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Antisemitismus po 2.sv,válce 

• Utrpení Židů během války vedlo ke všeobecné 
sympatii a odmítání antisemitismu 

• Vznik státu Izrael 

• Arabsko- izraelský konflikt 

• Antisemitismus v SSSR a komunistických zemích 

• Obnovení antisemitských tendencí koncem 20.století 
jako reakce na multikuturalismus, politiku USA a 
státu Izrael. 

• Aktivizace islamismu v Evropských zemích v 
souvislosti s přistěhovalectvím 

• Všeobecný nárůst extremismu  

 



Nový antisemitismus 

• Jako nový antisemitismus se označují nenávistné 
projevy zaměřené proti Státu Izrael. Především ze 
strany arabských zemí. Při tom přesahují hranici 
legální, respektive legitimní kritiky politiky Státu 
Izrael.  

• Novodobý fenomén tak souvisí tradičním 
antisionismem. 

• Démonizuje Izrael či delegitimizuje právo Izraele na 
svou existenci. 

 

Mahmúd Ahmadínedžád (1956)  

Bývalý íránský prezident 

Patří mezi popírače holocaustu 

v jednom ze svých projevů použil     

slovní spojení „vymazat Izrael z mapy“.  

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/4d/Ahmadinejad_Cropped.jpg


Arabsko - izraelský konflikt 
• Jeden z nejproblematičtějších  a nejvíce ohrožujících jevů druhé 

poloviny 20. a počátku 21.století 

• Jeho počátek najdeme na  konci 19.století, kdy docházelo v 
souvislosti se sionistickým hnutím k prvnímu většímu osidlování  
„Země izraelské“ 

• V 1. světová válce bojovala Osmanská říše (Turecko) ovládající 
většinu území blízkého východu na straně Německa a  Rakousko-
Uherska 

• Po porážce v roce 1918                                                                                               
bylo území  zahrnující                                                                                        
dnešní státy Izrael,                                                                              
Jordánsko, Libanon a Irák                                                                   
rozděleno mezi                                                                                        – 
Velkou Britanii a Francii 

 



Počátky 

Původní plán OSN počítal s 

existencí  dvou států 

židovského a arabského. 

Tento plán OSN se nikdy  

nerealizoval 

V důsledku emocí 

předcházejících konci 

britského mandátu se v 

Palestině v letech 1947-48 

rozpoutala občanská válka 

mezi Židy a Araby, která se v 

měsících a týdnech před 

koncem mandátu zostřovala a 

kromě izolovaného násilí a 

teroristických útoků nabývala 

ráz konvenční války. 

 

 

 



Stát Izrael 

 

 

• 29.11.1947 Valné shromáždění OSN rozhodlo vyhovět 
dávným snahám sionistického hnutí a umožnit Židům 
založení samostatného státu na území Palestiny, která 
byla v té době pod správou Velké Británie a byla 
osídlena arabským obyvatelstvem. 

• 12.5.1948 vznikl nový stát Izrael.                                                   
Arabové byli vysídleni.                                                            
Do Izraele se začali stěhovat Židé                                            
z celého světa. To ale narazilo na                                                     
silný odpor místního obyvatelstva                                           
a  arabských  zemí, které  se s                                                                 
existencí nového státu na                                                 
"arabských územích" nesmířily.                                                       
Začala izraelsko-arabská válka, která fakticky probíhá 
dodnes.  



   První arabsko-izraelská válka.  

Válka za nezávislost  
   15.květen 1948 – 20.červenec 1949. 

      Hned po vzniku byl Izrael napaden arabskými státy                                  
(Jordánsko. Egypt, Irák Libanon, Sýrie, Jemen )   

     Jejich jasně deklarovaným cílem byla naprostá likvidace                                   
Izraele. Po počátečních potížích začal Izrael získávat                                                       
vojenskou převahu (nemalou zásluhu na tom                                             
měly i dodávky zbraní z Československa) 

      

Ztráty 

Izrael 

6 400 padlých (4000 vojáků, 

2400 civilistů) 

Arabské země 

odhad kolem 10 000 - 15 000 

padlých 

1949 uzavřeno příměří se všemi 

arabskými státy (existenci 

Izraele ani jeden neuznal) 

Izrael obsadil některá území 

původně určená pro arabský stát 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Jord%C3%A1nsko
http://cs.wikipedia.org/wiki/Jord%C3%A1nsko


                   Exodus Palestinců 
     Podle různých zdrojů během dubna až prosince 1948                       

uprchlo z území Izraele do okolních arabských zemí                                           
700 000  až 900 000 palestinských Arabů. 

     Jordánsko umožnilo palestinským uprchlíkům získat                                  
jordánské občanství, ostatní arabské země neudělali                          
nic pro jejich začlenění do společnosti. Hlavním                                      
problémem zůstaly uprchlické tábory v pásmu Gazy,                                           
kde bylo 100 000 uprchlíků drženo v izolaci na malém                                            
území a nebylo jim egyptskými úřady dovoleno toto                               
území opustit. 

     V důsledku dalších válek více než 200 000 osob odešlo do východní 
části Jordánska a více než 100 000 do Sýrie. 

     Izraelsko – palestinský problém se stává klíčovým problémem vztahů 
Izraele a arabských zemí 



    Druhá arabsko-izraelská válka – Suezská krize 

29. října – 7. listopadu 1956  

     Izrael za letecké podpory Velké Britanie a Francie  zaútočil na 

prosovětsky orientovaný Egypt, který znárodnil Suezský průplav. 



    Tato akce vyvolala negativní odezvu hlavně USA i SSSR Válka 
skončila rozpačitým výsledkem - pro Francii a Velkou Británii 
znamenala diplomatický debakl, pro Izrael vítězství, neboť 
dosáhl svého cíle - likvidace vojenského potenciálu Egypta. Do 
roku 1957 také držel Sinajský poloostrov.  

    Válka ale vedla ke sblížení Egypta, Jordánska, Sýrie a SSSR                                                      
----------------------- 

            Ztráty 

      ----------------------- 
    Izrael:  

    231 mrtvých 899 zraněných, 4 zajatci  

    Spojené království:   

    16 mrtvých, 96 zraněných  

    Francie:  

    10 mrtvých, 33 zraněných 

    Arabské země 

    3 000 mrtvých, 4 900 zraněných, 5 000]-30 000 zajatých 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Sinajsk%C3%A1_v%C3%A1lka#cite_note-3


      V letech 1958–1961 došlo k vytvoření unie Egypta a Sýrie a vznikla 

Sjednocená arabská republika (SAR,) V roce 1961 zanikla. 

 

 

 
 

 

                                          
Sovětský svaz začal s 

masivním 

vyzbrojováním                           

obou zemí. 



Třetí arabsko-izraelská válka - Šestidenní 
     Započala leteckým útokem Izraele na Egypt 5.6. 1967.                                         

Izrael tak reagoval na to, že Egypt uzavřel pro                                                             

izraelské lodě  Tiranskou úžinu, což představovalo                                                            

jednoznačný válečný akt. Přestože Egypt byl na útok                                              

„připraven“ a přispěchaly mu na pomoc Jordánsko                                    

a Sýrie, skončila šestidenní válka zdrcující porážkou                                 

arabské koalice. Izraelská armáda obsadila Sinajský                                     

poloostrov  Jeruzalém, celý Západní břeh Jordánu a                                        

Golanské výšiny. (Z jejich vrcholků může být                                  

ostřelována velká část severu Izraele včetně životně                                             

důležitého vodovodu spojujícího severní a jižní část státu). 

    Ztráty: Izrael: 779 padlých, 2563 zraněných. 15 zajatců       

                Arabské země: 21 000 padlých,45 000 zraněných, 6000 zaj.  



 

                  Čtvrtá (Jomkipurská – Ramadanová ) 

arabsko-izraelská válka  

 
Propukla   v říjnu 1973. Koalice Egypta a Sýrie zahájila o 

nejvýznamnějším židovském  svátku  Jom kipurr překvapivý útok na 

Izrael v oblasti Suezského průplavu a na Golanských výšinách                                  

V muslimském světě právě probíhal Ramadan..  
Egypt a Sýrie byly vyzbrojeny Sovětským Svazem                                                

Díky americké vojenské podpoře nebyla izraelská                                                

armáda poražena.Příměří bylo uzavřeno 25.října      

 

Ztráty:  
Izrael: 2 656 padlých, 7250 zraněných 

Arabské země  8 -15 000 padlých, 20 - 35000 zraněných        

http://cs.wikipedia.org/wiki/Jom_kipur


Další konflikty – stálé napětí 
    Po otevřených válkách se konflikt  mění  na trvalé napětí projevující se 

demonstracemi, házení kamenů, zapalováním pneumatik ozbrojenými 
akcemi.dílčími střety, teroristickými útoky (zejména raketovými) z obou 
stran 

     Zoufalá situace v uprchlických táborech nahrává militantním 
protiizraelským skupinám. Na okupovaných územích vypuklo povstání, 
intifáda. Tvrdá protiopatření izraelské správy doprovázená stovkami 
mrtvých se míjela účinkem. Dochází k budování a rozšiřování 
židovských osad na palestinském území na Západním břehu Jordánu, 
odůvodňované nutností pojmout bezmála milión Židů ze Sovětského 
svazu (resp. SNS) na přelomu 80. a 90. let, prohlubovalo propast mezi 
oběma etniky.  



Organizace pro osvobození Palestiny 

Palestinský stát 
     Organizace pro osvobození Palestiny (OOP) je seskupení několika 

palestinských odbojových  skupin Vznikla v roce 1964. V roce1969                           
se stal jejím vůdcem Jasir Arafat. 

     Cílem  OOP byl vznik Palestinského státu a                                                           
zničení Izraele.  

      V roce 1988 vyhlásil  Jasir Arafat v znik                                                                            
Státu Palestina. Ihned ho uznalo 114 zemí                                                                    
(hlavně muslimských a komunistických),                                                                         
Izrael Palestinský stát neuznal.  

     V roce 2012 OSN přiznala Státu Palestina                                                                       
statut pozorovatele 

    13.9. 1993 byla v Washingtonu mezi Izraelem                                                                    
a OOP  podepsána mírová smlouva. Dohodu                                                                                         
podepsali Jasir Arafat a izraelský prezident                                                                                   
Jicchak Rabin. 

      Proti této dohodě se však zvedla vlna odporu                                                                 
na obou stranách V Izraeli se Jicchak Rabin                                                                               
stal v roce 1995 obětí atentátu.  

      



• Území státu Palestina tvoří dnes Západní břeh Jprdánu                            

a Pásmo Gazy asi 6600 km² se 3 miliony obyvatel.                                                

Území spravuje Palestinská samospráva,.                                                                     

Po Jasiru Arafatovi, je jejím předsedou od roku 2005 Mhmúd Abbás 

• Vedle OOP, jsou hlavními politickými silami hnutí Hammás a Al 

Fatah používající teroristické metody, stejně jako dalěí palestinské 

hnutí Hizballáh sídlídí v sousedním Libanonu. 

 

Židovská a palestinská území 

jsou oddělena zdí a střežena 

izraelskou armádou 

http://special.novinky.cz/izrael/mapy/palestinavelka.jpg


    Hlavním problémem současnosti jsou teroristické akce zejména raketové 

útoky palestinských organizací, ale i tvrdá odvetná opatření ze strany 

Izraele, vč. budování izraelských osad na palestinském území v Judsku  

a Samaří, kde  žije okolo 300 tisíc Izraelců. Na palestinských územích je 

značná chudoba a nezaměstnanost. 

     Izraelsko-palestinský konflikt má i                                                                 

mezinárodně politický rozměr. Na                                                                                

straně Izraele stojí především USA                                                                                           

a některé další západní státy. Proti                                                                         

Izraeli stojí fronta všech arabských                                                                                              

zemí včele s nejmilitantnějším Íránem,                                                                      

podporovaná částečně Ruskem a Čínou. 



     Palestinská dívka 
protestuje v Hebronu v 
roce 2010. Nese nápis: 
"Určitě se budeme 
vracet, Palestino." 
Většina palestinských 
uprchlíků na Západním 
břehu jsou potomci lidí, 
jejichž rodiny pocházejí 
z oblastí, které byly 
začleněny do Izraele v 
roce 1948.  

Na palestinských územích i v okolních státech žije 

stále ještě velký počet uprchlíků (jejich potomků), 

kteří byli vyhnáni ze svých domovů po roce 1948. 

Stav 2010: 

Pásmo Gazy 1 106 195 uprchlíků  

Západní břeh 778 993 uprchlíků  

Libanon 425 640 a Sýrie 472 109 uprchlíků  

Jordánsko 1 983 733 uprchlíků  

Obě hlavní palestinské frakce Fatah a                         

Hamas zastávají právo uprchlíků na návrat 

 



 

Hamás 
 (nadšení)  

Hnutí islámského odporu, : , 
Harakat al-Muqawama al-Islamíja  

    Palestinská islamistická  politická strana. Vznikla v roce 1987 jako 
odbočka egyptského Muslimského bratrstva. Má dvě části. Jedna 
část je vojenská složka, která funguje v utajení a provádí útoky proti 
Izraeli. Druhá část je označována jako  civilní či                                                   
politická a poskytuje sociální služby.                                                   
získává své členy i peníze v mešitách,                                                                    
realizuje nejrůznější aktivity.. 

     V roce 2006 Hamás vyhrál volby do                                                                        
Palestinské národní správy. 



   Vojenské křídlo Hamásu se zaměřuje na                                                        

ozbrojené teroristické útoky proti civilním                                                            

i vojenským cílům. V Izraeli.                                                                                                       

Od roku 2001 do současnosti se podílí na                                                                 

ostřelování Izraele z pásma Gazy raketami                                                            

většinou íránské výroby. 

 



Hamás vychovává všechny Araby včetně dětí                                           

k nenávisti vůči Izraeli a USA 



                             Al Fatah    

                             „dobytí,“ 
    „Palestinské národně osvobozenecké hnutí“ (frakce OOP) 

    Palestinská nacionalistická, sekulární, socialistická politická strana. 

Kromě politických aktivit řídí řadu militantních skupin. Blízké této 

straně jsou např. „Brigády mučedníků od Al-Aksá“. Na rozdíl od svého 

hlavního oponenta, Hamísu není ale Fatah zařazen na seznam 

teroristických organizací. V parlamentních volbách strana ztratila 

většinu ve prospěch Hamásu, Podržela si ale moc n oblasti Západního 

Jordánu, což vedlo k rozkolu dříve spolupracujících stran. 



Hizballáh  
Strana Alláhova  

)   

„Islámský odpor v Libanonu“ 
     Libanonská šiitská politická a militantní teroristická  

     organizace, vznikla roku 1982. Je pod silným vlivem Íranu 

     Hizballáh má tři základní cíle: 

• Zničení státu Izrael  

• Omezení vlivu Západu zejména USA                                                                                

na Blízkém východě 

• Vytvoření islámského státu  

 

 

šéf hnutí                       

Hasan Nasralláh  



http://special.novinky.cz/izrael/foto/mapavelka.jpg


     V Izraeli jsouk stovky neonacistů. K antisemitským útokům dochází v 

Izraeli denně. Podle odhadů je každoročně v Izraeli hlášeno asi 500 

antisemitských útoků. Za většinu z nich jsou zřejmě zodpovědní ruští 

nacionalisté, kteří se identifikují s antisemitskou ideologií. 

    Pro rasistické útoky a znesvěcování hrobů a synagog se užívá termín 

vandalismus. Zákon nedává termín antisemitsmus. 

• V minulých letech byly desítky židovských škol a synagog zničeny a 

posprejovány svastikami a nadávkami v ruštině. V květnu 2005 byla 

zničena a znesvěcena takovými hesly velká synagoga v Petah Tikva. V 

Izraeli existuje neonacistická webová stránka, která obsahovala odkazy 

na Hitlerův Mein Kampf a fotografii Hitlera a dvou vojáků zdravících 

nacistickým pozdravem.  

Neonacismus v Izraeli 



 

 

 

Celková populace         13 155 000 

Izrael                                 5 393 000  

Spojené státy americké  5 275 000 

Francie                                490 000 

Kanada                                374 000 

Spojené království             295 000 

Rusko                                  225 000 

Argentina                            184 000 

Německo                             120 000 

Austrálie                              104 000 

Brazílie                                   96 000 

Ukrajina                                  77 000 

…….. 

Česká republika                      4 000 

Odhadovaný počet Židů v roce 2000 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Izrael
http://cs.wikipedia.org/wiki/Spojen%C3%A9_st%C3%A1ty_americk%C3%A9
http://cs.wikipedia.org/wiki/Francie
http://cs.wikipedia.org/wiki/Kanada
http://cs.wikipedia.org/wiki/Spojen%C3%A9_kr%C3%A1lovstv%C3%AD
http://cs.wikipedia.org/wiki/Rusko
http://cs.wikipedia.org/wiki/Argentina
http://cs.wikipedia.org/wiki/N%C4%9Bmecko
http://cs.wikipedia.org/wiki/Austr%C3%A1lie
http://cs.wikipedia.org/wiki/Braz%C3%ADlie
http://cs.wikipedia.org/wiki/Ukrajina


Izraelsko – palestinský konflikt pokračuje 

       Přes nejrůznější snahy o ukončení konflikt pokračuje stále. 

Příklady: 

      Židovské osady na palestinských územích 

      Izraelci budují se schválením vlády  na palestinských                                                                                                                                                           

územích ve východním Jeruzalémě a na západním břehu                                                                       

Jordánu osady s titisícovkami bytů.                                                                   Palestinci je 

Palestinci je napadají a odstřeluji.                                                                                 

 

 

Odstřelují také další izraelská města 

Palestinští radikálové odpálili z Pásma Gazy rakety na území jižního 

Izraele..Izrraelská armáda v odvetě na vypálení raketzamířila své střely na základnu v 

Pásmu Gazy využívanou radikálním hnutím Hamas, které palestinské území u 

Středozemního moře ovládá. (srpen 2015) 

 



Pásmo gazy 
Ksi vyžádal na palestinské straně přes 2000 mrtvých, na izraelské asi sedm desítek obětí, z 

nichž většina byli vojáci. Radikálové na Izrael vypálili zhruba 4300 raket, Izraelci provedli 

na 5000 náletů. Betselem prověřila 70 útoků, při nichž zemřelo 606 Palestinců: 70 procent 

z nich byli starci, ženy nebo nezletilí. 

V Pásmu bylo zničeno nebo poškozeno na 96.000 domů.  



Říjen 2015 

•Jeruzalém - Při několika dnešních střetech mezi Izraelci a Palestinci přišel 

o život jeden občan Izraele a čtyři palestinští útočníci.  

Palestinský útočník na okupovaném Západním břehu Jordánu napadl a 

pobodal izraelského vojáka. Způsobil mu lehké zranění, vojákův kolega 

útočníka zastřelil. 

•Později u Hebronu Izraelec vystoupil ze svého auta na silnici, když na něj 

Palestinci házeli kamení. Přejel ho palestinský řidič projíždějícího 

nákladního automobilu a zabil ho. Řidič sice ujel, ale pak se sám přihlásil 

palestinské policii a ohlásil nehodu. 

•Palestinec najel záměrně u soustavy osad Guš Ecion do dvou lidí na 

křižovatce. Jeden z nich byl izraelský voják, druhý civilista a oba byli lehce 

zraněni. Auto narazilo na betonový zátaras a Palestinec z něj vystoupil s 

nožem v ruce. Zastřelil ho člen vojenské hlídky. Palestinci u Hebronu 

zaútočili noži na izraelské vojáky.  

•Palestinští demonstranti se na Chrámové hoře střetli s příslušníky 

izraelské policie. Tři policisté utrpěli lehká zranění.  

Na posvátném místě se nachází mešita Al-Aksá, která je společně s 

mešitou Skalní dóm po saúdskoarabské Mekce a Medíně třetím 

nejposvátnějším místem islámu. Na Chrámově hoře je ale i Zeď nářků - 

nejposvátnější místo judaismu. Palestinci a izraelští policisté se zde v 

minulosti střetli již mnohokrát. 

 

 





Příslušníci 

ortodoxní 

židovské 

komunity v USA 





Papež v Izraeli:  

„Křesťané, muslimové i židé jsou bratři“ 
květen 2014 



U betonové zdi 

S palestinským 

Mahmudem 

Abásem 

U zdi nářků 

S Jordánským králem 

Abduláhem II 
S Benjaminem 

Netanjahuem 

Odsoudil holocaust 


