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Ambasády zahraničních států sídlí 

zpravidla v hlavním městě daného 

státu, což lze pokládat za nepřímý akt 

uznání legitimity i státní suverenity 

hostitelské země. Za hlavní město 

Izraele je považován Tel Aviv, avšak 

přesunem americké ambasády do 

Jeruzaléma Spojené státy před zraky 

mezinárodního společenství de facto 

legitimizovaly Jeruzalém jako oficiálně 

nejdůležitější izraelskou metropoli. 

Tento ostentativní diplomatický krok 

navíc spustil řetězovou reakci. Některé 

další státy totiž nyní zvažují obdobný 

přesun svých ambasád. Diskuze na toto 

téma se rozhořela i v České republice.  

 

Účinnost zákona o přesunutí americké 

ambasády do Jeruzaléma (tzv. 

Jerusalem Embassy Act), který byl 

americkým Kongresem přijat už v roce 

1995, byla až dosud prezidenty USA 

odkládána. Důvodem byla vysoká 

citlivost a napětí vztahů v tomto 

regionu. Situace se ovšem změnila se 

zvolením Donalda Trumpa.  

 

Slavnostní otevření nové ambasády 

USA v Jeruzalémě proběhlo 14. května 

2018, čímž došlo k naplnění slibu 

prezidenta Donalda Trumpa z prosince 

roku 2017. Izraelský premiér Benjamin 

Netanjahu označil přesun americké 

ambasády z Tel Avivu do Jeruzaléma za 

slavnostní den pro Izrael. Ceremoniál 

ovšem doprovázely masivní protesty 

Palestinců, při kterých zahynulo 

několik desítek lidí (Holmes 2018). 

Vyhlášení přesunu ambasády nebylo 

převážnou většinou evropských států 

přijato příliš pozitivně (Cowell 2017), na 

Středním východě se pak ještě více 

prohloubila zášť vůči Izraeli (Al Jazeera 

2018, Reuters 2018). Obavy panují 

zejména z toho, že tento krok může 

zásadně ohrozit plnění rezoluce OSN 

č.2334 z prosince 2016, která po Izraeli 

požaduje, aby ukončil veškerou 

výstavbu židovských osad na 

okupovaném palestinském území. 

Jedná se přitom o první podobné 

nařízení o Palestincích a Izraeli, které 

bylo v Radě OSN přijato (ČTK 2016). 

 

Proč se na první pohled bezvýznamný 

administrativní krok ukazuje jako 

nesmírně důležitý a významný jak na 

poli mezinárodním, tak v poněkud 

uzavřenějším arabsko-židovském 

světě? Odpověď tkví pravděpodobně 

hluboko v historii několik století 

starého konfliktu.  

 

Izraelsko-palestinský konflikt 

Vyhlášení nezávislého Státu Izrael 

v květnu roku 1948 vedlo k eskalaci 

konfliktů mezi židovským a arabským 

světem, které se přetavily do první 

arabsko-izraelské války, když na území 

nově vzniklého státu vpadly armády 

jeho arabských sousedů. Vojska Egypta, 

Jordánska a Sýrie tehdy napadla 

izraelské pluky a několik židovských 
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osad (Morris 2008). Po 10 měsících 

bojů skončila válka ve prospěch státu 

Izrael, který nejenže kontroloval celé 

své území určené OSN rezolucí č. 181, 

ale taky 60 % území přiděleného touto 

rezolucí Palestincům (Cragg 1997). 

Tento konflikt spustil signifikantní 

demografickou změnu a exodus kolem 

700 000 palestinských Arabů, kteří se 

poté stali palestinskými uprchlíky (Frus 

1949). 

 

V roce 1956 proběhla druhá arabsko-

izraelská válka, když Egypt uzavřel 

Suezský průplav, čímž znemožnil 

Izraelcům přístup k Rudému moři. 

V průběhu tzv. Suezské krize Izrael 

úspěšně dobyl Sinajský poloostrov, pod 

tlakem Spojených států a Sovětského 

svazu se ale z území stáhl výměnou za 

znovuobnovení přístupu k průplavu  

a Rudému moři (Sachar 1965). 

 

V roce 1967 shromáždily Egypt, Sýrie  

a Jordánsko své armády u izraelské 

hranice. Egypt znovu zablokoval Izraeli 

přístup k Rudému moři. Zástupci 

Izraele si tyto aktivity vyložili jako 

přípravu k válce, a přistoupili proto 

k preventivnímu útoku (Sachar 1999, 

Terner 1991). Tzv. šestidenní válka 

přinesla Izraeli rozhodující vítězství  

a zisk území Západního břehu Jordánu, 

pásma Gazy, Sinajského poloostrova, 

Golanských výšin a východního 

Jeruzaléma. V pozdějších letech se 

Izrael stáhl ze Sinajského poloostrova  

a v rámci mírových dohod z Osla1 se 

Izraelci začali v 90. letech postupně 

stahovat i z pásma Gazy. V roce 2005 

pak Izrael za vlády Ariela Šarona opustil 

                                                      
1 Mírová dohoda z Osla je klíčový okamžik izraelsko-
palestinského konfliktu. Jedná se o první dohodu 
mezi Izraelci a Palestinci a fakticky je to poprvé, co 
Palestinci uznali existenci Izraele. Dohoda byla 

území pásma úplně (se všemi občany 

Izraele). Od té doby na území pásma 

Gazy žijí pouze Palestinci. Golanské 

výšiny a Západní břeh Jordánu ovšem 

zůstaly pod izraelskou správou až 

dodnes. 

 

Izraelsko-palestinský konflikt trvá již 

více než 70 let a je stále velmi živý. 

Jakýkoliv diplomatický krok – byť na 

první pohled třeba i nevýznamný – tak 

může vést k rozvíření protestů  

a rozpoutání násilí. V průběhu dlouhých 

let konfliktu bylo uzavřeno několik 

dohod. Organizace spojených národů 

sestavila v roce 1947 zvláštní komisi pro 

Palestinu, která připravila plán na 

rozdělení Palestiny na dva státy: 

židovský a arabský (UN 1947). Dle 

tohoto usnesení mělo připadnout 

židům 54 % sporného území, z čehož 

většina byla jen poušť, a zbytek území 

byl určen Arabům. Arabská liga ovšem 

plán OSN na rozdělení palestinských 

území mezi arabský a židovský stát 

odmítla a otevřeně prohlásila, že 

nepřipustí existenci samostatného 

židovského státu v Palestině (Morris 

2008).  

 

Hlavní palestinští aktéři 

Na palestinském území v současnosti 

existuje rozkol mezi dvěma 

organizacemi – jedna působí v pásmu 

Gazy, druhá na Západním pobřeží 

Jordánu. V pásmu Gazy vládne 

palestinská islamistická organizace 

Hamás, jejíž ideologie je silně 

antisemitská. Podle svého statutu ze 

srpna 1988 usiluje o vytvoření 

podepsána mezi Izraelem a Organizací pro 
osvobození Palestiny (OOP) ve Washingtonu dne 13. 
září 1993. 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Izraelsko-palestinsk%C3%BD_konflikt
https://cs.wikipedia.org/wiki/Izraelsko-palestinsk%C3%BD_konflikt
https://cs.wikipedia.org/wiki/Izrael
https://cs.wikipedia.org/wiki/Palestinci
https://cs.wikipedia.org/wiki/Organizace_pro_osvobozen%C3%AD_Palestiny
https://cs.wikipedia.org/wiki/Organizace_pro_osvobozen%C3%AD_Palestiny
https://cs.wikipedia.org/wiki/13._z%C3%A1%C5%99%C3%AD
https://cs.wikipedia.org/wiki/13._z%C3%A1%C5%99%C3%AD
https://cs.wikipedia.org/wiki/1993
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islámského státu na celém území 

Palestiny včetně Izraele, přičemž boj za 

osvobození Palestiny od izraelské 

okupace je představován nikoli jako 

národní záležitost Palestinců, ale jako 

„povinnost každého muslima, ať žije  

v jakékoliv zemi" (ČTK 2011). Hamás je 

i z tohoto důvodu v několika zemích 

světa (Izrael, Kanada, Japonsko, USA) 

na seznamu teroristických organizací. 

Organizace získává příznivce (díky 

svým sociálním programům) zejména  

v sociálně odloučených a chudých 

oblastech pásma Gazy a Západního 

břehu Jordánu.  

 

Právě na Západním břehu Jordánu pak 

působí hnutí Fatáh – hlavní palestinská 

politická organizace považovaná za 

legitimního představitele Palestiny. 

Fatáh a Hamás se nedokážou shodnout 

na přístupu k řešení izraelské otázky, 

a v minulosti proto mezi nimi došlo  

i k ozbrojeným konfliktům. Fatáh se 

totiž hlásí k tradičnímu arabskému 

nacionalismu a (na rozdíl od organizace 

Hamás) nepopírá právo Izraele na jeho 

existenci. Od 90. let prosazuje Fatáh 

umírněnější politiku vůči židovskému 

státu i vstřícný postoj k mírovým 

rozhovorům s izraelskou stranou. 

 

Představitelé Izraele v minulosti byli 

iniciátory mírových rozhovorů  

s palestinskou stranou, problémem ale 

zůstává právě nejednotnost palestinské 

politické reprezentace. Další problém 

tkví v tom, že palestinská autorita 

(zejm. organizace Hamás) dlouhé roky 

podněcovala svůj lid proti Izraeli, a to až 

do bodu, kdy je téměř nemožné 

navrhnout jakýkoliv kompromis mezi 

Izraelem a Palestinou. Palestinská 

autorita od 90. let cíleně investovala do 

propagandy a delegitimizace Izraele  

(např. šíření informace, že Zeď nářků 

nemá pro Izrael žádný náboženský 

význam) (TOI 2014). Palestinský lid je 

tak nyní ve své většině přesvědčen, že 

židovský lid nemůže uplatnit na 

současné izraelské území žádné 

historické právo (Toameh 2015). 

 

 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Z%C3%A1padn%C3%AD_b%C5%99eh_Jord%C3%A1nu
https://cs.wikipedia.org/wiki/Z%C3%A1padn%C3%AD_b%C5%99eh_Jord%C3%A1nu
https://cs.wikipedia.org/wiki/Z%C3%A1padn%C3%AD_b%C5%99eh_Jord%C3%A1nu
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Význam města Jeruzalém  

v judaismu a islámu 

Právě Jeruzalém je však v židovském 

učení uváděn jako nejsvatější místo na 

zemi už od dob starověku. Židé žijí na 

území Izraele již skoro 4000 let. Během 

těchto tisíciletí byl Jeruzalém 

několikrát zničen a znovu vybudován, 

ale přítomnost židů z tohoto území 

nikdy nevymizela (IJS 2018). Bez 

ohledu na to, kde na světě se nacházejí, 

je to právě Jeruzalém, v jehož směru 

židé vysílají třikrát denně své modlitby. 

Samotné Židovské písně  

a žalmy (Žalm 126, Tóra) obsahují 

několik referencí na toto svaté místo  

a všechny oslavy jejich nejdůležitějších 

svátků končí slovy „Ať se sejdeme příští 

rok v Jeruzalémě!" (Lind 2014). Židé 

jako národ dlouho snili o návratu do své 

země, což vyplývá i ze závěrečných slov 

izraelské národní hymny „Ha Tikvah"  

(v překladu Naděje): „Žít jako svobodní 

lidé v naší vlastní zemi, Zionu  

a Jeruzalémě." 

 

Rovněž v islámském učení má však 

Jeruzalém, vedle poutních míst Mekky 

a Mediny, velmi silný náboženský 

význam. Islámská tradice praví, že 

prorok Muhammad navštívil toto místo 

během jedné z jeho nejdůležitějších cest  

a vzestoupil z tohoto místa do nebe. 

Později proto určil mešitu Al-Aqsa  

v Jeruzalémě jako první místo, ke 

kterému by se měli muslimové modlit 

(Huda 2018). Podle Shahih al Bukhari – 

jedné ze šesti knih o výrocích  

a činnostech Proroka Mohameda – 

vzkázal Mohamed, že jsou jen tři 

posvátná místa, která by měl každý 

muslim zahrnout do svých cest. Těmi 

jsou města Mekka a Medina v Saudské 

Arábii a mešita Al-Aqsa v Jeruzalémě 

(Huda 2018). Jeruzalém je tedy pro 

muslimy jedním ze tří nejsvětějších 

míst na Zemi. 

 

Obě strany sporu – Izrael i Palestina – 

tedy považují za zcela legitimní 

prohlásit Jeruzalém za své hlavní 

město. Američané svým diplomatickým 

gestem demonstrovali v této věci svou 

podporu Státu Izrael. Navázaly tím na 

dlouholetou tradici rozvoje úzkého 

spojeneckého vztahu mezi zeměmi. 

 

Izraelská lobby a zahraniční 

politika USA 

Počátek pomoci Izraeli ze strany USA je 

možné spatřit už během formování 

státu Izrael. Prezident Harry Truman  

v roce 1947-1948 podpořil a schválil 

plán OSN na rozdělení palestinského 

území mezi arabským a židovským 

národem. V té době to byl riskantní 

krok, protože ještě nebylo jisté, zda 

Izrael boj o svou nezávislost vyhraje. 

Jedním z důvodů podporování vzniku 

státu Izrael byla americká praxe vývozu 

demokracie a jejích hodnot podnícená 

rovněž přesvědčením, že po událostech 

holokaustu mají Izraelci na vybudování 

vlastního státu morální nárok (Lipson 

1996). Od roku 1973 pak Washington 

poskytl Izraeli tolik pomoci, kolik 

žádnému jinému státu. Izrael se stal 

největším příjemcem přímé 

ekonomické a vojenské asistence z USA. 

Např. mezi roky 2012-2016, Izrael přijal 

200 miliard dolarů (Greenbook U.S.). 

 

Celková přímá pomoc USA Izraeli tvoří 

asi pětinu rozpočtu zahraniční pomoci 

Spojených států. Tyto hodnoty jsou 

k zamyšlení především vezmeme-li  

v úvahu, že je Izrael 31. největší 

ekonomikou světa (Irsko zastává 
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v žebříčku 34. místo, Dánsko 35., 

Singapur 36.) (Světová banka 2017).  

Washington ale poskytuje Izraeli 

především konzistentní diplomatickou 

podporu. Od roku 1972 vetovaly 

Spojené státy 42 rezolucí Rady 

bezpečnosti OSN, které byly kritické 

vůči Izraeli (Neff 2017). Kromě 

aliančních důvodů v dobách války je 

velmi obtížné najít důvod, proč by měla 

jedna země poskytovat druhé zemi tolik 

materiální a diplomatické podpory. 

 

Silná podpora Izraele ze strany 

amerických partnerů je výsledkem tzv. 

proizraelské lobby. Pod pojmem 

„lobby" se rozumí volná koalice 

individuálních lidí a organizací, kteří 

aktivně pracují na utváření americké 

zahraniční politiky v pro-izraelský 

směr, resp. ve prospěch izraelských 

zájmů. Jádro lobby tvoří američtí židé  

a některé klíčové organizace, jako 

AIPAC (American Israel Public Affairs 

Committee) či CPMJO (Conference of 

Presidents of Major Jewish 

Organizations), jež jsou řízeny lidmi, 

kteří obecně podporují aktuální vládu 

izraelské středo-pravé strany „"Likud" 

(Birnbaum, Newell 2001).  

 

Proizraelská židovská lobby (zejména 

AIPAC) je v americkém Kongresu 

extrémně efektivní. Mezi samotnými 

kongresmany je tato lobby považována 

za jednu z nejvlivnějších dokonce  

už po několik desetiletí.2 V americkém 

prostředí mohou zájmové skupiny 

tvarovat politiku mnoha cestami – 

lobbováním zvolených reprezentantů, 

finančním přispíváním na kampaně, 

                                                      
2 V roce 1997 prováděl Magazín Fortune v Kongresu 
výzkum efektivity lobbingových organizací, ve 
kterém skončil AIPAC hned na druhém místě za 

ovlivňováním veřejného mínění apod. 

Proizraelské lobby je v USA tak 

úspěšné, protože má širokou síť 

členských organizací, které jsou navíc 

schopné rychlé mobilizace. Naproti 

tomu působení pro-palestinských 

lobbistických skupin v USA lze označit 

spíše za marginální, což dělá práci 

proizraelské lobby ještě jednodušší 

(Kampeas 2018). Klíčový je ovšem velký 

vliv proizraelské lobby v americkém 

Kongresu, kde je stát Izrael de facto 

imunní vůči kritice. Má zde totiž mnoho 

hlasitých zastánců. Například bývalý 

člen Sněmovny reprezentantů Dick 

Armee v září 2002 prohlásil: „Moje 

největší priorita v rámci zahraniční 

politiky je ochrana Izraele" (Tapper 

2002). 

 

Jak již bylo řečeno, prezident Donald 

Trump se jako první z prezidentů USA 

rozhodl pro historický krok – přesun 

americké ambasády z Tel Avivu do 

Jeruzaléma. Již v rámci prezidentské 

kampaně zahrnul Donald Trump 

realizaci tohoto přelomového kroku do 

svých předvolebních slibů (Beaumont 

2016). Za zmínku stojí rovněž fakt, že se 

v Trumpově okolí pohybuje mnoho lidí 

s vazbami na židovskou obec. Je mezi 

nimi například ministr financí Steven 

Mnuchin, šéf Národní Ekonomické 

Rady Gary Cohn, zvláštní zmocněnec 

pro mezinárodní vyjednávání Jason 

Greenblatt, hlavní politický poradce 

Stephen Miller a zvláštní Trumpův 

asistent Avrahm Berkowitz, který má 

příbuzenské vazby na členy AIPAC. 

Jeho bratranec je totiž Howard 

Friedman – první ortodoxní židovský 

American Association of Retired Persons, která má 
33 milionů členů, díky čemuž může velmi silně 
promlouvat do tvorby nových zákonů (Horna 2010). 
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prezident AIPAC (Jewish Insider 2017). 

Hlavní poradce amerického prezidenta 

je pak ortodoxní žid a Trumpův zeť 

Jared Kushner.  

 

Reakce mezinárodních aktérů 

Zdá se, že Trumpova administrativa 

plní mnoho položek z agendy AIPACu: 

přesun ambasády do Jeruzaléma, 

odstoupení od jaderné dohody s Íránem 

či ostrá rétorika vůči těm členům OSN, 

kteří kritizují americkou proizraelskou 

zahraniční politiku a obhajují Palestinu 

(Mearsheimer, Walt 2006).  

 

Mezi velmi hlasité kritiky americké 

zahraniční politiky patří poměrně 

logicky zejména arabské státy, tradičně 

v čele s Tureckem prezidenta Recepa 

Tayyipa Erdogana. Tamní ministerstvo 

zahraničí zhodnotilo ve svém oficiálním 

prohlášení přesun americké ambasády 

do Jeruzaléma jako neoprávněný se 

slovy: „Odsuzujeme toto rozhodnutí, 

které porušuje mezinárodní právo  

a všechny relevantní rezoluce OSN" 

(Aydogan 2018). Vezmeme-li v úvahu 

turecké aktivity v Jeruzalémě, jiné 

oficiální stanovisko Turecka se ani 

nedalo očekávat. Téměř ihned po 

přesunutí americké ambasády do 

Jeruzaléma začalo Turecko spolu se 

Spojenými Arabskými Emiráty  

a Saudskou Arábií investovat (zhruba 

čtvrt miliardy dolarů) do renovace 

tamních islámských památek (Visser 

2018). Erdoganův režim financuje 

velkou část tzv. dawa aktivit (misijní 

charity) v Jeruzalémě za účelem 

vybudování pozice Turecka jakožto 

regionálního hegemona. Součástí této 

strategie je i podpora islámské kultury 

ve městě Jeruzalém. 

 

Turecko má obecně ambice působit na 

Blízkém východě jako lídr a odvážnými 

diplomatickými gesty se proto snaží 

navodit vizi Turecka jako ochránce 

islámského obyvatelstva. Takovýmto 

ostrým diplomatickým gestem bylo 

bezpochyby vyhoštění izraelského 

velvyslance po tom, co vyvrcholila 

konfrontace Izraele s palestinskými 

protestujícími (Fahim, Eglash 2018). 

Izrael reagoval na tento krok analogicky 

– vyhoštěním tureckého velvyslance  

z Izraele. Úroveň vzájemných vztahů 

nebyla ani před incidentem příliš 

vysoká, což potvrzuje i článek 

konzervativního tureckého deníku 

„Yeni Safak“, kde byl zveřejněn článek  

s přáním vytvořit pětimilionovou 

islámskou armádu, která zaútočí na 

Izrael ze všech front (Merkezi 2017). 

Tyto noviny jsou známé svou 

náklonností k prezidentovi Erdoganovi 

a údajně slouží jako prodloužená ruka 

zahraniční politiky Erdoganovi strany 

AKP (Tziarras 2015).  

 

Kritice byly proizraelské diplomatické 

kroky USA podrobeny i na půdě 

Valného shromáždění OSN, a to už 

v prosinci loňského roku. „Nezávaznou 

rezoluci, která odsuzuje americké 

uznání Jeruzaléma za hlavní město 

Izraele, podpořilo v OSN 128 zemí, 

devět bylo proti, 35 států se zdrželo 

včetně České republiky“ (iDnes 2017). 

Přesun americké ambasády do 

Jeruzaléma byl předmětem kritiky 

některých světových státníků také na 

posledním Valném shromáždění OSN 

na konci září. Například francouzský 

prezident Emmanuel Macron označil 

krok za jednostrannou iniciativu 

přispívající k prohlubování konfliktu 

mezi Izraelem a Palestinou. Podle 

https://zpravy.idnes.cz/valne-shromazdeni-osn-spojene-staty-jeruzalem-izrael-pfu-/zahranicni.aspx?c=A171221_180821_zahranicni_ert
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Macrona „neexistuje žádná vhodná 

alternativa k řešení tohoto konfliktu 

v podobě dvou států, tedy vytvoření 

nezávislého palestinského státu po 

boku Izraele a s Jeruzalémem jakožto 

společným hlavním městem“ (youtube, 

Valné shromáždění OSN, září 2018). 

 

Rovněž Evropská unie připravovala 

společné oficiální prohlášení všech 28 

členských států EU, které mělo být 

kritické vůči přesunu americké 

ambasády do Jeruzaléma. Maďarsko, 

Rumunsko a Česká republika nicméně 

toto jednotné usnesení zablokovaly 

(Ravid 2018). Evropa tedy zůstala v této 

věci fragmentovaná a jednotné 

stanovisko za všechny členské státy 

vydáno nebylo. Ačkoliv se Rakousko 

nepodílelo na odmítnutí společného 

prohlášení členských států EU, 

reprezentanti Rakouska se zúčastnili 

oslav přesunu americké ambasády 

v Jeruzalému spolu se zástupci 

Maďarska, Rumunska a Česka (Landau 

2018). 

 

České specifikum 

V kontextu Evropské unie je Česká 

republika jedním z nejbližších spojenců 

Izraele. České politické a společenské 

elity často vyzdvihují izraelskou 

demokracii a způsob, jakým dokázal 

izraelský stát skloubit demokratický 

systém s nezbytnými bezpečnostními 

taktikami, které mají zajistit jeho přežití 

v nepřátelském prostředí. Je to právě 

kombinace západních liberálních 

hodnot a „realistického“ přístupu  

k bezpečnostním otázkám, o kterou 

řada českých politiků usiluje (ÚMV 

2017). 

 

Když na jaře roku 2012 navštívil Prahu 

izraelský premiér Benjamin Netanyahu, 

prohlásil, že Izrael nemá v Evropě 

lepšího přítele, než je Česká republika 

(Kálal 2012). Netanyahu měl k tomu 

pádné důvody, neboť česká diplomacie 

se od oficiální politické linie EU týkající 

se izraelsko-palestinské otázky 

pravidelně odchyluje.  Poslední příklad 

této praxe je již zmíněné zablokování 

kritického usnesení 28 států EU vůči 

Izraeli (TOI 2018).  

 

Proizraelské kroky ČR lze chápat jako 

ozvěnu nadstandardních vztahů Prahy 

a Tel Avivu, jež mají kořeny už ve 

dvacátých letech minulého století. 

Izraelská intelektuální veřejnost si 

dodnes připomíná prvního 

československého prezidenta Tomáše 

G. Masaryka, který proslul silnou 

podporou sionistického hnutí. Silnou 

vazbu nepřerušila ani druhá světová 

válka (Šlechta 2012).   

 

Zajímavou kapitolou v dějinách česko-

izraelských vztahů představuje 

vojenská pomoc nově vzniklému státu 

Izrael, která probíhala pod krycím 

označením „DI" (Důvěrné Izrael). Od 

února do listopadu 1948 tehdy dodávala 

Česká republika zbraně, letadla  

a vojenský materiál. Zajišťovala i výcvik 

izraelských vojenských specialistů. 

Celkově prošlo vojenským výcvikem pro 

budování izraelské brigády 1 335 osob 

(Vykoukal 2012). Od konce roku 1948 

spolupráce s Izraelem z politických 

důvodů stagnovala a v roce 1967 

přerušilo Československo diplomatické 

vztahy s Izraelem na nátlak Moskvy po 

tzv. šestidenní válce (MZV ČR 2015).  

 

https://www.youtube.com/watch?v=pfrXzsfIEW0
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Novou kapitolu československo-

izraelských vztahů otevřela až Sametová 

revoluce. Prezident Václav Havel už ve 

svém prvním novoročním projevu  

v roce 1990 vyjádřil touhu po obnovení 

diplomatických vztahů s Tel Avivem. Od 

počátku 90. let tak docházelo  

k postupnému obnovování vzájemných 

obchodních a ekonomických styků.  

V současné době prožívá česko-

izraelské spojenectví velmi příznivé 

období. Vedle čisté obchodní výměny je 

pak pro Česko zajímavý rovněž příjem 

plynoucí z izraelské turistiky. Izraelci 

totiž patří mezi TOP 10 národů 

navštěvujících ČR (Business Info 2018).  

 

Závěr 

Izraelsko-palestinský konflikt trvá už 

několik desetiletí. Hlavním důvodem je 

území (zejména město Jeruzalém), 

které si oba národy nárokují kvůli jeho 

silnému náboženskému významu. 

Situace je velmi citlivá, a proto by měl 

být jakýkoliv krok, který v oblasti 

podniknou mezinárodní aktéři opravdu 

pečlivě promyšlený.  

 

Přesunutí americké ambasády se ovšem 

takovýmto krokem býti nezdá. To, že 

USA tímto diplomatickým gestem 

oficiálně přiznaly Jeruzalém jako hlavní 

město Izraelcům, bezpochyby oddálilo 

možnost dosažení mírové dohody mezi 

Izraelem a Palestinou. V tomto duchu 

se nesla i poměrně hlasitá kritika USA 

ze strany mezinárodního společenství. 

 

Zdánlivě pouhý administrativní akt 

navíc podnítil jakýsi „legitimizační 

proces“ státu Izrael. 19. července 2018 

totiž přijal izraelský parlament zákon, 

který definuje zemi jako výlučně 

židovský stát. „Izrael je historickou 

vlastí židovského lidu, který v něm má 

výlučné právo na sebeurčení,“ uvádí 

zákon přijatý po několikaměsíční 

vyostřené debatě (ČTK 2018). Nová 

norma určuje, že „sjednocený a celý“ 

Jeruzalém je hlavním městem země. 

Arabštině přiznává zákon speciální 

status, takže v situaci, kdy 1,4 milionu 

izraelských muslimů mluví arabsky, je 

nadále možné jejím prostřednictvím 

komunikovat s úřady (ČT24 2018). 

Jediným oficiálním jazykem Státu 

Izrael se ovšem stává hebrejština.  

 

V jasné kontradikci je pak nový zákon 

vůči rezoluci OSN č. 2334 (zmíněné 

v úvodu textu). Zakládání židovských 

osad totiž prohlašuje za národní zájem. 

„Budeme v Izraeli nadále zajišťovat 

dodržování lidských práv, ale většina 

má také svá práva a většina rozhoduje,“ 

hájil nové standardy premiér Benjamin 

Netanjahu (ČTK 2018). Se zákonem  

o národním státu ostře nesouhlasí 

arabští poslanci, kteří reprezentují 

právě onu zbývající menšinu – 25 % 

nežidovského obyvatelstva Izraele 

(převážně Arabů). Smír mezi židovským 

a muslimským obyvatelstvem regionu 

je tak nyní takříkajíc v nedohlednu. 
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