
Židovské osídlenie na Západnom brehu

Vznik židovských osád do veľkej miery narušil aj demografickú a etnickú charakteristiku územia Západného brehu.

Pôvodne arabské a dominantne moslimské obyvateľstvo s kresťanskou menšinou si muselo postupne zvykať na

(staro)nových obyvateľov židovskej etnicity a vierovyznania. V súčasnosti na území Západného brehu býva popri viac

ako 3 miliónoch Palestínčanov takmer pol milióna osadníkov, ktorí v roku 2020 tvorili spolu viac ako 15% populácie

Západného brehu. Väčšina z nich sa koncentruje do oblasti predmestí metropoly Jeruzalem, kde ich býva viac ako 300

tisíc. Naopak, najmenej židovských osadníkov býva v guvernoráte Túbás a severné údolia – len 2465. Každý z osadníkov

býva v oblasti C, ktorá je pod plnou správou Izraela. Táto oblasť vypĺňa až 61% Západného brehu. Palestínske oblasti A a

B zaberajú zvyšných 39% územia. Tu sa naskytá otázka proporcionality a vzťahu medzi veľkosťou územia a počtom

obyvateľov bývajúcich na danom území. Ak sa teda pozrieme na hustotu zaľudnenia, vidíme značnú disproporcionalitu

medzi izraelskými (C) a palestínskymi územiami (A+B). Najväčší rozdiel možno badať práve v oblasti vysoko

aglomerovaného východného Jeruzalema, ktorého hustota zaľudnenia na izraelskom území je 1113 obyv./km2. Na

palestínskej strane je to však až 4041 obyv./km2. Hustota zaľudnenia je vyššia na palestínskej strane v každom z

guvernorátov Západného brehu.

Územie Západného brehu je do značnej miery diverzifikované a veľmi

rôznorodé a je do veľkej miery ovplyvňované štátom Izrael. Ten má

na územie Západného brehu politický aj bezpečnostný dosah. Svojimi

aktivitami preto determinuje nielen jeho fyzicko-geografické črty ale

aj demografické a sídelno-geografické. Medzi najvýznamnejšie

aktivity zo strany Izraela patrí pomerne kontroverzná výstavba

židovských osád. Táto výstavba je podľa medzinárodného práva

ilegálna, ohrozuje záujmy palestínskej strany a braním čoraz väčšieho

územia Západného brehu znemožňuje vznik budúcej Palestíny.

Veľkou otázkou je aj medzinárodné uznanie osád a postoj k

osadám naprieč medzinárodnou scénou. Tradičným zástancom tzv.

dvojštátneho riešenia (Izraelský a Palestínsky štát) je Európska

únia a takisto aj Spojené štáty. Pre Spojené štáty ako tradičného

spojenca Izraela je táto téma pomerne dôležitá. Za úradovania

prezidenta Donalda Trumpa však nastala zmena v rétorike smerom

k dvojštátnemu riešeniu. Spojené štáty v tomto období obmedzili

humanitárnu pomoc pre Palestínčanov, uznali Jeruzalem za hlavné

mesto Izraela a viacero dôležitých amerických predstaviteľov

odmietlo považovať židovské osady za nelegálne.

Izraelské osady začali na území Západného brehu vznikať po Izraelom

vyhratej 6-dňovej vojne v roku 1967. V prvých obdobiach vlády

ľavicovej Strany práce (do roku 1977) bolo vystavaných na

palestínskych územiach celkom 24 osád. V roku 1977 sa po voľbách

chopil moci pravicový Likud pod vedením Menachema Begina, počas

ktorého éry bolo vystavaných 114 osád, a to len na Západnom brehu.

Následne pokračovala expanzia a vznik ďalších osád. Veľkým

zlomom bol rok 1993, kedy bola v Osle podpísaná dohoda medzi

palestínskymi a izraelskými predstaviteľmi, ktorá rozdelila Západný

breh na tri oblasti – A, B a C. Dohoda mala pripraviť cestu pre vznik

budúceho Palestínskeho štátu. V súčasnosti ovláda Izrael oblasť C

vojensky aj civilne a oblasť B vojensky. V súčasnosti (rok 2020) sa

nachádza na území Západného brehu celkovo 131 židovských osád.

Všetky sa nachádzajú v oblasti C. Väčšina z osád má prevažne

vidiecky ráz s počtom obyvateľov do 5 000. Napriek tomu, že je

všeobecne zaužívaný termín osady, väčšina obyvateľstva židovských

osád býva v urbánnych typoch osád – teda v mestách a mestských

aglomeráciách. Tie aj zaznamenávajú najväčší rast – viac ako 150%.

Medzi najväčšie z nich patrí Modi‘in Illit, Bejtar Illit a Ma‘ale

Adumim. Väčšina sekulárnych Židov bývajúcich na Západnom brehu

býva v osadách napriek bezpečnostnému riziku najmä kvôli tomu, že

bývanie v osadách lacnejšie ako v Izraeli. 7% osád tvoria spoločné

osady – jišuv kehilati. Tieto osady obývajú zväčša nacionalistickí

náboženskí sionisti (dati leumi), ktorí odôvodňujú svoju prítomnosť na

území Západného brehu biblickým poslaním znova osídliť historickú

Judeu a Samáriu, ktorá zväčša korešponduje s dnešným územím

Západného brehu.
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Vývoj podielu Palestínčanov a židovských osadníkov na 

Západnom brehu v rokoch 1999 až 2020
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Palestínske guvernoráty

Počet palestínskych a židovských obyvateľov v jednotlivých 

guvernorátoch Západného brehu Jordánu v roku 2019
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Znázornenie počtu a série rokov výstavby jednotlivých osád na 

Západnom brehu podľa jednotlivých palestínskych guvernorátov 

(odtiene fialovej - ľavicové vlády, odtiene modrej - pravicové vlády)

Rok vzniku 1967-1970 Rok vzniku 1971-1974 Rok vzniku 1975-1978

Rok vzniku 1979-1982 Rok vzniku 1983-1986 Rok vzniku 1987-1990

Rok vzniku 1991-1994 Rok vzniku 1995-2018 Rok vzniku Neudaný

Veľkostné 

skupiny osád 

podľa počtu 

obyvateľov 

Počet osád Počet osád v %

počet 

obyvateľov v 

roku 2020

počet 

obyvateľov v %

0 – 999 57 44,19 27 322 6%

1 000 – 4 999 57 44,19 135 933 28%

5 000 – 9 999 8 6,20 64 561 14%

10 000 a viac 7 5,43 250 059 52%

Rast veľkostných skupín osád 

podľa počtu obyvateľov v roku 

2020

Relatívny rast v 

v % (roky 2003 

až 2020)

Absolútny rast Podiel na raste

40 tisíc a viac 150% 111 367 44%

10 tisíc a viac 59% 23 794 9%

5 tisíc a viac 83% 29 214 12%

1 tisíc  viac 129% 79 503 31%

Oblasť 

Západného brehu 

podľa dohôd z 

Osla (1993) 

Vojenská správa
Civilná 

správa

Podiel zo 

Západného 

brehu v %

Podiel 

Palestínča

nov v %

A Palestína Palestína 18 55

B Izrael Palestína 21 41

C Izrael Izrael 61 4
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Podiel osadníkov žijúcich v jednotlivých typoch osád na Západnom 

brehu Jordánu v roku 2019
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Rozloha oblastí A a B voči oblasti C podľa guvernorátov 

Západného brehu v roku 2020
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Hustota židovského obyvateľstva v oblasti C a palestínskeho 

obyvateľstva  v oblasti A a B podľa guvernorátov Západného 

brehu v roku 2020

Oblasť C

Oblasť A+B
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Pripravovaná bakalárska práca Židovské osídlenie

na palestínskych okupovaných územiach sa

zameriava na prezentáciu problému, ktorý

pomerne často zapĺňa titulky svetových médií a na

oblasť, ktorú som aj osobne navštívil. Cieľom

práce bude analýza vývoja a existencie židovských

osád na palestínskych okupovaných územiach,

predovšetkým na území Západného brehu.

Súčasťou práce bude charakteristika tohto

špecifického osídlenia pomocou vybraných

demografických charakteristík jeho obyvateľstva,

ako aj sídelno-geografických charakteristík

samotných osád. Analýza zohľadní aj širšie

politicko-geografické súvislosti tohto fenoménu

jednak v rámci vnútropolitického vývoja Izraela,

jednak v rámci izraelsko-palestínskeho konfliktu.

Jeruzalem

Chrámová hora, Jeruzalem Osada Ma‘ale Adumim, východné predmestie Jeruzalema Okolie Bejt Sahúr, Západný breh

Pohľad na osadu Efrat, v pozadí palestínske mesto Betlehem

Jaskyňa patriarchov, HebronBetónová bezpečnostná bariéra, v pozadí palestínske dediny
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Palestínske 
guvernoráty/obyvateľstvo 

Palestínske obyvateľstvo v 
roku 2020

Židovské obyvateľstvo v roku 
2020

Ďžanín 328 660 3 373 

Túbás a severné údolia 63 810 2 465 

Túlkarim 193 607 4 145 

Nábulus 403 883 20 124 

Kálkílija 117 748 39 955 

Salfít 79 303 47 233 

Ramalláh a Al-Bire 344 146 136 954 

Jericho a Al-Agwar 51 883 7 413 

Jeruzalem 456 625 316 176 

Oblasť J1 294 630 232 093 

Oblasť J2 161 995 84 083 

Betlehem 227 452 89 244 

Hebron 752 831 21 180 

Západný breh spolu 3 019 948 688 262 
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