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Anotace 
Bakalářská práce „Velkopáteční dohoda jako vyvrcholení severoirského mírového 

procesu“ pojednává o hlubokém a dlouhotrvajícím společenském, kulturním a 

politickém konfliktu, který se v severoirské provincii po dlouhá léta odehrával. V první 

kapitole jsou představeny historické kořeny důležité pro pochopení jeho podstaty. 

Kromě politických aspektů jsou zde také zmíněny vlivné náboženské, ekonomické a 

socio-kulturní faktory. Další kapitola pojednává o mírovém procesu, jenž byl 

nastartován v 80.letech 20.století. Nejprve jsou představeny ty nejvýznamnější politické 

strany, které do probíhajících jednání zasahovaly, a poté jednotlivé dokumenty, jenž 

z rozhovorů vzešly. Třetí kapitola se věnuje samotné Belfastské neboli Velkopáteční 

dohodě. Rozebírá její jednotlivé oddíly a zabývá se konstitučními ustanoveními, nově 

vzniklými institucemi a opatřeními týkajícími se lidských práv a bezpečnosti. Následují 

reakce politických představitelů a širokého veřejného mínění a krátké nastínění 

následného vývoje. 

  

Annotation  
The bachelor project Good Friday Agreement—the Climax of Northern Ireland Peace 

Process presents the issues of deep and long-lasting social, cultural and political conflict 

in Northern Ireland. The first chapter introduces the historical roots necessary for 

understanding the underlying causes of the conflict. In addition to the political aspects 

of the conflict, the chapter also describes the religious, economic, social and cultural 

factors. The second chapter presents the bases of the peace process that began in the 

1980’s. First, the major political parties involved in the peace process are introduced, 

followed by the presentation of individual documents and agreements that arisen from 

the peace negotiations. The third chapter is devoted to the Belfast Agreement also 

known as the Good Friday Agreement. The chapter analyzes the different parts of the 

agreement, the constitutionality of laws and regulations adopted, the new institutions 

that were established as a result of the agreement and the measures taken to uphold 
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human rights and preserve security. The final chapter includes the views and reactions 

of political representatives, the wide spectrum of public opinions and talks about the 

events and the evolution of the peace process following the agreements. 
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Úvod 
 Moderní fáze konfliktu v Severním Irsku jistě nijak zásadně neovlivňovala a 

neovlivňuje evropskou či světovou politiku, protože se v podstatě týká poměrně malého 

počtu lidí, kteří uznávají stejné  morální i kulturní hodnoty západní civilizace a nejsou 

proti sobě štváni nepřekonatelnými ideologickými rozdíly. Přesto se od 70. let 20. 

století na tomto území odehrávaly události, které neunikly pozornosti médií ani široké 

veřejnosti na celém světě. Během těchto událostí zemřelo více než 3600 lidí a velké 

množství dalších bylo zraněno. Zájem o tuto problematiku probouzely nejen oběti 

konfliktu, ale také jeho dlouhodobost, neschopnost shody na sebemenším ústupku jedné 

či druhé strany, silná estetická symbolika a  především fakt, že se odehrával na území 

takové velmoci jakou Spojené království Velké Británie a Severního Irska bezesporu je. 

Ještě na počátku 90. let byl „ulsterský“ (1) terorismus považován za jedno 

z nejpodstatnějších a nejdiskutovanějších témat bezpečnostní politiky v Irsku i Británii. 

Dne 31.srpna 1994 se však stalo něco, co na první pohled postrádalo veškerou logiku. 

Vojenská rada Irské republikánské armády ohlásila „úplné ukončení vojenských 

operací“. Ilegální partyzánská armáda najednou zastavila veškeré akce, přestože konec 

britské nadvlády, proti které 25 let vedla vytrvalostní válku, byl stále v nedohlednu. (2) 

Militaristé se rozhodli, alespoň na čas, přenechat svůj boj politickým zástupcům. 

 Dne 10.dubna roku 1998 byla v Belfastu v Severním Irsku podepsána tzv. 

Velkopáteční dohoda. Šlo o dokument, který byl výsledkem dlouhých a složitých 

vyjednávání, jichž se účastnili zástupci všech tří zainteresovaných stran. (3) Smlouva, 

oficiálně známá jako Belfastská dohoda, byla dlouho marně očekávaným 

kompromisem. Můžeme říci, že se v Irsku, Británii, ale také Spojených státech, státech 

Evropské unie a v dalších částech světa setkala s nadšeným přijetím a velkou podporou, 

k čemuž velkou měrou přispěla také mediální euforie, která podpis smlouvy provázela. 

Hlavním předmětem dohody byla „rovnováha“, ústavní vyváženost, rovnocenné 

možnosti, přijímání rozhodnutí za účasti všech. Došlo ke shodě na znovuzavedení 

samosprávných institucí na území Severního Irska, vytvoření „orgánů“, jež mají za úkol 

prosazovat rozhodnutí na celoirské bázi. V neposlední řadě byly přijaty závazky týkající 

se rovnosti a spravedlnosti. (4) 

                                                 
1)  Ulster je historická provincie na severovýchodě Irska. Je rozdělen na dvě části. Šest z historických 
devíti hrabství tvoří Severní Irsko, zbývající tři jsou součástí Irské republiky. 
2) O´Brien, Brandon: Dlouhý boj (2001), s.11  
3) Irská republika, Spojené království, hlavní političtí aktéři provincie Severního Irska 
4) O´Brien, Brandon: Dlouhý boj (2001), s.337 
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 Co však předcházelo uzavření „belfastského“ kompromisu? Jaké je historické 

pozadí severoirského konfliktu? Jak probíhala složitá mírová jednání a proč nedošlo 

k dohodě mezi znesvářenými stranami již dříve? Přinesl podpis smlouvy opravdu tolik 

očekávaný klid do ulsterských domácností a je důvodem k bezmeznému optimismu? 

Jaká opatření a změny dohoda přinesla? Jak se situace vyvíjela v následujících letech a 

jaká je dnes? Na tyto a další otázky se pokusím ve své práci odpovědět.  

 Porozumět problematice tzv. ulsterského konfliktu (Troubles) nelze bez 

ohlédnutí do minulosti, ve které má své silné a pevné kořeny. Kromě politických 

aspektů tohoto problému je důležité nastínit také ty náboženské, ekonomické a 

sociokulturní. Do politické hry v Severním Irsku totiž významným způsobem 

vstupovaly a dodnes vstupují důležité faktory nemající politický základ. Mezi ty 

nejdůležitější můžeme počítat náboženské resp. teologické rozdíly mezi oběma entitami. 

Soužití katolíků a protestantů s sebou neslo logicky mnohá úskalí, v Severním Irsku 

však mezi nimi došlo k vytvoření tak velké psychologické a kulturní propasti, že 

vyostřené občanské vztahy se staly každodenní realitou.  V této souvislosti je nutné 

zmínit roli církví obou komunit, které měly velký vliv na životní postoje a chování 

svých věřících. (5) Od náboženských rozdílů se odvíjely také další formy sociálního 

rozdělení země, mezi něž patřily především fyzická segregace, endogamie či oddělené 

školství. Poněkud specifické postavení mají ekonomické rozdíly mezi oběma 

komunitami. Panuje obecné přesvědčení, že v konfliktu nehrají významnou roli, jejich 

existence je nicméně nepopiratelná a důvodem  je podle odborníků kombinace několika 

skutečností.  Jedná se o historicky horší postavení katolíků, jejich rovnostářské životní 

postoje a náklonnost k velkým rodinám, ale také o jejich neochotu vstupovat do státních 

služeb či vykonávat zaměstnání na protestantském teritoriu. (6)  

 Po představení těchto vlivných fenoménů se budu v hlavní části věnovat 

především období přelomu 80. a 90.let a mírovým jednáním, která v této době 

probíhala. Zmíním zejména dohodu z Hilsborough z roku 1985 či Společnou deklaraci 

(Joint Declaration), kterou vydali John Major a Albert Reynolds v roce 1993. (7) Budu 

se také snažit postihnout význam vlivu politických změn, ke kterým došlo jak v Británii, 

kde se dostali k moci labouristé v čele s Tony Blairem, tak v Irské republice, kde na 

post ministerského předsedy nastoupil Bertie Ahern. Dá se říci, že příchod těchto mužů 
                                                 
5) oddělené školství, centra volného času atd., více viz  Frank, Jan: Konflikt v Severním Irsku (2006) 
Darby, John: Conflict in Northern Ireland (1976) 
6) Frank, Jan: Konflikt v Severním Irsku (2006), s.57 
7) ministerští předsedové Spojeného království a Irské republiky 
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se stal katalyzátorem, který nastartoval intenzivní proces vyjednávání. Dále se budu 

věnovat jednotlivým zainteresovaným aktérům, jimiž byly vlády Spojeného království, 

Irské republiky a zástupci nejvýznamnějších severoirských politických stran, ale také 

„nezávislým“, mezinárodním hráčům v čele se Spojenými státy americkými 

zastoupenými senátorem Georgem Mitchellem. Představím jejich postoje a požadavky. 

Zvláštní pozornost zaměřím na úlohu stran Sinn Féin a UUP Davida Trimbela. Oba tyto 

subjekty jednání významně ovlivňovaly a v některých momentech také ohrožovaly. I 

přes určité nesnáze však nakonec teroristé dali politikům šanci uzavřít v roce 1998 

historickou dohodu o výhradně politickém řešení konfliktu mezi ulsterskými katolíky a 

protestanty. Právě Velkopáteční dohodu budu rozebírat v další části práce. Nastíním její 

strukturu, představím konstituční ustanovení, která přinesla a také politické instituce, 

které na základě tohoto dokumentu vznikly či jejichž fungování bylo obnoveno. 

Zaměřím se na jejich praktický význam resp. pravomoci, kterých požívají.  

 I když se odborníci shodují, že i přes dosažení shody, ve kterou už málokdo 

doufal, nebyl ani po podepsání smlouvy důvod k přílišnému optimismu, faktem zůstává, 

že obyvatelé obou částí irského ostrova dostali po velmi dlouhé době šanci společně se 

vyjádřit k osudu svých zemí a ovlivnit svou vlastní budoucnost. Krátce se také zmíním 

o referendech, která proběhla jak na severu tak na jihu ostrova po podepsání dohody a 

která znamenala její formální stvrzení. Hlavní stať ukončím představením  odezvy 

především domácích politických reprezentantů, ale i médií a širokého veřejného mínění. 

 Jak jsem nastínila již dříve, cílem této práce bude především analýza procesu 

mírových jednání a z nich vyplývajícího dokumentu a jeho vlivu na politický systém. 

V této fázi budu využívat hlavně primární prameny v čele se samotným textem 

Belfastské dohody. V tomto ohledu pro mě bude velkým zdrojem dat a informací server 

www.cain.ulst.ac.uk , který obsahuje nejen plné znění všech dokumentů dotýkajících se 

mírového procesu, ale také množství článků a úvah renomovaných historiků a 

politologů. (8) Při popisu historického pozadí využiji deskriptivní metodu. Na toto téma 

bylo v Irsku i Británii napsáno mnoho prací, které mi budou velmi nápomocné.(9) 

V závěru práce se budu také snažit odpovědět na otázky týkající se dopadu Belfastské 

                                                 
8) Např.: prof. Paul Artur; John Darby; Michael Connoly; Alan Morton a další; Severoirským mírovým 
procesem a jeho rozborem se zabývá také Thomas Hennessey ve svém díle The Northern Ireland Peace 
Process a dvojice autorů Sean Farren a Robert F. Mulvihill ve společné knize Path to a Settlement in 
Northern Ireland. Z českých autorů se irské resp. severoirské tematice věnuje Jan Frank, jehož kniha 
Konflikt v Severním Irsku pro mě byla také velkým zdrojem informací.  
9) Např.:  O´Brien, Brandon: Dlouhý boj (2001); Smith, Jeremy: Making the Peace in Ireland (2002) a 
další; 
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dohody na obyvatelstvo a veřejné mínění.. V této souvislosti využiji především 

výsledky referend vztahujících se k dané problematice. 

 

1. Historické předpoklady konfliktu 
 Historickými kořeny severoirského problému je nutné se zabývat, protože smysl 

pro dějiny a historie jako taková jsou v ulsterském konfliktu velmi vlivnou hybnou 

silou. To zejména proto, že obě znesvářené skupiny, které nám zde proti sobě stojí, jsou 

minulostí a především její interpretací velmi silně ovlivňovány. Proto je jasné, že bez 

alespoň stručného nahlédnutí do irské resp. britské historie není možné porozumět 

událostem, které se na území Severního Irska odehrávaly a odehrávají.    

 Irská historie byla v minulosti podstatným způsobem determinována vztahem 

k Velké Británii. Ten by se dal charakterizovat jako poměrně problematický. Počátky 

konfliktu můžeme najít už ve středověku, kdy na přelomu 60. a 70. let 12.st. došlo ke 

vpádu Normanů na ostrov a byla tak zpřetrhána politická a sociální tradice nezávislého 

vývoje keltských křesťanských království a země byla uvedena do nepřetržitého 

válečného stavu. (10) Od této doby započalo anglické dobývání a obsazování ostrova, 

což s sebou neslo také více či méně účinné snahy irských válečníků získat zpět 

nadvládu nad svým územím. Ty byly nakonec vždy potlačeny. Došlo tedy k tomu, že 

anglický živel se na „smaragdovém ostrově“ usadil natrvalo. Svou důležitou roli zde 

hrála mezinárodní situace, která nedávala Angličanům jinou šanci, než mít tuto oblast 

strategicky pod kontrolou a ochránit tak své západní hranice před možnými útoky 

nepřátel. Tvrdé represe a diskriminace katolického obyvatelstva vyvrcholily  poté, co se 

v několika válečných střetnutích ukázalo, že to představuje nebezpečnou pátou kolonu 

v britském lůně. (11)  Irští domorodci se  v tomto ohledu totiž řídili starou pravdou, že 

„nepřítel mého nepřítele je můj přítel“. Ani tato taktika jim však nepomohla.  

 V roce 1800 byl přijat Zákon o unii (The Act of Union), kterým bylo Irsko 

„navždy“ spojeno pod „nejvyšší“ moc Westminsteru. Tento zákon tvoří právní základ 

pro svrchovanou moc Británie nad Irskem a po rozdělení ostrova také nad Severním 

Irskem. (12)  V této době se začala rodit tradice malých organizovaných separatistických 

republikánských skupin, jejichž jedinou snahou a cílem bylo zpřetrhat veškeré svazky 

                                                 
10) Frank, Jan: Konflikt v Severním Irsku (2006), s.11 
11) Frank, Jan: Konflikt v Severním Irsku (2006), s.13  
12) Hennessey, Thomas: The Northern Ireland Peace Process (2000), s.1 
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s Británií. Problémem bylo, že většinou postrádaly masovou podporu a navíc musely 

často čelit kritice z řad vlastních lidí.  

 Pokud bychom v irské historii hledali nějaké poklidnější období, bylo by jím 

určitě 19.století, hlavně  jeho druhá polovina. Důvodem byly především kroky, které 

podnikala liberální vláda pro zajištění určité míry irské nezávislosti. (13)  Díky těm byly 

odstraněny téměř všechny prvky diskriminace katolického obyvatelstva a byla také 

výrazně snížena jeho negramotnost.  

 Když tedy irský katolický nacionalismus (14) vstupoval do 20. století, stál před 

ním zatím asi nejtěžší úkol, a to prosadit irskou autonomii a samosprávu, tzv. Home 

Rule.   

 

1.1 Situace před rozdělením ostrova 

 Když se nacionalisté rozhodli získat autonomii, nevěnovali dostatečnou 

pozornost faktu, že v průběhu staletí od příchodu britských kolonistů se z Irska stala 

multikulturní země a že se před nimi díky tomu otvírá problém jejich vlastní identity. 

Definovat irský národ se totiž ukázalo být poměrně komplikované. Kromě většinového 

katolického obyvatelstva zde totiž žili také irští protestanti. Ti sice tvořili menšinu, 

nicméně na počátku 20. století jich bylo už více než jeden milion, což představovalo 

téměř čtvrtinu obyvatel Irska. (15)  Takováto  menšina už zdaleka nebyla zanedbatelná, 

zvláště když její hospodářský a politický význam výrazně převyšoval ten početní. 

Situaci také komplikoval fakt, že zatímco katoličtí nacionalisté sami sebe vnímali 

výhradně jako Iry, protestantští unionisté měli se svou identitou problém, resp. měli 

identitu dvojí. (16)   

                                                 
13) Například liberální Gladstonovy zákony: odstranění výsadního postavení anglikánské Irské církve 
v roce 1869, první zákon o irské autonomii z roku 1886 atd., více viz  Moody, T.W. (ed.), Dějiny Irska 
(1996) 
14) Zjednodušeně můžeme rozdělit společnost v Irsku na nacionalisty a unionisty. Nacionalisté 
reprezentují tu část obyvatel, která do roku 1921 bojovala o samostatnost Irska a od rozdělení ostrova až 
dodnes usilují o připojení Severního Irska ke svobodnému jižnímu státu. Obecně řečeno pocházejí 
z katolického prostředí. Unionisty naopak můžeme identifikovat s většinovým protestantským 
obyvatelstvem. To si přeje zachování unie s Británií v rámci   Spojeného království. Více viz Hennessey, 
Thomas: The Northern Ireland Peace Process (2000); Farren, Mulvihill: Path to a Settlement in Northern 
Ireland (2000)  
15) Frank, Jan: Konflikt v Severním Irsku (2006), s.21 
16) Protestantská komunita v SI se v té době hlásila většinově k britské identitě, poměrně velké procento 
však označovalo svou identitu jako ulsterskou. Více viz Frank, Jan: Konflikt v Severním Irsku (2006),                
Whyte, J.: Interpreting Norther Ireland (1990) 
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 Rozdělení společnosti bylo znatelné a ovlivňovalo ho hned několik faktorů. 

Separace obou etnik se odvíjela od náboženských a z nich vyplývajících kulturně 

společenských rozdílů, které vedly také k politickému vymezení jednotlivých skupin. 

Náboženství představovalo hlavní znak určující etnickou příslušnost. Dá se říci, že 

rozdělení společnosti posvěcovaly samotné církve. Pro obě komunity je totiž 

charakteristická vysoká míra náboženské praxe, která zasahuje také do aktivit ve 

volném čase. Protestanti v Irsku měli své kořeny v britské kultuře a byli pevně spojeni 

se svou mateřskou zemí. Bylo pro ně naprosto nemyslitelné, aby se stali menšinou 

v autonomním státě, který by byl ovládán katolíky. Obávali se, že aplikace „Home 

Rule“ na celý ostrov by vedla k vytvoření konfesního  římskokatolického státu. (17)    

Strach měli především ze zasahování katolické církve do občanského práva. Předně šlo 

o zákaz rozvodů, potratů a antikoncepce. Protestantský odpor vůči autonomnímu státu 

ještě prohluboval jejich pohled na Iry jakožto podřadný, z hlediska britských zájmů 

nevyzpytatelný a zaostalý národ. (18)  Proti hovořily také obavy týkající se 

ekonomického úpadku, k němuž by podle unionistů po udělení autonomie zcela jistě 

došlo. Naráželi tak na znatelné materiální rozdíly mezi oběma etniky. Za těmi se však 

skrývaly poněkud jiné příčiny, než jakými argumentovali unionisté. (19)  

 I přes značné potíže, nesouhlasné názory a časové zpoždění došlo v roce 1912 v 

parlamentu k prosazení zákona o irské autonomii. Reakce unionistů byla však okamžitá 

a nečekaně ostrá.  Jejich postoje navíc získaly podporu jak v  Konzervativní straně, tak 

u velení britské armády. V roce 1913 vznikly tzv. Ulsterské dobrovolnické síly (UVF), 

které představovaly v podstatě protestantskou armádu. Ta byla ochotna bránit své 

pozice i proti samotnému královskému vojsku. Zde můžeme najít jednu z prvních 

myšlenek na rozdělení Irska. Unionisté totiž začali požadovat vynětí Ulsteru ze zákona 

o autonomii. Napětí mezi oběma skupinami rostlo. Nacionalisté nakonec s tímto 

požadavkem váhavě souhlasili, ale pouze za podmínky, že by šlo jen o dočasné 

opatření. Vypuknutí první světové války a přesunutí britských priorit a pozornosti do 

kontinentální Evropy odložilo konečné rozhodnutí o budoucnosti Irska o několik let. 

V roce 1916, v době kdy se Británie aktivně podílela na válce proti Německu, zavládla 

mezi militantními republikány a separatisty opět bojechtivost a zaútočili na britské 

                                                 
17) Hennessey, Thomas: The Northern Ireland Peace Process (2000), s.2 
18) Frank, Jan: Konflikt v Severním Irsku (2006), s.25 
19) Obecně bývají za důvody pro horší ekonomickou situaci katolíků považovány tyto: historicky horší 
ekonomické postavení, neindividualistické životní postoje a náklonnost  velkým rodinám, diskriminace 
atd. 
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posádky v zemi. (20)   Tento výpad byl nazván tzv. Velikonočním povstáním, protože 

k němu došlo 24. dubna na Velikonoční pondělí.(21) To sice nesplnilo naděje do něj 

vkládané, přineslo však značnou změnu nálady ve společnosti, především poté, co 

Britové nechali popravit jeho přeživší vůdce. Došlo k velkému pobouření a konstituční 

politika založená na vyjednávání a mírovém řešení byla odsunuta do pozadí. Na konci 

roku 1918 se konaly volby do westminsterského parlamentu a výsledky odrážely 

nálady, které ve společnosti převládaly. Naprostou většinu hlasů získala nedávno 

vzniklá (22) radikální republikánská strana Sinn Féin. Ta vytvořila separatistický 

parlament Irský sněm (Dáil Éireann) pro „republiku“ vyhlášenou během Velikonočního 

povstání. Ta ovšem neměla dlouhého trvání. V průběhu roku 1919 vypukla tzv. anglo-

irská   válka, během níž se IRA snažila vypudit britské vojáky ze země. Původní 

nepokoje nakonec přerostly až v guerillovou válku, v níž čelili irští republikáni 

několikanásobné britské přesile. (23)   

 

1.2  Rozdělení ostrova 

  IRA by proti tolika vojákům, navíc lépe vyzbrojeným, nikdy nebyla schopna 

válku vyhrát. Britové však byli nakonec k vyjednávání přinuceni veřejným míněním, a 

také zahraničními politickými představiteli. Důležitá byla především apelace 

amerického prezidenta Woodrowa Wilsona, který upozorňoval na právo národů na 

sebeurčení. V prosinci 1921 došlo v Londýně k setkání britského ministerského 

předsedy Davida Loyd George s irskou delegací. Po krátkém jednání byla podepsána 

tzv. Irsko- britská smlouva, která zaručovala 26 jižním hrabstvím status dominia. 

Zároveň také vzniklo Severní Irsko, které zůstalo integrální součástí Spojeného 

království. I jemu však byla udělena autonomie. K opětovnému spojení ostrova mohlo 

v budoucnu dojít pouze tehdy, pokud by se na tom shodly nově vzniklé parlamenty 

obou státních celků a za podmínky, že by spojené Irsko podléhalo Koruně. (24)  

                                                 
20) O´Brien, Brandon: Dlouhý boj (2001), s.8 
21)  Bylo obklíčeno několik důležitých budov v centru Dublinu a vůdce Patrick Pears přečetl prohlášení o 
vzniku Irské republiky. Boje několika málo osamělých skupinek trvaly pouze pár dní a 29. dubna se 
poslední republikánští bojovníci britské armádě vzdali. Povstání tedy vojensky naprosto selhalo a 
můžeme říct, že skončilo fiaskem. Nemohlo se opřít o všeobecnou lidovou podporu. Veřejné mínění totiž 
nesouhlasilo se způsobem boje a nebylo jednotné ani v otázce cíle, kterého mělo být dosaženo. 
22) Datum vzniku Sinn Féin: rok 1905, zakladatel Arthur Griffith.  
23) Odhady ohledně počtu mužů na obou stranách se liší. Nejčastěji bývá odhadováno 1500 mužů na 
straně IRA, Britové oproti tomu měli v součtu k dispozici bojovou sílu  cca. 80000 mužů. Welsh, 
R.F.:The IRA´s Guerrilla Wars, in:Military History (2003) 
24) Hennessey, Thomas: The Northern Ireland Peace Process (2000), s.3 
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Radikální republikáni se proti smlouvě ostře postavili a nový svobodný stát tak čekala 

dva roky trvající občanská válka, v níž se ukázalo názorové rozdělení společnosti. 

Většina byla s výsledky smlouvy spokojena, protože ta v podstatě přinášela mnohem 

víc, než co si kdo před několika lety odvažoval přát. Zvítězil tedy realismus neochotný 

prolévat další krev nad idealismem uchovávajícím své cíle jako posvátné. Rozdělení 

ostrova a zachování svazku mezi Ulsterem a Británií se ukázalo být jediným možným 

kompromisním řešením. Dodnes se ozývají hlasy, které toto odsuzují a považují to za 

krok dokládající britskou arogantní  imperiální nadřazenost a nerespektování práva 

národa na sebeurčení.(25) Je však třeba zohlednit fakt, že čtvrtina irského resp. většina 

ulsterského obyvatelstva byla odhodlána vojensky zakročit dokonce proti samotnému 

domovskému britskému impériu, pokud by k rozdělení nedošlo. Každopádně můžeme 

říct, že rozdělením ostrova a vznikem Severního Irska byla završena jedna dlouhá 

epocha irských dějin. 

 

1.3  Situace po rozdělení 

 Jak už bylo výše zmíněno, po rozdělení ostrova vypukla krvavá občanská válka, 

která tuto oblast sužovala dva roky. I když nakonec zvítězil pragmatismus a došlo 

k mírovému urovnání situace, na obou stranách hranice rozdělující ostrov převládalo 

přesvědčení, že Severní Irsko je „odpornost“ uměle vytvořená britskou vládou a nemá 

tudíž právo na existenci. (26)  Pod vlivem tohoto severo-jižního konsenzu se rozhodla 

katolická menšina v nově vzniklém územním celku rozdělení zcela ignorovat, odmítla 

uznat nové státní instituce a i nadále se hlásila k Dublinu. K jejich velkému zklamání a 

rozhořčení došlo v roce 1925 po jednání hraniční komise k dohodě o statu quo  mezi 

oběma irskými a britskou vládou. Irská vláda tak formálně uznala hranice mezi 

Svobodným irským státem a Spojeným královstvím Velké Británie a Severního Irska a 

bylo tudíž jasné, že opětovné spojení ostrova se nedalo v dohledné době očekávat. 

Iredentistické postoje a tendence ulsterských katolíků, které byly jasně prezentovány již 

v průběhu občanské války, logicky nezůstaly bez odezvy většinových protestantů. Ti se 

obávali katolické neloajality a protože získali pocit, že samotná Británie jejich zájmy 

ochránit nedokáže, rozhodli se vzít situaci do vlastních rukou. Začalo tedy docházet 

k soustavné diskriminaci a pronásledování, k němuž byla využívána  tzv. Ulsterská 

                                                 
25) Frank, Jan: Konflikt v Severním Irsku (2006), s.36  
26) Hennessey, Thomas: The Northern Ireland Peace Process (2000), s.6 
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speciální policie známá pod názvem B-Specials, jejíž členové již měli většinou dostatek 

zkušeností s krutými represáliemi proti katolickému obyvatelstvu ze svého působení 

v ilegálních oddílech UVF.(27) 

 Pokud budeme na situaci uvnitř Severního Irska pohlížet z protestantské 

perspektivy, máme zde hluboce neloajální menšinu nedobrovolně uvězněnou ve 

většinově protestantském státě a odmítající jakkoliv  spolupracovat, přítomnost 

občasného násilí a také nepříjemný pocit obležení z jihu. Zásluhou početní převahy, ale 

také účelového překreslování hranic volebních obvodů, měla Ulsterská unionistická 

strana (Ulster Unionist Party) zastupující zájmy většiny obyvatelstva garantovanou 

většinu jak v parlamentu tak ve vládě. Díky tomu si protestanti mohli dovolit pojistit 

stabilitu státu řadou autoritativních opatření. (28)  Mezi ta patřila také nouzová legislativa 

umožňující například internaci bez soudu, která měla pomáhat bojovat proti 

pravidelným vojenským útokům IRA a jejích odštěpených skupin. Chování severoirské 

vlády a zamítnutí jakýchkoliv návrhů na posílení práv katolíků parlamentem silně 

ovlivňovalo také názory společnosti, která se tak vůči této minoritě chovala 

přinejmenším podezíravě, v horším případě ji diskriminovala a byla zaujatá předsudky. 
(29)   

 Důležitým faktorem, který ovlivňoval vztahy mezi oběma komunitami byla 

světová hospodářská krize, jejímž následkem byl úpadek tradičních průmyslových 

odvětví jakými bylo loďařství či textilní průmysl. Nezaměstnanost, která začala logicky 

vzápětí prudce růst, postihovala ve větší míře méně vzdělané a kvalifikované katolické 

obyvatelstvo. Především v meziválečném období zvyšoval již tak dost znatelné napětí 

také vývoj v jižním Svobodném státě. Vlády se tam totiž ujala radikální strana Fianna 

Fáil, která se po odmlce  ze strany konzervativních a pragmatických vlád opět začala 

více zajímat o události odehrávající se v Severním Irsku. Největším trnem v oku 

protestantů však byla tzv. republikánská ústava vydaná v roce 1937. Kromě faktu, že 

v podstatě měnila Svobodný irský stát na neutrální zemi s republikánským zřízením, (30) 

především explicitně vyjádřila územní nárok Svobodného státu na Ulster. (31) To 

unionisté ze zásady nemohli pominout. Za takovéto situace se tedy ani z jejich strany 

nedala očekávat žádná gesta, která by vedla k usmíření. Je tedy více než jasné, že příliš 

                                                 
27) Ulster Volunteer Force , v překladu Ulsterské dobrovolnické síly 
28) Frank, Jan: Konflikt v Severním Irsku (2006), s.42 
29) Hennessey, Thomas: The Northern Ireland Peace Process (2000), s.6 
30) Ústava Irské republiky (Constitution of Ireland), čl.5 
31) Ústava Irské republiky (Constitution of Ireland), čl.2-3 
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protikladná stanoviska bránila tomu, aby došlo mezi oběma stranami k pochopení a 

porozumění. 

 Problematiku ulsterského konfliktu, jak již bylo zmíněno, ještě více 

prohlubovala takřka permanentní přítomnost násilí. Do role ochránkyně katolických 

zájmů byla pasována již ve 20. letech 20. století IRA (Irish Republican Army). Ta se po 

neúspěchu v občanské válce společně se svým politickým křídlem, které tvořila 

radikální strana Sinn Féin, stáhla do ústraní. Ve třicátých letech o sobě však opět začala 

dávat znát. Ochranné složky, jak na severu tak na jihu, tedy musely zasahovat proti 

teroristům, kteří vykrádali banky, ale také vojenské sklady a vraždili policisty. Nejvíce 

se však do podvědomí široké veřejnosti tato ilegální armáda zapsala bombovými 

kampaněmi, ke kterým docházelo mezi léty 1939-1940 a také 1956-1962 přímo na 

území Británie. První vojenská kampaň probíhala za finanční a organizační podpory ze 

Spojených států amerických. Byly napadány především materiální cíle, došlo ale také 

k úmrtí několika osob a zranění mnoha jiných. Nástup druhé světové války znamenal 

opětovnou změnu na mezinárodní scéně a vzrůst strategického významu Severního 

Irska pro Spojené království. To využívalo zejména tamní přístavy a vojenské základny. 

I přes tyto skutečnosti však konec války nepřinesl ulsterským katolíkům žádné větší 

změny a tudíž zlepšení jejich situace. Jako reakce na přetrvávající diskriminaci vznikla 

v roce 1945  nacionalistická široká volební koalice Liga proti rozdělení (Antipartition 

league), v níž měla silný vliv katolická církev. Ve westminsterském parlamentu získala 

dokonce podporu některých labouristických poslanců, většího úspěchu však nedosáhla, 

protože britští politikové se obávali zasahovat unionistům do jejich interních záležitostí.  

  V roce 1949 vyhlásilo Irsko vznik Irské republiky a oficiálně vystoupilo 

z Commonwealthu. V reakci na to Britové vydali tzv. Zákon o Irsku (Ireland Act), v 

němž opětovně zdůraznili, že Severní Irsko zůstane součástí Spojeného království, 

dokud severoirský parlament nerozhodne jinak. (32) Tímto krokem vyjádřili unionistům 

svou solidaritu a stvrdili tak posílení svazku a vzájemné provázanosti, ke kterému došlo 

již v průběhu druhé světové války. Na počátku 50. let docházelo k náhodným 

demonstracím, ty však byly většinou velmi rychle potlačeny a zpacifikovány.  

 V druhé polovině 50. let, konkrétně v roce 1956, zahájila IRA již svou druhou 

vojenskou kampaň. Zejména v této době docházelo k uplatňování již výše zmíněné 

                                                 
32) Ireland Act (1949), čl.1, čl.3(2)  
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nouzové legislativy. Internace prováděné na jejím základě a také nedostatečná podpora 

obyvatelstva však nakonec v únoru 1962 vedla k tomu, že IRA své akce  ukončila. 

  

1.4  O´Neillova éra 

 Výše zmíněná ozbrojená vojenská kampaň Irské republikánské armády skončila 

bez nějakého zásadního výsledku. Můžeme říct, že ani severoirskou politickou scénou 

zásadně neotřásla. Na první pohled vše zůstávalo při starém. Na začátku 60.let však 

existovala řada problémů, která vládnoucí stranu UP (Unionist Party) trápila. Stále více 

byla cítit potřeba oživení severoirské politiky, která byla již více jak dvacet let 

zakonzervovaná a reprezentovaná většinou stejnými osobnostmi. Za nejpalčivější 

otázky byla považovaná stále poměrně vysoká nezaměstnanost a zvyšující se volební 

zisky dosud poměrně slabých labouristů (Northern Ireland Labour Party). Osobností, 

jenž měla tuto nepříznivou situaci zvrátit, byl plukovník Terence O´Neill, který byl do 

čela vlády dosazen s úkolem provést ekonomické reformy a především opět 

pozdvihnout popularitu strany. Tento muž reprezentoval moderní britský styl politiky 

usilující o zvládání praktických problémů společnosti. (33)   Ekonomiku se snažil oživit 

především podporou zahraničních investorů, kteří do Ulsteru přinášeli kapitál a hlavně 

pracovní místa. Politika předsedy vlády sklidila velký úspěch jak u veřejnosti, tak v jeho 

mateřské straně. UP byla s kurzem, který nastolil, velmi spokojená, protože jeho 

správnost se odrážela i ve volebních ziscích. Dalším, z hlediska rozdělení společnosti 

důležitým faktorem, kterým se jeho vláda vyznačovala, byla snaha uvolnit atmosféru ve 

společnosti a ovlivnit tak pozitivně vztah mezi protestanty a katolíky. Vzhledem k právě 

probíhající světové ekumenické vlně se z hlediska většiny protestantských církví 

nedopouštěl žádného zásadního prohřešku. Mezi asi nejvíce medializované události 

patřila O´Neillova návštěva katolické školy v roce 1964 (34)  a o rok později příjezd 

irského premiéra Seana Lemasse do Severního Irska. (35)  Pro katolíky velmi sympatická 

O´Neillova rétorika brzy začala narážet na odpor v řadách UP. Jeho hlavním kritikem 

však byl radikální duchovní vůdce tzv. Svobodné presbyteriánské církve (Free 

Presbyterian Church) reverend  Ian Paisley. Ten svými xenofobně a antimodernisticky 

laděnými projevy napomáhal k nárůstu sektářského napětí. Jím pořádaná shromáždění 

                                                 
33) Frank, Jan: Konflikt v Severním Irsku (2006), s.59 
34) The Times, 13.4.1964 
35) The Times, 15.1.1965 
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se většinou proměnila v bojovně naladěné demonstrace. Stále častěji také docházelo 

k fyzickým útokům na katolické cíle, a to především na školy, domy a obchody 

v Belfastu.(36)   Tyto události silně ovlivnily názory valné většiny unionistických 

politiků, a proto byl Terence O´Neill ze svého postu odvolán. Strach ze ztráty přízně 

radikálně založených unionistických voličů byl totiž příliš silný.  

 

1.5  Rozmach hnutí za občanská práva 

 V 60. letech 20. století nastalo pro katolické hnutí velmi příznivé období. Měnil 

se totiž okolní svět, a to mělo kladný vliv i na atmosféru v Severním Irsku. Lidská práva 

a důstojnost se totiž staly v rámci západní civilizace samozřejmě vymahatelnými 

hodnotami.(37) Ulsterští katolíci začali poukazovat především na politiku Martina 

Luthera Kinga a s ní související hnutí za občanská práva ve Spojených státech. (38)  

Nejčastěji se opakujícími stížnostmi byla diskriminace v zaměstnávání v civilní správě, 

vytváření polovojenské převážně protestantské policie a umělé přetváření volebních 

obvodů tak, aby vždy vznikla výrazná protestantská většina.(39)  V nacionalistické 

politice tak dominovaly především požadavky odstranění neprůhledných volebních 

machinací a veškeré diskriminace katolíků jak při zaměstnávání ve státní službě tak 

v soukromých podnicích, shodné podmínky pro katolíky jako pro protestanty při 

přidělování obecních bytů, a také náprava křivd, které spáchaly převážně protestantské 

bezpečnostní složky. Mobilizované hnutí za lidská práva, které vytvářelo alternativu 

oproti subjektům dosud působícím na severoirské politické scéně, zvolilo mírovou 

taktiku sloganů, které přesně vystihovaly jejich požadavky.(40) Změna byla znatelná 

především v tom, že v popředí nestála snaha o opětovné spojení ostrova, ale přání získat 

stejná práva, jaká mají ostatní obyvatelé Spojeného království. Unionistický tábor byl v 

postoji k této otázce znatelně rozdělený. Byli zde tací, kteří věřili, že vyslyšení 

katolických žádostí o rovné volební právo a odstranění soustavné diskriminace by bylo 

opodstatněné. Výrazné však byly také hlasy těch, kteří považovali tyto katolické snahy 

pouze za trojského koně, který by Ulster nezvratitelně vedl ke spojenému Irsku. (41)  

                                                 
36) Frank, Jan: Konflikt v Severním Irsku (2006), s.62 
37) viz Níže zmíněné hnutí za občanská práva v USA 
38) prof. Artur, Paul CAIN 
39) Hennessey, Thomas: The Northern Ireland Peace Process (2000), s.6 
40) One man-one vote, one man-one job, one family-one house, více viz  prof. Paul Artur, CAIN 
41) prof. Artur, Paul CAIN  
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 Jak jsem již výše zmínila, hnutí za občanská práva zvolilo pro prosazení svého 

cíle, po vzoru Martina Luthera Kinga, nenásilnou kampaň. Hned několik faktorů však 

nakonec vedlo ke značnému zradikalizování a vyhrocení situace. Hlavním důvodem 

byla minimální odezva za strany unionistické vlády, která odmítala přistoupit na 

jakékoliv kompromisy. Podle profesora Paula Arthura z Ulsterské univerzity, který se 

severoirským konfliktem dlouhodobě zabývá, byla velkým problémem také absence 

jakékoliv tradice nenásilí v této oblasti. Pro Iry totiž bylo naprosto přirozené vyjít do 

ulic a násilně demonstrovat svůj odpor proti státu. Důležitou roli sehrála též 

rozštěpenost vedení hnutí, která byla logickým následkem velké diverzity jeho členské 

základny. Díky všem těmto okolnostem začínali mít stále silnější vliv ti ráznější 

z aktivistů, kteří nakonec prosadili stupňování nátlaku v podobě protestních pochodů za 

účasti irských a také několika málo britských politiků. Katolická tažení ulsterskými 

ulicemi však většinou vedla, především díky aktivitě mladých levicově orientovaných 

radikálů, ke stále se opakujícím násilným srážkám s obrannými složkami RUC a také 

s civilním protestantským obyvatelstvem. V roce 1969 násilnosti eskalovaly do té míry, 

že protestantská lůza, především v ulicích Belfastu, pořádala doslova pogrom na 

katolické obyvatelstvo. Zasahovat musela dokonce britská armáda, která jediná mohla 

zajistit oddělení obou etnik. Po intervenci irské vlády byly do Severního Irska vyslány i 

mezinárodní jednotky OSN s humanitární pomocí pro z domovů vyhnané katolíky. Tyto 

události vedly k opětovnému nastartování aktivity Irské republikánské armády, která 

znamenala pro katolické obyvatelstvo záruku ochrany. To si především na barikádách 

během „belfastského“ pogromu uvědomilo, že už nikdy nesmí zůstat bez záštity. (42)  

 Pod mezinárodním tlakem a za dohledu médií a veřejnosti byla vláda ve 

Westminsteru donucena přistoupit k opatřením, která měla vést ke zklidnění situace 

v provincii. Přiměla unionistickou vládu k odzbrojení složek RUC a zrušení oddílů               

B-Specials. Nařídila také pokračovat v již dříve započatých reformách. Touto svou 

aktivitou se však nezavděčila ani jedné ze stran konfliktu. Na přelomu let 1969 a 1970 

došlo k odštěpení radikálního protistátně naladěného křídla Irské republikánské armády 

a vznikla tak PIRA (Provisional Irish Republican Army). Ta nadále pokračovala 

v občasných útocích proti protestantské komunitě a zahájila také svou provokační 

kampaň provázenou menšími detonacemi. Teroristické akce se samozřejmě neobešly 

bez unionistické odezvy. I přes počáteční nechuť Britů ke znovuzavedení trestu 

                                                 
42) tamtéž 
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internace, stále neustávající násilnosti v Belfastu a Derry (43) nakonec severoirské 

politiky k tomuto kroku donutily. Akce však byla velmi špatně naplánována a 

provedena částečně také proto, že byla zaměřena pouze na katolické obyvatelstvo. 

Negativní následky jednoznačně převážily ty pozitivní. Takřka všem teroristům se 

podařilo uniknout a zatýkáni byli většinou nevinní občané. Díky tomu vzrostla nedůvěra 

vůči Britům jakožto nestranným činitelům v rámci konfliktu a většina katolíků ještě 

více podporovala teroristické akce. Představa, že internace situaci v ulicích zklidní, se 

ukázala být naprosto mylná. Došlo k absolutnímu opaku, konec srážek nebyl ani 

zdaleka v dohledu. Na protestantské straně vznikla Ulsterská obranná asociace (Ulster 

Defence Association). Jednalo se o paramilitární organizaci, která měla vytvořit 

protiváhu PIRA a bránit protestantské obyvatelstvo. Vzrostl také politický význam již 

dříve zmiňovaného reverenda Paisleyho, poté co v listopadu 1971 založil 

Demokratickou unionistickou stranu (Democratic Unionist Party). (44)  Již tak dost 

kritická a napjatá situace v ulsterské provincii vyvrcholila v neděli 30.ledna 1972 ve 

městě Derry. Toho dne byl uspořádán jeden z mnoha pochodů, který si kladl za cíl 

dosáhnout ukončení internace. Relativně klidné protestní shromáždění se však pokusily 

rozehnat britské vojenské jednotky. Výsledkem bylo 14 mrtvých civilistů. Výsadkáři 

tvrdili, že použili přiměřenou sílu proti ozbrojenému davu. Schválením tohoto zákroku 

ztratila britská vláda i ten poslední zbytek autority, který jí zbýval. Ještě větším šokem 

bylo pro katolíky osvobození a očištění  zasahujících vojáků. Je důležité říci, že 

celosvětová veřejnost byla ulsterskými událostmi otřesena. Také samotní Britové si 

uvědomovali, že situace v provincii je nadále neudržitelná a že je nezbytné okamžitě 

jednat. 21. března 1972 byl severoirský premiér Brien Faulkner  při své návštěvě 

Británie informován o převzetí veškerých pravomocí Stormontu vládou ve 

Westminsteru. (45) Z praktického hlediska se jednalo o zavedení tzv. Direct Rule.  

 

1.6  Moderní fáze konfliktu 

 Propuknutí moderní fáze konfliktu tzv. Troubles  zničilo starý politický pořádek 

v Severním Irsku, a to vedlo k prvnímu anglo-irskému pokusu o vyřešení jejich 

společného problému. (46) Výsledkem byla Sunningdaleská dohoda podepsaná v roce 

                                                 
43) Derry je druhé největší a nejvýznamnější město nacházející se v Severním Irsku. 
44) Frank, Jan: Konflikt v Severním Irsku (2006), s. 91 
45) The Times, 22.3.1972 
46) Hennessey, Thomas: The Northern Ireland Peace Process (2000), s.10 
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1973. Ta na nejvyšší úrovni zakotvovala rozdělení moci v Severním Irsku mezi 

nacionalisty a unionisty a prostřednictvím orgánu Irská rada (Irish Council) mezi Sever 

a Jih. (47) I když měla britská nadvláda na ostrově i nadále trvat, dohoda přinášela 

nástroje k propojení jednotlivých policejních složek, a také reorganizaci lokálního 

dozoru v Ulsteru. (48) Unionisté měli být uklidněni ujednáním, že status Severního Irska 

nemůže být změněn bez souhlasu většiny jeho   obyvatel. (49) I přes značně nesouhlasné 

hlasy ze strany konzervativních unionistů resp. většiny protestantského obyvatelstva, 

byla dohoda ze Sunningdale 14. května 1974 ratifikována. V reakci na tento akt 

vyhlásila Ulsterská rada dělníků (Ulster Worker´s Council) společně s Ulsterskou 

obrannou asociací (Ulster Defence Association) generální stávku. Protestantská 

veřejnost, která s takovýmto postupem většinou příliš nesouhlasila, byla k účasti 

donucena. Z počátku vše probíhalo relativně v poklidu, nicméně po čtrnácti dnech došlo 

k několika bombovým útokům ze strany radikálních protestantů. Přibližně po čtyřech 

měsících od podepsání dohody bylo jasné, že tento mimořádný kompromis politicky 

ztroskotal. Tváří v tvář unionistické stávce nemohl být tento projekt realizován a 

protestantská většina v Severním Irsku tak dokázala, že i po tolika letech je odhodlána 

uchránit status Severního Irska před sebemenší změnou. Přímá vláda Londýna 

v provincii musela být po krachu Sunningdale opět obnovena.(50) Vzhledem k tomu, že 

naděje na politické urovnání situace a nalezení kompromisu v dané chvíli prakticky 

neexistovala, přistoupily jednotlivé politické subjekty na vznik parlamentního 

diskusního fóra, které mělo přinést shodu ohledně případného budoucího 

samosprávného uspořádání provincie.  

 Krach dohodnutého kompromisu samozřejmě nejvíce vyhovoval 

paramilitaristickým skupinám na obou stranách. Jak PIRA tak UDA pokračovaly ve 

svých násilných akcích a poměry v Severním Irsku opět začaly připomínat začarovaný 

kruh. Z politického hlediska následovala léta nehybnosti a normalizace, která 

přetrvávala až do nástupu Margaret Thatcherové do čela londýnské vlády. 

 Pohled do historie severoirského konfliktu jasně ukázal, že tzv. ulsterská otázka 

byla v první řadě problémem týkajícím se svrchovanosti a identity a rozporem mezi 

státy a jednotlivými etniky. Neschopnost dohody a kompromisu mezi ulsterskými 

nacionalisty a unionisty  se projevila stejně ve 20. letech 20. století jako v roce 1974 při 
                                                 
47) Sunningdaleská dohoda (Sunningdale Agreement) 1973, čl.7 
48) Sunningdaleská dohoda (Sunningdale Agreement) 1973, čl.14-15 
49) Sunningdaleská dohoda (Sunningdale Agreement) 1973, čl.5 
50) Frank, Jan: Konflikt v Severním Irsku (2006), s.110 
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snaze o uvedení Sunningdaleské dohody do praxe. Situaci v Ulsteru také do značné 

míry komplikovala již zmiňovaná irská tradice násilného odporu proti nedobrovolnému 

sepětí s britským impériem a komplikované vztahy se Svobodným irským státem, 

později Irskou republikou. Za vystupňováním situace stály především paramilitaristické 

organizace jako IRA resp. PIRA a mnohé unionistické ozbrojené skupinky. Ty 

udržovaly tamní obyvatele v permanentním strachu o život. Nejtragičtějším rokem, co 

se týče počtu obětí byl r. 1972, kdy v důsledku teroristických či odvetných akcí zemřelo 

celkem 469 lidí. (51) Po osvětlení některých historických událostí je tedy jasné, že 

k mírovému urovnání situace nemohlo dojít, pokud ani jedna strana nebyla ochotna 

uznat legitimitu té druhé a nechtěla přistoupit na určitý druh konsenzu.  

 

2. Mírový proces 
 V této části se tedy budu zabývat událostmi, které se odehrávaly od počátku 80. 

let do podpisu dohody na konci let 90. Nejprve krátce představím politické aktéry 

působící na severoirské politické scéně, jejich postoje a požadavky, se kterými do 

jednotlivých rokování vstupovali a které popřípadě jejich účast na nich znemožňovaly. 

Poté se budu soustředit na konkrétní vyjednávací pokusy a zmíním jejich případný 

přínos. Nezapomenu na mezinárodní dimenzi konfliktu a komplikované vztahy mezi 

Irskou republikou a Británií.  Pozornost budu též samozřejmě věnovat 

paramilitaristickým organizacím typu PIRA či UVF, jejich roli v celém procesu a 

provázanosti s politickými stranami.  

 Mezi rokem 1974 a ukončením bojů v roce 1994 došlo v Severním Irsku k sedmi 

pokusům o politickou a konstituční dohodu. Všechny iniciativy byly vedeny Londýnem 

a zahrnovaly element politického rozdělení moci mezi katolíky a protestanty. Každá 

z nich se však nakonec setkala s lokální opozicí. (52) Přestože vyjednávání byla dost 

složitá a jednotliví aktéři jen velmi obtížně nacházeli společná stanoviska, došlo 

v průběhu 80. a 90. let k uzavření několika stěžejních dohod, jejichž význam a vliv na 

politické urovnání ulsterského konfliktu je nesporný. Prvním takovým přelomovým 

dokumentem, který formálně vnesl do severoirské problematiky nové elementy, byla 

mezinárodní Anglo- irská dohoda (Anglo- Irish Agreement) podepsaná 15.listopadu 

1985 na zámku v Hillsborough. Odborníci ji často označují za „mladší sestru“ 

                                                 
51) Smith, Jeremy: Making the Peace in Ireland (2002), s.20  
52) Darby, John: Northern Ireland: The background to the Peace Process, CAIN  
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Sunningdaleské dohody, ze které ovšem byly vyňaty ty nejkontroverznější body, které 

by vedly k opakování historie v podobě násilného unionistického odmítnutí. (53) V roce 

1993 následovalo vydání tzv. Deklarace z Downing Street neboli Společné deklarace 

(Joint Declaration) vlád Spojeného království a Irské republiky. Když 31. srpna 1994 

ohlásila Vojenská rada Irské republikánské armády „úplné ukončení vojenských 

operací“, vstoupil severoirský mírový proces do zcela nové fáze. Rozběhla se intenzivní 

vyjednávání, která však stále nepřinášela žádný obecně přijatelný výsledek. Radikální 

změnu přinesl rok 1997 a nástup nových politických sil k vládě jak v Británii, tak 

v Irsku. Dne 10. dubna 1998 byla v Belfastu konečně podepsaná  tzv. Velkopáteční 

dohoda (Good Friday Agreement), která byla v době svého vzniku považovaná za velký 

politický a diplomatický úspěch a byly do ní vkládány velké naděje v souvislosti se 

stabilizací situace v ulsterské oblasti. 

  

2.1  Severoirský stranický systém 

 Podoba severoirského stranického systému byla pro kontext konfliktu velmi 

důležitá a fakticky odrážela dlouhodobé rozdělení společnosti. Setkávali jsme se zde se 

silně polarizovanou politickou scénou s odstředivými tendencemi. (54) Mezi 

charakteristické rysy patřila naprostá absence konsenzu mezi jednotlivými aktéry a také 

velký vliv ideologie a náboženského zaměření. Tyto dva poslední faktory rozdělily 

politické strany na nacionalistické a unionistické, což souviselo s jejich postojem ke 

konstituční pozici Severního Irska a jeho vztahu k Británii. Můžeme říct, že subjekty 

nacionalistického zaměření většinově zastupovaly katolické obyvatelstvo a byly jím 

také podporovány. Logicky se tedy klonily k rozvázání dosavadního svazku a připojení 

k Irské republice. Unionistické strany naopak reprezentovaly zájmy protestantské 

většiny a trvaly  na zachování současného statutu Severního Irska v rámci Spojeného 

království. Strany patřící k oběma denominacím se dále dělily  podle extrémnosti jejich 

postojů na umírněné a radikální. Výjimku na politické scéně tvořila Strana Aliance 

(Alliance Party), která jako jediná mohla spoléhat na podporu voličů z obou etnik, a i 

když si přála setrvání v unii s Británií, byla ochotna přistoupit na konsociační model 

sdílení moci katolíků a protestantů. 

                                                 
53) Více viz Darby, John: Northern Ireland: The background to the Peace Process, CAIN; Smith, Jeremy: 
Making the Peace in Ireland (2002); Hennessey, Thomas: The Northern Ireland Peace Process (2000) 
54)  Klasifikace podle Giovanni Sartoriho, více viz Strany a stranické systémy (2005) 
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2.1.1 Nacionalistické strany  

 Jak bylo již výše zmíněno nacionalistické postoje byly na severoirské politické 

scéně vlastní katolické menšině. Reprezentovaly je dvě strany, a to SDLP (Social 

Democratic Labour Party) a Sinn Féin. Oba subjekty svou činností dlouhodobě 

bojovaly za dosažení stejného cíle, kterým byla sjednocená Irská republika. 

Jednoznačně se však lišily ve strategii a postupech. 

 

 SDLP 

 Sociálně demokratická labouristická strana reprezentovala to umírněnější 

nacionalistické křídlo. Od svého založení v roce 1970 byla nejúspěšnější stranou 

zastupující katolickou minoritu. (55) Sama svůj program považovala za socialistický, ale 

v porovnání se Sinn Féin se za příliš levicový pokládat nedal. Věřila v opětovné spojení 

ostrova, nicméně muselo k tomu dojít nenásilně a na základě politického jednání a 

dohody. (56)  Její vize stabilního řešení konfliktu byla založena především na povolení 

pro katolíky účastnit se na moci a také na tzv. irské dimenzi, která předpokládala účast 

Irské republiky na řešení ulsterské problematiky a navázání určitých formálních svazků 

mezi oběma částmi ostrova. K tomu však mohlo dojít pouze na základě bilaterální 

dohody mezi republikou a Británií. Strana byla dlouhodobě spojena s velmi významnou, 

charismatickou a váženou osobou Johna Huma. Ten stál již u jejího zrodu a konstantně 

se zasazoval o prosazování nacionalistické umírněné strategie jak v domácím prostředí, 

tak ve světě. Především v letech 1976 a 1977 podnikal cesty po Spojených státech, 

přednášel na univerzitách a setkával se s vlivnými irskými emigranty.(57)  Nenásilná 

politika SDPL získala sympatie u některých amerických politiků, asi nejdůležitější však 

byla podpora prezidenta Jimmyho Cartera, který apeloval na ukončení teroristických 

akcí a veškerých násilností. John Hume se jako představitel umírněné nacionalistické, 

strany mající značnou podporu obyvatelstva, účastnil mnoha konferencí a jednání za 

účelem naleznutí shody ohledně budoucnosti Severního Irska. (58)  

 

 

                                                 
55) Connoly, Michael: Plitics and Policy-making in Northern Ireland (1990); CAIN 
56) tamtéž 
57) Frank, Jan: Konflikt v Severním Irsku (2006), s.119 
58) Podrobněji se o jeho postojích budu zmiňovat v oddíle věnujícím se jednotlivým mírovým jednáním.  
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Sinn Féin 

 Sinn Féin (59) byla radikální nacionalistickou stranou  oddanou irskému 

republikanismu. Známé a kompromitující bylo její spojení s teroristickou organizací 

IRA. Často bývala vnímána jako její politické křídlo.(60) Právě díky těmto kontaktům a 

běžnému personálnímu propojení obou organizací bylo mnohdy odmítáno přizvání Sinn 

Féin k jednacímu stolu. Strana byla charakteristická tvrdou a nekompromisní 

nacionalistickou linií a silně levicovou orientací. Byla také jediným subjektem 

působícím na politické scéně jak na severu tak na jihu ostrova. Zformována byla již na 

počátku 20. století, nicméně po dlouhou dobu nebyla její role politická, ale měla spíše 

propagační charakter. Tento fakt souvisel s již výše zmíněným napojením na IRA, která 

až do počátku 80. let  představovala ten významnější a vlivnější prvek, který rozhodoval 

o vývoji v republikánském hnutí. To utrpělo „emocionální trauma“ po politickém 

neúspěchu vězeňské hladovkářské kampaně a uvědomovalo si nutnost otevřít tzv. 

druhou frontu.(61)  Mladá republikánská generace reprezentovaná Gerry Adamsem, 

Martinem McGuinnessem či Dannym Morrisonem začala stále intenzivněji obhajovat 

ukončení bojkotu volených institucí v Irsku a nutnost přechodu od politiky abstence 

k aktivní volební strategii. Především Gerry Adams si uvědomoval, že šikovná 

kombinace politiky a ozbrojeného boje s sebou jistě ponese úspěchy a že Sinn Féin už 

nebude pouhým nečinným pozorovatelem, ale subjektem s formálně demokratickým 

mandátem. Jasným cílem bylo také vytvoření opozice vůči nacionalistické straně SDLP, 

což především na počátku ztěžovala všeobecná popularita jejího leadera Johna Huma. 

Co se týkalo postoje strany k unionistům resp. protestantům, tak ta nikdy nevěřila v 

jejich „britskost“. Sinn Féin i IRA byla přesvědčena, že jakmile se Britové ze Severního 

Irska stáhnou, najdou unionisté v nezávislém státě své místo jako všichni jeho ostatní 

obyvatelé. 

 Můžeme tedy říct, že v otázce svého cíle se Sinn Féin plně shodovala 

s konkurenční nacionalistickou stranou SDLP. Zásadně se však lišil v politické strategie 

a především v  postoji k legitimitě uplatňování ozbrojeného boje. Zatímco umírnění 

nacionalisté jej zcela zásadně odmítali, v republikánském hnutí byla zakořeněna jeho 

tradice, jež se dědila z generace na generaci. 

 

                                                 
59) Do češtiny přeloženo jako „my sami“.  
60) Connoly, Michael: Plitics and Policy-making in Northern Ireland (1990), CAIN 
61) Hennessey, Thomas: The Northern Ireland Peace Process (2000), s.29 
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2.1.2  Unionistické strany 

 Unionismus byl v Severním Irsku vlastní většinovému protestantskému 

obyvatelstvu. Na politické scéně byl reprezentován především dvěma důležitými 

politickými stranami. Stejně jako v případě nacionalismu, i zde bychom našli směr 

umírněný  zastoupený stranou OUP neboli Oficiální unionistickou stranou (Official 

Unionist Party) a radikální, jehož vůdcem byl reverend Ian Paisley stojící v čele DUP 

neboli Demokratické unionistické strany (Democratic Unionist Party). Oba politické 

subjekty odmítaly opětovné spojení Irska, přály si zachování současných hranic a 

pokračování unie mezi Severním Irskem a Británií a žádaly politickou převahu 

unionistů v provincii.(62)  Jak již bylo výše zmíněno, díky své početní převaze a 

účelovému přetváření volebních obvodů byla politická moc v  provincii 

v unionistických rukou až do vyhlášení tzv. Direct Rule v roce 1972. To znamenalo 

silnou bezpečnostní politiku často s diskriminujícími prvky vůči katolické menšině.(63) 

Unionisté se totiž dlouhodobě obávali její neloajality a domnívali se, že přistoupení na 

kompromis s „nepřáteli“ Ulsteru by bylo velmi obtížné, ne-li neakceptovatelné. Ani 

jedna z unionistických stran také neviděla ráda zasahování katolické církve do 

politických záležitostí, což bylo běžné v Irské republice.(64)  

 V případě nacionalismu i unionismu jsem zmiňovala důležitost náboženské 

příslušnosti, která prakticky determinuje stranické preference. Na severoirské politické 

scéně však dlouhodobě působil také subjekt, který byl svým založením unionistický, 

nicméně jeho voličská základna rekrutující se především ze střední a vyšší třídy se 

částečně mohla opřít také o katolickou minoritu, jenž si však přála setrvání ve svazku 

s Británií. Jednalo se o Stranu Aliance (Alliance Party), která byla vždy připravena 

dialogu s oběma stranami konfliktu a v průběhu mírových jednání byla asi tím 

nejstabilnějším a nejvyrovnanějším prvkem. Jak  jsem se už zmínila, byla to strana 

s unionistickým založením, která preferovala řešení konfliktu v rámci zachování 

ulsterské provincie, založeném na tzv. powersharingu neboli dělbě moci mezi obě tamní 

etnika. 
 

 

 

                                                 
62) Connoly, Michael: Plitics and Policy-making in Northern Ireland (1990), CAIN 
63) Více viz kapitola Historické kořeny konfliktu 
64) Connoly, Michael: Plitics and Policy-making in Northern Ireland (1990), CAIN 
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OUP 

 Oficiální ulsterská strana měla své kořeny ve staré UP (Unionist Party), jejíž 

přítomnost a vliv byly z již výše zmíněných důvodů v Ulsteru silné. Známá byla 

spřízněnost jejích členů s Oranžským řádem. Trhliny ve straně se začaly objevovat tváří 

v tvář hnutí za občanská práva v 60. letech 20. století. OUP byla ve svých názorech i 

strategii méně radikální než Paisleyho DUP. Určitá část jejích členů byla ochotná 

přistoupit na devoluční proces  a uznat práva katolické menšiny i ve vypjatém období 

60. let. I přesto však pro ni platily všechny výše zmíněné charakteristiky unionistických 

stran. Nesmíme také zapomenout, že právě tento politický subjekt v provincii vládl 

téměř padesát let a právě on měl na svědomí nerovnoprávné a diskriminující chování 

ke katolické minoritě. 

 

DUP 

 

 Demokratická unionistická strana byla založena v roce 1971 radikálním 

protestantským duchovním reverendem Ianem Paisleym. Tento fakt jednoznačně 

určoval její krajní a nekompromisní orientaci. Je tedy logické, že tíhla k extrémnějším 

stanoviskům než OUP. Dalo by se dokonce hovořit o její identifikaci s fundamentální 

protestantskou silně protikatolicky založenou sektou.(65) Podobně jako SDLP měla svou 

výraznou tvář v Johnu Humovi a Sinn Féin v Gerry Adamsovi, DUP byla pevně spojena 

s postavou svého zakladatele Iana Paisleyho. Jeho síla tkvěla nejen v charismatu, ale 

především ve schopnosti zformulovat a veřejně prezentovat myšlenky, jež byly vlastní 

mnoha unionistům. Na jeho popularitě nic neubíral ani fakt, že byl v minulosti 

několikrát obviněn z výtržností, zatčen a že se často stával terčem svých politických 

protihráčů a médií. Známé byly především jeho výpady proti Terenci O´Neillovi(66) či 

veřejně deklarovaná politická podpora generální stávky z roku 1974, která znemožnila 

praktické uskutečnění Sunningdaleské dohody. Velmi diskutované bylo také napojení 

Paisleyho strany na různé paramilitaristické protestantské skupinky, především pak na 

UVF (Ulster Volunteer Force). Jistá podobnost se Sinn Féin byla tedy dána nejen 

radikálností subjektu, ale také jeho napojením na teroristické organizace. 

  

                                                 
65) Connoly, Michael: Plitics and Policy-making in Northern Ireland (1990), CAIN 
66) Více viz kapitola Historické kořeny konfliktu 
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 2.2  80.léta 
 Od počátku 80. let postupně došlo k několika pokusům o vyřešení nesnadné 

situace v severoirské provincii. Asi nejvýznamnějším přínosem jednání probíhajících 

v následujícím desetiletí byla Anglo-irská dohoda (Anglo-irish agreement). Než však 

došlo k projednání a podpisu tohoto dokumentu, proběhlo ještě několik dalších, ne příliš 

úspěšných, vyjednávacích experimentů. 

 Dne 6.ledna roku 1980 začala tzv. Ústavní konference (Constitutional 

Conference), která se měla zabývat možnostmi dalšího politického vývoje v ulsterské 

provincii. Původně se na ní měly podílet všechny severoirské polické strany, svou účast 

však nakonec odmítla nejsilnější unionistická strana OUP, což konferenci od začátku 

odsuzovalo k neúspěchu. Důvody pro neúčast byly zřejmé. Unionisté, kteří na provinční 

úrovni odmítali jakoukoliv spolupráci s katolickou menšinou a z tohoto hlediska pro ně 

byla přímá vláda Londýna pohodlná a vyhovující, neviděli sebemenší důvod k zasednutí 

k jednacímu stolu se svými „úhlavními nepřáteli“. Překvapením bylo přislíbení účasti 

další, ovšem ještě radikálnější, unionistické strany Iana Paisleyho. DUP si možný podíl 

katolíků na vládě nepřála o nic více než OUP, nicméně považovala konferenci jako 

dobré jeviště pro demonstraci svých postojů a pro propagaci zájmů unionistického 

obyvatelstva. Jediná z unionistických stran, která byla s katolíky ochotna jednat a 

přistoupit na případnou společnou vládu byla Strana Aliance, která na konferenci 

zastávala svá již tradiční stanoviska usilující o sbližování obou etnik v rámci provincie. 

Nacionalistické postoje na konferenci zastupoval John Hume a jeho SDLP. Pokud mělo 

dojít k alespoň částečné stabilizaci situace, musela by být katolická menšina vpuštěna 

do vlády a také by mělo dojít k navázání formálních styků mezi Ulsterem a Irskou 

republikou,tzv. irská dimenze, a mezi Británií a Irskou republikou. Humovi také vadila 

britská garance unionistického veta proti jakékoliv možné změně  v provincii.(67)  Tato 

Ústavní konference, pořádaná britskými nově vládnoucími konzervativními politiky za 

účelem pochopení stanovisek jednotlivých severoirských politických stran, byla od 

počátku odsouzena k neúspěchu, a to nejen kvůli neúčasti nejdůležitějšího 

unionistického subjektu OUP, ale také díky naprosto protichůdným a nesmiřitelným 

stanoviskům jednotlivých stran.(68) I přes tento nezdar přinesl rok 1980 také pozitivum 

                                                 
67) Hennessey, Thomas: The Northern Ireland Peace Process (2000), s.19 
68) viz kapitola Severoirský stranický systém  
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v podobě setkání britské premiérky Margaret Thatcherové a irského ministerského 

předsedy Charlese Haugheyho, které znamenalo obnovení role irské vlády v řešení 

severoirské situace. 

 Následovaly čtyři roky vyjednávání mezi vládami obou států. Spojujícím 

prvkem byl především strach z narůstající volební podpory radikální republikánské 

strany Sinn Féin na úkor umírněné SDLP.(69) Britové do jednání vstupovali především 

se snahou o zlepšení přeshraniční spolupráce proti terorismu a zvýšení bezpečnosti. 

Irové naopak požadovali formálně institucionalizovanou roli Irské republiky. V průběhu 

čtyř let došlo k několika mezivládním jednáním, i když v roce 1982 byla britsko-irská 

spolupráce na čas, pod vlivem mezinárodní situace, ukončena.(70)  Co se týče úspěšnosti 

britské politiky v ulsterské provincii, tak ta zaznamenala znatelné zlepšení 

v bezpečnostních otázkách, především díky lépe zvolené strategii a neústupnému boji 

proti teroristům. Hůře a pomaleji se však vyvíjela situace na politické scéně. Iniciativu 

tedy převzali Humem vedení nacionalisté a rozhodli se dosáhnout znovuobnovení 

britsko-irských jednání a zasáhnout tak do unionistům vyhovujícím poměrům.(71)  Pro 

tento svůj záměr zvolili jako nejvhodnější variantu mnohostranné diskusní a studijní 

platformy. Ta byla nakonec nazvána Fórum pro nové Irsko (New Ireland Forum). 

Účastnily se jí přední irské strany  a SDLP. Původně se váhalo zda přizvat i unionisty, ti 

nicméně jasně deklarovali svůj nezájem a toto dilema tak vyřešili. Fórum nabízelo nejen 

diskuze mezi jednotlivými politickými subjekty, ale také čtení akademických textů a 

přednášky duchovních. K slyšení zde byla moderní, progresivní stanoviska irského 

premiéra Fitzeralda, ale také tradicionalistické názory jeho rivala Charlese Haugheyho. 

Dne 2.května 1984 fórum svou činnost ukončilo a představilo dokument nazvaný 

Zpráva o novém Irsku (Report of New Ireland Forum). Nejdůležitějším principem, které 

diskuzní platforma přijala, byl návrh na vytvoření jednotného státu, jenž by unionistům 

přinášel garance jakožto menšině v rámci většinově katolického Irska. Fórum také jasně 

definovalo principy, které by byly unionistům přiznány a zachovány prostřednictvím 

autonomie, jež by fungovala na podobném principu jakého využili Britové při dělení 

ostrova v roce 1920. Těmi principy byla „britskost“, protestantismus a ekonomické 

                                                 
69) Hennessey, Thomas: The Northern Ireland Peace Process (2000), s.23  
70) V roce 1982 vypukla mezi Británií a Argentinou válka o Falklandy. Irská vláda v čele s ministerským 
předsedou Charlesem Haugheym odmítla Londýn v tomto konfliktu podpořit. Odtud plynulo dočasné 
přerušení britsko-irské spolupráce na řešení severoirského konfliktu.  
71) Frank, Jan: Konflikt v Severním Irsku (2006), s.145  
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výhody, které přinášelo propojení s Británií.(72) Nacionalisté také připustili tezi o 

naprosté rovnosti obou kultur na ostrově, která byla ovšem v příkrém rozporu 

s přesvědčením republikánů ze Sinn Féin a PIRA o příslušnosti unionistů k irskému 

národu. Unionistické  odezvy na výslednou zprávu byly negativní a odmítavé. Také 

Margaret Thatcherová v reakci prohlásila, že veškeré návrhy v ní zmíněné jsou zcela 

mimo diskuzi a dodala, že její postoj je hluboce solidární s unionisty k nimž má díky 

svému metodistickému zázemí velmi blízko.(73)  Vřelému přijetí se zprávě dostalo 

v americkém Kongresu, ale také v Evropském společenství. I přes nepříliš optimistické 

vyhlídky se však nakonec britská vláda rozhodla přistoupit na hledání kompromisu 

vycházejícího ze zprávy fóra a brzy se rozběhla tajná jednání. Tento obrat v politickém 

chování britské premiérky byl často připisován vlivu amerického prezidenta Ronalda 

Reagana ovlivněného silnou irskou lobby v Kongresu.(74)  

 

2.2.1  Anglo-irská dohoda (1985) 

 Série britsko-irských summitů vyvrcholila 15.listopadu 1985 na zámku 

v Hillsborough v ulsterské provincii. Margaret Thatcherová a Garret Fitzgerald zde 

podepsali mezinárodní smlouvu o Severním Irsku.(75) Tento dokument byl často 

považován za mladší sestru Sunningdaleské dohody z roku 1973, která však díky 

obrovskému odporu ze strany unionistů nikdy nebyla uvedena do praxe. Nejdůležitější 

ujednání, jež dohoda z Hillsborough přinesla, byla ta týkající se statutu Severního Irska 

a vzniku britsko-irské mezivládní konference. Co se týče prvního bodu, tak dohoda 

převzala principy již zformulované v Sunningdelském dokumentu. K jakékoliv změně 

ve statutu Severního Irska může dojít pouze při souhlasu většiny jeho obyvatel.(76) Obě 

vlády dále uznávají, že v současné době si většina přeje setrvání ve svazku se Spojeným 

královstvím.(77) Oproti dokumentu z roku 1973 nebyly Irské republice přiznány žádné 

exekutivní pravomoci, ale „pouze“ konzultativní role, která jí umožňovala zasahovat do 

dění uvnitř provincie prostřednictvím Anglo-irské mezivládní konference (Anglo-Irish 

Intergovernmental Council). Na základě přijetí tohoto rozhodnutí vznikl tzv. Anglo-

irský sekretariát (Anglo-Irish Secretariat) se sídlem ve městě Maryfield nacházejícím se 

                                                 
72)  Hennessey, Thomas: The Northern Ireland Peace Process (2000), s.24  
73) Hennessey, Thomas: The Northern Ireland Peace Process (2000), s.26  
74) Více viz  Wilson, Andrew J.: Irish America and the Ulster Conflict 1968-1995, CAIN 
75) The Times, 16.11.1985  
76) A-I-A, čl.1(a)   
77) A-I-A, čl.1(b)  
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v ulsterské provincii. Prostřednictvím nově vzniklého institutu mezivládní konference 

měli představitelé exekutiv obou států společně rozhodovat o bezpečnostních, 

justičních, ekonomických, sociálních a kulturních záležitostech týkajících se provincie, 

a také mělo dojít k prohloubení a zdokonalení již fungující přeshraniční spolupráce.(78)                       

Dalším důležitým úkolem Konference bylo dohlížet na dodržování lidských práv a 

působit aktivně proti stále rostoucí kriminalitě.(79)  

 Reakce na dohodu byly, jak se dalo čekat, smíšené. Jejímu podpisu se 

samozřejmě hojně věnoval domácí i zahraniční tisk. Z jeho strany i z pohledu široké 

veřejnosti se jednalo o velký úspěch a milník v historii konfliktu, jenž však zdaleka 

neznamenal jeho konec.(80)  Na severoirské politické scéně cítila největší zadostiučinění 

SDLP. John Hume dosáhl toho, že jeho návrhy na politické řešení konfliktu a strategie 

již už od 70.let propagoval jsou správné a konstruktivní. Za velký úspěch považoval 

uznání práv a identity pro obě etnika a také přistoupení britské vlády na tzv. irskou 

dimenzi. Za neúspěch naopak dohodu považovala Sinn Féin, která byla přesvědčena, že 

dokument prohlubuje rozdělení ostrova, nijak provincii nepřibližuje k připojení 

k republice a navíc žádným způsobem neřeší otázku irského národního sebeurčení.(81) 

Reakce politických stran v Irské republice se odvíjely od radikálnosti  jejich postojů. 

Umírněná vládní strana Fianna Gael a další menší koaliční strany (82)  za ní pevně stály a 

svými hlasy zajistily její ratifikaci. Opoziční radikální strana Fianna Fáil ji odsoudila a 

nazvala  „sellout“, neboli „výprodejem národních zájmů“. Odmítala ji, protože se 

radikálně neslučovala s Irskou ústavou z roku 1937, resp. s články 2 a 3, které 

proklamovaly nároky republiky na území šesti severních ulsterských hrabství.(83)  

Zřejmě největší zděšení způsobil dokument u unionistů. Předsedové obou 

nejdůležitějších stran James Molyneuax (UUP) a Ian Paisley (DUP) proti němu ostře 

vystoupili a rozhodli se demonstrovat svůj odpor všemi dostupnými způsoby. Pořádali 

mohutné protesty podobné těm z roku 1974, nabádali obyvatele k občanské 

neposlušnosti a dokonce donutili poslance svých stran rezignovat na posty ve 

westminsterském parlamentu. (84) Důvodem k takto mohutné odezvě byl pocit, že 

podepsáním dohody z Hillsborough byl nastartován nezvratný proces vedoucí ke 

                                                 
78) A-I-A, čl.2(a)  
79) A-I-A, čl.5 (a)  
80) The Post, 16.1. 1985; The Guardian, 16.11.1985 a 18.11.1985; The Observer, 17.11. 1985  
81) Hennessey, Thomas: The Northern Ireland Peace Process (2000), s.37 
82) Dělnická strana (Worker´s Party) a Labour Party 
83) Morton, Alan  CAIN 
84) tamtéž 
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spojení ostrova a vzniku jednotného katolického Irska. Britská vláda se však tentokrát 

již nenechala zastrašit a unionistickému nátlaku neustoupila.  

 K prvnímu zasedání Anglo-irské mezivládní konference došlo na počátku října 

1986 v Londýně. Zástupci obou stran projevili spokojenost s prací nově vzniklého 

sekretariátu, který již za tak krátkou dobu vykonal mnoho pro odstranění diskriminace 

katolické menšiny a její postupné začleňování do společnosti. Vzhledem k silně 

negativním náladám, které kvůli Fianna Fáil v republice vládly, se však z její strany 

nedala v rámci mezivládní konference očekávat příliš konstruktivní spolupráce. K té 

došlo až po zmírnění napětí v roce  1987. 

 

2.2.2  Rozhovory SDLP-Sinn Féin (1988) 

 Zatímco spolupráce Británie a Irska se zdárně vyvíjela, situace na ulsterské 

politické scéně ustrnula na mrtvém bodě. Unionisté sice již vzdali své marné snahy o 

zrušení Anglo-irské dohody, pokud však měli svolit se spoluprací s SDLP, trvali 

minimálně na vyškrtnutí územních nároků republiky na Ulster z ústavy.(85)  Pro Johna 

Huma tyto návrhy a požadavky nebyly v danou chvíli nijak zajímavé. Jeho pozornost se 

naopak upírala k Sinn Féin a především k jejímu předsedovi Gerry Adamsovi, který 

v interwiev pro Hot Press naznačil, že již nevěří v ozbrojené řešení konfliktu, které 

přináší stále nové a nové tragédie a že nyní se bude orientovat na čistě politické 

strategie. (86)  Leader SDLP nyní tedy začal obhajovat rozhovory u jednacího stolu, 

kterých by se účastnily všechny zainteresované politické subjekty včetně Sinn Féin. 

Čelil samozřejmě okamžité kritice, jak může chtít zasednout k vyjednávání se 

„zločinci“ a „teroristy“. Hume jasně  deklaroval svůj hluboký nesouhlas s předchozími 

činy republikánů, nicméně věřil, že politické řešení s přímou účastí Adamsovy strany je 

jediné s reálnou šancí na úspěch.(87)   

 Dne 11. ledna 1988 tedy došlo k osobnímu setkání Johna Huma a Gerry 

Adamse, které posléze vedlo k formálním rozhovorům mezi oběma nacionalistickými 

stranami. Ty započaly o dva měsíce později, konkrétně 17. března v den svátku sv. 

Patrika. Jednání se účastnily čtyřčlenné delegace obou stran. Svými ozbrojenými útoky 

na představitele britské armády do nich však zasáhla PIRA. Zapříčinila tak, že politické 

klima v provincii bylo opět velmi napjaté a emoce s tím spojené jen umocňovaly 
                                                 
85) Konkrétně se jednalo o čl.2 a 3 irské republikánské ústavy z roku 1937. 
86) Hot Press, 17.12.1987  
87) Hennessey, Thomas: The Northern Ireland Peace Process (2000), s.40  
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dusnou atmosféru, jež rozhovory provázela. Jádrem hlavního sporu bylo přesvědčení 

Sinn Féin, že veškeré problémy v provincii způsobuje britská přítomnost a je tedy také 

přímo zodpovědná za dlouhodobě konané násilí. Jediným řešením podle ní tedy byl 

okamžitý odchod Britů, který by dal obyvatelům Severního Irska svobodu a umožnil by 

jim tak uskutečnit jejich nezadatelné právo na sebeurčení.   S tím Hume hluboce 

nesouhlasil a řekl, že PIRA, resp. její politické křídlo, musí převzít zodpovědnost za své 

postupy a jejich následky, a také projevil obavy z chaosu a násilností, které by po 

okamžitém stáhnutí Británie z provincie nastaly. (88)   Rozhovory byly ukončeny v září 

téhož roku s tím, že obě strany by měly přeformulovat některá svá stanoviska. Co se 

týče práva irského lidu na sebeurčení, došlo ke shodě. Ne už však v tom, jak má být 

tento nárok uplatňován s ohledem na unionistické obyvatelstvo a jeho odpor ke 

sjednocení ostrova. Sinn Féin také zásadně nesouhlasila s přesvědčením Huma, že 

Británie v provincii nesleduje žádné sobecké ekonomické či politické zájmy a není tedy 

nutné proti ní bojovat. I přes určité, v dané době nesmiřitelné názorové spory skončila 

jednání v poklidu s tím, že mohou být kdykoliv opět obnovena.  

 

2.3  90.léta (do nástupu labouristické vlády 1997) 

 Přestože rozhovory mezi oběma nacionalistickými stranami nepřinesly žádné 

podstatnější výsledky, už samotný fakt, že došlo k zasednutí k jednacímu stolu, byl pro 

nastartování a vývoj mírového procesu důležitý. Hned v následujícím roce přišla se 

svou mírovou iniciativou také Británie. Ta sice měla potenciál pro pokračující boj 

s republikánskými teroristy, nicméně bylo i v jejím zájmu situaci co nejrychleji a 

nejúčinněji vyřešit. V roce 1989 tedy nový státní sekretář pro Severní Irsko Peter 

Brooke vydal veřejné prohlášení, v němž deklaroval faktickou neporazitelnost PIRA a 

také ochotu nabídnout společná jednání o řešení konfliktu za předpokladu, že teroristé 

zastaví násilné akce. Současně také s posvěcením Londýna zahájil tajná jednání 

s představiteli Sinn Féin. Na ta se však díky zločinecké pověsti, které se strana těšila, 

nebylo možné příliš spoléhat. Proto se Brooke orientoval především na jednání mezi 

katolíky a protestanty ohledně možného budoucího uspořádání severoirské samosprávy.  

 Jelikož zorganizovat setkání unionistů a nacionalistů z SDLP nebylo vůbec 

jednoduché, rozhodl se navrhnout tři na sobě závislé linie, ve kterých by rozhovory 

probíhaly. První linie předpokládala diskuzi samotných katolíků a protestantů ohledně 
                                                 
88)  O´Brien, Brandon: Dlouhý boj (2001), s.154 
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vnitřního uspořádání provincie. Druhá se měla zabývat vztahem s Irskou republikou a ta 

třetí měla řešit poměry mezi republikou a Spojeným královstvím.(89) Dne 26.března 

1991 tedy státní sekretář ohlásil v dolní komoře britského parlamentu zahájení jednání 

na této již dříve navržené bázi. Dále také ve svém projevu zdůraznil, že status Severního 

Irska se nebude měnit bez souhlasu většiny jeho obyvatel, čímž chtěl uklidnit již tak 

dost nervózní unionisty. Konečným ujištěním pro zúčastněné strany bylo to, že „nebude 

rozhodnuto o ničem, dokud nebude rozhodnuto o všem“.(90) Každý ze zúčastněných 

subjektů tedy disponoval právem veta a měl také dostatečný prostor pro přednesení 

všech sporných bodů svého programu. 

 V dubnu 1991 došlo k zahájení jednání známých jako „Brookovy a Mayhewovy 

rozhovory“.(91) Hned v jejich počátku se však opět projevily dlouhodobé neshody mezi 

oběma etniky. Jako první své návrhy na vytvoření samosprávného zřízení pro provincii 

představila SDLP. Její představa založená na vzniku nového Severoirského 

shromáždění (Northern Ireland Assembly) a šestičlenné Komise pro Severní Irsko 

(Commission for Northern Ireland)(92) , jenž by disponovala skutečnou exekutivní mocí, 

se nesetkala u unionistů s velkým nadšením. Ti usilovali o zrušení Anglo-irské dohody 

a její nahrazení dokumentem, který by předpokládal čistě ulsterský rámec mocenského 

vypořádání. Ten však nepočítal s vytvořením klasické vlády, ale pouze se vznikem 

určitých poradních orgánů v rámci Severoirského shromáždění. Dalším sporným bodem 

byla otázka práva na národní sebeurčení. Nacionalisté předložili návrh na možnost 

uplatnění tohoto nároku v rámci celého ostrova. Poprvé s touto tematikou operovalo 

také unionistické hnutí. To však nepřipouštělo jinou možnost než rozhodnutí o 

národním sebeurčení v rámci Severního Irska jakožto legitimní územní jednotky. Po 

ukončení rozhovorů v roce 1992 panovalo všeobecné zklamání z faktu, že ani po tak 

dlouhé době nejsou obyvatelé provincie schopni dospět ke kompromisu. Větší vina za 

ztroskotání jednání byla připisována unionistům, kteří odmítli přistoupit na sebemenší 

ústupek vůči nacionalistické minoritě, protože by to z jejich hlediska znamenalo zříci se 

staleté tradice i moderní svrchovanosti.(93)    

                                                 
89) Hennessey, Thomas: The Northern Ireland Peace Process (2000), s.55 

90) O´Brien, Brandon: Dlouhý boj (2001), s.217  
91) Sir Patrick Mayhew nastoupil po Peteru Brookovi na post státního sekretáře pro Severní Irsko.  
92)  Složení komise: 3 přímo volení členové a další 3 nominovaní  (každý nominovaný zvlášť britskou 
vládou, irskou vládou a Evropským společenstvím); více viz Hennessey, Thomas: The Northern Ireland 
Peace Process (2000), s.56-57 
93) Frank, Jan: Konflikt v Severním Irsku (2006), s.180  
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2.3.1  Společná deklarace (1993) 

 Když bylo tedy po uzavření jednacího procesu jasné, že zde shoda nalezena 

nebude, orientovala se britská vláda především na posilování kontaktů se Sinn Féin. 

Britové se svými opakovanými výroky snažili republikány přesvědčit o vlastní 

neangažovanosti a zdůrazňovali také, že v rámci Severního Irska nesledují žádné 

sobecké strategické zájmy, ať už ekonomické, politické či kulturní. Jestliže chtěla Sinn 

Féin v těchto jednáních uspět, musela slevit ze svých radikálních postojů a také 

z předchozích požadavků.  Ještě téhož roku vydala programový dokument K trvalému 

míru v Irsku (Toward lasting Peace in Ireland). Z jeho obsahu bylo více než jasné, že se 

strana inspirovala některými tezemi Humovy SDLP a že již nepočítá s okamžitým 

odchodem Britů, ale připouští určitou časovou dohodu.(94) Konečné uzavření dohody 

mezi Londýnem a Sinn Féin však komplikoval fakt, že ministerský předseda John 

Major byl závislý na volebních hlasech severoirských unionistů a váhal s podstoupením 

takového rizika, jakým by zcela jistě byl smír s „nepřátelskou“ stranou orientovanou na 

teroristickou organizaci. Následkem těchto obtíží Gerry Adams opět zaměřil svou 

pozornost na Johna Huma a SDLP a k možnosti vytvoření tzv. pannacionalistické 

fronty, jenž by zahrnovala také Irskou republiku. V dubnu 1993 tedy došlo k obnovení 

rozhovorů  „Hume-Adams“ z roku 1988. Výsledkem byly některé principy, které 

později vytvořily základ pro Společnou deklaraci (Joint Declaration) britské a irské 

vlády. Stěžejním tématem bylo právo obyvatel Irska jako celku rozhodnout o svém 

národním sebeurčení. Dále konstatovali, že řešení pouze v rámci provincie by nebylo 

účinné a konstruktivní. Odmítli také Brity garantované unionistické veto a zdůraznili, že 

hlavní zodpovědnost za zajištění politického pokroku mají dublinská a londýnská 

vláda.(95)   

 Rozhovory mezi leadery obou hlavních nacionalistických stran se staly 

katalyzátorem, který vedl k téměř šestiměsíčnímu jednání mezi představiteli obou výše 

zmíněných států. Během vyjednávání se snažili dosáhnout kompromisu především 

v otázce  tzv. self-determination. Britští představitelé museli striktně odmítnout 

možnost, že by se o této záležitosti rozhodovalo v rámci celého ostrova. Po dlouhém 

vyjednávání byla dne 15.prosince 1993 podepsána Společná deklarace. Uzavření 

deklarace také urychlilo zjištění irské vlády, že Londýn dlouhodobě udržuje kontakty se 

Sinn Féin. John Major nakonec podstoupil politické riziko a do textu dokumentu byla 
                                                 
94) Towards lasting Peace in Ireland, Sinn Féin´s Dokument (1992)  
95) Setting the Record Straight: April 24 1993,  First Joint Statement from Gerry Adams and John Hume 
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začleněna formulace, že Británie nemá v Severním Irsku žádné sobecké, strategické a 

ekonomické zájmy.(96)  Republikánské hnutí mělo snahu do této věty, jež byla již dříve 

vyřčena Peterem Brookem, přidat slůvko „politické“. To se jim však nakonec 

nepodařilo. Společnou deklaraci můžeme nazvat kompromisem, jenž zdůraznil ostré 

rozdíly nejen mezi oběma vládami, ale také mezi IRA-Sinn Féin a Dublinem.(97) Pro 

republikánské hnutí byl důležitý zvláště fakt, že IRA byla nabídnuta možnost 

politických jednání aniž by se musela obávat obvinění či trestu za své předchozí činy. 

Toto rozhodnutí britské a irské vlády neplynulo ze žádných sympatií, pouze zrcadlilo 

skutečnost, že tato teroristická organizace se stala nepřekonatelnou překážkou, kterou 

nelze porazit a je tedy nutné respektovat její účast na řešení konfliktu.  

 

2.3.2  Rámcové dokumenty (1995) 

 Veřejnost ve Spojeném království a v Irské republice vnímala Společnou 

deklaraci, neboli Deklaraci z Downing Street,  jako smířlivé gesto Londýna směrem 

k nacionalistickému hnutí. Kdo však váhal, jak na tento dokument zareagovat, byli 

republikáni ze Sinn Féin a IRA. Uvědomovali si, že v případě jejího absolutního 

odmítnutí by riskovali politickou izolaci a vzdálení se od legitimního nacionalistického 

hnutí v čele s SDLP. Proto si strana vzala určitý čas na rozhodnutí pod záminkou 

požadavku osvětlení některých pasáží od britské vlády. V červenci 1994 však Sinn Féin 

dokument formálně odmítla.(98) Gerry Adams ji sice nazval určitým „krokem vpřed“ 

v mírovém procesu, zdálo se mu však, že dohoda obsahovala příliš málo z původní 

„irské“ mírové iniciativy navržené po rozhovorech mezi ním a leaderem SDLP. Bylo 

tedy podle něj na čase udělat další „kroky“. Tento postoj si Sinn Féin mohla dovolit 

především proto, že její pozice byla v této době mnohem silnější než kdy jindy. Její 

pověst politického křídla teroristické organizace byla neutralizována napojením na 

mezinárodně uznávaného politika Johna Huma, a také díky tomuto faktu povolil 

americký prezident Bill Clinton udělení víza pro Gerryho Adamse, kterému tak bylo 

umožněno získávat pro svou stranu podporu v tamních vlivných kruzích. Přesto však po 

červencovém odmítnutí deklarace zavládl všeobecný neklid a strach z dalšího vývoje 

situace, především se s napětím očekávala reakce Irské republikánské armády. Ta 

nakonec k všeobecné úlevě dne 31.srpna oznámila okamžité přerušení všech bojových 
                                                 
96) Joint Declaration, paragraf 11  
97) O´Brien, Brandon: Dlouhý boj (2001), s.266  
98) Hennessey, Thomas: The Northern Ireland Peace Process (2000), s.84   
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akcí. Toto rozhodnutí odůvodnila svou podporou nastartovanému demokratickému 

procesu. Zřejmě klíčovým faktorem, jenž ovlivnil republikánské hnutí, však byla víra 

v jedinečnou šanci na vytvoření tzv. pan-nacionalistické aliance zahrnující Dublin, 

Belfast a Washington, která by mohla úspěšně bojovat proti britskému odporu.(99)  

 Přestože došlo v ulsterské provincii k přerušení palby po téměř 25 letech, místní 

občané a odborníci na severoirskou problematiku si uvědomovali, že veškeré kulturní, 

náboženské a sociální překážky nezmizely a že tamní společnost je potenciálně stejně 

konfliktní jako dříve. V reakci na rozhodnutí IRA se k pozastavení palby  přidaly také 

protestantské paramilitaristické organizace UDA a UVF. Unionisté však stejně 

pociťovali fakt, že k domluvě mezi republikány a Sinn Féin došlo bez jejich účasti, jako 

křivdu. Nastolení alespoň dočasného příměří však přimělo Dublin a Londýn 

k intenzivnější spolupráci v rámci mírového procesu. Výsledkem této aktivity bylo 

v únoru 1995 schválení vydání   tzv. Rámcových dokumentů (Framework Documents), 

a to přímo ministerskými předsedy obou států Johnem Majorem a Johnem Brutonem. 

Šlo o text, který nejenže navazoval na Společnou deklaraci, ale také zahrnoval nové 

nápady týkající se budoucích vládních struktur.(100)  Dokladem, že se oba státy snažily 

posunout proces kupředu, byly návrhy na vytvoření „severo-jižních“  institucí, které by 

měly výkonnou, harmonizující a poradní funkci.(101) Tímto byla oficielně garantovaná 

tzv. irská dimenze, o což nacionalisté tolik usilovali. Zmíněny byly také návrhy 

vládních struktur v rámci Severního Irska a především fakt, že ty musí fungovat na 

vzájemné spolupráci zástupců zvolených za obě komunity.(102)  Vlády Británie a Irska 

také znovu potvrdily svůj závazek podporovat, napomáhat a umožnit dosažení shody 

mezi lidmi obývajícími irský ostrov a uznaly, že si právo na svrchované sjednocené 

Irsko nevynucuje souhlas unionistické tradice, stejně jako současný status Severního 

Irska neovládal souhlas tradice nacionalistické.(103) Vzhledem k tomuto stavu tedy 

dospěly k závěru, že je důležité vytvořit přeshraniční instituce, které by tuto situaci 

odrážely a napomáhaly plnému respektování práv obou skupin a jejich vzájemné 

spolupráci.(104)   

 Důležitým poselstvím, jenž v sobě tato rámcová dohoda nesla, byla ochota 

londýnské vlády nabídnout významné ústupky výměnou za nastolení definitivního míru. 
                                                 
99)  Hennessey, Thomas: The Northern Ireland Peace Process (2000), s.84  
100) Ingraham, Jason CAIN   
101) Framework Documents, paragraf 25  
102)  Framework Documents, paragraf 22  
103) Framework Documents, paragraf 18  
104) Framework Documents, paragraf 18  
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Vzhledem ke značným ústupkům britské vlády byly Rámcové dokumenty pro Sinn Féin 

a IRA velkým úspěchem a zadostiučiněním. Dávaly jim argumenty pro obhajobu 

pozastavení palby před jejich členy i příznivci, protože to vedlo k dohodě, která by za 

„válečného“ stavu nebyla možná. Pro unionistické hnutí byly tyto dokumenty naopak 

tragickou prohrou, jež měla dokonce za následek demisi předsedy UUP Jamese 

Molyneauxe. Toho nahradil příznivec poněkud radikálnějšího kurzu vysokoškolský 

profesor David Trimble. Ten také přišel v říjnu 1995 se svým vlastním návrhem na 

řešení komplikující se situace, poté co IRA a následně i Sinn Féin odmítly britský návrh 

na úplné složení zbraní. Předpokládal interní vyrovnání v rámci ulsterské provincie, 

s čímž však zásadně nesouhlasilo celé nacionalistické hnutí.  

 

2.3.3  Mitchellovy principy 

 Vyřešit nastalý pat se pokusily londýnská a dublinská vláda kompromisním 

řešením týkajícím se odzbrojení. Navrhly tzv. „dvoucestí“ vpřed, tedy paralelní procesy 

vyjednávání a odzbrojení otevřené všem stranám. Ani tato snaha však neslavila úspěch, 

a proto bylo ohlášeno ustavení mezinárodní komise, která dostala za úkol vypracovat 

návrhy na úplné a prokazatelné odzbrojení  a měla určit závazek těch, kdo mají zbraně 

v držení, tak, aby konstruktivně pracovali na dosažení odzbrojení.(105) Vytvoření tohoto 

orgánu jen potvrzovalo důležitou roli Spojených států v mírovém procesu, jejíž vliv 

v následujícím období stále rostl. Tříčlenná komise byla tvořena generálem kanadské 

vojenské tajné služby Johnem de Chastelainem, bývalým finským premiérem Harri 

Holkerim a bývalým americkým senátorem Georgem Mitchellem, který se stal jejím 

předsedou. Ustavení komise se krylo s historickou návštěvou prezidenta Spojených 

států amerických Billa Clintona v Severním Irsku, na nějž se při této příležitosti snažil 

zapůsobit také David Trimble obhajující unionistické zájmy. Nejdůležitější byl ovšem 

fakt, že mírová politika dostala opět nový impuls, díky němuž IRA stále zachovávala 

klid zbraní.  

 K závěru dospěla komise po šestitýdenní práci 22.ledna 1996 a její zprávu 

můžeme považovat za katalyzátor  celého mírového procesu.(106)   Dospěla k názoru, že 

držitelé zbraní cítí závazek pracovat na dosažení úplného odzbrojení, které by ale bylo 

součástí celého procesu, ne jeho předchůdcem. Sinn Féin komisi přesvědčila 

                                                 
105) O´Brien, Brandon: Dlouhý boj (2001), s.309 
106) O´Brien, Brandon: Dlouhý boj (2001), s.309 
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představením svých vlastních podmínek pro složení zbraní. Mitchellova zpráva, jak se 

dokument sepsaný komisí nazývá, doporučovala, aby k odzbrojení došlo až po určitém 

pokroku v jednání a představila šest tzv. Mitchellových principů(107)  zavazujících 

k nepoužití síly. Složitá situace nastala pro britskou vládu, která sice po určitém váhání 

zprávu komise přijala, ale potřebovala udělat také nějaké vstřícné gesto vůči 

„rozhněvaným“ unionistům. John Major tedy ještě týž den vyhlásil volby do 

severoirského shromáždění, jež měly stranám přinést demokratický mandát pro budoucí 

vyjednávání. Ministerský předseda při tomto kroku vycházel z návrhu Davida Trimblea 

posvěceného i samotným Georgem Mitchellem.(108) Znamenalo to ovšem další časovou 

prodlevu, kterou už vojenská rada Irské republikánské armády nebyla ochotna tolerovat. 

Dne 9.února 1996 tedy IRA oznámila ukončení příměří. Téměř okamžitě následovala 

silná exploze v londýnském finančním centru Canary Wharf. Zatímco britská a irská 

vláda začaly okamžitě  organizovat volby a následné rozhovory, v republikánském hnutí 

začal převládat názor, že není možné postoupit v mírovém procesu vpřed, pokud budou 

u moci John Major a irský taoiseach (109) John Bruton. Sinn Féin se tedy rozhodla 

stáhnout z politického života, což mělo za následek naprostou nekonstruktivnost jednání 

probíhajících na půdě ulsterského shromáždění. To se zvrhlo v tradiční nikam 

nevedoucí půtky mezi unionisty a SDLP.(110) Změnu v této patové situaci přineslo až 

jaro roku 1997, kdy jak v Británii tak v Irské republice proběhly parlamentní volby. 

V těch britských zvítězili labouristé Tonyho Blaira a v republice vyhrála strana Fianna 

Fáil Bertieho Aherna. Příchod těchto dvou mužů se ukázal být pro opětovné 

nastartování mírového procesu stěžejní, protože umožnil politický pokrok směrem k 

podpisu historické Belfastské dohody. 

 

                                                 
107) Mitchell doporučil, aby se strany zavázaly: a) k demokratickým a výhradně mírovým prostředkům při 
řešení politických otázek, b) k úplnému odzbrojení všech polovojenských organizací, c) souhlasit s tím, 
že odzbrojení musí být prokazatelné ke spokojenosti nezávislé komise, d) vzdát se použití síly nebo 
hrozby silou k ovlivňování průběhu nebo výsledku všestranných jednání a bránit takovým snahám jiných, 
e) k dodržování podmínek dohody, která vzejde z všestranných rozhovorů, a k používání demokratických 
a mírových metod při pokusu změnit jakýkoliv aspekt tohoto výsledku, s nímž by nesouhlasily, f) k 
neodkladnému skoncování s „trestným“ zabíjením a bitím a k podniknutí efektivních kroků, jež by 
zabránily takovým činům.  
108) Hennessey, Thomas: The Northern Ireland Peace Process (2000),s.101 

109) Taoiseach je irský název postu ministerského předsedy.  
110)  Frank, Jan: Konflikt v Severním Irsku (2006), s. 196 
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2.4 Vyvrcholení jednacího procesu 1997-1998 

 Jak již bylo výše zmíněno, nástup nových vlád v obou klíčových zemích 

nastartoval a značně urychlil proces, který v roce 1996 ustrnul po vyhlášení tzv. 

Mitchellových principů a ukončení přerušení palby ze strany IRA. Konec dočasného 

příměří znamenal stažení Sinn Féin z demokratického vyjednávání, a to se ukázalo být 

v následujícím období klíčové. Žádné snahy vlád Johna Majora a Johna Brutona nebyly 

schopny docílit návratu republikánského hnutí k jednacímu stolu. Vojenská rada IRA ke 

konci roku 1996 vyhlásila podmínky, za jakých by byla ochotna opět přistoupit na 

příměří, (111) nicméně konzervativní londýnská vláda měla ke konci volebního období 

tak slabou pozici a natolik potřebovala unionistické hlasy, že si nemohla dovolit 

zareagovat na ně pozitivně. Republikánskému hnutí tedy nezbývalo než čekat na 

květnové všeobecné volby v Británii. 

 Hned v prvních dnech svého působení na Downing Street 10 se Tony Blair sešel 

s vysokými představiteli Irské republiky a Severního Irska a zavázal se, že jeho vláda 

bude mít mírový proces v ulsterské provincii jako svou prioritu. Také jeho první 

pracovní cesta mimo Londýn mířila do Belfastu, kde nastínil úmysly labouristické vlády 

týkající se právě Severního Irska. Jasně vyjádřil své unionistické postoje a několikrát 

zdůraznil podporu zachování současné podoby Spojeného království. (112) I když tento 

projev vyvolal zpočátku  v republikánském hnutí nevoli, po vítězství Bertieho Aherna a 

jeho  strany Fianna Fáil v republice začaly probíhat schůzky obou vlád se Sinn Féin a 

projednávaly se podmínky pro vyhlášení jednoznačného  příměří. Dne 13.června 

nakonec představitelé Británie a Irska jednoznačně odpověděli na republikánské 

požadavky. Důležité bylo stanovení nejzazšího termínu ukončení jednání na konec 

května 1998. Byla také garantována bezpodmínečná účast Sinn Féin na rozhovorech po 

uplynutí šestitýdenní lhůty od vyhlášení příměří IRA. Obě vlády se též zavázaly zajistit, 

že politická jednání nebudou blokována požadavkem odzbrojení a že Sinn Féin bude 

moci jednat s oběma premiéry na úrovni všech ostatních stran. (113) Poté co IRA 

19.července 1997 oznámila obnovení příměří, začala plynout šestitýdenní lhůta a 9.září 

téhož roku se Sinn Féin začala účastnit rozhovorů.   

 

                                                 
111) IRA požadovala garanci bezpodmínečné účasti Sinn Féin na rozhovorech, dále stanovení časového 
harmonogramu jednání a tzv. kroky k získání důvěry, jako například  začít s propouštěním vězňů.                  
Více viz  O´Brien, Brandon: Dlouhý boj (2001), s.322 

112) Hennessey, Thomas: The Northern Ireland Peace Process (2000), s.104  
113) O´Brien, Brandon: Dlouhý boj (2001), s.329   
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2.4.1  První etapa jednání (září 1997- prosinec 1997) 

 Přistoupení strany zastupující republikánské hnutí bylo velkým úspěchem pro 

vlády obou zainteresovaných států, protože ty zastávaly názor, že bez její účasti by se 

sice jednání dala považovat za proces politický, nikoli však mírový. (114) I přestože Sinn 

Féin hned první den podepsala Mitchellovy principy a zavázala se tak k jejich 

dodržování, ostatní účastníci jednání ji nehodnotili na základě demokratického mandátu 

získaného ve volbách nýbrž podle jejího napojení na IRA. Tento názor zastávala 

dokonce také irská vláda v čele s Bertie Ahernem, do níž vkládalo republikánské hnutí 

své naděje. Proto bylo také hned na začátku jednání odsouhlaseno, že jakékoli násilí či 

hrozba jeho použití ze strany paramilitárních organizací bude znamenat vyloučení 

politického subjektu s nimi  spojeného. 

 Během podzimu 1997 se odehrála série jednání spočívajících v představování 

analýz konfliktu, vypracovaných účastnícími se stranami, principů a požadavků, které 

považovaly jednotlivé subjekty za podstatné pro řešení konfliktu. (115) Po přistoupení 

Sinn Féin čelil David Trimble dilematu, zda s ní usednout za jeden jednací stůl. Další 

věc, díky níž se cítil v jednání znevýhodněn, byl fakt, že nacionalistické hnutí bylo při 

rozhovorech zastoupeno nepoměrně větším počtem stran a subjektů reprezentujících 

severoirské obyvatelstvo než hnutí unionistické.(116) Nakonec však předseda UUP 

dospěl k závěru, že již nastartovaný proces slibující změny nebude úspěšný, pokud se 

jeho strana rozhodne praktikovat politiku abstencionismu. Přesvědčil ho také fakt, že 

rozhovory probíhaly mezi poměrně velkým množstvím subjektů, mezi nimiž byla 

přítomnost Sinn Féin v podstatě marginální. Důležitým faktorem byl také způsob vedení 

jednání, díky němuž se obě strany nemusely vůbec potkat při bilaterálním rozhovoru.  

 Můžeme říci, že od zahájení setkání až do konce roku 1997 nedošlo k žádnému 

konstruktivnímu pokroku. Jednání byla ovládána především „řečněním“ jednotlivých 

politických představitelů.(117) Přesto však došlo k několika historickým událostem. Tou 

první bylo bezesporu široce medializované setkání Tonyho Blaira a Gerryho Adamse, 
                                                 
114)  Hennessey, Thomas: The Northern Ireland Peace Process (2000), s.108  
115)  Farren, Mulvihill: Path to a Settlement in Northern Ireland (2000), s. 185 
116) Nacionalistické hnutí zastupující katolickou část obyvatelstva na jednání reprezentovala strana SDLP 
a také Sinn Féin. Tyto dva subjekty měly demokratický mandát od většiny severoirského katolického 
obyvatelstva. Tvořily tzv. pan-nacionalistickou frontu. Mohly také počítat s podporou irské vlády v čele 
s Bertie Ahernem, jenž měla velmi blízký ideový vztah k SDLP. Oproti tomu unionisté byli 
reprezentováni pouze UUP v čele s Davidem Trimblem a dvěma menšími subjekty UDP a PUP. Chyběla 
především Paisleyho DUP, která s republikány odmítala jednat už z principu. Strany účastnící se 
rozhovorů tedy zastupovali cca. 50% severoirského unionistického obyvatelstva. Více viz Farren, 
Mulvihill: Path to a Settlement in Northern Ireland (2000) 
117)  Hennessey, Thomas: The Northern Ireland Peace Process (2000), s.112 

- 42 - 



  

které se uskutečnilo 14.října 1997 v Belfastu. (118) Jednalo se o první osobní schůzku 

leadera Sinn Féin a britského ministerského předsedy od roku 1921. (119) Za poměrně 

přelomové mohou být považována také soukromá jednání mezi Bertiem Ahernem a 

Davidem Trimblem, která se později ukázala být důležitou součástí řešení a jenž vedla 

k výraznému posunu v porozumění mezi konstruktivním nacionalismem a unionismem. 

Trimble dosáhl zásadního úspěchu v podobě Ahernova ujištění, že články 2 a 3 irské 

ústavy budou pozměněny a nahrazeny ustanovením, že sjednocení Irska je možno 

dosáhnout pouze na základě souhlasu zvlášť na severu a jihu ostrova. (120) Významný 

byl také Ahernův souhlas s případným vytvořením tzv. Rady ostrovů (Council of the 

Isles), která měla být tvořena nejen zástupci Severního Irska, Londýna a Dublinu, ale 

také Skotska a Walesu. Tato soukromá jednání hlavních představitelů unionismu a 

nacionalismu velmi znepokojovala leadera Sinn Féin Gerryho Adamse, jenž se snažil 

svým působením ovlivnit rozhodování irského ministerského předsedy. To se mu však 

velmi nedařilo. 

 Co se týče struktury organizace vyjednávacích rozhovorů, tak ta byla určena 

ihned na začátku. Zřízeny byly tři hlavní komise a dvě podkomise. Hlavní komise 

kopírovaly tři linie ustavené již v průběhu rozhovorů „Brooke-Mayhew“. Komise 

zabývající se první linií, tedy vnitřními vztahy a uspořádáním v rámci Severního Irska, 

byla vedena Marjorie Mowlamovou, která nastoupila na post státní sekretářky 

v ulsterské provincii po vítězství labouristů ve volbách. Komise zodpovědná za druhou 

linii, tedy vztahy mezi severem a jihem ostrova, byla vedena Georgem Mitchellsem, 

který mimo jiné celému vyjednávacímu procesu předsedal. Třetí komise, soustřeďujícící 

se na vztahy mezi Irskou republikou a Británií, byla vedena společně zástupci vlád obou 

zemí. (121) První již výše zmíněná podkomise byla zřízena za účelem vyjednávání o 

odzbrojení, tzv. decommissioning sub-committee. Druhá se měla zabývat  tzv. 

confidence building measures, neboli zacházením s vězni, dodržováním lidských práv, 

rovnoprávností obou skupin severoirského obyvatelstva atd.(122) 

 Jak bylo již výše zmíněno, v této první fázi rozhovorů však nebylo dosaženo 

žádného podstatnějšího konstruktivního výsledku. Opravdu intenzivní tvůrčí jednání se 

rozběhla až se začátkem roku 1998.  
                                                 
118) The Times, 15.10.1997; The Guardian, 15.10.1997  
119) V roce 1921 se setkal ministerský předseda Loyd George s Arthurem Griffitem a Michaelem 
Collinsem.   
120) O´Brien, Brandon: Dlouhý boj (2001), s.334-335 
121) Farren, Mulvihill: Path to a Settlement in Northern Ireland (2000), s. 184 
122)  Farren, Mulvihill: Path to a Settlement in Northern Ireland (2000), s.184 
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2.4.2  Druhá etapa jednání (leden 1998- duben 1998) 

 Přelom roku 1997 a 1998 byl poznamenán náhlým vzestupem násilí ze strany 

paramilitaristických organizací. Jednání postrádala řád a během celého prvního období 

rozhovorů nebyla nalezena žádná shoda, především pokud šlo o první linii.(123) Obě 

vlády v této situaci viděly potřebu dát procesu určitý oživující impulz, a proto 12.ledna 

1998 vydaly jednostránkový dokument nazvaný Hlavní dohoda o navrhovaném 

uspořádání (Propositions on Heads of Agreement). Ujednání obsahovalo návrhy 

zástupců Londýna a Dublinu ohledně budoucího možného uspořádání. Zmíněno v něm 

bylo severoirské shromáždění (Northern Ireland Assembly), severo-jižní ministerská 

rada (North-South Ministerial Council), a také především tzv. Britsko-irská rada ostrovů 

zahrnující též zástupce Skotska a Walesu. Především tento zcela nový orgán navržený 

unionistickou delegací velmi zneklidnil Gerryho Adamse a způsobil mu potíže v rámci 

republikánského hnutí. Dále se počítalo s nahrazením stávající Anglo-irské dohody 

novou Britsko-irskou dohodou. Měla být ustanovena mezivládní konference a důraz se 

v dokumentu kladl též na ochranu práv obou severoirských komunit. Dále byla zmíněna 

nutnost diskuze ohledně kontroverzních témat jako např. vězni, podoba policejních 

složek a proces odzbrojování.(124)  

 

Linie 1: 

  Vydání dokumentu Heads of Agreement odstartovalo novou sérii vyjednávání. V 

první linii byl stěžejním tématem způsob vnitřní správy Severního Irska. Můžeme najít 

určité podobnosti s rozhovory, které se odehrávaly v roce 1992. Na počátku roku 1998 

však byly okolnosti značně rozdílné, a to hned v několika ohledech. Jiné a realističtější 

byly především postoje a požadavky SDLP. Svou roli však sehrála také situace ve 

zbytku Spojeného království. Když v květnu začala úřadovat labouristická vláda, 

zahájila proces devoluce ve Skotsku a Walesu, a tento fakt měl do značné míry usnadnit 

případné podobné kroky v rámci Severního Irska. I přesto nebylo dosažení shody v této 

záležitosti snadné. Představy jednotlivých politických subjektů ohledně podoby budoucí 

správy provincie se podstatně lišily.  

 Nacionalistická strana SDLP v čele s Johnem Humem zastávala názor, že by měl 

v budoucnu existovat kabinet nadaný exekutivní mocí, složený ze zástupců nacionalistů 

                                                 
123)  Hennessey, Thomas: The Northern Ireland Peace Process (2000), s.115 
124)  Hennessey, Thomas: The Northern Ireland Peace Process (2000), s.115  
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a unionistů a fungující na principu tzv. power-sharing. (125) Oproti tomu UUP si 

představovala, že by v rámci legislativního orgánu (Assembly) existovala pouze řada 

komisí resp. výborů, jejichž zastoupení by proporčně odpovídalo stranickému složení 

shromáždění. Zcela v rozporu s těmito dvěma návrhy bylo stanovisko Sinn Féin, která 

odmítala jakékoliv interní  shromáždění Severního Irska, protože to by vyloučilo 

existenci tzv. celo-irského exekutivního tělesa, v jehož vznik pevně doufala. Za tento 

nekonstruktivní přístup byla strana kritizována nejen unionistickým hnutím, ale také 

představiteli SDLP. Adams a jeho strana si podle nich totiž neuvědomovala tu 

jedinečnou příležitost k vytvoření nových politických institucí, které by daly 

nacionalistům poprvé možnost účastnit se na vládě v Severním Irsku. (126) Dalším 

problematickým bodem bylo stanovení funkcí a pravomocí nového severoirského 

shromáždění. Vzhledem k nastartovanému procesu devoluce v ostatních částech 

království se britská vláda rozhodla v zájmu shody navrhnout ustavení shromáždění na 

základě již přijatého devolučního programu. (127) Začátkem března byl vydán tzv. 

synthesis paper, jenž měl tvořit základ pro budoucí diskuzi. Ten ukázal, že panuje 

většinová shoda, kromě Sinn Féin, ohledně vytvoření institucí administrativního a 

exekutivního charakteru. Všechny strany také souhlasily, s výjimkou UUP a Sinn Féin, 

s pravomocemi obsahujícími alespoň minimální legislativní iniciativu.  

 Po vydání tohoto dokumentu následovala další zhruba měsíc trvající jednání 

mezi zainteresovanými stranami. 29.března pak vydala londýnská vláda list 

pojmenovaný Demokratické instituce v Severním Irsku (Democratic Institutions in 

Northern Ireland). Ten se přikláněl spíše k unionistickému návrhu vytvoření výborů 

s určitými poradními funkcemi.  I přes trvající neshody se nakonec podařilo SDLP a 

UUP dosáhnout jistého kompromisu, který byl zveřejněn 1.dubna. Mezi stěžejní body 

patřila aplikace proporční D´Hondtovy metody pro obsazování postů v jednotlivých 

výborech, měla být též zajištěna účast ve výborech i pro malé strany a především mělo 

po čase dojít k jisté revizi fungování shromáždění. (128) Významný byl však především 

fakt, že mělo poprvé dojít k institucionalizování sdílení moci oběma komunitami. 

 

 

                                                 
125) Hennessey, Thomas: The Northern Ireland Peace Process (2000), s.119 
126)  Irish Times, 7.2.1998  
127) Více viz Hennessey, Thomas: The Northern Ireland Peace Process (2000), s. 122 
 Srov.  Fiala, Říchová :Úloha politických aktérů v procesu decentralizace (2002) 
128) Ibid 1.4.1998   
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Linie 2 a 3: 

 Jednání ohledně druhé a třetí linie se týkala úpravy vztahů mezi severní a jižní 

částí ostrova a mezi Irskou republikou a Spojeným královstvím. Unionisté logicky 

kladli větší důraz na formování „východo-západní“ spolupráce mezi vládami oběma 

států, zatímco nacionalisté si mnoho slibovali od druhé linie upravující poměry v rámci 

celého ostrova. Problematika týkající se pokračování a rozšiřování již navázané 

spolupráce mezi Dublinem a Londýnem byla do jisté míry vyřešena již v dokumentu 

vydaném na počátku ledna tzv. Hlavní dohodě a domluvený koncept poté už nedoznal 

výraznějších změn. Spočíval tedy v ustavení již výše zmíněné Rady ostrovů neboli 

Britsko-irské rady, jejíhož zasedání se měli několikrát do roka účastnit také zástupci 

samospráv Skotska, Walesu, ostrova Man a ostrovů v kanále La Manche. (129)  

Dohodnuto bylo také pokračování britsko-irských setkání na mezivládní úrovni. 

Mnohem problematičtější však bylo nalézt shodu ohledně vytvoření tzv. Severo-jižní 

rady, její role a případných kompetencí. 

  Irští nacionalisté požadovali vytvoření tohoto celoostrovního orgánu s určitými 

exekutivními pravomocemi, jakožto projev uznání jejich práva na efektivní politické, 

kulturní a symbolické vyjádření vlastní identity.(130) Argumentovali také tím, že tento 

koncept není ničím novým, ale že byl obsažen též v dohodě ze Sunningdale, Anglo-

irské dohodě, Deklaraci z Downing Street, či Rámcových dokumentech. Domáhali se 

pouze stejných práv jakými je nadána unionistická část obyvatelstva, jež žije ve svazku 

s Británií, a jestliže ta jim nebudou přiznána, nebude možné dosáhnout tolik 

očekávaného řešení konfliktu. (131) Zcela protichůdné bylo stanovisko unionistů, kteří 

obhajovali pouze konzultativní roli Severo-jižní rady. UUP a její předseda David 

Trimble se tohoto orgánu dlouhodobě obávali a viděli  v něm především instituci 

vedoucí neodvratně ke spojenému irskému státu.(132) Argument, že rada by mohla být 

ziskem a pozitivním přínosem pro obě strany, považovali za absurdní a odmítali ze 

svých stanovisek ustoupit. V této otázce tedy existoval silný střet zájmů a požadavků a 

bylo tedy třeba najít takový stupeň kompromisu, který by byl pro všechny zúčastněné 

snesitelný. (133) Propast mezi unionisty a nacionalisty se ukázala nepřekonatelná, a to 

především když se z rozhovorů začala stávat nikam nevedoucí bilaterální setkání mezi 

                                                 
129)  Frank, Jan: Konflikt v Severním Irsku (2006), s.200  
130)  Hennessey, Thomas: The Northern Ireland Peace Process (2000), s.131 

131)  Ibid 24.2.1998 
132)  O´Brien, Brandon: Dlouhý boj (2001), s.335  
133)  Ibid 24.2.1998  
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SDLP a UUP. Do jednání tedy vstoupila irská vláda, která se snažila načrtnout svou 

představu o podobě, fungování a pravomocích tohoto severo-jižního orgánu. (134) 

Trimble se však vyjádřil v tom smyslu, že jakékoliv převádění pravomocí, zvláště 

týkajících se policie a justice, z Londýna na tzv. North-South Council je pro UUP 

naprosto nepřijatelné a už vůbec nemohou dopustit, aby získala rada zákonodárnou 

iniciativu či exekutivní moc. Poukazoval také na fakt, že takovéto řešení by protiřečilo 

ustanovením uvedeným v dokumentu z ledna 1998 Propositions on Heads of 

Agreement, jenž měl tvořit základ pro vyjednávání. (135)  

 Nakonec v této otázce ustoupili katolíci a v zájmu dosažení celkové dohody 

museli souhlasit s vytvořením tzv. irské dimenze, která zdaleka neodpovídala jejich 

představám. Mělo tedy dojít pouze k jakémusi konzultativnímu propojení mezi severem 

a jihem pomocí tzv. Severo-jižní ministerské rady (North-South Ministerial Council), 

jež měla zajišťovat spolupráci v oblastech společného zájmu. Delegace měly být 

vysílané vládami ze severu a z jihu s právem veta k jakékoliv záležitosti. 

 

Konstituční ustanovení: 

  Vyjednávání spojená se změnou či modifikací některých konstitučních 

ustanovení probíhala bez větších komplikací a mezi oběma vládami došlo poměrně 

rychle ke shodě. Měly tak být nově upraveny právní vztahy mezi Irskem, Spojeným 

královstvím a Severním Irskem. Předmětem rozhovorů byly především sporné články 2 

a 3 irské ústavy a dále dokument Zákon o Irsku (Government of Ireland Act) z roku 

1920.  

 Pro britskou vládu a severoirské unionisty bylo bezpodmínečně nutné vyškrtnutí 

článků 2 a 3, které jasně vyjadřovaly teritoriální nárok republiky na území šesti 

severních ulsterských hrabství. Podle irské ústavy byla severní provincie součástí jižní 

republiky a nikoliv Spojeného království. Pro unionisty by zrušení těchto článků 

znamenalo oficiální a legální uznání Severního Irska jakožto součásti unie. Podstatná 

pro ně byla také možnost vyčlenit se z irského národa, do kterého podle dosavadního 

irského práva jakožto obyvatelé ostrova spadali.(136) I když dublinská vláda požadovala 

za eliminaci těchto článků určitou reciproční náhradu, SDLP i Sinn Féin byly tímto 

krokem shodně velmi znepokojeny. 

                                                 
134) Více viz Ibid 31.3.1998  

135)  Ibid 1.4.1998 
136)  Hennessey, Thomas: The Northern Ireland Peace Process (2000), s.139 
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 Jak již bylo výše zmíněno, nacionalisté chtěli výměnou za tento zásah do vlastní 

legislativy  podstatné změny také v britské jurisdikci. Jejich požadavky však plynuly ze 

zásadního neporozumění britskému právu a nevědomky se tak sami dostali do 

nevýhodného postavení. Sinn Féin i dublinská vláda společně s SDLP považovaly za 

základ britské teritoriální svrchovanosti nad Irskem dokument z roku 1920 neboli tzv. 

Government of Ireland Act konkrétně sekci 75. (137) Počítaly tedy s tím, že pokud bude 

tento dokument zrušen, zaniknou tak též veškeré územní nároky Británie. Neuvědomily 

si však, že Severní Irsko se stalo součástí Spojeného království 1.ledna 1801 v den jeho 

vzniku na základě Zákona o Unii (Act of Union).(138)  

 Dne 1.dubna 1998 nakonec vydala irská vláda memorandum, v němž přislíbila 

ukončení teritoriálního nároku na šest severních hrabství a požadavku národní jednoty 

v rámci ostrova. Uznala existenci dvou jurisdikcí a také to, že ke spojení celého území 

může dojít pouze při souhlasu většiny obyvatelstva na severu i na jihu. Zdůraznila ale 

také ústavní právo všech osob narozených na ostrově přihlásit se k irskému 

občanství.(139)  

 

Další projednávaná témata: 

 Jak bylo již výše zmíněno, kromě tří hlavních komisí zabývajících se 

jednotlivými liniemi jednání byly vytvořeny také dvě subkomise, jež měly projednávat 

další důležitá témata ovlivňující situaci v severoirské provincii.  Dohody mezi irskou a 

britskou vládou,  jež byly později připojeny k textu Belfastské dohody, se týkaly 

především dalšího vytváření právního prostředí v ulsterské provincii, procesu 

odzbrojení, práce bezpečnostních složek a způsobu propouštění vězňů. (140) Irská vláda 

společně s nacionalisty a republikány ze Sinn Féin se věnovala zejména tematice 

dodržování lidských práv u obou severoirských komunit. Tato „pan-nacionalistická 

fronta“ upozorňovala na jejich soustavné porušování ze strany protestantské většiny, ke 

kterému v minulosti docházelo. Za nejpodstatnější otázky, jež bylo nutné do 

jednotlivých dohod začlenit, považovala ukončení diskriminace ve všech oblastech 

života, podporu ekonomického rozvoje, legální a spravedlivý systém administrativy a 

                                                 
137)  Ibid 17.10.1997, také viz  Ibid 4.3.1998 
138) Více viz Morgan, Kenneth : Dějiny Británie (1999) 
139)  Ibid 1.4.1998 
140)  Frank, Jan: Konflikt v Severním Irsku (2006), s.200 
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justice, ale také rovnost kulturních práv obou etnik včetně zrovnoprávnění používání 

irštiny. (141)  

 Dalším důležitým předmětem jednání byl proces odzbrojování, kvůli němuž byla 

dokonce ustanovena zvláštní mezinárodní nezávislá komise (Independent International 

Commission on Decommissioning) v čele s generálem Johnem de Chasterlainem. Ta 

vznikla na základě rozhodnutí vlád obou zainteresovaných států a svého úkolu se 

zhostila velmi vážně a poctivě. Prováděla zkoumání a konzultace s jednotlivými 

bezpečnostními složkami a pečlivě sbírala informace o paramilitaristických 

organizacích působících na ostrovech. Hned v úvodu komise dospěla k názoru, že 

odzbrojování nemůže být jednorázovou záležitostí, ale několikafázovým procesem.(142)  

 Především pro paramilitaristické organizace, ať už katolické či protestantské, byl 

velmi podstatným tématem způsob propouštění vězňů. Dostat tuto otázku do popředí se 

podařilo obzvláště Gerrymu Adamsovi, jehož strana Sinn Féin byla silně provázaná 

s teroristickou organizací PIRA.  

 

2.4.3  Závěr vyjednávání 

 Dne 25.března ohlásil předseda rozhovorů George Mitchell, že datum jejich 

uzavření stanovuje s konečnou platností na 9.dubna 1998. (143) Několik dní poté dal 

k dispozici dokument, který obsahoval téměř kompletní znění textu dohody, jež 

jednotlivé subjekty během dlouhého procesu vyjednaly. Můžeme říci, že dosažení 

tohoto momentu nebylo vůbec snadné a během závěrečného týdne se dokonce zdálo, že 

dojde k úplnému zhroucení všech jednání, především kvůli snahám UUP a Sinn Féin 

„vycouvat“. (144) V posledních dnech se do Belfastu přesunuli i oba ministerští 

předsedové a osobně na vše dohlíželi a vyvíjeli neuvěřitelné úsilí, aby jednání dovedli 

do zdárného konce. Tony Blair se dokonce v dopise adresovaném Davidu Trimbelovi 

osobně zaručil za odzbrojení Irské republikánské armády.(145) Po mnoha nesnázích a 

komplikacích byl tedy proces mnohostranného jednání uzavřen na Velký pátek dne 

10.dubna 1998 podpisem Belfastské dohody.  

 

                                                 
141) Hennessey, Thomas: The Northern Ireland Peace Process (2000), s.146  
142) Ibid 11/1997 
143) The Times, 26.3.1998 
144)  O´Brien, Brandon: Dlouhý boj (2001), s.338 
145)  O´Brien, Brandon: Dlouhý boj (2001), s.338 
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3. Belfastská dohoda 1998 
 Finální podoba Belfastské dohody (Belfast Agreement), běžně nazývané též 

Velkopáteční dohoda (Good Friday Agreement), byla historickým kompromisem mezi 

unionismem a nacionalismem uvnitř Severního Irska, mezi unionismem a irskou vládou 

a také mezi svrchovanými státy v rámci Britských ostrovů. Významný byl tento 

dokument především z důvodu, že irská vláda poprvé od roku 1937 uznala britskou 

teritoriální svrchovanost nad územím šesti ulsterských hrabství prostřednictvím 

mezinárodního dokumentu. Neméně důležitá byla ale také další ustanovení týkající se 

občanských práv tamějších  obyvatel (146). Také její tvůrci a účastníci multi-partijních 

jednání věřili, že dohodnutý kompromis představoval historickou příležitost pro nový 

začátek. (147) 

 

3.1 Jednotlivé oddíly Belfastské dohody 

 Samotný dokument byl rozdělen do několika oddílů uspořádaných na základě 

dohodnuté agendy pro jednací rozhovory. V úvodu byla sepsána šestibodová  deklarace 

podpory (Declaration of Support). V té obě vlády uznaly, že křivdy, tragédie a utrpení 

minulosti nechaly v lidech, jichž se dotkly, hluboké stopy, ale také vyjádřily svou 

oddanost budoucí spolupráci na bázi partnerství a vzájemného respektu, která podle 

jejich přesvědčení bude ku prospěchu všem obyvatelům ostrova a především Severního 

Irska. Proto byly také odhodlány předložit tuto dohodu lidem v obou jeho jurisdikcích a 

pevně doufaly v kladnou a souhlasnou reakci.  

 

3.1.1 Konstituční ustanovení 

 V tomto oddíle britská a irská vláda uznaly výhradní právo obyvatel Severního 

Irska rozhodnout o případné změně jeho statutu.(148) Současně také potvrdily, že 

v případě jakéhokoliv většinového rozhodnutí budou považovat za svou povinnost jej 

podpořit podniknutím nezbytných legislativních kroků a ať už bude toto území spadat 

pod britskou či irskou jurisdikci, bude s jeho obyvateli zacházeno identicky, bez ohledu 

na rozdílnosti v náboženském vyznání, s respektem a budou striktně dodržována 

                                                 
146) Níže se o nich budu zmiňovat podrobněji. 
147)  Belfast Agreement, Declaration of Support, čl.1  
148)  Belfast Agreement, Constitutional Issues,  čl.1(i) 
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veškerá občanská, politická, kulturní a sociální práva. (149)  Další důležité rozhodnutí se 

týkalo umožnění obyvatelům určit svou vlastní identitu a vybrat si buď irské nebo 

britské občanství popřípadě obojí (150) a  mělo tudíž logicky za následek vznik nároku na 

dvojí občanství. Tento fakt byl podstatný především pro protestantskou část 

obyvatelstva, jež měla se svou identitou často potíže. (151)  

 V rámci oddílu konstituční ustanovení byly také dvě přílohy týkající se změn 

v irské ústavě a britské legislativě, na nichž se obě vlády již dříve dohodly. Ze strany 

Londýna bylo stěžejní zrušení Zákona o Irsku z roku 1920 (The Government of Ireland 

Act) prostřednictvím článku 2 přílohy A. Jak již ale bylo výše zmíněno, teritoriální 

svrchovanost nad Irskem potažmo jeho severní částí určoval dokument z roku 1800 tzv. 

Act of Union, znamenalo to tedy, že Británie měla svůj územní nárok stále legislativně 

potvrzený. Irská republika se v tomto ohledu jistě dopustila určité chyby ve 

vyjednávacím procesu a připustila, že ke zřeknutí se teritoriálního požadavku došlo 

pouze z její strany. Přislíbila totiž upravit znění článků 2 a 3 Irské ústavy a předefinovat 

tak své nároky. Severní Irsko tedy již podle irského práva nenáleželo republice a tento 

stav se mohl změnit pouze za demokraticky vyjádřeného konsenzu většiny obyvatelstva 

v obou ostrovních jurisdikcích. (152) 

 

3.1.2 Demokratické instituce v Severním Irsku 

 Belfastská dohoda zakotvovala vznik demokratických institucí v Severním Irsku. 

Pro unionisty to znamenalo především konec přímé správy Londýna a opětovný návrat 

ke správě vlastního území, nicméně cenou za to bylo institucionalizování 

nacionalistického konceptu vzájemné úcty v rámci shromáždění a tzv. powersharing 

mezi oběma entitami. Kromě ustanovení 108 členného shromáždění dohoda řešila také 

jistá opatření, která měla zaručit, že všechny části společnosti budou mít možnost 

podílet se na jeho práci a nebude také moci dojít k silovému přehlasování na základě 

etnické příslušnosti. (153)  

 Po dlouhém vyjednávání dospěly strany ke kompromisu ohledně nového 

severoirského shromáždění, jeho funkcí, legislativních pravomocí, vztahů s dalšími 

                                                 
149)  Belfast Agreement, Constitutional Issues, čl.1(iv) a (v) 
150)  Belfast Agreement, Constitutional Issues, čl.1(vi) 
151)  Více viz Frank, Jan: Konflikt v Severním Irsku (2006);  Whyte, J.: Interpreting Norther Ireland (1990) 
152)  Belfast Agreement, Constitutional Issues, ANEX B,čl.3 
153)  Frank, Jan: Konflikt v Severním Irsku (2006), s.199 
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institucemi atd. Mimo jiné se dohodly také na podobě budoucí exekutivní autority 

v rámci provincie. Nové shromáždění (The Assembly) bude mít 108 členů a bude voleno 

na základě proporčního systému tzv. STV (Single Transfereble Vote) v rámci již 

existujících westminsterských volebních obvodů. (154) Tato instituce bude mít plnou 

legislativní i exekutivní autoritu vzhledem k oblastem spadajícím do její zodpovědnosti 

a bude nucena fungovat na základě konsenzu mezi oběma komunitami.(155) Klíčová 

rozhodnutí, která jej budou podporovat, byla obsažena v článku 5 týkajícím se záruk 

neboli tzv. Safeguards a byla navržena tak, aby ujistila nacionalistické hnutí, že již 

nikdy nedojde k návratu k většinovému volebnímu systému a nebude se tudíž opakovat 

jeho zkušenost s diskriminací, kterou trpělo v období před nastolením přímé vlády 

Londýna v roce 1972. 

 Články 6 až 13 se zabývaly činností celého shromáždění. Bylo v nich určeno, že 

na prvním setkání jeho zvolených členů bude muset každý určit svou příslušnost jako 

nacionalistickou, unionistickou či jinou, aby bylo jasné, kterou komunitu bude svým 

hlasováním zastupovat. (156) Podstatná rozhodnutí vydobytá nacionalistickým hnutím 

v průběhu vyjednávacího procesu se týkala volby předsedy a místopředsedy 

shromáždění a obsazování jednotlivých výborů nadaných exekutivními pravomocemi. 

Čelní představitelé instituce musí být zvoleni na bázi článku 5 a výbory shromáždění 

budou obsazovány proporčně za použití D´Hondtovy metody tak, aby každá strana měla 

možnost participace.(157) Dalším tématem v rámci oddílu zabývajícím se 

demokratickými institucemi v Severním Irsku, byla exekutivní autorita, jíž se budu níže 

věnovat. Ta je představována ministerstvy s konkrétně určenými pravomocemi. A právě 

každému ministerstvu tzv. Departmentu odpovídá jeden výbor severoirského 

shromáždění, jenž má dohlížecí a konzultační roli společně s možností legislativní 

iniciativy. (158)  

 Exekutivní autoritu představují osoby, které jsou buď volené shromážděním 

nebo vybírané opět pomocí D´Hondtovy metody ze stran v něm zasedajících. Jedná se o 

prvního ministra (First Minister), jeho zástupce (Deputy First Minister) a deseti dalších 

ministrů se zodpovědností za své rezorty. Ti budou nadáni plnou exekutivní autoritu 

v oblasti svých kompetencí. Musí ovšem mít pouze demokratické a nenásilné úmysly. 

                                                 
154) Belfast Agreement, Democratic Institutions in NI, čl.2  
155) Belfast Agreement, Democratic Institutions in NI, čl.3 a 4   
156) Belfast Agreement, Democratic Institutions in NI, čl.6 
157)  Belfast Agreement, Democratic Institutions in NI, čl.7 a 8 
158) Belfast Agreement, Democratic Institutions in NI, čl.9 
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(159) Především tato formulace byla podle některých účastníků jednání poněkud 

kontroverzní s ohledem na minulost provincie.  

 Co se týče vztahů s ostatními institucemi, tak shromáždění jako celek má být 

reprezentováno osobami prvního ministra a jeho zástupce, tak jak to určuje článek 18. 

Upravena byla také role státního sekretáře pro Severní Irsko, jemuž zůstala 

zodpovědnost za záležitosti, jež nebyly převedeny na shromáždění. Reprezentoval i 

nadále ulsterské zájmy v rámci londýnské vlády a působil jako pojítko mezi 

samosprávnými orgány a westminsterským parlamentem. Ten byl povinen  dohlížet na 

to, aby byly dodržovány mezinárodní závazky Spojeného království vůči Severnímu 

Irsku. (160)   

 

3.1.3  Severo-jižní ministerská rada 

 Otázku vztahů mezi Severním Irskem a Irskou republikou řešila druhá linie 

vyjednávání, jenž v Belfastské dohodě odpovídala oddílu věnujícímu se ustanovení  tzv. 

Severo-jižní ministerské rady. Ta byla k nevoli nacionalistů a velké spokojenosti 

unionistů pouze jakýmsi konzultativním propojením obou částí ostrova. Měla být 

místem setkávání delegací zastupujících oba subjekty a měla vytvářet pole pro diskuzi o 

záležitostech týkajících se oblastí společného zájmu. (161) Rada by se měla podle článku 

3 scházet v několika různých formátech. Na úrovni předsedů vlád by se mělo konat 

plenární zasedání dvakrát do roka. Podle specifického formátu pak budou probíhat 

setkání příslušných ministrů ze severu i jihu zastupujících tentýž sektor. Agenda pro 

jednání rady bude určována na základě dohody mezi oběma stranami. Převážně se bude 

tento orgán zabývat výměnou informací, diskuzemi a konzultacemi záležitostí 

oboustranného zájmu. (162) Pro unionisty bylo velmi důležité, že se jim podařilo prosadit 

propojení mezi shromážděním a delegací do rady, takže měli zaručenou účast a podílení 

se na jejím rozhodování. Podstatný byl též fakt, že oba subjekty i oba parlamenty měly 

ve všech projednávaných záležitostech právo veta.  

                                                 
159)  Belfast Agreement, Democratic Institutions in NI, čl.15,16, 24 a 25 
160) Belfast Agreement, Democratic Institutions in NI,čl.32 a 33 
161)  Frank, Jan: Konflikt v Severním Irsku (2006), s.199  
162)  Belfast Agreement, North/South Ministerial Council, čl.3 a 5 
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 K oddílu věnujícímu se druhé linii byla vytvořena též příloha obsahující oblasti, 

jež by mohla severo-jižní spolupráce zahrnovat. Mezi ty patřilo např. zemědělství, 

vzdělání, doprava, životní prostředí či turismus. (163) 

 

3.1.4  Britsko-irská rada 

 Ve třetí linii jednání se britská a irská vláda dohodly na pokračování 

institucionalizace jejich vzájemných vztahů. Londýn tedy republice opět přiznal právo 

zasahovat do záležitostí Severního Irska formou konzultací na nejvyšší vládní úrovni. 

Právě pro realizaci tohoto práva byla zřízena Britsko-irská rada, jenž měla podporovat 

harmonický a vzájemně výhodný rozvoj vztahů mezi lidmi na ostrovech. (164) Jejími 

členy by měli být představitelé britské a irské vlády, institucí vzniklých na základě 

procesu devoluce v Severním Irsku, Skotsku a Walesu, poté co budou uvedeny do 

praxe, a také zástupci ostrova Man a ostrovů v La Manche. Podobně jako Severo-jižní 

rada se i tento orgán bude setkávat v různém formátu a odlišných časových intervalech 

a jeho rozhodnutí budou přijímána na základě konsenzu.(165) 

 

3.1.5  Britsko-irská mezivládní konference 

 Dalším orgánem vzniklým na základě smluv řešících třetí linii jednání byla 

Britsko-irská mezivládní konference (British-Irish Intergovernmental Conference), 

která však pouze nahrazovala již existující Anglo-irskou mezivládní konferenci     

(Anglo-Irish Intergovernmental Konference) působící od roku 1985. Náplní budoucích 

konzultací odpovědných ministrů měly být veškeré podstatné záležitosti vyňaté 

z kompetencí severoirské administrativy, např. justice či bezpečnost. Konference též 

dostala za úkol dohlížet na fungování nové Britsko-irské dohody a institucí ustavených 

na jejím základě. (166) Proto také byla pro Iry důležitější než výše zmíněná unionisty 

prosazená „rada ostrovů“. 

 

                                                 
163) Více viz  Hennessey, Thomas: The Northern Ireland Peace Process (2000), s.179 
164) Belfast Agreement, British-Irish Council, čl.1  
165) Belfast Agreement, British-Irish Council, čl.2,3 a 7 
166)  Belfast Agreement, British-Irise Intergovernmental Conference, čl.1,6 a 9 

- 54 - 



  

3.1.6 Práva, záruky a rovnost příležitostí 

 V předchozích odstavcích jsem se věnovala hlavním třem liniím smluv, které 

řešily především politické vztahy mezi jednotlivými aktéry zapojenými do 

severoirského konfliktu.  Další části Belfastské dohody se týkaly institucionalizace 

struktury práv tak, aby byli nacionalisté ujištěni, že jejich národní identita byla 

v Severním Irsku přijata a že zde budou fungovat záruky její ochrany jako ve zbytku 

demokratického světa. Jednotlivé strany v dohodě přislíbily vzájemný respekt a 

dodržování občanských práv a náboženských svobod. Vzhledem k nedávné minulosti a 

konfliktu mezi dvěma hlavními skupinami severoirské společnosti přijaly strany 

konkrétní závazky. Chráněno má být především právo na nezávislé politické smýšlení, 

svoboda náboženského vyznání a praxe, právo na rovné příležitosti jak v sociální tak 

ekonomické sféře atd.(167)  

 V oblasti lidských práv se zavázaly obě vlády k přijetí určitých legislativních 

změn a založení nových institucí nejen v Severním Irsku, ale také na jihu ostrova 

v republice. Londýn měl v budoucnu dohlédnout na implementaci dosud chybějících 

mezinárodních a domácích právních norem na ochranu politických práv. Především se 

jednalo o Evropskou konvenci o lidských právech (European Convention on Human 

Rights/ ECHR). (168) V rámci této tematiky bylo rozhodnuto nejen o přijetí legislativních 

kroků, ale také o vzniku nových institucí, jenž budou mít v kompetencích dohled nad 

uplatňováním závazků z nich vycházejících. Prvním takovým orgánem měla být 

Komise pro dohled nad dodržováním ECHR (Northern Ireladn Rights Commission), již 

zaváděl článek 5, a na základě článku 6 měla být ustavena Komise pro rovné příležitosti 

(Equality Commission), jež by tak nahradila některé již dříve existující uskupení 

podobného zaměření. V dohodě se také předpokládala spolupráce těchto nových 

institucí se severoirským shromážděním, ale také vládou ve Westminsteru a Dublinu. 

Podobné kroky zamýšlela také irská republika. Rozhodla se ustanovit vlastní tzv.Human 

Rights Commission,ratifikovat Rámcovou konvenci Rady Evropy o národních 

minoritách (Council of Europe Framework Convention of National Minorities) a 

pokračovat v aktivních krocích, jež mají dokázat respekt vůči odlišným tradicím v rámci 

celého Irského ostrova. (169) Do náplně tohoto tématu patřila také otázka obětí konfliktu, 

jejich odškodnění a způsobu pomoci jim začlenit se do měnící se společnosti. Za tímto 

                                                 
167)  Belfast Agreement, Human Rights, čl.1 
168)  Belfast Agreement, Human Rights, čl.1 a 2 
169)  Belfast Agreement, Human Rights, čl.5,6 a 9 
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účelem měla opět vzniknout komise, jež by na vše dohlížela, tzv. Northern Ireland 

Victims Commission. (170) 

 V ekonomických, sociálních a kulturních záležitostech se britská vláda rozhodla 

podporovat svou politikou hospodářský progres a stabilitu v Severním Irsku. Rychlého 

vývoje chtěla dosáhnout přijetím nových strategií pro regionální a ekonomický rozvoj a 

rozšířením antidiskriminační legislativy, jež by více zabezpečovala rovné příležitosti 

obou komunit při přijímání  do zaměstnání. (171)  

 V rámci ustanovení týkajících se kulturních otázek všichni účastníci jednání 

uznali důležitost respektu, porozumění a tolerance vůči jazykové diverzitě obyvatelstva. 

Irština se sice neměla stát druhým oficiálním jazykem, nicméně představitelé londýnské 

vlády považovali za nezbytné přijmout opatření, která by podporovala používání 

rodného jazyka jak v mluvené tak psané formě. (172) Kromě lingvistické tematiky byla 

v tomto oddíle zmíněna též sporná otázka užívání symbolů a emblémů pro veřejné 

účely, jež by mělo s citem podporovat spíše vzájemný respekt než prohlubovat 

rozdělení společnosti. (173) 

 

3.1.7 Odzbrojení a  bezpečnost 

 Otázka odzbrojení paramilitaristických organizací byla v průběhu jednání, ale i 

po jeho ukončení, asi jednou z nejcitlivějších. Dohoda přejala prohlášení nezávislé 

mezinárodní komise ze září roku 1997, že řešení problému odzbrojení musí být 

nedělitelnou součástí celého procesů vyjednávání. Všichni signatáři dohody shodně 

potvrdili požadavek na naprosté odzbrojení veškerých paramilitaristických organizací, a 

rovněž se zavázali použít jakékoliv ovlivňující prostředky, které by pomohly dosáhnout 

odevzdání všech zbraní do dvou let od stvrzení obsahu dokumentu v referendech na 

severu i jihu ostrova. Nezávislá komise, ustavená na začátku rozhovorů v čele s 

generálem Johnem de Chasterlainem, měla i nadále průběžně monitorovat a ověřovat 

vývoj odzbrojovacího procesu a informovat o něm, v přesně určených intervalech, obě 

vlády.(174)  

                                                 
170)  Belfast Agreement, Human Rights, čl.11 a 12 
171)  Belfast Agreement, Economic,Social and Cultural Issues, čl.1 a 2 
172)  Belfast Agreement, Economic,Social and Cultural Issues, čl.3 a 4 
173)   Hennessey, Thomas: The Northern Ireland Peace Process (2000), s.185 
174) Belfast Agreement, Decommissioning,., čl.1,2,3 a 4 
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 Vzhledem k tomu, že si vládní představitelé v Londýně i Dublinu velmi dobře 

uvědomovali, že absolutní ukončení ozbrojených akcí a zbavení se ilegálně držených 

muničních zásob bylo pro paramilitaristické organizace, v čele s Irskou republikánskou 

armádou, velmi nepříjemnou a choulostivou záležitostí, zavázali se k rychlým změnám 

v legislativě a zahájení stahování britských vojenských jednotek z území provincie tak, 

aby co nejvíce přispěli k normalizaci bezpečnostní situace. Podstatným vstřícným 

krokem byl také příslib urychleného započetí propouštění „politických“ vězňů jak ze 

strany Británie, tak Irské republiky. 

 Všichni účastníci jednání viděli Belfastskou dohodu jako jedinečnou příležitost 

k zahájení nové éry severoirského policejního systému. Uvědomovali si, že byla ideální 

konstelace pro vytvoření zcela nových bezpečnostních složek, které by získaly důvěru 

celého obyvatelstva bez ohledu na etnickou či náboženskou příslušnost. (175) V této 

záležitosti bylo též rozhodnuto o ustanovení další nezávislé komise, jež by měla 

fungovat jako jakýsi poradní a doporučující orgán. Britská vláda si také byla vědoma 

nutnosti reorganizace soudnictví úzce souvisejícího s problematikou bezpečnosti a 

vězeňství.(176) Pro dosažení celkového zlepšení situace bylo nutné, aby měla tamní 

justice důvěru nejen všech politckých stran, ale také široké veřejnosti. Proto bylo 

rozhodnuto o pravidelných konzultacích s jednotlivými politickými subjetky včetně 

irské vlády jakožto nejsilnějšího zástupce nacionalistického hnutí.  

 

3.1.8 Vězni 

 Poměrně důležitý oddíl Belfastské dohody, zejména pro paramilitaristické 

organizace a Sinn Féin, se věnoval vězňům, jejich životním podmínkám a hlavně 

procesu propouštění. Tento program byl do jednání a závěrečného textu začleněn 

především jako přitažlivý a silný argument  apelující na republikánské hnutí, aby 

konečnou verzi dohody přijalo.(177) Tento krok, podpořený silnou apelací amerického 

prezidenta Billa Clintona, se ukázal být strategicky velmi výhodný. Částečně totiž 

katolíkům vynahrazoval zklamání z kompromisního textu dohody, jehož znění se 

v mnoha ohledech přiklánělo spíše k unionistickým zájmům. Gerry Adams si též 

uvědomoval, že absolutní odmítnutí dohody by znamenalo naprostou izolaci a ztrátu 

podpory nacionalistické SDLP a představitelů irské republiky. 
                                                 
175)  Více viz  Hennessey, Thomas: The Northern Ireland Peace Process (2000), s.186 

176) Viz následující podkapitola. 
177) O´Brien, Brandon: Dlouhý boj (2001), s.340 
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 V rámci konkrétních ustanovení se obě vlády dohodly na urychlení programu 

propouštění vězňů a jejich přesunu z britských vězení do Severního Irska. Přijaly též 

opatření, jež měla trestaným zaručit ochranu zaštítěnou národním i mezinárodním 

právem. (178) Současně však bylo určeno, že vězni napojení na organizace nedodržující 

kompletně příměří nebudou mít z těchto výhod žádný užitek. Vlády si uvědomovaly 

důležitost podpůrných kroků přinášejících příležitosti zaměstnání, rekvalifikace a 

dovzdělávání, jež by měly usnadnit opětovnou integraci propuštěných do společnosti. 

Jako limit pro přijetí nezbytných legislativních opatření byl stanoven červen 1998. (179) 
   

3.2 Reakce na Belfastskou dohodu 

 Jak jsem zmínila již v oddílu věnujícím se mnohostranným vyjednáváním, 

atmosféra těsně před podpisem Belfastské smlouvy byla poněkud napjatá. Takřka 

všichni její signatáři museli,  většinou velmi neochotně, přistoupit na jisté ústupky, bez 

nichž by nebylo možné dohodu slibující mír uzavřít. Poněkud paradoxní byl fakt, že 

přestože unionistické hnutí vyšlo z rozhovorů úspěšněji, zvedl se v jeho řadách proti 

tzv. velkopátečnímu kompromisu silný odpor. Protestantskému obyvatelstvu a jejich 

politickým zástupcům vadilo nejen vpuštění katolíků do vlády a uvedení „irské 

dimenze“ do praxe, ale bolestivý pro ně byl především fakt, že mateřské pouto mezi 

Severním Irskem a Británií bylo definitivně přerušeno.(180) Kampaň za odmítnutí 

Belfastské dohody rozpoutala zejména radikální unionistická strana reverenda Iana 

Paisleyho DUP. Silné opozici ve vlastní straně však musel čelit také David Trimble.(181) 

 Podstatně lépe přijalo smlouvu republikánské hnutí reprezentující katolické 

obyvatelstvo ulsterské provincie a také Irské republiky. Ani to ji však nepovažovalo za 

přílišný úspěch. Pro umírněnou nacionalistickou  SDLP v čele s Johnem Humem byla 

do jisté míry zklamáním. Strana si představovala podstatně širší propojení obou 

ostrovních jurisdikcí a ani připuštěním katolíků do vlády nebyla nijak ohromena, neboť 

to považovala za samozřejmé. (182) Nepříjemné pro ni bylo též zřeknutí se územního 

nároku na Severní Irsko vyjádřeného v článcích 2 a 3 republikánské ústavy z roku 1937. 

Tento fakt však více znepokojoval radikálnější Sinn Féin a zejména paramilitaristickou 
                                                 
178) Belfast Agreement, Prisoners, čl.1 
179) Belfast Agreement, Prisoners, čl.2,4 a 5 
180)  Frank, Jan: Konflikt v Severním Irsku (2006), s.202 
181)  Více viz Darby, John: Northern Ireland: The background to the Peace Process, CAIN;         
Ingraham, Jason CAIN;   Hennessey, Thomas: The Northern Ireland Peace Process (2000)  
182) Frank, Jan: Konflikt v Severním Irsku (2006), s.202 
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organizaci IRA. Oba tyto subjekty považovaly Belfastskou dohodu za nezdar. Na 

britské přítomnosti v provincii se nic nezměnilo a unionisté měli stále své právo veta, 

které znemožňovalo jakoukoliv změnu jejího statutu.  

 Domácí i světová média oproti tomu přijala „velkopáteční“ dokument s velkým 

nadšením a euforií. Jeho podpis většinou označovala za počátek nové éry a historickou 

příležitost pro obyvatele Severního Irska začít nový život v mírovém prostředí. (183) 

 K realizaci změn navržených v textu Belfastské dohody mělo dojít pouze 

v případě, že ji většina obyvatelstva jak na severu tak na jihu ostrova podpoří. 

Referenda byla stanovena na den  22.května 1998. Lidé v obou částech ostrova již dříve 

obdrželi plné znění smlouvy, na jehož základě se měli rozhodnout, jak budou hlasovat. 

Do kampaně na podporu dohody se pustili také irský a britský ministerský předseda. 

Tony Blair se opět přesunul do Belfastu a snažil se tam zapůsobit především na 

unionistickou komunitu. Důraz kladl zejména na proces odzbrojování 

paramilitaristických skupin, jež smlouva zaručovala.(184) I přes rozporuplné a rozpačité 

první reakce se téměř všechny politické subjekty rozhodly dohodu podpořit. Zásadně 

proti byla pouze DUP. Sinn Féin přesvědčil obzvláště vstřícný přístup Britů 

k propuštění vězňů a také strach z politické izolace.(185)  

 Dne 22.května se lidem žijícím na  celém ostrově naskytla historická příležitost 

vyjádřit se v referendu k vlastní budoucnosti. Výsledky jasně odrážely výše zmiňované 

nálady uvnitř obou táborů. V Severním Irsku dohodu podpořilo 71,12 % a proti bylo 

28,88 %. (186) Můžeme tedy vidět, že takřka 30 % tamního obyvatelstva ji odmítlo. 

Toto, oproti jihu ostrova, poměrně vysoké procento se identifikovalo s radikálními 

zastánci unionistického hnutí. V Irské republice hlasovali lidé z 94,39 % pro dohodu a 

pouze z 5,61 % proti. (187) Průměrné výsledky pro ostrov jako celek tudíž byly 85,46 % 

pro a 14,54 % proti. (188)  Rozhodnutím a plánům politických hráčů byla tedy poměrně 

jasně deklarována lidová podpora. Tímto však nebyl celý proces uzavřen. Jak napsal 

irský deník Irish News „byl to pouze začátek, nikoliv konec“. Následovat měla složitá 

politická jednání a enormní úsilí irské i britské vlády na udržení mírového stavu. 

 

                                                 
183)  Irish News, 11.4.1998; Irish Times, 11.4.1998; The Times, 11.4.1998; The Guardian, 11.4.1998;    
The Washington Post, 11.4.1998; El Mundo, 11.4.1998;  
184)  Hennessey, Thomas: The Northern Ireland Peace Process (2000), s.192-193 
185)  O´Brien, Brandon: Dlouhý boj (2001), s.340  
186) The Result of the Referendum 22.5.1998, CAIN  
187) The Result of the Referendum 22.5.1998, CAIN  
188) The Result of the Referendum 22.5.1998, CAIN  
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Závěr 

 Na první pohled bychom za příčinu severoirského konfliktu mohli považovat 

britské imperiální sklony, a i ty v počátku jistě svou roli sehrály, v moderní éře tzv. 

Troubles šlo nicméně především o interní střet mezi irským katolicismem a 

protestantismem. Když byl v roce 1921 rozdělen ostrov na dvě části, z nichž právě 

Severní Irsko zůstalo v pevném svazku s Británií, mnozí se domnívali, že toto bylo 

následkem britských sobeckých a strategických zájmů. Je však důležité si uvědomit, že 

v té době již existovala v rámci ostrova protestantská menšina čítající téměř milion jeho 

obyvatel, jež razantně odmítla s katolíky sdílet jednotný stát nezávislý na Spojeném 

království. Takto tedy vznikla severní provincie obývaná dvěma etniky, jejichž soužití 

v průběhu času přerostlo v hluboký společenský konflikt provázený násilím páchaným 

různými paramilitárními skupinami hájícími zájmy té či oné strany. 

 Co se týče přístupu britských politiků k ulsterské provincii, tak můžeme 

v průběhu doby pozorovat znatelný posun. V minulosti ji vždy považovali za svou a 

domnívali se, že na ni mají plné právo. Tyto jejich unionistické postoje sice byly 

znatelné i v nedávné době, vždyť i Tony Blair sám sebe označoval za přesvědčeného 

unionistu, nicméně postupem času byl Londýn okolnostmi nucen přistupovat na jisté 

kompromisy. Na počátku 70.let, když se ukázala být unionistická správa provincie již 

neudržitelná, rozhodli Britové o zavedení tzv. přímé vlády, ale také poprvé začali 

naslouchat stížnostem katolické menšiny a připustili možnost nabídky vládě irské 

republiky podílet se nějakým způsobem na správě severoirského regionu. Do jisté míry 

tak demonstrovali ochotu spolupráce a nemůžeme jim tedy vyčítat naprostou 

neústupnost vůči nacionalistickému živlu. Od této chvíle, kdy započala spolupráce mezi 

britskými a irskými vládními představiteli, bylo sepsáno několik důležitých dokumentů, 

které přinášely různé kompromisní návrhy na urovnání neutěšené situace. (189)  

 Proč však došlo ke shodě a nastolení mírového stavu, i když poněkud vratkého, 

až s příchodem Belfastské dohody? V čem je právě ta tak výjimečná? Je nutné říci, že i 

když vyvíjely vlády obou výše zmíněných států značné úsilí, neměla jejich jednání šanci 

na úspěch, pokud trvaly interní neshody mezi severoirskými nacionalisty a unionisty a 

dokud nebyla překonána jejich vzájemná nedůvěra a neochota přistoupit na společná 

jednání a kompromisy. Dokud nebylo unionistické hnutí ochotné připustit společnou 

vládu protestantů a katolíků v provincii a dokud paramilitární organizace typu PIRA či 
                                                 
189) Viz například Sunningdaleská dohoda (1972), Anglo-irská dohoda (1985), Deklarace z Downing 
Street (1993) či Rámcové dokumenty (1995).  

- 60 - 



  

UVF nedokázaly ohlásit ukončení palby, nebylo možné dospět k jakémukoliv 

konstruktivnímu výsledku. 

  V souvislosti s výše zmíněnými teroristickými organizacemi je též nutné položit 

si otázku, jakou roli sehrálo v severoirském konfliktu násilí. Bylo by vůbec možné 

dosáhnout Belfastské dohody při použití čistě politických a konstitucionálních 

prostředků? Umírněná nacionalistická strana SDLP byla přesvědčená, že ano. Faktem 

ovšem zůstává, že teroristické násilí a bouřlivé etnické nepokoje částečně 

vyprovokované též radikálními politickými subjekty udělaly na Brity silný dojem a ti 

tak byli nuceni situaci urychleně řešit a zahájit politická jednání. Znatelný pokrok nastal 

též ve chvíli, kdy si Londýn uvědomil, a také to přiznal, že porazit PIRA čistě vojensky 

by bylo prakticky nemožné či minimálně časově velmi náročné a vysilující. I když tedy 

v podstatě republikánské hnutí ani po podepsání Belfastské dohody nedosáhlo svého 

prvotního cíle, a to odchodu Britů ze Severního Irska, jeho způsob boje jistě prokázal 

určitou efektivitu. Vedl k vnitřním reformám, jež alespoň částečně napravovaly 

postavení katolíků v rámci provincie, a také podporoval nacionalistickou SDLP v jejím 

prosazování tzv. irské dimenze řešení konfliktu.  

 Nastartovat proces mnohostranných vyjednávání za účasti téměř všech 

severoirských politických subjektů se tedy nakonec podařilo až labouristické vládě 

Tonyho Blaira ve spolupráci s irským premiérem Bertie Ahernem v roce 1997. 

Významným katalyzátorem byla též přítomnost nezávislé mezinárodní komise v čele 

s bývalým americkým senátorem Georgem Mitchellem, jež pomáhala rozhovory  

organizovat a především dohlížela na jejich korektní průběh. Role Spojených států a 

jejich politických představitelů na cestě k mírovému urovnání severoirské situace byla 

ostatně také velmi důležitá, a to zejména díky lobby tamní významné irské komunity.   

 I přes mnohé neshody jednotlivých aktérů vyjednávání byla nakonec 10.dubna 

1998 podepsána Belfastská neboli Velkopáteční dohoda, jež byla mnohými považována 

za historický milník v severoirských dějinách. Smlouva byla na základě průběhu 

jednání rozčleněna do tří hlavních na sobě závislých linií, ve kterých řešila vnitřní 

uspořádání ulsterské provincie, vztahy mezi severem a jihem ostrova a prohloubení a 

institucionalizování  spolupráce Irské republiky a Spojeného království. První linie 

přinesla vznik nových legislativních a exekutivních orgánů severoirské správy, 

definovala jejich pravomoci a ukotvila princip dělby moci protestantů a katolíků. Co se 

týče aplikace principu tzv. irské dimenze, tak ten měla zastupovat nově vzniklá Severo-

jižní irská rada, jenž však zdaleka nenaplňovala ideální představy nacionalistického a 
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republikánského hnutí. Také vznik tzv. Rady ostrovů v třetí linii smluv byl prosazen 

unionisty a potvrzoval příslušnost Severního Irska do Spojeného království. Dohoda též 

přinesla některá konstituční ustanovení. Především šlo o změnu článků 2 a 3 Irské 

republikánské ústavy z roku 1937. Republika se tak vzdala teritoriálního nároku na 

severní provincii a potvrdila, že její osud od této chvíle bude čistě v rukou obyvatel. 

Důležitou součástí smlouvy byly též oddíly, které se věnovaly dodržování lidských, 

občanských a kulturních práv, bezpečnosti, justici a především procesu odzbrojování  

paramilitárních organizací a „výměnou“ za to propuštění jejich vězňů. Celkově vzato 

měl být historický kompromis začátkem nové éry severoirských dějin. 

 I když výsledná podoba odpovídala spíše unionistickým představám, byli to 

právě oni, kdo rozpoutal rozsáhlou odmítavou kampaň. Největší prohrou pro ně bylo 

připuštění katolíků do vlády a propouštění vězňů, jež pro ně představovali nebezpečné 

teroristy mající na svědomí velké množství životů. Díky enormnímu úsilí obou 

ministerských předsedů a mezinárodnímu tlaku nakonec část unionistického hnutí 

nakonec ustoupila a dohodu podpořila. Referenda, v nichž měla být smlouva stvrzena 

lidovým souhlasem ukázala, že zvolená politická strategie měla poměrně širokou 

podporu a mohly se tedy začít uplatňovat kroky definované v textu dokumentu. 

 Následující období však bylo charakteristické především rozepřemi mezi 

unionistickými stranami stále ještě v čele s umírněnou UUP, která ve volbách do 

Severoirského shromáždění následujících po podpisu dohody získala nejvíce křesel,(190) 

a Sinn Féin resp. PIRA ohledně jejího odzbrojování, které bylo podmínkou pro zahájení 

fungování nově ustavených institucí. V roce 2000 pak došlo k částečnému úspěchu 

v podobě souhlasu paramilitaristů s mezinárodní kontrolou jejich muničních skladů, což 

umožnilo institucím, aby se pustily do práce. Ani poté se však Severní Irsko nemohlo 

těšit ze stabilní situace. O dva roky později následoval pád administrativy z důvodu 

skandálu týkajícího se úniku informací bezpečnostního charakteru. Zapleteni do něj 

měli být úředníci napojení na stranu Sinn Féin. Překvapivý byl také vývoj ve voličských 

preferencích. Můžeme považovat za paradoxní, že po nastolení mírového stavu 

v provincii došlo k nárůstu podpory radikálních stran DUP, v čele s charismatickým 

Ianam Paisleym, a Sinn Féin, a to do té míry, že ve volbách 2003 i 2007  porazily 

v minulosti stabilně úspěšnější UUP a SDLP. I přestože musela britská vláda v roce 

2002 opět převzít vládu nad provincií, začali si úhlavní nepřátelé nacionalisté ze Sinn 

                                                 
190) Viz  Hennessey, Thomas: The Northern Ireland Peace Process (2000), s.195 
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Féin a Paisleyho unionisté uvědomovat svou historickou odpovědnost a nutnost dohody. 

Gerry Adams a jeho zástupce Martin McGuinness uznali nutnost likvidace tajných 

arzenálů PIRA a protestanti začali brát alespoň částečně vážně snahu katolíků o 

usmíření. K tomuto kroku je donutila nejen mezinárodní situace, ale také snaha 

britského ministerského předsedy Tonyho Blaira. Ten se rozhodl zapůsobit na obě 

strany příslibem štědrých finančních dotací v případě, že mezi nimi dojde ke shodě a 

vytvoření společné stabilní vlády. Pohrozil ovšem také restrikcemi, pokud  bude mír 

v Severním Irsku jakkoliv narušen. V současné době v provincii funguje vláda i veškeré 

ostatní instituce, dochází zde ke značným investicím a hospodářskému růstu. Političtí 

představitelé totiž nakonec zvolili cestu kompromisu a dohody a odmítli se vrátit k nic 

neřešícímu násilnému konfliktu. Faktem je, že pozorovatelé současného vývoje 

v Severním Irsku jsou přesvědčeni, že mírový proces je pevný a nezpochybnitelný. Na 

druhou stranu propast mezi oběma tamními etniky by mohla být potenciálním 

nebezpečím a hrozbou. Současný stav, jenž garantuje zachování svazku s Británií  

zaručuje v provincii poměrně stabilní prostředí. Pro katolíky je totiž snazší žít vedle 

protestantů ve svazku s bohatou a významnou zemí jakou je Británie. Nikdo ovšem 

zatím nedokáže předpovědět, jaké následky by v budoucnu mohlo mít případné 

připojení k Irské republice, ke kterému časem díky vyšší natalitě katolíků a tudíž jejich 

následnému přečíslení může dojít. Obě strany by tudíž tuto možnost měly vzít na 

vědomí a začít se na ni připravovat.  

 Belfastská dohoda jistě neznamenala naplnění představ republikánů a 

nacionalistů na opětovné spojení celého ostrova a pro unionisty z jejich pohledu 

v žádném případě také nebyla velkou výhrou. Přesto však nakonec znamenala zahájení 

historické „mírové cesty“ na níž se vydaly obě ulsterské názorové skupiny. Ani jedna se 

definitivně nevzdala svých vytyčených cílů, ale vědomí odpovědnosti u nich převážilo a 

v zájmu míru se uchýlily k tomu, co pro ně bylo dříve nemyslitelné, ke vzájemné 

spolupráci. V tomto ohledu se tedy podařilo docílit něčeho, co po mnohá léta nebylo 

možné, a proto můžeme tzv. Velkopáteční dohodu považovat za prozatímní vyvrcholení 

dlouhodobého severoirského mírového procesu. 
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„History says Don´t hope 
On this side of the grave. 

But then, once in a lifetime 
The longed for tidal wave 

Of justice can rise up 
And  hope and history rhyme. 

 
So hope a great sea-change 
On the far side of revenge 
Believe that a further share 

Is reachable here. 
Believe in miracles 

         And cures and healing wells.“   (191) 
 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
191)  Farren, Mulvihill: Path to a Settlement in Northern Ireland (2000), s.202 
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Summary 
The latest faze of the conflict in Northern Ireland called Troubles started early in 

the 1960’s. The original main objective of this faze was to improve the living conditions 

of the local catholic minority. However, in time, the efforts escalated to a much intense 

level and the government of Britain had to establish a direct governance over the 

territory and begin to deal with the political issues of this faze. This was the first time 

the British government  considered working with the government of Ireland on the 

control of the province. Even though, the efforts by the British government were often 

considered to be self-serving and imperialistic, it is important to mention that, the 

conflict was not instigated by the British government but was a direct result of insoluble 

differences and disputes between Irish Catholics and Protestants. The former wished for 

independent state where the latter demanded that the ties with Britain to remain. The 

Protestants refused to live as a minority in a state that would be predominantly catholic 

and also substantially economically weaker. In the beginning of 1980’s, a long lasting 

peace process was started to bring a peace to the region. As a result of these peace 

efforts, the Anglo-Irish agreement was signed. In early 1990’s, a Declaration from 

Downing Street declaration and Framework documents were signed. However, there 

was a very low chance for the peace process to succeed as long there was a continuous 

violence campaign by paramilitary organizations led by PIRA (Provisional Irish 

Republican Army). Even though, a short lasting cessation of hostilities occurred in 

1994, no substantial progress toward long lasting peace was made. A solution to this 

conflict did not come until 1997 when the Labour party won the elections in Britain and 

Bertie Ahern became Irish prime minister. The efforts of Tony Blair and his Irish 

counterpart proved to be a catalyst to the peace process and PIRA agreed to ceasefire. In 

the fall of 1997 multilateral talks began with the presence of Sinn Fein and were 

monitored by international board led by former American senator George Mitchell. 

After long, intense and complicated debates all parties agreed to and signed Belfast 

Agreement on April 10, 1998. This agreement represented a historical compromise and 

according to all the signing parties, a single chance for the beginning of a new era of 

Southern Ireland. Both, the Irish and the British governments, agreed to the right of the 

citizens of the Southern Ireland to decide on the future of the province. The government 

in Dublin gave up its territorial rights represented by 2nd and 3rd amendments of the Irish 
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Republic Constitution. Furthermore, new institutions were established to represent the 

interest of the province and also of the whole island. For the first time in the history of 

Northern Ireland, the Catholics were allowed to be part of the government. Institutions 

were also formed to govern the relations between Britain and Ireland to a full benefit to 

all citizens of the island. The agreement also specified human rights, rights of citizens 

and cultural rights. In addition it addressed judicial and executive issues, the process of 

disarmament and the problem of prisoners. A group of commissions was established to 

monitor the compliance of all sides with the agreement. On May 22, 1998, the Belfast 

Agreement signed by the British and Irish governments passed through referendum and 

became officially agreed on. However, the process of putting in place the long awaited 

resolution to the conflict which allowed join governance of the Uster province by both, 

the Irish Catholics and the Protestants, was very slow and unstable. In 2002, after a 

scandal involving the leak of security information and inability of Southern Ireland 

politicians to come to agreement, the British government took over the governance of 

the province. Currently, the situation appears to be stabilized. The Northern Ireland has 

its own government and is experiencing economic, investment and agricultural growth. 

The governance is shared by the two parties that in history strongly opposed each other, 

DUP (Democratic Ulster Party) and Sinn Fein, and were now able to find a way to 

create a coalition. Even though, neither of the parties was willing to compromise on 

their original demands, to keep peace, both parties agreed to constructive cooperation. It 

is difficult to predict the future developments in this old conflict. One can only hope 

that only peaceful solutions will be used as the citizens of Southern Ireland try to build 

their future.  
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http://www.northsouthministerialcouncil.org 

http://www1.british-irishcouncil.org 

http://nio.gov.uk/index.htm 

http://belfast.org.uk 
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http://www.sinnfein.ie/pdf/TowardsLastingPeace.pdf
http://cain.ulst.ac.uk/issues/politics/docs/coi37a.htm
http://www.uniset.ca/naty/maternity/irelandact1949.htm
http://cain.ulster.ac.uk/
http://www.incore.ulst.ac.uk/cds
http://www.dd-rd.ca/
http://www.northsouthministerialcouncil.org/
http://www1.british-irishcouncil.org/
http://nio.gov.uk/index.htm
http://belfast.org.uk/
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