válka .................................................................................................... 25 

5 Britský mandát a situace v Palestině ve 20. letech ........................................................... 29 

5.1 Třetí alija .................................................................................................................... 31 

5.2 Hospodářská a politická situace ................................................................................ 32 

5.3 Čtvrtá alija ................................................................................................................. 33 

6 Druhá světová válka, holokaust ........................................................................................ 35 



6.1 Nástup nacismu v Německu ...................................................................................... 35 

6.2 Židovská otázka ......................................................................................................... 37 

6.3 Vypuknutí války a její průběh ................................................................................... 38 

6.4 Ilegální přistěhovalectví – alija bet ............................................................................ 39 

7 Rozdělení Palestiny ........................................................................................................... 43 

8 Zrození státu Izrael............................................................................................................ 46 

8.1 David Ben Gurion ...................................................................................................... 46 

8.2 Politická situace v Izraeli ........................................................................................... 47 

9 Války v Izraeli – udržení a obrana státu ........................................................................... 50 

9.1 První válka po vyhlášení státu – válka za nezávislost ............................................... 50 

9.2 Suezská válka ............................................................................................................ 51 

9.3 Šestidenní válka ......................................................................................................... 52 

9.4 Jom Kippurská válka ................................................................................................. 53 

9.5 Libanonská válka ....................................................................................................... 54 

9.6 Intifáda ....................................................................................................................... 55 

10 Hospodářský a politický rozvoj Izraele od 50. let do současnosti ................................ 56 

11 Výhled do budoucna ...................................................................................................... 59 

Závěr ......................................................................................................................................... 60 

Seznam použitých informačních zdrojů ................................................................................... 61 

Příloha č. 1 ................................................................................................................................ 64 

Příloha č. 2 ................................................................................................................................ 67 

 

 



1 
 

Úvod 

Téma Sionismus a vznik Izraele jsem si vybrala na základě mého dlouhodobého zájmu 

o stát Izrael, o jeho historii i současný stav. 

Izrael jsem vždy vnímala z pohledu křesťana jako zemi, kde se narodil Ježíš Kristus  

a zemi, ke které bych měla mít úctu. Nenapadlo mě studovat historii a ptát se po vzniku státu. 

Až později jsem si začala všímat nelibosti až nenávisti mnoha lidí z celého světa vůči Izraeli. 

Kladla jsem si otázky, proč tomu tak je a chtěla jsem na ně znát odpověď. Při rozhovorech 

s mnoha lidmi jsem zjistila, že názory většiny dotazovaných byly založeny ve velké míře na 

předsudcích a nepřesných informací z médií. To mi vadilo, proto jsem se rozhodla studovat 

historii Izraele, a to za použití odborné i neodborné literatury, odborných internetových 

stránek, rozhovorů s lidmi, kteří se tímto tématem zabývají i rozhovorů se samotnými Židy. 

Zabývala jsem se otázkou a významem sionismu. Po dlouhé době jsem si utvořila na židovský 

národ i stát názor, který se postupně dále utváří a do jisté míry i mění. To vše vlivem další 

četby a dalších rozhovorů a bádání. V říjnu minulého roku jsem podnikla cestu do Izraele a to 

mi dalo opět nový pohled na celou historii této země. 

Obdivuji sílu, houževnatost a vytrvalost, s jakou se Židé snažili založit vlastní stát  

a s jakou jej později budovali, i když to přes neustále války nebylo jednoduché. Vím,  

že spory mezi Židy a Araby nejsou jednostranné, protože Židé se dopustili při budování státu 

mnoha chyb. Nicméně je toho ještě mnoho, co chci vědět a co je třeba prostudovat. 

Cílem mé práce je blíže nahlédnout do historie sionismu a vzniku státu, popsat 

jednotlivé etapy vývoje státu od období králů až po dnes a nahlédnout do jádra arabsko-

izraelských konfliktů. 
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1 Definice klíčových slov 

- Sion 

Hora či kopec na jihozápadní straně Jeruzaléma. Jméno Sion byl poprvé použit pro 

jebúsejskou pevnost. Je ztotožňován i s chrámovou horou. 

 

- Sionismus 

Směr, který usiluje o návrat Židů do Izraele a o vytvoření nezávislého židovského 

státu. Touha po návratu do země je přítomna v judaismu od zničení chrámu v roce 70 

n. l., avšak politickou formu dostalo až v 19. století z podnětu vídeňského novináře 

Theodora Hezla. Roku 1897 se v Basileji konal první sionistický kongres.
1
 

 

- Sionisté 

Osoby, většinou Židé, usilující o návrat Židů do staré vlasti a vytvoření a udržení 

nezávislého židovského státu. V současné době jde o udržení a obranu státu Izrael. 

 

- Sionistická organizace  

Zastřešující organizace pro sionistická hnutí, která měla za cíl vytvoření židovského 

státu na území Palestiny. 

 

- Jišuv 

Sionistické hnutí. Označení pro židovské obyvatelstvo osidlující území Palestiny. 

 

- Alija 

Imigrace Židů do Palestiny ze zemí diaspory. 

 

- Ivrit 

Moderní hebrejština. Má semitskou gramatiku a slovní zásobu. Za mnoha slovními 

obraty lze objevit evropský vzor. 

 

 

 

                                                           
1
 ŠTĚPKOVÁ, Tereza. Holocaust.cz: Sionismus. Holocaust.cz [online]. 2013 [cit. 2015-01-17]. 

Dostupné z:http://www2.holocaust.cz/cz/resources/dict/sionismus 

http://www2.holocaust.cz/cz/resources/dict/erec_jisrael
http://www2.holocaust.cz/cz/resources/dict/chram
http://www2.holocaust.cz/cz/resources/dict/sionismus
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- Jidiš 

Předpokládaný vznik jazyka asi v 9. století n. l. Po mnohá staletí byl komunikačním 

prostředkem aškenázských Židů. Obsahuje komponenty několika jazyků a vyznačuje 

se širokým spektrem dialektů. Je psáno znaky hebrejské abecedy. V současnosti je 

jidiš druhým využívaným jazykem Židů.
2
 

 

- Kvuca 

Zemědělská, ale také průmyslová osada v Izraeli, která hospodaří formou kolektivního 

vlastnictví. Původně to měly být organizovaná osada připomínající spíše větší rodinu. 

Později se přetransformovala v kibucy. 

 

- Kibuc  

Zemědělská, ale také průmyslová osada v Izraeli, která hospodaří formou kolektivního 

vlastnictví. Zisky jsou investovány zpět do osady poté, co jsou zajištěny základní 

životní potřeby členů kibucu – strava, oblečení, ubytování a také zdravotní asociální 

péče. Kibuc poskytuje svým členům také kulturní a sportovní vyžití. 

 

- Mošav 

Typ zemědělské osady v Izraeli, která je tvořená společně hospodařícími soukromými 

statky. Vedle kibuců a mošavot je třetím hlavním typem venkovského židovského 

sídla. Jedná se o komunitu společně hospodařících farmářů. Na rozdíl od kibuců se zde 

však klade větší důraz na soukromé vlastnictví. 

 

- Aškenázové - aškenazim  

Skupina Židů pocházejících převážně z oblastí Německa a z části Francie, kteří po 

vyhnání ze západní Evropy ve středověku a v raném novověku žili především ve 

střední a východní Evropě. Tento výraz se používá jako označení kulturních, 

náboženských, jazykových a tradičních znaků židovských obyvatel střední a východní 

Evropy. 

 

 

                                                           
2
 Židovská obec Brno: Jazyk Jidiš a jeho historie. Židovská obec Brno [online]. Brno, 2010 [cit. 2015-

01-17]. Dostupné z: http://www.zob.cz/?q=node/14721 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Izrael
http://cs.wikipedia.org/wiki/Izrael
http://cs.wikipedia.org/wiki/Zisk
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soci%C3%A1ln%C3%AD_p%C3%A9%C4%8De
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soci%C3%A1ln%C3%AD_p%C3%A9%C4%8De
http://www.zob.cz/?q=node/14721
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- Antisemitismus 

Zločinná ideologie hlásající nenávist k Židům. Má většinou iracionální charakter 

nenávisti průměrných a deklasovaných vůči komunitě, která se odlišuje od ostatní 

společnosti a na niž se (často pragmaticky) svaluje odpovědnost za problémy, jimiž 

společnost trpí…
3
 

 

- Pogromy 

Jedná se o ruské slovo označující útok doprovázený ničením, drancováním majetku, 

vraždami a znásilňováním, jedné skupiny obyvatel na jinou.
4
 

 

- Intifáda 

Jedná se o ozbrojené povstání Palestinců na územích osidlovaných izraelskými 

osadníky v 80. a 90. letech 20. století. 

 

- Tóra 

Židovské psané právo.  První ze tří částí Tanachu. Skládá se z pěti knih Mojžíšových 

(Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri, Deuteronomium). 

 

- Talmud  

Soupis rabínských diskuzí o židovském zákoně a etice, které jsou směrodatné pro 

židovskou tradici. Je jedním ze základních textů judaismu. Má dvě části, a to Mišna a 

Gemara. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
3
 BAKALÁŘ, Petr. Tabu v sociálních vědách. 1. vyd. Praha: Votobia, 2003, str. 148. ISBN 80-7220-

135-2. 

4 BARD, Mitchel G. Jewish virtual library: A project of the American-Israeli Cooperative Enterprise.  

[online]. 2014 [cit. 2015-01-17]. Dostupné 

z: http://www.jewishvirtuallibrary.org/jsource/History/pogroms.html 

http://www.jewishvirtuallibrary.org/jsource/History/pogroms.html
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2 Raná historie 

2.1 Prvopočátky, období králů a babylonské zajetí 

Území Palestiny bylo osídleno již před několika sty tisíci lety. Postupem času sem 

začaly přicházet další kmeny, které zemi osidlovaly a s původními obyvateli vedly boje. Asi 

před pěti tisíci lety obývaly Palestinu příslušníci západosemitským kmenů, tedy Kananejští 

 a země nesla jméno Kanaán. Toto území bylo rozděleno na několik malých městských států. 

Přibližně kolem roku 1200 př. n. l. bylo území obsazováno Pelištejci, pocházejícími z řeckých 

ostrovů Kréty a Kypru. Později, asi kolem roku 13. – 12. př. n. l., byla země dobývána  

i kočovnými kmeny Hebrejců. Zatímco Pelištejci se usadili na západě země, konkrétně u 

moře, kde ležela města Gaza, Aškelon a Ašdod, Hebrejci začali Kanaán obsazovat od jihu  

a z východu, kde překročili řeku Jordán. Obsazování země trvalo několik let a bylo 

doprovázeno krutými a nelítostnými boji. Podle Bible stál v čele obsazování Kanaánu muž 

jménem Jozue, kterého po Mojžíšově smrti Bůh ustanovil, aby převedl lid do zaslíbené země. 

Kniha Deuteronomium, první kapitola, 38. – 39. verš uvádí: „ Jozue, syn Núnův, který 

ti je k službě, ten tam vejde. Posilni ho, neboť on rozdělí Izraeli zemi v dědictví.“
5
 

Hebrejci bojovali s mnoha kanaánskými kmeny, s Pelištejci i mezi sebou. Přibližně asi  

ve 12. Století př. n. l. se začala rozpadat říše Chetitů, byla oslabena moc Egypta a Hebrejci 

získávali na tomto území velkou převahu. Aby se udrželi, bylo nutné vytvořit centralizovaný 

stát, což se také stalo. Tento stát neměl po určitou dobu žádného vládce, krále, zatímco ostatní 

kmeny jako například Edóm, Amón a Moáb měli již dávno pevný státní systém v čele s králi. 

To bylo nutné i v Izraeli, proto kolem roku 1050 př. n. l. započalo období králů. Za největší  

a nejvýznamnější krále jsou považováni David,  

který sídlil ve městě Hebron, a Šalomoun, syn Davidův. Za dob krále Davida byl hlavním 

městem Izraele ustanoven Jeruzalém, který do této doby neměl pro Hebrejce žádný význam. 

Šalomoun nechal do Jeruzaléma přenést archu úmluvy a pokračoval v budování města 

směrem na severní pahorek, kde vybudoval chrám. Po Šalomounově smrti 

 se severní izraelské kmeny odtrhly a asi v roce 928. př. n. l. došlo k rozdělení země - na 

severu byl stát Izrael, jehož hlavním městem se stalo Samaří a který v té době nebyl příliš 

silný, a na jihu bylo Judsko s hlavním městem Jeruzalém. Okolo roku 722 př. n. l. byl Izrael 

napaden a poražen mocnou říší Asýrií. Mnoho obyvatel bylo odvedeno (nebo uteklo), hlavní 

město bylo zničeno a severní stát Izrael zaniknul. V průběhu času  

                                                           
5
 Bible: Písmo svaté Starého a Nového zákona : český ekumenický překlad : [bez deuterokanonických 

knih. 14. vyd. Praha: Česká biblická společnost, 2005, 863, 287 s. ISBN 80-858-1040-9. 
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se Hebrejci několikrát snažili stát obnovit, ale jejich plány vždy ztroskotaly. Snad to bylo tím, 

že nebyli vnitřně jednotní, tedy nábožensky ani politicky. V roce 587 př. n. l. bylo dobyto  

a poraženo i Judsko, a to Babyloňany. Hlavní město Jeruzalém bylo zničeno králem 

Nebúkadnesarem II. a velká část obyvatelstva byla odvlečena do Babylónu. 

Vládcům Babylónu se přítomnost Hebrejců velice zamlouvala, protože v nich viděli 

užitečnou sílu při budování města. Hebrejci se zde osvědčili jako dobří řemeslníci  

či obchodníci. Pozoruhodná byla skutečnost, že se tento národ semknul a byl pohromadě.  

Po celou dobu trvání babylonského zajetí nebyli rozděleni. Jejich vzájemné vztahy  

a soudržnost upevňovali proroci, kteří tvořili mezi Židy tmelící prvek. Dávali lidu naději tím, 

jak hovořili o slavné minulosti i o tom, co slavného a velkého je ještě čeká. Připomínali  

si Boží zaslíbení. 

Zhruba kolem roku 539 př. n. l. byl Babylón dobyt perským králem Kýrem II., což 

Židům přineslo na nějakou dobu značné výhody. Kýros chtěl totiž vybudovat mocnou perskou 

říši, kde mělo žít mnoho národů, které by říši sloužily 

 a přinášely Persii užitek. Kýros tedy respektoval ostatní kmeny a národy a dokonce dovolil 

Židům vrátit se do jejich země. Je velice překvapující, že přestože Židé dostali volnost, pouze 

malá část se vrátila zpět do Izraele. Ostatní zůstali po babylónském zajetí v Babylóně nebo 

v Egyptě poblíž města Asuán. Židé, kteří se vrátili zpět do své země,  

ji začali opět budovat a především začali obnovovat zničený Jeruzalém a zbořený chrám. Ten 

byl znovu postaven v roce 515 př. n. l. 
6
 

O několik let později, po obnovení chrámu, se do Izraele vrátil i prorok Ezdráš.
7a8

 

Ten s  sebou přinesl jasný a definitivní text Tóry (název pro Pentateuch), o kterou se Židé 

začali pevně opírat. Starý zákon se pro Židy stal pevně stanoveným a neměnným zákonem. 

Kulturně i eticky ovlivnil mnoho lidí, a to ne jenom Židy. O několik set let později, asi 

 v 5. Století př. n. l., vzniklo v Izraeli reprezentativní stodvacetičlenné shromáždění z názvem 

Hakneset Hagdolah (Velké shromáždění), po kterém je v dnešní době pojmenován i izraelský 

parlament – Knesset. Nutno podotknout, že po návratu z Babylonského zajetí se v Jeruzalémě 

prosazovala pro dorozumívání aramejština. 

 

                                                           
6
 TERNER, Erich. Dějiny státu Izrael. Vyd. 1. Pardubice: Kora, 1991, 266 s. ISBN 80-901-0920-9, str. 16. 

7
 Tamtéž, str. 16 – 17. 

8
 Bible: Písmo svaté Starého a Nového zákona: český ekumenický překlad : [bez deuterokanonických 

knih. Ezdráš 7.kapitola. 14.vyd. Praha: Česká biblická společnost, 2005, s. 395-396. ISBN 80-85810-

40-9. 



7 
 

2.2 Helénistické období 

Toto období mělo na Palestinu a další okolní země bezesporu obrovský vliv. 

Makedonský král Alexandr Veliký vedl okolo roku 333 př. n. l. válku s perskou říší, ve které 

porazil perského krále Dáreia III. Měl v plánu postupovat dál a obsazovat další území. Při 

cestě do Egypta musel Alexandr veliký se svým vojskem projít  

i Palestinou. Po jeho smrti se královi vojevůdci snažili o ovládnutí říše. Řecký obchod, řecké 

zvyky, řecká kultura a móda, to vše se stalo součástí blízkého východu.  

Terner píše: „Vliv řeckého obchodu, řeckých zvyků a vůbec řeckého „moderního“ způsobu 

života se nedal zadržet. Netrvalo dlouho a židovská mládež v Jeruzalémě začala mluvit řecky. 

Dále začala podle řeckého vzoru cvičit a sportovat. Ženy převzaly řecký způsob krášlení se  

a vůbec řeckou módu. Obchodní styky se rozrostly do nevídaných rozměrů“. 
9
 

Zde je jasně vidět, že vliv byl tak obrovský, že bylo téměř nemožné mu odolat  

a nevšímat si jej. V Palestině začala upadat židovská tradice a židovské náboženství, což  

se projevilo i v těch, pro Židy, nejposvátnějších rituálech (Velký vliv tohoto období můžeme 

vidět v Izraeli i v dnešní době, například Národní park Aškelon  

na západním okraji města Aškelon). I přesto všechno zde ale zůstali Židé, kteří svoje tradice  

a především tradiční náboženství hájili, a to tak, že došlo k náboženským bojům. 

Jeruzalémské nábožensky založené chudině se totiž nelíbilo, že velekněz platil řeckému 

vládci daně z chrámového pokladu. 

V roce 167. př. n. l. se stal Jeruzalém městem řeckého boha Dia a byla postavena 

pevnost Akra. O to více jeruzalémská chudina byla ochotna bojovat proti helénizaci 

Jeruzaléma. Vůdcem těchto bojů proti řeckému vlivu se stal Juda Makabejský, jehož vedení 

války bylo velice úspěšné, protože v roce 164 př. n. l. se mu podařilo dobít zpět velkou část 

Jeruzaléma. Byl dokonce obnoven a částečně zrekonstruován chrám, který sloužil řeckému 

bohu Diovi. Protože se ale Judovi Makabejskému nepodařilo dobít Akru, byl Jeruzalém  

po několik let rozdělen na dvě části. V roce 141 př. n. l. ale toto rozdělení bylo zrušeno, a to 

zásluhou Simona, nástupce Judy Makabejského. Řecké a Židovské obyvatelstvo spolu žili 

v míru. I přes opětovné vnitřní rozpory se podařilo veleknězi Alexandru Jannaiaovi zřídit 

„nový“ židovský stát, který se stal silným. Mnoho Židů ale stále žilo v zahraničí, a to 

například v Egyptě nebo v Lybii.
10

 

                                                           
9
 TERNER, Erich. Dějiny státu Izrael. Vyd. 1. Pardubice: Kora, 1991, 266 s. ISBN 80-901-0920-9, str. 18. 

10
 Tamtéž, str. 18 – 19. 
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2.3 Římská říše 

Počátkem římské vlády v Palestině byl spor dvou bratrů Hyrkána a Aristobúla. Oba 

dva chtěli vládnout v judské zemi, proto požádali Pompeia, římského vojevůdce, aby je 

rozsoudil. Spor nakonec vyhrál Aristobúlos. Pompeius měl ale v plánu vládnout Judsku sám  

a zmocnit se Jeruzaléma. Jeruzalém nakonec dobyl. V Římě došlo k roztržce s Caesarem  

a Pompeius byl později zavražděn v Egyptě. 

Židovský stát byl rozdělen na Judsko, Samařsko a Galileu. Caesar ustanovil 

místodržitelem v Jeruzalémě Antipatra Idumejského. Za pomoci Římanů a římských vojsk byl 

potom za krále dosazen Herodes Veliký, Antipatrův syn. Herodes dal obnovit v Jeruzalémě 

chrám. Původně chtěl, aby se podobal římským stavbám, nicméně musel dodržet přísné 

náboženské židovské předpisy. Po Herodově smrti obsadil Jeruzalém císař Augustus a zemi 

rozdělil do tří provincií. Správcem Jeruzaléma se tou dobou stal Pilát Pontský, za jehož 

působení udržovala římská armáda (legionáři) pořádek v zemi i za cenu krve. Židé byli ze 

situace v zemi zoufalí a zklamaní. Ještě více se upínali ke studiu Tóry, někteří přemýšleli, 

jakým způsobem by se mohli Římanů zbavit. Touha po vyhnání římských vojsk ze země měla 

za následek několik let velkých nepokojů, přepadávání a vraždění i mezi sebou. Důležité je 

uvědomit si, že právě v této době veřejně vystoupil Ježíš Nazaretský, který kázal  

o Božím království, a i to bylo jednou z příčin politických a náboženských dohadů. 

Proti nepokojům se později snažili vydat opatření římští císaři Claudius a po něm 

Nero. Židovské obyvatelstvo se rozdělilo na dvě části. Jedna část byla pro radikální řešení – 

tedy vyhnat Římany jakýmkoliv způsobem a druhá část, což byli většinou bohatí Židé nebo 

kněží, se nechtěla pouštět do otevřeného konfliktu.  Báli se toho,  

že by nepokoje v zemi mohly postihnout i další Židy v jiných zemích. Ovšem povstání 

v Jeruzalémě propuklo v plné síle. 

V roce 67 n. l. převzal římské velení Vespasianus Titus Flavius V., a to v Galileji, kde 

vypukla židovská válka, která se později rozšířila až do Jeruzaléma. Po jeho vyhlášení 

římským císařem v roce 69 se stal vrchním velitelem římských legií v Palestině jeho syn Titus 

Flavius Vespasianus. V Jeruzalémě vypukl po nějakém čase hladomor. Město bylo dobyto a 

některé jeho části, mezi nimiž byl i chrám, byly srovnány  

se zemí. 

V roce 130 n. l. Římané přejmenovali Jeruzalém na Aelia Capitolina a hlavním 

městem Palestiny se stalo přístavní město Caesarea. Židé pod vedením Simeona Bar Kochby 
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opět proti Římu povstali a vedli si celkem úspěšně, ale po třech letech byli poraženi. Mnoho 

Židů muselo zemi opustit, až na některé výjimky. 

Teprve koncem 3. století směli Židé jednou za rok navštívit Jeruzalém a u jediné 

zachovalé západní zdi chrámu naříkat nad ztrátou své největší svátosti. Tato zeď, která se 

zachovala do dnešních dnů, se stala v Evropě známá pod názvem Zeď nářků. Ale oficiální 

izraelské jméno této památky je Západní zeď (hebrejsky Kotel Hamaaravi).
11

 

 

2.4 Byzantská říše, Arabové, křižácké války 

Byzantské období v Palestině trvalo od roku 324 n. l. do roku 638 n. l. Křesťané byli 

do počátku 4. století n. l. malou a navíc pronásledovanou menšinou, ale v polovině téhož 

století se křesťanství stalo oficiálně uznávaným státním náboženstvím Říma. Město Aelina 

Capitolina bylo opět přejmenováno na Jeruzalém. Od roku 361 byl Jeruzalém hlavně 

křesťanským městem. Počátkem 7. století n. l. sílil vojenský tlak Peršanů na byzantskou říši, 

která v té době byla vnitřně velice nestabilní, a to vlivem dohadů o to, kdo byl Ježíš Kristus. 

Terner ve svém díle uvádí: „A tak se stalo, že Peršané dobyli i s pomocí opět usedlých 

Židů Jeruzalém, přičemž společně zavraždili asi 60 000 jeho křesťanských obyvatel. Zpráva o 

tom se brzy donesla křesťanům v Evropě, kteří se pak za to dlouho mstili na Židech v různých 

evropských městech, i když ti přirozeně neměli s tímto krveprolitím nic společného.
12

 

V roce 628 n. l. byli Peršané Byzancí poraženi a museli se stáhnout. 

Okolo roku 632, po smrti proroka Mohameda, vznikl na Arabském poloostrově silný 

islámský stát. Muslimové byli velice schopní bojovníci a postupem času se islámský stát stal 

jednou z největších mocností. Muslimští Arabové vládli v Palestině mezi  

lety 638 – 1099 n. l. I kdyby v této době chtěli Židé opět postavit židovský chrám 

v Jeruzalémě, nepodařilo by se jim to, protože na místě onoho chrámu byla postavena 

muslimská mešita. Muslimově věřili, že právě zde se modlil prorok Mohamed, který v roce 

621 n. l. přijel do Jeruzaléma až Mekky a že na této skále (místo židovského chrámu) došlo 

k jeho nanebevstoupení. Od té doby si muslimové nárokují právo  

na Jeruzalém jako na jejich svaté město a nazývají jej Al-Quds. Dnes stojí na tomto místě 

Omarova mešita (pojmenována podle chalífa Omara), která je typická svojí velkou zlatou 

kopulí a která tvoří typické panorama starého Jeruzaléma, které často vídáme na nejrůznějších 

obrázcích a fotografiích. 

                                                           
11

 Viz. TERNER, Erich. Dějiny státu Izrael. Vyd. 1. Pardubice: Kora, 1991, 266 s. ISBN 80-901-0920-

9, str. 22. 
12

 Tamtéž, str. 27 – 29. 
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Později ovládli Palestinu Turci. Nutno podotknout, že většina křesťanů byla 

z Palestiny vyhnána. Roku 1095 svolal papež Urban II. velkou církevní radu do 

francouzského města Clermont, na které chtěl hovořit o tureckém obléhání Palestiny  

a kde také vznikla první křižácká výprava. V roce 1099 byl Jeruzalém křižáky dobyt  

a zemřelo v něm skoro všechno muslimské a židovské obyvatelstvo. Mezi křižáky  

a Araby nastalo velké krveprolití. Roku 1187 n. l. byl Jeruzalém dobyt egyptským vládcem 

Saladinem (o Jeruzalém bojoval například s anglickým králem Richardem I.
13

). V roce 1229 

n. l. využil německý císař Fridrich II. svých znalostí arabštiny  

a uzavřel se sultánem Málikem al-Kámilem dohodu o tom, že bude korunován jeruzalémským 

králem. 

Ve 13. – 16. století n. l. byla Palestina pod nadvládou mamlúků, což byli otroci  

a později vojenští feudálové vládnoucí v Egyptě. Říše mamlúků ale nebyla tak silná, jak se 

zdálo a na počátku 16. století n. l. podlehla osmanským nájezdům. Na počátku 13. století byla 

založena Osmanská říše. Od počátku 13. až do poloviny 15. století  

n. l. vládl této říši (někdy také Turecká říše) Sultán Osman I., který ji založil.  

Na počátku 16. století dobylo vojsko Osmanské říše Jeruzalém a sultánem se stal Süleyman I. 

Kanuni. Už po mnohá staletí si lze všimnout, že je zazděná tzv. zlatá brána východní části 

hradeb Jeruzaléma. Právě tu dal zazdít Süleyman I., aby  

jí nemohl, dle židovské pověsti, projít Mesiáš. To si muslimové pojistili ještě zřízením 

hřbitova před bránou. Židé totiž říkají, že Mesiáš nesmí překročit žádný hrob.
14

 

Počátkem 17. století činil počet navrátivších se Židů v Jeruzalémě asi 1000 osob  

a počet postupně dále rostl. To vše „díky“ narůstajícímu počtu strašlivých pogromů  

na evropské Židy. V 17. a v 18. století se střídala období, kdy žili Turci a Židé v Palestině 

v míru, nicméně častější byla ta období, kdy byli Židé utlačováni, pronásledováni (zejména 

zbožní Židé), museli platit vysoké daně a nosit odlišné oděvy, například žluté turbany 

(podobnost s pozdější žlutou hvězdou). Vláda Turků znamenala pro Palestinu, která byla do té 

doby poměrně úrodnou zemí, takřka „zemědělskou zkázu“, neboť muslimská část 

obyvatelstva, která zde převažovala, nedokázala zemi obdělávat tak, jak bylo potřeba. Navíc 

vlivem masového kácení stromů se postupně změnilo i klima (k horšímu – sucho, horko…). 

 

                                                           
13

 HINDLEY, Geoffrey. Saladin a počátky džihádu. Vyd. 1. Překlad Václav Lohr. Praha: Baronet, 2009, 

256 s., [8] s. obr. příl. ISBN 978-807-3842-031, str. 36. 
14

 Viz. terner, str. 27 – 29. 
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2.5 Židé v Evropě 

Židé se ve středověku stále více objevovali v mnoha dalších zemích kolem 

středozemního moře. 

Viz Terner: „Od doby římské říše žilo mnoho Židů ve Španělsku. Po rozpadu 

vizigótského státu v tehdejší Hispánii, v němž byli Židé zbaveni občanských práv, umožnili 

noví vládci, muslimští Arabové, neobyčejný rozmach židovské pospolitosti.“
15

 

Židé měli ve Španělsku (španělští Židé = Sefardové) velké výhody. Mnohdy 

spolupracovali s Araby a měli s nimi lepší vztahy. Stávali se vědci, lékaři, filozofy  

i překladateli a vedlo se jim dobře. V této době vládla ve Španělsku dynastie Umajjovců. 

V 15. století ale muselo mnoho Židů Španělsko opustit, protože  

se odmítli podřídit nařízení katolické církve, které znamenalo, že kdo není křesťanem, musí se 

nechat ihned pokřtít. Tito Židé utíkali do různých zemí Evropy, jako  

je Německo, Rakousko, Švýcarsko, Francie, Nizozemsko, Itálie, Řecko, Portugalsko,  

a další… Utíkali také do zemí severní Afriky. 

Židé byli v evropských zemích dobrými obchodníky. Pomáhaly rozvíjejícím  

se státům, byli žádaní a byla jim udělována privilegia. V polovině třináctého století vyhlásil 

císař Fridrich II. přímou podřízenost Židů křesťanským vládcům. Židé  

se stali služebníky křesťanské šlechty, což pro ně do jisté doby bylo maximálně výhodné – 

byli totiž šlechtou chráněni. Jak již bylo zmíněno, Židé byli velice dobrými obchodníky, 

zejména obchodníky se vzdálenějšími zeměmi, a později byli také dobrými bankéři. Protože 

nemohli vlastnit půdu a nemohli vykonávat řemesla, stávali se i zemědělci. Rozvíjející se 

obchod způsobil to, že Židé byli stále více vytlačováni z obchodní sféry a byli nuceni stávat se 

lichváři. Jejich osud v Evropě byl po nějaké době opět vrtkavý. Vzhledem k tomu, že vznikaly 

různé finanční úvěry, mělo mnoho lidí dluhy. Židé byli tedy vyháněni z měst a tím se všechny 

dluhy zrušily. Po nějaké době byli ale povoláváni vždy zpět. Tak to šlo po mnoho let až  

do doby, kdy Židé z měst sice vyháněni nebyli, ale k bydlení jim byly vyhrazeny jen určité 

části měst, tzv. ghetta, kde platily jejich náboženské zákony, jejich pravidla  

a tradice a kde se žilo podle Talmudu. Bylo to vlastně takové „malé město ve městě“. Později, 

pokud Židé opustili ghetto a pohybovali se mimo něj, museli nosit odlišné oděvy nebo 

klobouky, aby se poznalo, kdo je Žid (podobně jako za vlády Turků, viz žluté turbany). 

Vytlačení do ghett zapříčinilo, že se Židé stávali uzavřenou komunitou. Opětovné studium 

Talmudu přivedlo mnohé Židy ke změně smýšlení. 

                                                           
15

 TERNER, Erich. Dějiny státu Izrael, str. 32 – 33. 
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Terner ohledně Talmudu uvádí: „Talmud v podstatě reguloval téměř veškeré chování 

a jednání zbožných Židů. Bezesporu pomáhal židovským obcím při jejich obraně proti různým 

formám nejen duchovního útlaku, kterému byli Židé, zvláště ve středověku, vystaveni. Talmud 

ale přispíval i ke změně židovských obcí v uzavřená společenství, která se často jevila kolem 

žijícím lidem jako něco nepochopitelného až tajemného. Zvláště primitivní lidé spatřovali za 

těchto okolností v Židech něco až hrůzostrašného. Náboženský fanatismus, občas vydatně 

přiživovaný katolickou církví (například pomocí neblahého klišé „Židé nám ukřižovali Ježíše 

Krista“) vykonal své.“
16

 

Lidé začali Židy obviňovat ze všeho, z čeho mohli – otravy studní, rituální vraždy, 

krádeže a podobně. Ovšem především ekonomické příčiny vyvolaly prudké a krvavé pogromy 

na Židy, které se obzvláště v Německu stále stupňovaly. Vlivem toho Židé často vzpomínali 

na starou vlast a toužili po návratu do Palestiny. Mnoho Židů  

se ve 13. až 16. století stěhovalo na venkov a velká část aškenázských Židů z Německa 

 se přesunula na východ, a to do Čech a na Moravu, do Polska, Litvy, Rumunska, Ruska  

a také na jih do Itálie. 

 

2.6 Židé ve východní Evropě a vztah k Palestině 

Zpočátku byli Židé ve východní Evropě, zejména v Polsku, vítáni, protože pomáhali 

rozvíjet obchod a peněžnictví a byli velice schopni. Obzvláště v 15. a 16. století  

se Židům dařilo. Vybírali daně, spravovali rozsáhlé statky, byli majiteli mlýnů a dolů, správci 

palíren, hostinští, tedy správci všeho, co patřilo polské katolické šlechtě. Dařilo se jim, což se 

ale znelíbilo křesťanským zemědělcům na východě Polska. Byli to totiž pravoslavní křesťané 

převážně z Ukrajiny a Běloruska, kteří byli sociálně, národnostně a hospodářsky utlačováni 

polskou šlechtou. 

Terner píše: „Tato okolnost a skutečnost, že se Židé jevili jako sluhové a přisluhovači 

polských pánů, se obrátily hrozným způsobem proti Židům. V roce 1648 se vzbouřil 

ukrajinský a běloruský lid a pod vedením hejtmana Bogdana Chmelnického začal bojovat 

proti útlaku šlechtického Polska. Došlo ke krvavým pogromům proti Židům, které nesmírně 

strádající lid považoval za spoluviníky na svém neštěstí. Odhaduje se, že tehdy zahynulo 

několik tisíc Židů nepopsatelně krutým způsobem. Před pogromy utíkali Židé tentokrát  

                                                           
16

 Viz. TERNER, Erich. Dějiny státu Izrael, str. 37 – 38. 
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na západ. Objevili se v Maďarsku, v Čechách a na Moravě, opět v německých státech a 

v Amsterodamu.“
17

 

V západní Evropě se ale Židé neměli o nic lépe. Nesměli vykonávat v podstatě žádná 

řemesla – pouze jen peněžnictví, tudíž byli často v kontaktu s vrchností a byli ostatním lidem 

trnem v oku. Cokoliv se stalo, byla to vina Židů, ať už skutečnost byla jakákoliv. Mnohem 

horší byla situace v 18. století, kdy bylo Polsko rozděleno,  

a židovské obce ve východní části země spadaly pod ruský carský režim. I přes všechna 

možná omezení počet židovského obyvatelstva neustále rostl. Židé se živili jako obchodníci 

nebo zemědělci, často také jako šnoreři. Židé v Rusku, v Polsku, v Rumunsku, ale i v Čechách 

a na Moravě patřili v podstatě jen k chudině. Naneštěstí pogromy proti Židům se v carském 

Rusku neustále stupňovali a nabývaly na intenzitě. O to více rostl duchovní život židovských 

obyvatel. Stále více a intenzivněji studovali Talmud, což jim pomáhalo odpoutat se od strastí 

života v Rusku (ale i v jiných evropských zemích). V 18. století vzniklo židovské náboženské 

hnutí „chasidismus“ (hebrejsky chasid = zbožný). Chasidi si byli jisti, že je potřeba prostá víra 

a zbožnost a že Boha lze nalézt i mimo synagogy a Ješivy
18

. Chasidismus vyznávají někteří 

Židé dodnes. 

Toto hnutí bylo jakýmsi dalším stmelovacím prvkem utlačovaných Židů. Dalším 

takovým prvkem byl společný jazyk – jidiš, který vznikl propojením němčiny  

a hebrejštiny a kterým začali poprvé hovořit Aškenázové. Později došlo i k obrodě 

hebrejštiny, o což se zasloužil novinář a jazykovědec Eliezer Ben Jehuda a nemálo také 

Jechiel Michel Pines.
19

 

Avineri ve své knize Zrození moderního Sionismu o Ben Jehudovi říká: „Jako jeden 

z prvních propagoval používání hebrejštiny jako nástroje každodenní komunikace  

a ne pouze jako kulturního a intelektuálního média Židů“.
20
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 AVINERI, Šlomo. Zrození moderního sionismu. Vyd. 1. Praha: Sefer, 2001, 250 s. Judaika, sv. 9. 

ISBN 80-859-2428-5, str. 30. 
20

 Tamtéž, str. 30. 
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3 Počátky sionismu, jeho předchůdci a první alija 

Osvícenství a sekularizace formovaly vědomí první generace emancipovaných Židů. 

Právě tyto síly vedly k hledání nové identity, ke snahám znovu definovat židovskou historii 

způsobem relevantním pro nacionalismus devatenáctého století.
21

 

Na východě ovšem tyto snahy a emancipace Židů nedoznaly většího významu, protože 

byly zprvu odmítány ortodoxními náboženskými komunitami. Ovšem i v těchto kruzích  

se po nějaké době objevili lidé, rabíni, v jejichž spisech bylo možné vystopovat duchovní 

ozvěnu moderního židovského nacionalismu. 

Již od roku 1838, tedy dávno před založením Sionistické organizace, začali Židé 

v různých částech Evropy uvažovat o založení židovského státu a nejlépe na území Palestiny. 

Mysleli si, že je země liduprázdná nebo jen zřídka obydlená. Tato idea byla reakcí na 

narůstající antisemitismus v Evropě. Mnoho Židů se shodovalo na tom, že pokud by měli 

vlastní zemi, dorozumívacím jazykem musí být hebrejština. V roce 1856 začaly vycházet 

jedny z prvních hebrejských novin Hamagid, a to v Haliči.
22

 V roce 1893 byly noviny 

přejmenovány na HaMaggid LeIsrael.
23

 

Co se týče touhy po Sionu a po návratu do staré vlasti, tato byla mnohem silnější  

na východě. V roce 1834 vyšel na veřejnost předsionistický spis Šema Jisrael = „Slyš Izraeli“, 

který uveřejnil rabín Jehuda Alkalaj ze Semlinu. V něm Alkalaj tvrdí, že usazení se  

a zakořenění ve vlastní zemi a obnova hebrejštiny bude mít za následek obrození židovského 

národa, a to jak po náboženské, tak i po politické stránce. Podobně smýšlel 

 i rabín Cvi Hirsch Kališer z Poznaně, který roku 1862 vydal dílo Drišat Cijon = „Hledání 

Sijonu“. Kališer tvrdil: „Teprve v Palestině bude lid bezpečný před rozptýlením, nebude se tu 

muset bát o svou existenci a rozpozná tak své povolání. Je třeba připravit půdu pro 

Mesiáše.“
24

 

Na východě, konkrétně v Rusku, bylo společenské a hospodářské postavení Židů 

mnohem horší, než v západních zemích. S narůstajícím průmyslem se vytrácela možnost 

provozovat povolání, která byla dosud potřebná. Jednalo se o malé obchody, půjčování peněz, 
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drobná řemesla a další. Židé se tedy stěhovali do měst a pokoušeli se uplatnit v nově 

vznikajících profesích, ve kterých byli schopní. Dostávali se tak opět do střetu s ruským 

obyvatelstvem, které teprve sbíralo s různými profesemi zkušenosti. Na jednu stranu by  

se mohlo zdát, že schopnost Židů uživit se i ve zcela nových oborech je mohla na nějakou 

dobu ochránit od různých sporů a obviňování, ovšem opak byl pravdou. Chyběla jim totiž 

velice důležitá politická ochrana. Stále více agresivní pogromy je nutili opět utíkat, stěhovat 

se na jiná místa nebo zůstat a čekat na smrt. Ve městech se směli zdržovat pouze 

v takzvaných obytných rajónech = ghettech. Zde vznikal jakýsi „mikrosvět“ nebo by se také 

dalo říci „město ve městě“. V židovských kruzích vznikl velmi silný pocit sounáležitosti 

s obcí, ve které byla podporována židovská literatura, umění a kultura. 

Na tomto základě vzniklo nové hnutí, které bylo shodné s emancipačním hnutím  

na Západě, ovšem důrazněji vyzdvihovalo židovsko-národní prvky. Neslo název Haskala, 

„židovské osvícenství“ a mělo za úkol přiblížit a uvést do souladu židovskou a západní 

kulturu. 
25

 Sídlem Haskaly byla Oděsa. 

Hlavním představitelem haskaly byl pruský Žid Moses Mendelssohn. Jedním 

z vůdčích postav Haskaly se stal i ruský romanopisec Peres Smolenskin. Ten se ale příliš 

obával nebezpečí asimilace a odmítal spolupráci a propojení se západní kulturou. Z toho 

důvodu se po nějakém čase od Haskaly oddělil. Přestěhoval se do Vídně, kde  

se stal takzvaným lídrem revolty mladých Židů, které přitahovala jeho písemná tvorba. 

Roku 1869 založil ve Vídni hebrejské noviny Ha-Šachar = „Ranní červánky“, které  

se staly vůdčím listem nového sionistického hnutí.
26

 

V této době nastalo také kříšení hebrejského jazyka. I když Židé v mnoha zemích 

hovořili jazyky těch národů, kde zrovna žili, hebrejština jim byla srozumitelná. Používala  

se ale pouze na bohoslužbách nebo mezi bohatým obyvatelstvem, chudí jí většinou 

nehovořili. 

 O obrodu hebrejského jazyka se zasloužil novinář a jazykovědec Eliezer ben Jehuda (viz 

výše). 

Po vraždě cara Alexandra II. v Petrohradě roku 1881 zesílili pogromy vůči Židům. 

Lidé tvrdili, že se Židé na vraždě podíleli. Pogromy trvaly do roku 1883 a vynutili si několik 

set mrtvých. Byly mimořádně prudké a kruté. Situace Židů se rapidně zhoršovala, proto jich 

mnoho emigrovalo do západní Evropy, do Spojených států a do Argentiny.  Stále více těch, 
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kteří zůstali na východě, hovořilo o tom, že židovský národ nebude uznán  

za rovnoprávný, dokud nebude obývat vlastní půdu. Židovský lékař Leon Pinsker, jež byl 

další vůdčí postavou Haskaly, tvrdil: „Antisemitismus je duševní choroba národů, která může 

být překonána pouze tehdy, stane-li se židovský lid znovu národem.“
27

 

Pinskerovi ale nešlo o to, aby byl židovský stát založen výhradně v Palestině. Šlo mu o 

to, aby, vůbec někde mohl existovat. Židům totiž byla nabízena některá území afrického 

kontinentu. Až na naléhání organizace Chovevej Cijon = „Milovníci Sijónu“ slíbil,  

že bude zřízení státu plánovat pouze na území Palestiny. Nutno podotknout, že všechny výše 

uvedené úvahy, přání a touhy po vlastní zemi nezůstaly pouze u psaní knih, vydávání novin či 

plamenných proslovů a výroků. Jak již bylo zmíněno, mnoho Židů odešlo  

do západní Evropy, do Spojených států či do Argentiny. Ale právě v době nejkrutějších 

pogromů se několik Židů, v té době možná idealistů, odhodlalo odejít právě  

do Palestiny. Tím „odstartovali“ první z přistěhovaleckých vln, kterých bylo celkem pět. 

 

3.1 První alija (1881 – 1903) 

Na konci 19. století se skupina studentů rozhodla kvůli pogromům přerušit studium. 

Skupina byla vyslána ruskou židovskou organizací Chibat Cijon = „Láska k Sijónu“  

do Palestiny, aby se věnovala výstavbě země. Dostala název Chovevej Cijon = „Milovníci 

Sijónu“ a jejím vůdcem byl Avigdor Grün (mimo jiné otec Davida Ben Guriona, který byl 

v letech 1949 až 1953 izraelským premiérem). 

Tato skupina idealisticky a nacionalisticky smýšlejících studentů se sama nazvala Bilu 

podle počátečních písmen biblického výroku Bet Jaakov Lechu Venelcha = „Dome Jákobův, 

povstaň a jdi.“
28

 

Sto členů Bilujim se shromáždilo v Oděse, v přístavním městě u Černého moře. 

Čtyřicet z nich dojelo až do Konstantinopole, kde čekali na přidělení země od turecké vlády. 

Pouze šestnáct, mezi nimi jedno děvče, přistálo v Jafě 19. tamuzu 5642, podle křesťanského 

letopočtu 6. července 1882. Zprvu byli ubytováni v zemědělské škole Mikve Jisrael. Deset 

z nich koupilo půdu jižně od Jafy a po nezdaru Petach Tikvy založili první osadu, kterou 

nazvali Rišon le-Cion, „První pro Sion“. Způsob života byl zprvu kolektivní. Bilujim se 

zavazovali: „Jednotlivec nepracuje pro sebe a pro svoje cíle, nýbrž pro národ a Zemi.“ 
29
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Zmíněná Mikve Jisrael byla založena roku 1870 s podporou židovské společnosti F se 

sídlem ve Francii. Roku 1878 byla jeruzalémskými Židy založena také osada Petach Tikvah = 

„Brána nadějí.“
 30 

Roku 1901 založila Sionistická organizace Židovský národní fond 

(hebrejsky Keren Kajemet Lejisrael – KKL), který byl určen pro vykupování půdy v Palestině 

od arabských velkostatkářů.
 

Situace prvních osadníků nebyla vůbec jednoduchá. Nápad přijít a obdělávat zemi  

se ukázal velmi náročným. Země totiž byla po téměř dva tisíce let dosti zanedbávaná, lesy 

byly vymýcené už z dob Římanů a tím byla z horských oblastí odplavena úrodná půda. 

V údolích byly naproti tomu bažiny a bylo tam velké riziko nákazy malárií,  

na kterou zemřelo asi 250 osadníků. Proti malárii později zabojoval baron Edmond 

Rothschild. Například do oblasti Chadera, kde byla malárie nejhorší, dal dovézt z Austrálie 

miliony sazenic eukalyptu, které zasadili súdánští dělníci, odolní vůči malárii. Oblast se tak 

odvodnila a malárie zmizela. V zúrodňování země se ale muselo pokračovat. Osadníci neměli 

velkou zkušenost se zemědělstvím, ale i kdyby ji měli, neměli skoro žádné nástroje pro 

obdělávání půdy. 

Krupp ve své knize Sionismus a stát Izrael uvádí: „…a tak zemi obdělávali doslova 

rukama. Za primitivních podmínek, často bez nezávadné pitné vody, obklopeni pustošícími 

beduínskými kmeny, vedli život plný strádání. Oni jako první dosvědčili vnitřní životní sílu 

sionismu.“
31

 

První židovské osady zpočátku financoval baron Edmond Rothschild a organizace 

Chibat Cijon, protože nebyly schopny přežít bez pomoci „ z venku“. Nutno podotknout, že 

v té době zemi spravovali Turci, kteří zaváděli nesmyslné zemědělské zákony – tedy 

podmínky, které museli osadníci plnit. Dalo by se očekávat, že pokud bude podmínky plnit 

jedna strana, splní je i druhá, ale turecká vláda je neplnila. Tak došlo k tomu, že si Židé 

museli sami organizovat a udržovat jakousi státní politiku  

a dohlížet například na výstavbu silnic, vzdělávání, lékařskou péči, zdravotní střediska atd.
32

 

Je docela ironické, že se přistěhovalci starali o tehdy tureckou kolonii, ze které 

vytvořili během několika desítek let v podstatě moderní zemi, ale vláda ani po této snaze Židů 

neplnila své povinnosti vůči nim. 

Rothschild založil asi čtyřicet osad. V Rišon le-Cijon se začaly stavět vinné sklepy  

a pěstovalo se červené víno přesně podle židovských náboženských předpisů – tedy košer. 
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Dodnes je víno z této oblasti jedno z nejlepších v Izraeli a vyváží se do všech náboženských 

obcí na světě. 

Osadě se dařilo až do doby, než došlo k hospodářskému výkyvu, Rothschildova 

podpora už nestačila a řízení a hospodářství převzali jeho administrátoři, kteří zemědělcům 

diktovali, co a jak mají dělat. Navíc židovští osadníci byli stále více vytlačováni levnou 

arabskou pracovní silou. Později se situace zlepšila, když správu celé osady převzala 

organizace ICA (Jewish Colonisation Association – Židovské kolonizační sdružení), kterou 

založil německý bankéř a filantrop Moric Hirsch.
33

 

Protože přistěhovalců pořád přibývalo (pozn.: stále hovoříme o první přistěhovalecké 

vlně), byl v Palestině zpřísněn zákon zakazující koupi půdy. V Rothschildových osadách 

narůstala korupce a Chovevej Cijon nevědělo jak dál. Tuto situaci, a zejména nešvary 

v osadách, kritizoval Achad Ha-Am, zakladatel řádu Bne Moše = „řád Synů Mojžíšových“. 

V kritice ho podpořila většina členů Chovevej Cijon a také Jechiel Michel Pines. Ten se 

koncem 19. století snažil založit židovské dělnické hnutí. Tvrdě kritizoval kapitalismus 

barona Rothschilda. Nicméně nešvary se nikomu nepodařilo odstranit a osidlování dále 

pokračovalo špatným idealistickým směrem.  Členové Bne Moše řád roku 1896 rozpustili  

a na veškeré snahy rezignovali.
34

 

O osidlování země v prvopočátku soupeřily skupiny ryze nacionální, náboženská  

a duchovně kulturní. Třetí skupina v budoucnu udávala směr. 

V letech 1882 – 1903 se do Palestiny přistěhovalo během první přistěhovalecké vlny 

asi 20 000 – 30 000 Židů, a to nejvíce z Ruska a Rumunska. 
35

 

Na konci této kapitoly bych ráda uvedla shrnutí předchůdců sionismu uvedených  

v textu. Byli to: 

- Leon Pinsker (1821-91) z Oděsy na Ukrajině, 

- Jehuda Cvi Alkalaj (1798-1878) ze Semlinu v Srbsku, 

- Cvi Hirsch Kališer (1795-1874) z Poznaně v Polsku, 

- Peres Smolenskin (1842-85) ze Smolensku v Rusku, 

- Eliezer Ben Jehuda (1858-1922) z Lukži v Rusku (později Jeruzalém, Izrael) 

 

a další velice významní, v textu neuvedení, lidé jako například: 

- Moses Hess (1812-75) z Bonnu v Německu (v té době Francie), 

                                                           
33

 TERNER, Erich. Dějiny státu Izrael, str. 31. 
34

 KRUPP, Michael. Sionismus a stát Izrael: historický nástin, str. 38. 
35

 TERNER, Erich. Dějiny státu Izrael, str. 31. 



19 
 

- Moses Montefiore (1784-1885) z Livorna v Itálii, 

- Jean Henri Dunant (1828-1910) ze Švýcarska, 

- Adolphe Crémieux (1796-1880) z Nîmes ve Francii 

a další… 

 

V roce rozpuštění řádu Bne Moše vyšel alarmující spis „Židovský stát“, dílo, které 

znamenalo rozhodující obrat uvnitř sionistického hnutí. Bylo to dílo žurnalisty,  

a pro vznik samotného sionismu nejvýznamnější osoby, Theodora Herzla. 
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4 Vznik samotného sionismu a Theodor Herzl 

V roce 1896 se myšlenka sionismu zdála ještě utopií, kterou o dvacet let později 

uskutečnil žurnalista Theodor Herzl. Po vydání jeho díla „Židovský stát“, které  

se zabývalo otázkou vzniku židovského státu, se sionistické hnutí stalo světoznámým  

a počítala s ním už i mezinárodní politika. Herzl dosáhl rozhodující změny v existenci 

sionismu. Rozhodně nebyl prvním, kdo přišel s nápadem zakládat osady v Palestině nebo 

zúrodňovat tuto zemi, ale právě ve výše zmíněné knize nabízel program, kterým by se to 

všechno mohlo uskutečnit. Výchozím bodem tohoto programu byla židovská tíseň  

a vrůstající antisemitismus. Dalšími plánovanými body bylo: 

- Odchod ze země a založení vlastního státu pro ty, kdo se nechtěli asimilovat, 

- zřízení organizací Society of Jews a Jewish Company, přičemž první organizace 

měla být morálním zástupcem židovského národa a druhá právním zástupcem. 

Jewish Company měla být akciovou společností, která by organizovala 

vycestování, starala by se o nákup půdy a řídila osidlování Palestiny.
36

 

 

Herzl jako první prorazil sionismu cestu tak, že pro západní Židy i pro celý svět už 

bylo nemožné si toho nevšímat. 

Avineri v knize Zrození moderního sionismu říká: “Proměnil sionistické řešení 

z okrajového jevu židovského života v součást celosvětové politiky –  

a tím nepřestalo být dodnes.“
37

 

Herzl neměl finanční prostředky, ani politickou moc. Na veřejnost se dostal díky jeho 

profesi novináře, který toužil po publicitě a měl výborné komunikační dovednosti. Dalo by se 

říci, že jeho lehce drzá a lehkovážná povaha mu pomohla v tom, co dělal. Avineri také říká: 

„Opatrnější a méně povrchní osobnosti by se obávaly dělat to co on. Ale jakmile Herzl došel 

k závěru o nezbytnosti národního řešení židovského problému, uvědomil si,  

že takového obrovského a revolučního cíle není možné dosáhnout tichou prací na okraji 

světové politiky. Články v záhadných publikacích by nedokázaly zmobilizovat obrovské síly 

nezbytné k tak ohromné transformaci, ideologické debaty mezi několika desítkami židovských 

intelektuálů v neznámých zapadlých končinách by tento plán nedokázaly dostat na veřejnost. 
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Pouze odvážný a možná i do jisté míry dobrodružný průlom jej mohl přivést až do centra 

světového zájmu.
38

 

Jedním z důvodů, proč se Herzl tak snažil, byla jednak už mnohokrát zmiňována touha  

po vlastní zemi, narůstající antisemitismus a také skutečnost, že byl otřesen aférou židovského 

důstojníka francouzského generálního štábu Alfreda Dreyfuse.  

Ten byl roku 1894 na základě nepravdivých podvržených důkazů obviněn ze špionáže  

ve prospěch Německa. 

 

4.1 Dreyfusova aféra 

K obvinění mělo dojít tak, že byly nalezeny dokumenty v odpadkovém koši v jeho 

kanceláři. Armádní orgány prohlásily, že je to Dreyfusův rukopis. I přes jeho opakované 

prohlášení, že je nevinný, byl odsouzen na tajném vojenském válečném soudu, během kterého 

mu bylo odepřeno právo na přezkoumání důkazů proti němu. Armáda ho zbavila hodnosti  

a odsoudila ho k doživotnímu trestu na Ďábelských ostrovech, což byla trestanecká kolonie u 

pobřeží Jižní Ameriky. Později bylo zjištěno velitelem kontrarozvědky Georgesem 

Picquartem, že pravým viníkem je důstojník Ferdinand Walsin – Esterházy. Picquartovi 

nadřízení ale i přes důkazy o jeho vině odmítli případ přezkoumat a Esterházy tak zůstal 

nepotrestán. O mnoho let později se ke své vině přiznal ve Spojeném království.
39

 

Dreyfus byl asi po pěti letech amnestován a propuštěn, ale dalších několik let trvalo, 

než se plně zrehabilitoval. Zemřel roku 1935. Jeho trest by možná nebyl tak veliký, kdyby 

nebyl Žid. To a skutečnost, že armáda odmítala případ prošetřit, Theodora Herzla a mnoho 

dalších pobouřilo. 

Herzl se po této aféře snažil na svou stranu získat co nejvíce vlivných lidí,  

ale neuspěl. Vydáním již zmiňované knihy Židovský stát nadchl mnoho západních Židů, ale 

získal i mnoho odpůrců. Většina asimilovaných Židů v žádném případě nepomýšlela na to, že 

by se vzdala svého možná zdánlivě jistého postavení tam, kde zrovna žili, a odstěhovala se do 

nejisté země. Obzvláště silnou opozicí pro Herzla byli rabíni, kteří sionismus kritizovali.  

Na Herzlovu adresu vydali dokonce prohlášení, ve kterém uvedli, že tyto snahy odporují všem 

zaslíbením a že každý Žid je zavázán sloužit té zemi, kde žije a prosazovat její zájmy.
40
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Dokonce i někteří členové Chovevej Cijon se s Herzlovým nápadem židovského státu 

nedokázali ztotožnit. V srpnu roku 1897 svolal Herzl první sionistický světový kongres  

do Basileje, kterého se zúčastnili delegáti ze 197 zemí, kde se Židé nalézali alespoň 

v minimálním počtu. Na kongresu se objevila také většina vůdců Chovevej Cijon. Hlavním 

bodem kongresu bylo definitivní nasměrování sionistické práce na Palestinu,  

a to prostřednictvím tzv. Basilejského programu, který obsahoval tyto následující body: 

1. Účelné osídlení Palestiny židovskými zemědělci, řemeslníky a živnostníky. 

2. Místní a obecné uspořádání celého židovstva podle zemských zákonů. 

3. Posílení židovského národního citu a vědomí. 

4. Přípravné kroky k dosažení souhlasu vlád, nutného k uskutečnění sionistického 

cíle. 
41

 

 

V Basileji byla založena Světová sionistická organizace (SO), jejímž prezidentem se 

stal Herzl. Členy SO byla střední židovská vrstva a studenti. Bohatí se zpočátku drželi 

stranou. Roku 1897 také vznikla židovská organizace složená z židovských proletářů 

z východní Evropy, která nesla název BUND (Všeobecný židovský svaz v Litvě, Polsku  

a Rusku). Formálně byla součástí Sociálně demokratické dělnické strany Ruska. 

SO se také zabývalo otázkou Arabů usedlých v Palestině. Nepovažovala je za příliš 

významného politického činitele. Zavázala se ale brát ohled na usedlé obyvatelstvo. Tehdy 

netušili, jak moc se vyhrotí konflikt mezi Židy a Araby. 

Od počátku své existence se SO snažila odpovědět si na tři základní otázky: 1. Jak 

dosáhnout politické záruky plánů na zřízení národní domoviny v Palestině?, 2. Jak přimět 

Židy k vystěhování do Palestiny?, 3. Jakým způsobem má být prováděno osidlování?
42

  

SO kladla největší důraz na první otázku, protože potřebovala získat politické uznání velmocí 

– zde vznikl směr tzv. politického sionismu. 

Herzl začal podnikat diplomatické cesty do různých zemí. Začal návštěvou tureckého 

sultána Abdulhamida II., kterému vyložil výhody založení židovského státu v turecké kolonii. 

Bohužel neuspěl. A neuspěl ani u německého císaře Viléma II. Zkusil se obrátit také  

na ruského cara, což mu umožnila mírová konference v Haagu roku 1899, ale bez většího 

úspěchu. A v Itálii také neuspěl. Zbývalo mu obrátit se na Brity. 
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4.2 Jednání s Brity a nabídka osídlení Ugandy 

Prozatím částečně uspěl Herzl u Britů (Palestina byla později britským mandátním 

územím. O tom více později), kteří Židům nabídli k osídlení svoji africkou kolonii Ugandu. 

V říjnu 1902 vedl Herzl prostřednictvím svého prostředníka, britského novináře, 

Leopolda Jacoba Greenberga jednání s anglickou vládou. Cílem jednání bylo získat území pro 

Židy, a to buď na Kypru nebo v El-Aríši na Sinajském poloostrově. Greenberg jednal 

s tehdejším ministrem pro kolonie Josephem Chamberlainem, který byl ochoten El-Aríš 

Židům předat. Toto území se ale ukázalo jako nevhodné, protože tam nebyla voda a Egypťané 

odmítli poskytovat vodu z Nilu. Roku 1903 došlo k dalším masovým pogromům v Evropě, při 

kterých zemřelo mnoho lidí. Herzl se proto nadále snažil o získání území. V témže roce mu 

byla anglickou vládou nabídnuta značná území v britské kolonii Ugandě. Mnoho lidí nabídku 

vítalo, ovšem Židé z východní Evropy byli striktně proti. Brali to jako zradu Palestiny, země 

jejich praotce Abrahama. Herzl je s přítelem a lékařem, spisovatelem a sociálním kritikem 

v jedné osobě Maxem Nordauem ujišťovali, že se jedná jen o dočasnou situaci. Snahy byly 

marné. Na šestém kongresu došlo dokonce k takovým rozporům, že ruští sionisté s pláčem 

odešli. Herzl ve snaze přivést je zpět citoval žalm 137 a poprvé v životě (a také naposledy) 

hovořil hebrejsky. 
43

 

V Bibli, v žalmu 137 se píše: „Jestli, Jeruzaléme, na tebe zapomenu, ať mi má pravice 

sloužit zapomene.“
44

 

Spory se vyostřili natolik, že hrozil rozpad SO. Anglická vláda dokonce začala 

uvažovat o tom, že od nabídky Ugandy odstoupí. Roku 1904 ale došlo ke smíru. Téhož roku, 

dne 3. července, Theodor Herzl zemřel na zástavu srdce. Po jeho smrti kongres od projektu 

„Uganda“ odstoupil a rozhodl se setrvat u původního Basilejského programu. Důvodem 

odstoupení byl fakt, že by bylo nesmyslné začít osidlovat novou a neznámou zemi, což by 

trvalo mnoho času, když v Palestině už tou dobou bylo několik tisíc osadníků. 

 

4.3 Některé sionistické směry a frakce 

Koncem 19. a počátkem 20. století došlo ke vzniku dalších mnoha směrů sionismu, 

které vyplývaly z různých pohledů, názorů a postojů různých lidí.  
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Byly to například: 

- Praktický sionismus, jehož stoupenci již nechtěli čekat na politické uznání 

sionistických idejí. V čele stál Otto Warburg. 

- Politický sionismus, v jehož čele stál německý židovský právník Max Isidor  

Bodenheimer. Politikové obhajovali Herzlovo stanovisko, podle něhož  

se v Palestině nemá nic podnikat před dosažením ochranné smlouvy. 

- Dále tzv. katastrofický sionismus, který se poprvé objevil ve spisech Maxe 

Nordaua a jehož stoupenci tvrdili, že pokud se co nejdříve Židé neodstěhují do 

Palestiny, postihne je katastrofa. 

- Kulturní sionismus, jehož představitelé v čele s Achadem Ha-Amem chtěli 

z Palestiny vytvořit kulturní centrum, které by na Židy vyvíjelo duchovní vliv. 

- Nakonec je nutno uvést tzv. syntetický sionismus, jehož představitelem byl ruský 

chemik Chaim Weizmann (později se stal prvním izraelským prezidentem). Ten 

se snažil skloubit myšlenky a záměry politického a praktického sionismu.
45

 

Během sporů v SO došlo také k vytvoření několika sionistických frakcí, 

například: 

- skupina Mizrachi = zkratka od Merkaz ruchani „duchovní centrum“ nebo Mizrach 

= „zaměřený na východ“. Byla to náboženská sionistická organizace, založená 

roku 1902. Jejím zakladatelem byl litevský ortodoxní rabín Yitzchak Jaakov 

Reines. Tvrdil, že centrem sionismu by měla být Tóra. Mizrachi se stala roku 

1949 nábožensky-sionistickou izraelskou politickou stranou. 

- Poalej Cijon = „Dělníci Sijonu“, kteří řešili, jak spojit dohromady marxismus 

s nacionalismem. Mezi vůdčí osobnosti Poalej Cijon patřili Jicchak Ben Cvi 

(později se stal druhým izraelským prezidentem) a David Ben Gurion. 

 

Druhým prezidentem SO se stal roku 1908 David Wolffssohn a premiérem Otto 

Warburg.
46
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4.4 Druhá alija (1904 – 1914) 

Pogromy v letech 1903 až 1905 nabyly opět na síle a krutosti (například v Trojanově, 

Žitomiru, Gomelu a v Kišiněvě…). Židé z východní Evropy utíkali do celého světa.  

Do Palestiny se jich dostalo přibližně 40 tisíc. 

Druhá alija přivedla do Palestiny převážně židovské dělníky ovlivněné revolučním  

a hospodářským vývojem v Rusku. Přišli sem s velice idealistickými sociálními představami, 

které se jim nedařilo naplnit. Dělníci byli již zakotvenými osadníky jako pracovní síla 

odmítáni, protože se jim více vyplatilo zaměstnávat Araby, což pro ně byla levná pracovní 

síla. Pracovali tedy jako hlídači. Vztahy mezi nimi a již usedlými osadníky nebyly dobré, 

proto práci hlídače většina z nich opustila. 

V roce 1910 založili tito Židé první kolektivní osadu zvanou kvuca = „skupina“, a to 

na jižním břehu Genezaretského jezera. První kvuca Deganiah (biblický výraz pro obilí) byla 

založena necelý kilometr jihozápadně od Genezaretského jezera. Byla zpočátku podporována 

sionistou Arturem Ruppinem. Artur Ruppin stanul v roce 1908 včele Společnosti k přípravě 

obyvatelstva (v hebrejštině Hachevra lehachšara ha-jišuv). Jeho úkolem bylo kontrolovat 

sionistické osidlování Palestiny.
47

 

Roku 1909 byl založen svaz Ha-šomer = „hlídač“. Byla to vojenská organizace střežící 

židovské osady v Galileji a na severu země. Celkově lze říci, že život Židů v Palestině nebyl 

příliš dobrý, hlavně kvůli nezaměstnanosti (hlídači viz výše). Nezaměstnanost se později 

zlepšila díky organizaci Kibuš avodah = „dobývání práce“, která si kladla za cíl vytlačit 

arabské dělníky a nahradit je židovskými.
48

 

Zlepšila se i oblast kultury.  Začala se prosazovat novohebrejština – ivrit a byly 

zakládány hebrejské školy, kde se děti učily hebrejsky a od nich se pak učily jejich rodiče. 

V roce 1914 žilo v Palestině asi 85 tisíc Židů. 

 

4.5 První světová válka 

Tato válka probíhala v letech 1914 – 1918. Pro Židy znamenala další pohromu.  

Na východě, nejvíce v Rusku, byli Židé podezíráni ze spiknutí s centrálními mocnostmi a byli 

opět pronásledováni. Ti, kteří neuprchli na západ nebo nebyli evakuováni, byli zavražděni. 

Situace východních Židů se mírně zlepšila vlivem únorové revoluce roku 1917, kdy vznikl 

Židovský sjednocený výbor, který požadoval národnostní uznání a samosprávu. Během 
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říjnové, tzv. Bolševické revoluce probíhající téhož roku, byl ale sionismus zakázán a sním  

i používání hebrejského jazyka. Nastala nová vlna pogromů, při kterých bylo zavražděno asi 

150 000 Židů.
49

 

Ve Spojených státech Amerických došlo během první světové války k nárůstu počtu 

židovského obyvatelstva, především z Ruska. Židé se snažili vzájemně si pomáhat. 

V listopadu roku 1914 vznikla organizace Joint (American Jewish Joint Distribution 

Comittee), jejímiž členy byly různé skupiny a svazy pomáhající Židům. Sionistická 

organizace se rozrostla přibližně na 150 tisíc členů, a to za pomoci Louise D. Brandeise, 

kterému se podařilo sjednotit americké Židy v tzv. Kongresovém hnutí. To mělo za úkol 

dojednání účinnějšího prosazování židovských zájmů.
50

 

V Palestině se situace židovského obyvatelstva též zhoršila. Tisíce Židů bylo Tureckou 

vládou odsunuto do Egypta. Mnoho dalších bylo evakuováno. Docházelo k četným zatýkáním 

a popravám. To vše se dělo pod vedením tureckou vládou pověřeného Džemala Paši, jehož 

cílem bylo totální vyhlazení židovského osídlení. Situaci zhoršoval i fakt, že Židé a všichni 

občané osmanské říše byli povoláváni do turecké armády, ve které ve velkém počtu umírali. 

Židovští důstojníci Vladimir Žabotinsky a Joseph Trumpeldor naléhali, aby v Palestině 

vznikla židovská armáda složená převážně z východních Židů. Ta měla lépe zajistit ochranu 

židovského obyvatelstva. To nebylo Anglií povoleno. Vznikl pouze jízdní sbor Cion Mulé 

Corps, který měl za úkol dopravu munice a proviantu do zákopů – nesloužil tedy výhradně 

Palestině. 

Vláda osmanské říše neohrožovala jenom samotné obyvatele Palestiny a okolních 

zemí. Ohrožena byla například i pro Brity velice důležitá obchodní cesta do Indie, která vedla 

právě přes Palestinu. Británie se rozhodla Turky z Palestiny vytlačit, ale útok na toto území 

bylo nutno nejdříve dobře připravit. Bylo nutné prozkoumat terén  

a situaci. Tímto byl pověřen britský voják Thomas Edward Lawrence, který se roku 1916 stal 

organizátorem arabského povstání proti Turecku. 

Británie se snažila naklonit si na svou stranu Araby, ale nepostupovali nejšťastnějším 

způsobem.  Krupp ve své knize uvádí: „A tak slibovala hášimovskému šerífovi Husajnovi Ibn 

Alimu, pradědovi jordánského krále Husajna, vládu nad budoucí velkoarabskou říší 

s výjimkou oblasti západně od Damašku – což bylo naprosto nepřesné vymezení.“
51

 

                                                           
49

 KRUPP, Michael. Sionismus a stát Izrael: Historický nástin, str. 65 – 70. 
50

 KRUPP, Michael. Sionismus a stát Izrael: Historický nástin, str. 65 – 70. 
51

 KRUPP, Michael. Sionismus a stát Izrael: Historický nástin, s. 68. 



27 
 

Srovnej s Ternerem: „Emíru Husajnovi slíbili Britové v tzv. McMahonových dopisech 

(sir Henry McMahon byl britský vysoký komisař v Egyptě), že budou podporovat zřízení 

nezávislého arabského státu. Arabové si později vyložili obsah poselství tak, 

že k uvažovanému arabskému státu by patřila také Palestina.“
52

 

Oba autoři tedy hovoří o tom, že Arabům byly podány nepřesné informace,  

což později mělo za následek skutečnost, že se Arabové cítili Velkou Británií zrazeni. 

V květnu roku 1916 vznikla tzv. Sykes-Picotova dohoda, kterou uzavřeli sir Mark 

Sykes a Charles François Georges Picot (tyto dva muže seznámil sionistický vůdce  

a spisovatel Nachum Sokolov). Součástí dohody bylo rozdělení Blízkého východu mezi 

Velkou Británii a Francii, přičemž Británie měla získat Irák a oblast kolem Perského zálivu  

a Francie měla získat Sýrii. David Hirst ve své knize Puška a olivová ratolest dodává, že 

Francie měla k Sýrii získat ještě Libanon a Británie měla k Iráku získat také Zajordánsko.
53

 

Jewish virtual Library popisuje toto rozdělení ještě podrobněji. Uvádí, že podle 

dohody měla Francie vykonávat přímou kontrolu nad Kilikií, pobřežním pásmem Sýrie, nad 

Libanonem a větší částí Galilee, a to až do linie táhnoucí se od severu města Akre  

po severozápadní roh Galilejského moře. Tato zóna se nazývala „modrá zóna“. Arabský stát, 

který měl být vytvořen pod francouzskou ochranou, měl mít označení „oblast A“. Británie 

měla vykonávat kontrolu nad jižní Mezopotámií, což měla být „červená zóna“. Do té ještě 

spadalo území od jihu Akre až po Haifu (odtamtud měla vést železnice do Bagdádu). Území 

táhnoucí se od východu řeky Jordán, na jih Negevské pouště, k pásmu Gazy až po mrtvé moře 

mělo být pod britskou ochranou a měla to být „oblast B“.
54

 

Mezitím se sionisté Chaim Weizman, Nachum Sokolov a  Edmund Rohtschild snažili 

přesvědčit britské politiky, aby byli nápomocni při uskutečňování sionistického programu. 

Byly vypracovány sionistické požadavky a předány anglické vládě.  

Ta požadavky sionistů uznala, a tak 2. listopadu 1917 vznikla pro dějiny sionismu jedna 

z nejdůležitějších listin – Balfourova deklarace (podle lorda Arthura Balfoura). Nutno 

podotknout, že deklarace sice nese Balfourovo jméno, ale ve skutečnosti  

to byli sami sionisté, kdo do značné míry zpracoval tento text. 
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Krupp i Terner ve svých knihách uvádějí hlavní a nejpodstatnější část dopisu, který 

Balfour adresoval baronu Rothschildovi. Tato část zní následovně: „Vláda jeho Veličenstva 

smýšlí blahosklonně o zřízení národní domoviny v Palestině pro židovský národ a vynasnaží 

se ze všech sil, aby usnadnila dosažení tohoto cíle, přičemž budiž jasno, že se nemá učinit nic, 

co by bylo na škodu občanských a náboženských práv stávajících nežidovských obcí 

v Palestině anebo co by ohrožovalo práva a politické postavení Židů v kterékoliv zemi.“
55

, 
56

 

Čejka v knize Dějiny moderního Izraele píše, že tato deklarace byla nejvýznamnějším 

mezníkem v britském vztahu k sionistům během první světové války a uvádí plné znění 

dopisu.
57

 

Arabové se o deklaraci a Sykes-Picotově dohodě dověděli až koncem roku 1917.  

Jak již bylo výše zmíněno, byli přesvědčeni, že se na nich Velká Británie dopustila hanebné 

zrady. Toto přesvědčení bylo umocněno zjištěním, že 5. Května 1920 byl velmocemi vyhlášen 

britský mandát nad Palestinou. 

Terner tvrdí, že dne 10. prosince téhož roku obsadila britská armáda Jeruzalém pod 

vedením Edmunda Allenbyho.
58

 

Krupp ovšem tvrdí, že to bylo v noci z 8. na 9. prosince.
59

 Tuto informaci lze srovnat 

například ještě s Čejkou, který hovoří o 9. prosinci.
60

 O rok později opustily Palestinu 

poslední turecké jednotky. 
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5 Britský mandát a situace v Palestině ve 20. letech 

Sionistická organizace si byla jistá, že patronem jejich plánů v Palestině se stane Velká 

Británie. Usilovala proto o podporu britských politiků. Allenby byl vůči sionismu prozatím 

skeptický a nejen on, ale i mnoho dalších britských úředníků (například šéf vojenské správy 

generál Louis Bols byl dokonce antisionista). Důvodem byl fakt, že Židé nevyhovovali jejich 

představám o domorodcích, které by bylo možné jakkoliv ovládat. Dávali přednost spíše 

Arabům, kteří byli v jejich očích méně vzdělaní a mohli tak s nimi lépe „manipulovat“. 

Domnívám se, že právě proto spatřovala výše uvedená skupina Britů v Židech spíše narušitele 

„harmonického“ soužití s Araby. Nějaký čas to vypadalo, že se situace Židů v Palestině zase 

zhoršila. Postupně docházelo k mnoha pouličním nepokojům, vyvolaným Araby. Tyto 

nepokoje mohly být podpořeny právě některými Brity. 

Hirst píše, že Arabové spatřovali v nově příchozích Židech stále větší hrozbu. Byli 

přesvědčeni, že ve všem, co Židé dělají, jsou arogantní, agresivní a neslušní a že přišli, aby 

zkazili jejich společnost a způsob života.
61

 

Do Palestiny byla vyslána Sionistická komise, v jejímž čele stál Chaim Weizmann,  

a která měla tyto spory urovnat. 

V roce 1917 byla se souhlasem britské armády sestavena Židovská legie, což byl 

vojenský útvar složený z převážné části ze sionistů z USA, z Británie a Palestiny. Členy legie 

byly některé významné osobnosti, jako například David Ben Gurion nebo Vladimir 

Žabotinskij. 

Právě pod vedením Žabotinského vznikla legie jako 38. oddíl Královských střelců.
62

 

Legie měla asi 4 tisíce členů (srov. s Ternerem, který uvádí počet 6400
63

) a bojovala 

pod modrobílým praporem, který nesl verš ze Žalmu 137. 

Viz: „Jestli, Jeruzaléme, na tebe zapomenu, ať mi má pravice sloužit zapomene.“
64

 

Roku 1919 se v Paříži konala míroví konference, která jednak oficiálně ukončila první 

světovou válku, a na které se odehrálo mnoho dalších, pro sionisty významných, událostí. 

Sionisté usilovali o to, aby mandát nad Palestinou získala Velká Británie a aby země byla 

oddělena od Sýrie, což se v únoru roku 1919 nakonec povedlo. Na mírové konferenci byl také 

zástupce Arabského národního hnutí Fajsal, který byl ochoten podporovat vytvoření 
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židovského státu a znění Balfourovy deklarace, ale pouze pod podmínkou, že i Židé budou 

podporovat vznik arabského státu. Fajsal se sešel s Weizmannem, aby tuto věc projednali. 

Dohodli se, že se Židé i Arabové budou v Palestině vzájemně podporovat a budou 

spolupracovat. Ke spolupráci ale nedošlo. Fajsal byl později vyhnán ze Sýrie do Ammánu  

a poté se stal iráckým králem. 

Roku 1920 proběhla konference dohodových mocností v italském San Remu, kde byla 

Palestina definitivně přiznána Velké Británii a Francie převzala mandát nad Sýrií. 

Společnost národů předala Palestinu Británii jako mandát „A“, což znamenalo, že Británie 

bude zemi podporovat pouze do doby, než obyvatelstvo bude samo schopno převzít vládu. Do 

ustanovení byla zahrnuta Balfourova deklarace. Britský mandát původně zahrnoval celé 

území západně od Jordánu a také Transjordánsko. To bylo ale odtrženo a deklarace platila 

pouze pro západní část Palestiny.
65

 

Židé tedy měli položen základ pro vytvoření národa a státu. Museli se ovšem stále 

potýkat s mnoha problémy, které se týkaly především vztahu s Araby. Sionistická organizace  

se snažila o rozvoj země a počítala s pomocí Britů. Ti ovšem dali přednost spíše arabskému 

obyvatelstvu. Důvodem byla pravděpodobně skutečnost, že Arabové disponovali četnými 

nalezišti ropy a patřil jim Suezský průplav, což byl důležitý bod  

na cestě do Indie. Velkým plusem pro Araby byla také skutečnost, že indičtí muslimové 

velice sympatizovali s Brity. 

Dne 1. května 1921 v Palestině vypukla nová vlna násilí mezi Židy a Araby, která 

skončila, jak později prohlásil Ben Gurion, velkým krveprolitím.
66

 

Roku 1922 vstoupila v platnost Ústava Palestiny, která se podobala koloniálním režimu v čele 

s vysokým komisařem, který disponoval neomezenou mocí. Pro Židy i Araby byla ústava 

nepříliš atraktivní. Téhož roku byl oběma stranám předložen návrh na legislativní radu, a to 

ve formě Bílé knihy.
67

  Bylo od toho ale upuštěno, protože Arabové bojkotovali volby. 

Britové se během několika let snažili vybudovat komunikace, letiště a přístavy,  

aby v případě bojů nebyli odkázáni pouze na Suezský průplav.  V Haifě také vytvořili velkou 

ropnou rafinérii. 
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5.1 Třetí alija 

Třetí přistěhovalecká vlna probíhala v letech 1919 – 1923. Do Palestiny přišlo asi 

35 000 východoevropských Židů. Důvodem třetí vlny byly opětovné pogromy v Evropě. 

Během ruské občanské války zemřelo více než 30 000 Židů. Vraždění Židů si Rusové 

odůvodňovali tím, že se Židé spolčují s bolševiky. 

K pogromům docházelo i v Polsku, a to po vyhlášení samostatnosti. Po porážce 

republiky rad roku 1919 došlo k pogromům i v Maďarsku. 

Východoevropští Židé přijeli do Palestiny s představou výstavby židovského socialistického 

státu. Jejich vzorem a ideologem byl Ber Bochov, který vycházel z marxistických zásad. 

Bochov hlásal spojení socialistických a sionistických idejí,  

což ovlivnilo široký okruh obyvatel a v podstatě do dnes má toto jméno v Izraeli velký 

význam.
68

 

Organizace BUND, o které se zmiňuji v této práci viz výše, stavěla svoji činnost právě 

na idejích Bochova. Židovský nacionalismus byl trnem v oku pro Vladimira Iljiče Lenina, 

který se údajně stavěl proti všem projevům nacionalismu. Leninova Bolševická strana tvrdě 

odsoudila činnost BUNDu, proto se velká část členů této organizace vystěhovala v rámci třetí 

alije do Palestiny. 

Během třetí přistěhovalecké vlny vzrostl v Palestině počet kibuců. Ty vznikly 

z menších zemědělských osad, jež se nazývaly kvucy. Důvod vzniku kibuců byl čistě 

ekonomický. V kibucech si byli všichni členové rovni, veškerý majetek byl společný  

a v případě potřeby rovnoměrně rozdělovaný. 

Terner konkrétně uvádí: „ Když se přes veškeré zadlužení začali konečně hospodářsky 

vzmáhat, bydlely pak všechny rodiny ve vlastních bytech nebo domcích, Každý člen dostával 

stejně vysoké (skromné) kapesné. Společná prádelna, čistírna  

a různé opravárenské dílny ulehčovaly především ženám jejich každodenní život.“
69

 

Co se práce týkalo, každý pracoval v kibucu dle sestaveného plánu. Nebyl nikdo, 

 kdo by nepracoval (i když o několik let později se občas objevovali případy zahálčivosti). 

Kibucy byly zachovány až dodnes. Ovšem v současné době se lépe udržují spíše mošavy, a to 

opět z ekonomického hlediska. 
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5.2 Hospodářská a politická situace 

Ve 20. letech Sionistická organizace zřídila Fond výstavby, který podporoval 

kolonizační činnost. Společnost ICA byla přejmenována na PICA (Palestine Jewish 

Colonisation Association). Palestina byla postupně podporována bohatými lidmi převážně 

z USA. Tito bohatí získávali koncese na výrobu elektrického proudu  

či na těžbu chemikálií z Mrtvého moře. 

Došlo také k rozmachu politických stran, a to zejména stran dělnických.  Existovaly 

zde strany Achdut Ha Avoda („Jednota práce“), která vznikla roku 1919 a strana Hitachdut 

(Sjednocení), která vznikla roku 1920. 
70

 

Achdut Ha Avoda byla jednou z politických stran, která se účastnila bojů a nepokojů 

započatých 1. května 1921, viz výše.
71

 

Téhož roku byla založena i dělnická levicová strana Poalej Cijon Smol (Levicoví 

dělníci Sijónu) a komunistická strana Palestiny (PKP – pracovala v ilegalitě). Další politickou 

stranou byla náboženská politická strana Hamizrachi, která byla založena již na počátku 20. 

století. V Palestině existovala také silně protisionistická strana Agudat Jisrael (Sdružení 

Izraele), která byla založena ortodoxními Židy. Tato strana tvrdila, že založení státu je pouze 

věcí Boha. Postavila se i proti používání jazyka ivrit a preferovala spíše jidiš. Dále byla 

v zemi založena také reformistická židovská odborová organizace Histadrut Haklalit šel 

Haovdim Beerec Jisrael (Všeobecná federace dělníků v zemi Izrael), zkráceně pouze 

Histadrut. Tato organizace v zemi vybudovala různá například stavební, prodejní, dopravní či 

jiná družstva, která byla důležitá pro budování židovské domoviny. 

Jewish virtual Library uvádí, že Histadrut byla založena roku 1920 jako odborová 

organizace (což se shoduje i s Ternerem), která organizovala ekonomické aktivity židovských 

obyvatel a byla hluboce ovlivněna rusko-židovskou socialistickou tradicí. Bylo zde asi 4 400 

členů. Roku 1922 bylo asi 8 394 členů z celkem 16 608 pracovníků v Palestině, členy 

Histadrutu. Roku 1927 se počet zvýšil na 25 000.
72

 

Nutno podotknout, že v Histadrutu a v PKP byli členy i Arabové.
73
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5.3 Čtvrtá alija 

V roce 1924 vypukla v Polsku velká hospodářská krize, která postihla především 

židovské řemeslníky a malé obchodníky. Krize byla zapříčiněna přemrštěnými daněmi  

a odebráním obchodních koncesí pro státní monopoly.
74

 

Část Židů prodala svůj majetek a odcestovala do Palestiny. Nebyli to ale zarytí 

sionisté, jak tomu bylo při alijích doposud. Byli to lidé, kteří se z Evropy snažili utéct jednak 

před hospodářským a politickým tlakem, ale také před antisemitismem. Během roku 1925 

přišlo do Palestiny přibližně pět tisíc nových přistěhovalců  

a Sionistická organizace musela pomalu začít počítat s tím, že příliv Židů z diaspory bude 

dlouhodobý. 

Dle Ternera přišlo během čtvrté alije do Palestiny celkem 60 000 Židů převážně 

z Polska. 

Dle mého názoru takový počet nebyl možný, protože již v roce 1926 vypukla 

v Palestině hospodářská krize, která byla zapříčiněna také opětovným vystěhováním mnoha 

Židů ze země. Počet obyvatel tedy v roce 1924 sice o něco vzrostl, nicméně  

o dva roky později rapidně klesal. Považuji za nutné se ale zmínit o skupině 280 chasidů, kteří 

během čtvrté vlny přišli do Palestiny, a to s vlastním majetkem. Jejich život v zemi byl 

založen na zachovávání tradic svých otců a na pevné víře v jediného Boha. Podle jejich 

příkladu vzniklo po čase mnoho náboženských měst či osad (například jeruzalémská čtvrť 

Mea Šearim…). 

Čtvrtá alija se významnou měrou podílela na velkém růstu měst, protože nově příchozí 

neměli zájem pracovat v zemědělství. Britové tento rozvoj ale spíše omezovali, neboť byl 

ohrožen jejich vlastní trh. Ani sionistická organizace nebyla růstu měst zprvu nakloněna. 

Zemědělská činnost pro ni byla přednější. 

Britská vláda uznala za vhodné vytvořit samosprávný orgán židovského obyvatelstva. 

Vznikla tedy tzv. Národní rada (Vaad Leumi), která měla sloužit jako pomocný orgán 

Židovské agentury. Židovská agentura (celým názvem Židovská agentura pro Izrael, hebr. 

Ha-Sochnut ha-Jehudit le-Erec Jisrael, zkráceně pouze Sochnut) byla založena roku 1929 jako 

prozatímní židovská vláda pro židovské obyvatelstvo v Palestině.  V jejích pravomocech byla 

správa obcí, škol, zdravotnictví apod. Dohlížela tedy také na výstavbu měst.  Byla také 
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výkonným orgánem Shromáždění reprezentantů (Asefat Hanivrachim), které bylo oficiálně 

uznáno roku 1928 a bylo tvořeno 71 poslanci, volenými židovským obyvatelstvem.
75

 

V době čtvrté alije byla Židovská agentura tvořena pouze sionisty, ale poté byli jejími 

členy i židé, kteří nebyli sionisté. Jednalo se o známé a vážené osobnosti jako 

například: Albert Einstein, Louis Marshall a další. Zapojení ne-sionistů do Židovské agentury 

bylo velkým přínosem, protože s nově příchozími byl zaznamenán i větší nárůst finančních 

prostředků, důležitých pro rozvoj země. 

Po čtvrté aliji došlo k rozvoji a vývoji arabského nacionalistického hnutí v Palestině. 

Nepokoje mezi Židy a Araby nabyli na síle a v roce 1929 se Arabové proti Židům opět 

vzbouřili. Došlo k arabskému povstání. Nejprve z ryze náboženských důvodů
76

, ale později 

hlavně z politických. Nepokoje vyvrcholily hromadným vražděním ultraortodoxních Židů, 

což je, vezmeme-li v úvahu, že ultraortodoxní Židé byli striktně proti sionismu, docela ironie. 

Proč si Arabové vzali za cíl právě tuto skupinu Židů zůstává otázkou. Je ovšem možné, že 

jejich nenávist byla tak hluboká, že nerozeznávali mezi sionisty a nesionisty. Žid pro ně 

automaticky znamenal nepřítele. Ostatně, tak tomu je v mnoha případech i dnes. 

Vzhledem ke stálým nepokojům vyslala britská vláda do Palestiny tzv. Peelovu 

vyšetřovací komisi, která měla v plánu rozdělit zemi na tři části – židovský stát, který měl mít 

území severní a část střední Palestiny. Dále arabský stát, který měl mít část střední Palestiny a 

jih a nakonec pásmo mezi Haifou a Jeruzalémem, které mělo být pod britskou správou. 

Rozdělení se ale nepovedlo. 

Ovšem na Židy po celém světě čekal mnohem horší problém, který započal svou 

činnost ve 30. letech. Holokaust. 
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6 Druhá světová válka, holokaust 

6.1 Nástup nacismu v Německu 

V letech 1933 – 1936 uprchlo do Palestiny přibližně 166 000 Židů, a to v rámci  

5. alije, při níž přicházeli Židé ze střední a východní Evropy. Do roku 1939 vzrostl jejich 

počet na téměř 250 000, přičemž velká část přišla do Palestiny ilegálně (o tom později). 

Přistěhovalců bylo stále více. Pátá vlna byla vyvolána krutou protižidovskou politikou 

nacionálně socialistického režimu v Německu.
77

 Ten měla na svědomí osoba, která se 30. 

ledna 1933 dostala k moci a stala se říšským kancléřem. Adolf Hitler.
78

 

Terner píše: „Vládnoucí mašinérie nacismu začala na základě své rasové teorie 

cílevědomě Židy politicky a sociálně utlačovat, ekonomicky ničit a nakonec fyzicky likvidovat 

v koncentračních táborech.“
79

 

V roce 1933 se do Palestiny přistěhovalo asi 36 000 Židů z Německa, ovšem mnohem 

více jich bylo z Polska, kde zesílil antisemitismus.
80

 

Na podzim roku 1933 vyvolal německý sionista Leo Baeck tzv. „panický úprk“  

do zahraničí. Baeck se snažil obstarávat potřebné dokumenty pro uprchlíky, ovšem žádná 

země si nechtěla v už tak krušné době přidělávat s uprchlíky potíže. Azylem pro Židy se tedy 

stala Palestina (viz výše). Později Britové uzavřeli i hranice Palestiny, což znamenalo, že se 

sem nikdo legálně nedostal. Na druhou stranu, když Britové po „křišťálové noci“ viděli, jak 

moc je situace zlá, otevřeli i své hranice a mnoho Židů mohlo odejít do Británie. Říšské 

zastoupení se snažilo o co největší odsun Židů pryč ze středu Evropy. Bohužel po pogromu 

roku 1938 bylo zastoupení rozpuštěno.
81

 

Agresivita nacistů proti Židům nabývala na stále větší intenzitě. Často se stávalo,  

že tito lidé byli mučeni, neprávem zatýkáni a odvlečeni do různých koncentračních táborů. 

Byly zavírány židovské obchody a mnoho Židů mělo zákaz činnosti.  

V té době ale Hitler ještě neměl na mysli tzv. „konečné řešení“, tedy úplné vyhlazení Židů 

z povrchu zemského. Židovskou otázku chtěl vyřešit vystěhováním do zahraničí. V tom 

Němcům pomáhali němečtí sionisté, kteří obstarávali vstupní víza. Paradoxem je, že za to 

dostávali docela slušný plat, ze kterého mohli financovat přípravu uprchlíků na život 
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v Palestině. O paradoxu se zmiňuji proto, že později bylo nemyslitelné, aby Hitler nějakému 

Židovi cokoliv zaplatil. 

Roku 1937 se německá vláda snažila zasáhnout v Palestině. To mělo celkem dva 

důvody: Za prvé se Němci chtěli spojit s židovskou Haganou (Hagana - hebr. Obrana, byla 

založena v červenci roku 1920 a byla to obranná milice proti útokům arabských ozbrojených 

skupin), což bylo v dané chvíli matoucí. Vždyť Hagana pracovala zpočátku jako podzemní 

hnutí a snažila se udělat maximum pro židovské obyvatelstvo v Palestině. Dle mého názoru se 

rozhodně nehodlala spojit s Němci nebo s kýmkoliv jiným. Druhým důvodem byla snaha 

popudit Araby proti Židům a zabránit tak možnosti smíru. 

Téhož roku byl do Palestiny vyslán dokonce i německý nacistický funkcionář Adolf 

Eichmann, který měl nejspíše s Haganou jednat. Krupp se ve své knize  

o Eichmannovi zmiňuje pouze krátce. Udává, že jeho návštěva Palestiny neměla dlouhého 

trvání. Byl Angličany vyhoštěn ze země.
82

 

Čejka uvádí:“ Hagana podnikala však také odvetné a útočné operace. Byla aktivní  

v době arabské revoluce (1936 – 39). Z politického hlediska byla Hagana spjata 

s labouristickými sionisty. V r. 1941 byly v rámci Hagany vytvořeny elitní jednotky Palmach. 

V období po druhé světové válce se Hagana začala angažovat  

i v protibritských operacích.“ 
83

 

Ve 30. letech počet uprchlíků do Palestiny mohutně vzrostl.
84

 

Ráda bych poukázala na důležitý fakt, že v té samé době vlivem příchodu 

přistěhovalců rostla i ekonomika Palestiny. Byly zakládány nové organizace, které 

podporovaly rozvoj dopravy, výstavbu měst, rozvoj kibuců apod., a hlavně podporovali 

zaměstnanost všech obyvatel (například již zmíněná organizace Histadrut, která byla ovládána 

stranou MAPAJ nebo Solel Boneh (stavební průkopník)). Pro Palestinu byli přistěhovalci tedy 

zátěží i přínosem najednou. 

V roce 1939 žilo v Palestině téměř půl milionu Židů. Tamní život, hospodářský  

i politický, byl velice ovlivněn děním v Evropě a předtuchou další války. V tomto roce bylo 

jasné, že přistěhovalců bude opět přibývat 
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6.2 Židovská otázka 

Jak již bylo zmíněno, situace Židů v Evropě se rapidně zhoršovala. Počátkem dubna 

1933 začala být bojkotována činnost obchodníků a řemeslníků, i některých lékařů. Byla 

zakázána činnost vědců, malířů, sochařů, herců a dalších umělců. Mnoho židovských 

zaměstnanců bylo propouštěno ze zaměstnání, čímž vzrostla nezaměstnanost (což bylo 

nacistům vlastně jedno, neboť jejich záměrem bylo se Židů zbavit). 

V září roku 1935 přijal Říšský sněm dva ústavní zákony, kterými mohla být legálně 

prováděna protižidovská politika. Byly přijaty v Norimberku, proto se jim říká „Norimberské 

zákony“.  Byly to: 

a. Zákon o říšském občanství – občanem říše může být pouze Němec nebo jeho 

příbuzný. Pro Židy to znamenalo ztrátu státního občanství a politických 

 i dalších práv. Byli označeni za pouhé státní příslušníky. Nadřazena byla árijská rasa. 

V listopadu tohoto roku bylo v rámci zákona stanoveno, kdo  

je Žid, kdo míšenec apod. 

b. Zákon na ochranu německé krve – zákaz uzavírání sňatků mezi Židy a Němci (to 

zahrnovalo například zákaz Židům zaměstnávat služebnictvo do přibližně padesáti let 

věku. Nejspíš proto, aby nedošlo ke vzniku nějakého vztahu…).
85

 

 

Tyto zákony zdaleka nebyly vším, co se proti Židům páchalo. Je nutné zmínit také 

například „Křišťálovou noc“, což byl strašný pogrom, který se odehrál 

 z 9. – 10. listopadu 1938. Křišťálová byla tato noc označena kvůli obrovskému množství 

střepů z rozbitých výkladních skříni židovských obchodů.  

Oficiálním důvodem tohoto pogromu je uváděn atentát na legačního sekretáře  

na německém vyslanectví v Paříži  Ernsta von Ratha, kterého v listopadu roku 1938 postřelil  

a těžce zranil mladý Žid Herschel Grünspan. Skutečným důvodem tato událost ale nebyla. 

Nacisté ji využili k vyostření protižidovských opatření.
86

.  Taktéž píše i doktor Benda ve své 

knize Útěky a vyhánění z pohraničí českých zemí 1938 – 1939.
87
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Po vyhlášení Norimberských zákonů Židé museli povinně nosit žlutou hvězdu 

s nápisem Jude. Byly hromadně ničeny i synagogy. 

Viz. Brenner: „Poté, co byly již v létě 1938 zničeny hlavní synagogy v Mnichově 

a Norimberku, vzplálo přes 250 synagog v celé říši.“
88

 

Nejčernější scénář se však naplnil roku 1942, kdy nacističtí pohlaváři 

 na jedné z mnoha konferencí rozhodli, že Židé budou s konečnou platností vyhlazeni. Nastalo 

tzv. konečné řešení. 

6.3 Vypuknutí války a její průběh 

V počátcích války chtěla německá strana NSDAP uskutečnit projekt „Madagaskar“, 

vypracovaný německým nacistickým funkcionářem a důstojníkem SS Adolfem Eichmannem. 

V projektu šlo o transport evropských Židů na ostrov Madagaskar, kde tito měli pod 

dohledem Němců vykonávat otrockou práci pro Německo.
89

 Projekt byl ale velmi těžko 

uskutečnitelný, proto nastala nová fáze pronásledování evropských Židů, a to systematické 

vyhlazování. 

Druhá světová válka plně vypukla roku 1939 a vyžádala si obrovský počet obětí. 

 Lidé umírali za hrůzných okolností v koncentračních či pracovních táborech,  

nebo při hromadných popravách. 

Židé z evropských zemí žili většinou v ghettech, kam jim byly doručovány povolávací 

rozkazy do transportu (největší ghetta byla v Polsku). Transporty  

je odvážely do táborů. Někteří skončili v pracovních táborech, kde je čekala tvrdá práce. 

Mnoho lidí zde zemřelo hlady, vyčerpáním, ale také například na tyfus či jiné nemoci. Jiní 

lidé byli transportováni do vyhlazovacích táborů, kde ve většině umírali v plynových 

komorách. Mezi vyhlazovací i pracovní tábory patřily například:  

Buchenwald, Dachau, Chelmno, Majdanek, Mauthausen, Osvětim-Birkenau, Ravensbrück, 

Sachsenhausen, Terezín a další… 

Zpočátku bylo k vraždění lidí používáno hromadné střílení. Později jednotky SS přešly 

k zabíjení plynem v plynových vozech a pak ještě v plynových komorách, kde umíralo 

nejvíce lidí. Vězni byli v koncentračních táborech před smrtí často mučeni 

 a mnoho z nich bylo „použito“ k výzkumům doktora Mengeleho. To vše se dělo v západní 
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Evropě (Německo, Polsko a další). V roce 1944 bylo možno ze spárů nacistů zachránit téměř 

2 000 Židů, ale akce se nezdařila. 

Terner tuto událost ve své knize popisuje a udává, že nacisté Britům nabídli 

vystěhování Židů z Maďarska do Palestiny, a to výměnou za 10 000 nákladních automobilů. 

Britové tento obchod bohužel odmítli.
90

 Nejspíše se ani nepokusili vyjednávat. 

Toto kruté zacházení s lidmi se dařilo docela dlouhou dobu nacistům tajit. Například 

v pracovním táboře Terezín byly vystavěny krásné umývárny se sprchami, velkými umyvadly 

a zrcadly, které nacisté ukazovali pouze návštěvám či kontrolám. Tím prokázali, že o vězně je 

v táboře dobře postaráno a netrpí nedostatkem hygieny. Pravda byla ovšem jiná, o dost 

strašlivější. Vězni žili v naprosto nevyhovujících a nehygienických podmínkách, 

s nedostatkem vody. To se týkalo ne jenom Židů. 

Tyto události způsobily, že Židé utíkali v panické hrůze z Evropy. Tam, kde nemohli 

žít legálně, žili v ilegalitě. 

6.4 Ilegální přistěhovalectví – alija bet 

Ilegální přistěhovalectví do Palestiny nabylo velkých rozměrů. Židé z Evropy  

se do země dostávali, jak jen to šlo, především na lodích. Přistěhovalce do země tajně 

pašovala Hagana, podle níž byla později pojmenovaná i jedna z lodí, která  

do Palestiny dopravila nejvíce lidí. Britové přísně střežili přístavy a mnohé ilegální lodě 

zachytili. Několik lodí se muselo vrátit zpět a zakotvit jinde, kde byly vytvářeny tzv. 

internační tábory (internace znamená nucený pobyt na určeném místě). Takové tábory byly 

například na Kypru nebo na ostrově Mauritius a počet osob se pohyboval přibližně od 700 do 

1600. 

Protože mnoho z těchto lodí bylo v katastrofálním stavu a v podstatě nezpůsobilé pro 

plavbu, stávalo se, že se některé potopily nebo nedopluly až do Palestiny. Jednou takovou lodí 

byla například Struma, která vezla necelých 800 osob. 

Loď nejdříve připlula do Turecka, kde ale nesměla zakotvit v přístavu. Vypadalo to, že se 

bude muset vrátit a do Palestiny se nikdo z lidí na palubě nedostane. Nakonec tam byly přijaty 

pouze děti. Loď se zbytkem lidí odplula, ale bohužel byla zničena německou ponorkou  

a všechny osoby, mimo jedné, zemřely.
91
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Tato informace ovšem naprosto nesouhlasí s popisem Kruppa, který uvádí, že  

se Struma dostala do Bosporu, kde jí selhaly motory a nahrnula se do ní voda. Byla odtažena 

zpět na Černé moře, kde klesla ke dnu. Volání SOS prý nebylo vyslyšeno.
92

 

Pravdu o lodi má Terner, neboť i Čejka popisuje její zkázu stejně, ale s tím rozdílem, 

že loď zničila sovětská ponorka a ne německá. Čejka ještě dodává, že se to stalo nejspíš 

omylem.
93

 

Hlavním organizátorem ilegálního přistěhovalectví se stal později Mossad, kterému 

byl přidán ještě název „Alija bet“ – Výbor pro imigrační vlnu B (Mossad je státní 

zpravodajská služba, plnící podobnou funkci jako americká CIA). 

Vztahy mezi Brity a sionisty naprosto ochladly. Roku 1942 se v hotelu Biltmore 

v USA konalo zasedání sionistů, kde byl vůbec poprvé kritizován Weizmannův příliš mírný 

postoj k Britům. Vznikl zde Biltmorský  program, ve kterém sionisté v čele s Davidem Ben 

Gurionem po Britech požadovali vytvoření tzv. židovského Commonwealthu.
94

 

I přes tyto spory s Velkou Británií zde existovalo něco, co Židy a Brity drželo  

po hromadě, a to boj proti Německu. Sám Ben Gurion uznával, že ve válce proti Německu  

se nesmí hledět na jiné spory, jako například byla Bílá kniha a další… 

Palestinští Židé se války proti Německu účastnili rádi. V armádě byly i ženy. 

Angličané vytvořili z Židů speciální oddíly parašutistů, kteří byli vysazováni hlavně na území 

Německa a měli za úkol vytvářet odbojové organizace a spolupracovat s místními 

partyzány.
95

 

V Palestině byl také vytvořen elitní útvar Palmach a Židovská brigáda. 

Palmach je zkratka pro „Pelugot Hamahatz“, což znamená údernou sílu. Byl založen jako 

součást Hagany 19. května 1941 v důsledku obav před německou invazí  

do Palestiny (to když se E. Rommel dostal s německým vojskem do Egypta). Palmach 

 se původně skládal z devíti útočných jednotek. Podporoval růst kibuců, vzájemnou 

odpovědnost a pomoc. Byl založen na základě kibuců – tedy dodržoval stejné zásady, jako se 

dodržovaly tam. Díky Palmachu vznikl poprvé pojem „Sabra“, což označuje osobu narozenou 

přímo v Izraeli (nebo také název pro Opuncii). Z celkem dvanácti brigád Hagany, byly tři 
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jednotky Palmachu považovány za jedny z nejlepších a z nich se také později utvořily 

izraelské obranné síly.
96

 

Židovská brigáda byla národní vojenský nezávislý židovský útvar, který bojoval 

v armádách všech spojeneckých sil. Byl složen z pěchoty, dělostřelectva a servisních jednotek 

a měl přibližně 5 000 vojáků, převážně Židů z Eretz Jisrael (ze země izraelské). Byl to také 

konečný výsledek snahy Jišuvu a Sionistické organizace  

o uznání ostatními spojeneckými zeměmi. V květnu roku 1945 byla brigáda přesunuta do 

Itálie, kde se někteří Židé poprvé setkali s přeživšími holokaust. O rok později byla 

rozpuštěna.
97

 

Co se týče ilegálního přistěhovalectví, dle mého názoru nejvýznamnější alija bet 

proběhla pomocí lodi Exodus. Tato alija se později stala symbolem Hagany a snahy Židů 

navrátit se do staré vlasti. Stala se také symbolem národní soudržnosti a touhy po svobodě. 

Exodus byla starou vyřazenou lodí ve špatném stavu. Roku 1945 ji koupila Hagana,  

a to pro účely dopravy přistěhovalců. Loď nakonec skončila ve vlastnictví Mossadu alija bet  

a byla používána výhradně pro dopravu ilegálních přistěhovalců. Mossad 

 ji pojmenoval Exodus 1947 (Exodus podle vyjití Hebrejců z Egypta). To, že loď byla stará 

 a opotřebovaná mělo svůj záměr. Za prvé Mossad potřeboval být nenápadný, za druhé si 

členové Mossadu mysleli, že díky zchátralému stavu ji Britové nechají zakotvit v Palestině 

(ovšem vzpomeňme si, jak to dopadlo se Strumou). 

Exodus 1947 vyplula z Francie v červenci roku 1947 s téměř pěti tisíci osobami, 

většinou přeživšími holokaust, a to pod vedením kapitána Palmachu Yitzhaka Aronowitze. 

K břehům Palestiny doplula asi za týden za vydatného doprovodu britských lodí a 

torpédoborců. Když Britové zjistili, kolik osob je na palubě, chtěli zabránit vylodění a převzít 

kontrolu nad lodí. Posádka se ale zabarikádovala, postavila kolem lodi ostnatý drát a s Brity 

bojovala. Několik členů posádky zemřelo. Britové nad Exodem převzali kontrolu a vyslali jej 

zpět do Francie. Za normálních okolností by byli tito lidé posláni do internačního tábora na 

Kypru, ale ten byl již přeplněný. Po připlutí k břehům Francie se posádka rozhodla stávkovat 

a nevystoupit z lodi. Protože bylo horké léto, docházelo na lodi jídlo a pitná voda, začali se 

zde šířit různé nemoci a mnoho lidí zemřelo. Ani tehdy se Židé z Exodu nevzdali. Loď byla 
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poslána do Německa, kde se podařilo vylodění pasažérů a uvěznění v táborech. Díky různým 

židovským organizacím se po dlouhých peripetiích podařilo dostat část z nich v dubnu roku 

1948 do Palestiny. Děsivé je, že z původního počtu jich do Palestiny přišlo asi jen jeden a půl 

tisíce. Ti, kterým se tam nepodařilo dostat, byli vězněni  

na Kypru a roku 1949, kdy už oficiálně existoval stát Izrael, mohli svobodně do Izraele odejít. 
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7 Rozdělení Palestiny 

Dne 21. září 1947 se sešlo Valné shromáždění OSN k 28. zasedání. Byl zde vytvořen 

výbor k projednání palestinské otázky, posouzení práv zvláštního výboru pro Palestinu  

(UNSCOOP) a byl také  projednán návrh Saudské Arábie a Iráku, aby byl ukončen britský 

mandát nad Palestinou a byla vyhlášena její nezávislost. Arabové chtěli, aby se nejdříve 

posoudilo, zda vůbec OSN může hlasovat o rozdělení Palestiny bez souhlasu většiny jejích 

obyvatel. Návrh byl zamítnut. OSN navrhovala rozdělení Palestiny na arabský  

a židovský stát s tím, že Jeruzalém by byl v mezinárodním režimu. Do doby, než by došlo 

k rozdělení, by měla kontrolu nad zemí Rada bezpečnosti OSN.
98

 

O tomto hovoří i Krupp, který uvádí, že za Araby jednali delegáti strany Arab Highher 

Committee.
99

 

Mezitím v Palestině nadále zuřily boje mezi Židy a Araby. Arabové se báli, že přijdou  

o území, budou ze země vyhnání nebo budou v područí Židů, proto útočili a Židé jim to 

vraceli. Faktem ale je, že i mezi Židy vzniklo několik teroristických organizací útočících na 

arabská sídla v Palestině a někdy i na sídla britská. Jako příklad mohu uvést židovskou 

teroristickou organizaci Irgun (celým názvem Irgun Cvi Leumi be´erec Jisrael – Národní 

vojenská organizace v zemi izraelské). Sionistická organizace se od teroristů distancovala  

a tvrdě jejich počínání odsuzovala. Židovská agentura dokonce napomínala židovské teroristy, 

aby v této tak důležité a kritické době zastavili veškeré násilné akce, protože terorismus může 

znehodnotit veškeré snahy o vznik židovského státu (navíc by mohlo dojít k negativním 

reakcím ze strany OSN). Nicméně k rozdělení Palestiny nakonec došlo i přes všechny tyto 

nepokoje. 

Komise Valného shromáždění schválila rozdělení Palestiny v poměru 25:13, při 17 

absencích (přičemž k vyhlášení státu potřebovali Židé alespoň polovinu hlasů). Návrh na 

rozdělení Palestiny označily arabské státy za nezákonný a odporující základním zásadám 

mezinárodního práva
100

 (viz výše zmínka o prošetření hlasování OSN). 

Valné shromáždění projednávalo plán na rozdělení Palestiny na konci listopadu roku 

1947.  

Pro rozdělení hlasovalo 33 členských států OSN, a to Austrálie, Belgie, Bolívie, Brazílie, 

Běloruská SSR, Kanada, Kostarika, ČSR, Dánsko, Dominikánská republika, Ekvádor, 
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Francie, Guatemala, Haiti, Island, Libérie, Lucembursko, Nizozemsko, Nový Zéland, 

Nikaragua, Norsko, Panama, Paraguay, Peru, Filipíny, Polsko, Švédsko, Ukrajinská SSR, 

Jihoafrická unie, SSSR, USA, Uruguay a Venezuela. Proti rozdělení hlasovalo 13 států: 

Afghánistán, Egypt, Indie, Irák, Irán, Jemen, Kuba, Libanon, Pákistán, Řecko, Saudská 

Arábie, Sýrie a Turecko. Některé státy, které byly „proti“, byly přemluveny USA, aby 

hlasovaly pro rozdělení. Hlasování se zdrželo asi 10 států: například překvapivě Velká 

Británie, Čína, Mexiko, Etiopie, Argentina, Chile, Jugoslávie a další. Před ukončením 

zasedání Valného shromáždění OSN byla ustanovena komise z pěti členských zemí, která 

měla postupně převzít správu Palestiny a postupovat podle závěrů Valného shromáždění. 

Členy této komise byly Bolívie, ČSR, Dánsko, Panama a Filipíny.
101

 

Podrobné údaje o návrhu na rozdělení Palestiny na židovský a arabský stát obsahoval 

dokument OSN A/364 z roku 1947. Celkové území Palestiny bylo 26 319 km
2
. Podle 

dokumentu OSN mělo židovskému státu připadnout 56,47 % rozlohy dosavadního britského 

mandátu - tedy 14 862 km
2
, a to s počtem 995 000 obyvatel, tj. 498 000 Židů  

a 497 000 Arabů (včetně téměř 100 000 beduínů, kteří kočovali převážně v Negevské 

poušti).
102,103

 

Arabskému státu mělo připadnout necelých 43 % rozlohy Palestiny, tedy asi 11 286 

km
2 

s počtem 735 000 obyvatel, a to 725 000 Arabů a 10 000 Židů (což byl dosti velký 

nepoměr oproti rozložení židovského a arabského obyvatelstva v židovském státě). Arabský 

stát měl zaujmout oblasti Samaří a Judeu, oblast kolem Gazy ze strany Středozemního moře 

až po hranice s Egyptem.  Pokud šlo o Jeruzalém, který byl rozdělován samostatně (byly zde 

spory o to, komu by měl patřit), ten zaujímal 0,65% rozlohy Palestiny, tj. 171 km
2
. Zde žilo 

asi 100 000 Židů a 105 000 Arabů. Dále křesťané, Arméni a další… Návrh na to, aby byl 

Jeruzalém samostatnou jednotkou vznikl na základě snahy ochránit svatá místa křesťanství, 

judaismu i islámu (dodnes se vedou spory o vlastnictví Jeruzaléma, zejména o Chrámovou 

horu, na které stojí Skalní dóm, a která je posvátná jak pro muslimy, neboť zde měl být 

prorok Mohamed vzat do nebe, tak i pro Židy, kteří tuto horu nazývali také Moria – zde měl 

Abrahám obětovat Izáka). 
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Collins a Lapierre ve své knize píší: „Vzhledem k jeho posvátnému charakteru  

a k materiálním zájmům, které tu měly četné jiné národy, měl se Jeruzalém stát mezinárodním 

územím s poručenstvím OSN a Arabové a Židé neměli mít právo učinit ho svým hlavním 

městem.“
104
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8 Zrození státu Izrael 

Po skončení Valného shromáždění bylo o vzniku židovského státu definitivně 

rozhodnuto. Dle závěrečného usnesení měl britský mandát nad Palestinou skončit nejpozději  

1. srpna 1948 a židovský i arabský stát měl být ustanoven nejpozději dva měsíce  

po odchodu Britů. 

Židé po celém světě jásali. Arabové ovšem s usnesením Valného shromáždění 

nesouhlasili a hrozili válkou a krveprolitím. 

V knize Exodus od Leona Urise se píše: “A z hrdel tisíce Arabů znělo: „Ať zhyne 

Judea!“…“
105

 

Po celé Palestině skutečně docházelo k velkým střetům, na kterých se podílely legální 

vojenské jednotky, ale i ty nelegální, a to jak židovské, tak i arabské. Jeruzalém, kde žilo asi 

100 000 Židů, byl dobyt arabským vojskem a odříznut od zbytku země. Mnoho Židů zde bylo 

povražděno nebo vyhnáno. Napadány byly i židovské osady. Jak už ale bylo zmíněno,  

o vzniku židovského státu bylo definitivně rozhodnuto a Židé se ho nehodlali vzdát. 

Britové se nakonec rozhodli odejít z Palestiny už 15. května 1948.  Židé tedy neměli 

důvod dále čekat na vyhlášení státu a dne 14. května 1948 (5. ijaru 5708) byl v Tel Avivu po 

téměř dvou tisících letech vyhlášen staronový stát Izrael. Vyhlásil jej sionista  

a předseda Židovské agentury David Ben Gurion.
106

 

 

8.1 David Ben Gurion 

Rodným jménem David Grün.Byl jedním z nejvýznamnějších sionistických politiků, 

zakladatelů státu Izrael a první premiér Izraele.Narodil se 16. 10. 1886 v polském Płońsku. 

Jeho otec Avigdor Grün byl vůdcem sionistické strany Chovevej Cijon (viz kapitola 3.1. První 

alija (1881 – 1903)).Byl studentem univerzity ve Varšavě a učitelem na hebrejské univerzitě. 

Byl také zakladatelem a vůdcem sionistické mládežnické skupiny Ezra, jejíž členové 

mezi sebou mluvili pouze hebrejsky. V osmnácti letech se připojil k socialistické sionistické 

skupině Poalej Cijon („Dělníci Sijónu“, viz kapitola 4.3. Některé sionistické směry a frakce). 

Roku 1906 poprvé přicestoval do Palestiny, kde se podílel na vytváření prvních zemědělských 
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osad (kvucy - kibucy) a zároveň pomohl založit židovskou sebeobranou skupinu Ha-šomer 

(„Strážce“, „hlídač“) a byl jejím členem.
107

 O tomto se zmiňuji v kapitole 4.5. Druhá alija 

(1904 – 1914) na straně 22. 

Ben Gurion se po příchodu do Palestiny stal společně s kamarádem  Jicchakem Ben 

Cvim hlavním vůdcem Poalej Cijon. Na začátku první světové války byli oba dva deportováni 

do Egypta. Ben Gurion později odcestoval do New Yorku, kde se oženil z Paulou Munweis 

z Běloruska. Do země se vrátil (i s manželkou) jako voják Židovské legie. 

Ben Gurion byl také zakladatelem organizace Histadrut (viz kapitola 5.2. Hospodářská  

a politická situace). Byl také zástupcem Histadrutu ve Světové sionistické organizaci  

a v Židovské agentuře. Roku 1935 byl zvolen předsedou obou organizací. Po založení státu 

Izrael se stal prvním premiérem a ministrem obrany. Dohlížel na vytváření státních institucí  

a na rychlý rozvoj země. Snažil se o osídlení odlehlých oblastí, zejména Negevské pouště. 

Roku 1953 odešel z vlády a žil v kibucu Sde Boker.  

Do politického života se vrátil opět v roce 1955 jako ministr obrany a poté jako ministerský 

předseda.
108

 Vedl několik bojů proti Arabům a vždy zastával taktiku Havlaga 

(„zdrženlivost“). Roku 1963 rezignoval na post ministerského předsedy vlády, ale zůstal 

politicky aktivní. Založil například stranu Ha-rešima Ha-mamlachtit. V roce 1970 se vrátil 

zpět do kibucu Sde Boker, kde roku 1973 zemřel. 

8.2 Politická situace v Izraeli 

Ještě tu noc, kdy byl vyhlášen stát Izrael, vtrhly do Palestiny vojenské oddíly 

sousedních arabských států a obsadily ta území, která jim měla být podle OSN přidělena. 

Začala první arabsko-izraelská válka, tedy válka za nezávislost, která ale nebyla oficiálně 

vyhlášena jako válka (o tom později). 

Do nového státu začala přicházet nová přistěhovalecká vlna Židů z různých koutů 

světa. Mnoho přistěhovalců pocházelo ze zemí orientu. Byli nevzdělaní a negramotní, a to 

znamenalo pro Izrael zpočátku problém. Aby mohli tito lidé být zařazeni  

do pracovního procesu, museli projít určitým vzdělávacím procesem. Zde obyvatelé nového 

státu tedy pocítili nutnost rozvoje vzdělávání a školství. A nejednalo se pouze o vzdělávání. 

Mezi přistěhovalci bylo i mnoho starých a nemocných lidí, přeživších holokaust, kteří byli 
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silně traumatizováni a často se u nich projevovali psychické potíže. Zde tedy vyvstala nutnost 

rozvoje sociální a zdravotnické péče. 

Nejdříve bylo ale nutné všechny tyto lidi ubytovat. Jako vhodným místem  

pro ubytování přistěhovalců byly zvoleny mošavy, které odpovídaly stylu života mnohých 

obyvatel. Vedle již existujících kibuců a mošavů vznikaly další osady (což se v dnešní době 

ukazuje jako jeden z největších sporů mezi Izraelem a Palestinou),  

a také přechodné tábory. Byla zavedena i všeobecná branná povinnost, a to jak pro muže, tak i 

pro ženy. 

Na konci ledna roku 1949 se konaly první parlamentní volby. Izraelský parlament byl 

nazván Knesset („Shromáždění“) a měl 120 křesel, viz kapitola 2.1. Prvopočátky, období 

králů a Babylonské zajetí. 

V den voleb měl Izrael asi 782 000 obyvatel, z nichž dvě třetiny měly právo volit. 

K volbám se dostavilo asi 87 % obyvatel.
109

 

Začaly vznikat nové politické strany, nebo se upevňovaly či přeměňovaly ty staré. 

Nejsilnější stranou byla ta strana, která získala nejvíce křesel, a to MAPAJ  

se 46 křesly. Další dvě levicové strany získaly 19 křesel, náboženská strana 16 křesel, 

nacionální strana Cherut 14, Všeobecní sionisté 7, Pokroková strana 4, Sefardi 4, komunisté 

4, místní Arabové 2, Sternův gang 1, ženský spolek WIZO 1 a Jemenitské sjednocení 1.
110

 

Levicovými stranami byla již zmíněná MAPAJ („Strana dělníků země Izrael“), 

Achdut ha-Avoda („Jednota práce“), Mapam („Sjednocená dělnická strana“) – vyšla z hnutí 

Ha-šomer ha-cair („Mladý strážce“) a jejím předsedou byl Jaakov Chazan. K levicovým 

stranám patřila také Komunistická strana, která dala přednost Arabům a později se stala čistě 

arabskou. Levicové strany měly ve vládě v podstatě většinu. 

Pravicovými občanskými stranami byly: Cherut (vycházela z Revizionistické strany  

a vedl jí Menachem Begin). Dále Ecel (bojovala proti socialistickému státu), Liberálové 

(bohatší vrstva obyvatel), Pokroková strana. 

Největší náboženskou stranou byla Sjednocená náboženská fronta složená ze dvou 

stran, do nichž patřily strany Mizrachi a Agudat Jisrael. Tyto dvě strany se později spojily, 
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aby mohly prosazovat zájmy náboženských obyvatel, to znamená samostatné školství, vlastní 

vzdělávací systém apod.
111

 

MAPAJ pod vedením Ben Guriona byla pověřena sestavením nové vlády. Nová vláda 

byla složena z těchto stran: Mapaj, Sjednocená náboženská fronta, Pokroková strana  

a orientální Sefardi. Nová vláda slíbila: řešení a urovnání arabsko-izraelských sporů, 

udržování dobrých vztahů s USA a se SSSR, podporu přistěhovalectví, úsporné hospodářství, 

rozvoj výchovy a vzdělávání. 

Dne 16. února 1949 byl parlamentem zvolen první izraelský prezident. Stal se jím 

Chaim Weizmann. V tomto úřadu zůstal až do své smrti roku 1952.
112

 

Parlament řešil také zavedení ústavy. Objevily se ale spory o to, zda má být Izrael 

státem postaveným na moderních principech či na těch biblických. Aby nedošlo k rozkolu 

vlády, bylo od ústavy prozatím upuštěno. Izrael se řídil Vyhlášením nezávislosti z roku 1948. 

Pokud byly vydány nějaké zákony, byly naprosto platné i bez ústavy. 
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9 Války v Izraeli – udržení a obrana státu 

9.1 První válka po vyhlášení státu – válka za nezávislost 

Tato válka měla několik fází. První proběhla ve dnech 11. – 15. května 1948, kdy 

 se Židé snažili o zastavení arabského vojska. Toto období skončilo příměřím, které trvalo 

pouhý měsíc a jehož iniciátorem byla OSN. Ve dnech 19. – 24. května 1948, kdy egyptské 

vojsko dobylo kibuc Jad Mordechaj. Dne 20. května proběhla bitva u kibucu Deganija, která 

skončila ústupem syrské armády. Dne 28. května, bylo dobyto Staré město arabskou 

jordánskou legií a Židé jej museli opustit. 31. května byla založena oficiální izraelská armáda 

(Izraelské obranné síly), ke které se přidaly i nelegální vojenské strany Lechi a Irgun. Dne 2. 

června 1948 byl zabit velitel arabského vojska Hasan Salami a o týden později 10. června byl 

na oplátku bombardován Tel Aviv egyptským letectvem. Dne 11. května nastalo čtyřtýdenní 

příměří, během kterého došlo k prvním dodávkám zbraní z Československa. 
113

 

Dne 22. 6. málem došlo k občanské válce mezi izraelským obyvatelstvem. K břehům 

Izraele doplula loď Altalena, která dovezla zbraně pro Irgun. Ben Gurion  

to ale považoval za nevhodné a Irgun označil za narušitele státu. Loď nechal potopit. Irgun 

byl později rozpuštěn. 6. 7. 1948 porušil Egypt příměří a od 6. Do 19. 7. probíhala druhá fáze 

války za nezávislost. Byla zahájena izraelská protiofenziva, díky níž byla vytlačena vojska 

arabské armády ze severního území bývalého britského mandátu. Izraelci dobyli i pozice 

v jižní Galileji. Byla obsazena i významná arabská místa a osady. Dne 11. července bylo 

zmasakrováno mnoho Arabů ve městě Lydda v rámci odvety za dřívější masakr na Židy.
114

 

18. července bylo nařízeno OSN další příměří, které mělo být neomezené. Bylo však 

oběma stranami často porušováno. Například i přes vyhlášené příměří byla v Negevu stále 

egyptská armáda a Izrael se jí proto rozhodl napadnout… 

Koncem roku 1948 byly egyptské jednotky vyhnány a pronásledovány až na Sinaj. 

Zde zasáhla Británie, která považovala za nutné zasáhnout. Izraelci sestřelili několik jejich 

letadel a poté se stáhli. 
115

 

Dne 17. září 1948 Izraelci zavraždili vyjednavače OSN, hraběte Bernadotta. Ten měl 

v Izraeli zahájit mírová jednání mezi bojujícími stranami. Došel k názoru, že plán  

na rozdělení Palestiny vytvořený OSN nelze uskutečnit a chtěl dát Negevskou poušť do 
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správy Arabům. Podle něj se měl arabský stát připojit k Zajordánsku a židovský stát s ním 

měl spolupracovat. Tento plán nebyl přijat ani Židy, ani Araby. Vražda Benadotta byla velkou 

trhlinou v pověsti Izraele.
116

 

V únoru roku 1949 uzavřeli Egypt a Izrael příměří. V březnu téhož roku uzavřel Izrael 

příměří s Libanonem a v dubnu s Jordánskem. V červenci potom bylo uzavřeno příměří se 

Sýrií. Tímto posledním příměřím skončila válka za nezávislost. 

 

9.2 Suezská válka 

Někdy také označována jako Sinajská válka či Suezská krize. Probíhala v druhé 

polovině roku 1956 a jednalo se o konflikt mezi Egyptem a aliancí Izraele, Francie a Velké 

Británie. Důvodem hlavního sporu byla otázka, kdo bude mít kontrolu nad strategicky 

důležitým Suezským průplavem. O to šlo hlavně Francii a Británii. Izrael měl i „své“ důvody. 

Společnost Suezského průplavu byla na konci července roku 1956 zabrána Egyptem, jehož 

prezident Násir ji potřeboval k financování výstavby Asuánské přehrady. Francie s Británií 

okamžitě vytvářely tajné plány o možnosti napadení Egypta a sesazení Násira, ale ty nebyly 

možné uskutečnit. Alespoň ne tak, jak byly původně zamýšleny. Francie se tedy dohodla 

s Izraelem, který měl v té s Egyptem neshody. Británie se k plánu přidala. Izrael měl zaútočit 

na Egypt (jeho vojska neustále operovaly na Sinajském poloostrově) a Francie s Británií měly 

zahájit invazi k obnovení pořádku. 

Dne 29. října 1956 pronikla izraelská armáda na Sinaj a celou ji obsadila, včetně 

důležitého bodu, a to ostrova Tiran.117 Jako důvod a záminku pro útok uvedla to,  

že Egypt podporuje ozbrojené akce z pásma Gazy a jeho armáda neustále operuje  

na Sinaji. 

Britská a Francouzská armáda nařídily oběma stranám stažení od břehů průplavu,  

a to na oko, aby tam mohly vplout a zabezpečit tuto vodní cestu pro mezinárodní dopravu. 

Chtěly také svrhnout Násira. Ten nařízení odmítl, proto Francie a Británie začaly 

bombardovat egyptská letiště.118 

Do celé akce vstoupila OSN (na popud negativních reakcí USA a SSSR) a zastavila ji. 

Britsko-Francouzské jednotky se v prosinci roku 1956 stáhly. V březnu 1957 pak byla stažena 
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i izraelská vojska. USA slíbila Izraeli dojednání volného průplavu k Akabskému zálivu  

a zamezení další vojenské činnosti v Gaze. 

Stažením izraelských vojsk bylo na chvíli docíleno klidu. Egypt získal touto válkou 

sympatie SSSR (Násir se snažil o přátelství se SSSR) a Britský a Francouzský vliv  

na Blízkém východě výrazně poklesl. 

Hospodářství Velké Británie bylo oslabeno a Británie tak ztratila prestiž ve světové politice. 

119 

 

9.3 Šestidenní válka 

Byla to třetí arabsko-izraelská válka, která probíhala ve dnech 5. – 10. června 1967 

mezi Izraelem a koalicí Egypta, Sýrie a Jordánska. Začala sérií provokací a urážek, které měly 

tragické následky. 

Vše začalo v dubnu 1967 incidentem na syrské hranici, kdy ve vzdušném boji nad 

syrským územím sestřelily izraelské letouny šest syrských MiGů. Tato porážka vyvolala 

posměch u ostatních arabských zemí a pro Sýrii byla velkou potupou. Byla to ale hanba nejen 

Sýrie, ale také SSSR, který tuto zemi ochraňoval. Sovětský svaz  

se rozhodl pro pomstu a začal poštvávat ostatní země proti Izraeli. Začal Egyptem. Jehož 

vládě oznámil, že Izrael přesunul své bojové jednotky k syrským hranicím  

a po oslavách dne nezávislosti se chystá Sýrii napadnout. Situaci prošetřila OSN, která 

naznala, že to není pravda a že počet izraelských vojenských jednotek nepřekročil žádnou 

normu. Provokace dále pokračovaly. Vrchní velitel vojenských sil Jicchak Rabin například 

prohlásil, že za pokračování terorismu může Sýrie…Na oplátku vrchní velitel egyptské 

armády vyzval OSN, aby stáhla své jednotky z Egypta a pásma Gazy a hrozil útokem na 

Izrael. Násir pak vyhlásil blokádu Tiranské úžiny pro izraelské lodě.120 

Izrael novou blokádu nepřijal. Znamenala by zastavení zásobování přes přístav Eilat. 

Rozhodl se, že tuto blokádu bude považovat za akt vyhlášení války. Nejdříve  

se snažil řešit konflikt na mezinárodní úrovni, ovšem později muselo dojít k použití zbraní. 

Dne 5. července roku 1967 byl zahájen letecký útok na egyptskou linii, bylo zničeno několik 

letišť. Poté následoval útok na syrská letiště na Golanských výšinách. Ještě ten samý den 
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odpoledne byla napadena i jordánská letiště jako odveta za obsazení Jeruzaléma. Poté byly 

zahájeny pozemní boje pomocí tanků. Izraelcům se podařilo dobýt zpět Jeruzalém, obsadit 

Jordánsko a ukončit s ním válku. Z 9. na 10. června obsadili Izraelci Suezský průplav a dostali 

pod kontrolu Sinajský poloostrov. Tím skončila válka s Egyptem. 121 

Dne 10. Června obsadila izraelská armáda velkou část Golanských výšin a dobyla 

syrské město Kunejtra. Na syrsko-izraelských hranicích bylo též dosaženo příměří.  

Na arabské straně bylo asi 18 500 mrtvých (11 500 Egypťanů, 6000 Jordánců a 1000 Syřanů). 

Na izraelské straně bylo asi 700 mrtvých.122 

 

9.4 Jom Kippurská válka 

Pro muslimy ramadánová válka (probíhala na židovský svátek Jom Kippur a arabský 

svátek Ramadán). Byl zahájen 6. října 1973 Sýrií a Egyptem a pro Izrael byla zcela nečekaná. 

Probíhala na Sinajském poloostrově a na Golanských výšinách. Židé zrovna slavili Jom 

Kippur („Den smíření“) během něhož se zastavuje provoz v celé zemi. Vše se soustředilo 

pouze na oslavy. 

Na Golanských výšinách se Syřanům podařilo dostat hluboko do země. Většina lidí se 

schovala. Mnoho izraelských vojáků v první linii bylo zraněno nebo zabito a byla také 

poničena bojová technika. Izrael byl tehdy vážně ohrožen. 

USA přispěchala zemi na pomoc a vzduchem mu seslala nejnutnější náhradní výzbroj. 

To jen díky tomu, že tehdejší ministerská předsedkyně Izraele Golda Meirová požádala 

prezidenta USA o pomoc. 14. října se podařilo Izraelcům odrazit útok Egypťanů a o pár dní 

později také vytlačili Syřany z Golan.123 

Tato válka byla zatím nejtěžší válkou v dějinách Izraele. Po válce byla do Izraele 

povolána vyšetřovací komise, která vyšetřovala vážné selhání při vypuknutí války (selháním 

bylo zřejmě myšlena pozdní reakce). Ministerská předsedkyně Golda Meirová za toto selhání 

cítila nejspíš odpovědnost, proto ze svého postu odstoupila  

a její úřad převzal Jicchak Rabin. Ze svého postu odstoupil také ministr obrany Moše Dajan a 

nahradil ho Šimon Peres, který se později stal několikrát premiérem. V letech 2007 – 2014 byl 

také izraelským prezidentem. 
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Tato válka přinesla jedno velké plus i mínus. Mínusem byla skutečnost,  

že se rozptýlily fámy o neporazitelnosti Izraele a plusem bylo uzavření nového příměří 

s Egyptem a se Sýrií. 

 

9.5 Libanonská válka 

Začala v červnu roku 1982 a na izraelské straně ji vedl politik a generál Ariel Šaron 

(účastnil se i předchozích válek), na arabské straně byl jedním z vůdců Jásir Arafat. Bojovali 

v ní křesťané, muslimové i Židé. Byla odpovědí na pokus o vraždu izraelského velvyslance 

palestinskou organizací OOP (organizace na obranu Palestiny) ve Velké Británii. Pokus  

o vraždu prý ve skutečnosti provedlo hnutí Fatah (největší palestinská politická organizace)  

a OOP se bránila, že s tímto činem nemá nic společného. Izraelská vláda jí ale nevěřila. Válka 

byla také odpovědí na časté teroristické útoky z Libanonu, kdy umírali nevinní civilisté  

a nejvíce trpěli palestinští občané. 

V březnu roku 1978 se Izraeli podařilo obsadit jižní Libanon a vyhnat OOP. S pomocí 

OSN bylo dosaženo příměří a vznikl autonomní stát Jižní Libanon, který spravovaly 

křesťansko-muslimské vojenské jednotky závislé na vojenské podpoře Izraele.124 

Během následujících 11 měsíců OOP neustále porušovalo příměří. Docházelo 

k silným teroristickým útokům (Libanon byl posilněn žoldáky z různých zemí jako například 

z Libye, Iráku, Indie, Mosambiku, Srí Lanky …). Libanon měl velkou oporu v Sýrii. Po 

pokusu o vraždu izraelského velvyslance zahájil Izrael operaci „Mír pro Galileu“. V srpnu 

roku 1982 došlo k odsunu OOP z Libanonu a 1. září byla válka skončena. 

O 14 dnů později byl zavražděn proizraelsky orientovaný libanonský prezident Bašír 

Džamáíl načež Izrael odpověděl obsazením města Bejrút za pomoci křesťanských 

falangistů.
125

 

Ti ve městech Sabra a Šatíla způsobili obrovský masakr, když povraždili velké 

množství lidí. Do sporu se musely vložit ostatní arabské země i USA, které se jej snažili 
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vyřešit. V březnu roku 1983 uzavřeli Izrael a Libanon další mírovou dohodu  

a roku 1985 došlo k odsunu posledních izraelských jednotek z Libanonu.126 

 

9.6 Intifáda 

Toto slovo znamená „probuzení, procitnutí, povstání, otřes“. Byla vedena ve dvou 

povstáních, a to v letech 1987 – 1993 a 2000 – 2003. 

Jednalo se o povstání arabského a palestinského obyvatelstva v Izraeli a oficiálně bylo 

reakcí na okupování palestinských území Izraelci. Před vypuknutím intifády žilo totiž na 

územích, kde sídlili i Arabové, asi 70 000 Židů, kteří své osady rozšiřovali. 

Krupp píše, že první intifáda propukla 9. prosince 1987 v Gaze a jejím podnětem byla 

dopravní nehoda, při níž se izraelské nákladní auto srazilo s arabským taxíkem, jedoucím do 

pásma Gazy. O život přišli čtyři Palestinci. Ovšem Mendel v knize Náboženství v boji o 

Palestinu uvádí, že nehoda se stala, když do dvou aut s palestinskými dělníky najel izraelský 

obrněný transportér. Mendel dodává, že Izraelci byli obviněni ze záměrného útoku Ahmadem 

Jásínem a dále případ nerozvádí. Krupp ovšem ještě píše, že pozdější vyšetřování prokázalo 

nespravedlivost obvinění.127 

V polovině prosince muslimské bratrstvo v Gaze vydalo rozkaz k lidovému povstání,  

a to pod vedením nově vzniklé organizace Hnutí islámského odporu (Harakat al-mukáwama 

al-islámíja), zkráceně Hamas. OOP tvrdé akce Hamasu odsuzovala,  

i když i ona byla účastna povstání. Do intifády byly zapojeny i organizace Amal  

a Hizballáh. 

Řešení situace izraelskou vládou bylo zprvu velice chaotické a nedostačující. Izraelská 

armáda jednala nějaký čas bez jednotného plánu.128 Intifáda byla ukončena roku 1993 

jednáním s OOP. Druhé povstání bylo podobného rázu. 
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10 Hospodářský a politický rozvoj Izraele od 50. let do současnosti 

Neustálé války a počáteční velká vnitřní nestabilita státu se na hospodářském  

a politickém vývoji Izraele jistě podepsaly. 

Roku 1949 byla sestavena nová vláda Izraele v čele s prezidentem Chaimem 

Weizmannem a ministerským předsedou Davidem Ben Gurionem. Politickými stranami nové 

vlády byly již zmíněné: MAPAJ, Achdut ha-Avoda, Mapam, Komunisté, Cherut, Ecel, 

Liberálové, Pokroková strana, Všeobecní sionisté, Sefardi, Arabové, Jemenitské sjednocení, 

WIZO, Sternův gang, Sjednocená náboženská fronta a Mizrachi. 

Z levicových stran měly největší slovo Mapaj a Mapam, z pravicových Cherut  

a Všeobecní sionisté, z náboženských Mizrachi. 

Náboženské a sekulární strany spolu velice dobře spolupracovaly (za dohodnutých 

podmínek, například omezení vojenské povinné služby pro dívky z ortodoxních rodin…). 

V prvních letech státu prošla vláda několika krizemi, především v období válek (40. - 80. 

léta). Charakteristická pro ni byla nutnost řešit vzrůstající přistěhovalectví, převážně Židů ze 

SSSR (asi 750 000) a z afrických zemí, jako například z Etiopie (asi 100 000). 

V padesátých letech došlo k ekonomickému růstu. Orientace na socialismus byla 

nahrazena propagací kapitalistického rozvoje státu. Po roce 1965 však došlo  

k ekonomickému obratu, vzrostla inflace, nezaměstnanost a hospodářská deprese.129 

Po Suezské válce byla politická situace stejná. Roku 1959 opět zvítězila strana Mapaj, 

jejíž funkce byla silně narušena Lavonovou aférou (ministr obrany Pinchas Lavon měl údajně 

připravovat teroristický útok v Egyptě. Egyptská kontrarozvědka to odhalila  

a odsoudila několik do případu zainteresovaných Židů. Nakonec se ukázalo, že hlavním 

organizátorem nebyl Lavon, ale člen izraelského vojenského zpravodajství Benjamin Gibli). 

Toho se snažili využít všeobecní sionisté a pokrokoví sionisté, kteří se spojili  

v Liberální stranu a ve volbách v roce 1961 získali 17 křesel. Strana Mapaj si však nadále 

udržela výsadní postavení, získala 42 křesel, strana Cherut získala 17 křesel, Národní 

náboženská strana 12 a Mapam 9. 

V roce 1965 měli výsadní postavení Labouristé, Gachal (Guš Cherut-Liberalim, „Blok 

svobody a Liberálů) a Národní náboženská strana.130 
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V 70. letech se stal předsedou vlády Šimon Peres a proběhly další parlamentní volby, 

v nichž zvítězila strana Likud. Tato strana byla a dodnes je zásadně proti jakýmkoliv úpravám 

hranic Izraele, proti vzniku Palestiny jako státu a podporuje zřizování osad. Dalšími stranami 

byly Demokratické hnutí změn, Chadaš a Národní náboženská strana. 

V 80. letech ztroskotala hospodářská politika země (vlivem války). V parlamentních 

volbách zvítězily strany Strana práce, Likud, Techija, Nacionálně-náboženská strana  

a Šas. Novým premiérem se stal Šimon Peres.131 

V 90. letech byla schválena volební reforma. Premiér měl být zvolen přímo voliči. 

Stalo se tak roku 1996. O pět let později byla přímá volba zrušena. 

Vítěznou stranou v parlamentních volbách se stala Strana práce (44 křesel). Za ní byla 

strana Likud a jako třetí Merec.132 

Nový ministerský předseda Jicchak Rabin slíbil ukončení financování osidlování 

okupovaného území, dále slíbil odvrácení války, snížení nezaměstnanosti, hospodářský růst  

a vznik palestinské autonomie na okupovaných územích.133 Slibům ale nedostál. Navíc se 

vystupňovala agresivita Hamasu a Islamistů. Roku 1994 vznikla na konferenci v Oslu dohoda 

o odchodu Izraelců z Gazy a Jericha. Prezidentem palestinské samosprávy se stal Jásir Arafat. 

Roku 1995 byl zavražděn Jicchak Rabin. Premiérem se stal opět Šimon Peres. Roku 

1996 bylo možno volit zvlášť premiéra a zvlášť politické strany. Ve volbách sice zvítězila 

Strana práce, ale premiérem se stal Benjamin Netanjahu ze strany Likud. Ten vytvořil koalici 

s ruskou přistěhovaleckou stranou Jisrael B´Alija a stranou Třetí cesta.134 Roku 1999 se stal 

premiérem Ehud Barak (Netanjahuova pověst byla silně narušena jeho skandály a bojovným 

postojem vůči Palestincům). 

Roku 2001 se stal novým premiérem generál Ariel Šaron (zvaný „Jestřáb“) a byla 

vytvořena koalice Likudu a Strany práce. Probíhala druhá intifáda, která skončila roku 2004 

smrtí Arafata. Došlo ke stažení Izraelců z Gazy. V roce 2005 vystoupil Šaron z Likudu  

a založil stranu Kadima, která chtěla podporovat vznik samostatného palestinského státu. Byla 

ale proti návratu Palestinců do Izraele. Roku 2006 utrpěl Ariel Šaron mozkovou příhodu  

a upadl do komatu (roku 2014 zemřel). Novým premiérem  

se stal Ehud Olmert. 

                                                           
131

 Tamtéž, str. 503-504 
132

 Viz. KRUPP, M. Sionismus a stát Izrael. Praha : Vyšehrad, 1998. s. 176. 
133

 Viz. Gilbert, str. 536. 
134

 Tamtéž str. 577 
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Roku 2006 vypukla druhá libanonská válka, kdy byl z Libanonu ostřelován sever 

Izraele. Vojenské vedení Olmerta selhalo. Navíc byl premiér obviněn z korupce a roku 2008 

rezignoval ze svého postu. 

Roku 2007 se stal izraelským prezidentem Šimon Peres. Vládnoucí stranou byla 

Kadima v jejímž čele stanula Cipi Livni. Netanjahu podepsal koaliční smlouvy se stranami 

Jisrael Bejtejnu, Šas, Stranou práce i s dalšími dvěma náboženskými stranami. 

Roku 2014 se stal novým izraelským prezidentem Reuven Rivlin. Ten pověřil 

Netanjahua sestavením nové vlády. Netanjahu měl podporu stran Kulanu a Jisrael Bejtejnu. 

V březnu 2015 proběhly předčasné volby, ve kterých zvítězila strana Likud v čele 

s Netanjahuem. Druhou nejsilnější stranou se stal Sionistický tábor Jicchaka Herzoga. 
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11 Výhled do budoucna 

Izrael je do budoucna ohrožen mnoha stávajícími i dalšími možnými konflikty, a to jak 

vnitřními, tak i vnějšími. Snad nejvíce viditelným a nejvážnějším konfliktem je vztah mezi 

Židy a převážně palestinskými Araby. Vzhledem k rozšiřování židovských osad na 

palestinských územích a k neustálým útokům Palestinců na židovské obyvatelstvo,  

je pravděpodobné, že konflikt přeroste do další války. Například v létě 2014 došlo 

k válečnému konfliktu tehdy, když byli uneseni a zavražděni tři mladí Izraelci. Konflikt trval 

asi tři a půl měsíce. Dalším konfliktem ohrožujícím zemi jsou rozpory v politické sféře. 

Hlavně mezi pravicovými a levicovými stranami. Zatímco levice je ochotna vyjednávat 

s palestinskými Araby, pravice (pod vedením Netanjahua) je striktně proti jakýmkoliv 

kompromisům s Palestinou. Dalším rozporem v izraelské politice jsou dohady mezi 

sekulárními a náboženskými stranami, které mají odlišný pohled na to, jak by měl fungovat 

stát a jak by měl být prezentován. Dalším, už menším, problémem jsou spory mezi sionisty  

a ne-sionisty, jejichž pohledy na fungování státu se též liší. 

V březnu roku 2015 proběhly další parlamentní volby, od jejichž vítězů se očekává 

výrazná změna v politice státu. Ovšem do budoucna vyhlídky na zlepšení a na mír nejsou 

příliš nadějné. 
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Závěr 

Již od samotného počátku vkročení Židů na území Palestiny, tedy od dob, kdy Jozue 

vkročil se svým lidem do „země zaslíbené“, jsou zde neustálé spory a války. I v diaspoře Židé 

žili v různých sporech a byli pronásledováni. Pronásledování postupně přerůstalo v hon na 

Židy a v nenávistné pogromy, které vyvrcholily v, snad nejhrůznější událost světových dějin, 

a tou byl holokaust. 

Vlivem pronásledování a pogromů vzrůstala touha Židů po vlastní domovině. Vznikl 

sionismus, směr, který usiloval o vytvoření Židovského státu. Sionisté se ze všech sil snažili 

vybudovat stát a získat uznání členských zemí OSN. I přes mnohé potíže se jim to podařilo  

a v roce 1948 byl vyhlášen stát Izrael. 

Jestli si někdo myslel, že vybudováním Židovského státu se vyřeší problém Židů, 

mýlil se. Židé dosáhli svého cíle, ale neustálé útoky na ně pokračují nadále, a to ze stran ne 

jenom Arabských zemí. Dá se říci, že vznikem tohoto státu byla odstartována nová vlna násilí 

na Blízkém východě, která, jak se zdá, nikdy nebude mít konce. Nejde ovšem pouze  

o jednostranný spor, kdy Arabové útočí, a Izrael se brání. Podívá-li se člověk více do nitra 

celého problému, zjistí, že mezi Židy existují skupiny, které podněcují mnoho dalších  

a zbytečných nepokojů mezi palestinským a židovským obyvatelstvem. Dříve to byly 

teroristické skupiny (například Irgun) a v dnešní době jsou to politické strany (například 

strana Likud). Ovšem více útoků pochází ze stran arabského obyvatelstva, a to konkrétně 

nejvíce ze strany Hamásu, který neustále vysílá rakety na izraelské území, či kope podzemní 

tunely, kterými se snaží dostat se do Izraele a útočit… 

Mnoho lidí tvrdí, že spor by se vyřešil, kdyby Izraelci přestali stavět osady  

na palestinských územích, ale je tomu skutečně tak? Vždyť už v květnu roku 1948 Arabové 

prohlásili, že zaženou Židy do moře. Může být tedy arabsko-izraelský konflikt někdy 

vyřešen? Domnívám se, že na tuto otázku neexistuje odpověď. 

Cílem mé práce bylo blíže nahlédnout do historie sionismu a vzniku státu, popsat 

jednotlivé etapy vývoje státu od období králů až po dnes a nahlédnout do jádra arabsko-

izraelských konfliktů. Domnívám se, že jsem stanoveného cíle dosáhla. 
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Příloha č. 1 

Seznam uvedených organizací: 

 

1. Agudat Jisrael – Sdružení Izraele 

2. Achdut Ha Avoda – Jednota práce. 

3. Alliance Israélite Universelle = „Všeobecný izraelský spolek“ 

4. Amal 

5. Arab Highher Committee. 

6. Arabské nacionalistické hnutí v Palestině. 

7. Arabské národní hnutí 

8. Bilu 

9. Bne Moše  - řád Synů Mojžíšových 

10. BUND - židovská organizace složená z židovských proletářů z východní Evropy 

11. Cion Mulé Corps – vojenský jízdní sbor. 

12. Demokratické hnutí změn 

13. Ecel 

14. Ezra 

15. Fatah 

16. Gachal - Guš Cherut-Liberalim, Blok svobody a Liberálů 

17. Hagana – Obrana, obranná milice proti útokům arabských ozbrojených skupin. 

18. HaKneset Hagdolah – Velké shromáždění 

19. Hamagid – první hebrejské noviny 

20. Hamas - Harakat al-mukáwama al-islámíja 

21. HaMizrachi - Merkaz ruchani „duchovní centrum“ nebo Mizrach „zaměřený na 

východ“, náboženská sionistická organizace. 

22. Ha-rešima Ha-mamlachtit 

23. Haskala – židovské osvícenství 

24. HaŠachar – Ranní červánky, hebrejské noviny 

25. Ha-šomer – hlídač, vojenská organizace střežící židovské osady v Galileji a na severu 

země. 

26. Ha-šomer ha-cair – Mladý strážce 

27. Histadrut Haklalit šel Haovdim Beerec Jisrael - Všeobecná federace dělníků v zemi 

Izrael. 

28. Hitachdut 

29. Hizballáh 

30. Chadaš 

31. Cherut 

32. Chibat Cijon – Láska k Sijónu 

33. Chovevej Cijon – Milovníci Sijónu 

34. I.C.A - Jewish Colonisation Association – Židovské kolonizační sdružení 

35. Irgun - Irgun Cvi Leumi be´erec Jisrael – Národní vojenská organizace v zemi izraelské. 

36. Jemenitské sjednocení 
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37. Jewish Company 

38. Jišuv 

39. Joint - American Jewish Joint Distribution Comittee. 

40. Kadima 

41. Kibuš avodah - dobývání práce. 

42. Komunistická strana Palestiny – PKP 

43. Komise z pěti členských zemí - Bolívie, ČSR, Dánsko, Panama a Filipíny 

44. Královští střelci – vojenská organizace. 

45. Labouristé 

46. Lechi 

47. Liberálové 

48. Likud 

49. Mapaj - Strana dělníků země Izrael 

50. Mapam – Sjednocená dělnická strana 

51. Merec 

52. Mikve Jisrael – zemědělská škola 

53. Mossad 

54. Nacionálně náboženská strana 

55. Národní náboženská strana 

56. Národní rada - Vaad Leumi, samosprávný orgán židovského obyvatelstva. 

57. OOP – organizace na obranu Palestiny 

58. OSN 

59. Palmach – Pelugot Hamahatz, úderná síla. 

60. Peelova vyšetřovací komise 

61. Petah Tikva, osada 

62. P.I.C.A - Palestine Jewish Colonisation Association – Palestinsko-židovské kolonizační 

sdružení. 

63. Poalej Cijon – Dělníci Sijónu 

64. Poalej Cijon Smol – Levicoví dělníci Sijónu. 

65. Pokroková strana 

66. Rišon le Cijon – První pro Sijón 

67. Sefardi 

68. Shromáždění reprezentantů - Asefat Hanivrachim. 

69. Sionistický tábor 

70. Sjednocená náboženská fronta 

71. Sjednocení sionisté 

72. Society of Jews 

73. Společnosti k přípravě obyvatelstva  - Hachevra lehachšara ha-jišuv. 

74. Sternův gang 

75. Strana práce 

76. Světová sionistická organizace – SO 

77. Šas 

78. Techija 
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79. UNSCOOP - výbor k projednání palestinské otázky a posouzení práv zvláštního výboru 

pro Palestinu. 

80. Valné shromáždění OSN 

81. WIZO 

82. Židovská agentura pro Izrael – Ha-Sochnut ha-Jehudit le-Erec Jisrael. 

83. Židovská brigáda 

84. Židovská legie - vojenský útvar složený z převážné části ze sionistů z USA, z Británie a 

Palestiny. 

85. Židovský národní fond - Keren Kajemet Le´Jisrael – KKL 
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Příloha č. 2 

Mapy – rozdělení Palestiny: 

 

 

Britské mandátní území 
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Rozdělení britského mandátu na Palestinu a Zajordánsko 
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Rozdělení území podle rezoluce OSN   Rozdělení území po válce za nezávislost 
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Rozdělení území po Šestidenní válce 
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Izrael dnes 


