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Anotace 

 Tato bakalářská práce se zabývá otázkou britského angažmá na Kypru s ohledem na 

probíhající kyperský konflikt mezi Kyperskou republikou a Severokyperskou tureckou 

republikou. Britské vojenské základny na ostrově jsou pozůstatkem bývalé britské 

koloniální nadvlády nad ostrovem a zůstaly zachovány i po vyhlášení nezávislé Kyperské 

republiky v roce 1960. Britské suverénní území na Kypru spolu se statusem Velké Británie 

jakožto garanční mocnosti hraje důležitou úlohu během kyperského konfliktu a dodnes 

představuje jednu z překážek sjednocení ostrova, rozděleného po turecké invazi v roce 

1974 na řeckou a tureckou část. Zároveň do řešení kyperské otázky vneslo nový prvek 

britské referendum z roku 2016, v jehož důsledku vystoupila Velká Británie z EU. Cílem 

analýzy je objasnit úlohu britského angažmá na Kypru v procesu řešení kyperské otázky. 

Práce se tak zaměří na postavení Kypru v britské zahraniční politice, ale též na stanoviska 

zainteresovaných zahraničněpolitických aktérů, vedle vlád Kyperské republiky, Řecka a 

Turecka (resp. představitelů Severního Kypru). V kontextu toho se zároveň práce pokusí 

zjistit, jakým způsobem brexitová vyjednávání ovlivnila mezinárodní jednání o 

znovusjednocení ostrova.  

 

Annotation 

This bachelor thesis deals with the issue of British engagement in Cyprus regarding the 

ongoing Cyprus conflict between the Republic of Cyprus and the Turkish Republic of 

Northern Cyprus. The British military bases on the island are a remnant of the former 

British colonial rule over the island and were preserved after the declaration of the 

independent Republic of Cyprus in 1960. At the same time, the British referendum of 2016 

introduced a new element in resolving the Cyprus issue, as a result of which the United 

Kingdom withdrew from the EU. The analysis aims to clarify the role of British 

involvement in the Cyprus conflict. The work will focus on the position of Cyprus in 

British foreign policy, but also on the views of interested foreign policy actors, in addition 

to the governments of the Republic of Cyprus, Greece, and Turkey (more precisely of 

Northern Cyprus). In the context of this, the work will also try to find out how the Brexit 

negotiations affected the international negotiations on the reunification of the island. 
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Úvod 

Historický vývoj ostrova Kypr byl ovlivněn jak napjatými vztahy mezi kyperskými Řeky a 

Turky, tak i jednáním okolních zahraničněpolitických aktérů. V důsledku téměř půlstoletí 

trvajícího kyperského konfliktu zůstává Kypr rozdělen na Kyperskou republiku (KR) a 

Severokyperskou tureckou republiku (SKTR). Kyperští Řekové žijí převážně v KR na jihu 

ostrova. Tureckokyperská komunita obývá severní část ostrova, kde se nachází SKTR, 

uznávaná pouze Tureckem. Zainteresované strany se sice v minulosti již mnohokrát setkali u 

vyjednávacího stolu, nicméně trvalé řešení na kyperskou otázku se jim nalézt zatím 

nepodařilo. 

 Tématem této bakalářské práce je britské angažmá na Kypru a jeho vliv na proces 

řešení kyperské otázky. V tomto kontextu se také zohlední nedávné vystoupení Spojeného 

království z EU. Britská koloniální nadvláda nad Kyprem byla důvodem dobrého postavení 

Velké Británie k prosazování svých zájmů v této oblasti. V roce 1960 se tak stala vedle Řecka 

a Turecka jednou z garančních mocností nově ustanovené KR a zároveň jí byla ponechána 

suverenita nad územím necelých 3 % ostrova.1 Pro lepší orientaci v problematice se první 

kapitola práce věnuje historickému úvodu vývoje Kypru z perspektivy britské zahraniční 

politiky. Tyto souvislosti jsou stěžejní k pochopení dodnes trvající britské přítomnosti na 

Kypru a její roli v komplikované mezinárodněprávní situaci. De iure má totiž nyní KR 

svrchovanost nad celým ostrovem, s výjimkou vojenských základen patřících Velké Británii, 

prakticky ale severní oblasti neovládá. Mezinárodním společenstvím neuznaná SKTR totiž 

zabrané území spravuje nezávisle na Nikósii.  

 Držení zámořského území Velkou Británií na Kypru je právně zakotveno v Zakládající 

smlouvě2 KR z roku 1960. Vzhledem ke dlouholeté koloniální minulosti Kypru mají kyperské 

komunity pochybnosti ohledně stále trvajícího britského angažmá na ostrově. Z toho důvodu 

se druhá kapitola pokusí nalézt odpověď na otázku, jakým způsobem doposud ovlivňovala 

britská přítomnost na Kypru proces znovusjednocení ostrova. V tomto kontextu zvolila práce 

 
1 Petr Štěpánek, „Severní Kypr: zpátky na start?“, Mezinárodní politika 4 (2012), 
https://www.iir.cz/article/severni-kypr-zpatky-na-start (staženo 15. března 2020). 
2 „No. 5476 Treaty concerning the Establishment of the Republic of Cyprus [Zakládající smlouva Kyperské 
republiky]“, OSN, 16. srpna 1960, 
https://peacemaker.un.org/sites/peacemaker.un.org/files/CY_600816_TreatyNicosia.pdf (staženo 21. ledna 
2021).  

https://www.iir.cz/article/severni-kypr-zpatky-na-start
https://peacemaker.un.org/sites/peacemaker.un.org/files/CY_600816_TreatyNicosia.pdf


 

 

 

jako teoretický přístup bezpečnostní dilema. Podle této teorie mezinárodních vztahů vyvolává 

právo intervence, či přítomnost vojenských základen nějakého cizího státu u druhé strany 

konfliktu nejistotu o svou vlastní pozici v zemi. Tato teorie byla zvolena z toho důvodu, že 

konceptuálně ukotvuje problematiku smluv, na jejichž základě byla Kyperská republika 

v roce 1960 ustanovena. Dle znění Garanční smlouvy3 totiž Velká Británie získala spolu 

s Řeckem a Tureckem právo intervence, nicméně konkrétní podmínky uplatnění tohoto práva 

nejsou dále detailněji definované. Zároveň příloha dodatků k Zakládající smlouvě je 

odborníky kritizovaná za přílišnou vstřícnost vůči Velké Británií. Na základě ní totiž Velké 

Británie získala také např. právo využívat veškerou ostrovní infrastrukturu, včetně silnic, 

přístavů a letišť, umožňující tak volný pohyb pozemních, vzdušných a námořních 

ozbrojených sil. Jelikož tyto právní ustanovení jsou od roku 1960 v stále stejném znění, tak 

mají dodnes vliv na kyperskou otázku. 

 Třetí kapitola této práce zasadí přítomnost britského suverénního území na Kypru do 

kontextu brexitových vyjednávání a pokusí se zjistit, jak ovlivnilo vystoupení Velké Británie 

z EU nynější stav kyperské otázky. Někteří odborníci předpokládali, že brexitová vyjednávání 

mohou být pro KR příležitostí, jak upravit právní status základen, či dokonce pokusem o 

jejich získání. Svůj názor zakládali na tom, že po získání svobody v roce 1960 byla Kyperská 

republika slabou zemí, která v prvních letech řešila především ústavní změny a mezietnické 

napětí na ostrově. Po 60 letech samostatnosti se ale země už stabilizovala, a mohla tak být 

v jednáních sebevědomější. Otevření diskuze ohledně britského území na Kypru v rámci 

brexitových jednání mohla poskytnout i tureckokyperské straně záminku nárokovat další 

území. Britská základna Dhekelia se totiž nachází velkou částí také na hranici se SKTR.4 

Práce se pokusí nalézt odpověď na tuto výzkumnou otázku prostřednictvím dvou analýz. 

První z nich se bude věnovat reakcím a projevům zainteresovaných aktérů ve společných 

brexitových jednáních na politické úrovni. Druhá analýza mé práce využije konkrétní smluvní 

dokumenty, a zohlední tedy nové informace plynoucí z Protokolu o výsostných oblastech 

Spojeného království na Kypru, který byl 30. ledna 2020 ratifikován v rámci Dohody o 

 
3 „No. 5475 Treaty of Guarantee [Garanční smlouva Kyperské republiky]“, OSN, 16. srpna 1960, 
https://peacemaker.un.org/cyprus-greece-turkey-guarantee60 (staženo 21. ledna 2021). 
4 „Brexit´s obscure impacts: the borders of Europe“, Eyes on Europe, https://www.eyes-on-europe.eu/brexits-
impacts-cyprus/ (staženo 11. února 2021). 

https://peacemaker.un.org/cyprus-greece-turkey-guarantee60
https://www.eyes-on-europe.eu/brexits-impacts-cyprus/
https://www.eyes-on-europe.eu/brexits-impacts-cyprus/


 

 

 

vystoupení Spojeného království z EU5. 

 Hypotézou této práce je, že britské angažmá na Kypru ovlivňuje mírový proces 

kyperské otázky. Nicméně vzhledem k tomu, co všechno muselo být v rámci brexitových 

vyjednávání vyřešeno, tak se ani jedna z kyperských komunit nemohla nijak výrazně pokoušet 

o nějaké změny, protože domácí témata v tomto ohledu jistě převládala.  

 Práce čerpala informace jak z primárních a sekundárních zdrojů, tak z tisku. V případě 

primárních zdrojů se jednalo především o mezinárodní smlouvy. K analýze právního statusu 

britského suverénního území na Kypru byla využita Zakládající smlouva KR z roku 1960 a 

Protokoly o výsostných oblastech Spojeného království na Kypru z roku 2004 a 2020. 

Podmínky intervenčního práva byly zkoumány na základě Garanční smlouvy KR z roku 1960. 

Dalším primárním zdrojem byla oficiální prohlášení hlavních aktérů z archivů vládních úřadů, 

například Ministerstva zahraničních věcí Turecka, Ministerstva zahraničí Řecka, nebo 

Ministerstva zahraničních věcí Spojeného království Velké Británie a Severního Irska. 

Všechny tyto webové stránky jsou v angličtině. Také práce nahlédla do dokumentů a 

tiskových zpráv OSN, které jsou přístupné v archivu organizace UN Cyprus Talks.  

 V historickém úvodu byla hlavním sekundárním zdrojem publikace od českého 

historika Jana Koury6, který v ní nahlíží na kyperský konflikt z mezinárodní perspektivy. 

Práce vycházela také z děl balkanisty Pavla Hradečného, který se ve své vědecké práci zabývá 

především dějinami jihovýchodní Evropy. K dalším důležitým sekundárním zdrojům patřily 

rovněž publikace od Jamese Ker-Lindsayho. Tento autor, dodnes vyučující na Londýnské 

univerzitě ekonomie a politických věd, se ve svých dílech a článcích věnuje bezpečnostní 

otázce v zemích jihovýchodní Evropy, a tak v jeho široké škále publikací najdeme mnoho děl, 

zaměřujících se právě na napjaté vztahy mezi Tureckem a Řeckem v oblasti Kypru.  

 Projevy politiků KR a SKTR jsou k dispozici také v tisku. Z toho důvodu práce hojně 

využívala online verzi novin Cyprus Mail, který je založen na západoevropském mediálním 

modelu. Informace z rozhovorů s politickými představiteli zainteresovaných zahraničně-

politických aktérů byly také získány z tureckých deníků Hürriyet Daily News, nebo Daily 

 
5 „The EU-UK Withdrawal Agreement [Dohoda o vystoupení Spojeného království Velké Británie a Severního 
Irska z Evropské unie a Evropského společenství pro atomovou energii]“, European Commission, 12. listopad 
2019, https://ec.europa.eu/info/relations-united-kingdom/eu-uk-withdrawal-agreement_cs (staženo 18. 
června 2021). 
6 Jan Koura, Rozdělený ostrov: Studená válka a kyperská otázka v letech 1960-1974 (Praha: Nakladatelství 
Epocha, 2019).  

https://ec.europa.eu/info/relations-united-kingdom/eu-uk-withdrawal-agreement_cs


 

 

 

Sabah. Články na těchto stránkách jsou psány v anglickém jazyce, a mohly být tak využity 

v této práci.
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1.Kypr v kontextu britské zahraniční 

politiky 

V roce 1571 byl Kypr po turecké invazi připojen k Osmanské říši, jejíž součástí byl až do 

roku 1878, kdy správu nad ostrovem převzala Velká Británie. Vedle osmanské nadvlády 

byla právě britská kontrola nad Kyprem nejvíce formulující pro současný stav. Ziskem 

Kypru si britská vláda slibovala zajištění kontroly nad středomořským regionem a 

zabezpečení svých obchodních tras s Indií. Nicméně v 50. letech 20. století se kyperská 

komunita začala projevovat čím dál kritičtěji vůči koloniální politice, kterou Velká Británie 

na ostrově zavedla. Z toho důvodu započala diskuze o ustanovení samostatné KR. Při 

Curyšsko-londýnských jednáních v roce 1959 požadovala Velká Británie za udělení 

souhlasu k takovému kroku vytvoření britského suverénního území s dvěma vojenskými 

základnami na Kypru. Jednající zástupci Řecka, Turecka a obou kyperských komunit 

nakonec tento požadavek přijali a roku 1960 vznikla dle znění Zakládající smlouvy 

samostatná KR. Územní integritu této nově ustanovené země přislíbily v Garanční smlouvě 

tři mocnosti, tedy Velká Británie, Řecko a Turecko.7   

 Nicméně ani po získání kyperské samostatnosti nenastala očekáváná politická 

stabilita. Násilné útoky ze strany řeckokyperské i tureckokyperské komunity vedly v roce 

1964 k příchodu mírotvorných jednotek OSN (United Nations Peacekeeping Force in 

Cyprus; UNFICYP), které měly za cíl stabilizovat situaci.  Stále trvající politické napětí na 

ostrově následně zneužili v roce 1974 řeckokyperští pravicoví extremisté, kteří se 

s podporou řecké junty pokusili o vojenský puč. Turecko na tuto akci reagovalo vysláním 

svého vojska na Kypr. Cílem první kapitoly je tak nastínit historický vývoj ostrova Kypr 

s důrazem na vliv britské zahraniční politiky v této oblasti. Se znalostmi těchto souvislostí 

lze následně lépe pochopit úlohu Velké Británie v kyperském konfliktu.  

1.1 Kypr pod britskou koloniální nadvládou 

Kypr se stal již v dávné minulosti častým cílem námořních výpadů. Jako první národ se na 

Kypru, geograficky se nacházejícím mezi Asií, Evropou a Afrikou, usadili ve třetím 

tisíciletí před naším letopočtem Řekové. Nicméně v roce 1571 získala ostrov Osmanská 

 
7 Štěpánek, „Severní Kypr: zpátky na start?“, https://www.iir.cz/article/severni-kypr-zpatky-na-start. 

https://www.iir.cz/article/severni-kypr-zpatky-na-start


 

 

3 

říše.8 V důsledku toho došlo k výraznému přírůstku tureckého obyvatelstva na tomto 

území. V druhé polovině 19. století zaznamenala Osmanská říše mocenský úpadek, a proto 

se v rámci modernizace rozhodla jednotlivé části svého území spojit do větších celků, aby 

mohla jejích správa probíhat jednodušeji a především efektivněji. Z toho důvodu byl v roce 

1868 Kypr zahrnut do tzv. vilájetu Archipelágu. S tímto systémem centrálního řízení se 

zároveň výrazně zvýšila osmanská kontrola nad územím Kypru, s čímž tamní obyvatelé 

nesouhlasili, a proto se za podpory Velké Británie po dvou letech od vilájetu 

osamostatnili.9 Mocenské slábnutí Osmanské říše tudíž dopomohlo tomu, aby Velká 

Británie Kypr postupně začlenila do své sféry vlivu. 

Britská vláda od 40. let 19. století zkoumala možnosti strategického využití 

východního Středomoří a Blízkého východu, přesto Kypr příliš nebrala do svých úvah o 

vojenském významu pro Velkou Británii.10 Kypr nebyl z počátku vnímán jako místo 

vhodné pro výstavbu vojenské základny k bojovým operacím z toho důvodu, že se na 

ostrově nenacházel žádný přístav s dostatečně hlubokými pobřežními vodami. Velká 

Británie v té době již využívala lodní stanice na Maltě či Gibraltaru, čímž si plně zajistila 

svou obchodní trasu s Indií. Motivací pro zisk ostrova, tak bylo především to, aby si Rusko 

také nezajistilo ve středomořském regionu strategickou oblast, a neohrožovalo tak 

popřípadě Velkou Británii.11 

Expanzivní politika Ruska na území Balkánu vedla v letech 1877 až 1878 k rusko-

osmanské válce. Nakonec i přes nepřímou podporu Turků ze strany Velké Británie, 

Osmanská říše ve válce prohrála. Devět dní před Berlínským kongresem došlo k dohodě 

mezi Osmanskou říší a Velkou Británií. Dne 4. června 1878 tak připadla správa Kypru 

Velké Británii, která výměnou přislíbila případnou pomoc v obraně asijských provincií 

Osmanské říše před Ruskem. I když byl tedy od roku 1878 Kypr spravován Velkou 

Británií, stále formálně zůstal součástí Osmanské říše.12 Britská vláda tak musela 

 
8 Maria Hadjipavlou-Trigeorgis a Lenos Trigeorgis, „Cyprus: an evolutionary approach to conflict 

resolution“, Journal of Conflict resolution 37, č. 2 (1993): 343, http://www.jstor.org/stable/174526 (staženo 15. 

září 2020). 
9 Václav Ježek, „Kypr mezi Velkou Británií a Tureckem: rozdíly v koloniální politice“, in Prekolonialismus, 

kolonialismus a postkolonialismus: impéria a ti ostatní ve východní a jihovýchodní Evropě, ed. Stanislav 

Tumis a Hanuš Nykl, (Praha: UNIVERZITA KARLOVA, FF, 2015): 41. 
10 Koura, Rozdělený ostrov, 29-31. 
11 Evanthis Hatzivassiliou, „Cold War Pressures, Regional Strategies, and Relative Decline: British Military 

and Strategic Planning for Cyprus, 1950-1960“, The Journal of Military History 73, č. 4 (2009): 1146, 

https://www.proquest.com/ (staženo 4. září 2020).  
12 Antonis Klapsis, „The Strategic Importance of Cyprus and the Prospect of Union with Greece, 1919–1931: 

The Greek Perspective“, The Journal of Imperial and Commonwealth History 41, č. 5 (2013): 765-766, 

http://www.jstor.org/stable/174526
https://www.proquest.com/
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dodržovat podmínku, podle níž Osmanská říše každý rok dostávala od Velké Británie sto 

tisíc britských liber.13  

Pod nadvládou Velké Británie získal ostrov v krátké době částečnou autonomii, 

která spočívala ve vytvoření orgánu, složeného z velké části kyperským obyvatelstvem. 

Správa země ze strany Velké Británie tak byla zprvu vnímána pozitivně, a to především 

řecky mluvícími ortodoxními křesťany, kteří tvořili v zemi většinu. Doufali, že pokud již 

Kypr nebude součástí Osmanské říše, otevře se mu tak cesta k připojení k Řecku. Pro tuto 

myšlenku existuje z řečtiny převzatý pojem, tzv. enosis, neboli myšlenka o sjednocení 

všech Řeku do jednoho státu. Jelikož bylo cílem celosvětové spojení všech Řeků, získalo 

toto hnutí přívržence i v dalších oblastech s řeckou komunitou. K rozmachu hnutí přispíval 

fakt, že někteří britští politikové již dříve veřejně podporovali boj za řeckou nezávislost a 

následně též enosis.14 

Při vypuknutí první světové války v roce 1914 bojovala Osmanská říše proti Velké 

Británii. Z toho důvodu se britská vláda rozhodla válečný konflikt využít k oznámení 

anexe, a Kypr se tak stal oficiálně součástí Britského impéria.15 Zároveň začala Velká 

Británie více uvažovat o strategickém významu Kypru z hlediska vojenství. I když se Kypr 

aktivně nezapojil do žádné vojenské operace první světové války, tak byl využit pro 

zásobování britské armády.16 Také Kypr sloužil k získávání informací prostřednictvím zde 

vybudované elektronické zpravodajské základny. Nicméně jako velice problematické se 

nakonec ukázaly především špatné vztahy ve společnosti na Kypru, kdy neloajální 

Kypřané spolupracovali se státy Osy, a docházelo tak ke špionáži.17 Status Kypru, jakožto 

jedné z kolonií v rámci Britského impéria, byl potvrzen i v poválečné Sèvreské mírové 

smlouvě, podepsané 10. srpna 1920 mezi státy Dohody a Osmanskou říší. 

V roce 1923 byla podepsána smlouva v Lausanne, na jejímž základě byla 

ustanovena Turecká republika. Touto smlouvou se tak nový stát oficiálně zřekl vlastnictví 

 

http://dx.doi.org/10.1080/03086534.2013.789275 (staženo 12. října 2020). 
13 Charles Woolley, „Background to Cyprus“, World Affairs 117, č. 4 (1954), 102. 
14 Ker-Lindsay, The Cyprus Problem: What Everyone Needs to Know (Oxford: Oxford University Press, 

2011), 14-15, http://dx.doi.org/10.1093/wentk/9780199757169.001.0001 (staženo 1. listopadu 2020). 
15 Woolley, „Background to Cyprus“, 102. 
16 Klapsis, „The Strategic Importance of Cyprus and the Prospect of Union with Greece, 1919–1931“, 767-

770. 
17 Andrekos Varnava, „British Military Intelligence in Cyprus during the Great War“, War in History 19, č. 3 

(2012): 357, https://doi.org/10.1177%2F0968344511430774 (staženo 2. listopadu 2020). 

http://dx.doi.org/10.1080/03086534.2013.789275
http://dx.doi.org/10.1093/wentk/9780199757169.001.0001
https://doi.org/10.1177%2F0968344511430774
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Kypru.18 Ankara zároveň požádala kyperské Turky, aby se odstěhovali do Turecka. 

Nicméně z důvodu nižší životní úrovně v Turecku a vysokých poplatků za tzv. odchodné, 

které Velká Británie zavedla, většina z nich zůstala žít na Kypru.19 Následně se v roce 

1925 stal Kypr tzv. korunní kolonií Velké Británie, čímž se odstranily veškeré formální 

pozůstatky osmanské nadvlády nad ostrovem. To vzbudilo u kyperských Řeků novou vlnu 

snah o připojení k Řecku. Velká Británie nicméně takové požadavky dále razantně 

odmítala, což roku 1931 vyvolalo první výrazný protestní čin, a to v podobě úmyslného 

zničení vládní budovy kyperskými Řeky.20 Aby se tato událost v budoucnosti neopakovala, 

a přívrženci enosis neměli možnost veřejně prosazovat své myšlenky, byla britskou 

správou nastolena restriktivní opatření. Došlo tak především k zrušení politických stran, 

zákazu vyvěšování řecké vlajky, či zavedení cenzury tisku.21  

 Ve 30. letech zároveň začala britská vláda aktivně projednávat v parlamentu 

možnost vytvoření námořní základny na Kypru. K urychlení diskuze přispěla především 

Etiopská krize, při které se ukázala zranitelnost Malty jakožto hlavní základny britského 

královského námořnictva ve Středozemí. Velká Británie zároveň měla v probíhající 

Etiopské válce strach z leteckých útoků ze strany znepřátelené Itálie, a tak se Kypr 

zpočátku jevil jako vhodná alternativa k Maltě. Nicméně ve chvíli, kdy došlo v roce 1936 

k podepsání anglicko-egyptské smlouvy, v jejímž rámci Velká Británie mohla nadále 

zachovat své vojenské jednotky v oblasti Suezského průplavu, a tím tedy kontrolovat tuto 

oblast, Kypr ztratil na významu. Námořní základna Alexandrie sloužila Velké Británii díky 

své blízkosti k Suezskému průplavu jako hlavní opora v tomto regionu.22  

V důsledku druhé světové války se stav britského hospodářství zhoršil, a tak se 

britská vláda rozhodla svoji angažovanost ve východním Středomoří snížit. To bylo 

důležitým milníkem pro to, aby se začaly o tuto strategickou oblast zajímat také Spojené 

státy americké. Otevřela se diskuze finanční a hospodářské pomoci ze strany Washingtonu, 

která by pomohla zemím se zhoršenou ekonomickou situací. Za tímto účelem byla v roce 

1947 vyhlášena Trumanova doktrína, v jejímž rámci americký prezident Harry S. Truman 

přislíbil finanční podporu také Řecku a Turecku. Záhy Řecko i Turecko začalo být čím dál 

 
18 Woolley, „Background to Cyprus“, 102. 
19 Ker-Lindsay, The Cyprus Problem: What Everyone Needs to Know, 16-17. 
20 Ježek, „Kypr mezi Velkou Británií a Tureckem“, 50-51. 
21 Ker-Lindsay, The Cyprus Problem: What Everyone Needs to Know, 17. 
22 Manolis Koumas, „Patterns of the Future? British Mediterranean Strategy and the Choice Between 

Alexandria and Cyprus 1935–8“, The International History Review 33, č. 3 (2011): 497-498, 

https://www.jstor.org/stable/23033195?seq=1 (staženo 2. listopadu 2020). 

https://www.jstor.org/stable/23033195?seq=1
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závislejší na vojenské a ekonomické pomoci ze strany Spojených států, což výrazně 

oslabilo výsadní postavení Velké Británie v této oblasti. V období většího mezinárodního 

napětí po vypuknutí konfliktu v Koreji v roce 1950 požádalo Řecko i Turecko o vstup do 

Severoatlantické Aliance, aby v případě útoku mohly počítat s pomocí ze strany Západu. 

Přes počáteční váhání Spojených států byl požadavek odsouhlasen a Turecko i Řecko se 

staly v únoru 1952 členy NATO. To bylo důležitým mezníkem k tomu, aby se státy začaly 

projevovat důrazněji i v zahraniční politice. V důsledku výrazného prosazování svých 

zájmů nicméně následně došlo také k zhoršení řecko-tureckých vztahů.23 

V 50. letech začal vojenský význam Kypru u britských politiků růst z několika 

důvodů. Někteří mezi ně řadí jak technologické pokroky a zvyšující potenciál základen na 

Kypru, tak také relativní mocenský pokles Velké Británie.24 Ten byl výrazně ovlivněn 

politickým vývojem v Egyptě, kde důstojníci v roce 1952 svrhli krále a vyhlásili 

nezávislou republiku. Egyptská armáda si v následujících letech čím dál více upevňovala 

svou mocenskou pozici a ostře se vymezovala vůči britské přítomnosti v zemi. Po zvolení 

důstojníka Gamála Ab dan-Násira egyptským prezidentem v roce 1956, britská vojenská 

přítomnost v Egyptě definitivně skončila.25 Velká Británie tak ztratila významné základny 

u Suezského průplavu a Palestiny, a musela tak vyřešit, kam své vojenské ústředí a nová 

trysková letadla umístí.26 Důležitost ostrova pro Velkou Británii v této době zdůraznil 

Chales Wooley ve svém prohlášení z roku 1954. Tento bývalý britský guvernér na Kypru 

v něm uvedl, na čem se britský parlament v nedávném jednání, kde se řešila budoucnost 

Kypru ve vztahu k Velké Británii, shodl. Sice se v něm nehovořilo přímo o výstavbě 

vojenských základen na ostrově, ale několikrát byla zmíněna výrazná potřeba Velké 

Británie udržet si ostrov pod svou nadvládou, a to právě z důvodu nedávných politických 

změn v oblasti Suezského průplavu. V oficiálním prohlášení byl také jasně odmítnut 

požadavek kyperských Řeků na enosis.27  

Padesátá léta přinesla zásadní změny i v kyperské společnosti. V roce 1950 byl 

arcibiskupem řecké ortodoxní církve zvolen Makarios III., který se následně začal 

politicky angažovat ve snaze za nezávislost země.28 V témže roce byl také uskutečněn 

 
23 Koura, Rozdělený ostrov, 48-54. 
24 Hatzivassiliou, „Cold War Pressures, Regional Strategies, and Relative Decline“, 1163. 
25 Koura, Rozdělený ostrov, 55. 
26 Hatzivassiliou, „Cold War Pressures, Regional Strategies, and Relative Decline“, 1164. 
27 Woolley, „Background to Cyprus“, 103. 
28 Petr Štěpánek, „Severní Kypr: zpátky na start?“, https://www.iir.cz/article/severni-kypr-zpatky-na-start. 

https://www.iir.cz/article/severni-kypr-zpatky-na-start
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plebiscit, ve kterém 96 % kyperských Řeků vyjádřilo svou podporu pro připojení Kypru 

k Řecku.29 Po tom, co britská vláda znovu odmítla jednat o udělení nezávislosti Kypru a 

zároveň byl také zamítnut požadavek na zařazení kyperské otázky na program jednání 

Valného shromáždění OSN v roce 1954, se Makarios II. rozhodl svolit k variantě ukončení 

koloniální nadvlády ozbrojenou cestou.30 Za tímto cílem byla založena v roce 1955 

kyperskými Řeky guerillová skupina s názvem Národní organizace kyperských bojovníků 

(Ethniki Organosis Kyprion Agoniston; EOKA), která si dala za cíl svržení britské 

nadvlády a následné připojení Kypru k Řecku. Kyperští Turci ji nepodporovali, protože se 

neohlížela na jejich zájmy. Spor mezi oběma etniky se dále prohluboval tím, že se britská 

vláda rozhodla propustit řeckokyperské úředníky ze služebního poměru práce, a to 

z důvodu jejich členství ve skupině EOKA. Na jejich místa byli následně dosazeni kyperští 

Turci.31 V roce 1956 začala EOKA podnikat první útoky na tureckou komunitu na ostrově. 

V důsledku toho se část kyperských Turků rozhodla spojit své síly a vytvořit tajné hnutí 

VOLKAN, v následujícím roce přetvořené v Turecké hnutí odporu (Türk Mukavemet 

Teşkilatı; TMT). To si vedle paramilitárního boje proti přívržencům EOKA a ochrany 

kyperských Turků dalo za cíl rozdělení Kypru, neboli tzv. taksim. Vytvoření těchto dvou 

antagonistických organizací dále rozdmýchávalo spory mezi oběma etniky, a rozdělovalo 

tak kyperskou společnost.32 

1.2 Velká Británie jako jedna ze tří garančních 

mocností Kyperské republiky a rozdělení ostrova 

Na konci 50. letech nastal výrazný obrat Velké Británie v postoji vůči kyperskému 

uspořádání. Zatímco od roku 1950 vláda pod kabinetem Winstona Churchilla a Sira 

Anthonyho Edena nepřipouštěla možnost ztráty Kypru, v roce 1957 nově zvolený premiér 

Harold Macmillian připustil eventuální vznik samostatné republiky v případě, že by britské 

základny na Kypru zůstaly zachovány. Tento vstřícnější přístup byl výrazně ovlivněn 

Suezskou krizí (1956), při které se Spojené státy ostře postavily proti anglo-francouzsko-

izraelské koalici a jejím plánům svrhnout režim Gamála Násira v Egyptě. Krize se začala 

vyostřovat především poté, co se egyptský prezident rozhodl znárodnit společnost 

 
29 S tímto nicméně nesouhlasili kyperští Turkové, pro které enosis nepřipadal v úvahu. 
30 Koura, Rozdělený ostrov, 77. 
31 Ker-Lindsay, The Cyprus Problem: What Everyone Needs to Know, 22. 
32 Koura, Rozdělený ostrov, 89. 
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Suezského průplavu, jejíž akcie vlastnily především britské a francouzské firmy. Spojené 

státy požadovaly po celé alianci ukončit plánovanou vojenskou operaci, a následně tak 

došlo k jejímu zastavení. Velká Británie se po tomto konfliktu zaměřila na obnovení 

vztahu se Spojenými státy a od této chvíle také již počítala se stažením se z Kypru, 

nicméně stále nebylo jasné, v jaké míře.33 

 Tuto otázku se pokusili vyřešit zástupci z Turecka, Řecka a Velké Británie při 

společném jednání v Londýně, ale k nalezení zdárného kompromisu nakonec nedošlo. 

Teprve jednání z roku 1959 přinesla uzavření tří mezinárodních dohod mezi Velkou 

Británií, Řeckem, Tureckem a zástupci turecké i řecké části Kypru. Zakládající smlouva 

ustanovila Kyperskou republiku, Garanční smlouva zaručila zachování územní integrity a 

Alianční smlouva měla zajistit mír a bezpečnost v souladu s Chartou OSN.34 Aby Velká 

Británie rezignovala na vlastnictví Kypru, bylo smluvně ustanoveno vytvoření britského 

zámořského území na ostrově. Na základě tří zmíněných smluv vyhlásil Kypr 16. srpna v 

roce 1960 nezávislost na Velké Británii.35  

 Tento proces byl také ovlivněn probíhající studenou válkou. Nejen pro Velkou 

Británii, ale tak i pro její spojence v rámci západního bloku bylo důležité, aby měli na 

tomto strategicky položeném ostrově nadále k dispozici vojenské základny. Především 

důležitý byl na základně Akrotiri umístěný výkonný radar britského Královského letectva 

(Royal Air Force; RAF), který sloužil k tomu, aby včas upozornil na případný sovětský 

útok.36 Tato britská stanice také byla využívána v rámci bezpečnostního systému NATO, 

aby chránila jižní křídlo Aliance.37 

 Aby měla obě etnika svou vlastní státní reprezentaci, musela být dodržena 

podmínka toho, že prezidenta si zvolí kyperští Řekové a viceprezidenta kyperští Turci. 

V čele nově vzniklé Kyperské republiky stanul Makarios III a viceprezidentem byl zvolen 

Fazıl Küçük.38 Také došlo k rozpuštění polovojenských organizací EOKA a TMT. 

Kyperští Turci přijmuli nově nastavené politické poměry velice pozitivně, ústava uzákonila 

jejich podíl ve vládě, který sice nebyl proporční ve vztahu k velikosti komunity, ale na 

 
33 Hatzivassiliou, „Cold War Pressures, Regional Strategies, and Relative Decline“, 1164. 
34 Štěpánek, „Severní Kypr: zpátky na start?“. 
35 Ministry of Interior, The Cyprus Problem: Historical Review and Latest Developments (Nicosia: Press and 

Information Office, 1995), 6. 
36 Koura, Rozdělený ostrov, 55. 
37 Andreas Constandinos, „Britain, America and the Sovereign Base Areas from 1960-1978“, Cyprus Review 

21, č. 2 (2009): 16-22, https://www.researchgate.net/ (staženo 2. prosince 2020). 
38 Štěpánek, „Severní Kypr: zpátky na start?“. 

https://www.researchgate.net/
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druhou stranu měli možnost zvolit viceprezidenta, který v určitých záležitostech zastupoval 

kyperskými Řeky zvoleného Makaria III. Naopak pro kyperské Řeky byla ústava převážně 

zklamáním. Nejenže museli sdílet moc ve vládě s kyperskými Turky, kteří tvořili méně než 

jednu pětinu populace na ostrově, ale ani se jim nesplnilo spojení s Řeckem. Z toho 

důvodu kyperští Řekové začali v roce 1963 prosazovat revizi ústavy. Navržené 

pozměňovací smlouvy byly sice zdůvodněny argumentem nutných změn pro hladší 

fungování ústavy. Nicméně turecká strana je jasně zamítla, protože omezovaly podíl na 

vládnutí kyperským Turkům. Po tomto rozhodnutí Turecka se vztahy mezi dvěma 

komunitami na ostrově výrazně zhoršily.39 Následná gradace konfliktu doprovázená 

násilím z obou stran si žádala řešení, a tak se Makarios III. v roce 1964 obrátil na 

Organizaci spojených národů, která poslala na Kypr mírotvorné jednotky, tzv. United 

Nations Peacekeeping in Cyprus (UNIFICYP).40 Tento sbor s původním cílem stabilizovat 

situaci na Kypru měl zůstat na ostrově pouze tři měsíce.41  

Množství útoků mezi kyperskými Řeky a Turky se sice po roce 1967 výrazně 

snížilo, ale naopak vyvstal nový problém. Makarios III. totiž veřejně odmítl sjednocení s 

Řeckem, což někteří radikální kyperští Řekové vnímali velice negativně a dříve velmi 

oblíbený Makarios III. již nebyl jako lídr přijímán bezpodmínečně. Bezpečnostní situace 

na Kypru se dále zhoršovala a militantní přívrženci enosis tajně obnovili řeckokyperskou 

polovojenskou organizaci, tentokrát vystupující pod názvem EOKA-B.42 Ani Athény již 

nebyly spokojeny s vládou ze strany Makaria III., kterého kritizovaly za držení politické 

moci ve vládě a za údajné sbližování se Sovětským svazem. Tento názor sdílel i 

Washington, který byl znepokojen rostoucím vlivem komunistické strany AKEL v zemi, a 

převážně proto přestal Kypr vojensky a ekonomicky podporovat. Z toho důvodu se v roce 

1961 Makarios III. rozhodl připojit Kypr k nově vzniklému Hnutí nezúčastněných států, a 

inklinoval k tzv. třetímu světu, např. Egyptu či Indii.43  

Snaha eliminovat vliv Sovětského svazu na Kypr vedla Řecko a Turecko 

k diskuzím o rozdělení země. Tato jednání následně ale zastavil vojenský puč v Řecku 

roku 1967.44 Až rok 1973 přinesl významné politické změny v řeckém, tureckém, ale i 

 
39 Ker-Lindsay, The Cyprus Problem: What Everyone Needs to Know, 29-34. 
40 Štěpánek, „Severní Kypr: zpátky na start?“. 
41 Ministry of Interior, The Cyprus Problem, 12. 

42 Ker-Lindsay, The Cyprus Problem: What Everyone Needs to Know, 41-42. 
43 Koura, Rozdělený ostrov, 120-121. 
44 Štěpánek, „Severní Kypr: zpátky na start?“. 
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kyperském prostředí, které způsobily rozdělení země v následujícím roce. V Řecku došlo 

k svržení dosavadního vůdce Georgia Papadopula a k moci se dostali reprezentanti 

extrémnějšího křídla řecké vojenské junty. Tato změna ovlivnila taktéž řeckou zahraniční 

politiku, která si dala za cíl definitivně vyřešit napjatou situaci a odstranit Makariův režim. 

V Turecku ve volbách téhož roku zvítězila Republikánská lidová strana a novým 

premiérem se stal sociálně demokraticky orientovaný Bülent Ecevita. I turecká vláda se 

rozhodla ve své zahraniční politice postupovat aktivněji, a to s cílem přeměnit Kyperskou 

republiku na federaci.45 Obě země tedy na začátku roku 1974 uplatňovaly již velmi 

radikální kurs v zahraniční politice a bylo otázkou času, kdy dojde k propuknutí politické 

krize. Poslední kapkou byl dopis od Makaria III, adresovaný řeckému prezidentovi, 

ve kterém obviňoval vládnoucí řeckou juntu jak z podpory teroristické organizace EOKA-

B, tak z přípravy jeho svržení. Jeho krok vyprovokoval vedoucí postavu řecké junty, 

generála Dimitriose Ioannidise, aby dal 15. července rozkaz k zahájení převratu.46 

Makarios III. byl tak nucen s pomocí Velké Británie emigrovat. Vlády se ujal 

ultranacionalistický člen organizace EOKA-B Nikos Sampson.47 

Řecko se sice pokusilo prezentovat tento radikální krok jako vnitrokyperskou 

revoluci, na níž Athény neměly jakýkoli podíl. Nicméně Turecko s cílem ochrany 

kyperských Turků dalo již 20. července 1974 příkaz své armádě k vylodění se na 

severokyperském pobřeží. Následující měsíc došlo k druhému vojenskému vystoupení ze 

strany Turecka, kdy se armáda dostala až k tzv. Attilově linii48 a zabrala tak 36 procent 

území Kypru. Postup turecké armády byl doprovázen masovým vyháněním kyperských 

Řeků na jih země. V reakci na to zahájili členové EOKA-B teror vůči kyperským Turkům, 

kteří tak byli nuceni uprchnout na Tureckem okupované území v severní části ostrova. Po 

výrazném zhoršení řecko-tureckých vztahů byla ze strachu před dalšími možnými střety 

utvořena nárazníková zóna s již zmíněnými oddíly z řad UNFICYP.49  

Smluvní závazky garanční mocnosti spolu s přítomností vojenských jednotek, ale 

také civilního obyvatelstva byly předpokladem k tomu, aby Velká Británie nějakým 

 
45 Pavel Hradečný, Řekové a Turci, nepřátelé nebo spojenci? (Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2000), 

108-111. 
46 Koura, Rozdělený ostrov, 235. 
47 Hradečný, Řekové a Turci, nepřátelé nebo spojenci?, 111. 
48 Attilova linie lemovala tzv. Zelenou linii, která byla vytvořena již při nepokojích z roku 1964, kdy musely 

být poslány mírotvorné jednotky OSN. Název Attilova linie vznikl podle operace Atilla, jak byla nazývána 

turecká invaze. 
49 Hradečný, Řekové a Turci, nepřátelé nebo spojenci?, 113-115.  
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způsobem začala jednat. Jelikož se britská vláda rozhodla vojensky nezasáhnout a řešila 

konflikt pouze na diplomatické úrovni, rozšířilo se mnoho konspiračních teorií o britské 

podpoře k turecké invazi.50  V tomto kontextu panuje zároveň mezi odborníky velká debata 

o tom, jaká byla role Velké Británie při rozdělení ostrova v roce 1974. William Mallinson 

se přiklání k názoru, že Velká Británie svou pasivitou nedodržela závazky garanční 

mocnosti, a tak Turecko mohlo bez jakéhokoli odporu provést invazi.51 Naopak Andreas 

Constandinos kritizuje veškeré konspirační teorie o podpoře Velké Británie k turecké 

invazi a zpochybňuje tento ostře vymezený a jednostranně hodnotící pohled na kyperskou 

krizi v roce 1974.52 

 Sice se ostrov definitivně rozdělil na dvě části, nicméně řecko-turecké vztahy 

zůstaly nadále velice napjaté. Turecko se ani v následujících letech nehodlalo smířit 

s ničím jiným než vytvořením federativního státu se dvěma komunitami. Docházelo tak 

z toho důvodu v 70. letech k dosidlování severní části tureckým obyvatelstvem a 

porušování lidských práv vůči zbývajícím zástupcům řecké komunity.53 Ani v následující 

letech nenašlo Řecko a Turecko společně řešení, které by vedlo ke sjednocení ostrova. Z 

toho důvodu dne 15. listopadu 1983 došlo k jednostrannému vyhlášení Severokyperské 

turecké republiky, jejímž prezidentem se stal Rauf Denktaş.54 Žádný jiný stát, s výjimkou 

Turecka, tuto republiku dodnes neuznal. 

 

 

 

 

 
50 John E. Burke, „Britain and the Cyprus crisis of 1974: conflict, colonialism and the politics of 

remembrance“, Doctoral Thesis in University of Newcastle upon Tyne (2015): 28, dostupné z 

https://ethos.bl.uk/OrderDetails.do?uin=uk.bl.ethos.757071 (staženo 12. dubna 2021). 
51 Více na William Mallinson, „Cyprus, Britain, the USA, Turkey and Greece in 1977: Critical Submission or 

Submissive Criticism”, Journal of Contemporary History (2009), https://www.academia.edu/. 
52 Více na Andreas Constandinos, „America, Britain and the Cyprus Crisis of 1974: Calculated Conspiracy or 

Foreign Policy Failure?”, Doctoral Thesis in University of East Anglia (2008), 

https://ethos.bl.uk/OrderDetails.do?uin=uk.bl.ethos.502104. 
53 „Special Research Report No. 3: Cyprus: New Hope after 45 Years on the Security Council Agenda“, 

Security Council Report č. 3 (2008): 5, https://www.securitycouncilreport.org/atf/cf/%7B65BFCF9B-6D27-

4E9C-8CD3-CF6E4FF96FF9%7D/Research%20Report%20Cyprus%204%20Sep%2008.pdf (staženo 16. 

prosince 2020). 
54 Štěpánek, „Severní Kypr: zpátky na start?“. 

https://ethos.bl.uk/OrderDetails.do?uin=uk.bl.ethos.757071
https://www.academia.edu/
https://ethos.bl.uk/OrderDetails.do?uin=uk.bl.ethos.502104
https://www.securitycouncilreport.org/atf/cf/%7B65BFCF9B-6D27-4E9C-8CD3-CF6E4FF96FF9%7D/Research%20Report%20Cyprus%204%20Sep%2008.pdf
https://www.securitycouncilreport.org/atf/cf/%7B65BFCF9B-6D27-4E9C-8CD3-CF6E4FF96FF9%7D/Research%20Report%20Cyprus%204%20Sep%2008.pdf
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2.Britské angažmá na Kypru jako jeden 

z faktorů při řešení kyperské otázky 

Velká Británie jakožto garanční mocnost s právem intervence, kontrolující na Kypru 

suverénní území s dvěma vojenskými základnami, dosud hrála významnou úlohu při 

diskuzích o kyperské otázce. Na tuto skutečnost bude práce nahlížet z pohledu teorie 

bezpečnostního dilematu55, která vysvětluje možné příčiny mezietnického napětí v určité 

oblasti. Jedním z faktorů jeho vzniku je dle této teorie také možnost intervence dalších 

zahraničně-poltických aktérů do vnitřních záležitostí státu a přítomnost vojenských sil 

cizích států v určité oblasti. Řecko, Turecko a Velká Británie má na základě Garanční 

smlouvy z roku 1960 vůči Kyperské republice stále intervenční právo. Zároveň se na 

ostrově mimo armády Kyperské republiky nachází také síly garančních mocností. K tomu 

je jednotky OSN kontrolují oblast demilitarizované zóny. Z toho důvodu je realistický 

koncept bezpečnostního dilematu aplikovatelný na tento případ.  

 Práce se zaměří na právní ukotvení britského suverénního území na ostrově. 

Klíčovým pramenem v tomto kontextu bude Zakládající smlouva KR a k ní připojené 

dodatky, v kterých byl v roce 1960 status britských vojenských základen definován. 

Analýza tohoto dokumentu bude sloužit k ilustraci toho, jakým způsobem upřednostnila 

Velká Británie během jednání o ustanovení Kyperské republiky vlastní strategické zájmy. 

Práce předpokládá, že pro jejich sledování totiž potřebovala základny na Kypru, a 

neohlížela se tak na to, jaké dopady bude mít její rozhodnutí na zájmy nově vzniklého 

státu. 

 Další část této kapitoly bude analyzovat výstupy z několika důležitých jednání o 

kyperské otázce. Především mě v tomto kontextu zajímá, jestli byla britská vláda při 

procesu nakloněna mírovým řešením, či naopak společná jednání spíše komplikovala. 

V minulosti bylo zorganizováno pod záštitou OSN již mnoho konferencí, při kterých se 

zainteresovaní představitelé snažili nalézt společné východisko. Poslední takové jednání se 

konalo roku 2017 v Crans Montaně. Sice na ní nebyl nalezen finální postup řešení 

problému, ale zahraničně-političtí aktéři se usnesli na základních principech, na které 

 
55 Jan Eichler, „Bezpečnostní dilema“, in Mezinárodní bezpečnost na počátku 21. století, ed. Josef Janošec 
(Praha: Ministerstvo obrany České republiky, 2006), 28-29. 
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případně mohou v dalších jednáních navázat. Poslední téma, které řešili představitelé 

britské a kyperské vlády u vyjednávacího stolu, byl výsledek referenda z roku 2016 ve 

Velké Británii. Při něm si totiž Britové odhlasovali vystoupení země z EU. 

2.1 Teorie bezpečnostního dilematu v kontextu 

britského angažmá na Kypru 

Dosažení znovusjednocení ostrova komplikuje otázka nastavení bezpečnostního systému 

Kypru, aby v případě vnitřního konfliktu, či vnějšího ohrožení byla zajištěna bezpečnost 

kyperských obyvatel. Bezpečnostní otázka je tématem jednoho ze základních pojmů 

realistické školy teorie mezinárodních vztahů, tzv. bezpečnostního dilematu. Tvůrce 

konceptu John Herz tvrdí, že nebezpečí v určité oblasti vzniká ve chvíli, kdy se jedna 

strana rozhodne posílit svou bezpečnost vůči druhé straně konfliktu, nicméně jeho reakce 

způsobí opačný efekt, a to zhoršení bezpečnostní situace v oblasti. Herz také v tomto 

kontextu dodává, že obě strany v tu chvíli očekávají nejhorší možný vývoj. Na základě 

těchto emocí následně nastává stále se opakující proces relativního posilování a oslabovaní 

bezpečnosti států. Tento stav nazývá tzv. spirálovitým procesem (spiral process). Tematika 

bezpečnostních dilemat byla často akcentována v období studené války, kdy spirála 

opatření a protiopatření prohlubovala vzájemnou nedůvěru mezi Východem a Západem. 

Nicméně její aktuálnost trvá dodnes, a to především v multietnických státech, protože zde 

častěji nastává situace, kdy se jedno etnikum rozhodne upevnit svou pozici v zemi 

opatřením, které vyvolá u druhého pocity strachu o své fyzické bezpečí, či mocenské 

postavení.56 

Bezpečnostní dilema se odvíjí v závislosti na situaci v konkrétní zemi. Nicméně 

mezi časté faktory realisté řadí výrazně protichůdné úmysly jednotlivých etnických skupin, 

větší míru loajality a pocitu soudržnosti v rámci komunit, předchozí historii mezietnického 

napětí, vliv dalších zahraničně-politických aktérů, či celkově velké množství konfliktů a 

krizí probíhajících v mezinárodním měřítku. Výsledkem analýzy Pavlose I. Koktsidise, 

který tyto teoretické aspekty aplikoval na vyjednávání o kyperské otázce, bylo tvrzení, že 

bezpečnostní dilema má vliv na mezietnické napětí na Kypru a projevuje se především 

vzájemným podezříváním kyperských komunit. Obě strany totiž očekávají ohrožení své 

bezpečnosti v zemi, a tak zavádí různá ochranná opatření, která ale toto riziko hrozby 

 
56 Eichler, „Bezpečnostní dilema“, 28-29. 
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následně vyvolají.57 V tomto kontextu hraje důležitou roli celkové rozložení vojenských sil 

jednotlivých států a OSN na ostrově, které v této oblasti zajišťuje určitou rovnováhu sil, ale 

zároveň způsobuje u jednotlivých stran strach o svou vlastní bezpečnost v zemi. Z toho 

důvodu je otázka bezpečnostních záruk tak problematickým bodem v jednáních.  

Od turecké invaze v roce 1974 se na severu ostrova nachází necelých 40 tisíc 

tureckých vojáků a Ankara odmítá požadavky kyperské vlády na jejich odchod. Přítomnost 

tureckých vojenských sil na ostrově je dle tvrzení premiéra SKTR Huseyina Özgürgüna 

nezbytná, zajišťuje totiž aktuální mírový stav v zemi. Jejich odchod by naopak vytvořil 

prostor pro konflikt.58 Jako protiváhu, Athény na ostrově také svou vojenskou sílu 

ponechávají, a to v rozsahu přibližně tisíce vojáků.59 Informace o počtech vojáků v 

armádních složkách KR (Ethnikí Frourá) a SKTR (Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı) se 

v rámci různých zdrojů výrazně odlišují. Nicméně předpokládá se, že tureckokyperská 

vláda spoléhá v případě ohrožení na pomoc ze strany tureckých vojáků. Z toho důvodu 

tvoří armádní složka KR výrazně vyšší číslo rezervních vojáků. Zároveň jsou na ostrově 

přítomny ještě dvě zahraniční vojenské síly. Mírové jednotky OSN (UNFICYP) s asi 744 

vojáky se nachází v již zmíněné tzv. Zelené linii, která tvoří nárazníkovou zónu mezi 

komunitami na ostrově.60 Na území britského suverénního území aktuálně slouží přibližně 

1 600 britských vojáků.61 V tomto kontextu někteří odborníci uvažovali o britských 

vojenských jednotkách jakožto armádní složce k zajištění míru na ostrově. Nicméně Ker-

Lindsay argumentuje tím, že Velká Británie jakožto garanční mocnost není schopna 

nabídnout KR či následně sjednocenému státu mír. Mohly by samozřejmě být podniknuty 

kroky k modernizaci britských sil na ostrově, ale to by bylo jednak velice nákladné, ale 

také Velká Británie nemá k takovému rozhodnutí politické, a ani strategické důvody.62 

 
57 Pavlos Ioannis Dr. Koktsidis, „Negotiating Under the Security Dilemma A Loss-Framed Approach to 

the Question of Cyprus", Peace and Conflict Studies 24, č. 1 (2017): 25, https://www.researchgate.net 
(staženo 12. ledna 2021). 
58„Withdrawal of Turkish troops will cause conflict, says Ozgurgun“, Cyprus Mail, 19. června 2017, 

https://cyprusmail.com/2017/06/19/withdrawal-turkish-troops-will-cause-conflict-says-ozgurgun/ (staženo 

12. ledna 2021). 
59 „Cyprus Talks: Erdogan dismisses full Turkish troop withdrawal“, BBC, 13. ledna 2017, 
https://www.bbc.com/news/world-europe-38609828 (staženo 20.02.2021). 
60 „UNFICYP FACT SHEET“, UN Peacekeeping,  https://peacekeeping.un.org/en/mission/unficyp (staženo 

15. března 2021). 
61 „European Defence Information“, Armed Forces of UK, 
http://www.armedforces.co.uk/Europeandefence/edcountries/countrycyprus.htm (staženo 12. 
února.2021). 
62 James Ker-Lindsay, „The Security Dimensions of a Cyprus Solution“, Hellenic Observatory Papers on 

Greece and Southeast Europe č. 19 (2008): 21, https://www.researchgate.net (staženo 12. ledna 2021). 

https://www.researchgate.net/
https://cyprusmail.com/2017/06/19/withdrawal-turkish-troops-will-cause-conflict-says-ozgurgun/
https://www.bbc.com/news/world-europe-38609828
https://peacekeeping.un.org/en/mission/unficyp
http://www.armedforces.co.uk/Europeandefence/edcountries/countrycyprus.htm
https://www.researchgate.net/
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 Spirálovitý proces bezpečnostního dilematu nastal ihned po vzniku KR. Velká 

Británie si byla vědoma strategického významu ostrova z pohledu zahraniční politiky, a 

proto pro ni bylo prioritou, aby si i nadále ponechala část kyperského území, a tím i 

kontrolu v širším regionu. Tento požadavek britské vlády tak měl při společných jednání 

zásadní vliv na výsledné znění Zakládající smlouvy KR, a především připojených dodatků, 

které konkrétní práva a povinnosti Velké Británie na Kypru vymezily. Pokud by totiž 

nebyly tyto vojenské nároky Velká Británie smluvně ošetřeny, tak by se britská vláda své 

suverenity nad ostrovem nevzdala. Tento argument podporují i společná jednání o 

kyperské nezávislosti, která byla kvůli odmítavému postoji Velké Británie mnohokrát 

pozastavena. Nicméně po následné shodě všech zainteresovaných aktérů byla vymezena 

celková plocha 98 čtverečních mil pro britské suverénní území, což odpovídá 2,75 procent 

celkového území Kypru.63 Jelikož jde o svébytný případ, tak je právní status v článku č. 1 

Zakládající smlouvy uveden jako tzv. sui generis, tedy status „svého druhu“.64 Výjimečné 

postavení vojenských základen v mezinárodním měřítku dokládá i fakt, že za jejich správu 

nezodpovídá OSN, ale Ministerstvo obrany Velké Británie.65  

 V příloze dodatků Zakládající smlouvy lze nalézt, že Velká Británie nezískala 

pouze vojenské základny na ostrově, ale zároveň byly stanoveny další oblasti, ve kterých 

platí tzv. rozšířené právo. Na základě druhé části doplňku B se toto právo vztahuje na 

možnost jednorázového využití i dalšího území Kypru, pokud je to nezbytně nutné pro 

efektivní fungování vojenských základen.66 Pozornost si také zaslouží sekce č. 4 doplňku 

B, ve které je Velké Británii uděleno právo využívat veškerou ostrovní infrastrukturu, 

včetně silnic, přístavů a letišť, umožňující tak volný pohyb jejích pozemních, vzdušných a 

námořních ozbrojených sil. Tato sekce je zároveň doplněna o právo Velké Británie 

pohybovat se ve vzdušném prostoru Kypru bez předchozí konzultace s kyperskou vládou.67 

Celý dokument je zakončen požadavkem kyperské vlády na případné předání britského 

území výhradně Kyperské republice, a nikoli žádné jiné straně.68 

 Britská vláda ve svém vyjádření na konci přílohy vyjadřuje souhlas s tím, že smí 

využívat přidělené území na ostrově pouze k vojenským účelům, a nejedná se tak o 

 
63 Andreas Stergiou, „The Exceptional Case of the British Military Bases on Cyprus“, Middle Eastern Studies 
51, č. 2 (2015): 291, http://dx.doi.org/10.1080/00263206.2014.947283 (staženo 12. února 2021). 
64 „No. 5476 Treaty“, 10. 
65 Stergiou, „The Exceptional Case of the British Military Bases on Cyprus“, 285. 
66 „No. 5476 Treaty“, 24. 
67 Ibid., 28. 
68 Ibid., 174. 

http://dx.doi.org/10.1080/00263206.2014.947283
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kolonii. Dále je zde zmíněn zákaz výstavby jakékoli bariéry, která by fyzicky oddělovala 

základny od zbytku území, či založení jakéhokoli podnikatelského projektu, který by svou 

činností poškozoval ekonomiku země. Britská vláda se také podepsáním dodatků 

k smlouvě zavázala, že nepovolí trvalé usídlení britských obyvatel na tomto území.69 Podle 

odborníků tato ustanovení ve skutečnosti poukazují na postkoloniální mocenský vztah70 

mezi Velkou Británií a KR. Jeho vytvoření demonstrují i na tom, jak je Zakládající 

smlouva strukturována. Zatímco hlavní text stručně zmiňuje vznik britských vojenských 

základen na Kypru, až dodatky detailně vysvětlují mnohé další výhody, které Velká 

Británie uzavřením smlouvy na ostrově získala.71 Z pohledu bezpečnostního dilematu takto 

sepsaná smlouva může způsobit pochybnosti ohledně britského angažmá na kyperské 

straně v tom smyslu, že zapojení ostrova do případných vojenských operací Velké Británie 

může potenciálně uvést Kypr do konfliktu se třetí stranou, a tedy kyperské obyvatelstvo do 

stavu ohrožení. V praxi se to projevilo, když Velké Británie uvažovala o vojenském útoku 

proti Asadova režimu v syrské občanské válce od roku 2013. Využitím základen na Kypru 

vyvstala obava kyperských obyvatel z možného syrského protiútoku, protože Syřané 

disponovali balistickými raketami s doletem na Kypr, které zároveň mohly nést chemické 

zbraně. Jelikož v blízkosti základen žije kyperské obyvatelstvo, mohl mít takový útok 

fatální následky.72  

V tomto kontextu je důležitým dokumentem také Garanční smlouva z roku 1960, 

která byla připojena k Zakládající a Alianční smlouvě Kyperské republiky. V článku č. 4 si 

garanční mocnosti vyhradili v případě potřeby právo jednat s cílem dosažení nezávislosti, 

územní integrity a bezpečnosti země.73 Na základě bezpečnostního dilematu je znění této 

smlouvy v otázce zachovaní míru na Kypru hlavním problematickým bodem, protože dává 

prostor k vytvoření mezietnického napětí ve třech rovinách. Podle politologa Barryho R. 

Posena poškozuje znění této smlouvy rovnováhu na ostrově, protože dává prostor 

k vytvoření strachu z upřednostňování některé z komunit.74 V případě Turecka a Řecka je 

jasné, kterou z komunit budou v jednáních pokaždé podporovat. Nicméně do této otázky 

promlouvá i třetí garanční stát, a to Velká Británie. Turecká vláda tak může v procesu 

 
69 „No. 5476 Treaty“, 162. 
70 Obecné označení pro období, které následovalo po získání nezávislosti bývalých kolonií.  
71 Stergiou, „The Exceptional Case of the British Military Bases on Cyprus“, 286. 
72 Ivan Majchút, „Vplyv významných externých aktérov na riešenie cyperského konfliktu“, Politické vedy 21, 

č. 1 (2018): 71. 
73  „No. 5475“, 6. 
74 Koktsidis, „Negotiating Under the Security Dilemma“, 17. 
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řešení kyperské otázky předjímat, že Velká Británie jakožto tradiční spojenec Řecka se 

bude v rozhodnutích otevřenější vůči řeckokyperským návrhům. V tomto kontextu může 

také hrát roli, že Velká Británie dodnes SKTR neuznala. Mimo to je intervenční právo 

jedním z faktorů pro vytvoření bezpečnostního dilematu. Za zvlášť riskantní může být 

považováno právo vojenské intervence. Takový zásah do vnitřních záležitostí země může 

být jednak naplánovaný na základě špatného vyhodnocení situace jednou z garančních 

mocností, ale především často přináší následky, kdy zhorší bezpečnostní situaci v celé 

oblasti, a přímo tedy ohrozí civilisty.  

S tím zároveň souvisí třetí rovina této problematiky, a to nedostatečné právní 

ošetření intervenčního práva v Garanční smlouvě. V jejím znění není detailně vymezeno, 

za jakých okolností je umožněno garančními mocnostmi ozbrojenou intervenci uskutečnit, 

ani jaká má mít tento krok pravidla. Text smlouvy naopak vytváří prostor pro různé 

možnosti interpretace stranami konfliktu. Příkladem toho je invaze ze strany Turecka 

v roce 1974. Zatímco si turecká vláda vyložila vojenský puč na ostrově jako přímé 

ohrožení kyperských Turků a zahájila tak intervenci, vnějším světem byl takový krok 

vnímán jako okupace ostrova tureckým vojskem s cílem získání větší kontroly v této 

oblasti. Zároveň kyperská vláda tuto intervenci zhodnotila tak, že proběhla se souhlasem 

Velké Británie, která nedostála svých povinností jakožto garanční mocnosti.75 

2.2 Britské zámořské území na Kypru tématem 

mezinárodních jednáních o kyperské otázce  

V listopadu 2002 se v Turecku dostala k moci Strana spravedlnosti a rozvoje (Adalet ve 

Kalkınma Partisi; AKP), která mimo jiné usilovala o přistoupení Turecka do EU. Ve 

stejném roce se zároveň summit EU v Kodani usnesl, že vyřešení kyperské otázky je 

nutným předpokladem k přijetí Turecka do EU. Vláda AKP proto apelovala na 

tureckokyperskou vládu, aby spor začala aktivně řešit.76 V souvislosti s přistoupením 

Kyperské republiky do EU v roce 2004 předložil generální tajemník OSN Kofi Annan 

 
75 Více Charles Demetriou, „Divide and rule Cyprus? Decolonisation as process“, Commonwealth & 
Comparative Politics 57:4 (2019): 403-420, 
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/14662043.2019.1597428. 
76 Przemyslaw Osiewicz, „Turkey and Its Position on the Cyprus Question Since 1974“, Rocznik Integracji 
Europejskiej č. 7 (2013): 121-125, https://www.researchgate.net (staženo 12. ledna 2021). 

https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/14662043.2019.1597428
https://www.researchgate.net/
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vypracovaný finální návrh s cílem znovusjednocení Kypru, tzv. Annanův plán V.77. Velká 

Británie uvedla, že se v případě přijetí Annanova plánu vzdá téměř poloviny svého území 

na ostrově ve prospěch sjednoceného Kypru.78 Nicméně společná jednání ukázala, že 

především otázka garančních záruk stále představuje pro obě kyperské komunity sporný 

bod. Zatímco řeckokyperští politici v řešeních upřednostňovali úplné zrušení jakéhokoli 

záručního systému, tureckokyperská strana se přikláněla k pokračování Garanční smlouvy 

ve stejném znění.79 Odlišné postoje se tak projevily i v následném referendu. Zatímco se 

většina kyperských Turků vyjádřila k návrhu kladně, 75 % řeckokyperské komunity plán 

odmítlo.80 Ten totiž dle jejich tvrzení nezohlednil právě řeckokyperský požadavek na revizi 

Garanční smlouvy.81  

 V roce 2004 se KR stala i bez vyřešení kyperské otázky členem EU, s tím že 

všechny členské státy uznaly vládu KR jako jedinou legitimní vládu na ostrově. Na území 

SKTR bylo uplatnění unijního acquis communautaire82 pozastaveno do vyřešení konfliktu. 

Podle tzv. nařízení o demarkační linii83 bylo rozhodnuto, že vstup zboží ze SKTR do KR 

bude podléhat přísnému režimu s obchodními překážkami. Naopak pro KR a oblast 

britských základen na Kypru byla v roce 2003 sjednána ustanovení, k naleznutí v tzv. 

Protokol č. 3.84 V něm se pro britské suverénní území na Kypru použilo právo Evropské 

unie v oblastech, jako jsou cla, DPH, zemědělství a rybolov.85 Vstupem této oblasti do 

celní unie EU se tak zajistilo, že kyperští zemědělci, obdělávající půdu na britském území 

na Kypru, budou také moct prodávat své produkty v KR nebo je vyvážet do jiných 

 
77 „Annan Plan“, OSN, 31. března 2004, http://www.hri.org/docs/annan/Annan_Plan_April2004.pdf 
(staženo 12. ledna 2021).  
78 Michael Theodoulou, „The Peace Processes: 2004 Annan Plan“, Cyprus Mail, 29. prosince 2016, 
https://cyprus-mail.com/2016/12/29/peace-plans-2004-annan-plan/ (staženo 19. března 2021). 
79 Ahmet Sözen a Kudret Özersay, „The Annan Plan: State succession or continuity“, Middle Eastern Studies 
43, č. 1 (2007): 126, https://www.researchgate.net (staženo 12. ledna 2021). 
80 Ker-Lindsay, „The Security Dimensions of a Cyprus Solution”, 7. 
81 Hubert Faustmann, „The Cyprus Question Still Unsolved: Security Concerns and the Failure of the Annan 

Plan“, Südosteuropa Mitteilungen č. 6 (2004), 64-65, https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=255250 

(staženo 15. února 2021). 
82 Soubor společných práv a povinností, které jsou závazné pro všechny země EU jakožto členy EU.  
83 Stanovuje podmínky, za kterých mohou osoby a zboží tuto linii překročit z oblastí nekontrolovaných 

kyperskou vládou do oblastí kontrolovaných kyperskou vládou. Více „Nařízení Rady č. 866/2004“ na 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?qid=1481620173103&uri=CELEX:02004R0866-20150831. 
84 Paul McMahon, „Northern Cyprus“, Brexit (An Irish Guide), http://brexitlegal.ie/cyprus/ (staženo 28. 

února 2021).  
85 „Law of the SBAs“, Supporting our Community in Sovereign Base Areas Administration, 

https://www.sbaadministration.org/index.php/law-of-the-sbas (staženo 1. března 2021). 

http://www.hri.org/docs/annan/Annan_Plan_April2004.pdf
https://cyprus-mail.com/2016/12/29/peace-plans-2004-annan-plan/
https://www.researchgate.net/
https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=255250
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?qid=1481620173103&uri=CELEX:02004R0866-20150831
http://brexitlegal.ie/cyprus/
https://www.sbaadministration.org/index.php/law-of-the-sbas
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evropských zemí bez celních překážek.86 

 V tomto kontextu je důležité zmínit, že právě Velká Británie podporovala spolu s 

Řeckem nejaktivněji vstup Kyperské republiky do EU. Nicméně období, které následovalo 

po vstupu Kyperské republiky do EU, označuje Ker Lindsay jako jedno z nejsložitějších, 

co se týká vztahů Kyperské republiky a Velké Británie. Zhoršení vztahů přisuzuje 

především referendu o schválení Annanova plánu, které se konalo pouhý týden před 

vstupem Kyperské republiky do EU. Kyperská vláda si totiž vstupem do EU slibovala 

příznivější vyjednávací pozici vůči Turecku, které by v důsledku svých aspirací 

na připojení do EU, nakonec Kyperskou republiku uznalo. Nejen že se to neuskutečnilo, 

ale naopak byla kyperská vláda v témže roce vyzvána Velkou Británií v Evropské radě k 

tomu, aby své požadavky vůči Turecku zmírnila.87 Odmítnutí plánu kyperskými Řeky bylo 

dle projevu britského ministra pro evropské záležitosti Denise MacShaneho z roku 2004 

vnímáno negativně, protože ho Velká Británie považovala jako spravedlivé a účinné řešení 

kyperské otázky. 

„Domnívám se, že bylo velkou chybou, že kyperští Řekové v hlasování odmítli 

Annanův plán. Jsem pevně přesvědčen, že turečtí Kypřané, kteří zvolili mírové 

řešení kyperského konfliktu, by neměli být poškozeni tím, že kyperští Řekové 

odmítli plány urovnání OSN. Kyperští Turci prokázali své přání být v EU jako 

součást sjednoceného ostrova, a to samozřejmě nezůstane bez povšimnutí. Vláda 

Spojeného království se shodla na tom, že je třeba co nejrychleji podniknout kroky 

k ukončení izolace kyperských Turků.“88 

 Nicméně i řeckokyperská strana se v tomto období vyjadřovala k britskému 

angažmá na Kypru velmi negativně. Příkladem je projev ministra zahraničních věcí 

Kyperské republiky Markose Kyprianoua při návštěvě Londýna v roce 2008. Ve svém 

vyjádření prohlásil, že je v kyperské společnosti rozšířený názor, že Velká Británie 

nesplnila své závazky garanční mocnosti při turecké invazi. Z toho důvodu jsou kyperští 

Řekové přesvědčeni, že britská politika na Kypru je silně pro-turecká. Zároveň 

 
86 „Cyprus: Brexit and UK Sovereign Base Areas (update)“, UK Parliament, 9. září 2019, 

https://publications.parliament.uk/pa/cm201719/cmselect/cmeuleg/301-lxxi/30118.htm (staženo 24. července 

2021). 
87 James Ker-Lindsay, „A Difficult Transition to a New Relationship: Britain and Cyprus in the European 
Union“, Journal of Contemporary European Studies 15, č. 2 (2007): 198, 
https://doi.org/10.1080/14782800701499897 (staženo 5. března 2021). 
88 „What the World said After the Referenda“,Republic of Turkey-Ministry of Foreign affairs, 
https://www.mfa.gov.tr/what-the-world-said-after-the-referanda.en.mfa (staženo 12. července 2021). 

https://publications.parliament.uk/pa/cm201719/cmselect/cmeuleg/301-lxxi/30118.htm
https://doi.org/10.1080/14782800701499897
https://www.mfa.gov.tr/what-the-world-said-after-the-referanda.en.mfa
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poznamenal, že moderní evropský stát jako Kyperská republika již nepotřebuje žádné 

garanční mocnosti, protože současná situace je velmi odlišná od té v roce 1960. Také 

dodal, že Velká Británie a potažmo NATO čerpá mnoho výhod z provozu základen na 

Kypru, což by se mělo projevit větším vděkem a uznáním Velké Británie vůči Kyperské 

republice.89 

Negativní postoj řeckokyperské komunity k britskému angažmá na ostrově po 

neúspěchu Annanova plánu lze pozorovat i na výsledcích průzkumu veřejného mínění, 

který pod záštitou think tanku Centra pro evropská politická studia proběhl na Kypru 

v roce 2009. V něm se totiž mimo jiné autoři dotazovali, jak nahlížejí kyperští Řekové a 

Turci na přítomnost britských základen na Kypru. Ukázalo se, že 57 procent dotázaných 

z řad kyperských Turků vnímá pokračující přítomnost britských sil v oblasti základen jako 

nepřijatelné, u kyperských Řeků bylo procento ještě vyšší, konkrétně 74 procent.90 Zároveň 

historik John Burke hovoří o tom, že v mnoha jím vedených rozhovorech odpovídali 

kyperští respondenti tak, že Kypr pro Velkou Británii neznamená nic jiného než strategické 

místo ke kontrole Středního východu. Z toho důvodu je trvající rozdělení země pro Velkou 

Británii výhodné. V oblasti s mezietnickým napětím může totiž britská zahraniční politika 

praktikovat politiku „rozděl a panuj“. 91 Negativnější postoj na řeckokyperské straně může 

být tím, že kyperská vláda výrazněji podporuje myšlenku přenechat zajištění bezpečnosti 

v zemi vojenským silám obou kyperských komunit, a nikoli tedy jiným zahraničním 

mocnostem. Zároveň v tomto kontextu může hrát roli i koloniální minulost Kypru, která je 

především pro řeckokyperskou komunitu stále citlivým tématem. Také je důležité zmínit, 

že britská vojenská přítomnost na Kypru je sice většinovým názorem nežádoucí, ale ani 

jedna z kyperských komunit v rámci společných jednání nenavrhla řešení kyperské otázky, 

které by zahrnulo i odchod britských vojenských sil z ostrova, což je pravděpodobně 

motivováno především ekonomickými důvody.92  

 Mezi lety 2015 až 2017 se političtí reprezentanti obou kyperských komunit setkali 

ještě přibližně 70krát a jejich vyjednavači zorganizovali více než 150 jednání. Právě 

 
89 „Speech by the Minister of Foreign Affairs Mr Markos Kyprianou at the Independence Dinner hosted by 
the Greek Cypriot Brotherhood“, PRIO Institute, 
https://www.piopressreleases.com.cy/easyconsole.cfm/page/search (staženo 17. června 2021). 
90 Alexandros Lordos, Erol Kaymak a Nathalie Tocci, A people´s peace in Cyprus, (Brussels: Centre for 
European Policy Studies, 2009), 50, https://www.ceps.eu/wp-content/uploads/2009/08/1824.pdf (staženo 
05. března 2021). 
91 Burke, „Britain and the Cyprus crisis of 1974“, 70-72. 
92 Více Demetriou, „Divide and rule Cyprus?“. 
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ženevská konference v roce 2017 byla mnohými zahraničně-politickými aktéry pokládána 

za historický milník v jednáních o kyperské otázce. Jednání se účastnili diplomatičtí 

zástupci Řecka, Turecka a Británie a představitelé OSN a EU. V oficiálním sdělení OSN z 

12. ledna 2017 bylo publikováno, že:  

„diskuse zdůraznily záměr účastníků najít vzájemně přijatelné řešení o bezpečnosti 

a zárukách, které řeší zájmy obou komunit. Obě strany uznaly, že bezpečnost jedné 

komunity nemůže ohrozit bezpečnost druhé. Rovněž přijaly potřebu řešit tradiční 

bezpečnostní obavy obou komunit a zároveň rozvíjet bezpečnostní vizi pro budoucí 

sjednocený federální Kypr.“93  

 Ženevská konference byla v mediích prezentována jako diplomatický úspěch, 

nicméně v praxi nepřinesla trvalý pokrok. Rozhovory se naopak již v únoru téhož roku 

zastavily, když poslanci řeckokyperského parlamentu odhlasovali zavedení vzpomínkové 

ceremonie, připomínající každoročně na půdě veřejných škol referendum o připojení 

Kypru k Řecku z roku 1950. Kyperští Turkové si tento krok vyložili jako politickou 

provokaci zaměřenou vůči nim a konferenci opustili.94 

Poslední jednání pod záštitou OSN se nicméně konalo ještě v témže roce ve 

švýcarské Crans Montaně.95 Vedeno bylo dle formátu tzv. „dvou stolů“. V praxi to 

znamenalo, že zástupci řeckokyperské a tureckokyperské komunity řešili problematické 

body vnitropolitického charakteru, konkrétně například otázku spravedlivého nastavení 

vládních pravomocí či vymezení teritoria obou komunit. Do druhé skupiny byli pozváni i 

představitelé EU, OSN a garančních mocností, tedy Řecka, Turecka a Velké Británie. 

V těchto jednáních se řešila především problematika bezpečnosti a vzájemných záruk. 

Generální tajemník OSN António Guterres navrhl vybudovat zcela nový bezpečnostní 

systém, který by ve svém důsledku zrušil právo intervence ze strany garančních mocností. 

Na jeho základě by též došlo k postupnému snižování počtu tureckých vojáků na Kypru 

 
93 „Note to Correspondents – Statement from the Conference on Cyprus”, United Nations Secretary 

General, 12. ledna 2017, dostupné z https://www.un.org/sg/en/content/sg/note-correspondents/2017-01-

12/note-correspondents-statement-conference-cyprus (staženo 12. ledna 2021). 
94 Przemyslaw Osiewicz, „The Cyprus Talks 2015–2017: Their Course, the Outcome, and Consequences for 

the European Union”, Rocznik Integracji Europejskiej č. 14 (2020): 143-145, 

https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=935093 (staženo 21. února 2021). 
95 „Secretary-General António Guterres returns to Crans-Montana for the Conference on Cyprus,“ UN 
Cyprus Talks, 6. července 2017, http://www.uncyprustalks.org/secretary-general-antonio-guterres-returns-
to-crans-montana-for-the-conference-on-cyprus/ (staženo 21. ledna 2021). 
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podle dohodnutého časového rozvrhu.96 Velká Británie znovu nabídla předání téměř 

poloviny svého zámořského území na ostrově sjednocenému Kypru.97  

Nakonec nicméně konference skončila nezdarem. Řeckokyperská vláda si totiž 

vyžádala okamžité stažení tureckých vojáků z ostrova, což Turecko odmítlo. Systém 

bezpečnostních záruk je podle Ankary stále potřebný a je nereálné, aby došlo k úplnému 

odchodu tureckých ozbrojených sil.98 Guterres ve svém prohlášení popsal jednání v Crans-

Montaně promarněnou historickou příležitostí.99 Na základě těchto jednání lze nicméně 

konstatovat, že Velká Británie byla díky svému statusu garanční mocnosti také zapojena do 

procesu řešení kyperské otázky a závěr 

Kyperská otázka nebyla nicméně v té době tématem pouze jednání na půdě OSN, 

ale také se objevila v kontextu britské diskuze o vystoupení z EU. Stále sílící britské hlasy 

pro opuštění EU byly konzervativci v čele s britským premiérem Davidem Cameronem 

nakonec vyslyšeny a na 23. června 2016 bylo naplánovalo referendum. V něm 51 % 

britských obyvatel vyjádřilo svůj kladný postoj k takovému kroku. Kypřané a Malťani 

žijící ve Velké Británii také směli v referendu vyjádřit svůj postoj a dle výsledků většina 

hlasujících těchto dvou národů zvolila variantu odmítnutí odchodu Velké Británie z EU.100 

Jelikož bylo nakonec v roce 2016 závěrem referenda rozhodnutí, že Velká Británie 

vystoupí z EU, tak vyvstalo mnoho otázek také s ohledem na britské zámořské území na 

Kypru.  

 

 

 

 

 
96 „Report of the Secretary-General on his mission of good offices in Cyprus,“, OSN, 28. září 2017, 
http://www.uncyprustalks.org/wp-content/uploads/2017/10/2017-09-28-SG-GO-Report-S-2017-814.pdf 
(staženo 27. ledna 2020). 
97 Helena Smith, „Patience is running out: Pressure on Turkey and Greece as Cyprus talks open“, The 
Guardian, 28. června 2017, https://www.theguardian.com/world/2017/jun/28/a-best-and-last-hope-talks-
begin-over-cypriot-reunification (staženo 28. února 2021). 
98 Evie Andreou, „Cavusoglu: guarantees needed now ‘more than ever’“, Cyprus Mail, 21. března 2019, 
https://cyprusmail.com/2019/03/21/cavusoglu-guarantees-needed-now-more-than-ever/ (staženo 28. 
února 2021). 
99 Osiewicz, „The Cyprus Talks 2015-2017“, 144. 
100 Vicky Pryce, „What does Brexit mean for Cyprus?“, Prospect, 5. října 2016, 
https://www.prospectmagazine.co.uk/world/what-does-brexit-mean-for-cyprus (staženo 28. února 2021). 
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3.Brexit a jeho dopad na kyperskou 

otázku 

Do řešení kyperské otázky vneslo nový prvek britské referendum z roku 2016, v jehož 

důsledku byl aktivován článek 50 Smlouvy o EU101  a začal komplikovaný proces 

vystoupení Velká Británie z EU. Dlouho dobu nebylo zcela jasné, zda se Velká Británie 

rozhodne pro tzv. měkký anebo tvrdý odchod.102 V případě měkkého brexitu by Velká 

Británie zůstala členem jednotného volného trhu a celní unie, nicméně by již nebyla 

součástí EU. Tvrdým brexitem by Velká Británie ztratila přístup i k jednotnému volnému 

trhu a celní unii. V takovém případě by pro sebe musela vyjednat zcela nové obchodní 

dohody se státy EU.103 Především varianta tvrdého brexitu, pro kterou se nakonec Velká 

Británie rozhodla, vyvolala u kyperských politiků velké napětí. Otevřela totiž otázku, jaké 

podmínky se v rámci jednání sjednají pro oblast britského suverénního území na Kypru, 

kde žije a pracuje také kyperské obyvatelstvo.104  

 První část této kapitoly nejprve představí průběh brexitových jednání. V tomto 

kontextu je důležité sledovat, jestli některá z kyperských stran nepovažovala brexit za 

příležitost, jak upravit právní status základen, či jiným způsobem ovlivnit britské angažmá 

na Kypru. Dále kapitola analyzuje Dohodu o vystoupení Spojeného království z EU105, 

konkrétně Protokol o výsostných oblastech Spojeného království na Kypru106. V něm lze 

totiž nalézt právní ustanovení, na kterých se Velká Británie spolu s KR v souvislosti 

s brexitem dohodla. Závěr této kapitoly se bude věnovat mezinárodní reakci na brexit 

v mediálním prostoru. V tomto kontextu se práce pokusí zjistit, jakým způsobem brexit 

ovlivnil vzájemné vztahy garančních mocností, obou kyperských komunit a EU. 

 
101 Stanovuje postup, který umožňuje členskému státu vystoupit z Evropské unie. Tato možnost byla 
zavedena Lisabonskou smlouvou v roce 2007.  
102 Robin Vanholme, „Brexit´s obscure impacts: the borders of Europe“, Eyes on Europe, 1. duben 2018,  
https://www.eyes-on-europe.eu/brexits-impacts-cyprus/ (staženo 11. února 2021). 
103 Tým Purple Trading, „Tvrdý, či jemný výstup z EU?“, FXstreet.cz, 16. října 2019 
https://www.fxstreet.cz/tym-purple-trading-tvrdy-ci-jemny-vystup-z-eu.html (staženo 17. března 2021). 
104 „Thomas Kulidakis: Další odklad brexitu je výhodný pro Brity i jihovýchodní členy EU“, Český rozhlas, 11. 
duben 2019 https://plus.rozhlas.cz/thomas-kulidakis-dalsi-odklad-brexitu-je-vyhodny-pro-brity-i-
jihovychodni-cleny-7893087 (staženo 18. února 2021). 
105 The EU-UK Withdrawal Agreement [Dohoda o vystoupení Spojeného království Velké Británie a 
Severního Irska z Evropské unie a Evropského společenství pro atomovou energii]“, European Commission, 
12. listopad 2019, https://ec.europa.eu/info/relations-united-kingdom/eu-uk-withdrawal-agreement_cs 
(staženo 18. června 2021), 136-142. 
106 Ibid., 136-142. 
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3.1 Brexitová vyjednávání o výsostných oblastech 

Spojeného království na Kypru 

Kyperské republice bylo Evropskou unií povoleno projednávat s Velkou Británií brexit na 

základě bilaterálních vztahů. První kypersko-britské setkání ohledně této tematiky se 

konalo v říjnu 2017. Britský hlavní komisař na Kypru Matthew Kidd v rozhovoru po 

prvním jednání uvedl, že jak pro KR, tak pro Velkou Británií je prioritou, aby brexit 

nepřinesl negativní dopad na přátelské vztahy mezi státy.107 Řada odborníků a kyperských 

politiků zastávala názor, že by brexitová vyjednávání mohla být pro KR příležitostí, jak 

upravit právní status základen, či dokonce pokusem o jejich získání.108 V tomto smyslu se 

vyjádřila i Christiana Erotokritou, poslankyně a jedna z čelných představitelů aktuálně 

nejsilnější Demokratické strany KR. Také dodala, že by bylo velkou chybou, kdyby KR 

zůstala v brexitových jednáních pasivní a nesnažila se získat pro sebe výhodnější 

podmínky. Bývalý ministr zahraničních věcí KR a zakladatel politické strany Občanské 

aliance KR Giorgos Lillikas argumentoval tím, že britské vojenské základny nejenže 

nejsou suverénním územím, ale tvoří pozůstatek koloniálního dědictví, což by se podle něj 

mělo v budoucnu změnit. Zároveň ale k tomu dodal, že v současné době nevidí jako reálné, 

že by Velká Británie změnu statusu základen odsouhlasila. Dle jeho slov je to zapříčiněno 

slabou vůlí britské vlády jednání o takovém kroku započít.109 Objevily se též názory, že i 

tureckokyperská komunita by mohla požadovat v rámci brexitových jednání rozšíření 

svého území na úkor britského suverénního území na Kypru. Vzhledem k tomu, že britská 

základna Dhekelia se nachází velkou částí také na hranici se SKTR mohlo by tak dojít 

k posunutí stávající hranice mezi Velkou Británií a SKTR.110  

 Nicméně záhy po začátku brexitových jednání bylo jasné, že takové úvahy se 

nestanou skutečností. Nynější premiér a bývalý ministr zahraničí Velké Británie Boris 

Johnson na prvním poreferendovém setkání v roce 2016 s kyperským ministrem zahraničí 

Ioannisem Kasoulidisem uvedl, že status britských vojenských základen na ostrově se po 

 
107 Bejay Browne, „High Commission looks reassure british expacts ahead Brexit talks“, Cyprus Mail, 16. 
června 2017 https://cyprus-mail.com/2017/06/16/high-commission-looks-reassure-british-expats-ahead-
brexit-talks/ (staženo 11. února 2021). 
108 „Brexit´s obscure impacts“, https://www.eyes-on-europe.eu/brexits-impacts-cyprus/. 
109 Evie Andreou, „Every ministry in Cyprus preparing for messy Brexit, Christodoulides says“, Cyprus Mail, 
21. března 2019 https://cyprus-mail.com/2019/03/21/every-ministry-in-cyprus-preparing-for-messy-brexit-
christodoulides-says/ (staženo 11. února 2021). 
110 „Brexit´s obscure impacts“, https://www.eyes-on-europe.eu/brexits-impacts-cyprus/. 
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odchodu Velké Británie z EU nezmění. Argumentoval tím, že nevidí jediný důvod, proč by 

k takovému kroku mělo dojít, když britské vojenské základny na Kypru slouží kvalitně při 

zajišťování bezpečnosti oblasti před vnějším nebezpečím.111 Také prezident STKR Ersin 

Tatar se nechal slyšet, že již od britského referenda podporuje vystoupení Velké Británie 

z EU a věří, že po brexitu bude konečně Velká Británie plnit svou roli neutrální garanční 

mocnosti Kypru, a zajišťovat tak rovnocenné zacházení s kyperskými Řeky i Turky.112 Ani 

Kasoulidis v jednáních nepropagoval změnu právního statusu britských základen na Kypru 

a pouze v rozhovoru konstatoval, že hlavním cílem brexitových jednání v tomto kontextu 

je zajistit pokračování již zmíněného Protokolu č. 3, který byl ujednán při vstupu KR do 

EU.113 V roce 2017 Kasoulidis svůj postoj zopakoval a připomněl, že vojenské základny 

byly ústředním bodem dohody z roku 1960, která Kypru zaručuje nezávislost na Velké 

Británii. Také dodal, že při rozdělení Kypru v roce 1974 vedla tato dohoda k 

mezinárodnímu uznání svrchovanosti KR nad celým ostrovem.114  

 Deklarovaným cílem vlády Velké Británie bylo spolu s odchodem z EU opustit 

také jednotný trh a celní unii EU. Právě z toho měla dle vyjádření Kasoulidise KR obavy, 

protože mnoho kyperských zemědělců pracuje v oblasti britského území na Kypru, a tak 

vyvstala otázka, jestli brexit nebude mít negativní dopad na jejich obchodní vazby. 

Kasoulidis také dodal, že by takový krok mohl mít vliv i na zemědělské dotace z fondů 

EU, které jsou pro velké množství kyperských zemědělců stěžejní.115 Zároveň britští 

vojáci, žijící s rodinami v oblasti základen, měli strach z dopadu brexitu na jejich 

každodenní život.116  

 Především je důležité v tomto kontextu zmínit, že brexitová jednání ohledně 

britského území na Kypru musela brát v potaz Zakládající smlouvu z roku 1960, ve které 

se hovoří o „závazku Spojeného království, že mezi výsostnými oblastmi a KR nebude 

 
111 George Psyllides, „British bases status unchanged after Brexit, Johnson says“, Cyprus Mail, 30. listopadu 
2016, https://cyprus-mail.com/2016/11/30/british-bases-status-unchanged-brexit-johnson-says/ (staženo 
19. března 2021). 
112 David Maddox, „Britain urged to use Brexit freedoms to recognise North Cyprus as a sovereign country“, 
Express, 24. dubna 2021 https://www.express.co.uk/news/politics/1427534/North-cyprus-officially-
recognised-brexit-britain (13. června 2021). 
113 „Kasoulides briefs on Brexit negotiations“, Stockwatch, 5. dubna 2017, 
https://www.stockwatch.com.cy/en/article/genika/kasoulides-briefs-brexit-negotiations (staženo 12. února 
2021). 
114 Panagiotis Koupanis, „Brexit: A view from Cyprus“, Deutsche Welle, 10. října 2017, 
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115 „Brexit´s obscure impacts“, https://www.eyes-on-europe.eu/brexits-impacts-cyprus/. 
116 Sian Grzeszczyk, „Brexit: Parcel Changes For Troops In Cyprus Explained“, Forces, 11. února 2021, 

https://www.forces.net/news/brexit-parcel-changes-troops-cyprus-exp lained (staženo 25. července 2021). 
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vytvářet celnice ani jiné hraniční překážky, a že nebude zřizovat obchodní ani civilní 

námořní přístavy nebo letiště“117. Nicméně rozhodnutí Velké Británie opustit EU 

zkomplikovalo otázku pohybu zboží a osob mezi KR a britským územím na Kypru. 

Odchodem Velké Británie z EU totiž automaticky přestal platit také Protokol č. 3.118 S 

ohledem na to byla brexitová jednání mezi Velkou Británií a KR vedena s cílem dosažení 

dohody, která zajistí kontinuitu právních předpisů EU, které se od roku 2004 vztahují 

k tomuto území. Dne 30. ledna 2020 tak došlo k ratifikaci Dohody o vystoupení Velké 

Británie z EU a spolu s ní i Protokolu o výsostných oblastech Spojeného království na 

Kypru. V něm se obě strany dohodly prosazovat ustanovení práva Unie ve výsostných 

oblastech dle Protokolu č. 3. Z hlediska této kontinuity je nejdůležitějším ustanovením 

článek č. 2, který hovoří o tom, že oblast britského území na Kypru zůstane součástí celní 

unie EU. Zároveň veškeré kontroly a celní náležitosti k produktům využívaných v této 

oblasti či sloužící k exportu z této oblasti zůstanou pod kontrolou KR, tedy člena EU.119 

V praxi se nicméně dopad brexitu projevil negativně v případě objednávání zboží z Velké 

Británie. I když od začátku brexitových jednání bylo jasné, že v této oblasti nastanou 

problémy, tak ještě v únoru roku 2021 nebyly nastaveny finální pravidla a podmínky. 

Aktuálně platí, že v případě zásilky s hodnotou od 17 do 150 eur je automaticky připočteno 

DPH 19 procent z celkové ceny. Pokud je cena vyšší než 150 eur, přidává se k tomu také 

dovozní clo. Britský podplukovník Jermy, žijící v oblasti britských základen na Kypru, 

v rozhovoru uvedl, že množství příchozí pošty z Velké Británie bylo dokonce dvojnásobné 

oproti stejnému měsíci v minulém roce. Je tedy patrné, že nové podmínky neměly vliv na 

nákupní chování obyvatel, žijících v oblasti britského suverénního území.120 

3.2 Vývoj vztahů zainteresovaných zahraničně-

politických aktérů v kyperské otázce  

Výsledkem brexitových jednávání nebyla ustanovení, která by ve výsledku ovlivnila buď 

právní status britských vojenských základen, nebo hranice britského suverénního území na 

Kypru. Přesto je v tomto kontextu důležité sledovat dopad vystoupení Velké Británie z EU 

 
117 „No. 5476 Treaty“, Annex F, 138. 
118 „Cyprus: Brexit and UK Sovereign Base Areas (update)“, 

https://publications.parliament.uk/pa/cm201719/cmselect/cmeuleg/301-lxxi/30118.htm. 
119 Nasia Hadjigeorgiou a Nikos Skoutaris, The Status of the Sovereign Base Areas in Cyprus Following 

Brexit (Nicosia: PRIO Cyprus Centre, 2019), 13, 

https://www.prio.org/utility/DownloadFile.ashx?id=1777&type=publicationfile (staženo 13. června 2021). 
120 Grzeszczyk, „Brexit“, https://www.forces.net/news/brexit-parcel-changes-troops-cyprus-exp lained. 
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na vývoj vztahů mezi zainteresovanými zahraničně-politickými aktéry, který může mít 

v budoucnu vliv na postavení obou kyperských komunit, tj. Řecka, Turecka, Velké 

Británie a EU v kyperské otázce. 

 Brexit mimo jiné otevřel otázku budoucího vývoje integračního procesu Turecka do 

EU, protože Velká Británie patřila tradičně mezi největší podporovatele takového kroku. 

Odchod Velké Británie z EU by tak kupříkladu mohl zpomalit cestu Turecka k členství do 

EU.121 Z jiného úhlu pohledu mohla brexitová jednání a společná dohoda mezi Velkou 

Británii a EU sloužit jako inspirace pro budoucí užší spolupráci Turecka s EU.122 Turecký 

prezident v médiích několikrát od roku 2017 veřejně proklamoval, že členství v EU již 

není pro Ankaru prioritou.123 Nicméně na schůzce s reprezentanty za EU turecký ministr 

zahraničí Mevlüt Çavuşoğlu v lednu roku 2021 uvedl, že turecká vláda si přeje navázaní 

úzké spolupráce s EU.124 K tomuto směru zahraniční politiky Ankary se přiklání také 

tisková zpráva ze zasedání Rady EU z března téhož roku. Podle jejího znění si Turecko, 

jakožto kandidátská země EU, přeje rozvíjet vztahy s EU a opětovně oživit diskuzi o cestě 

k členství.125 Tento záměr byl již v roce 2010 také uveden v tzv. plánu 2023, který 

představuje seznam cílů turecké vlády, jejichž splnění by mělo být datováno na sté výročí 

Turecka. V něm lze dohledat, že se Ankara plánuje stát mimo jiné vlivným členským 

státem EU do tohoto data.126 Nicméně je nutné v tomto kontextu zdůraznit, že přístupová 

jednání Turecka k plnému členství EU nejsou aktuálně ani z jedné strany žádaná. V této 

souvislosti se tak zdají návrhy formální spolupráce EU s Tureckem, které by neobsahovaly 

perspektivu plného členství, nyní výrazně nadějnější. 

 Další rovina tohoto problému nabízí vliv brexitu na vztahy Velké Británie a 

 
121 James Black et al., „Defence and Security after Brexit: Understanding the possible implications of the 

UK´s decision to leave the EU“, RAND Europe (2017): 117, 

https://www.rand.org/content/dam/rand/pubs/research_reports/RR1700/RR1786/RAND_RR1786.pdf 

(staženo 28. března 2021). 
122 Claudia Major a Christian Mölling, „Brexit, Security and Defence: A political problem, not a military 

one“, Ulbrief č. 3 (2017) https://www.ui.se/globalassets/ui.se-eng/publications/ui-publications/2017/brief-3-

brexit-security-and-defence.pdf (staženo 28. března 2021). 
123 „President Erdogan tells the BBC most turkish people do not want the EU anymore“, BBC, 12. červenec 

2017, https://www.bbc.com/news/av/world-europe-40577220 (staženo 12. června 2021). 
124 „Meeting of Foreign Minister Mevlüt Çavuşoğlu with the Ambassadors of the European Union Member 
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Turecka. Poté, co v Turecku v roce 2016 došlo k neúspěšnému puči, začaly tyto dva státy 

jednat o strategickém partnerství. Velká Británie zároveň jako jedna z mála zemí EU 

oficiálně nevystupovala proti roli Turecka v oblastech, jako je například Sýrie, Libye či 

Náhorní Karabach. Členství v NATO je dalším sjednocujícím prvkem těchto dvou států. 

Na druhou stranu někteří odborníci se zdráhají nabídnout takový pozitivní výhled úzké 

spolupráce mezi Tureckem a Velkou Británií. Dle jejich názoru existuje razantní rozdíl 

mezi těmito státy s ohledem na domácí politiku Turecka a Velké Británie.127  

 V tureckém tisku vyšlo na téma pobrexitové spolupráce Velké Británie a Turecka 

mnoho článků, v kterých autoři vyzdvihovali budoucí větší spolupráci mezi Ankarou a 

Londýnem ve východním Středomoří. Dle jejich slov byl právě brexit katalyzátorem těchto 

silnějších vazeb mezi Tureckem a Velkou Británií.128 K argumentaci využívali především 

obchodní smlouvu, kterou Velká Británie s Tureckem v prosinci roku 2020 podepsala. Sám 

turecký prezident tuto smlouvu nazval jako nejdůležitější smlouvu od roku 1995, na jejímž 

základě bylo Turecko připojeno do celní unie EU. Hodnota smlouvy byla vypočítána na 

18,6 miliard liber a britský ministr obchodu Liz Truss k ní dodal, že dohoda vytváří prostor 

pro novou ambicióznější kooperaci s Tureckem v blízké budoucnosti.129 Také bývalý 

turecký ministr hospodářství Nihat Zeybekçi uvedl, že Turecko a Velká Británie by mohly 

rozvíjet společné projekty na mnoha místech, včetně Afriky a Středního východu. Na 

online webináři, organizovaném pod záštitou Circle Foundation130, byl zdůrazněn růst 

spolupráce mezi těmito dvěma zeměmi s možností vytvoření nové platformy, která by byla 

dokonce alternativou k EU. Diskuse o budoucích vztazích Velké Británie a Turecka se 

zúčastnili již zmíněný Nihat Zeybekçi, britští konzervativní poslanci Lord Mark McInnes a 

Daniel Kawczynski, britský velvyslanec v Turecku Dominick Chilcott a turecký politolog 

Yaprak Gursoy. McInnes, který moderoval celou diskuzi, uvedl, že členství v EU 

nedovolilo Velké Británii navázat a rozvíjet vztahy na požadované úrovni s jinými 

zeměmi, ale v nové pobrexitové éře existuje potenciál pro zlepšení vztahů s mnoha 
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brexit-ally/2108631 (staženo 17. června 2021). 
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zeměmi, včetně Turecka.131 

 Athény se k brexitu vyjádřily tak, že i nadále si přejí dobré vztahy s Velkou 

Británií. Zároveň dodaly, že na politické úrovni usilují o strategické partnerství s Velkou 

Británií a posílení spolupráce v otázkách týkajících se obchodu, hospodářství, investic a 

také odvětví cestovního ruchu, lodní dopravy, výzkumu a inovací.132 Ministr zahraničních 

věcí Řecka Miltiadis Varvitsiotis také zdůraznil, že Athény chtějí dobré vztahy 

s Londýnem a jejich prohlubování by se mělo týkat především agropotravinářského 

sektoru, který je jedním z nejdůležitějších sektorů pro obchodní transakce mezi oběma 

zeměmi.133 V tiskové zprávě z únorových rozhovorů roku 2021 ohledně vytvoření rámce 

bilaterální spolupráce mezi Řeckem a Velkou Británií v době po brexitu, bylo uvedeno, že 

cíl obou stran je ambiciózní. Vzhledem k tomu, že Řecko i Velká Británie jsou garančními 

mocnostmi, hovořili také o nadcházejícím dubnovým setkání, na kterém by se měla 

znovuotevřít kyperská otázka. V této souvislosti Varvitsiotis zopakoval pevnou pozici 

Řecka, že řešení musí být založeno na bizonální a bikomunální federaci v souladu s 

rezolucemi Rady bezpečnosti OSN.134 Zároveň Johnson v rozhovoru pro řecký deník Ta 

Nea vyjádřil souhlasný postoj Velké Británie k takovému řešení kyperské otázky.135 

 Očekávání od plánovaného jednání o kyperské otázce byla nicméně velmi nízká, a 

ještě před jeho zahájením bylo kritizováno ze strany SKTR a Turecka. Důvodem bylo 

prohlášení šéfa zahraniční politiky EU Josepa Borrella, který v něm zdůraznil, že „čím 
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dříve se EU plně zapojí do obnovených rozhovorů o urovnání, tím lépe.“ Ministr zahraničí 

SKTR Tahsin Ertuğruloğlu upozornil na to, že EU by měla zůstat mimo jednání o 

kyperském konfliktu s ohledem na to, že stále uznává pouze vládu kyperských Řeků, a 

neplní tedy dle jeho slov roli neutrálního pozorovatele. Zároveň připomenul to, že už tak 

jsou u stolu dva členové EU, KR a Řecko, a jednání tak nejsou vedena mezi rovnými.“136 

Také Tatar ve svém sdělení uvedl, že EU brání v cestě nalezení řešení kyperské otázky, a 

že řeckokyperská strana využívá svého členství v EU v jednáních k „vydírání“ SKTR.137 

Toto ostré vyjádření vlády SKTR následovalo po tom, co předsedkyně Evropské komise 

Ursula von der Leyen vyjádřila názor EU, který je proti řešení dvou států na ostrově. 

Ertuğruloğlu nazval toto tvrzení dalším příkladem bezpodmínečné podpory EU k 

pokračování současné situace na ostrově. Zdůraznil, že SKTR a Turecko budou vždy 

podporovat řešení založené na dvou suverénních, rovnocenných státech.138 Co se týče 

dubnových jednání o kyperské otázce, tak ministr zahraničí Spojeného království Dominic 

Raab k tomuto jednání uvedl pouze to, že „Velká Británie silně podporuje komplexní, 

spravedlivé a trvalé řešení kyperské otázky, které zůstává klíčem k vyřešení širšího napětí 

v regionu.“139 První jednání v pobrexitové éře tak skončilo nezdarem a jelikož se kyperské 

strany aktuálně nedokáží shodnout ani na budoucím uspořádání znovusjednoceného státu, 

tak ani v blízké budoucnosti nemůžeme očekávat vyřešení kyperské otázky. 
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Závěr 

Tématem této bakalářské práce bylo britské angažmá na Kypru a jeho vliv na dodnes 

probíhající kyperský konflikt. První kapitola se věnovala historickému vývoji Kypru 

z pohledu britské zahraniční politiky. Velká Británie byla od získání nadvlády nad Kyprem 

v roce 1878 trvalou součástí diskuzí o budoucnosti ostrova, což pokračovalo i po 

ustanovení samostatné KR v roce 1960.  Velká Británie projektovala své 

zahraničněpolitické zájmy do domácího vývoje na Kypru, a stala se tak vedle Řecka a 

Turecka jednou z garančních mocností KR s právem intervence. Mimo jiné si na Kypru též 

udržela pod kontrolou suverénní území se dvěma vojenskými základnami, Akrotiri a 

Dhekelia. Po získání kyperské samostatnosti se bezpečnostní situace na ostrově výrazně 

zhoršila, což vyvrcholilo v roce 1974 intervencí ze strany Turecka. Turecká armáda tak 

zabrala více než jednu třetinu území. Následně v roce 1983 tureckokyperská reprezentace 

s podporou Ankary jednostranně vyhlásila samostatnou SKTR, což vytvořilo 

komplikovanou mezinárodní situaci, na kterou dodnes nebylo nalezeno řešení. Cílem této 

kapitoly bylo objasnit důvody dodnes trvající britské přítomnosti na Kypru, aby mohl být 

v další kapitole rozpracován její vliv na kyperskou otázku. 

 První výzkumnou otázkou práce bylo, jakým způsobem doposud ovlivňovala 

britská přítomnost na Kypru proces sjednocení ostrova. Práce nahlížela na britské zapojení 

do kyperské otázky z perspektivy bezpečnostního dilematu. Tato realistická škola v 

mezinárodních vztazích vysvětluje vznik mezietnického napětí v případech, ve kterých se 

jedna strana konfliktu rozhodne posílit svou bezpečnost, nicméně zavedená ochranná 

opatření interpretuje druhá strana jako vlastní ohrožení. Mezi časté faktory bezpečnostního 

dilematu patří také zapojení cizích států do vnitřních záležitostí jiné země, které se 

projevuje např.  intervenčním právem. Práce aplikovala tuto teorii na právní ustanovení, 

které definují status britských vojenských základen na Kypru a podmínky garančních záruk 

KR. Zároveň tato kapitola sledovala výstupy z několika důležitých jednání o kyperské 

otázce, při kterých se soustředila na to, jestli je britská vláda při nich otevřená mírovým 

řešením, či naopak společná jednání bojkotuje.  

  Tímto výzkumem práce došla k závěru, že britské angažmá má vliv na kyperskou 

otázku ve dvou ohledech. Zaprvé je na základě přílohy dodatků k Zakládající smlouvy KR 

zřejmé, že Velká Británie nezískala pouze vojenské základny, ale zároveň mnohé další 
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výhody na ostrově. Podle odborníků tato skutečnost poukazuje na postkoloniální mocenský 

vztah mezi Velkou Británií a KR, který je z pohledu bezpečnostního dilematu faktorem pro 

vytvoření nejistoty o svou vlastní pozici na ostrově ze strany obou kyperských komunit. 

Druhým problematickým bodem v tomto kontextu jsou garanční závazky Řecka, Turecka a 

Velké Británie. V případě Řecka i Turecka je jasné, ke které kyperské straně se v jednáních 

bude přiklánět. Nicméně Velká Británie, jakožto třetí garanční mocnost, je také zapojena 

do jednání o kyperské otázce, ale její pozice v procesu řešení není tak jednoduchá. Každá 

z kyperských komunit totiž očekává od Velké Británie projev podpory k jejím vlastním 

záměrům na Kypru, což není v praxi reálné. Z toho důvodu řeckokyperská strana dodnes 

odsuzuje postoj Velké Británie při kyperské krizi v roce 1974, kdy nedokázala zabránit 

turecké invazi, a dle ní tedy nedosáhla svých garančních závazků. Zároveň řeckokyperská 

komunita nahlíží na zámořské území Velké Británie na Kypru jako na dědictví koloniální 

minulosti, které již není potřeba zachovávat. Nicméně v rámci společných jednání 

nenavrhla vláda KR jedinkrát řešení kyperského sporu, jehož podmínkou by bylo jeho 

zrušení. Důvodem jsou především obchodní vazby s Velkou Británií, které jsou pro KR 

stěžejní. Také tureckokyperská vláda kritizuje britské angažmá na Kypru především z toho 

důvodu, že britská vláda v jednáních nezastává funkci nestranného účastníka. Důvodem je 

dodnes neuznání SKTR ze strany Velké Británie a přiklánění se k modelu bizonální a 

bikomunální federace řešení kyperské otázky, který je preferován právě řeckokyperskou 

stranou.  

 Z analýzy důležitých jednání o kyperské otázce také vyplývá, že model jejich 

průběhu pod záštitou OSN nevytváří ani u jedné z kyperských komunit předpoklady 

pro přívětivý postoj k nalezení kompromisu. Zároveň je zjevné, že Velká Británie se 

nehodlá stavit do role prostředníka, který by vytvořil podmínky k zdárnému vyřešení 

kyperské otázky. I když EU prohlásila, že by chtěla být začleněna do diskusí OSN o 

kyperské otázce, tak výhledy, že by její zapojení přineslo nějaký pokrok, jsou velice 

nepravděpodobné. SKTR i Turecko totiž požaduje, aby EU zůstala mimo jednání o 

kyperském konfliktu s ohledem na to, že KR a Řecko jsou členy EU. 

 Druhou výzkumnou otázkou bylo, jaký vliv měla brexitová vyjednávání na vývoj 

kyperské otázky. V tomto kontextu práce chtěla zjistit, jestli některá z kyperských stran 

nepovažovala brexit za příležitost, jak upravit právní status základen, či zmenšit britské 

suverénní území na Kypru. Hypotézou této práce bylo, že v rámci brexitových vyjednávání 
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se řešilo zámořské území Velké Británie na Kypru pouze okrajově, a kyperské komunity se 

tak nemohly pokoušet o výrazné změny v této otázce. Tato hypotéza se nakonec ukázala 

jako správná. Z brexitových vyjednávání doposud vyplývá, že nenastaly žádné změny, 

ovlivňující právní status, či územní hranice britského suverénního území na Kypru. Jednak 

takové požadavky žádná z kyperských komunit nenavrhla, ale zároveň Velká Británie se 

již od začátku vyjednávání držela svého stanoviska o pokračování britského suverénního 

území na Kypru v nepozměněné formě. Problém vyvstal ve chvíli, kdy se Velká Británie 

rozhodla spolu s odchodem z EU opustit také celní unii EU. Nicméně Velká Británie je 

zavázána v Zakládající smlouvě nevytvářet žádné obchodní překážky mezi KR a britským 

suverénním územím na Kypru. Z toho důvodu vyřešil tento problém Protokol o výsostných 

oblastech Spojeného království na Kypru, který byl připojen k Dohodě o vystoupení 

Spojeného království z EU. Jeho nejdůležitějším ustanovením je článek č. 2., který hovoří 

o tom, že oblast britského území na Kypru zůstane součástí celní unie EU. 

 V kontextu brexitových vyjednávání práce také zkoumala dopad brexitu na vývoj 

vztahů mezi zahraničně-politickými aktéry v kyperské otázce. Bylo zajímavé sledovat 

především Turecko, které oficiálně podporovalo vystoupení Velké Británie z EU. Tímto 

krokem si totiž slibovalo počátek silné kooperace s Velkou Británií a větší míru podpory 

při jednáních o kyperské otázce. Ze závěrů této práce je nicméně zřejmé, že brexit zatím 

nepřinesl do mírového procesu na Kypru nový impuls, protože první pobrexitové jednání o 

kyperské otázce skončilo opět nezdarem.  
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Summary 

This bachelor thesis dealt with the British involvement in the domestic politics of Cyprus 

and its influence on the process of the island’s reunification. The first part of my thesis is 

devoted to the historical development of Cyprus. Great Britain has been part of discussions 

about the future of the island since it gained domination of Cyprus in 1878. For this reason, 

it also became one of the guaranteeing powers with the right to intervene and it retained a 

sovereign territory in Cyprus with two military bases. This overseas territory of Great 

Britain is seen in Cyprus as a colonial remnant that no longer needs to be preserved. 

However, none of the Cypriot communities in the joint negotiations proposed the 

withdrawal of British troops from the island. The main research question was how the 

British involvement in Cyprus influence the process of the island´s reunification and 

whether the Brexit negotiations in this context encouraged mutual dialogue between the 

actors, and thus brought some progress in the Cyprus issue. The thesis looked at the British 

involvement in Cyprus issue from the perspective of security dilemma. 

 Through the research, the thesis has shown that British involvement in Cyprus is 

evident in the attitude of Great Britain to the settlement process of Cyprus. According to 

the Turkish Cypriot official stances, it does not hold the position of an impartial participant 

in the negotiations. The fact that the Great Britain still does not recognize the Turkish 

Republic of Northern Cyprus also plays a role in this context, as well as the fact that it is in 

favour of the model of a bison and bicommunal federation for resolving the Cyprus 

question, which is preferred by the Greek Cypriot side. However, the Republic of Cyprus 

does not share such a positive view of the partnership with the Great Britain and criticizes 

its passive approach in the negotiations on the Cyprus issue, and thus the non-compliance 

with commitments of a guarantor. The fact that the reunification of the island is not a 

priority for Great Britain was proved during the Brexit negotiations, in which its overseas 

territory in Cyprus was resolved only marginally. Therefore, no new arrangement has been 

agreed on which the Cypriot communities could follow in the future. 

The military presence of the guaranteeing powers and the UN raises concerns of 

Turkey about the Turkish Cypriot community´s own security on the island. Therefore, the 

issue of security guarantees is a problematic point in the Cypriot negotiations. On the one 

hand, the Republic of Cyprus calls for the immediate withdrawal of Turkish troops from 
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the northern part of the island, on the other hand Turkey argues that Greece and the United 

Kingdom keep their troops on the island as well. Therefore, if the island is to be reunited, a 

guarantee system must be reformed in a different way so that no country has a right to 

intervene anytime.  

According to the analysis, the UN model does not provide the important support that 

would create the preconditions for rapprochement of both Cypriot communities to find a 

compromise. At the same time, there is no congruent mediator that would create the 

conditions for a successful settlement of the Cyprus issue. Although the EU stated that it 

had wanted to be included in the UN discussions on the Cyprus issue, the positive 

prospects are highly unlikely. Both the Turkish Republic of Northern Cyprus and Turkey 

demand the EU to stay out of the negotiations on the Cyprus conflict, given that it still 

recognizes only the Greek Cypriot government and therefore does not play the role of an 

impartial member. 

Based on the conclusions, it is also clear that Brexit did not bring a new impetus to the 

peace process in Cyprus, because the first post-brexit negotiation on the Cyprus issue 

ended again in failure. According to stakeholder politicians, the reunification of the island 

cannot be expected soon. For this reason, it will be very interesting to follow the future 

state structure of Cyprus, given that there is no consensus of the Cypriot communities on 

this fundamental issue. While the Turkish Republic of Northern Cyprus supports a solution 

based on two sovereign, equal states, the Republic of Cyprus calls for the establishment of 

a bisonal and bi-communal federation. 
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