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•Státní zřízení: republika

•Hlavní město: Jeruzalém

•Úřední jazyk: Hebrejština a Arabština

•Počet obyvatel: 7 282 tis.

•Rozloha: 22 145 km2

•Měna: nový šekel (ILS)

•Náboženství: židovské  (75,5 %); Islám (16,2 %)

•Nejvyšší hora: Mount Hermon 2224 m

•Nejdelší řeka: Jordán

I Z R A E L





IZRAEL





Jeruzalém je hlavním městem Izraele 

a zároveň nejvýznamnějším náboženským místem židů, křesťanů 

a muslimů na celém světě. 

Město je rozděleno na tři části: Staré město obehnané zdí, kde 

se nalézá většina památek, Východní Jeruzalém, který je 

převážně arabský, a rychle se rozvíjející nová, moderní část 

města, známá jako Západní Jeruzalém. 

Dominantu Starého města tvoří zlatá klenutá mešita Haram-al-

Sharif, viditelná široko daleko, a Zeď nářků, u které je stále živo. 

Žádný návštěvník by si neměl nechat ujít nejvýznamnější svatá 

místa, mezi než se řadí Skalní chrám, Zeď nářků, Chrám 

povznesení, hora Zion či Chrám božího hrobu. 





Vliv USA je tady vidět na každém kroku: od kamionů až po 

automatické pušky M16. Obojího je tady víc než dost a k tomu 

spousty věcí mezi tím. Ruch a chaos na ulicích je neuvěřitelný, 

ale jinak je všude kolem cítit prosperita. No, ona to sice je 

prosperita z darovaných peněz, ale i tak: budujte něco s 

neustálou hrozbou válečného konfliktu v zádech. Tady to 

zvládají a celkem dobře.

První věc, která mě hned překvapila bylo množství vojáku 

všude kolem. Spousty. Po dvojicích, po trojicích. V zemi, kde 

spolu žijí dva na smrt znepřátelené národy se tomu ani nelze 

moc divit. Voják je tady brán jako hrdina. Právem, protože od 

vzniku Izraele v roce 1948 se tady už několikrát válčilo. Izrael 

je tak zcela závislý na armádě. Jaká bude armáda, takový bude 

Izrael. Když armáda nebude ... nebude ani Izrael. Proto si ji 

váží. Branná povinnost platí pro všechny kromě vdaných žen a 

malých výjimek. Muži mají povinnou službu 3 roky, ženy 2. 





Jeruzalém

Arabové mu říkají Al-Kuds - Svatý. Jeruzalém je svatý pro 3 

náboženství - židovské, křesťanské a muslimské. Nevím jestli 

dřív psát o Starém městě, ortodoxní čtvrti Mea Šearim nebo 

chlebové placce pita naplněné humusem a olivami.

V roce 1947 byly u osady Kumrán nedaleko Mrtvého moře 

beduíny objeveny jeskyně skrývající nevyčíslitelný poklad -

hliněné nádoby obsahující 2000 let staré svitky biblických 

textů.Tyto svitky jsou dnes vystaveny v Izraelském muzeu. 

Speciálně pro ně byla v jeho areálu postavena elegantní 

budova nazývaná „Svatyně knihy“.



Nejsvatější místo pro muslimy i Židy zároveň je Chrámový pahorek.

Dříve tady stál první (Šalamounův) i druhý Chrám. Oba ale 

nevydržely běh dějin a byly srovnány se zemí. Dnes je shodou 

okolností přesně na místě obou Chrámů Omarova mešita, známá 

spíše jako Skalní chrám, která je postavena nad skálou, kde měl 

Bůh podle Bible zastavit Abrahámovu ruku chystající se obětovat mu 

svého syna Izáka. 

Byla postavená v letech 688 - 691 n. l.

Jediným co zbylo z druhého Chrámu je Zeď nářků. Prostranství před 

zdí je ohraničeno zábradlím a každý muž, který vkročí za zábradlí si 

musí na hlavu posadit kipu, stejně jako v synagoze (pro ženy to 

neplatí, muži a ženy navíc mají vyhrazeny oddělené prostory). Před 

zdí se Židé modlí a do spár mezi kameny dávají papírky se svými 

tajnými přáními - každému kdo tak učiní se prý přání splní



Izraelské počasí se sezónně mění. Léta jsou teplá a suchá, 

zimy studené a vlhké. 

V jižní části Izraele mohou červencové teploty vystoupat až 

ke 40°C, přičemž bývá velmi sucho. 

Většina srážek padá v období od ledna do března.

Nejnižší teploty panují v lednu: 5°C-12°C. 



Eilat je poněkud zvláštní místem na izraelské poměry. Novodobé 

město bylo vystavěno po vzniku státu Izrael, na místě kdy 

kdysi král Šalamoun měl svůj obchodní přístav a město Esion-Geber.

Město se nachází na nejjižnějším cípu země a slouží především 

jako centrum zábavy a přímořské letovisko. Město je turisticky 

vyhledávané i Evropany pro pěkné pláže, možnosti potápění, 

zábavy, slunění a pro mnohé další plážové a mořské aktivity. 

Tamější mořské akvárium umožňuje nahlédnout 6 metrů pod 

hladinu Rudého moře a navštivit pavilony, kde žijí žraloci, rejnoci, 

želvy a amazonské a fosforeskující ryby. Mohutný skleněný tunel 

zasahuje hluboko do moře a nabízí nádherný pohled do 

podmořského života, který rozhodně stojí za vidění. 



EILAT







Eilat

Noční jízdu autobusem pouští Negev jsme celkem přežili. Jsme na 

nejjižnějším cípu Izraele, v Eilatu. Pláže na asi 10kilometrovém 

izraelském pobřeží Rudého moře jsou jako stvořené pro „rožnění“ a 

grilování vlastního těla. 

Fascinuje mě, že si můžeme zaklepat datlovou palmou a na hlavu 

nám spadne sprška datlí. 

V Eilatu všude vládne pohoda a turisti. Jak na plážích, po kterých se 

kvůli horkému písku vůbec nedá chodit, maximálně tak vznášet, tak v 

podmořském akváriu. Akvárium je skvělý nápad. Několik desítek 

metrů do moře vede most, na jehož konci je kruhová věž. Pod 

hladinou je samozřejmě prosklená, takže nižších patrech se dá 

pozorovat podmořský život. Tady v Rudém moři je opravdu fascinující. 

Tolik pestrobarevných ryb, řas, korálů a mušlí jsem ještě neviděl. Ve 

venkovním bazénu chovají i žraloky. Je hrozné vedro. Skoro vůbec se 

nepotíme, protože voda se z nás přímo odpařuje. 



KDE SE KOUPE, PROČ SI MŮŽE ČÍST?





Cesta z Tel Avivu přes Jeruzalém k Mrtvému moři vede nejprve 

kolem pomerančovníkových plantáží a za Jeruzalémem, se začíná 

měnit v kamenitou poušť. Jeruzalém leží asi 800 metrů nad mořem 

a Mrtvé moře leží ve výšce -406 m nad úrovní moře. 

U severního cípu Mrtvého moře jsou známe Kumránské jeskyně, ve 

kterých byly v roce 1947 objeveny hliněné nádoby se svitky 

biblických textu.

Zastavujeme na břehu Mrtvého moře v oáze Ein Gedi. Všude kolem 

je cítit sůl (Mrtvé moře - 40% roztok soli).

Už po prvních krocích ve vodě je cítit její silný odpor, což je 

důsledkem její hustoty, nedá se v ní potopit ani plavat, pokud se 

člověk nehýbe a jen leží, voda ho nadnáší. Nikdo by se tady asi 

neutopil, spíš udusil, protože voda je hodně agresivní. 

Nedoporučuje se ani potápění, natož otevírání očí pod vodou.







Jeruzalém - Skalní dóm na Chrámové hoře



Betlém, kostel sv. Kateřiny (Izrael)

http://izrael.tripzone.cz/


Jeruzalém - Olivová hora (Izrael)

http://izrael.tripzone.cz/




Panoramatický pohled na město (Haifa)

http://izrael.tripzone.cz/haifa
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