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Úvod:  

Jako absolventskou práci jsem si vybrala téma Izrael.  

Tato závěrečná práce má sloužit jako katalog s informacemi a pokyny na cestu do 

Svaté země. Měl by ho mít, každý kdo se chystá na dovolenou do tohoto státu, 

aby na poznávací cestě nebyl zaskočen a překvapen různými záležitostmi se, 

kterými se každý setká.  
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Izrael 
 

Kapitola I. VŠEOBECNÉ INFORMACE A POKYNY NA 

CESTU 

 

1 Všeobecné údaje: 

Oficiální název:Stát Izrael  

Státní zřízení: republika 

Hlavní město: Jeruzalém   

Rozloha: 20 700 km2 

Počet obyvatel: 7 459 900 (2009) 

 

2 Vstupní formality: 

Důležité je vlastnit cestovní pas s platností alespoň dalších 6 měsíců. V Izraeli 

můžete pobývat maximálně 3 měsíce bez víza, a to pouze jako turista (tj. ne jako 

pracovník apod.). Pokusy o prodloužení tříměsíčního pobytu přejezdem 

hraničního přechodu tam a zpět nekončí úspěchem. Do Izraele není třeba 

opatřovat cestovní vízum. Imigrační úředníci na hranicích mají právo vyznačením 

do pasu zkrátit dobu pobytu. Zpravidla se tak děje při podezření z nedostatku 

peněz, nebo úmyslu hledat si zde práci. Po uplynutí doby povolené pobytu si lze 

požádat o prodloužení na izraelském ministerstvu vnitra, ale není to běžnou praxí 

a tyto pokusy se nedoporučují. Obecně je třeba připravit se na přísnost a téměř 

neomezené pravomoci imigračních úředníků. Při vstupní kontrole, které bývají 

organizované jsou výpravy ušetřeny, kladou nejrůznější dotazy, při kterých je 

musíte přesvědčit o účelu vaší cesty, o množství vašich financí či zajištěném 

ubytování, nebo se prokázat písemným pozváním od konkrétní osoby. V opačném 

případě budete muset odletět nejbližším leteckým spojem. Rozhodnutí jsou 

nezvratná, imigrační úředníci se nemusí odvolávat na další zákony. Těmto 
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kontrolám se nelze divit, vzhledem k mezinárodní situaci Izraele, který proto 

velmi dbá o svou bezpečnost. Opatření mají potírat i ilegální pracovníky. 

Norma pro finanční prostředky na den a osobu nejsou stanoveny, prokáže-li se 

individuálně cestující turista bez zajištěného cestování částkou 70-80 USD na den, 

neměl by mít problémy. Očkování ani potvrzení o zdravotním stavu se 

nevyžaduje. Turisté nemají přihlašovací povinnost.  

 

3 Celní předpisy: 

Bezcelně je možno dovézt 1 l tvrdého alkoholu a 2 l vína, dále 250 g tabáku nebo 

250 cigaret. Nedoporučují se následující položky: zvířata, rostliny, zbraně, čerstvé 

maso. Pokud nemáte nic k proclení, jděte k východu, nad kterým je vedle 

zeleného symbolu nápis Nothing to declare. Chovejte se přirozeně a nenuceně, 

abyste okolo postávajícím celníkům nezavdali podnět k podrobné prohlídce 

zavazadla. V případě, že máte položky k proclení, procházíte východem 

s červeným symbolem.  

 

4 Úřední jazyk: 

V Izraeli se bez problému domluvíte anglicky (učí se ji ve školách). Oficiálními 

jazyky jsou: 

 Hebrejština                     עברית 

 Arabština                       ة  العربي

 

Díky velkým vlnám přistěhovalců se dohovoříte také jinými jazyky a to hlavně 

rusky (především v obchodech), také německy a hlavně v Tel-Avivu je i spousta 

Čechů, Slováků, Poláků a Maďarů. Menu v restauracích, cedule a tabule jsou 

obvykle v hebrejštině, arabštině a angličtině. Business jazykem je v Izraeli 

angličtina. 
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        :Malý slovníček hebrejštiny 5 עברית של קטן מונחים מילון

Ata medaber anglit?     Mluvíte anglicky? (adresováno muži) 
At Medaberet angli       Mluvíte anglicky? (adresováno ženě) 
Eich Magi´im le...          Jak se dostanu do..?                            
Eych korim lecha?        Jak se jmenujete? (adresováno muži) 
Eych korim lach?          Jak se jmenujete? (adresováno ženě) 
Korim li...                       Jmenuji se... 
Nayim Me´od.                Těší mě. 
Ma hasha´a?                  Kolik je hodin? 
Kama ze ole?                  Kolik to stojí? 
Bevakasha.                     Prosím. 
Toda.                              Děkuji. 
Slee´ha.                           Promiňte. 
Erev tov.                         Dobrý večer. 
Boker tov.                       Dobré ráno. 
Shalom.                           Dobrý den/nashledanou. 
Bete´avon.                       Dobrou chuť. 
Ken.                                 Ano. 
Lo.                                   Ne. 
Ani lo Mevin.                  Nerozumím.(m) 
Ani lo mevina.                 Nerozumím.(ž) 
Caspomat.                       Bankomat. 
Kesef.                               Peníze. 
Malon.                             Hotel     

 

6 Geografie:  
Geografie Izraele je značně rozmanitá, počínaje pouštními podmínkami na jihu, 

konče zasněženými vrcholky hor na severu. Izrael se nachází na východním 

pobřeží Středozemního moře, v jihozápadní Asii. Na severu sousedí s Libanonem, 

na severovýchodě se Sýrií, na východě s Jordánskem a Západním břehem Jordánu 

a na jihozápadě s Egyptem. Z geopolitického hlediska je někdy hranice mezi 

Egyptem a Izraelem pokládána za hranici mezi Asií a Afrikou, přestože se 

obvykle za kontinentální hranici mezi Afrikou a Asii pokládá Suezský průplav. 

Západně se nachází Středozemní moře, jehož pobřeží tvoří většinu z 273 km 

izraelské pobřežní linie, a Pásmo Gazy. Na jihu se nachází úzký přístup k Rudému 

moři.Izrael se rozkládá na ploše zhruba 20 770 km², což zahrnuje i 445 km² 

vodních ploch.Vzdálenost mezi nejsevernějším a nejižnějším místem je 424 km 

 6

http://cs.wikipedia.org/wiki/Izrael
http://cs.wikipedia.org/wiki/St%C5%99edozemn%C3%AD_mo%C5%99e
http://cs.wikipedia.org/wiki/Jihoz%C3%A1padn%C3%AD_Asie
http://cs.wikipedia.org/wiki/Libanon
http://cs.wikipedia.org/wiki/S%C3%BDrie
http://cs.wikipedia.org/wiki/Jord%C3%A1nsko
http://cs.wikipedia.org/wiki/Z%C3%A1padn%C3%AD_b%C5%99eh_Jord%C3%A1nu
http://cs.wikipedia.org/wiki/Egypt
http://cs.wikipedia.org/wiki/Asie
http://cs.wikipedia.org/wiki/Afrika
http://cs.wikipedia.org/wiki/Suezsk%C3%BD_pr%C5%AFplav
http://cs.wikipedia.org/wiki/P%C3%A1smo_Gazy
http://cs.wikipedia.org/wiki/Rud%C3%A9_mo%C5%99e
http://cs.wikipedia.org/wiki/Rud%C3%A9_mo%C5%99e


 
 

a mezi nejzápadnějším a nejvýchodnějším místem 114 km. V nejužším místě je 

tato západo-východní vzdálenost pouhých 15 km. Izrael také ovládá Golanské 

výšiny (1150 km²) a částečně Západní břeh (5879 km²). 

Na jihu Izraele dominuje Negevská poušť, která se rozkládá na ploše 12 000 km², 

což je více jak polovina celkové rozlohy země. Na severu Negevu se nachází 

Judská poušť, která při hranici s Jordánskem přechází v Mrtvé moře, které je, se 

svou nadmořskou výškou -408 m n. m., nejníže položeným místem na Zemi. 

Vnitrozemí centrálního Izraele dominují Judské hory na Západním břehu, zatímco 

centrální a severní pobřeží se skládá z rovinaté a úrodné izraelské pobřežní 

planiny. Na severu se ve vnitrozemí nachází pohoří Karmel, které dále přechází v 

úrodné Jizre´elské údolí a dále v hornatou oblast Galiley. Galilejské jezero, které 

se zde nachází je ohraničeno na východ Golanskými výšinami, kde se nachází 

nejvyšší místo, které je pod izraelskou kontrolou, hora Hermon (2236 m n. m.). 

Mezinárodně uznávaný nejvyšší vrchol Izraele je však hora Meron s 1208 m n. m. 

 

7 Klima: 

Obecně je možno zařadit Izrael klimaticky do mírného pásma s rozdílnou zimou a 

létem. Na severu je klima středozemní a na jihu suché. Zatímco zimy bývají 

chladné a deštivé, tak léta jsou horká a suchá. Deště přicházejí v listopadu a končí 

v březnu. Na hoře Hermon v Golanech může napršet až 1000 mm ročně, ale v 

Eilatu se spokojí s tím, když srážky dosáhnou alespoň 100 mm. Nepřipravený 

cestovatel může být překvapen tím, jak zima v některých částech země umí 

kousat. Dokonce i v letních měsících se mnohde dá unést i svetřík, protože 

teplotní rozdíly mezi dnem a nocí bývají značné. 

V létě je celá země pod vlivem vysokého tlaku, který přináší čistou oblohu a 

žádné srážky. V zimě je jižní polovina země také ovlivňována také subtropickým 

vysokým tlakem, ale počasí v severní části je deštivé. Právě zde je deštivě období 

přibližně od listopadu do března.  

Nejtepleji je v oblastech ležících pod úrovní moře: v údolí řeky Jordán, na březích 

Galilejskéjo moře, u Mrtvého moře a v Aravském wádí. Během jara se teploty 

mohou zvednout díky silným větrům chamsin, což v arabštině znamená „padesát“, 

ale to vůbec nesouvisí s teplotou, ale s tím, že tyto větry mohou trvat až 50 dní. 
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Pokud navštívíte Jeruzalém v zimě, bude tam chladno, můžete zažít i sníh, ale 

můžete si také sednout na autobus, který vás za hodinu doveze k Mrtvému moři.  

Od dubna do října panují v Izraeli už vysoké letní teploty, přičemž od června do 

srpna bývá skutečné vedro, zvláště na jihu, kde teploty dosahují 40°C. V Eilatu 

zimu prakticky vůbec neznají a léta si tu vlastně užívají celý rok. K cestě do 

Izraele jsou nejvhodnější měsíce duben a květen, kdy je teplota již příjemně jarní 

a většina rostlin je v plném květu.  

Průměrné letní teploty se pohybují od 18 do 32ْ C po celé zemi. Zimy jsou mírné, 

okolo 14 stupňů podél pobřeží a 9 stupňů v horách. Mrtvé moře patří mezi 

nejnížeji položená místa na světě a také proto je zde klima jedno z nejteplejších na 

světě. 

 

8 Příroda: 

V Izraeli se protínají tři přírodní pásma, proto se země může chlubit pestrostí živé 

fauny a flóry. Ve vlhkých pahorcích horní Galileje se v potocích prohánějí vydry 

a orli krouží nad stráněmi porostlými vavříny, zatímco dole na jihu v Negevské 

poušti se kozorožci napájejí v palmových hájích wádí.  
 Rostliny zde v různých částech země kvetou postupně a do Izraele přilétají ptáci z 

jiných končin, oblast je druhou největší migrační zónou ptáků hned po Jižní 

Americe. 

 V jordánské propadlině poblíž Galilejského jezera najdeme zbytek rozsáhlých 

bažin, které byly vyhlášeny prvním chráněným územím v Izraeli. Znovu se zde 

objevili vodní buvoli, houštiny papyru a lekníny kolem břehů.  V celé zemi je 

dnes kolem 300 chráněných oblastí a rezervací, čtyři zvláště chráněná místa jsou v 

Aradu, v Mizpe Ramonu, v Yotvatě a ve výše zmíněném bažinatém údolí Hula.  

 Významnou část izraelské přírody tvoří podmořský svět a jeho živočichové.  

V pobřežních vodách Středozemního moře, v Galilejském jezeře a v Rudém moři 

žije přes 500 druhů ryb. V Rudém moři se nacházejí korály, které mají stejně jako 

deštné pralesy funkci chránící životní prostředí - produkují kyslík a umějí v sobě 

vázat trvale oxid uhličitý způsobující skleníkový efekt.  

  Židovské nadace také podporují vysazování nových stromů, zvláště 

jeruzalémské borovice. Například poblíž Jeruzaléma můžete uvidět po stranách 
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silnice tzv.Les mučedníků - 100 000 stromů vysazených na památku Židů 

zavražděných v období holokaustu. 

 

9 Památky a zajímavá místa:  

Zeď nářku, 

Skalní chrám – Omarova mešita,  

Mešita Al – Aksa, 

Chrám svatého hrobu 

Hora Sion  

Citadela – Davidova věž a také místa, kde Ježíš konal zázraky 

Olivetská hora. 

Skála Agonie  

Kostel všech národů. 

Gethsemantská zahrada 

Hora Tábor 

Golanské výšiny 

Kafarnaum  

 

Další zajímavá místa v Izraeli:  
Mrtvé moře, Betlém, Nazaret, Galilejské jezero, Masada, Haifa, Pásmo Gaza, Tel 

Aviv,Jaffa, Eilat, Golanské výšiny, Jericho, Akko, Caesarea, Sinaj, Křižácké 

město Akko, Gamla, Cipori, Mamšit, Megido,  
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10 Historie: 

Historie izraelského národa je neobyčejně bohatá a je také spojena se 

současným konfliktem na Blízkém východě, jenž zaměstnává média a politiky po 

celém světě. V letech 2 000 - 1 300 př.n.l. přišly na palestinské území semitské 

kmeny z Mezopotámie a podle Bible je Abrahám dovedl do zaslíbené země 

Kanaánu.  

 

Židé pak vládli ve dvou královstvích podél východního pobřeží Středozemního 

moře. Invaze Asyřanů v roce 721 př.n.l. a Babyloňanů v roce 597 př.n.l. Židy 

vyhnaly do exilu. Když však v roce 539 př.n.l. dobyli Babylón Peršané, směli se 

Židé vrátit do vlasti.  
Nejprve žili pod perskou nadvládou, později pod řeckou. V roce 167 př.n.l. se 

vzbouřili a pod vedením Judy Makabejského řecké vládce vyhnali. V roce 64 

př.n.l. se Palestina stává provincií Říma. Tehdy začíná historie diaspory, tedy 

rozptýlení Židů. 

Nemnoho Židů, kteří zůstali v Palestině, se stává poddanými v zemi, o kterou 

střídavě bojovali Byzantinci, Peršané, Římané, Arabové, křižáci a Turci. V 

16.století je země součástí osmanské říše ovládané Turky.  

Židovský nacionalismus se probouzí v Palestině v 19.století. V roce 1897 je 

založena v Basijeli organizace dávající si za cíl vytvoření židovského státu, v roce 

1901 pak vzniká Židovský národní fond za účelem skupování půdy pro sionisty. 

Za 1.světové války Palestina spadla pod britskou správu a je jí Balfourovou 

deklarací přislíbeno vytvoření židovského státu.  

Statisíce Židů se stěhují do země, což vedlo k protestům Arabů, kteří doufali, že 

jim Palestina po porážce Turků připadne. Británie se jejich počty kvůli 

hospodářských zájmům s Araby snažila redukovat, ale bezúspěšně.  

Během 2.světové války Hitler díky genocidě vyhnal do země další uprchlíky.  

V květnu 1948 je oficiálně vyhlášen nový stát. Území mělo být rozděleno na dva 

státy, židovský a arabský. Hned po slavnostním projevu premiéra Bena Guriona 

se však na hranice stahují na protest vojska šesti arabských států, ve válce jsou 

však poražena.  

V roce 1956 zaútočil Izrael na Egypt - odpověděl tak na blokádu Akabského 
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zálivu, která zahradila lodím přístup do izraelského přístavu Eilat, a na útoky proti 

jižnímu Izraeli. Izrael obsadil Gazu a Sinaj, tato území však byla přispěním OSN 

vrácena Egyptu. 

Hrozby arabských států zničením Izraele v roce 1967 roznítily další konflikt, 

takzvanou šestidenní válku, v níž Izrael získal značná území: Sinaj, Gazu, 

Západní břeh Jordánu, východní Jeruzalém a syrské Golanské výšiny. V 

říjnu roku 1973 zemi napadl Egypt a Sýrie, za cenu těžkých ztrát Izrael nakonec 

útok odvrátil. 

Izrael začíná budovat židovské osady na obsazeném palestinském území. 

Organizace pro osvobození Palestiny, Hamaz a další teroristické organizace 

podnikají teroristické útoky na Izrael i na státy, které jej podporovaly. V roce 

1982 po řadě útoků vtrhly izraelské jednotky do Libanonu. 

 V září 1993 je ve Washingtonu podepsána deklarace mezi izraelským 

premiérem Rabinem a vůdcem plestinského hnutí Arafatem známá jako 

Dohoda z Osla, na základě které má být nalezena cesta k míru. 

Tu však komplikuje příliš mnoho skutečností, včetně útoků palestinských i 

židovských extrémistů a stále se ukazuje, že cesta tak může být ještě velmi 

dlouhá.  
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11 Náboženství:  

Ne všichni Izraelci jsou židovského vyznání. Malé procento z nich tvoří křesťané 

(kolem 3 - 4 %). Stejně jako muslimové jsou však respektováni a samovolně 

nedochází ke konfliktům. Lze říci, že ke střetům s náboženským podtextem běžně 

nedojde, pokud není vyprovokován nějakým útokem. Ten zpravidla nebývá 

důsledkem náboženského cítění, ale fanatismu a hlouposti. Sama židovská víra 

vede židy ke vstřícnosti ke křesťanům i muslimům, podobně jako islám. 

Tolerance židovských věřících je až neuvěřitelná; pokud projevíte skutečný zájem 

a respekt k jejich tradicím, dovolí vám zúčastnit se všeho náboženského dění 

včetně bohoslužeb v synagoze, i když toto již nebývá běžné. Víra hraje v Izraeli 

poněkud jinou roli než v Evropě. Podobně jako islám i židovská víra (nemá žádné 

vlastní označení, sami Židé hovoří jen o "Víře" - hebr. emuna, dat) je způsobem 

myšlení a celého života, tedy i náhledem na svět. V tom spočívá hlavní rozdíl od 

našeho pojetí, neboť my často považujeme za projev víry nedělní návštěvu kostela 

a pak se vracíme zpět do sekulárního světa. Pro nás je obvykle příjemné, že 

židovská víra nemá misijní charakter. Prakticky to znamená, že až na úplné 

výjimky vás v tomto smyslu nikdo nebude poučovat, pokud o to vy nebudete stát. 

Zájem o zdejší tradice a kulturu je vítán a téměř neexistují zákazy či omezení pro 

ty, kdo vyznávají víru jinou nebo žádnou. Výjimkou jsou jen nejnutnější pravidla, 

která je třeba dodržovat. Například nezbytné použití kipy (charakteristické 

pokrývky hlavy) v náboženských prostorách či zákaz filmování a focení těchto 

míst o šabatu, svatém dni v týdnu. Při porušení takovýchto pravidel se setkáte s 

nepříjemnými reakcemi, ale budete přátelsky upozorněni na to, že pravidlo 

existuje; předpokládá se, že jste jej neplnili z neznalosti. 
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http://www.etravel.cz/izrael
http://www.etravel.cz/italie/rim/rim
http://www.etravel.cz/izrael


 
 

12 Obyvatelstvo: 

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.  

 

13 Mentalita: 

Mentalita lidí je v Izraeli velmi specifická. Tyto odlišnosti budete pozorovat 

kdekoliv.  

Izraelci smlouvají téměř všude, je zde podobnost s arabskými zeměmi. Také na 

silnici jsou jako řidiči velmi netrpěliví, ani v tomto případě se nezapře jižanská 

krev. 

 

Oblečení je velmi uvolněné, spíše ležérní, i ve vyšších funkcích se setkáte spíše 

s oblečením tzv. business casual. Málokoho potkáte ustrojeného v kravatě a 

obleku. Izraelci jsou velcí optimisté, heslo: „všechno se nějak vyřeší“, uslyšíte 

velmi často. Izraelci jsou také velmi žhaví po novinkách a nových zprávách. 

Neustále poslouchají rádio a čtou noviny a pídí se po nových informacích. 
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14 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 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. 

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 Mojžíši 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, již svátek připomíná, 

Jedná se o záchranu Židů před záhubou v Perské říši. 

tu bi-švat: 

svátek učenců 

 

15 Měna, ceny a spropitné: 

Izraelskou měnou je šekel, zkratka NIS (nový izraelský šekel).  

Měna šekel se dělí na tzv. agoroty. Jeden šekel se skládá ze 100 agorot. Míst 

k výměně peněz naleznete po Izraeli spoustu, doporučujeme ale spíše měnit 

peníze v bance nebo oficiální směnárně. V Izraeli je také řada bankomatů a ve 

většině hotelů, restaurací a obchodů můžete platit kartou (pokud je mezinárodní tj. 

typu Eurocard/MasterCard, VISA, American Express aj.) V Izraeli si můžete 

zřídit účet, i když nejste izraelský občan. 

Hned na letišti je možnost směnit dolary nebo eura za šekely, ale někde je možno 

platit i dolary, třeba v obchodech se suvenýry nebo hotelích. Je lepší mít dolary 

než eura, dolary jsou častěji přijímány, pokud neplatíte v šekelích.  

Tvrdý alkohol není běžně k dostání a je dosti drahý.  

U nosičů zavazadel se většinou dává spropitné 1 USD za kus. U skupinových 

zájezdů se většinou dá spropitné za celou skupinu, většinou tak 20 USD.  
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Jídlo v restauraci stojí až desetkrát více než v obchodě,kde je jeho cena také 

vysoká. Servírky v Izraeli nemají pevný příjem a žijí ze spropitného,které obvykle 

činí kolem 10% . 

Izrael je celkově bohužel nejdražší zemí na Blízkém východě. 

 

16 Nákupy a suvenýry: 

V kamenných obchodech jsou pevné ceny, srovnatelné s evropskými městy, 

příležitostí ke smlouvání jsou stánky a bazary. 

Nároční návštěvníci si mohou z Izraele odvést diamantové šperky i na míru šité 

kožešiny, které nepodléhají dani ani clu. Neméně typické, ale o poznání lacinější 

jsou suvenýry jako Karmelská vína, kousky soli od mrtvého moře, olivové 

ratolesti nebo orientální koření. 

17 Stravování:  

Typické jídlo: 

Na každém rohu si v některé z nesčetných, většinou arabských, pekáren můžete 

koupit nějakou sladkost, nechat si připravit sendvič, louskat všelijaká semínka 

nebo se zastavit u stánku na tradiční falafel. Snad na každém jídelním lístku 

najdeme hummus. Jedná se o jemnou kaši nebo pyré z cizrny a s přísadami cibule, 

různých bylin a česneku. Neodmyslitelnou přílohou jsou olivy a kromě toho se do 

kaše kápne několik kapek olivového oleje. Hummus se nabírá na placku a je 

vhodným předkrmem nebo i přílohou k hlavnímu jídlu. 

Nápoje:  

Čaj a káva jsou nejpopulárnější. Arabové servírují většinou čaj ve skle a jejich čaj 

je velmi tmavý a sladký a s osvěžující mátou. Židé si spíše potrpí na čaji s 

citronem nebo s obdobou sušeného mléka vyrobenou na rostlinné bázi, aby 

vyhověli požadavku košer. Káva se pije tmavá a silná, Arabové či orientální Židé 

často servírují hořkou tureckou kávu s přídavkem kardamonu. Všude jsou k 

dispozici ovocné šťávy, kromě citrusových džusů jsou tradičními palestinskými 

drinky datlová a mandlová šťáva. 
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18 Časový posun: 

Časový posun  v Izraeli je + 2 hodiny. 

 

19 Elektřina:  

V síti je střídavý proud o napětí 220 V a 50 Hz. Zásuvky jsou kulaté. Pro účely 

uvaření si kávy vlastním vařičem, nabíjení akumulátoru do kamery apod. si 

vezměte s sebou adaptér, protože doma bude pravděpodobně lacinější než v 

Izraeli. Všeobecně platí, že elektrické spotřebiče jsou v Izraeli o dost dražší než v 

Evropě. Také se na ně nevztahuje 17% úleva z titulu DPH. 

 

20 Bezpečnost: 

Vzhledem k obrazu, jaký nám o Izraeli buduje každodenní zpravodajství, napadne 

každého zájemce o cestu do Izraele, zda-li je země bezpečná pro turistu. I když se 

situace od vyhlášení druhé intifády zhoršila, pobyt v Izraeli je v zásadě 

bezpečný. Osobní bezpečí se odvíjí od několika předpokladů. Teroristické útoky 

jsou samozřejmě nepředvídatelné. Je dobré vědět, že útoky se většinou 

soustřeďují do lokalit s velkou koncentrací lidí - na tržiště a autobusová nádraží, 

do obchodních domů atd. Otevřeným a zalidněným místům je lépe se vyhnout. 

Restaurace, kulturní instituce a jiné uzavřené prostory jsou střežená a relativně 

bezpečná. To platí i o autobusech, které mají ostrahu u vstupu a nepouští 

podezřelé osoby. O teroristických útocích platí, že mají jediné pravidlo - chtějí být 

vidět a slyšet. Všechna logika jde stranou, k atentátům dochází ve čtvrtích, kde 

bezproblémově žijí Židé s Araby, na svatbách, jsou i případy, kdy se nechal 

atentátník nabrat jako stopař, proto by i turisté měli být alespoň trochu obezřetní. 

Izraelská policie má jiný přístup než u nás. Profiluje (a chová) se spíše jako 

pomocník, než prosazovatel represe. Při drobných přestupcích spíše napomene a 

poradí, obecně se má za to, že je přátelštější a s veřejností dobře spolupracuje. (To 

česká policie zajisté také, ale izraelský přístup je pověstný.) Ovšem při 

opakovaných problémech přichází tvrdý postih, legitimita zákonů se zde bere 

jinak než u nás, jsou vnímány jako přirozený běh věcí, ne jako samoúčelné 

vynálezy odněkud shora, jak je tomu ve střední Evropě. Na policii se tedy lze 
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kdykoliv bez obav obrátit pro pomoc, stejně jako na izraelské vojáky, kteří mají, 

vzhledem k neustálé přítomnosti v ulicích jiný statut než u nás. Díky tomu je 

Izrael bezpečnou zemí, nejenom vzhledem k nízké kriminalitě, ale i díky obecné 

disciplíně a respektu k zákonům. Je záhodno je respektovat, výletníci se sklony k 

opileckým excesům by mohli narazit. 

Ještě je třeba dodat, že se velmi nedoporučuje vstupovat na území pásma Gazy (v 

Izraeli anglicky značené jako Gaza Strip) a na západní břeh Jordánu (West Bank). 

Území jsou ohraničena armádou. Vojáci sem obvykle pouští, jsou obeznámeni s 

aktuální situací na území Palestinské samosprávy, která se může změnit i z hodiny 

na hodinu. Celková situace v Izraeli je z pochopitelných důvodů odvislá od 

politického dění, stojí-li u Izraelského kormidla např. pravicový Likud, dá se 

předpokládat zvýšené napětí, jiné strany zase můžou být vstřícnější. V Palestině 

momentálně vládne strana Hamás, která se podepsala pod mnoho teroristických 

atentátů a usiluje o trvalé odloučení Palestiny. 

Důležitá tel. čísla: Policie: 100 

                             Záchranná služba: 101 

                             Hasiči: 102  

 

21 Zdraví: 

Zdravotnictví je v Izraeli vyspělé. Zdravotnické služby jsou velmi drahé a jeden 

den pobytu v nemocnici stojí i 1000,- USD. ČR nemá s Izraelem uzavřenou 

žádnou dohodu o poskytování bezplatné zdravotní péče, je proto nutné, aby se 

návštěvník Izraele před cestou pojistil u některé pojišťovny. 

Pro Izrael se nevyžaduje žádné povinné očkování, obecně platí, že je třeba chránit 

se před sluncem, pít dostatečné množství tekutin a dbát na důkladné omytí ovoce 

a zeleniny 
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22 Přejeme Vám příjemné chvíle             

strávené na dovolené v Izraeli! 
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Závěr: 

V této absolventské práci jsem psala základní a všeobecné informace o Izraeli. 

Celou práci jsem pojala tak aby ji ocenil, každý kdo se zajímá o Svatou Zemi 

nebo ten kdo tam pojede. Z vlastní zkušenosti vím, že v Izraeli vše funguje jinak a 

že většina turistů z celého světa je na zájezdech nemile překvapená některými 

záležitostmi, proto jsem se do této práce snažila vložit co nejvíce informací, aby 

s některými událostmi počítali a většině problémů se vyvarovali.  
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Cizojazyčné resumé: 
 

My graduate work should serve as a catalog, which deals with Israel, trying to 

help everyone who is going to Israel to avoid unnecessary problems. 

I wish to give such a catalog of travel agencies. 
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