Přehled vzájemných vztahů

První kontakty
Svatá země (Erec Jisrael – Palestina) přitahovala po staletí jak
Židy tak křesťany z celé Evropy a tudíž i z českých zemí. Židé
přicházeli jako jednotlivci, nanejvýše s rodinami, ale to až koncem 19. století, a pak pod vlivem sionismu ve 20. letech a hrozbou nacismu ve 30. letech 20. století. Křesťané přicházeli jako
poutníci, rytíři, mniši i laici, šlechtici i měšťané. Jako první historicky doložený poutník sem přichází pražský kanovník Osel
v roce 1090, po něm olomoucký biskup Jindřich Zdík, pražský
biskup Menhart, Spytihněv, syn knížete Bořivoje II., počátkem
14. století františkán Oldřich z Furlánska (Ordovik Bohemus)
a v 15. století také mladý Prokop Holý. Po něm následuje humanista Bohuslav Hasištejnský z Lobkovic, Martin Kabátník
z jednoty bratrské, Jan Hasištejnský z Lobkovic, Oldřich Prefát
z Vlkanova, Kryštof Harant z Polžic a Bezdružic s Heřmanem
Černínem z Chudenic a jeden z vůdců stavovského povstání
Jindřich Matyáš hrabě z Thurnu – ti všichni do konce 16. století.
Mnozí z cest vytěžili literárně cestopisné dílo, kterým seznámili
veřejnost své země se základními znalostmi o Svaté zemi. Pak
nastává na dvě století pauza, přerušovaná jen návštěvami
a pobyty členů různých křesťanských řádů – františkánů, jezuitů aj. Ve druhé polovině 19. století navštívil Palestinu i císař
František Josef I. (roku 1869). Návštěvy křesťanských poutníků
prořídly v důsledku obou světových válek a byly vlastně plně
obnoveny až po roce 1990.
Stejně tak obyvatelé Čech a Moravy se seznamovali díky diaspoře už od dob středověku s židovskými obyvateli a zvyky.
První zprávu o Praze zanechal v 10. století Ibrahím ibn Jakúb,
zanedlouho už byla v Praze židovská osada. Vzájemné vztahy
po dlouhá staletí nebyly ideální, židovské obyvatelstvo dosáhlo
postupně rovnoprávnosti teprve v procesu emancipace reformami Josefa II., revolučním rokem 1848 a posléze až roku 1867.
Na židovské obyvatele doléhaly čas od času krvavé pogromy,
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občas byli ze země vypovídáni (to například i za Marie Terezie).
Židé byli donuceni žít v uzavřených osadách či částech měst
(ghetta) a s antisemitismem a různými „tradovanými“ představami bojoval nejen T. G. Masaryk, ale i přes hrůzy holocaustu
s nimi musíme svádět boj i dnes. Přes tato omezení židovská
kultura (a to nejen prostřednictvím přijetí Starého zákona)
ovlivnila i naše země a jména jako rabbi Löw či Franz Kafka
mluví za ostatní. Byl to Max Brod, Kafkův přítel a vydavatel,
který prosadil na světových scénách Leoše Janáčka. Množství
židovských osobností vzešlých odtud, nebo přímo narozených
v Čechách nebo na Moravě, ovlivnilo nejen českou, ale i evropskou kulturu nebo vědu (Freud, Husserl, Mahler, Werfel ad.).

Československo-izraelské vztahy
Československo-izraelské vztahy mají dlouholetou tradici
a k jejich základům je nutno jít zpět až do období první republiky, kdy Stát Izrael ještě neexistoval. Nicméně existovalo židovské osídlení v britské mandátní Palestině, kam odcházeli
Židé z Československa. Masarykova republika dala Židům
všechny svobody a možnost přihlásit se k židovské národnosti, podporovala rozvoj židovského školství, umožňovala
konání sionistických kongresů v ČSR atd. V roce 1926 zřídila
konzulát v Jeruzalémě. V roce 1927 navštívil Palestinu prezident
T. G. Masaryk, který se k idejím sionismu vyslovoval pozitivně
a na místě se zajímal i o osudy čs. Židů, kteří tam již byli usídleni. Průvodcem Masarykovi po Jeruzalémě byl např. prof. Hugo
Bergmann, kdysi pracovník univerzitní knihovny v Praze, který
spolu s dalšími významnými českými sionisty již v Palestině žil.
Jako poslední z nich odešel do Palestiny Max Brod, a to až
14. 3. 1939.
Během 2. světové války (v letech 1940–1943) se na území
Palestiny nacházela početná československá jednotka, které
velel pozdější armádní generál K. Klapálek. Nakonec dosáhla
velikosti pěšího praporu, který byl nasazován po boku Spojenců do bojů na Blízkém východě (pak byl prapor přesunut do
Velké Británie).
Po roce 1945 se ČSR stala tranzitní zemí pro ty Židy z východní Evropy, kteří přežili masové vyvražďování nacisty (šoa)
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a snažili se dostat do uprchlických táborů hlavně v Rakousku
a Německu, odkud chtěli jít dále do Palestiny. Bylo jich na
200 000 a i na popud Jana Masaryka jim čs. vláda vycházela
vstříc.
Zhruba od roku 1946 urychlili Židé přípravy na vznik svého
státu v Palestině. Nejvyšší představitelé ČSR, prezident E. Beneš a ministr zahraničních věcí J. Masaryk, jednoznačně podporovali tyto snahy, a to především J. Masaryk na půdě OSN.
Roku 1947, dne 28. 4., rozhodlo zasedání Valného shromáždění OSN o vytvoření Zvláštního výboru OSN pro Palestinu
(UNSCOP), kde mělo mezi 11 zeměmi zastoupení také Československo (K. Lisický). Zpráva, kterou výbor zpracoval, obsahovala návrh na rozdělení Palestiny na dva státy, židovský
a arabský. Téhož roku se konala ve Varšavě schůzka zástupců
komunistických stran, ze které vzešla direktiva podpořit politicky i materiálně židovské snahy o vytvoření samostatného
státu. Vznik Izraele měl tedy podporu celého tehdejšího politického spektra ČSR.
Valné shromáždění OSN začalo palestinskou otázku projednávat od 16. září 1947, a to ve zvláštním podvýboru, do
něhož bylo vedle USA, SSSR, Polska, Kanady a některých latinskoamerických zemí zvoleno též Československo. Jednání
Valného shromáždění OSN se zúčastnil i J. Masaryk a vyslovil
se pro rozdělení Palestiny, což bylo rozhodnutí, pro které
Československo hlasovalo 29. 11. 1947; v Palestině měly vzniknout stát židovský a stát arabský. Československo se stalo
(vedle dalších čtyř zemí) členem Výboru pro Palestinu, který
měl převzít správu země z rukou britské mandátní správy,
k čemuž nikdy nedošlo.
V roce 1948, a to dne 14. května, oﬁciálně vznikl Stát Izrael.
Už 19. května uznala Izrael de iure čs. vláda a 3. července navázaly obě země diplomatické styky, kdy už komunistický ministr
zahraničí V. Clementis přijal dezignovaného izraelského vyslance Ehudu Avriela, který 28. července předal pověřovací
listiny prezidentu K. Gottwaldovi.
V roce 1949 zřídil Izrael svůj zastupitelský úřad v Praze a ČSR
navštívil izraelský ministr zahraničí M. Šaret. ČSR otevřela svůj
úřad v Tel Avivu 18. ledna 1950. Prvním čs. vyslancem v Izraeli
se stal Eduard Goldstücker, který vykonával svůj úřad jen do

