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Anotace 

V předložené práci je v  hlavní míře zpracován historický vývoj Státu Izrael a 

navrhovaná trasa pro cestovní kancelář. V první části jsou výstižně popsány geografické, 

geologické, hydrologické a klimatické poměry Izraele. Ve druhé části je zpracovaná 

historie Izraele od pravěku až do roku 1948. V další části je zpracovaná historie 

samostatného židovského státu od roku 1948 až do současnosti. V poslední části je 

zpracován návrh trasy po Izraeli pro cestovní kancelář. 

Klíčová slova: historický vývoj, návrh, Stát Izrael, cestovní kancelář 

 

Summary 

This thesis is in main reason about historical progression of the State of Israel and 

about suggestion tour for travel agency. In the firts part there is an explanation of 

geography, geology, hydroloy and climate in Israel. The second part is about history of 

Israel from prehistoric ages till the year 1948. The next part is about history of independent 

jewish country from 1948 till this time.  In the last part there is suggestion of tour in Israel 

for travel agency. 

Keywords: historical progression, suggestion, the State of Israel, travel agency 
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1 Úvod 

Při výběru bakalářské práce jsem věděla, že chci psát o nějaké zahraniční zemi. Ne o 

ledajaké zemi, ale protože mám ráda historii, tak o zemi, která by byla z historického 

hlediska velmi zajímavá. Také jsem si chtěla vybrat zemi, kam běžně každý nejezdí a má o 

ní jen povrchní informace. Vybrala jsem si Stát Izrael, které tohle všechno splňuje. Je to 

země, která nemá pouze velmi zajímavou historii, ale je i opředená mnoha mýty. Je to 

země mnoha kontrastů. Země, která ač na svou velikost je geograficky neuvěřitelně 

rozmanitá. Co si ale všichni lidé na světě vybaví, když se řekne Izrael? Já si myslím, že je 

to neutichající izraelsko-arabský konflikt, boj o mír a v neposlední řadě jediný židovský 

stát na světě. Stát Izrael k sobě přitahuje poutníky ze všech koutů Země. Je to proto, že se 

zde nachází svatá místa tří nejrozšířenějších monoteistických náboženství. Těmi 

náboženstvími jsou islám, judaismus a křesťanství. Bohužel soužití muslimů a Židů je 

velmi obtížné, dalo by se říct i nemožné. 

Cílem téhle bakalářské práce je navrhnout uskutečnitelnou trasu po téhle nádherné 

zemi, kterou by případně mohla využít i nějaká cestovní kancelář. Cílem také je nastínit 

zajímavou a složitou minulost Izraele. V práci se věnuji nejen starověké a středověké 

historii. Věnuji se i historii 20. a 21. století. Stoletím, kdy samostatný židovský stát vznikl 

a začaly snad největší nepokoje a války o mír, které trvají dodnes, a jejich konec se neblíží. 

Války a nepokoje, které jsou snad nejdéle trvající v celé té dlouhé historii Svaté země. 

Cílem také je navrhnout uskutečnitelnou trasu po téhle nádherné zemi, kterou by případně 

mohla využít i nějaká cestovní kancelář. 
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2 Izrael z pohledu zeměpisného a geologického 

2. 1 Základní informace  

Erec Jisrael, Svatá země, Zaslíbená země, Judea, Palestina, Stát Izrael – tak odlišně 

se v průběhu historie nazývalo malé území na křižovatce tří kontinentů (Čeřovský et al. 

1999).  

          Když se řekne Svatá země, nemyslí se tím pouze území Státu Izrael (obr. 1). Tento 

název zahrnuje území Státu Izrael, palestinská autonomní území, část Jordánska a Sinajský 

poloostrov patřící Egyptu. Její hranice se táhnou od Středozemního moře na západě do 

vnitrozemí přes jordánské pouště a od Genezaretského jezera na severu k jižnímu výběžku 

Sinajského poloostrova (Inman, McDonald 2008). 

 

                                             Obr. 1: Území Státu Izrael [internet 1] 



3 

 

Území dnešního Izraele je místem, kde se zrodily dvě monoteistické náboženství, 

křesťanství a judaismus a kam se rozšířil islám. Po staletí bylo toto území předmětem 

nájezdů sousedních civilizací ať už egyptské, babylonské či osmanské říše, které byl Izrael 

součástí až do 20. století (Pojar, 2009). 

Stát Izrael vznikl 14. května 1948, na základě rezoluce Valného shromáždění OSN 

z 29. listopadu 1947, po skončení britského mandátu nad Palestinou. Název Izrael je 

odvozen od jména patriarchy Jákoba, který jméno obdržel po zápasu s Bohem. Hebrejsky 

Jisra´el znamená, Bůh bojuje. Jméno postupně přešlo nejprve na 12 izraelských kmenů a 

později i na celý izraelský národ. V roce 1948 si ho nový stát dal do oficiálního názvu. 

Izrael se ustavil jako židovský stát, ale asi 1/5 obyvatel tvoří občané muslimského a 

v menší míře i křesťanského vyznání (Pojar, 2009). 

2. 2 Geografie 

             Izrael se nachází na Blízkém východě v jihozápadní Asii (obr. 2), při pobřeží 

Středozemního a Rudého moře. Na severu sousedí s Libanonem, na 

severovýchodě se Sýrií, na východě s Jordánskem, na jihozápadě s Egyptem 

a palestinským územím jak na východě (Západní břeh Jordánu) tak na 

západě (Pásmo Gazy) (Pojar, 2009).  

Stát Izrael má rozlohu 21 994 km2. Žije zde 7 337 000 obyvatel, kteří 

považují za hlavní město Jeruzalém. Mezinárodně uznávaným hlavním městem je však Tel 

Aviv – Jaffa (Pojar, 2009). 

Na severovýchodě země v oblasti řeky Jordán, leží Golanský výšiny s nejvyšším 

vrcholem Har Hermon (2224 m) (Pojar, 2009). Na severu se rozkládá bohatě členěná 

pahorkatina Galeleje s nejvyšším oficiálním vrcholem Izraele, horou Meron vysokou 1 208 

m (Čeřovský et al. 1999). Jižně od Galileje se nachází Jezreelské údolí, které se táhne od 

pobřeží Středozemního moře směrem do Jordánského údolí. Jezreelské údolí odděluje 

Galileu od Samařské vysočiny na níž na severozápadě navazuje Karmelské pohoří. Na jihu 

je Judská poušť, na kterou plynule navazuje poušť Negev rozkládající se zhruba na 

polovině území Izraele. 

Negevská poušť je většinou písečná a kamenitá, na jih od Gazy též solná. V této 

poušti nalezneme spoustu kaňonů, skalnatých vrchů a vádí (sezónní řečiště). 

Obr. 2 – Stát 
Izrael ve světě 
internet [10] 
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Nejzajímavějším úkazem Negevské pouště jsou její tři krátery: Ramon, Velký kráter a 

Hakaton. Ramon je největším kráterem svého druhu na světě a stejně jako Velký kráter má 

protáhlý podélný tvar. Nejmenší z nich má přibližně kruhový tvar. Krátery vznikly 

převážně erozí, typem deprese, které se říká makteš. Tento typ vzniká působením rušivých 

vlivů trvajících miliony let (Čeřovský et al. 1999). 

2. 3 Hydrologie 

Říční síť Izraele není příliš rozvinutá, tvoří ji většinou krátké, nepříliš vodnaté toky. 

Většina řek má nepravidelný režim odtoku – nejvíce vody mají v zimě, v době tání a dešťů. 

Nejvýznamnější a nejdelší řekou Izraele je řeka Jordán. Jordán je dlouhý asi 320 km a jeho 

povodí zaujímá 17 300 km2 (internet 1). Pramení na úpatí Golanských výšin na hranicích 

Sýrie a Libanonu. Vzniká spojením tří řek: Nachal Senir, Nachal Hermon a Nachal Dan. 

Poslední jmenovaná je nejdůležitějším zdrojem vod Jordánu (Čeřovský et al. 1999). 

Řeka Jordán napájí tři jezera. Nejprve je to nejmenší a nejsevernější jezero Hula, 

poté Galilejské jezero, které je svou hladinou -212 m pod úrovní světového oceánu nejníže 

položeným sladkovodním jezerem na světě. Nakonec se Jordán vlévá do bezodtokového 

jezera zvaného Mrtvé moře. 

V pouštních oblastech se nacházejí vádí, které může přívalový déšť změnit v řečiště 

divokých kalných proudů. 

V Galileji nalezneme pozůstatky dávné sopečné činnosti, teplé až horké prameny. 

Nejznámější lokalitou je Chammat Gader při hraniční řece s Jordánskem, Jarmuk. Prameny 

jsou sirnaté a nejteplejší má 51 °C. 

Zemi Izrael na západě omývá Středozemní moře, které je zároveň přirozenou hranicí 

státu. Na jihu je malé pobřeží Akabského zálivu náležící Rudému moři (Čeřovský et al. 

1999). 

2. 4 Klima 

Podnebí v Izraeli je velmi rozmanité. Na severu, severozápadě a západě je podnebí 

středomořské s horkým a suchým létem (duben až září) a chladnou a deštivou zimou 

(listopad až únor). Na jihu a východě je podnebí subtropické. Podnebné rozdíly jsou velmi 

značné. Har Hermon je v zimě pokrytý sněhovou přikrývkou a srážky jsou poměrně 

vysoké. Jižní oblasti se subtropickým podnebím mají srážky minimální (Pojar, 2009). 
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Nejčastější srážky jsou od prosince do února. Od června do září bývají srážky nulové. 

Nejvlhčím místem je severní Galilea a nejsušší je jižní část Negevské pouště v údolí 

Arava. Nejteplejší oblasti najdeme v příkopové propadlině Jordánského riftu. (Čeřovský et 

al. 1999). Nejvhodnějším obdobím pro návštěvu země je tak období od konce března do 

konce května a říjen, kdy teploty nejsou vysoké a kdy neprší (Pojar, 2009). 

2. 5 Geologie 

Dnešní Izrael se začal formovat již ve třetihorách, kdy se začala Arábie oddělovat od 

Afriky a tím vzniklo Rudé moře. Před 5 miliony lety začala na pevnině vznikat příkopová 

propadlina, jež probíhá v délce asi 6 000 km z Libanonu do údolí Jordánu a dále pokračuje 

Rudým mořem a východoafrickou Velkou příkopovou propadlinou až do Mozambiku 

(Šust, 2008). 

Podklad pobřeží Izraele se skládá z písčitých a hlinitopísčitých naplavenin, ale 

většina země je pokryta sedimentárními horninami druhohorního a třetihorního stáří. Jedná 

se zejména o vápence, v nichž se činností vody vytvořily typické nadzemní i podzemní 

krasové útvary. Místy usazeninami prorazily čediče. Na jihu země se nachází Negevská 

poušť s horninovým podložím překryté mocnými vrstvami spraše, která je při správném 

zavlažování velmi úrodná (Čeřovský et al. 1999). 

Co se týká ložisek nerostného bohatství, nalezneme zde ložiska fosfátů, měděných 

rud, ropy a zemního plynu. Zvláštním zdrojem nerostných surovin je Mrtvé moře z něhož 

se pomocí odpařování a jiných technologií těží potaš, sůl kamenná, hořčík a bromidy 

(Čeřovský et al. 1999). 

2. 6 Mrtvé moře 

Yam ha-Melah je hebrejský název pro Mrtvé moře, který v překladu znamená Slané 

moře (Cílek, 2006). Mrtvé moře ve skutečnosti není moře, ale bezodtokové slané jezero 

(Čeřovský et al. 1999). Je 65 km dlouhé a v nejširším místě má 18 km (Pojar, 2009). Je to 

nejnižší část Velké příkopové propadliny, která je v této oblasti nazývaná Západoarabským 

riftem. Mrtvé moře je nejhlubší suchozemská deprese a jeho současná hladina je -409 m 

pod úrovní hladiny světového oceánu. 
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Po celou dobu historie Mrtvého moře u něj dochází k poklesům a vzestupům jeho 

hladiny v měřítku několika desítek metrů (Cílek, 2006). Jeho předchůdcem bylo jezero 

Lisan, které během poslední doby ledové zaujímalo celou plochu deprese od Galilejského 

jezera až k jižnímu cípu Mrtvého moře (Šust, 2008). Jezero bylo úzké, ale 220 km dlouhé. 

Jeho hladina v době největšího rozmachu dosahovala výšky 230 m nad současnou hladinou 

Mrtvého moře (Cílek, 2006). Přestože hloubka jezera byla značná, nástupem suchého 

klimatu na konci poslední doby ledové, jezero začalo postupně vysychat. K zániku jezera 

však nedošlo. Rozdělilo se na dvě dnes velmi známá jezera. A to na jezero Galilejské a 

Mrtvé moře (Šust, 2008). 

Zhruba uprostřed Mrtvého moře (obr. 2) leží poloostrov Lisan. Tvar dna je určován 

jednak hojným výskytem solných pňů a jednak dodnes aktivními tektonickými pohyby. 

Maximální hloubka dna činí -730 m což je 324 m pod hladinou jezera (Cílek, 2006). Mrtvé 

moře obsahuje velké množství minerálů a je nejslanějším jezerem a mořem na světě.  

Slanost moře je 30 % a hladina se díky zmenšujícímu přítoku vody a vysokému stupni 

odpařování stále snižuje (Pojar, 2009). Největší zastoupení minerálů v jezeře má chlorid 

hořečnatý (kolem 50 %), chlorid sodný a chlorid draselný. Dále se zde vyskytují bromid 

hořečnatý, uhličitan draselný a další minerály (Šust, 2008).  

Vysoká salinita moře, která je přibližně 10 krát vyšší než u ostatních moří nedovoluje 

život žádným rybám ani jiným živočichům (Kučera, 2006). Přežít v těchto podmínkách 

dokáže jen 11 druhů vysoce specializovaných mikroorganismů (Čeřovský et al. 1999). 

 

                       Obr. 3: Mrtvé moře [internet 2] 
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3 Izrael z pohledu historického 

3. 1 Nejstarší období 

Oblast, ve které se dnes nachází Stát Izrael a palestinská území, je součástí tzv. 

Úrodného půlměsíce. Je to pás území, který se táhne od Egypta přes Syropalestinu, jižní 

Turecko až po Mezopotámii. Právě zde nalezneme stopy činnosti dnešního člověka (Homo 

sapiens sapiens) staré přes 50 000 let. Nachází se zde i nejstarší městská aglomerace i 

opevněná centra jako více než 10 000 let staré Jericho. Pobřeží Středozemního moře, zvané 

ve starověku Kanaán, bylo také po tisíciletí křižovatkou civilizací – egyptské, akkadské, 

chetitské, asyrské, babylonské, perské a dalších. Střetávaly se zde nejrůznější etnické 

skupiny i národy a starověké, středověké i moderní velmoci se vždy snažily tuto oblast 

ovládnout. Tímto jsou dány pohnuté dějiny tohoto území, umocněné skutečností, že zde 

vznikla dvě světová monoteistická náboženství – judaismus a křesťanství – a jedno 

monoteistické, islám, které se sem rozšířilo z nedalekého Arabského poloostrova (Pojar, 

2009). 

Doklady nejstaršího trvalého lidského osídlení jsou zachovány v Jerichu, Beidze a na 

řadě dalších míst. Jsou datovány do období 8000-6000 př. n. l., tedy období mladší doby 

kamenné (neolit). Vyvíjela se zde tzv. natufská kultura, která byla charakteristická 

vesnicemi s vysokými obrannými zdmi. Kolem r. 6700 př. n. l. se objevuje hrnčířství, které 

vystřídalo kamenné nádoby (Čeřovský et al. 1999). V pozdní době kamenné (eneolitu) a 

době měděné, v letech 4300–3500 př. n. l., zde rozkvétala ghassúllsko-beerševská kultura, 

v níž byly kamenné nástroje vystřídány měděnými (Pojar, 2009). 

Ve 3. a 2. tisíciletí př. n. l. se zvětšovala síť vesnic a jejich vzájemný obchod 

s měděnými výrobky a později bronzovými se stále rozšiřoval, což vedlo k sociální a 

kulturní různosti (Čeřovský et al. 1999). Vznikají městské státečky a zemi obývají 

semitské kmeny, kterým se souhrnně říká Kanaánci podle názvu území Kanaán1. Židé 

založili izraelský stát na jihu této oblasti. Jejich předky byly polokočovné semitské 

hebrejské kmeny, které ve starověku v letech 2000-1600 př. n. l. obývaly rozsáhlé oblasti 

mezi Kanaánem a Mezopotámií, kde se rozkládala amoristká semitská říše, asyrská a 

                                                           
1 Kanaán – slovo pochází z akkadského kinachu, což byl výraz pro purpurovou barvu, protože právě 
barvením látek bylo pobřeží Syropalestiny proslulé (využívalo se k tomu barvivo získávané z výměšků 
mořských plžů) (Pojar, 2009) 
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babylonská. Na jihu Kanaán sousedil s Egyptem, který ovládli roku 1790 př. n. l. 

Hyksósové. Jednalo se o konglomerát pasteveckých kmenů z Předního východu. Je 

pravděpodobné, že mezi nimi byly i hebrejské kmeny (Pojar, 2009). 

Podle starozákonní tradice praotec židovského národa Abrahám vedl svůj rod 

z mezopotamského města Ur u delty řeky Eufrat směrem na západ přes Babylon a Mari do 

Cháranu, ležícím v severozápadní Mezopotámii. Abrahám odešel z města Ur na pokyn 

Hospodina: „Odejdi ze své země, ze svého rodiště a z domu svého otce do země, kterou ti 

ukážu“ (Gn 12, 1). Z Charánu pak vedl Abrahám svůj lid přes Karchemiš a Damašek do 

Kanaánu, kde se usídlili kolem r. 1800 př. n. l. (Barnavi, 1995). 

Starověký Kanaán se rozkládal na území mezi Středozemním mořem, jižní hranicí 

Sýrie, Jordánem, Negevskou pouští a Sinajským poloostrovem. První semitské kmeny se 

zde objevili už kolem roku 3000 př. n. l. a kolem roku 2200 př. n. l. sem pronikali od 

severu Amorejci, jejichž centrem bylo Mari. Pod tlakem Amorejců, přívalem hebrejských 

kmenů a Hyksósů (jejich hlavní základna bylo město Chásor) se část Kanaánců posunula 

více na sever na pobřeží Středozemního moře, kde se usadili kolem roku 1700 př. n. l. a 

postupně získali jméno Féničané2. 

Za egyptské Nové říše došlo k výbojům Egypťanů na Blízký východ. Roku 1458 př. 

n. l. porazil faraon Thutmose III. Kanaánce u Megida, a rozšířil tak egyptské panství nad 

Kanaánem, které trvalo další dvě století. Poté, co Egypťané nadvládu Hyksósů setřásli, 

ocitli se Židé v Egyptě v podřadném postavení (Pojar, 2009). Teprve Mojžíš, který měl 

vynikající postavení u egyptského dvora, dokázal Židy vyvést z egyptského zotročení. 

Mojžíš vyvedl Izraelity (Židy) z Egypta v roce 1250 př. n. l. a po 40letém putování pouští, 

je dovedl do země zaslíbené – Kanaánu (Barnavi, 1995). O tuto oblast zároveň probíhal boj 

mezi tehdejšími velmocemi – chetitskou říší a Egyptem. Válka skončila po bitvě u Kermiše 

smírem. Následující tažení mořských národů zničilo říši Chetitů a smetlo egyptskou 

nadvládu na Blízkém východě. Přibližně v roce 1200 př. n. l. byli Egypťané z Kanaánu 

vytlačeni a Izraelci pod vedením Jozua část Kanaánu obsadili. Jozue také dobyl hradby 

přepevného Jericha, jednoho z nejdůležitějších a zároveň nejstarších měst celé oblasti 

(Pojar, 2009). Po obsazení této významné křižovatky tehdejšího mezinárodního obchodu 

                                                           
2 Féničané – řecký překlad slova Kanaán = purpur, a jako Fénicie se pak označovalo severní pobřeží 
Syropalestiny (Pojar, 2009) 
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pak Hebrejci začali zabírat další části Kanaánu. Nejprve to byly hornaté oblasti na východě 

a později i většina vnitrozemí. Sérii úspěšných tažení bylo završeno dobytím nejsilnějšího 

města na severu, Chásoru (Barnavi, 1995). 

V souvislosti s vpádem tzv. mořských národů na přelomu 13. a 12. století př. n. l., 

jejichž tažení zasáhlo celé východní Středomoří a bylo odraženo s vypětím všech sil až 

Egypťany, se Židé zbavili hrozby z Egypta, ale zároveň se na jižním pobřeží Kanaánu 

usadili nesemitští Pelištejci (Filištíni), hebrejsky Peleštin a arabsky Falastin, kteří zde 

založili pět městských států. Kmen Pelištejců byl jedním z mořských národů. Podle nich 

začali zemi později nazývat Řekové Palaistiné a Římané nahradili po roce 135 n. l. 

původní název své provincie Judea názvem Palaestina, tedy Palestina (Pojar, 2009). Tento 

název zdomácněl u západních křesťanských církevních otců i Byzantinců, užívali ho i 

křižáci a islámští vládcové. Znovu se název Palestina objevil v moderní době v případě 

britského mandátu nad Palestinou v letech 1920-1948, kdy byla oblast oddělena od 

Turecka jako nástupnického státu osmanské říše. Židé si při vzniku státu v r. 1948 zvolili 

Izrael (Čeřovský et al. 1999). 

3. 2 Období starověku 

3. 2. 1 Doba soudců 

Doba soudců je období mezi obsazením území Kanaánu a vytvořením Izraelského 

království. Podle Bible byli Izraelci rozděleni do 12 kmenů. Kmeny nesly jména 

Jákobových synů – Juda, Ruben, Simeon, Levi, Zabulon, Isachar, Dan, Gad, Aser, Neftali, 

Josef a Benjamin. Při dělení země se již nevyskytuje Josefovo jméno, ale jména jeho synů 

Efraim a Menasse. Kmen Levi území neobdržel, jeho příslušníci žili jako kněží na celém 

území (Pojar, 2009). V čele kmenů stáli tzv. soudci, což byli náčelníci s právem vynášet 

rozsudky a stát v čele vojska (Barnavi, 1995). 

Izraelci si postupně podrobili kananejské městské státy a země se začala nazývat 

Erec Jisrael – Země izraelská. Tímto rozšířením se přirozenou hranicí země stalo 

Středozemní moře a Izrael měl nyní k dispozici úrodné pobřežní nížiny a přístavy důležité 

pro obchod a rybolov. Izraelský lid měl dva hlavní nepřátele. Ze severu a východu zemi 

ohrožovali jiné semitské národy a ze severního středomořského pobřeží to byli Pelištejci. 
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Centry území Pelištejců byly Gaza, Ašdod, Aškelon a jejich přístavy sloužili k obchodu se 

Středomořím (Pojar, 2009). 

3. 2. 2 Doba královská 

Izraelci v této době opouštěli kočovný způsob života, dříve byl hlavním zdrojem 

jejich obživy chov zvířat a nyní přecházeli spíše na pěstování zemědělských plodin. Tím se 

zároveň vytvářely také podmínky pro sjednocování území a vznik skutečného státu. 

Prvním králem se stal Saul z kmene Benjamin a vládl přibližně v letech 1020–1000 př. n. l. 

Válčil především s Arménci a také s Pelištejci. Skutečně sjednotit všechny izraelské kmeny 

se podařilo jeho nástupci králi Davidovi, který nastoupil na trůn v roce 1000 př. n. l. Po 

sedmileté vládě v Chebrónu dobyl strategické město Jebuzejců Jeruzalém a učinil z něj 

centrum své říše. Král David proslul i jako úspěšný válečník. Bojoval nejen s vnějšími 

nepřáteli, kteří ohrožovali jeho království, ale vítězil i nad protivníky narušujícími integritu 

státu zevnitř. 

Nástupcem krále Davida se stal jeden z jeho synů Šalomoun, který vládl v letech 960 

až 920 př. n. l. Šalomoun vybudoval v Jeruzalémě tzv. První chrám k poctě Hospodina, kde 

byla umístěna i proslulá Archa úmluvy s Desaterem, které si přinesl Mojžíš z hory Sión. 

Rozšířil tak město severním směrem, kde se nachází výše položený pahorek, na kterém 

nechal vybudovat chrám a v jeho blízkosti i svůj palác (Pojar, 2009). Výstavba chrámu 

byla jen jedním ze Šalomounových velkých stavitelských podniků. Stavěl opevněná města 

– Megido, Chásor, Gezer, Bét-chorón. Fakticky to byl spíše Šalomoun než David, kdo 

vybudoval království, které odpovídalo mezinárodním měřítkům své doby – opravdu 

centralizovanou a organizovanou monarchii (Barnavi, 1995). 

3. 2. 3 Období dvou království 

Po Šalomounově smrti se Izrael rozpadl na dvě samostatná království. Na severu to 

bylo pod vládou krále Jarobeáma I., Izraelské království s hlavním městem Samaří. Na jihu 

bylo pod vládou Rechabeáma Judské království s hlavním městem Jeruzalém. Hranice, 

která obě království oddělovala, probíhala severně od Jeruzaléma. 

Izraelské království, existující dvě století, dobyli v roce 721 př. n. l. Asyřané a učinili 

ho součástí své říše. Obyvatelé byli zčásti odvlečeni jako otroci a jen část z nich zůstala. 
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Z jejich potomků, smíšených s množstvím obyvatelstva přesídleným asyrskými dobyvateli 

do Izraele z Východu, se stali tzv. Samařané (Samaritáni) (Pojar, 2009). 

Judské království asyrské nadvládě uniklo, protože se raději stalo jejich spojencem. 

Království pod vládou davidovské dynastie přetrvalo až do r. 586 př. n. l., kdy 

novobabylonský král Nabukadnezar II. dobyl podruhé Jeruzalém (poprvé to bylo v r. 597 

př. n. l.) a zničil První chrám. Horní vrstvy židovského obyvatelstva byly odvlečeny do 

Babylonu, kde uchovávaly židovskou náboženskou a kulturní tradici (Čeřovský et al. 

1999). 

3. 2. 4 Persko-babylonské období 

Židé žili v Babylónu v uzavřeném společenství a jejich pospolitost byla posilována 

proroky, kteří je nabádali k dodržování zákona – Tóry3. Proroci také prorokovali, že zajetí 

je dočasné a nabádali židovské krále i lid, aby se drželi písma a nehřešili (Pojar, 2009).  

V roce 539 př. n. l. dobyl perský král Kýros II. Veliký Babylonii a stal se vládcem 

celé západní Asie. V roce 538 př. n. l. vydal král Kýros dekret, v židovských dějinách 

známý jako Kýrova proklamace, který umožnil exulantům z Jeruzaléma vrátit se zpět do 

své vlasti a znovu postavit tzv. druhý chrám. Ne všichni se ovšem do Jeruzaléma vrátili. 

Původní království se nepodařilo obnovit a v okolí Jeruzaléma vznikla teokratická vláda, 

v jejímž čele stáli velekněží. Židé navrátivší se z Babylonu se zasloužili o postavení 

nového tzv. Druhého chrámu, který byl roku 515 př. n. l. dokončen (Barnavi, 1995). 

Mezi navrátilci z Babylonu a těmi, co zůstali v zemi, se vyvinulo napětí, živené 

náboženskými i existenčními důvody. Podobné napětí existovalo i mezi Židy v Judsku a 

Samařany. V roce 445 př. n. l. byly obnoveny zdi Jeruzaléma a celá oblast, kterou Židé za 

perské války obývali, se začala nazývat podle židovského kmene Juda – Judea. Konec 

tolerantní perské nadvládě učinil Alexandr Makedonský, který roku 333 př. n. l. porazil 

Peršany u Issu a o rok později se zmocnil Jeruzaléma. 

                                                           
3 Tóra – je to tradiční označení Pentateuchu (Pět knih Mojžíšových) tedy první části hebrejské Bible 
(Newman, Sivan 1992) 
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3. 2. 5 Helénistické období 

Židé se Alexandrovi Makedonskému podrobili, zavázali se platit poplatky a uzavřeli 

s ním spojenectví. Proto jim bylo umožněno vyznávat své náboženství a spravovat svou 

společnost podle Tóry. Na odpor se mu postavili Samařané, ale jejich rebelie byla krutě 

potlačena a Samaří bylo obsazeno řeckými kolonisty. Židé začali hojně osidlovat i jiné 

části Alexandrovy říše, například znovu Persii, ale především egyptskou Alexandrii, 

založenou Alexandrem Makedonským. V Alexandrii vznikla po Babylonii druhá 

nejdůležitější židovská komunita v diaspoře4. Když v roce 323 př. n. l. Alexandr zemřel, 

říše se rozpadla na řadu helénistických států, které postupně vládly na území obývaném 

Židy, jejichž nejvyšším vládcem byl velekněz jeruzalémského chrámu. S postupnou 

helenizací země a vlivem stále sílícího proudu řeckých kolonistů docházelo k násilnému 

pořečťování Židů a likvidování výkonu náboženského kultu v Jeruzalémě. Tyto tendence 

výrazně zesílily za vlády seleukovského panovníka Antiocha IV. Epifana, který zahájil 

brutálně ofenzivní helenizační politiku vůči Židům. Ta vyvrcholila v roce 1967 př. n. l. 

souborem nařízení, jejichž cílem mělo být vymýcení židovského náboženství. Židé nesměli 

dodržovat své náboženské předpisy a v jeruzalémském chrámu byl podle jeho nařízení 

uctíván Zeus Olympský, přičemž na oltáři byli dokonce obětovaní vepři, tedy zvířata, která 

jsou pro Židy nečistá (Pojar, 2009). 

Výsledkem národnostního, ale zejména náboženského útlaku bylo povstání, které 

vypuklo v roce 167 př. n. l. Povstání vedené Matatiášem Makabejským a posléze jeho syny 

vyvrcholilo v roce 164 př. n. l. opětovným získáním Jeruzaléma. Juda, Matatiášův syn, 

jeruzalémský chrám očistil, znovu vysvětil a zahájil v něm bohoslužby. Tuto událost si 

dodnes Židé připomínají osmidenním svátkem světel – chanukou (hebrejsky zasvěcení). 

Z povstání vzešlo roku 140 př. n. l. Hasmonejské království, které dosáhlo územního 

rozsahu Davidovy říše. Po zhruba jednom století jeho samostatné existence, kterou 

provázely dlouhotrvající vnitřní boje mezi jednotlivými frakcemi, se stala Judea v roce 63 

př. n. l. kořistí Římanů. Odpor Židů zlikvidoval vojevůdce Pompeius, který dobyl i 

Jeruzalém (Pojar, 2009). Judea byla částí římské říše, ale její místní vládci mohli zůstat na 

trůnu, když se poddali a souhlasili, že se stanou římskými vazaly. Roku 40 př. n. l. 

                                                           
4 Diaspora – řecký termín označující „rozptýlení“, tzn. židovské usídlení mimo Zemi izraelskou (Newman, 
Sivan 1992) 
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prohlásil římský senát králem Judeje idumejského vladaře Heroda, který je dobyl včetně 

Jeruzaléma v roce 37 př. n. l. Poslední hasmonejský král byl poté zajat a odvlečen do Říma 

(Čeřovský et al. 1999).  

3. 2. 6 Římské období 

Král Herodes panoval z moci Říma v letech 37–4 př. n. l. Značně rozšířil hranice své 

vlády na území, které zahrnovalo Judeu, Samaří, Galileu, Pereu a území na sever a východ 

od Galileje. Herodes se proslavil též jako velký stavitel (Pojar, 2009). Nechal velkolepě 

přestavět jeruzalémský chrám, budoval Caesareu, pevnosti Herodion a Masada. Když 

v roce 4 př. n. l. Herodes zemřel, zanechal po sobě sice rozsáhlou říši, avšak neurovnaná 

nástupnická otázka připravila její rozpad (Segert, 1995). Římané tedy rozdělili říši mezi 

jeho syny. Judea byla řízena přímo římskou správou, v jejímž čele stál římský prokurátor, 

podřízený římskému legátovi provincie Sýrie. Hlavním městem území se stala Caesarea 

ležící na pobřeží Středozemního moře (Pojar, 2009). 

Zpočátku poměrně tolerantní přístup Římanů k židovskému náboženství se stále více 

měnil ve snahy židovství i relativní autonomii území omezovat. Nadto si římští prokurátoři 

počínali velmi tvrdě při vymáhání daní, bezohledně drancovali zemi a zvyšovali poplatky. 

Nespokojenost širokých vrstev obyvatelstva sílila, až vyvrcholila velkým protiřímským 

povstáním, tzv. židovskou válkou v letech 66–73 n. l. Židé byli krutě poraženi. Po dlouhém 

obléhání byl roku 70 dobyt i vyhladovělý Jeruzalém. Vojevůdce a později i římský císař 

Titus Flavius tím dokončil tažení svého otce, císaře Vespasiana proti židovským 

povstalcům. Připomínkou římského vítězství nad Židy, završeného zničením 

jeruzalémského chrámu a jeho srovnání se zemí, je Titův vítězný oblouk v Římě (Pojar, 

2009). Desítky tisíc Židů byly poté pobity nebo vzaty do otroctví. Ozbrojený odpor pak 

pokračoval už jen na některých nepřístupných místech. Poslední útočiště Židů, pevnost 

Masada, bylo dobyto v roce 73 n. l. Když Římané Masadu obsadili, zjistili, že všichni jsou 

mrtví. Židé raději spáchali sebevraždu, než aby padli do římského otroctví. Průběh 

povstání zachytil židovský spisovatel Jusephus Flavius ve svém díle Válka židovská. Judea 

se po roce 70 stala samostatnou římskou provincií nezávislou na Sýrii a spravovali ji 

prokurátoři (Čeřovský et al. 1999). 

V roce 132 se Židé opět pokusili bojovat za svá práva a pod vedením Simona Bar 

Kochby se zmocnili území Jeruzaléma. O tři roky později bylo povstání potlačeno a 
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odplata Římanů byla mnohem krutější než po židovské válce. Židé byli pobiti, vyhnáni 

z Jeruzaléma a odvedeni do otroctví. V zemi tentokrát zůstala jen malá část z nich. Na 

místě, kde stál Jeruzalém, bylo vystavěno římské město Aleia Capitolina a pod trestem 

smrti byl Židům zakázán vstup do města. Název provincie Judea byl nahrazen Syria 

Palaestina, později jen Palaestina. Další dějiny tohoto národa se od této doby odehrávají 

převážně v diasporách. Postavení zbylých Židů v zemi se zlepšilo až na počátku 3. století, 

a to především v Galileji, kde se na březích Genezaretského jezera stalo město Tiberias 

střediskem jejich kultu a vzdělanosti. Po rozpadu římské říše v roce 395 byla Palestina 

součástí východořímské říše, jejímž centrem bylo Konstantinopolis, založené roku 330 

(Pojar, 2009). 

3. 3 Období středověku 

3. 3. 1 Byzantské období 

Proslulý Edikt milánský císaře Konstatnina I. z roku 313 prohlásil křesťanství i 

judaismus za povolené náboženství. Záhy však začala být přijímána řada protižidovských 

opatření (např. zákaz slavení společných Velikonoc). V Palestině rostl počet křesťanských 

kostelů zakládaných uprostřed židovských osídlení v Galileji, Jeruzalémě a také v Betlémě. 

Postavení Židů se na krátký čas vylepšilo za císaře Juliána Apostaty, který měl v úmyslu 

vystavět jeruzalémský chrám a povolit Židům návrat do Jeruzaléma. Tomu zabránila jeho 

předčasná smrt (Čeřovský et al. 1999). 

Židé žili převážně v Galileji, v údolí Jezreele a v Negevu. Pozice palestinského 

křesťanství se neustále upevňovala. Většina obyvatel země byla již křesťanská a počet 

Židů klesal. Útlaku byli vystaveni i Samařané, kteří se několikrát vzbouřili, avšak pokaždé 

byli poraženi. 

V roce 614 dobyli Jeruzalém Peršané a v roce 617 odtud vyhnali Židy. Všude 

docházelo ke vzájemnému vraždění mezi židovskými a křesťanskými obyvateli. Roku 630 

se podařilo Byzantincům Peršany ze země vytlačit, ale ve svých rukou ji dokázala udržet 

jen několik let (Pojar, 2009). 

3. 3. 2 Arabské období 

V roce 636 porazili Arabové v bitvě u Jarmuku byzantského císaře a o dva roky 

později obsadili Jeruzalém. Do roku 641 si dokázali podmanit celou zemi. Arabové se 
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usazovali na území mimo města a živili se zemědělstvím. Naopak Židé a křesťané žili 

převážně ve městech, bylo to převážně v Ramle, Akku, Haifě a Caesarei. 

V 8. století vzrůstal pro Židy význam města Tiberias protože jeho poloha byla velice 

výhodná z hlediska přírodních podmínek. Tiberias leží na břehu Genezaretského jezera, 

které je největším zdrojem sladké vody v Izraeli. Země se potýká s nedostatkem vláhy pro 

zemědělství, což opět řeší zásoba vody v jezeře (Čeřovský et al. 1999). Pro vyznavače 

nového náboženství, islám, představoval velký význam Jeruzalém. Jeruzalém je po Mekce 

a Medině třetí nejposvátnější město. Zde se dle islámu vznesl prorok Muhammad na svém 

koni Burákovi k nebesům (Holeček et al. 2007). Na Chrámové hoře proto nechal chalífa 

Omar postavit dřevěnou mešitu. Jeho nástupci, chalífa Abd-al Malik a Walída dali na 

Chrámové hoře postavit dvě slavné mešity, Skalní dóm a mešitu al-Aksá (Inman, 

McDonald 2008). 

V 9. století si abbásovští chalífové v Bagdádu najímali turecké žoldáky, kteří tím 

nabývali značné moci. V polovině 9. století se už stávali guvernéry provincií. Jeden znich, 

Ahmed ibn-Tulun, se zcela vymanil ze závislosti na Bagdádu a stal se guvernérem Egypta 

a v roce 877 dobyl Palestinu a Sýrii. 

V 10. století egyptští vládci z dynastie Fátimovců za vlády Al-Azíze opět opanovali 

Palestinu. Al-Azíza byl k obyvatelům Palestiny na rozdíl od Al-Hakíma (vládl po Al-

Azízovi), který ničil kostely a synagogy, tolerantní. V roce 1071 vystřídali Fátimovce 

v Palestině Seldžukové, kteří ji ovládli na 25 let. Také za jejich panování docházelo 

k pronásledování Židů a křesťanů, a Jeruzalém byl dokonce vypleněn. Nakrátko se země 

zmocnili opět Fátimovci, ale jen do roku 1099, kdy byl Jeruzalém dobyt křižáky (Pojar, 

2009). 

3. 3. 3 Křižácké období 

27. listopadu 1095 (Inman, McDonald 2008) vyzval papež Urban II. křesťanský svět 

k osvobození svatých míst v Jeruzalémě. V květnu 1099 dorazily armády křesťanských 

rytířů (křižáků) na pobřeží Svaté země (do Palestiny) do Caesareje a přes Ramlu dosáhly 

Jeruzaléma. Jeruzalém 15. července 1099 podlehl křižáckému obléhání a židovské i 

muslimské obyvatelstvo bylo prakticky vyvražděno. Za několik let se křižáci zmocnili celé 

Svaté země a zřídili Jeruzalémské království. Jeho hranice sahaly od Bejrútu na severu až 
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k Aškelonu a Ejlatu na jihu. Zahrnovalo též území východně od Jordánu. Na hranicích byly 

vybudovány mohutné hradby a pevnosti. Z mešity al-Aksá se stala královská rezidence a 

později sídlo rytířského řádu templářů (Čeřovský et al. 1999). 

V roce 1171 byla v Egyptě Saladinem svržena dynastie Fátimovců. Saladin porazil 4. 

července 1187 v bitvě u Hattínu poblíž Tiberiady křižácká vojska. Dobyl také Jeruzalém a 

ani ne za rok vyhnal křižáky z Palestiny a Sýrie. Pád Jeruzaléma podnítil v pořadí už třetí 

křížovou výpravu, které se v letech 1189–1192 podařilo dostat na pobřeží, ale nikoliv 

dobýt Jeruzalém. Během dalších křížových výprav získali křižáci roku 1229 jednáním 

Nazaret, Betlém a Jeruzalém, který drželi do roku 1244. Ve druhé polovině 13. století se 

Svaté země postupně zmocňuje egyptský vládce mamlúk5 Bajbars a jeho nástupci. Roku 

1291 ji po dobytí poslední křižácké bašty v Akku definitivně získává. 

3. 4 Období novověku 

3. 4. 1 Mamlúcké období 

V tomto období byla Palestina rozdělena na tři části – garskou, safedskou a damašskou. 

Jeruzalém byl rozbořené 4 tisícové město, které opět ztratilo význam. Islámský charakter 

země se upevnil a v zemi bylo nově založeno více jak 50 muslimských škol. Židovské i 

křesťanské obyvatelstvo bylo trpěno. Obchod upadal a k celkovému úpadku přispělo 

zemětřesení, morové epidemie a časté nájezdy beduínů z Negevské pouště. Města na 

pobřeží byla zničena, aby se zabránilo možnému vylodění křižáků. Ale i přesto se část 

Židů začala vracet zpět do vlasti. V roce 1516 byli mamlúci poraženi osmanskými Turky a 

Egypt, Palestina a Sýrie se staly součástí Osmanské říše (Pojar, 2009). 

3. 4. 2 Osmanské období 

V období vlády osmanského sultána Sulejmana I. Nádherného (1520-1566) Palestina 

nebývale vzkvétala. Bylo oživeno zemědělství i průmysl, kvetl obchod. V zemi vládl 

pořádek a bezpečí. Jeruzalém byl obestavěn hradbami, které stojí dodnes. Do země 

                                                           
5
 Mamlúk – slovem mamlúk se v arabské říši a poté i v dalších státech, které se od ní odštěpily, označovali 

původně otroci bílé pleti, kteří sloužili v elitních armádních jednotkách. Jednalo se buď o válečné zajatce 
nebo otroky, z nichž mnozí byli nakupováni od tureckých kmenů v Povolží, na severním Kavkaze nebo ve 
střední Asii (Pojar, 2009) 
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především do Galileje, přišlo mnoho židovských přistěhovalců, pro které se stal 

nejvýznamnějším městem Safed. Zde bylo také obnoveno centrum židovské vzdělanosti.  

Na konci 16. století žilo asi 1000 Židů v Jeruzalémě a několik židovských rodin 

Hebronu a Náblusu. Během 17. století stále více osmanská ústřední moc ztrácela kontrolu 

nad zemí, která se stávala kořistí místních vládců zatěžujících obyvatelstvo neúměrnými 

poplatky. V průběhu 17. stol. přišli do země další Židé, kteří prchali před pogromy 

(pustošení) především na Ukrajině nebo byli stoupenci mesianistického hnutí Šabtaje Cvi. 

V 18. století, kdy Palestinu ovládali Drúzové nebo beduínští šejci, úpadek země 

pokračoval. Jednotnou osmanskou moc nad celou Palestinou, Libanonem i Sýrií obnovil až 

Ahmad paša zvaný Džarzár (Řezník), vládnoucí z města Akka. V r. 1799 se mu podařilo 

odrazit obléhání města Napoleonem a přinutit ho k ústupu z Palestiny zpět do Egypta 

(Čeřovský et al. 1999). 

19. století přineslo do Palestiny významné změny. Především to byl nebývalý nárůst 

zájmu křesťanského světa o Svatou zemi. V zemi vyrůstaly kostely, kláštery, školy a 

nemocnice. Za vlády egyptského paši Muhammada Alího různé křesťanské církve i cizinci 

získali od Turků zvláštní privilegia a v Jeruzalémě vznikla řada cizích konzulátů (Pojar, 

2009). 

Velké změny se týkaly hlavně židovského obyvatelstva. V roce 1882 přišla do země 

první velká alija6 a tvořili ji hlavně Židé z Ruska a Rumunska. Židé přicházející z těchto 

zemí byli znalí zemědělství a v Palestině se tak rozvinulo vinařství, různé druhy obdělávání 

pudy a pěstování citrusů. Židé se mohli usazovat vně jeruzalémských hradeb a v r. 1878 

byla zaloena první židovská vesnice Petach Tikva (Čeřovský et al. 1999). 

V roce 1839 britský Žid Sir Moses Montefiore, londýnský finančník a filantrop, 

poprvé požadoval vytvoření židovského státu. Montefiore chtěl Židům především 

poskytnout možnost obdělávat vlastní půdu, kterou se mu pro odpor osmanských úředníků 

nepodařilo zakoupit. Založil ale dívčí školu a nechal postavit větrné mlýny v Jeruzalémě 

(Inman, McDonald 2008), (Pojar, 2009). 

V r. 1896 byla Theodorem Herzlem, novinářem rakousko-maďarského původu, 

vydána kniha Židovský stát. Tato publikace potvrdila sílící touhu Židů po vytvoření 

                                                           
6 Alija – doslova znamená stoupání, vzestup. Přistěhování, přistěhovalecké vlny do Izraele (Gilbert, 2002) 
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vlastního státu. O rok později Herzl založil Světovou sionistickou oraginizaci. V r. 1897 

zorganizoval první sionistický kongres v Basileji, kde byl přijat tzv. Basilejský program 

vyhlašující snahu získat legálně v Palestině domovinu pro židovský lid. Už předtím ale 

začaly v Palestině vznikat první židovské osady na nově zakoupené půdě. Velkou úlohu 

přitom sehráli někteří mecenáši, mezi nimiž byl asi nejvýznamnější baron Edmond de 

Rothschild, jenž se zasloužil například o vznik městečka Zichron Ja´akov nedaleko Haify i 

o pěstování vinné révy v jeho okolí (Inman, McDonald 2008), (Hofmann, 2008). 

Ve druhé přistěhovalecké vlně v letech 1904-1914 přišlo do země dalších 40 000 

imigrantů z Ruska. Tito východoevropští Židé byli zejména socialistického smýšlení. Na 

jejich popud byl v roce 1909 založen první kibuc7 nesoucí název Degania, který se 

nacházel na jižním okraji Genezaretského jezera. Roku 1909 byl založen i Tel Aviv (Pojar, 

2009). 

V 1. světové válce byla osmanská říše na straně centrálních mocností. V r. 1916 si na 

základě tajné Sykes-Picotové dohody Anglie a Francie rozdělily mezi sebou 

blízkovýchodní osmanská území včetně Palestiny. Ve snaze získat na svou obranu proti 

Turkům i Araby slíbili jim Britové nezávislost. Roku 1917 byla vyhlášena Balfourova 

deklarace, která přiznávala Židům právo na domovinu v Palestině. Koncem roku 1917 

porazil britský generál Allenby Turky a v prosinci vpadl do Jeruzaléma. 400 let trvající 

nadvláda Turků nad Palestinou byla u konce. Počet židovského obyvatelstva na konci 

války byl kolem 55 000, zatímco Arabů zde žilo již přes půl milionu (Čeřovský et al. 

1999). 

3. 4. 3 Období britského mandátu 

Na konferenci spojenců (Velká Británie, Japonsko, Francie a Itálie) v San Remu byla 

potvrzena platnost Balfourovy deklarace a Velká Británie byla pověřena mandátem nad 

Palestinou. V r. 1921 bylo z Palestiny vyčleněno tzv. Transjordánsko (dnešní Jordánsko) a 

bylo dáno emíru Abdullahovi a toto území bylo uzavřeno pro jakékoli židovské osídlování. 

V r. 1922 byl mandát Velké Británie nad Palestinou potvrzen Společností národů. O rok 

později postoupila Velká Británie území dnešních Golanských výšin Francii, která měla 

                                                           
7 Kibuc – kolektivní osada založená na principu společného vlastnictví majetku, společné odpovědnosti za 
práci, produktivitu atd. Členové kibuců nedostávali do rukou žádné peníze, zisk se vkládal do dalšího 
hospodaření (Newman, Sivan 1992). 
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mandát nad Sýrií. Arabské aspirace nebyly splněny a Arabové se cítili zrazení ve svých 

snahách dosáhnout samostatného států. V témže roce Winston Churchill potvrdil v tzv. 

Bílé knize, že Balfourově deklaraci je nutno rozumět tak, že Židé mají právo na zřízení své 

národní domoviny v Palestině, a nikoliv považovat celou Palestinu za svou domovinu 

(Čeřovský et al. 1999). 

Vlna židovského přistěhovalectví do Palestiny po první světové válce je známa jako 

třetí alija. Trvala čtyři roky. Během tohoto krátkého období přišlo do země celkem 35 000 

nových přistěhovalců z Ruska, Polska a Haliče (město v Rakousku-Uhersku). Někteří 

z nich pracovali při výstavbě silnic. Další zřídili kibucy a založili první mošavy8 (Gilbert, 

2002). 

V letech 1924-1928 přišlo do země v tzv. čtvrté aliji více než 80 tisíc Židů. Byli to 

především obchodníci a řemeslníci z Polska. Ti založili továrny nebo třeba Hebrejskou 

univerzitu v Jeruzalémě (Čeřovský et al. 1999). 

Rostoucí příliv Židů narážel na odpor arabského obyvatelstva. Od samého počátku 

mandátu Arabové nemínili se Židy jednat a vyvolávali nepokoje. Násilí velkého rozsahu 

vypuklo v letech 1928-1929 v Jeruzalémě a Hebronu, kdy byly napadeny ortodoxní 

židovské čtvrti. V důsledku nástupu Hitlera k moci v Německu, proběhla v letech 1932-

1940 pátá alija. Do Palestiny přicházeli Židé především z Německa, Rakouska a 

Československa, a to v počtu přes 200 tisíc. Do země přinesli kapitál, znalosti a 

dovednosti, které bylo možno uplatnit v průmyslu i podnikání. Rovněž přinesli vysokou 

kulturu. Posílili židovské obyvatelstvo ve městech a umožnili další rozvoj průmyslu (Pojar, 

2009). 

V r. 1936 došlo k dalšímu arabskému povstání, které vyústilo v celonárodní stávku 

trvající 7 měsíců. Stávka ochromila celou zemi. Hlavním požadavkem bylo zcela zastavit 

židovskou imigraci. V listopadu roku 1936 vyslali Britové do Palestiny Královskou (tzv. 

Peelovu) vyšetřovací komisi. Komise zveřejnila v červenci 1937 zprávu, v níž mj. 

doporučovala omezení židovské imigrace na 12 tisíc osob ročně během následujících pěti 

let. Navrhla také rozdělení země na židovský stát, zahrnující pobřežní část a Galileu, a na 

arabský stát, jemuž by patřilo zbývající území Palestiny. Pod britskou enklávou měl zůstat 
                                                           
8
 Mošavy – vesnice drobných vlastníků, v nichž byly kombinovány prvky družstevního a soukromého 

hospodaření. První mošav byl založen v září roku 1921 v Nahalalu v Jezreelském údolí (Gilbert, 2002). 
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Jeruzalém a Betlém s přístupovým koridorem k moři, který by přetínal území židovského 

státu na jih od Jaffy. Židé plán s výhradami přijali, Arabové ho odmítli. Podobný osud stihl 

židovský i další britský plán v roce 1938. 

Když vypukla 2. světová válka, Židé stáli na straně Britů. Arabové oproti tomu stáli 

na straně nacistického Německa. Asi 30 tisícům Židů se podařilo dostat během války 

ilegálně do Palestiny. Jejich další příliv nastal po holocaustu, ve kterém bylo vyvražděno 6 

milionů Židů. Soužití Židů a Arabu se ukázalo i po válce nemožným. Teroristické akce 

Arabů proti Židům vyústily v třístranné boje mezi Brity, Židy a Araby. Situace se stala 

neudržitelnou a Velká Británie se rozhodla vrátit mandát nad Palestinou OSN (Organizace 

spojených národů), jejíž Valné shromáždění dne 29. listopadu 1947 odhlasováním rozoluce 

č. 181 rozhodlo o rozdělení Palestiny na dva státy: arabský a židovský (Pojar, 2009), 

(Čeřovský et al. 1999). 

Židovskému státu připadlo 56 % území o rozloze 14 300 km2. Žilo zde 538 tisíc Židů 

a 397 tisíc Arabů s většinou půdy v arabském vlastnictví. V arabském státě na ploše 11 700 

km2 mělo žít 804 tisíc Arabů a 10 tisíc Židů. Židovský stát měl zahrnovat východní 

Galileu, Jezreelské údolí od Haify k Jordánu a celou pobřežní oblast od Haify na jih až pod 

Jaffu. Také mu byla přidělena celá Negevská poušť až k Ejlatu. Arabský stát měl zahrnovat 

Samařsko, Judsko, Jezreelské údolí na severu až po Beer Ševu na jihu, západní Galileu a 

území na pobřeží od Ašdodu přes Gazu k egyptské hranici. Jeruzalém a Betlém s okolím se 

měly stát po dobu deseti let územím pod mezinárodní správou vykonávanou Mandátní 

radou OSN (Pojar, 2009).  
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4 Současný Izrael 

4. 1 Stát Izrael 

V pět hodin odpoledne dne 14. května 1948 se v hlavním sále telavivského muzea 

kanala ceremonie, na níž byl vyhlášen Stát Izrael. První ministerský předseda a ministr 

obrany nově vytvořené prozatimní vlády, David Ben Gurion, podepsal Deklaraci 

nazávislosti Izraele (Gilbert, 2002). 

Na rozdíl od Židů Arabové rozhodnutí OSN neuznali a svůj stát nevyhlásili. Vzápětí 

na Stát Izrael zaútočily arabské armády z Egypta, Jordánska, Sýrie, Libanonu a Iráku. Boje 

pokračovaly až do podepsání příměří v prosinci roku 1949. Po skončení války bylo 

zřejmých několik skutečností. Plán OSN nebyl respektován. Vznikl pouze židovský stát, 

avšak v jiných (větších) hranicích. Izraelci zabrali rozsáhlé území Palestincům. Části 

zamýšleného arabského státu, které neobsadil Izrael, si k sobě připojily Egypt (pásmo 

Gazy) a Jordánsko (Západní břeh Jordánu). Jedním z hlavních cílů nepřátelských stran 

bylo ovládnutí Jeruzaléma. Ani jedné se ovšem nepodařilo ovládnout celý Jeruzalém. 

Moderní čtvrtě a západní část města patřila Izraelcům a Stáré město s východní částí města 

Jordáncům (Čeřovský et al. 1999), (Inman, McDonald 2008), (Hofmann, 2008). 

Po bouřlivém vzniku se Stát Izrael snažil upevnit pozici přijetím zákona o návratu, 

jenž dal všem Židům na světě právo žít v Izraeli. Jako první toho využili Židé z Evropy, 

zvláště ze střední a východní, ale po nich následovali přistěhovalci ze všech koutů světa, 

Jižní Amerikou počínaje a arabskými zeměmi konče. 

V roce 1956 vtrhla izraelská armáda na Sinajský poloostrov, aby pomohla Velké 

Británii a Francii zmocnit se Suezského průplavu, který právě znárodnil egyptský prezident 

Násir. Avšak pod tlakem USA (United States of America – Spojené státy americké) a OSN 

byla intervenční vojska nucena území opustit (Inman, McDonald 2008). 

4. 2 Šestidenní válka 

Neuplynula ještě ani dvě desetiletí od vzniku státu a Izrael se nacházel v další válce 

se svými arabskými sousedy. Egyptský prezident Násir zahájil námořní blokádu Tiranské 

úžiny a požádal o stažení sil OSN z egyptsko-izraelské hranice, čemuž OSN vyhověla. 

Egypt uzavřel vojenskou smlouvu s Jordánskem a koordinoval válečné přípravy se Sýrií. 

Násir navíc vyzval ke zničení židovského státu. Stát Izrael odpověděl preventivním útokem 
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5. června 1967 a bleskovým úderem zničil egyptské letectvo ještě na zemi. V šestidenní 

válce porazil egyptskou, syrskou a jordánskou armádu a zmocnil se Golanských výšin, 

Západního břehu Jordánu, pásma Gazy a Sinajského poloostrova, obsadil východní 

Jeruzalém a celé město opět sjednotil (Pojar, 2009). 

4. 3 Jomkipurská válka 

6. října 1973, na největší židovský svátek Jom Kipur9, zahájily egyptské a syrské 

ozbrojené síly současně útok na izraelské pozice na Suezském průplavu a na Golanských 

výšinách. Jednalo se o přepadení bez vypovězení války či jakékoliv provokace ze strany 

Izraele. Vzhledem k oslavám svátku zastihli Arabové zemi zcela nepřipravenou na obranu. 

Zejména egyptský útok směřující přes Suezský průplav byl úspěšný, Syřanům se už tolik 

nedařilo. Teprve po těžkých a urputných několikadenních bojích se jejich postup podařilo 

Izraelcům zastavit a na obou frontách postoupit za linii příměří z roku 1967. Zejména 

zpětný útok tankových jednotek přes Suez slavil úspěch a izraelské síly zastavily obě 

velmoci až nedaleko Káhiry. 24. října vstoupilo v platnost příměří mezi válčícími stranami 

podle rezoluce Rady bezpečnosti OSN č. 338 a během let 1974 a 1975 byly podepsány 

dohody o odpoutání vojenských sil, podle kterých se Izrael stáhl z části území, která během 

války obsadil. Jednalo se o část Sinajského poloostrova a syrské území (Pojar, 2009). 

4. 4 Stát Izrael mezi léty 1977-1982 

Roku 1977 byla v parlamentních volbách poražena levicově centristická Strana 

práce, která od vzniku státu dominovala na politické scéně. Vlády se ujal centristicko-

pravicový blok Likud. Za jeho vlády se podařilo uzavřít mír s první arabskou zemí – 

Egyptem. V roce 1977 navštívil Jeruzalém egyptský prezident Anvar Sadat, v roce 1978 

následovala jednání v Camp Davidu pod patronací Američanů a v r. 1979 se uskutečnilo 

podepsání mírové smlouvy ve Washingtonu. Do r. 1982 vyklidil Izrael Sinajský 

poloostrov, území předal Egyptu a stáhl se na své původní hranice (Čeřovský et al. 1999), 

(Pojar, 2009). 

                                                           
9
 Jom Kipur – v přkladu znamená Den smíření. Je to nejslavnostnější údálost v židovském kalendáři 

(Newman,Sivan 1992) 
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4. 5 80. a 90. léta 

V dubnu 1989 Ústřední výbor OOP prohlásil Jásira Arafata prezidentem Státu 

Palestina. V této chvíli byl tento stát již uznán zhruba 84 státy světa. Jásir Arafat a další 

představitelé OOP opakovali požadavky na zřízení Palestinského sátu na celém území 

Palestiny s Jeruzalémem jako hlavním městem.  

Rok 1990 a následující léta byla pro Izrael významná z hlediska diplomatických 

styků s bývalými socialistickými zeměmi střední a východní Evropy. 80. a 90. léta 

znamenala pro Izrael také značnou demografickou změnu. Do země se přistěhovalo 700-

800 tisíc Židů ze zemí bývalého Sovětského svazu (Pojar, 2009), (Gilbert, 2002). 

Mírové rozhovory mezi Izraelem a Palestinou nevedly ke kýženému pokroku. 

Průlom nastal teprve v roce 1992, kdy se po vítězných parlamentních volbách ujala moci 

opět Strana práce v čele s premiérem Jicchakem Rabinem. Po intenzivních tajných 

jednáních mezi Izraelem a OOP v Oslu byla dohodnuta tzv. Deklarace zásad, která 

formulovala zásady samosprávy pro Palestince na okupovaných územích na Západním 

břehu a v Gaze. Deklarace zásad byla podepsána ve Washingtonu 13. září 1993. Jicchak 

Rabin a Jásir Arafat byli jejími hlavními signatáři. Izrael uznal OOP za představitele 

Palestinců a OOP uznala Izrael. OOP se zřekla užití terorismu, prohlásila za neplatné ty 

články své Charty, jež popíraly právo Izraele na existenci, a zavázala se k mírovému 

vyřešení sporu mezi Palestinci a Židy (Čeřovský et al. 1999), (Gilbert, 2002). 

V květnu roku 1994 obdrželi Palestinci samosprávu nad územím Gazy a oblastí 

Jericha. V srpnu převzali veškeré záležitosti v oblasti školství, kultury, zdravotnictví, 

sociální péče, daní a turistiky na celém území Západního břehu. V září 1995 proběhly na 

samosprávních územích volby do Palestinské rady, která převzala řízení všech vnitřních 

palestinských záležitostí (Čeřovský et al. 1999). 

Předáním Gazy a Jericha Palestinské samosprávě se Rabinovi otevřela cesta 

k zahájení intenzivního vyjednávání s Jordánskem a vyhlídka na podepsání mírové 

smlouvy. Ani jordánský král Husajn ani Rabin nechtěli promarnit výhodný okamžik ke 

smíření a byli rozhodnuti smlouvu podepsat, pokud možno do konce roku 1994. 26. října 

1994 byla izraelsko-jordánská mírová smlouva podepsána a ukončila tak nominální 

válečný stav podél nejdelší hranice Izraele (Gilbert, 2002). 
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4. 7 Izrael ve 3. tisíciletí 

V lednu 2001 došlo k izraelsko-palestinskému setkání v egyptské Tabě. Zde bylo 

Izraelci Palestincům nabídnuto 92 % území a dodatečných 2-4 % s poukazem, odkud by se 

dala vzít. Pro Jeruzalém zůstala nevyřešena otázka suverenity nad Chrámovou horou – tu 

požadovali Palestinci pro sebe. Nepodařilo se rovněž najít obecnou formulaci pro právo 

návratu uprchlíků a najít hranice, které by ho vymezovaly.  

Rok 2002 byl z hlediska teroristických akcí proti Izraeli nejhorším za posledních 10 

let. Teroristické akce si vyžádaly 450 mrtvých a stovky raněných. 17. června byl zvěřejněn 

průzkum mezi palestinským obyvatelstvem a výsledkem bylo, že 51 % Palestinců si přálo 

zničení Izraele a 68 % schvalovalo sebevražedné útoky (Pojar, 2009).  

Jako odpověď na neustávající teroristické útoky, do nichž se na palestinské straně 

zapojovaly i ženy a děti, začal Izrael 16. června 2002 se stavbou bezpečnostního plotu 

kolem palestinských území s cílem minimalizovat teroristické útoky. 

27. května 2003 nazval premiér Ariel Šaron izraelskou přítomnost na Západním 

břehu a v Pásmu Gazy okupační. Po sebevražedném útoku na autobus v Jeruzalémě Izrael 

vyhlásil totální válku Hamásu a podnikl šest raketových útoků v Pásmu Gazy. Koncem 

června 2003 odvolal Hamás10, Islámský džihád a Fatáh (hnutí za národní osvobození 

Palestiny) tříměsíční příměří. Jednalo se ovšem pouze o prázdné gesto, protože teroristické 

útiky probíhaly i v období tzv. příměří. 29. června došlo k sebevražedným útokům na 

několika místech Izraele a 5. října podnikl Izrael letecký útok na základny teroristů v Sýrii 

(Pojar, 2009), (Gilbert, 2002). 

Po více než dvouleté stagnaci v mírovém procesu, izraelská vláda vylsovila 25. 

května 2003 souhlas s mírovým plánem, který navrhly USA, Rusko, OSN a EU (Evropská 

unie). Mírový plán byl schválen 3. června v Šarm aš-Šajchu na vrcholné mírové konferenci 

nejvyšších představitelů USA, Egypta, Saúdské Arábie, Bahrajnu, Jordánska a palestinské 

samosprávy. 4. června schválila mírový plán schůzka amerického prezidenta George 

Bushe, premiéra Ariela Šarona a nového palestinského premiéra Abú Mázina v Akabě. 

                                                           
10

 Hamás – hnutí islámského odporu založené roku 1988. Je to odnož Muslimského bratrstva a usiluje o 

islámskou vládu v celé Palestině (Gilbert, 2002) 
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Izrael potvrdil rušení nelegálních osad a Palestinci zastavení druhé intifády11. Proti tomuto 

mírovému plánu však okamžitě vystoupili izraelší i palestinší odpůrci. Následkem toho 

palestinský teror neustal a izraelské odvetné akce rovněž ne. Premiér Abú Mázin byl 

Jásirem Arafatem odvolán z funkce a na konci roku 2003 se ukázalo, že celý plán je 

v troskách. 

Bohužel i začátek roku 2004 provázely incidenty. Arabské země, hlavně Sýrie, ale i 

USA a Francie kritizovaly plán posílit židovské osídlení Golanských výšin. Místopředa 

vlády Ehud Olmert ale existenci plánu popřel. Palestinský premiér Ahmed Kurája navštívil 

Kalkilíji a kritizoval 8 m vysokou zeď, která zčásti obepíná město. Nezmínil, že zeď brání 

stálému ostřelování civilního provozu na jedné z hlavních silnic. Mezinárodní soudní dvůr 

v Haagu začal v roce 2004 projednávat výstavbu 728 km dlouhé bezpečnostní bariéry, 

která přesně sleduje linii z roku 1967 a má oddělit Izrael od Palestinců. Výstavba byla 

navržena roku 2000 a stavět se začalo v roce 2002. Bariéra má bránit palestinským 

sebevražedným atentátníkům, aby pronikli na území Izraele (Pojar, 2009). 

Izraelský premiér Ariel Šaron jednal v USA s prezidentem Bushem, který se vylsovil 

pro urychlený odchod Izraelců z Pásma Gazy a kritizoval politiku osídlování Západního 

břehu. 

V létě 2005 se v Gaze vyostřily vztahy Hamásu a Islámského džihádu s Fatahem. 

Množily se i střety židovských extremistů s armádou před evakuací z Gazy. Tisíce Izraelců 

protestovalo proti evakuaci a střetlo se s armádou a policií. Protesty vedli extremisté 

z pravicových a nacionalistických stran a Ješa (organizace sdružující osadníky). Na 

evakuace vláda nasadila 43 000 vojáků a 7 000 policistů. Hamás a Fatáh prohlásily, že 

nebudou řešit evakuaci Izraelců z Pásma Gazy. 

Kabinet schválil odchod první skupiny židovských osadníků z Gazy. Na protest 

odstoupil ministr financí Benjamin Netanjahu a jeho místo zaujal Šaronův náměstek Ehud 

Olmert. 17. - 22. srpna 2005 proběhl přes odpor části osadníků odsun z Pásma Gazy. 

Kromě 21 osad v Pásmu Gazy byly vyklizeny i 4 osady na Západním břehu v Samařsku 

(Inman, McDonald 2008), (Pojar, 2009).  

                                                           
11 Intifáda – povstání a rezistence Palestinců nad Izraelem okupovaných územích (Linhart et al. 2005) 
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11. září 2005 okupaci Pásma Gazy po 38 letech oficiálně ukončil odchod izraelské 

armády a stažení vlajky v osadě Neve Dekalim (Gaza). Izraelské budovy včetně synagog 

Palestinci zapálili a zničili, bývalé osady vyrabovali. Ariel Šaron promluvil na zasedání 

Valného shromáždění OSN a sklidil za odchod z Pásma Gazy ovace. 

Vrcholná schůzka 21 zemí Arabské ligy konaná v březnu 2007 v Riádu potvrdila 

mírový plán z  roku 2002 k vyřešení konfliktu, ale setrvala na požadavcích. Mezi 

požadavky patřilo například právo návratu palestinských uprchlíků z roku 1948 do Izraele, 

což bylo pro Izrael nepřijatelné, a odchodu ze všech okupovaných území z roku 1967. 

Mimo jiné je důležité zmínit, že od výstavby bariéry kolem Palestinského 

autonomního území klesly sebevražedné útoky o 90 %. Mezi bariérou a zelenou linií 

z roku 1967 žije 95 000 Palestinců a 140 000 Židů. 

V lednu roku 2008 přijel George Bush na 1. návštěvu Izraele a Blízkého východu. 

Hamás sdělil, že za 2 dny vypálil na Izrael přes 100 raket. Raketové útoky na Izrael 

pokračovaly a následovala izraelská odveta. Mírové rozhovory se pozastavily. Izrael a 

Hamás se dohodly za zprostředkování Egypta a USA na půl roku klidu zbraní. 

Radikální Židé hrozili vraždami izraelských politiků, kteří by sjednali s Palestinci 

vyklizení osad na Západním břehu.  

Před vypršením lhůty klidu zbraní zesílily raketové útoky na Izrael a mezi Hamásem 

a Izraelem opět vzplály boje. Hamás klid zbraní odmitl a 27. prosince 2008 zahájil Izrael 

leteckou ofenzivu proti vojenským i civilním cílům Hamásu v Pásmu Gazy, kterou v roce 

2009 posílila invaze pozemních sil (Pojar, 2009). 

Dne 10. února 2009 se v Izraeli konaly předčasné volby do Knesetu (izraelský 

parlament). Volby vyhrála centristická strana Kadima v čele se šéfkou diplomacie Cipi 

Livninovou. Kadima získala v Knesetu 28 křesel. Sestavením vlády byl však prezidentem 

Šimonem Peresem pověřen vůdce strany Likud, Benjamin Netanjahu. Pravicová strana 

Likud získala ve volbách 27 křesel v Knesetu. Vládu tak po více než šedesáti letech nebude 

sestavovat vítěz voleb. Peres vysvětlil své rozhodnutí pověřit šéfa druhé nejsilnější stran 

tím, že Netanjahua na premiéra podpořilo 65 poslanců ze stodvacetičlenného parlamentu 

(internet 2). 
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Dne 23. září 2009 prezident USA Barack Obama ve svém projevu na Valném 

shromáždění OSN odsoudil židovskou přítomnost v Judeji a Samaří (Západní břeh 

Jordánu). Obama také sdělil, že USA neakceptují legitimitu pokračujícího izraelského 

osidlování. Obama také chce, aby Izrael zcela zastavil výstabu pro Židy v Judeji a Samaří, 

což je plán, který izraelský premiér Netanjahu odmítl (internet 3). 

V pátek 22. ledna 2010 prohlásil Benjamin Netanjahu, že Izrael bude muset obklíčit 

nové arabské osidlení v Judeji a Samaří, aby zabránil pašování raket. Premiér také zastává 

názor, že v rámci jakékoliv budoucí mírové dohody s Palestinskou správou musí Izrael 

kontrolovat údolí Jordánu, tedy východní hranici Judeje a Samaří. Obdobně řekl, že 

budoucí arabský Palestinský stát musí být demilitarizován (internet 4). 
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5 Návrh trasy pro CK 

 

                             Obr. 4: Srovnání navrhované trasy (černá) s trasou CK Avetour (červená) 
                          Vlastní modifikace dle mapy z [internet 3]                         
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5.1 Trasa zájezdu do Izraele od CK Avetour s.r.o. 

19.1. úterý - sraz všech účastníků na ruzyňském letišti ráno v 07:30 hod. v odletové 

hale SEVER-TERMINÁL 1 napravo u skleněné stěny, odbavovací pulty  od č. 157, vlastní 

odlet je v 10:40 hod., dostatečný časový limit (3 hodiny) před odletem je nezbytný 

z důvodů bezpečnostních kontrol, 15:25 hod. místního času přílet  do Tel Avivu, tranzit do 

Betléma na hotel - ubytování, večeře. 

20.1. středa - snídaně, hora Tábor - místo a bazilika Proměnění Páně, Kána 

Galilejská - první Ježíšův zázrak - proměnění vody ve víno, Nazaret - bazilika Zvěstování, 

chrám sv. Josefa - Svaté rodiny, pohoří Karmel - karmelitánský klášter, Mariánská svatyně 

- Stella Maris (malá bazilika), jeskyně proroka Eliáše, překrásná vyhlídka na Haifu, krátké 

osobní volno, Betlém - večeře,  nocleh. 

21.1. čtvrtek -  snídaně, překrásné údolí Wádi Quelt - vyhlídka do údolí, poslední 

Ježíšova cesta z Jericha do Jeruzaléma, Nábi Musa - nádherná muslimská poustevna s 

mešitou v Judské poušti, hora Pokušení (zespodu, prohlídka kláštera, vstup nahoru dle 

časových a technických možností), Jericho - nejstarší a nejníže položené město na Zemi 

dobyté Jozuem Boží mocí, Kumránské jeskyně (zvenku), pevnost Massada - Herodův 

palác, místo posledního odporu ve válce židovské, koupání v Mrtvém moři v osadě En 

Gedi, Betlém - večeře, nocleh. 

22.1. pátek - snídaně, Jardenit - biblická řeka Jordán, hora Blahoslavenství - Osmero 

Blahoslavenství, Tabgha - nasycení zástupů - zázračné rozmnožení chleba a ryb, Mensa 

Christi - Petrův apoštolský  primát, Kafarnaum - dlouhodobé působiště Ježíše Krista, místo 

mnoha zázraků a znamení, dům rybáře Petra, odpoledne plavba po Galilejském jezeře, 

kratší procházka Tiberiasem, Betlém - večeře, nocleh. 

23.1. sobota - snídaně, Ein Karem - místo navštívení Alžběty Pannou Marií - 

magnifikát, chrám narození Jana Křtitele, obří Menora vedle Knessetu (izraelský 

parlament), odpoledne program v Betlémě - bazilika a místo Narození Ježíše Krista, 

bazilika sv. Kateřiny, kostel Mléčné jeskyně, nákup levných suvenýrů z olivového dřeva, 

kratší osobní volno, Betlém - večeře, nocleh. Večerní posezení s ochutnávkou betlémského 

značkového vína Cremisan. 
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24.1. neděle - snídaně, téměř celý den Jeruzalém, Olivová hora, panoramatická 

vyhlídka na starý Jeruzalém, Getsemanská zahrada a jeskyně, chrám Hrobu Panny Marie, 

chrám Smrtelné úzkosti, chrám Dominus Flevit - Pán zaplakal, chrám Páter Noster a místo 

Nanebevstoupení Ježíše Krista, hradby Jeruzaléma Staré město - Křížová cesta, 

Litostrotos, kostel sv. Anny, nádrž Bethesda, chrám Odsouzení a Bičování, klášter Sester 

ze Siónu, podzemní kanály Jeruzaléma - zbytky Antoniovy pevnosti, Golgota - chrám 

Božího hrobu, osobní volno, nákupy apod. Betlém - večeře, nocleh. Po večeři ještě výjezd 

do nedaleké orientální restaurace (1 nealko drink + kouření vodní dýmky), možnost focení 

v orientálních kostýmech. 

25.1. pondělí - snídaně,  Jeruzalém - Chrámová hora - Omarova mešita, mešita Al-

Aksa - biblická hora Moria, autentické místo prvního i druhého židovského chrámu, Zeď 

nářků, kde židé oplakávají zničení chrámu, hora Sion - Caenaculum, Poslední večeře, 

Dormition - místo Nanebevzetí Panny Marie, Bazilika zesnutí, Davidův hrob, poté možné 

osobní volno v Jeruzalémě. Kolem půlnoci odjezd na letiště do Tel Avivu.  

26.1. úterý - ráno v 06:15 hod. odlet do ČR s  příletem do Prahy v 09:25 hod. 

5. 2 Navrhovaná trasa zájezdu do Izraele 

Trasa zájezdu: Tel Aviv – Betlém – Nazaret – Jeruzalém – Tabgha – Tiberias – Bejt 

Še´an – Vádí Quelt – Kumrán – Masada – Mrtvé moře – Caesarea – 

Akko – Tel Aviv (Jaffa) 

1. den – sraz všech účastníků na letišti Praha-Ruzyně v 7:30 hod. ráno v odletové 

hale sever-terminál, odbavovací pulty od č. 150. Odlet je v 10:30. Přílet do Tel Avivu je 

v 15:15 hod. místního času. Doprava do Beltéma – večeře, nocleh. 

 

Den Místo Příjezd Odjezd Km ∑ Km Poznámka 

1. Praha-Ruzyně   10:30 0 0 sraz na letišti v 7:30 

1. Tel Aviv 15:15 16:00 0 0 odjezd z letiště na hotel 

1. Betlém 17:30   80 80 ubytování, večeře, nocleh 

Tab. 1 – program 1. dne (originál) 
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2. den – snídaně, hora Tábor – bazilika Proměnění, Nazaret – bazilika Zvěstování, 

kostel sv. Josefa, Haifa – Bahaiské zahrady, vyhlídka na celý záliv a na město. Betlém – 

večeře, nocleh. 

 

Den Místo Příjezd Odjezd Km ∑ Km Poznámka 

2. Betlém   5:30 0 0 snídaně v 5:00 

2. hora Tábor 8:30 8:30 180 180 po cestě bude přestávka na WC 

2. 
bazilika 
Proměnění 8:45 9:45 3 183 na horu se jede taxíky 

2. Nazaret 10:20 11:40 18 201 
k bazilice Zvěstování se jde asi 1 km 
pěšky 

2. Haifa  12:40 14:00 42 243   

2. Betlém 16:30   170 413 v 18:00 večeře, nocleh 

Tab. 2 – program 2. dne (originál) 

 

3. den – snídaně v 7:00, odjezd od hotelu v 7:30. Jeruzalém – Chrámová hora – 

Skalní dóm, mešita al-Aksá; obří menora vedle Knesetu, Herodion, Betlém – bazilika a 

místo narození Ježíše Krista (bazilika Narození Páně), kostel sv. Kateřiny, Mléčná jeskyně. 

Přepokládaný návrat do hotelu v Betlémě v 17:45 – večeře v 18:00, nocleh. 

 

Den Místo Příjezd Odjezd Km ∑ Km Poznámka 

3. Betlém   7:30 0 0 snídaně v 7:00 

3. 
Jeruzalém,Chrámová 
hora 8:00 9:30 15 15   

3. Kneset 9:45 10:15 5 20 krátká prohlídka obří menory a Knesetu 

3. Herodion 10:45 12:00 20 40   

3. Betlém 12:30 12:30 12 52 

autobus nás vysadí blízko našeho hotelu a 
odtama půjdeme pěšky asi 20 min. na 
Náměstí Jesliček 

3. Náměstí Jesliček 12:50 13:00 2 54 

krátká prohlídka náměstí, potom odchod 
do baziliky Narození Páně a kostela sv. 
Kateřiny 

3. 
bazilika Nar. Páně a 
kostel sv. Kateřiny 13:00 14:30 0,1 54,1 

do 15:30 osobní volno, možnost zajít si na 
oběd 

3. Mléčná jeskyně 15:45 16:30 0,5 54,6 
od 16:30 do 17:15 osobní volno, nákup 
suvenýrů 

3. Náměstí Jesliček 17:15 17:45 0,5 55,1 odchod na hotel 

3. Betlém - hotel 17:45   2,5 57,6 příchod na hotel, večeře v 18:00, nocleh 

Tab. 3 – program 3. dne (originál) 
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4. den – snídaně v 6:00, odjezd od hotelu v 5:30. Jardenit, hora Blahoslavenství – 

chrám Blahoslavenství, Tabgha, Petrův apoštolský primát, kostel Dvanácti apoštolů, 

Kafarnaum, plavba po Genezaretském jezeře, krátká procházka městem Tiberias, Bejt 

Še´an. Předpokládaný návrat do Betléma v 17:30 – večeře v 18:00, nocleh. 

 

Den Místo Příjezd Odjezd Km ∑ Km Poznámka 

4. Betlém   5:30 0 0 snídaně v 5:00 

4. Jardenit 8:00 8:45 160 160 po cestě bude přestávka na WC 

4. Tabgha 9:15 9:45 23 183   

4. Petrův apoštolský primát 9:50 10:20 1 184   

4. hora Blahoslavenství 10:30 11:00 7 191 autobus nás vyveze až nahoru 

4. kostel 12ti apoštolů 11:10 11:30 5 196   

4. Kafarnaum 11:40 12:40 7 203   

4. 
plavba po Genezaretském 
jezeře 13:00 14:00 7 203 

odjezd z Tiberiasu, kde končí 
plavba ve 14:15 

4. Bejt Še´an 15:00 16:30 42 245   

4. Betlém 17:30   130 375 večeře v 18:00, nocleh 

Tab. 4 – program 4. dne (originál) 

 

5. den – snídaně v 6:00, odjezd od hotelu v 6:30. Údolí Vádí Quelt, Nábí Músá, 

Kumránské jeskyně, pevnost Masada, odpočinek a koupání v Mrtvém moři v kibucu Ejn 

Gedi. Předpokládaný návrat do Betléma v 17:15 – večeře v 18:00, nocleh. 

 

Den Místo Příjezd Odjezd Km ∑ Km Poznámka 

5. Betlém   6:30 0 0 snídaně v 6:00 

5. Vádí Quelt 7:20 8:00 30 30   

5. Masada 10:00 12:00 140 170 nahoru nás vyveze lanovka 

5. koupání v Mrtvém moři 12:20 14:30 20 190 vhodné i pro neplavce 

5. Kumránské jeskyně 15:00 16:15 35 225   

5. Betlém 17:15   49 274 večeře v 18:00, nocleh 

Tab. 5 – program 5. dne (originál) 
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6. den – snídaně v 6:30 a odjezd od hotelu v 7:00, Caesarea – zastávka u římského 

akvaduktu, Caesarejský národní park; Akko – křižácké město, Tel Aviv – Jaffa. 

Předpokládaný návrat do Betléma v 19:00 – večeře v 19:15, nocleh. 

 

Den Místo Příjezd Odjezd Km ∑ Km Poznámka 

6. Betlém   7:00 0 0 snídaně v 6:30 

6. Akko 9:30 13:00 190 190 přestávka i na oběd 

6. Caesarea 14:30 15:30 75 265 
po cestě zastávka u římského akvaduktu asi 
20 min. 

6. Tel Aviv - Jaffa 16:30 17:30 65 330   

6. Betlém 19:00   75 405 večeře v 19:15, nocleh 

Tab. 6 – program 6. dne (originál) 

 

7. den – snídaně v 7:00, odjezd od hotelu v 7:30. Jeruzalém – Olivová hora, 

panoramatická vyhlídka na Staré město Jeruzaléma, mešita Nanebevstoupení, kostel Pater 

noster, hrobka Panny Marie, Getsemanská zahrada, Chrám národů, kostel sv. Anny a nádrž 

Bethesda, Via Dolorosa (Křížová cesta), klášter Sionský sester, podzemní kanály 

Jeruzaléma (zbytky Antoniovy pevnosti), osobní volno k návštěvě např. Jeruzalémského 

archeologického parku. Předpokládaný návrat do Betléma v 17:00 – večeře v 18:00, 

nocleh. 

 

Den Místo Příjezd Odjezd Km ∑ Km Poznámka 

7. Betlém   7:30 0 0 snídaně v 7:00 

7. 
Jeruzalém - Olivová 
hora 8:00   16 16 

autobus nás vysadí na Olivové hoře, 
odtama budeme chodit celý den po 
Jeruzalémě pěšky, cca 7 km 

7. osobní volno       16 
osobní volno bude zhruba od 13:30 do 
16:30 

7. 
Jeruzalém - Jaffská 
brána   16:30 7 23 odjezd do hotelu 

7. Betlém 17:00   15 38 večeře v 18:00, nocleh 

Tab. 7 – program 7. dne (originál) 

 

8. den – snídaně v 7:00, odjezd od hotelu v 7:30. Jeruzalém – Hnojná brána, Zeď 

nářků, hora Sión, Večeřadlo, hrob krále Davida, chrám Zesnutí Panny Marie, Schindlerův 

hrob, chrám Božího hrobu, osobní volno k nákupům suvenýrů a procházce po hlavní súku 
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(trhu) ve Starém městě, Jad Vašem (památník obětí a hrdinů holocaustu). Předpokládaný 

návrat do Betléma v 17:30 – večeře v 18:00, nocleh. 

 

Den Místo Příjezd Odjezd Km ∑ Km Poznámka 

8. Betlém   7:30 0 0 snídaně v 7:00 

8. Jeruzalém - Zeď nářků 8:00   15 15 

autobus nás vysadí u Chrámové 
hory, odtama budeme chodit celý 
dne po Jeruzalémě pěšky 

8. Schindlerův hrob       15 

doporučeno jen pro zdatnější 
chodce, je to docela prudce z kopce 
a pak se vrací zpět na horu Sión 

8. osobní volno     8 23 
14:00 do 15:15 v případě návštěvy 
Jad Vašem 

8. 
Jeruzalém - Jaffská 
brána   14:45   23   

8. Jad Vašem 15:15 16:25 10 33 
kdo nechce navštívit Jad Vašem má 
osobní volno v Jeruzalémě 

8. 
Jeruzalém - Jaffská 
brána 16:55 17:00 10 43   

8. Betlém 17:30   15 58 večeře v 18:00, balení, nocleh 

Tab. 8 – program 8. dne (originál) 

 

9. den – menší snídaně v 1:00, v 1:30 odjezd na letiště do Tel Avivu. V 6:05 hod. 

odlet do ČR. Přílet do Prahy v 9:05 místního času. 

 

Den Místo Příjezd Odjezd Km ∑ Km Poznámka 

9. Betlém   1:30 0 0 lehká snídaně v 1:00 

9. Tel Aviv 3:00 6:06 80 80   

9. Praha-Ruzyně 9:05         

Tab. 9 – program 9. dne (originál) 

 

5. 3 Příprava průvodce 

hora Tábor - Biblická hora, ležící 10 km východně od Nazaretu, měla velký význam 

při vojenském ovládnutí Jezreelské roviny. Je považována za „horu Proměnění“ a už 

v dobách křížových výprav sem putovalo mnoho poutníků. Dnes je zde k vidění nádherná 

bazilika Proměnění (obr. 5), postavená r. 1924 (Inman, McDonald 2008) na místě raně 

křesťanského kostela. Z hory je výhled na místo zvané Armagedon (místo poslední bitvy 
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mezi dobrem a zlem). Na horu vede 4000 schodů, ale turisté nejčastěji jezdí nahoru taxíky 

(Heck, 2007). 

 

 

                                                  Obr. 5: Interiér baziliky Promění (fotoautor) 

 

Nazaret – název města v překladu znamená strážkyně, strážní věž. Nachází se na 

vyvýšenině mezi údolím Jordánu a Jezreelským údolím. Město (obr. 6) je proslulé jako 

místo zvěstování Panny Marie a rodiště Ježíše Krista. Lokalita, kde se nachází Nazaret, 

byla obývána už v době železné a bronzové (Majerník, Scheidová 2002). 

bazilika Zvěstování – byla postavena r. 1969 na základech dvou dřívějších kostelů 

(křižáckého a byzantského). Je to největší křesťanská stavba (obr. 7) Blízkého východu. 

Uvnitř je jeskyně, kde archanděl Gabriel sdělil Panně Marii, že bude mít syna. V zahradě 

kolem celé baziliky jsou zobrazeny Panny Marie (madony) tak, jak je zobrazují různé státy 

světa i Česká republika. Jedna z nejkrásnějších madon je madona japonská (bylo na ni 

použito 12 000 perel). Tahle madona se ovšem nachází uvnitř baziliky. V zahradách kolem 
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baziliky se dostanete k malému kostelu sv. Josefa, vybudovaném v r. 1914 na místě 

předpokládaného Josefova domu a tesařské dílny (Bourbon, Lavagno 2001). 

 

     

Obr. 6:  Nazaret [internet 4]                              Obr. 7:  Bazilika Zvěstování (fotoautor)                   

                                     

Haifa – město leží na úpatí hory Karmel na pobřeží Středozemního moře. Je to třetí 

největší město v Izraeli a je to významné centrum průmyslu evropského typu. Pro svůj 

veliký přístav (obr. 8) je důležitým centrem vývozu a dovozu. V 7. století bylo město 

zničeno Araby, ale už na počátku 9. století ho paradoxně Arabové začínají osidlovat. 

Město bylo původně arabské, ale dnes je se svými 300 000 obyvateli převážně židovské. 

Ve městě žije asi 15 000 muslimů a křesťanů. Ze zajímavostí bych uvedla, že se zde 

nachází sídliště pojmenované po T. G. Masarykovi. Ve městě se nachází také spousta 

muzeí např. muzeum chleba, olivového oleje nebo ilegálního přistěhovalectví (Inman, 

McDonald 2008), (Majerník, Scheidová 2002). 

 

 

                                                  Obr. 8: Přístav v Haifě (fotoautor) 
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Bahaiské zahrady – byly postaveny v perském stylu. Vybudované byly mezi léty 

1935-1953. V zahradách (obr. 9) se nachází nejkrásnější dominanta Haify – působivá 

bahaiská svatyně se zlatou kopulí. Je duchovním centrem bahaiské víry. Vyznavači tohoto 

odvětví islámu věří, že žádné náboženství nemá monopol na pravdu a snaží se skloubit 

učení všech svatých mužů (Inman, McDonald 2008). 

 

 

    Obr. 9: Bahaiské zahrady [internet 5] 

 

Tabgha – poutní místo nacházející se 12 km severně od Tiberiady, nedaleko břehu 

Genezaretského jezera. Tabgha je arabské jméno a je odvozeno z řeckého názvu 

Heptapegon (Sedm pramenů). Tabgha se uctívá jako místo, kde Ježíš Kristus zázračně 

nasytil 5 tisíc lidí pěti bochníky chleby a dvěma rybami. Nad „svatým kamenem“, kam 

Ježíš podle tradice chleby položil, vznikl kostel Rozmnožení chlebů a ryb (obr. 10). Kostel 

byl vystavěn ve 4. stol. a v 5. stol ho nahradil výstavnější chrám, zničené r. 614 Peršany. 

Z něho se dochovaly cenné mozaiky, které zdobí dnešní kostel v byzantském stylu, 
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dokončený roku 1982. Tyto mozaiky se považují za jedny z nejkrásnějších ve Svaté zemi 

(Čeřovský et al. 1999). 

 

 

                                           Obr. 10: Kostel Rozmnožení chlebů a ryb (fotoautor) 

 

Nedaleko se nachází kostel Primátu sv. Petra (obr. 11). Františkánská svatyně 

z tmavého čediče na břehu Genezaretského jezera připomíná místo, kde se Ježíš po svém 

vzkříšení zjevil učedníkům a Petra ustanovil hlavou církve. 

 

 

                           Obr. 11: Kostel Primátu sv. Petra (fotoautor) 

 



39 

 

Kafarnaum  – město bylo hlavním Ježíšovým působištěm. Pocházelo odtud i několik 

Ježíšových učedníků včetně Šimona Petra. V archeologickém areálu (obr. 12) se nachází 

pozůstatky domů, synagogy a kostela, jenž byl postaven na troskách předpokládaného 

domu Šimona Petra. Základy kostela dnes chrání moderní osmiboká konstrukce z betonu a 

skla (Inman, McDonald 2008), (Čeřovský et al. 1999). 

 

 

                                        Obr. 12: Archeologický areál v Kafarnaum (fotoautor) 

 

hora Blahoslavenství a chrám Blahoslavenství – nad Genezaretským jezerem se 

tyčí pahorek, jež byl místem slavného Ježíšova Kázání na hoře, morálního kodexu 

křesťanství. Na hoře stojí chrám Blahoslavenství postavený roku 1938. Chrám (obr. 13) 

byl postaven na osmibokém půdorysu symbolizující osm blahoslavenství (Čeřovský et al. 

1999), (Bourbon, Lavagno 2001). 

 

                                                   Obr. 13: Chrám Blahoslavenství (fotoautor) 
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Bejt Še´an – nejzachovalejší římsko-byzantské město (obr. 14) v Izraeli leží na Via 

maris (Přímořské cestě), jedné z velmi starých obchodních cest vedoucích ze zemí 

Blízkého východu ke Středozemnímu moři. Díky poloze, kde se údolí Jordánu sbíhá 

s nejjižnějším cípem Jezreelského údolí, a četným zdrojům vody byla tato oblast osídlena 

již před 5000 lety. Za egyptské nadvlády se Bejt Še´an stalo hlavním městem Galileje. Po 

dobytí Alexandrem Velikým změnilo jméno na Skythopolis a rozvinulo se ve vzkvétající 

helénistické město. Archeologické nálezy jsou rozděleny na dvě zóny. Hlavní naleziště 

zahrnuje římsko-byzantské město a tell neboli sídlištní pahorek. Obojí se nalézá 

v Národním parku Bejt Še´an. Největším klenotem města je římské divadlo, které je jedno 

z nejměně porušených v Izraeli. Divadlo mělo původně 7000 míst k sezení. V tellu je 

hlavním návštěvním místem římský amfiteátr, spíše jeho rozvaliny. Amfitéatr sloužil ke 

gladiátorským zápasům a s městem jej spojovala čedičovými kvádry dlážděná ulice, jejíž 

úseky se zachovaly dodnes (Bourbon, Lavagno 2001). 

 

               

Obr. 14: Bejt Še´an [internet 6]                                           Obr. 15: Caesarea [internet 7] 

 

Caesarea – město se táhne podél pobřeží mezi městy Haifou a Tel Avivem. Přístavní 

město (obr. 15) na místě dřívějšího fénického přístavu založil v letech 22-10 př. n. l. 

Herodes Veliký. Caesarea je pojmenována po římském císaři Augustu Caesarovi. Město si 

nejprve podmanil Saladin, poté ho dobyl Richard Lví srdce, vyplenil chalífa el-Malik a 

nakonec nakrátko ovládl francouzský král Ludvík IX. Roku 1265 srovnali muslimové 

město se zemí a poté zůstalo po staletí opuštěné. V roce 1835 postihlo už tak zchátralé 

město zemětřesení. V roce 1940 byl jižně od starověkého města založen rybářský kibuc, 

jehož členové využili římských a křižáckých vlnolamů a zbudovali molo. Tímto vlastně 
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iniciovali znovuzrození města i mohutného přístavu. Caesarea se řadí k nejvznamnějším 

archeologickým lokalitám v Izraeli. Většina památek leží v Caesarejském národním parku 

a za zmínku stojí zjevně antikou inspirované divadlo, amfiteátr a akvadukt, který přiváděl 

voduz pramenů na hoře Karmel (Bourbon, Lavagno 2001). 

Nábí Músá – klášter v Judské poušti (obr. 16) uctívají muslimové jako poslední 

místo odpočinku Mojžíše. Roku 1269 zde nechal mamlúcký sultán Bajbars postavit kopuli 

nad Mojžíšovou hrobkou. Nynější velmi půvabné nabílené stavby ovšem pocházejí asi 

z roku 1820. Předpokládaný Mojžíšův hrob, přikrytý tradiční islámskou zelenou 

pokrývkou lze nalézt v hrobce v areálu mešity. V okolí komplexu se nachází rozlehlý 

hřbitov, na kterém si mnozí muslimové přejí být pohřbeni (Inman, McDonald 2008), 

(Čeřovský et al. 1999). 

 

 

                          Obr. 16: Klášter Nábí Músá v Judské poušti (fotoautor) 

 

Kumránské jeskyně – město Kumrán se proslavilo nejen svým starověkým 

osídlením, ale hlavně objevem bezpočtu rukopisů (svitků) ukrytých v jedenácti jeskyních 

(obr. 17). Svitky byly nalezeny postupně v letech 1947-1958. V roce 1947 svitky náhodou 

objevil beduínský pastýř, který hledal zatoulanou kozu. Jeskyně byla plná hliněných 

nádob, obsahujících 190 cenných, většinou pergamenových svitků. Díky suchým pouštním 

podmínkám a neporušeným nádobám zůstaly svitky neporušené. Kumránské svitky 
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obsahují ticíce řádků pojednávajících o náboženských a občanských záležitostech. Kromě 

toho zahrnují takřka všechny knihy Starého zákona napsané v aramejšitě. Kdo ale svitky 

napsal, zůstává stále záhadou (Bourbon, Lavagno 2001). 

 

 

                               Obr. 17: Kumránské jeskyně (fotoautor) 

 

 

                              Obr. 18: Masada (fotoautor) 
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Masada – pevnost, kterou nechal vybudovat v létech 36-30 př. n. l. Herodes Veliký. 

Pevnost byla vybudována jako Herodovo útčiště pro případ ohrožení egyptskou královnou 

Kleopatrou, vpádů sousedních vladařů nebo možného povstání Židů. Masada (obr. 18) byla 

po obvodu obehnána silnou kasematovou zdí s věžemi a branami umístěnými na 

strategických místech. Do skály byla vybudována důmyslná soustava kanálů a cisteren, 

aby zajistila dostatečnou zásobu vody. V pevnosti se nacházely i římské lázně, synagoga, 

paláce, ubikace pro vojáky a zásobárny s potravinami. Nebyl to však Herodes, kdo využil 

výhody této nedobytné pevnosti nacházející se na opuštěném vrchu v Judské poušti. 

Pevnost využili zéloti (nejradikálnější židovští bojovníci proti Římu), kteří se zde uchýlili 

se svými rodinami roku. Římské legie pochopili, že pevnost nelze vyhladovět a jedinou 

cestou k dobytí je vybudovat obrovskou rampu na západním svahu. Rampa umožnila 

přiblížit k hradbám útočnou věž a berana na jejich rozrušení. 960 mužů, žen a dětí si 

uvědomilo, že jsou proti obležení bezmocní a raději zvolili dobrovolnou smrt než život 

v otroctví (Čeřovský et al. 1999), (Bourbon, Lavagno 2001), (Majerník, Scheidová 2002). 

Akko  – kromě Jeruzaléma má přístavní město Akko (obr. 19) nejkomplexněji 

zachovalé staré jádro v celé Svaté zemi. Původ města sice sahá až do kanaánského období, 

ale nynější podobu mu dali Arabové a křižáci. Město v roce 1104 dobyli křížáci a v r. 1191 

král Richard Lví srdce učinil z města město hlavní. V roce 1291 mamlúci Akko srovnali se 

zemí, aby nepadlo zpět do rukou křižákům. Ti museli po drtivé porážce Svatou zemi 

opustit. Město bylo v úpadku až do 18. stol., kdy ho k životu přivedl paša Džarzár 

(Řezník). Paša nechal přestavět obytné čtvrti a vybudoval opevnění kolem města. V roce 

1799 se opevnění marně pokoušel dobýt Napoleon. Po roce 1948 byla započata stavba 

moderního města vně městských zdí (Čeřovský et al. 1999), (Inman, McDonald 2008), 

(Bourbon, Lavagno 2001). 

 

                                                    Obr.  19: Přístav v Akku [internet 8] 
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Tel Aviv – Jaffa – podle Bible byla Jaffa (obr. 20) založena hned po potopě 

Noemovým synem Jefetem. Archeologové zde objevili stopy osídlení z 20. stol př. n. l. a 

Jaffa tudíž patří k nejstarším přístavům světa. S rozšiřováním Tel Avivu začala Jaffa, která 

za osmanské nadvlády rozkvétala, upadat. Roku 1948 po vítězství Izraelců v první 

izraelsko-arabské válce ji pohltilo rozrůstající se nové město na severu. Jádro Jaffy se od té 

doby vyvinulo v přitažlivé centrum umění, řemesel a restaruačních zařízení. Velkou atrakcí 

města je Most přání. Kdo po něm přejde, dotkne se bronzové sochy a svého znamení na 

zvěrokruhu a hledí do moře, splní se mu přání. Za návštěvu určitě stojí čtvrť umělců, 

náměstí Kedumim nebo archeologické muzeum (Inman, McDonald 2008). 

 

 

Obr. 20: Jaffa [internet 9] 

 

Betlém – leží na okraji Judské pouště v úrodné kopcovité krajině. Jméno znamená 

„Dům chleba“. Narodil se zde Ježíš a vyrůstal král David. Dnes je město pod palestinskou 

samosprávou. Obyvatelé převážně vyznávají islám, ale žijí zde i arabští křesťané. I přes 
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převažující část muslimů, je v centru města pouze jedna modlitebna, Omarova mešita (obr. 

21) z r. 1860 (Inman, McDonald 2008), (Heck, 2007).  

 

 

                               Obr. 21: Omarova mešita (fotoautor) 

 

bazilika Narození Páně – nachází se na náměstí Jesliček. Spravují ji 3 církve, 

římsko-katolická, řecká ortodoxní a arménská. Baziliku zdobí nádherné mozaiky např. 

andělé ukazující směr k místu narození Ježíše. Ústředním bodem baziliky je jeskyně 

Narození Páně. Unvitř jeskyně se nachází čtrnácticípá stříbrná hvězda (obr. 22), která 

označuje místo, kde se údajně Ježíš narodil (vlastní text). 

kostel sv. Kateřiny – je součástí baziliky Narození Páně. Pod kostelem se nacházejí 

3 jeskyně. V jedné z nich byla pracovna sv. Jeronýma (obr. 23), kde překládal Bibli a ve 

druhé je pohřben. V jeskyni spala i Panna Marie s Ježíškem a anděl jí zvěstoval, ať odejde 
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do Egypta. Třetí jeskyně je jeskyně Neviňátek, kde byly nalezeny kostry dětí (chlapců) do 

dvou let a jejich matek, které děti chránily před Herodem Velikým, který je nechal zabíjet, 

aby nevyrostly a nevládly (Majerník, Scheidová 2002). 

 

        

Obr. 22: Čtrnácticípá stříbrná hvězda (fotoautor)           Obr. 23: Pracovna sv. Jeronýma (fotoautor) 

     

 

                                                      Obr. 24: Svatá rodina v Mléčné jeskyni (fotoautor) 

 

Mléčná jeskyně – jeskyně je pokládána za posvátnou, neboť podle tradice se zde 

uchýlila Svatá rodina, Josef, Panna Marie a Ježíš Kristus (obr. 24), před útěkem do Egypta 

během vraždění neviňátek. K jeskyni se váže jedna legenda. Když zde Marie kojila 

Ježíška, kapka mléka ukápla na zem a zbarvila jeskyni na bílo. Křesťané i muslimové věří, 
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že seškrábaný povrch jeskyně podporuje tvorbu mateřského mléka. Jezdí sem neplodné 

ženy z celého světa a seškrabávají povrch jeskyně. Prý existují ženy, kterým to údajně 

pomohlo (Inman, McDonald 2008), (Majerník, Scheidová 2002). 

Herodion – jižně od Betléma se nachází kuželovitý kopec s kruhovou pevností 

Herodion na vrcholku. Nese jméno Heroda Velikého, který ji nechal zbudovat v letech 24-

15 př. n. l. jako památník porážky svého soka Antigona. Dlouho se soudilo, že by pevnost 

mohla být zároveň mauzoleem, ale při vykopávkách (obr. 25) dosud nebyl objeven žádný 

hrob (Inman, McDonald 2008). 

 

 

                  Obr. 25: Herodion, vykopávky (fotoautor) 

 

Jeruzalém – jedinečnost Jeruzaléma je zjevná. Jde zřejmě o jediné město na světě, 

jež pokládají za svaté tři různá náboženství (islám, judaismus, křesťanství). Je to město 

mnoha barev avšak i mnoha sporů a hádek. S výjimkou několika hotelů je město bez 

dominant (obr. 26), nevhodných mrakodrapů. Jeruzalém je Svaté město a jako takové leží 

na svatých kopcích. Proto nepotřebuje umělé dominanty nesvatých staveb. Jak už bylo 

řečeno je to město tří monoteistických náboženství. Co z toho vyplývá? Arabové nepracují 

v pátek, Židé v sobotu a křesťané v neděli. Když Židé nesmějí řídit, mačkat tlačítka nebo 



48 

 

rozsvěcet světla dělají to za ně Arabové. A jak rádi, živí z toho celé rodiny na Západním 

břehu Jordánu. A Židé jsou o to blíž svému Bohu (Bourbon, Lavagno 2001), (Holeček et 

al. 2007). 

 

 

                   Obr. 26: Jeruzalém (fotoautor) 

 

Jeruzalém je rozdělen na dvě části. Na východní a západní, na židovskou a 

muslimskou, na Staré město a moderní Jeruzalém. Staré město je obehnané hradbami, 

které nechal postavit panovník Sulejman I. Nádherný v letech 1536-1542. Městské hradby, 

jejichž některé části jsou přístupné, se táhnou v délce 4 km a jsou přerušeny šesti 

původními branami. Jedná se o bránu Jaffskou, Hnojnou, Siónskou, Herodovu, Damašskou 

a Lví (sv. Štěpána). Kromě nich existuje ještě jedna brána Nová, která byla otevřena 

v letech 1887-1889, aby usnadnila přístup do křesťanské čtvrti. Moderní Jeruzalém tvoří 

oblasti městské zástavby přerušované zalesněnými kopci a neúrodnými údolími a táhnoucí 

se od judské náhorní plošiny na jih k městu Betlém, na sever k Ramalláhu, na západ k lepší 

čtvrti Jeruzaléma Ejn Kerem a na východ k Jerichu (Bourbon, Lavagno 2001). 

Chrámová hora – Židé říkají skalní plošině na východ od Starého města Chrámová 

hora (obr. 27), muslimové Haram aš-Šarif, vznešená svatyně. Chrámová hora je třetím 

nejsvětějším místem muslimů, hned po Mekce a Medině. Židé zde mají vstup zakázán. Na 
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pahorku Mórija podle tradice stával Šalomounův chrám, prorok Muhammad vyrazil na 

svém koni Burákovi k nebi a Abrahám zde obětoval syna Izáka. Dnes se na plošině nachází 

Skalní dóm a mešita al-Aksá. Na západní straně plošiny zhruba o jedno patro níže se 

nachází Zeď nářků (obr. 28), nejposvátnější místo Židů. Zeď je pozůstatek hradby tzv. 

druhého chrámu. Židé zde oplakávají zničení Šalomounova chrámu a modlí se za příchod 

mesiáše, který by nechal postavit nový chrám. Kromě dvou dominant najdeme na 

Chrámové hoře také madrasy (islámské náboženské vysoké školy), Řetězový chrám nebo 

muzeum islámského umění (Korn, 2005). 

 

 

                                       Obr. 27 - Chrámová hora (fotoautor) 

 

 

                                       Obr. 28: Zeď nářků (fotoautor) 
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Skalní dóm – je to jedna z prvních velkých staveb islámské architektury a nechal ji 

vybudovat chalífa Abd al-Malik v letech 688-691. Dóm (obr. 29) je zdoben verši z Koránu, 

pestrobarevnými mozaikami a zlatou kopulí. Původně byla kopule ze dřeva, pozlatit ji 

nechal Abd al-Malik v roce 691. Uvnitř dómu je skála, která ztělesňuje vrchol posvátnosti, 

a muslimové ji tradičně považují za střed světa. Podle různých tvrzení se na této skále 

chystal Abraham obětovat syna Izáka a Muhammad se odtud vznesl na nebesa, měl by se 

zde nalézat i otisk Muhammadovi nohy. Skála se nachází asi 1,8 m nad podlahou a je 

ohrazena zábradlím s nepravidelným obvodem (Inman, McDonald 2008), (Bourbon, 

Lavagno 2001). 

 

 

Obr. 29: Skalní dóm (fotoautor) 

 

mešita al-Aksá – největší jeruzalémská mešita (obr. 30) byla postavena v prvních 

dvou desetiletích 8. století na jižním knoci Chrámové hory. Mešita byla několikrát 

rekonstruována a upravována. Roku 780 připojil chalífa al-Mahdí k mešitě 15 lodí. Jejich 

počet snížil na dnešních 7 chalífa az-Záhir v roce 1033. Az-Záhir nese odpovědnost za její 
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dnešní podobu s charakteristickou černou kopulí (kopule je ve skutečnosti stříbrná, když se 

vyčistí), která je protějškem zlaté kopule Skalního dómu (Bourbon, Lavagno 2001). 

 

            

Obr. 30: Mešita al-Aksá (fotoautor)                                     Obr. 31: Obří menora (fotoautor)             

                                                                               

Kneset – doslova znamená shromáždění. Budova izraelského parlamentu (obr. 32) se 

nachází na západě nového města nedaleko Izraelského muzea. Naproti Knesetu stojí obří 

menora (obr. 31), symbol Státu Izrael. Sedmiramenný svícen zhotovil britský sochař 

Benno Elkan a je darem britského parlamentu. Reliéfy na ramenech menory zachycují 

rozhodující okamžiky židovských dějin, které doplňují citáty (Inman, McDonald 2008), 

(Heck, 2007). 

 

          

            Obr. 32: Budova izraelského parlamentu (fotoautor) 

 

chrám Božího hrobu – tento chrám (obr. 33) je pro křesťany nejsvětějším místem 

Jeruzaléma. Na tomto místě byl ukřižován a pochován Ježíš Kristus a zde také vstal 
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z mrtvých. Chrám založila Helena, matka císaře Konstantina. Do dnešní podoby dotvořili 

chrám křižáci. Chrám má přes 30 kaplí a je rozdělen na několik poschodí, o něž se dělí 6 

církví: katolická, řecká ortodoxní, arménská, syrská jakobitská, etiopská a koptská. 

Některé části spravují všichni společně. Neutrální prostředník mezi nimi je muslimský 

klíčník, který chrám každý den odemyká. Tento obřadný úkol provádí už po několik 

generací člen stále stejné rodiny (Inman, McDonald 2008), (Heck, 2007). 

 

 

              Obr. 33: Chrám Božího hrobu (fotoautor) 

 

Via Dolorosa – křížová cesta, kterou prošel Ježíš Kristus vstříc ukřižování. Trasa 

cesty nevychází z historického základu, nýbrž má náboženskou tradici. Cesta má 14 

zastavení spjatých s událostmi, jež se přihodily Kristovi při jeho poslední cestě. Křížová 

cesta začíná od Lví brány, pokračuje přes muslimskou a křesťanskou čtvrť a posledních 5 

zastavení je v chrámu Božího hrobu. Některá zastavení připomínají jen pamětní desky na 

zdech, jiná zase naleznete uvnitř budov např. klášter a kaple Bičování (obr. 34), kaple 

Odsouzení, oblouk Ecce homo (Inman, McDonald 2008). 

hora Sión – nachází se pár minut od Siónské brány a mnozí věří, že je místem 

posledního odpočinku krále Davida. V posvátné úctě ji chovají Židé, křesťané i 
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muslimové. Křesťané se zde začali shromažďovat nějaký čas po Kristově smrti, aby se 

pomodlili ve večeřadle (místo poslední večeře Páně) a později i u kamene, kde podle 

tradice zemřela Panna Marie. Dnes zde stojí chrám Zesnutí Panny Marie. Za návštěvu 

určitě stojí i Schindlerův hrob (obr. 35) – německý průmyslník Oscar Schindler udělal za 

2. světové války všechno pro to, aby zaměstnal židovské vězně jako dělníky ve své 

továrně. Tímto činem zachránil více než tisíc lidí z koncentračních táborů. Schindler se stal 

symbolem odporu holocaustu a před smrtí v roce 1974 požádal o možnost být pohřeben 

v Jeruzalémě. 

 

                      

                                        Obr. 34: Kaple Bičování (fotoautor) 

                                

        Obr. 35: Schindlerův hrob (fotoautor)                Obr. 36: Pomník Janusze Korczaka (fotoautor)           
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Jad Vašem – doslova památník a jméno nebo také ruka a jméno. Je to archiv, 

výzkumný ústav, muzeum a především památník šesti milionům obětí holocaustu ve druhé 

světové válce. V památníku je spousta videoukázek z období předválečné i válečné, dále 

velmi dojemné videorozhovory s přeživšími holocaustu, spousta fotografií, dokumentů, 

novinových článků a prostě všeho co se týče holocaustu. Nachází se zde i Síň jmen, kde 

jsou vypsaná jména všech židovský obětí s co největším množstvím životopisných 

podrobností. Zřejmě nejdojemnější částí je Památník dětí, podzemní místnost osvětelená 

pouze svíčkami, kde ženský hlas z kazety dokola předčítá jména dětských obětí. 

V blízkosti je i působivý pomník Janusze Korczaka (obr. 36) (Inman, McDonald 2008), 

(vlastní text). 

 

 

                          Obr. 37: Chrám Zesnutí Panny Marie (fotoautor) 

 

chrám Zesnutí Panny Marie – je to novorománský chrám s vysokou zvonicí a 

kopulí se čtyřmi nárožními věžičkami. Současný chrám (obr. 37) vybudovali na počátku 

20. století němečntí benediktini, podobně jako stejnojmenný klášter v jihozápadním cípu 

katolického kostela. Hlavní prostor se pyšní krásnou podlahovou mozaikou se znameními 

zvěrokruhu a jmény světců a proroků. V kryptě se nachází plastika „spící“ Panny Marie ze 

dřeva a slonoviny (Inman, McDonald 2008), (Bourbon, Lavagno 2001). 
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Olivová hora -  z Olivové hory nacházející se ve východní části Jeruzaléma se 

naskýtá nádherný pohled na Chrámovou horu se Skalním dómem a na Staré město (obr. 

38). Tento významný pahorek si nejvíce lidí spojuje s Kristovým zápasem a zradou 

v Getsemanské zahradě a jeho nanebevstoupením. Jebusejci zde hloubili hroby již 2400 let 

př. n. l. a později i Židé, křesťané a muslimové. Na Olivové hoře se nachází mešita 

Nanebevstoupení, Hrobky proroků – katakomby, jež jsou uctívané jako pohřebiště tří 

starozákonních proroků, kostel Pater noster – název znamená Otčenáš a Ježíš zde údajně 

naučil učedníky tuto modlitbu Páně, Getsemanskou zahradu, Chrám národů, hrobka Panny 

Marie, ruský pravoslavný chrám Maří Magdalény a další. 

 

 

  Obr. 38: Pohled na Staré město a Skalní dóm z Olivové hory (fotoautor) 

 

Judaismus není jen otázkou náboženství, ale také sounáležitosti s etnikem. Židé 

věří, že jsou potomky Abrahama, jemuž Bůh přislíbil zemi. Židem se stáváte v ženské linii, 

ale také můžete konvertovat. Život Židů, zvláště těch ultraortodoxních se řídí Tórou jejíž 

základem je pět knih Mojžíšových (Inman, McDonald 2008). 
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Judaismus vznikl před více než čtyřmi tisíci lety, kdy Abraham uvěřil v existenci 

jediného Boha. Víra v jediného Boha bylo tím jediným, čím se Abraham, jeho syn Izák, 

vnuk Jákob a později dvanáct kmenů izraelských odlišovali do ostatních beduínů a 

drobných etnik Mezopotámie. 

Judaismus je tedy monoteistické náboženství a současně právní systém, v nichž je 

hodnota skutků poměřována individuálně. Přijetí Tóry se stalo základem národní identity. 

Po dvou tisíciletích v exilu vznikl sionismus, který dal judaismu politický směr (Camus, 

Derczansky 2008). 

Islám založil Muhammad Ibn Abdulláh, bývalý kupec z Mekky v Arábii. Narodil se 

v roce 570 n. l. a ve čtyřiceti letech měl prožít první zvěstování od Alláha. Ta pokračovala 

až do jeho smrti a byla zaznamenána v knize Korán. Muhammadova proroctví se v Mekce 

nesetkala s příznivým ohlasem a roku 622 byl nucen i s přívrženci prchnout do Medíny. 

Tento Muhammadův útěk se nazývá hidžra (vystěhování) a byl tím započat nový arabský 

kalendář. Lidé vyznávající islám se nazývají muslimové. Muslimové se řídí knihou Korán 

a tzv. pěti sloupy islámu což je pět hlavních povinností věřícího. První je vyznání víry, že 

„není božstva kromě Alláha (Boha) a Muhammad je posel boží. Druhý sloup tvoří pět 

denních modliteb. Třetí sloup nařizuje dodržovat denní půst během svatého měsíce 

ramadánu a čtvrtý sloup dávat almužnu. Pátý sloup zvaný hadždž přikazuje, že každý 

muslim musí alespoň jednou za život vykonat pouť do Mekky (Saudská arábie), rodiště 

proroka Muhammada (Inman, McDonald 2008), (Sochrová, 1997). 
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6 Závěr 

Cílem bakalářské práce bylo nastínit historické, geografické a geologické aspekty 

země. Cílem také bylo navrhnout trasu po Izraeli ve srovnání s trasou cestovní kanceláře 

Avetour. 

Myslím si, že záměr se podařil. Navržená trasa by měla vyhovovat každému bez 

rozdílu náboženského vyznání. V návrhu trasy se vyskytují jak křesťanské památky, 

chrámy či kostely tak židovské a stejně tak i muslimské. V trase se vyskytují i antické 

stavby, památky a lokality. Právě i těmto památkám je věnovaná část pojednávající o 

historii Izraele. Na své by si tedy měl přijít opravdu každý. 

Co se týče trasy cestovní kanceláře Avetour, jejich trasa mi přijde až moc zaměřená 

na křesťanské památky a navštívených kostelů je přes příliš. Velké plus má cestovní 

kancelář za to, že podporuje země, kam pořádá zájezdy. Ať už je to ekonomicky či 

podporou a záštitou různých projektů v dané zemi. Cestovní kancelář podporuje křesťany 

v Izraeli i v autonomních územích Palestiny. Své klienty ubytovává v hotelech patřících 

křesťanům a Stát Izrael zase podporuje tím, že klienty dopravuje do země státní izraelskou 

leteckou společností. 

Průvodkyně byla od začátku zájezdu velmi milá. To, že byla milá, nemá vyznít jako 

klišé, ale jako pochvala a holý fakt, který se o mnohých průvodcích říct nedá. Paní 

průvodkyně byla na zájezd velmi dobře připravená. Nejen že podávala dostatečné 

informace, ale také v křesťanských památkách a kostelech četla úryvky z Bible, aby tím 

dané místo příslušným příběhem co nejvíce přiblížila posluchačům. Chyby neměla téměř 

žádné. Jedna by se tu však našla a pro mě celkem závažná. Když se skupinou procházela 

různými lokalitami, tak se soustředila pouze na cíl cesty a vůbec neupozorňovala na 

památky, kolem kterých procházeli. Ač to v mnohých případech byly opravdu významné 

památky. 

Izraelsko-arabský nekončící konflikt není záležitostí jen minulosti, ale i přítomnosti a 

budoucnosti. Židé mají za sebou bouřlivou minulost, chtěli svůj stát a žít jako plnoprávný 

národ. Kdyby bylo Arabům odpíráno území, člověk by se nedivil, že stále vyvolávají 

konflikty, ale je to přesně naopak. Valné shromáždění OSN z roku 1947 přidělilo území 

jak Židům, tak Arabům. Území bývalé Palestiny bylo rozděleno téměř půl na půl. Židé 

s přiřčeným územím souhlasili a doufali, že budou konečně žít v klidu. Arabové s tímhle 
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rozhodnutím nesouhlasili a den po vyhlášení nezávislého židovského státu na Stát Izrael 

zaútočili. Touhle událostí začali boje a války o území. Později tyhle boje přerostly 

v sebevražedné teroristické útoky Palestinců na území Izraele. Na tomhle je ale nejvíce 

zařážející, že většina Palestinců s takovými útoky souhlasí a přejí Státu Izrael záhubu. Dalo 

by se říct, že Arabové nepřijetím rozhodnutí Valného shromáždění OSN o své území přišli 

a začali ho obsazovat Židé. V polovině 90. let předali Izraelci části území Palestincům, ale 

Židovské obyvatelstvo na územích zůstalo. V roce 2005 po 38 letech izraelské armády 

opustili jedno z okupovaných území, Pásmo Gazy, které je teď kompletně pod vládou 

Palestinců a obsazené by mělo být pouze Araby. Kdy ovšem vznikne samostatný 

palestinský stát, toť otázka budoucích možná několika let. Nebo jak se říká, „je to ve 

hvězdách“.  
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