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      Izrael 

 

 

1. Oficiální název státu 

Stát Izrael  

• Medinat Jisrael (hebrejsky) 

• Daulat Isrá´íl (arabsky) 

• State of Israel (anglicky)  

 

2. Rozloha 

• 20 770 km2 v hranicích do r. 1967 

• 22 145 km2 včetně Golanských výšin a 
východního Jeruzaléma 

• z toho vodní plochy 474 km2 (Galilejské 
jezero 164 km2, Mrtvé moře 310 km2) 

 

3. Geografie 

Rozkládá se podél Středozemního moře a sousedí s Libanonem, Sýrií, Jordánskem a Egyptem. 

Leží ve styčném bodě tří kontinentů: Evropy, Asie a Afriky.  

 

4. Obyvatelstvo 

• Počet obyvatel: 7,521 mil. (únor 2010) 

• Národnostní složení:  

Židé 79,2 %, Arabové 19,9 %, Ostatní 0,9 % 
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• Náboženské složení:  

Deklarace nezávislosti ze dne 14. 5. 1948 zaručuje náboženskou svobodu a rovnoprávnost 
občanů bez ohledu na vyznání, současně však vyhlašuje Izrael jako židovský stát. Židovské 
svátky jsou i svátky státními, dva vrchní rabíni (aškenázského a sefardského směru) patří k 
vysokým státním představitelům. 

Většina obyvatel (77,2 %) se hlásí k judaismu různých směrů a různého stupně dodržování 
náboženských pravidel. 

Druhou největší skupinou jsou muslimové (15,4 %), převážně sunnité. Významné jsou 
menšiny křesťanů různých denominací (2,1% populace; 81,2 % z nich je arabské národnosti) a 
drúzů (1,6 %) soustředěných v několika komunitách na severu Izraele. 

•  Jazyk:  

úřední jazyky:  

• hebrejština 
• pro arabskou menšinu arabština 

další běžně užívané jazyky:  

• angličtina 
• ruština1 

Více o hebrejštině a hebrejském písmu: 

http://www.zscvrch.cz/samostatne/babylon/sbornik/content/hebrejstina_web.pdf  

http://cs.wikipedia.org/wiki/Hebrejsk%C3%A9_p%C3%ADsmo  

5. Politická situace 

Politický systém Státu Izrael je svou strukturou parlamentní zastupitelská demokratická 

republika s pluralitním politickým systémem. Nemá psanou ústavu, politický systém Státu 

Izrael a jeho hlavní principy jsou ukotveny v jedenácti Základních zákonech. Hlavou státu je 

prezident, který je volený parlamentem na 7 let. Plní však pouze reprezentativní funkce. 

Zákonodárným orgánem je jednokomorový parlament - Kneset, do kterého je na 4 roky 

voleno 120 poslanců. Výkonná moc je v rukou vlády, v jejímž čele stojí premiér. Volební 

období vlády může být zkráceno v případě, že Kneset odvolá premiéra nebo vládě nevysloví 
                                                           
1
 Základní informace o Izraeli dostupné z < 

http://www.mzv.cz/jnp/cz/encyklopedie_statu/blizky_vychod/izrael/>[cit. 1. srpna 2010] 
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důvěru. Ministři vlády jsou odpovědni premiérovi a Knesetu. Vládu, její finanční politiku a 

finance jednotlivých stran kontroluje Státní kontrolor. Soudní systém je nezávislý od výkonné 

a zákonodárné moci.2 Arabové tvoří dnes už skoro 20% izraelské populace. Jedná se tedy o 

významnou demografickou skupinu. Je to právě růst arabské populace, která určuje stávající 

politiku izraelských vlád, neboť ve snaze zachovat i vzhledem k demografickým prognózám 

výraznou populační převahu Židů vedlo k opouštění obrovských územních celků získaných v 

Šestidenní válce (1967). Tedy k opuštění Sinajského poloostrova a v poslední době k tvrdému 

odsunu Izraelců z pásma Gazy za vlády Ariela Šarona (2001-2006). Je třeba rozlišovat mezi 

Araby žijícími na území Izraele a těmi na Palestinské samosprávě. První jsou občany státu 

Izrael, druzí při pokusu o vstup musí projít přísnou bezpečnostní kontrolou, západní břeh 

Jordánu je od vlastního státu Izrael oddělen vysokou betonovou zdí.3 

6. Sociokulturní profil  

Izrael je zemí přistěhovalců. Od jeho založení v roce 1948 počet obyvatel stoupl na 
osminásobek. Jeho sedm milionů obyvatel představuje pestrou mozaiku kultur, tradic, 
životních stylů, náboženství a etnických kořenů. Masové přistěhovalectví do této země nemá 
ve světě obdoby. Stát se stará o přistěhovalce po dobu několika let, poskytuje jim sociální 
podporu, řeší problém jejich ubytování. Přistěhovalec je zařazen do jazykového kurzu a 
podporuje se jeho společenská integrace. Izrael je deklarován jako židovský stát, což právně 
i věcně znamená, že každý žid na světě má právo na azyl v Izraeli. Výjimkou jsou kriminální 
zločinci. Za Žida se považuje osoba, která má židovskou matku a nekonvertovala k jinému 
náboženství. Právo azylu se rozšířilo i na manželské partnery a děti. 

U přistěhovalců z Evropy se rozlišují dvě větší skupiny: Aškenazim (Aškenaz-Německo) ze 
střední a východní Evropy nebo z Ameriky, kam se původně vystěhovali. Mluvili a částečně 
ještě mluví jidiš, řečí, jejímž základem je němčina s výrazy hebrejskými a slovanskými. 
Španělsko (Sefarad) je vlastí Sefaradim. Po vypuzení židů ze Španělska v 15. st. šli Sefaradim 
do Nizozemí, Řecka a Palestiny, kde v 19. st. tvořili největší část obyvatel. 

 

Vojenská služba 

Vojenská služba v izraelské armádě je povinná jak pro chlapce (3 roky), tak i pro dívky (2 
roky), dívky ovšem mohou službu z náboženských důvodů odmítnout. Tuto vojenskou službu 
je navíc třeba vykonat ještě před nástupem na vysokou školu, nastupují v 18 letech. Poté 
musí muži odsloužit pro armádu každoročně několik týdnů (vojenskou službu odmítají 
ortodoxní židé a také Arabové). 

                                                           
2
  Dostupné z < http://cs.wikipedia.org/wiki/Politick%C3%BD_syst%C3%A9m_St%C3%A1tu_Izrael >[cit. 1. srpna 

2010] 

3
 Dostupné z < http://www.izrael.cz/arabska-mensina-a-politika-izraele >[cit. 1. srpna 2010] 
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• Tradice a svátky 

Hlavní židovské svátky: 

Šabat 

Nejdůležitější svátek v judaismu, jedno z přikázání v židovském Desateru. Slaví se každou 
sobotu, respektive od pátečního do sobotního soumraku. V tento den se nesmí vykonávat 
žádná práce ani cestovat či provádět obchodní transakce. Zastaví se doprava. Je to svátek, při 
němž se schází přátelé a rodiny. Začíná v pátek se západem slunce, kdy se obvykle koná 
slavnostní večeře. Od této doby jsou zakázány určité druhy práce. Člověk se má věnovat 
odpočinku a studiu. Šabat končí po západu slunce v sobotu. 

Na rodinu se klade v judaismu velký důraz, Židé slaví svátky vždy společně s rodinou a přáteli. 
Data židovských svátků jsou z hlediska našeho kalendáře pohyblivá. 

pesach 

Velikonoce, svátek nekvašených chlebů.  
Svátek, který připomíná odchod Židů z Egypta. 

šavu´ot 

- svátek darování Tóry.  
Slaví se 49 dní po Velikonocích a je připomínkou darování Tóry Mojžíšovi na hoře Sinaj. 

roš hašana 

- židovský Nový rok  
Tomuto dni se také říká „Den soudu“. Podle židovské tradice právě v tento den stvořil 
Hospodin svět a začíná jím období, kdy Hospodin rozhoduje o osudu každé lidské bytosti. 

jom kipur 

Den smíření, nejsvětější den v roce.  
Poslední z deseti dnů roš hašany. Den přísného půstu a vyznání hříchů. Lidé by se měli 
druhým omluvit a odpustit. Je to velmi ctěný a uctívaný svátek. V tento den byste určitě 
neměli rušit ortodoxní židy a raději do těchto čtvrtí nechodit. 

sukot 

- tzv. svátek stánků na připomínku dnů strávených v poušti Původně symbolizoval konec 
zemědělského roku v Izraeli. Proto se mu také někdy říká svátek sklizně. Lidé jej slaví tím, že si 
budují provizorní chýše po celé zemi a na tento svátek v nich pobývají. Cizinci jsou vítáni a 
budete pohoštěni. 
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simchat Tóra 

- oslava ukončení ročního čtení z Tóry, na ulicích se tančí a slaví. 

chanuka 

- svátek světel  
Je to osmidenní svátek. Pro svátek je typické postupné zapalování osmiramenného 
(chanukového) svícnu. Svátek připomíná vítězství povstalců (Makabejců) nad Římany, po 
kterém byl znovu dobyt Jeruzalém a obnoven samostatný židovský stát. Byl nalezen poslední 
džbán s rituálně čistým olejem a zázrakem vydrželo toto malé množství oleje osm dní, které 
jsou nezbytné pro výrobu nového rituálně čistého oleje. 

purim 

- svátek připomínající zachránění židů  
V tento svátek se čte kniha Ester, která popisuje událost, jíž svátek připomíná. Jedná se 
o záchranu Židů před záhubou v Perské říši. 

tu bi-švat 

- svátek učenců4 

Více informací o Izraeli: 

http://www.izrael.cz/ 

http://izrael.orbion.cz/ 

http://prague.mfa.gov.il/mfm/web/main/document.asp?SubjectID=5463&MissionID=18&La

nguageID=90&StatusID=0&DocumentID=-1 

                                                           
4
 Dostupné z <http://izrael.orbion.cz/nabozenstvi-svatky/ [cit. 1. srpna 2010] 


