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1. Úvod 

Moderní Velká Británie, ač nikdy nemusela na svém území 

snášet cizí vojska, zažila tak dlouhé a krvavé vnitřní násilí jako 

málokterý stát.(l) Irsko, které díky své izolované poloze zůstávalo 

vždy trochu stranou evropskému dění, se stalo pro mnoho 

utlačovaných národů a národnostních menšin vzorem pro svůj vzdor a 

neústupnost v boji za sebeurčení.(2) Proto si historie irského terorismu 

zaslouží zvláštní pozornost. Bylo motivováno bojem o nezávislost 

zaměřeným proti vnitřnímu kolonialismu ekonomického typu, jehož 

bylo Irsko obětí. Od počátku 20. století se terorismus uplatňuje jako 

politická zbraň, což mu v jižním Irsku přineslo nečekaný a rychlý 

úspěch.(3) 

Mimo to není bez zajímavosti, že dlouhodobost celého konfliktu, 

marné hledání kompromisu a fakt, že tento svár se odehrával na území 

velmoci, jako je Velká Británie. Chceme-li posoudit severoirský 

konflikt, je nutné položit si tyto otázky: 

- Jaké byly hlavní konfliktní linie v severoirské společnosti? 

- Zda a proč docházelo k diskriminaci? 

- Proč došlo v době Troubles k eskalaci napětí a jak na vzniklou 

situaci reagovala britská vláda? 

- Jaké reformy měly vést k urovnání sporu a co skutečně přinesly? 

(1) O'Brien Elinor - Land and People oflreland, New York 1974, s.15-16 
(2) Podrobněji: Hroch Miroslav - Na prahu národní existence, Praha 199, Hroch Miroslav - Evropská 
Národní hnutí v 19. století, Praha 1996 
(3) Encyklopedie světový terorismus, od starověku až po útok na USA, Praha 2001, s.464 
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Má práce má dvě linie a sice historicky-politickou, druhá část se 

zabývá společenskými, hospodářskými a kulturními poměry a 

případnými změnami v tomto období. Obě linie se navzájem prolínají. 

První kapitoly práce obsahují historický exkurs do počátku konfliktu, 

aby byly zřejmé příčiny a důsledky severoirského konfliktu a jeho 

aspekty politické, náboženské, kulturní a sociální. Sedmá kapitola 

obsahuje komparaci dvou nejvýznamnějších severoirských měst, 

hlavního města Belfastu a druhého největšího města provincie, Derry. 

Zvláštní pozornost jsem věnoval typické a nedílné složce konfliktu 

severoirské společnosti - symbolice a politickému graffitti a jejich 

významu. Dále jsem se zaměřil na segregaci společnosti ve sportu, 

zvláště fotbalu a zajímavému přenesení konfliktu mimo území irského 

ostrova. 

Ve své práci jsem čerpal z britské, ruské respektive sovětské a 

české literatury. Přestože je sovětská literatura, kterou jsem využil, 

ideově zabarvena číselné a statistické údaje jsou srovnatelná 

s literaturou britskou. Z českých publikací musím zmínit, podle mého 

názoru, výbornou práci Jana Franka Konflikt v Severním Irsku, 

vydanou v nakladatelství Triton, v roce 2006. Tato kniha však zůstává 

svým obsahem zatím osamocena. Ostatní česká literatura se zabývá 

irskou otázkou jen velmi okrajově. 

Některé údaje jsem čerpal především na internetu, protože 

nabídka literatury je nedostatečná. Využíval jsem oficiálních stránek 

University ofUlster, CAIN Web Service, který se právě irské otázce 

pečlivě věnuje. Nepříjemně mne zaskočilo blokování stránek Irské 

republikánské armády, pravděpodobně z bezpečnostních důvodů, 

který byl v minulosti pouze monitorovaný, ale přístupný a který byl 

informačně bohatý. 
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Ač se situace s literaturou oproti předchozím letům zlepšila díky 

Britské radě a Národní knihovně v Praze, některé informace jsou 

nadále nedostupné. Proto jsem se obrátil přímo na severoirské a 

britské instituce, jmenovitě na statistické úřady obou zmíněných zemí. 

Celkem neúspěšně jsem bádal v Archivu ministerstva zahraničních 

věcí, což ilustruje, že severoirský problém nebyl zásadní ani pro 

tehdejší československé úřady. Toto tvrzení lze podpořit i výzkumem 

v dobových československých periodikách, kdy například 100+ 1 -

časopis zahraničních zajímavostí, v letech 1968 - 1972, se tomuto 

tématu téměř nevěnuje. Je třeba si uvědomit, že svět řešil jiné 

problémy a konflikty, ať již to je válka ve Vietnamu a reakce na ni 

nebo studentské bouře a společenské krize v Německu, Francii, 

Polsku a Československu v druhé polovině šedesátých let 20. století. 

Také proto jsem si toto téma vybral, neboť jsem názoru, že 

důležitou úlohou historika je vysvětlovat nejasné historické události. 

Jsou to právě dějiny Irska, potažmo Severního Irska, pro 

nezasvěceného pozorovatele plné nesmyslného násilí, ale také řadou 

nejasností, mýtů a úmyslně zkreslených informací. 
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2. Irský konflikt a vstup do 20. století 

2.1 Irská otázka 

Irská otázka byla základním problémem britských dějin od 

středověkého dobytí Irska anglickými feudály. Vedle rozporů mezi 

keltským a anglosaským obyvatelstvem, mezi feudální a předfeudální 

společnosti se připojil od reformace a především od kolonizace rozpor 

mezi katolíky a protestanty. Od 16. století začali angličtí králové 

konfiskovat irskou půdu a osidlovat ji v oblasti Ulsteru skotskými 

presbytariány. Střed nově osídlených měst byl obyčejně obydlený 

nově příchozími kolonisty, původní katolické obyvatelstvo žilo 

zpravidla na předměstí. Po porážce irských stoupenců Jakuba II. na 

řece Boyne (1690) se konfiskacemi ocitly tři čtvrtiny irské půdy 

v rukou Angličanů a Skotů. Na přelomu 19. a 20. století byla Velká 

Británie hlavní světovou mocností a Britské imperium se rozkládalo 

na dvou třetinách zemského povrchu. Největší problém mu vždy 

způsobovala kolonie snad nejméně významná a ze všech nejbližší -

Irsko. Sedm století britské nadvlády nad Irskem bylo doprovázeno 

řadou vzpour a revolucí, které vždy skončily nezdarem. 

2.2 Velikonoční povstání 

V pondělí po Velikonocích, 24. dubna 1916, propuklo v Dublině 

Velikonoční povstání, (1 ) vedené IRE (Irské republikánské bratrstvo, 

v čele s Patrickem Pearsem), Irskou občanskou armádou a Irskými 

dobrovolníky.(2) Povstalci předpokládali, že revolta propukne v celém 

Irsku, ale z důvodů zmatků v organizaci a nedostatku zbraní se 

(1) Encyklopedie světový terorismus, od starověku až po útok na USA, Praha 2001, s.62 
(2) Connolly S. J.- The Oxford Companion to lrish History, Oxford University Press 1995, s.437 
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omezila jen na hlavní město. Po obsazení klíčových míst, vyhlásil 

Patrick Pears na schodech poštovního úřadu v Dublinu Irskou 

republiku. 

Britové revoltu během týdne v bojích o každou ulici v centru 

města potlačili. Povstání se zúčastnilo asi 1200 povstalců. V boji 

zemřelo 64 povstalců, 132 vojáků a 230 civilistů.(1) Britové byli 

revoltou velmi rozezleni, protože přišla v době 1. světové války, což 

se projevilo v síle jejího potlačení. 

V britských věznicích skončily stovky povstalců. Devadesát 

z nich bylo odsouzeno k smrti, z toho patnáct skutečně popraveno.(2) 

Mezi popravenými byl i odborář a žurnalista James Connoly, 

který byl před popravčí četu odvezen z nemocničního lůžka na 

kolečkovém křesle.(3) Krutá odveta britské správy vyburcovala irskou 

veřejnost, která byla zprvu k samotnému povstání chladná (právě malá 

podpora veřejnosti, byla jedním z důvodů rychlé porážky povstání). 

Z popravených se stali mučedníci a z povstání legenda. V roce 1917 

Irové masivně odmítli pokusy britské vlády zavést všeobecnou 

brannou povinnost. Přesto za l.světové války bojovalo v britské 

armádě na sto třicet tisÍC irských dobrovolníků.(4) V prosinci 1918 

vyhrála Sinn Féin všeobecné volby (5) a v lednu následujícího roku 

zvolení poslanci odmítli obsadit svá místa v britské Dolní sněmovně a 

vyhlásili Dáil Eireann (Irský sněm). Tento sněm se přihlásil k Irské 

republice, která byla vyhlášena Pactrickem Pearsem, během 

(1) Frank Jan - Konflikt v Severním Irsku, Triton 2006,s. 32 
(2) Moynahan Brian - Velká Británie 20. století, Ode on 1997, s.136 
(3) Encyklopedie světový terorismus, od starověku až po útok na USA, Praha 2001, s.62 
(4) Frank Jan - Konflikt v Severním Irsku, Triton 2006, s.31, Connolly S. J.- The Oxford 
Companion to lrish History, Oxford University Press 1995, s. 196 
(5) Moody T.W., Martin F.X. a kol. - Dějiny Irska, Praha 2003, s.421 
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Velikonočního povstání. Prezidentem byl zvolen Eamon de Valera.(1) 

2.3 Anglo-irská válka 

V letě 1919 (20. srpna) Dáil rozhodl, že Irští dobrovolníci musí 

složit přísahu věrnosti Irské republice a sněmu. Tito dobrovolníci 

vedeni Michaelem Co11insem (2), známí jako Irská republikánská 

armáda-IRA, zahájili partyzánskou válku proti britským orgánům 

v Irsku. 

Michael Collins (1890 - 1922) jako výrostek vstoupil do Irského 

republikánského bratrstva a po Velikonočním povstání zbytek roku 

1916 proseděl ve vězení. V roce 1918 byl zvolen do Dáilu jako člen 

Sinn F éin. Po dobu věznění de Valery a Griffitha nesl jako ministr 

vnitra většinu tíhy moci na svých bedrech. V únoru 1919 naplánoval a 

uskutečnil dramatický útěk de Valery z vězení v Lincolnu. Vykonával 

také funkci ministra financí a šéfa rozvědky Irské republikánské 

armády. 

(1) Eamon de Valera - v Americe narozený, syn Španělky a Ira, důstojník Irských dobrovolníků. 
Právě díky americkému občanství unikl popravě po Velikonočním povstání. Connolly S. J.- The 
Oxford Companion to lrish History, Oxford University Press 1995, s.577 
(2) Michael Collins (1890 - 1922) byl původem z Corku. V roce 1906 se přestěhoval do Londýna, 
kde pracoval jako poštovní úředník, později pro makléřskou firmu. Zde se také připojil k !RB. 
Tamtéž, s.102 
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Mistrovsky plánoval činnost IRA (1) proti Britům, proto na jeho 

hlavu byla vypsána odměna 10 000 liber. V roce 1921 byl vyslán 

spolu s A. Griffithem do Londýna jako mírový vyjednávač. Po 

podpisu anglicko-irské smlouvy v následující občanské válce byl 

zastřelen při inspekční jízdě po rodném hrabství Cork 22. srpna 1922. 

Jeho pohřbu v Dublinu se účastnilo 500 000 lidí.(2) Michael Collins 

byl po své smrti idealizován, jak stojí sám s holýma rukama proti 

britským okupantům. Jsou především zdůrazněny jeho progresivní 

sociální politika a snaha s kterou chtěl opět sjednotit republikánské 

hnutí. Byl respektován u svých mužů a dodnes se spekuluje, jak by 

Irsko vypadalo, kdyby ži1.(3) 

Irská republikánská armáda měla největší základnu na západě země. 

Její členové byli mladí chlapci ve věku 20-30 let, svobodní katolíci 

bez závazku, většinou z dělnické nebo střední třídy. Terčem 

(1) "IRA je legální zástupce irského lidu. Má morální právo vést kampaň odporu proti cizím 
okupačním silám a domácím kolaborantům. Všichni dobrovolníci mají a musí cítit morální právo 
vykonávat nařízení legální vlády - armády, jenž je právoplatnou armádou Irské republiky, která 
byla zatlačena do ilegality převažujícími silami. Všichni dobrovolníci se musí na britskou armádu 
dívat jako na okupační sílu, na RUC, UDR a armádu Svobodného státu pak jako na ilegální 
armády a ilegální síly jejichž hlavní cíle jsou zrádné a jako takové morálně špatné, politicky 
nepřijatelné a eticky neomluvitelné. Nepřátelští propagandisté pracovali a pracují tvrdě a dlouho, 
aby popřeli rozklížený systém a zkorumpovaná ilegální shromáždění. Také církve se pro tato 
zkorumpovaná a ilegální shromáždění pokusily a pokoušejí najít nějakou formu teologického 
ospravedlnění... .. .Vojenská akce je pokračováním akce politické a proto vojenská, vedená 
Irskou Republikánskou Armádou, je ve své podstatě politickou kampaní. Lidé bez politických 
představ nemají v armádě co dělat, protože akce armády jsou namířeny k politickým cílům, které 
jsou skutečným důvodem současné vojenské kampaně. Armáda jako politická síla se snaží v 
této zemi vytvořit socialistickou republiku, a proto všichni potencionální dobrovolníci musí být ve 
svém založení socialisté." Ze Zelené knihy - výcvikové příručky IRA 
O'Brien Brendan - Dlouhý boj, IRA a Sinn Féin, Brno 2003,s.358-360 
(2) Sifakis Carl- Encyklopedie politických vražd a atentátů, Praha 1998, s.46-48, Connolly S. J.
The Oxford Companion to Irish History, Oxford University Press 1995, s.577 
(3) Tamtéž 
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jejich útoků se staly symboly britské moci.(l) 

Irská republikánská armáda, která trpěla nedostatkem zbraní a 

munice, současně přepadla 115 policejních stanic za jedinou noc 

v předvečer Velikonoc 1920.(2) 

Britská vláda odpověděla vyhlášením stanného práva. Při tomto 

konfliktu docházelo k státnímu teroru, jež prováděly paravojenské 

jednotky Black and Tans. Tito dobrovolníci se rekrutovali z bývalých 

vojenských důstojníků a převzali odpovědnost za bezpečnost od 

královských irských policejních sil. Do bojů s Irskou republikánskou 

armádou se zapojilo na padesát tisíc těchto dobrovolníků. Protože 

úřady neměly dostatek policejních uniforem, byli příslušníci oblečeni 

ve vojenských khaki uniformách a v tmavě zelených stejnokrojích 

Královské irské policie, takže připomínaly strakaté teriéry, cvičené 

v honu na lišku, proto přezdívka Black and Tans.(3) Tato jejich 

přezdívka se stala symbolem neoblíbené britské nadvlády. Na tento 

státní teror reagovala IRA vražděním a bombovými útoky. Obě strany 

se držely zásady: " oko za oko, zub za zub". Mezi nejbrutálnější 

případy patří masakr v dublinském Crooke Parku, kam dne 21. 

listopadu 1920, vjel britský obrněný vůz na hřiště, během gaelského 

fotbalového utkání, a zahájil palbu do hráčů i diváků. Bylo zabito 12 

osob a desítky dalších zahynuly při útěku.(4) 

Celá akce byla odvetou za popravy členů britské tajné služby, kteří 

byli povoláni do boje proti IRA a které právě zmiňovaná organizace 

(1) Magee John - Northem lreland: Crisis and Conflict, London 1974, s.23-29 
(2) Tamtéž 
(3) Encyklopedie světový terorismus, od starověku až po útok na USA, Praha 2001, s.63 
(4) Moody T.W., Martin F.X. a kol. - Dějiny Irska, nakl.LN, Praha 2003, s. 421 
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provedla. Tento den je nazýván Krvavou nedělí, podobně jako 

incident z Derry r. 1972.(1) Během války došlo k paralyzování všech 

institucí britské války. Po měsících vražd, únosů, žhářství, přepadů a 

poprav bez soudu, které nikam nevedly, přišla vhodná doba na smírné 

gesto.Veřejné mínění ve Velké Británii a v USA si svým tlakem 

příměří vynutilo. Také obě strany konfliktu byly vysíleny a to 

vojensky i morálně. Příměří bylo podepsáno v polovině července 

1921.(2) V konfliktu zahynulo na tisíc irských dobrovolníků a více 

než 600 příslušníků Black and Tans.(3) 

2.4 Anglo-irská smlouva 

Smlouva, podepsaná v Londýně ministerským předsedou 

Lloydem Georgem a na irské. straně Michaelem Collinsem a 

ministrem vnitra Arthurem Griffithem v prosinci 1921, byla 

kompromisem.(4) Umožnila ustanovit Irsko jako nezávislou republiku 

s postavením domínia, které bude mít práva jako Kanada či Austrálie, 

ale zahrnovala i oddělení severu. Šest ulsterských hrabství zůstalo 

součástí Spojeného království. Na tomto území, které ovládali 

protestanté, zůstala velmi početná katolická menšina.(S) Zatímco 

faktické vydělení šesti hrabství považovali probritští unionisté za 

definitivní řešení, irští nacionalisté jej chápali jako dočasné. Rozdělení 

země vedlo k permanentně napjaté situaci v Severním Irsku. 

Mělo nejen psychologické následky, ale vedlo 1 k 

prohloubení násilností a nevraživosti meZI znepřátelenými 

komunitami na severu země a k postupnému odcizení obou částí 

(1) Moody T.W., Martin F.X. a kol. - Dějiny Irska, Praha 2003, s.421 
(2) Tamtéž 
(3) Moynahan Brian - Velká Británie 20. století, Odeon 1997, s.134 
(4) Tamtéž 
(5) Magee John - Northem lreland : Crisis and Conf1ict, London 1974, s.58 
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částí země. Smlouva také nařizovala přísahu věrnosti britské Koruně 

pro všechny úředníky Svobodného státu. (2) Zastánci smlouvy 

argumentovali, že nebylo možno vyjednat více a doufali, že 

v budoucnu získají pro Ulster stejný statut a později i opětné 

sjednocení země. Mnozí považovali smlouvu za zradu. Ač parlament 

ji 7. ledna 1922 těsně přijal, rozštěpila irské republikánské hnutí a 

vedla k občanské válce. Ta byla zahájena 28. června 1922 útokem 

armády Svobodného irského státu na hlavní štáb republikánů. 

Bratrovražedný souboj trval až do května 1923 a skončil porážkou 

odpůrců smlouvy.(3) Během této války byli zabiti Michael Collins i 

Artur Griffith. Roku 1926 de Valera založil politickou stranu Fianna 

Fael (vojáci osudu), která v roce 1932 vyhrála volby a stala se irskou 

vládní stranou. Irská republikánská armáda byla odmítnuta, postavena 

mimo zákon a pronásledována.(4) 

IRA nikdy neprojevila loajalitu vůči nové irské vládě spravující 

26 hrabství. V jejich pojetí byla Vojenská rada IRA zákonnou vládou 

politiky republiky z roku 1916. Toto pojetí mimo jiné ospravedlňovalo 

ozbrojenou kampaň.(S) Bojovali za opětovné ustavení této republiky. 

Po vítězství ve volbách zahájila vítězná strana rozsáhlou kampaň za 

přerušení veškerých pout s Velkou Británií. Ta vyvrcholila přijetím 

nové ústavy (1937) a vznikem zcela nezávislého Irska, ignorujícího 

rozdělení země. Za II. světové války zůstalo Irsko neutrální a v roce 

1949 vystoupilo z Commonwealthu. 

(1) Magee John - Northem Ire1and: Crisis and Conflict, London 1974, s.58 
(2) Tamtéž 
(3) Connolly S. 1.- The Oxford Companion to lrish History, Oxford University Press 1995, s.265 
(4) Tamtéž, s. 191-192 
(5) Magee John - Northem lre1and : Crisis and Conflict, London 1974, s.23-29 
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3. Ulster 

3.1 Vymezení výrazu Ulster 

Irsko je rozděleno na čtyři provincie, Ulster na severovýchodě, 

Connaught na severozápadě, Munster na jihozápadě a Leinster na 

jihovýchodě. Ulster se dělí na devět hrabství a jako jediný ze čtyř 

provincií Irska měl smíšené obyvatelstvo. Severní Irsko, území na 

severovýchodě irského ostrova zabírající větší část provincie Ulster, je 

součást Velké Británie. Jde o šest hrabství (Antrim, Armagh, 

Londonderry, Down, Tyrone a Fermanagh). Tři zbývající hrabství 

Ulsteru (Cavan, Donegal, Monaghan) jsou součástí Irské republiky. 

(1) 

Zatímco unionisté hovoří o Severním Irsku jako o 

"provincii"nebo užívají klasický název Severní Irsko, nacionalisté 

používají termíny sever Irska nebo šest hrabství/krajů. 

3.2 Kolonizace Ulsteru 

Na počátku 17. století byl Ulster (Ulaidh) stále nejirštější, nejgalštější, 

nejkatoličtější a nejtradičnější provincií Irska. V jeho středu leželo 

starobylé město Armagh, legendární sídlo královny Machy a stolec 

svatého Patricka. Kromě anglických úředníků a hrstce lidí, kteří 

mluvili anglicky a přebývali ve městech jako např. Armagh a Derry, 

život ovládaly gaelské klany a jejich starodávné rolnické 

hospodářství.(2) Snaha o zmocnění se irského ostrova započal již ve 

12. století, kdy anglický král Jindřich II. se vylodil u jeho břehů. I 

další angličtí panovníci, např. Richard II. či Jindřich VIII. pomýšleli 

(1) Rovná Lenka A. - Kdo vládne Británii, Slon Praha 2004,s.221-226 
(2) Darby John - Conflict in Northem Ireland: The Development ofPolarised comrnunity, Gill and 
Macmillan, Dublin 1976, s.2 
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na úplné dobytí Irska.(l) To se podařilo až v prvních letech 17. století, 

kdy si Angličané splnili svůj dávný sen o expanzi na východ, současně 

však položili základy budoucích irských problémů. Za vlády Jakuba 1. 

byla vyvlastněna půda katolíků v Ulsteru a tato půda byla dána do 

užívání rodinám především ze Skotska, ale také z Anglie. Koruna 

podporovala osady i jednotlivé migranty, aby se chopili nabídky 

dostupné půdy. V první polovině 17. století přišlo do Irska celkem na 

sto tisíc kolonistů.(2) 

3.3 Protestanský národ 

Byli to především služebníci královské Koruny (vojáci a 

královští úředníci), ale hlavní masu kolonizátorů tvořili již zmínění 

Skotové. Budovali vlastní opevněná města a vesnice z kamenných či 

dřevěných domků s anglickými názvy. Věnovali se především 

získáváním (mýcení a čištění hvozdů) a obděláváním půdy. 

Obchodovali se dřevem, dobytkem a lněným plátnem. Stavěli si 

vlastní kostely, které byly nezávislé na katolické farnosti i na státní 

anglikánské církvi, především sbory presbytariánského typu.(3) S Iry 

neudržovali žádné styky, s vy jímkou těch, kteří pro ně pracovali jako 

dělníci a sluhové. Přivezli si vlastní tradice, instituce a způsob života. 

Mocnou silou v severním protestantismu a unionismu byl Oranžský 

řád.( 4) Měl své lože ve všech protestanských městech a vesnicích po 

celém Severním Irsku. Řád měl své reprezentanty v Ulsterské 

unionistické straně, v hlavní platformě severního unionismu. Pro 

(1) Magee John - Northern Ireland: Crisis and Conflict, London 1974, s.I-2, 
(2) Tamtéž 
(3) Magee John - Northern Ireland : Crisis and Conflict, London 1974, s.1-2, Frank Jan
Konflikt v Severním Irsku, Triton 2006, s.11-12 
(4) Frank Jan - Konflikt v Severním Irsku, Triton 2006, s.20, Magee John - Northern 
Ireland: Crisis and Connflict, London 1974, s.3,1O 
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místní protestanty byla jednota s V. Británií otázkou jejich ochrany. 

Skutečný oranžista je hluboce loajální k britské koruně a musí 

podporovat konstituční systém, který udržuje protestanské 

náboženství a zachovává unii mezi Velkou Británií a Severním 

Irskem.(1) 

3.4 Oranžský řád 

Probritská Royal Orange Institution, neboli oranžský řád (2) byl 

založen v září roku 1795 v Armagh po Diamondské bitvě. Když bitva 

skončila, protestanté utvořili kruh, vzali se za ruce a prohlásili se za 

bratry ve své loajalitě a věrnosti koruně, Británii a reformované církvi. 

Kapitán Královské dublinské armády v Portadownu John Gifford stál 

u založení lože, při které vznikla oranžská přísaha a sepsány zákony 

organizace v hospodě Sloan's Inn v městečku Loughall. Nedlouho po 

založení se k oranžistům přidávalo stále více venkovské šlechty a 

hnutí se rychle rozrůstalo i do dalších hrabství. První z pověstné řady 

pochodů byl zorganizován jako připomínka bitvy u Boyne v roce 

1690. Řád se snažil podobně jako jejich předchůdci (např. Peep 

O'Day Boys), (3) o uchování protestantské (episkopální) nadvlády 

v Irsku. Řád pomohl britským zájmům a postavil se proti Irskému 

hnutí za samostatnost (1795 - 1798) i proti Zákonu o Unii (1801).(4) 

V letech 1912 - 1914 byli Oranžisté základem pro Ulsterské 

dobrovolníky, kteří se stavěli jak proti Westminsteru tak zákonům o 

(1) Davies Norman- Evropa, dějiny jednoho světadílu, Praha 2000, s. 547-748 
(2) Davies Norman - Evropa, dějiny jednoho světadílu, Praha 2000, s. 547-748, Frank Jan -
Konflikt v Severním Irsku, Triton 2006 s 20, Magee John - Northem lreland : Crisis and 
Conflict,London 1974, s.40 
(3) Tamtéž 
(4) Moody T.W., Martin F.X. a kol. - Dějiny Irska, Praha 2003, 187,189 
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irské samosprávě. V letech 1920 - 1972, v době kdy si vládlo Severní 

Irsko samo v rámci Spojeného království, měli Oranžisté největší 

vliv.(l) Řád vycházející ze zednářství střeží odkaz vítězství Viléma 

III. Oranžského (král Billy), který se stal symbolem, podobně jako 

jeho heslo nevzdáme se.(2) 

Na počest tohoto vítězství pořádají již zmíněné průvody, které 

mnohdy vedou katolickými čtvrtěmi, což samozřejmě místní 

obyvatelé nelibě nesou a proto jsou často doprovázeny násilnostmi. 

Zatímco pro katolíky jsou pochody bezbřehou provokací, druhá strana 

tvrdí, že jde o legitimní tradici a kulturu a nejedná se o urážení a 

zesměšnění opačné komunity. Tyto pochody jsou nejdůležitější 

z oranžských tradic, které mají náboženskou, politickou a kulturní 

tradici pro celou protestanskou komunitu a znázorňuje loajalitu 

k britské koruně. 

Pobočky oranžistů jsou nejen v Irsku, Skotsku, Anglii, ale 1 

v Kanadě, Novém Zélandě nebo v Jižní Africe. (3) 

3.5 Katolická menšina 

Katolická víra se projevila jako stmelující prvek proti Anglii. Tento 

jev lze možno pozorovat od tudorovského záboru v letech 1534 -

1603 a především od kolonizace Ulsteru.(4) Vzpouru z roku 1641 

krvavě potlačil Oliver Cromwell. Masakry jeho vojska v Droghedě a 

Wexfordu, při nichž zahynuly tisíce obránců i civilního obyvatelstva, 

ilustruje bestiální chování Angličanů v Irsku, ale také vyvolává 

(1) Northem lreland : Crisis and Conflict,London 1974, s.97-98 
(2) Edwards Ruth D.- Faithful Tribe, An lntimate Portrait ofthe Loyal1nstitutions, London 1999, 
s.104-108 
(3) Tamtéž,s.109-118 
(4) Blíže - Magee John - Northem lreland : Crisis and Conflict,London 1974, s.I-2 
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nenávist ve vše anglické. (1 ) Když Cromwell na konci roku 1649 

odjížděl, leželo za ním Irsko krvácející a ochromené. 

Nechal tam své zástupce, kteří měli za úkol konfiskovat veškerou 

katolickou půdu, obrátit Iry na protestanství a všechny rebely 

deportovat do kolonií. Od roku 1641 zemřelo 40% obyvatel Irska. Tím 

se do vlastnictví protestantů dostalo 80% pozemků.(2) 

Stovky lidí byly popraveny, 34 000 vojáků bylo vysláno do 

zahraničí jako cizí žoldnéři, 1200 jich bylo odvedeno za trest do 

služby v Západní Indii.(3) Také vítězství Viléma III. Oranžského nad 

irskými spojenci Jakubem II. v proslulé bitvě na řece Boyně (1690) a 

Limerické smlouvě (1691) znamenalo pro Irsko velké pozemkové 

konfiskace a diskriminační zákony proti katolíkům. Tento trestní 

zákoník (Penal Laws) bránil katolíkům zasedat v parlamentě, zastávat 

státní úřady, vykonávat právní profese, stát se důstojníky v armádě či 

námořnictvu. Jeden z tohoto souboru zákonů, tzv. Banishment Act 

(1697), znamenal vyhnanství stovek katolických kněží pod hrozbou 

popravy v případě jejich návratu.(4) 

Tuto rozsáhlou diskriminaci zajišťovala přísaha věrnosti, kterou 

musel složit každý, kdo se chtěl ve zmíněných profesích nebo funkcích 

uplatnit a která byla nepřijatelná z náboženského přesvědčení pro 

mnoho katolíků.(5) 

(1) Moody T.W., Martin F.X. a kol. -Dějiny Irska, Praha 2003,s.153 
(2) Davies Norman - Ostrovy - dějiny, Praha 2004 
(3) Elliott M. - The Catholics ofUlster a History, Penguin Books 2000, s. 105-106 
(4) Tamtéž, s. 165-172 
(5) " Před Bohem Všemohoucím slavnostně prohlašuji a přísahám, že pří svatém přijímání 

nedochází k proměně chleba a vina v tělo a krev Páně ani v okamžiku svého posvěcení, ani později 
a že vzývání nebo adorace Panny Marie a jakéhokoli jiného světce nebo celebrace mše, jak ji dneska 
praktikuje církev římská, je pověra a modloslužebnictvL" T.W. Moody, F.X.Martin - Dějiny Irska, 
kapitola 16, strana 165. 
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Tyto zákony, přijaté na konci 17. stol. a v první polovině 

18.století, zabránily katolíkům nabývat a odkazovat půdu či 

nemovitosti. Podíl půdy v rukou katolíků poklesl z 22% v roce 1688 

na 14% v roce 1703 a 5% v roce 1788.(1) Po potlačení povstání 

Spojených Irů (1798), byla Irsku anglickou vládou vnucena anglo

irská unie. Ta vstoupila v platnost 1. ledna 1801 a zničila poslední 

stopy irské autonomie. Diskriminační zákony byly zrušeny až v roce 

1829 a to zásluhou Daniela Q'Connela.(2) 

Daniel Q' Connell (1775 - 1847) byl syn drobného statkáře, jeden 

z prvních katolických právníků, zakladatel Katolického svazu (1823). 

Byl to také on, kdo usiloval o zrušení anglo-irské unie (Repeal -

národní sdružení za zrušení unie). To se mu však nezdařilo.(3) 

V letech 1845-49 utrpělo Irsko jednu z nejhorších evropských 

přírodních katastrof. Hladomor zahubil asi milion lidí a další více než 

milion donutil k emigraci. Bezprostřední příčinou katastrofy byla 

houbová plíseň, jež ve třech letech po sobě jdoucích zničila úrodu 

brambor, na které byla závislá většina irského venkovského 

obyvatelstva. Část viny za hladomor nese britská vláda svým váhavým 

postojem tento problém řešit.( 4) 

Povstání z let 1848, 1867, vedená Feniány (Irské republikánské 

bratrstvo) za nezávislost Irska, byla potlačena silou i přes svou 

podporu v zahraničí, především v Americe. (5) 

(1) Darby lohn - Conf1ict in Northem Ireland: The Development ofPolarised community, Gill and 
Macmillan, Dublin 1976, s.3 
(2) Podrobněji: Moody T.W., Martin F.X. a kol. - Dějiny Irska, Praha 2003, s. 189-199 
(3) Rovná Lenka A. - Kdo vládne Británii, Slon Praha 2004, s.29 
(4) Moody T.W., Martin F.X. a kol. - Dějiny Irska, Praha 2003, s. 205-209 
(5) Podrobněji: Goldstrom 1.M., Connell K.H. (Ed.) - Irish Population, Economy and Society, 
Clarendon Press, Oxford 1981, s.165-166, 195-197 
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V roce 1898 získalo Irsko pouze částečnou místní samosprávu. 

Proto Sinn Fein agitovala dále pro ,,home-rule", tj. úplnou autonomii 

pro Irsko.(1) Roku 1914 byl britský parlament donucen schválit 

autonomii Irska - měl být schválen irský parlament a autonomní 

vláda, současně mělo být Irsko zastoupeno v britském parlamentu. 

Proti tomuto zákonu vystoupili ulsterští protestanté. Již projednávání 

zákona zvedlo bouři odporu a tisíce ulsterských mužů se rozhodlo 

postavit na ozbrojený odpor.(2) Uskutečnění zákona pak bylo pro 

vypuknutí světové války odloženo. Po vypuknutí války se IRB 

rozhodlo, že před jejím koncem, rozpoutá povstání proti britské 

nadvládě. To vypuklo o Velikonocích roku 1916.(3) 

(1) Rovná Lenka A. - Kdo vládne Británii, Slon Praha 2004,s.29 
(2) Edwards Ruth D.- Faithful Tribe, An Intimate Portrait of the Loyal Institutions, London 1999, 
s.324 
(3) Moody T.W., Martin F.X. a kol. - Dějiny Irska, Praha 2003,s.420 
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4. Průmyslová revoluce a vzestup Ulsteru 

4.1 Průmysl Ulsteru 

Ulster byl v 19. století jedinou industrializovanou oblastí jinak 

zemědělského Irska. Rozvoj průmyslu, především východu provincie 

s centrem v Belfastu, souvisel s kolonizací a jejími osadníky. Belfast 

se stal významným centrem textilního a loďařského průmyslu a díky 

přístavu, dopravním a tranzitním uzlem a stavbou 10dL(I) Další 

rozvoj Ulsteru znamenala stavba železnice. 

Avšak nebyl to irský průmysl, investice přicházely z Anglie a 

na střední Anglii byl také především textilní průmysl vázán. 

Průmyslová revoluce naprosto změnila celý region a učinila ho 

odlišným od celého Irska, když do jejích center začalo přicházet 

katolické obyvatelstvo, jež mnohdy se stalo většinou, zatímco venkov 

zůstal převážně zemědělský. Ač bylo obyvatelstvo měst nábožensky 

smíšené, vždy žilo odděleně.(2) 

Po rozdělení Irska se v Ulsteru v 30. letech projevila 

hospodářská krize podobně jako ve Velké Británii. Krize znamenala 

masovou nezaměstnanost především v zemědělství, ale k hlubokému 

útlumu došlo i v klasických průmyslových odvětvích jako v loďařství 

a plátenictvL Nezaměstnanost dosáhla v roce 1927 - 13%, v roce 1932 

- 28% a těsně před válkou byla nezaměstnanost téměř 20%. (3) 

S nezaměstnaností se množilo násilí a náboženské rozbroje v Belfastu 

i jinde (1931, 1932, 1935, až do 40. let ) a to byl důvod pro zachování 

(1) Blíže - Magee John - Northern Ireland : Crisis and Conflict,London 1974, s.40 
(2) Frank Jan - Konflikt v Severním Irsku, Triton 2006, s.19-20 
(3) Loughlin James - The Ulster Question since 1945, St. Martin's press, New York 1998,s108-

110 
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Zákona o mimořádných pravomocích, platného od r. 1923. Mezi lety 

1930-39 nezaměstnanost nikdy neklesla pod 25%. (1) 

Pro Ulster znamenala II. světová válka stejné zatížení jako pro 

Velkou Británii, ač se na provincii nevztahoval Zákon o všeobecné 

mobilizaci. Přesto mnoho Irů bojovalo po boku Velké Británie 

v dobrovolnických jednotkách.(2) 

Samozřejmě se na provincii vztahovaly vysoké daně a přídělový 

systém. Navíc v Ulsteru cvičily tisíce britských vojáků a v Derry byla 

důležitá námořní základna.(3) 

V roce 1941 bombardovaly německé letky Belfast. Při náletech 

přišlo o život 700 lidí a dalších 400 bylo zraněno. Hořícímu městu 

byly na pomoc vyslány i požárnické jednotky z Dublinu. Tentýž rok 

došlo, i přes neutralitu Republiky, k bombardování dublinského 

předměstí, při kterém zahynulo 34 lidí, 90 zraněno, a 300 domů byli 

zničeno či poškozeno.(4) Od roku 1942 se soustřeďovala v provincii 

přes protesty DeValery americká vojska. Rozvoj válečného průmyslu 

znamenal pro "Sever" prosperitu. Vzrostla výroba jak v textilním 

průmyslu (zakázky pro armádu), tak i v loďařství.(5) 

4.2 Hospodářství provincie po II. světové válce 

Po skončení II. světové války, vláda investovala do rozvoJe 

průmyslu Severního Irska (lndustries Development Act 1945). 

(1) Loughlin James - The Ulster Question since 1945, St. Martin's press, New York 1998, 
s108- 110 
(2) Frank Jan - Konflikt v Severním Irsku, Triton 2006, s.45-46 
(3) Moody T.W. - The Ulster Question 1603-1973, Mercier ofDublin and Cork 1974,s. 69 

(4) Moody T.W., Martin F.X. a kol. - Dějiny Irska, Praha 2003,s.425 
(5) Moody T.W. - The Ulster Question 1603-1973, Mercier ofDublin and Cork 1974,s. 69 
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Starý/tradiční průmysl, textilní a loďařství, byl v útlumu. Jestliže 

na konci 40. let, byl na úrovni 55% průmyslové výroby, v 70. letech 

poklesl jen na 25%.(1) 

V rámci podpory byly vytvořeny a podpořeny tzv. " nové 

průmysly" jako např. elektronický, potravinářský, chemický a oděvní. 

Bylo vytvořeno na 70 000 nových pracovních míst a přišlo ze 

zahraničí (především USA) či vzniklo 250 nových firem. (2) Většina 

nových průmyslových center byla situována do východní části 

provincie, okolo poloviny do Belfastu a okolí. V letech 1945-63 

pouze 10% nových firem západně od břehu řeky Bann, zatímco 70% 

okolí Belfastu (3), ale západní provincie, Tyrone, Derry, Fermanagh, 

výrazně zaostávala a byla zde výrazně větší nezaměstnanost. (viz. 

příloha 1) 

Padesátá a šedesátá léta byla doba klidu a míru a znamenala 

ekonomickou expanzi provincie. V roce 1968 byl celkový obchod 

dvakrát větší než v roce 1957. Až 80% obchodu se uskutečnil 

s Velkou Británií.(4) Zaměstnanost dělníků v Severním Irsku stoupala 

podobně jako v celé Velké Británii a dlouhodobě (1956-1979) objem 

výroby v regionu rostl o 96%, v porovnání s Velkou Británií o 65%. 

(5) 

V 60. letech stará průmyslová odvětví propouštěla své 

pracovníky téměř tak rychle jako nové přicházející firmy vytvářely 

nová pracovní místa. 

(1) Bardon Jonathan - A History of Ulster, Belfast 200 I ,s. 720-723 
(2) Coates B.E., Rawstron E.M. - Regional Variations in Britain, Studies in Economic and Social 
Geography, B.T. Batsford Ltd.,London 1971, s.138-140 
(3) Bardon Jonathan - A History ofUlster, Belfast 2001, 720-723 
(4) Tamtéž 
(5) Coates B.E., Rawstron E.M. - Regional Variations in Britain, Studies in Economic and Social 
Geography, B.T. Batsford Ltd.,London 1971, s.138-140 
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Ač bylo vytvořeno 5 000 nových míst ve službách, tři tradiční 

opory hospodářství - textilní, strojírenství, zemědělství ztratily 75000 

pracovních míst, čísla zaměstnaných se snížila dvakrát i v 

zemědělství, za období v letech 1950 - 1973.(1) 

Hospodářství se rozvíjelo do roku 1973, kdy nastal pokles. Do 

roku 1979 klesla produkce v Severním Irsku o 9% a zaměstnanost o .. 

3% ročně. (2) Tento pokles způsobil nejen slabý výkon ekonomiky 

celé V. Británie, ale také neochota londýnské vlády poskytovat pomoc 

chudším oblastem. Nestabilita v zemi odrazovala investice. V období 

1970 - 1980 poklesl podíl pracujících ve výrobě z 32 % na 23%. 

Byly omezovány či zcela uzavírány provozy velkých průmyslových 

továren.(3) Po roce 1973 si svá pracovní místa udržovala i méně 

dělníků, propouštěl spíše tradiční vývozní průmysl. 

Přestože v 70. letech vznikla nová místa ve veřejných službách 

až o 52% , byla zaměstnanost v provincii citlivou otázkou a nerovnost 

v pracovních příležitostech pomáhala udržovat politický konflikt.( 4) 

Díky nepokojům se ekonomická situace v provincii zhoršila, její 

úroveň klesala tak, jak nikdy v historii, rostla nezaměstnanost, dluhy, 

deficit, 70% HDP Severního Irska vláda utratila. Britská vláda se 

snažila řešit politické problémy finančními injekcemi.(5) 

(1) Hill Douglas A. - Geography of British Isles Series - Northem Ireland, Cambridge University 
Press, 1974.s.56-60 
(2) Bardon Jonathan - A History ofUlster, Belfast 2001, 720-723 
(3) Tamtéž 
(4) Poljakova E.J.- Oľster, istorija tragedii, Moskva 1982, s.36 
(5) Tamtéž 
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4.3 Průmysl a jeho centra 

Nejvýznamnějším průmyslovým centrem Severního Irska je 

hlavní město Belfast. Více než dvě třetiny populace Severního Irska 

žije v Belfastu a okolí. Především ve 20. století se přenáší průmysl 

z hlavního města rovnoměrněji po celé provincii, i když Belfast 

neztrácí svojí dominanci.(l) 

Vedle loděnic a textilního průmyslu je rozvit průmysl 

strojírenský, oděvní a potravinářský. Je zde na třicet druhů 

průmyslových odvětví. Pro představu uvádím objem průmyslu 

Severního Irska v porovnání s Belfastem v těchto komoditách: 

Průmysl v Severním Irsku a Belfastu (v procentech) 

Severní Irsko - Belfast Severní Irsko Belfast 

1961 1961 1966 1966 

Textilní 28,2 22,7 25,8 18,8 

Oděvní 13,3 10,5 12,5 9,7 

Strojírenský 10,8 5,4 14,3 6,8 

Potravinářský 14,1 13,4 14,3 13,6 

Dlgest of StatIstlcs č. 36, září 1971 

Ač je oděvní průmysl pro Ulster méně typický než textilní, je 

rozšířen mimo města Derry i do dalších měst, např. do Enniskillenu. 

(2) V Carrickfergusu, nedaleko Derry je továrna na syntetické 

materiály (nylon, lycra ... ), hlavní centrum tohoto odvětví ve 

Spojeném Království, které zaměstnává 8000 zaměstnanců. (3) 

(1) Hi1l Douglas A. - Geography ofBritish Isles Series - Northern Ireland, Cambridge University 
Press,1974.s.51-54 

(2) Tamtéž 
(3) Poľskaja N.M. -Velikobritanija: Ekonomičeskije rajoy i goroda, Moskva 1974,s. 34-35 
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Strojírenský průmysl Je rozprostřen v několika městech 

provincie. Centra leteckého průmyslu jsou Newtonards a Dungannon, 

turbíny se vyrábějí v Larne, vojenská technika v Carrickfergusu a 

v Antrim. V tomto výčtu nelze opomenout výrobu zemědělské 

techniky. 

Mezi další produkty, které jsou vyráběny v Severním Irsku, 

patří: automobilové součástky, elektronika, obuv, hračky ... (1) 

V provincii se těží bauxit a zpracovává ropa, dále je rozvinut 

průmysl lnářský a chemický. V zájmu rozvoje Severního Irska zde 

působí vedle britských také nadnárodní firmy. Některé průmyslové 

firmy jako Harland and Wolff byly ulsterské, ale ICI, Carreras, 

Courtaulds, Metal Box a jiné byly britské, jejichž továrny jsou do 20 

mil od Belfastu. Británie má pod kontrolou okolo 45% všech 

továrních provozů v Severním Irsku, a vyráběly 63 % veškerého 

prodeje průmyslově vyráběného zboží ( oděvy, textil, nápoje, tabák ... ) 

(2) 

4.4 Zemědělský venkov 

Významným průmyslem provmCle Je potravinářský a 

masozpracující průmysl. Tento nový průmysl - potravinářský 

souvisí se zemědělskou produkcí, mléko, brambory, balírna masa, ale 

také výrobky z vlny, koberce. 

V roce 1969 byl poměr 90% masné výroby ku 10% produkce 

výroby rostlinné. Mezi produkty, které jdou z části na vývoz do 

(1) výroba bot - Lotus v Banbridge, Tuffs v Ballymena, Coates B.E., Rawstron E.M. - Regional 
Variations in Britain, Studies in Economic and Social Geography, B.T. Batsford Ltd.,London 
1971, s.l38-140 
(2) Finance and the Economy, HMSO 1974, s. 9, 11 

29 



zbytku Velké Británie jsou: vepřový a hovězí skot, drůbež, mléčné 

výrobky, brambory, vejce, jablka ... atp. Mezi centra zpracovatelského 

průmyslu potravin mohu jmenovat např. Ballymena, známé jako 

centrum mlékárenského průmyslu a zemědělských trhů, čí Portadown 

jako zpracovatel ovoce a výrobce jamů. Většina zemědělských farem 

je svou velikostí do 20 ha (78,7%), z toho 70% do 2 ha plochy, dalších 

18,9% mezi 20-60 ha a pouze 1,2% nad 60 ha. (1969) (1) 

5. Severní Irsko 1921 - 1966 

5.1 Státní struktura 

Provincionální parlament Severního Irska se sešel poprvé v roce 

1921 na zámku Stormont nedaleko Belfastu. Zcela ho ovládli 

protestanští unionisté, kteří také převzali výkonnou moc v provincii až 

do roku 1972, kdy byla zavedena přímá vláda Londýna.(2) Mimo to 

mělo Sev. Irsko své zastoupení v Dolní sněmovně ve 

Westminsteru.(3) Všechny volby v tomto období vyhrála Unionistická 

strana, představující zájmy protestanské většiny. Unionistický tlak na 

britskou vládu měl v roce 1949 za následek zákon o Irsku, který 

stanovil, že Severní Irsko nemůže vystoupit ze svazku se Spojeným 

královstvím bez souhlasu svého parlamentu. ( 4) 

Menšinová nacionalistická a katolická strana Sinn Féin(5), která 

obyčejně získala čtvrtinu až třetinu mandátů a Sociálně demokratická 

(l) Hil1 Douglas A. - Geography of British Isles Series - Northem Ireland, Cambridge University 
Press, 1974, s. 62-64 
(2) Blíže - Magee John - Northem Ireland : Crisis and Conflict,London 1974, s.58 
(3) Blíže Rovná Lenka A. - Kdo vládne Británii, Slon Praha 2004,s.221-229 
(4) Tamtéž 
(5) Connolly S. J.- The Oxford Companion to lrish History, Oxford University Press 1995,513-
515 
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a labouristická strana s jedním až dvěma mandáty se nepodílely na 

práci Stormontu.(1) Vláda Severního Irska se při sektářských 

rozbrojích a vlnách násilí spoléhala na britskou armádu, ale také 

založila pravidelnou policii a zvláštní policejní sbory. Jeden z důvodů 

neměnnosti vlády byl ten, že 40-60 procent volebních obvodů neměl 

protikandidáta. (2) 

5.2 Politické strany 

Jednou z podstat konfliktu v Severním Irsku je tradiční rozdělení 

společnosti na dvě skupiny podle politických názorů. Toto rozdělení 

je prakticky totožné s náboženským rozdělením. 

Unionisté 

Mezi nejvýznamnější unionistické politické strany patří Oficiální 

unionistická strana (UUP - Ulster Unionist Party) a Demokratická 

strana unionistů (DUP Democratic Unionist Party). 

Ulster U nionist Party 

UUP vznikla z Unionistické strany, která byla po mnoho let 

jedinou oficiální politickou mocí v Sev. Irsku. Unionistická strana 

měla prakticky jako jediná zastoupení ve vládě po celou dobu 

existence severo irské samosprávy od roku 1922 až do britské vojenské 

intervence v 70. letech. (3) 

Democratic Unionist Party 

DUP má tendenci přiklánět se k extrémně loajalistickým 

názorům. Strana má úzké vztahy s fundamentalistickými 

protestanskými sektami, které jsou silně protikatolicky zaměřeny. 

(1) Blíže - Magee John - Northem lreland : Crisis and Conflict,London 1974, s.l38-140 
(2) Blíže Rovná Lenka A. - Kdo vládne Británii, Slon Praha 2004,s.183-186 
(3) Tamtéž 
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Vůdcem této strany je Dr. lan Pasley. Jeho vliv však nekončí 

v politické sféře, je také zakladatelem náboženské sekty Paisley' s 

Free Presbyterian Church. Toto přímé spojení politiky a víry během 

posledních 30 let významně ovlivnilo protestanskou část obyvatelstva. 

Dokonce část jeho příznivců věří, že byl vybrán Bohem, aby ochránil 

Ulster. Demokratická unionistická strana byla nástupkyní 

Protestantské unionistické strany, která se stavěla proti reformám 

Terence O'Neila. Strana podpořila stávku ulsterských dělníků, která 

vedla k pádu vlády a také se postavila proti anglo-irské dohodě z roku 

1985. Odmítala jakékoli jednání s vládou irské republiky, pokud se 

nezřekne nároků na Severní Irsko. (1) 

V porovnání obou stran je DUP méně radikální než DUP. 

Nacionalisté: 

Mezi největší a nejvýznamnější strany nacionalistů jsou Sinn Féin a 

SDLP. 

Sinn Féin (My sami) 

Byla založena v roce 1905 jako Irská republikánská politická strana. 

Jejím cílem je konec britské vlády v Irsku a získání jeho 

samostatnosti. (2) 

Dodnes je jednou z hlavních politických stran. Sinn Féin se 

prezentuje jako bojovnice za práva irského lidu a za národní 

sebeurčení. Své příznivce má hlavně ve městech. Usiluje o uvolnění 

konfliktu nespravedlnosti a rozdělení v Irsku. 

(1) Moody T.W., Martin F.X. a kol. - Dějiny Irska, Praha 2003,s. 269 
(2) Blíže Rovná Lenka A. - Kdo vládne Británii, Slon Praha 2004,s.183-l86 
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SDLP- Social Democratic Labour Party (Sociálnědemokratická 

strana práce) 

U mírněná, proti teroristická a nesektářská strana, které roste 

podpora po roce 1970. Postupně si získala důvěru katolických voličů a 

jako jediná nabídla ruku umírněným unionistům. Je členem 

Socialistické internacionály a Evropských socialistických stran. Stala 

se hlavním republikánským rivalem straně Sinn Féin. (1) 

Pro přehlednější profilaci jednotlivých stran uvádím jejich 

politické programy (2), s nimiž vstupovaly do únorových voleb v roce 

1969: 

Liberal Party - preferuje zásady politiky rostoucí ekonomiky, nové 

postupy v zemědělství, jednotné školství a stejné platy pro ženy. 

National Democratic Party - klade důraz na lidská práva pro všechny, 

rovnost v zaměstnání, bydlení a politických právech, usiluje o rovný 

podíl ve správě provincie. 

National Party - zrušení Zákona o speciálních pravomocích (The 

Special Powers Act) , rozpuštění jednotek B 'Specials. Prosazuje 

jmenování ombudsmana a rozšíření spolupráce mezi severem a jihem. 

N orthern lreland Labour Party - se staví za vyšší standard ve 

volebních právech a volební reformy, prosazuje nižší volební věk a 

staví se proti trestu smrti. (3) 

(1) Blíže Rovná Lenka A. - Kdo vládne Británii, Slon Praha 2004,s.183-186, Connolly S. 1.- The 
Oxford Companion to lrish History, Oxford University Press 1995,s. 431 
(2) Floud Roderick and Johnson Paul- The Cambridge Economic History ofModem Britain, 
Volume llI.-Structural Change and Growht,1939-2000, Cambridge University Press 2004, s.6 
(3) Floud Roderick and Johnson Paul- The Cambridge Econornic History ofModem Britain, 
Vol ume lll.-Structural Change and Growht, 1939-2000, Cambridge University Press 2004, s.6 
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Protestant Union Party - klade důraz na klid a pořádek v provincii a 

staví se příkře proti působení "Cameron Commission" (vyšetřování 

porušování lidských práv).(l) 

Republican Labour Party - podpora poměrného zastoupení a další 

změny volebního systému. Je pro zrušení Special Powers Act a 

rozpuštění B 'Specials. Zároveň klade důraz na potřebě práce, bydlení 

a legislativy proti diskriminaci.(2) 

Unionist Party - vyhlašuje program Ulster na křižovatce - Jaký 

Ulster chcete mít? Připouští právo pro všechny obyvatele, rovnost 

před zákonem a rovné příležitosti ve zdravotnictví a školství.. .atd. 

Zároveň hlásí víru v zákony a rovnost před zákonem.(3) 

People' s Demokracy - jejich osmibodový program obsahoval: 

reformy volebního práva, zrušení restriktivních zákonů, zlepšení 

systému při přidělování bytů, přímé státní investice do průmyslu, 

podporu občanských práv.(4) 

Z politických programů vyplývá, že unionistické strany kladou 

důraz na klid, pořádek a víru v zákony, zatímco republikánské na 

lidská a politická práva, rovnoprávnost v sociální oblasti, a zrušení 

restriktivních zákonů. 

(1) Floud Roderick and Johnson Paul- The Cambridge Economic History ofModem Britain, 
Volume I1I.-Structural Change and Growht, 1 939-2000, Cambridge University Press 2004, s.6 
(2) Tamtéž 
(3) Tamtéž 
(4) Tamtéž 
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5.3 Náboženství 

Vedle katolické církve, ke které se hlásí většina nacionalistů, jsou 

protestanstké síly roztříštěny. Skotsko - presbytariánská část 

obyvatelstva měla okolo roku 1914 převahu ve čtyřech hrabstvích : 

Antrim, Armagh, Down, Londonderry a v hrabstvích Tyrone a 

Fennanagh dosahoval jejich počet okolo 44,5 procent. (1 ) Dále je třeba 

jmenovat anglikánskou církev, která byla ve sporu právě se skotskými 

presbytariány. (2) (Trestní zákony z přelomu 17-18.století,postihovaly 

i presbytariány, avšak chyběla tvrdost, dalo by se hovořit o mlčenlivé 

toleranci. ) 

Základní vlastnost britského protestantismu bylo právě silné 

protikatolické smýšlení, které pramenilo z předsudků a nenávisti. 

5.4 Dva národy vedle sebe 

Již od svého vzniku bylo Severní Irsko ostře rozděleno na 

protestanskou většinu a katolickou menšinu. Poměr protestantů byl 

dvoutřetinový. (3) Nový stát, uměle vytvořený, byl odlišný od 

zbývajícího Irska s britskou protestanskou kulturou. Obě komunity 

měly vlastní, kulturní a politické názory, vzdělání, a často žily 

odděleně. Přes ekonomický a sociální pokrok si katolíci ostře stěžovali 

na diskriminaci v zaměstnání a přidělování bytů, na nerovné rozdělení 

volebních okrsků i na postoj represivních orgánů.(4) 

Loajální unionisté byli ekonomicky privilegováni, zatímco 

katoličtí republikáni měli problémy získat práci pro svou příslušnost 

(1) Edwards Dudley - The Sins of our Father, Roots of Conflict in Northern lreland, Gi1l and 
Macmillan Ltd., Dublin 1970, s.6 
(2) Elliott M. - The Catholics of Ulster a History, Penguin Books 2000, s.321 
(3) Moody T.W., Martin F.x. a kol. - Dějiny Irska, Praha 2003, s.242 
(4) Elliott M. - The Catholics ofUlster a History, Penguin Books 2000, s.388-391 
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ke katolické minoritě. 

Potomci kolonizátorů považovali původní irské obyvatelstvo za 

jiný, podřadný a nevyzpytatelný národ, se kterým jsou vlastně 

v nepřátelském stavu. Protestanté měli od samého počátku vzniku 

státu strach, že je zbytkové velké Irsko jednoho dne pohltí. (1) 

Také zde byly obavy ze ztráty svého výhodného postavení, proto se 

později nekompromisně stavěli proti jakékoli debatě o lidských 

právech. Ač se vymezovali vůči katolíkům pomocí náboženství, byla 

protestantská společnost nábožensky roztříštěná oproti vnitřní 

solidaritě uvnitř katolické komunity. Protestanté z jejich hlediska 

právem nedůvěřovali katolické církvi, která ctila věrnost Římu, což je 

neloajální vůči státu. Proto v dobách diskusí o rovnoprávném 

zastoupení ve správě provincie, nevěřili, že katolíci se vzdají pout 

s Římem a najednou budou loajální k Severnímu Irsku. 

Katolické církvi bylo vyčítáno také ovlivňování občanských 

práv v Irské republice, kde byly zakázány rozvody, potraty a byla 

porušována svoboda slova a tisku. (2) 

Komunity si pečlivě předávají z generace na generaci předsudky 

o té druhé, často velmi přepjaté a nenávistivé. Nejvíce střetů je ve 

městech, v dělnických čtvrtích, na venkově jsou vztahy lepší, můžeme 

hovořit o spolupráci, ne však o úzkých přátelských vztazích. 

Korektnější vztahy jsou také mezi střední třídou a inteligencí, kde 

spíše vznikají projekty a hnutí, které usilují o překonání před sudků a 

nenávisti. Také je nutné mít na vědomí skutečnost, že v celé historii 

konfliktu jsou známy případy protestantských nacionalistů a 

katolických unionistů. 

(1) Bardon Jonathan - A History ofUlster, Belfast 2001, s. 30 
(2) Frank Jan - Konflikt v Severním Irsku, Triton 2006, s. 51 
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Skoti, Angličané, kolonisté z Ulsteru, kteří ztráceli generacemi 

vlastní národní identitu, nemohli být Iry, protože se nemohli 

identifIkovat s katolicismem. (1 ) Tato skupina kolonizátorů měla 

později, v době snahy o zrovnoprávnění katolíků, problém s určením 

vlastní identity. Cítili se zrazeni a opuštěni Velkou Británií, ke které 

byli loajální a proto se spíše hlásili k identitě ulsterské. Výzkum 

veřejného mínění (2) ukázal, že zatímco většina katolíků se cítila 

národnostně irsky, tak protestanté se nedokázali přihlásit jako celek k 

jediné identitě. Výzkum ukázal, že 330/0 katolíků souhlasí s konstitucí 

a více než 32% nemá v otázce jasno. 

Podle výsledku voleb v roce 1983 bylo přáním každého druhého 

až třetího katolíka v provincii sjednocení Irska, odchod britské armády 

a vytvoření levicové, socialistické republiky. (3) 

5.5 Nacionalistický teror 

Mezi nejdůležitější republikánské paramilitaristické orgamzace 

patří Irská republikánská armáda (IRA), Provision IRA (PIRA) a Irish 

National Liberation Party (INLA). 

Irská republikánská armáda vznikla po Velikonočním povstání a 

zahájila partyzánský způsob boje proti britským okupantům. V roce 

1936 byla postavena irskou vládou mimo zákon. V letech 1939 - 1940 

uskutečnila několik pumových atentátů v Anglii a v roce 1942 útoky 

na RUC v Belfastu a Dungannonu. (4) 

(1) Frank Jan - Konflikt v Severním Irsku, Triton 2006, s. 54 
(2) Rose's Survey (1968) 

1968 - 20% protestantů a 76% katolíků se cítili Iry 
- 39% protestantů a 15% katolíků se cítili Brity 
- 32% protestantů a 5% katolíků se hlásili k ulsterské identitě 

Zdroj: CAIN Web Service - http://cain.ulst.ac.uk, Frank Jan - Konflikt v Severním Irsku, 
Triton 2006, s. 54, podrobněji: Bardon Jonathan - A History ofUlster, Belfast 2001,720-723 
(3) Frank Jan - Konflikt v Severním Irsku, Triton 2006, s. 51 
(4) Podrobněji: Elliott M. - The Catholics ofUlster a History, Penguin Books 2000, s.388-391 
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5.5 Nacionalistický teror 

Mezi nejdůležitější republikánské paramilitaristické orgamzace 

patří Irská republikánská armáda (IRA), Provision IRA (PlRA) a lrish 

National Liberation Party (INLA). 

Irská republikánská armáda vznikla po Velikonočním povstání a 

zahájila partyzánský způsob boje proti britským okupantům. V roce 

1936 byla postavena irskou vládou mimo zákon. V letech 1939 - 1940 

uskutečnila několik pumových atentátů v Anglii a v roce 1942 útoky 

na RVe v Belfastu a Dungannonu. (1) 

Po období relativního klidu v 50. a 60. letech, v srpnu 1968 

vyhlásilo vedení IRA obnovení ozbrojeného boje proti Britům. V roce 

1971 došlo k rozštěpení organizace, když radikální část nesouhlasila s 

příměřím, které s britskou vládou uzavřelo její velení. Tak vzniká 

Prozatímní irská republikánská armáda (PlRA) a INLA.(2) V polovině 

70. let přijala Irská republikánská armáda novou organizační 

strukturu, jimiž primárními prvky jsou buňky a aktivní služební 

jednotky. Jednotky měly pouze šest až dvanáct členů, aby bylo 

zabráněno pronikání nepřátel do organizace. Kampaň pumových 

útoků pokračovala v 70.-80. letech. Příslušníci Irské republikánské 

armády jsou dobrovolníci. (3) 

INLA vznikla v 70. letech, rozštěpením IRA. Útočila především 

na protestantské polovojenské organizace a usilovala o odchod 

britských vojsk ze Severního Irska a o sjednocení Irska.(4) 

(1) Frank Jan - Konflikt v Severním Irsku, Triton 2006, s. 51 
(2) Podrobněji: Elliott M. - The Catholics ofUlster a History, Penguin Books 2000, s.388-391 
(3) Encyklopedie světový terorismus, od starověku až po útok na USA, Praha 2001, s.504-505 
(4) Tamtéž 
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Jako zbrojené křídlo Irské republikánské socialistické strany 

schvalovala násilí k dosažení svých politických cílů. Šlo o vytvoření 

socialistické republiky. Členskou základnu tvořilo několik desítek 

ozbrojených osob a specialistů na nálože a několik set sympatizantů. 

Nejvýznamnější akcí bylo zavraždění mluvčího britské Konzervativní 

strany pro záležitosti Severního Irska Airey Neava v březnu 1979. (2) 

Prozatímní IRA vznikla po rozkolu uvnitř IRA v roce 1971, když 

radikální členové organizace odmítli poslušnost velení, které chtělo 

vyjednávat. Členové těchto organizací jsou přesvědčeni, že jedině 

použití síly donutí Brity vzdát se vlády v Severním Irsku. (3) 

Organizace byla členěna do tří hlavních brigád s velitelstvími 

v Belfastu, Derry a hrabstvích Tyrone a Armagh, které leží na 

hranicích. Pro představu, v roce 1971 měla belfastská brigáda okolo 

tisíce aktivních členů. 

Kromě boje s přetrvávajícím vládním systémem se členové 

těchto organizací vidí jako jediní ochránci katolické menšiny. Druhou 

stránkou věci je fakt, že jimi organizované teroristické akce stály 

životy stovky nevinných lidí. 

(1) Každý dobrovolník skládá následující přísahu: " Tímto potvrzuji a přísahám svoji oddanost 
myšlenkám národního osvobození a socialismu v Irsku. Jsem informován o armádě irského lidu a 
potvrzuji a přísahám také svou naprostou a bezpodmínečnou oddanost Irské národně 

osvobozenecké armádě v zájmu dosažení uvedených podmínek v Irsku. Budu bojovat silou zbraní 
za udržení disciplíny, jednoty a za naplnění myšlenek Irské národně osvobozenecké armády, 
dokud mě smrt neoddělí od mých druhů ve zbrani." (Brendan O'Brien - Dlouhý boj, IRA a Sinn 
Féin, Brno L.P.2003, s.295) 
(2) Polišenský Josef - Dějiny Británie, nakl. Svoboda, Praha 1982, s. 261 
(3) Encyklopedie světový terorismus, od starověku až po útok na USA, Praha 2001, s.50 1 
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5.6 Loajalistický teror 

Navzdory používání terorismu se protestanské militantní skupiny 

těší značné podpoře protestanského obyvatelstva. V roce 1966 byl 

založen UVF (Ulster Volunteer Force) - Sbor ulsterských 

dobrovolníků, který se těšil tiché podpoře britské vlády.(I) Později byl 

postaven mimo zákon. Mezi další patřila např. B-Specials, pomocná 

policejní organizace, ovládaná protestanty, která brutálně napadala 

protestní pochody za lidská práva. Byla rozpuštěna v roce 1972. (2) 

V roce 1971 vznikla UDA (Ulster Defence Association) - Sdružení na 

obranu Ulsteru, jež usilovala o udržení co nejtěsnějšího svazku 

Severního Irska s Londýnem a která spolupracovala s unionistickými 

politickými stranami a především útočila na katolické zóny. (3) 

Zastřešovala organizace pro loajalistické polovojenské skupiny, 

působila jako legální sdružení až do roku 1992, kdy je britská vláda 

zakázala. 

V 70. letech se k odpovědnosti za zabíjení katolíků přihlásily 

skupiny jako UFF (Ulster Freedom Fighters) či Komando rudá ruka. 

V březnu 1984 se UFF pokusila zabít předsedu Sinn Féin Gerryho 

Adamse, když projížděl Belfastem. Do roku 1973 nebyl 

bezpečnostními orgány internován žádný člen protestanské 

polovojenské orgamzace. Tyto orgamzace JSou financovány 

vydíráním a loupežemi. Také mají podporu britské N.F. (National 

Front) a nacistické a rasistické organizace Combat 18. (4) 

(1) Winchester Simon - ln Holy Terror, London 1974, s.255 
(2) Encyklopedie světový terorismus, od starověku až po útok na USA, Praha 2001, s.501 
(3) Winchester Simon - ln Holy Terror, London 1974, s. 248-255 
(4) Encyklopedie světový terorismus, od starověku až po útok na USA, Praha 2001, s.501 
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V roce 1970 britská vláda vytvořila Ulsterský bezpečnostní sbor 

UDR. Jednalo se o oficiální vojenský útvar tvořený vojáky s časově 

omezenou smlouvou, určený k pomoci armádním a policejním silám 

Severního Irska RUC (Royal Ulster Constabulary) - Královské 

ulsterské policii. V březnu 1973 RUC přiznala, že členové UDR byli 

zapojeni do zabíjení svých protivníků. (1) 

Královská ulsterská policie nahradila v roce 1922 Královskou 

irskou policii. Byla většinou složena z protestantů, protože katolíci 

bojkotovali nově zřízené severoirské instituce. Podíl katolíků klesal a 

nakonec se ustálil asi na deseti procentech. Královská ulsterská policie 

byla ozbrojenou polovojenskou policejní silou, jejímž úkolem bylo 

chránit Severní Irsko před útoky Irské republikánské armády. Při 

nepokojích v šedesátých letech byla nasazována v pouličních 

nepokojích a zároveň její příslušníci byli hlavními cíli kampaní 

vedenými pronacionalistickými bojůvkami. (2) 

5.7 Financování bojových skupin 

Obě komunity potřebovaly finanční zdroje, potřebné k udržení 

bojeschopnosti svých paramilitaristických oddílů. Ty si získávaly 

různými legálními i nelegálními způsoby. Tak například, Ulsterské 

obranné sdružení, si udržovalo monopolní postavení na trhu 

bezpečnostních služeb ( belfastské - Task Point Security, Leader 

Enter Prises). Byly to legální obchodní společnosti, které platily daně 

a jejichž roční obrat byl srovnatelný s výsledky středně velkých 

(1) Moody T.W., Martin F-X. a kol. - Dějiny Irska, Praha 2003,s. 431 
(2) Darby John - Conflict in Northem Ireland: The Development of Polarised community, Gill and 
Macmillan, Dublin 1976 
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britských firem. (1 ) Na druhou stranu Irská republikánská armáda 

získala v katolických čtvrtích monopol na dopravu taxi firmy Falls 

Taxis, People's Taxis, které vlastnily 350 aut a zaměstnávaly 800 

řidičů.(2) Dále IRA vlastnila družstva, supermarkety, řeznictví a 

restaurace. Také se věnovali obchodu s realitami. Republikáni 

zneužívali dotací EU, které platili pro irské zemědělské produkty 

vyvážené do Spojeného království, jehož součástí je i Severní Irsko. 

Z Irské republiky byli dovážen vepřový dobytek přívržencům IRA 

v Severním Irsku, kteří inkasovali dotaci ( ve výši 8 liber za kus) a ty 

pašovali zpět do Republiky. V roce 1985, když byla tato dotace 

zrušena, přešli pouze na jinou komoditu, kterou bylo obilí. 

Dalším zdrojem příjmů Irské republikánské armády bylo 

zneužívání rozdílných sazeb DPH na luxusní zboží, které pašovali ze 

severu na jih, čímž dublinská vláda ztratila až sto milionů dolarů 

ročně.(3) 

Ač obě strany konfliktu byly oficiálně zaměřeny proti drogám a 

varovaly před jejich užíváním, dokonce pod hrozbou násilí, samí 

používali drogový trh jako další zdroj peněz. Drogový trh byl přísně 

rozdělen, při porušení pravidel docházelo k vzájemnému vyřizování 

účtů v souvislosti s prodejem drog i k snahám o převahu na drogovém 

trhu. IRA trestala drogové delikty zmrzačením kolenního kloubu 

pachatele. Finanční zdroje také pocházely z loupeží a vydírání. ( 4) 

(l) James Adams: The Financing of Terror, in Paul Wilkinson, Alastair M. Stewart -
Contemporary Reseach on Terrorism, Aberdeen University Press 1987, Napoleoni Loretta
Teror s.r.o.: po stopách finančních zdrojů teroristických sítí, Praha 2007, s. 85-86 

(2) Tamtéž 
(3) Tamtéž 
(4) Napoleoni Loretta - Teror s.r.o.: po stopách finančních zdrojů teroristických sítí, Praha 2007, 
s.85-86 
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Důležitým zdrojem příjmu je přítok peněz od Irského severního 

výboru pomoci (NORAID), založeného v USA irskými emigranty. 

Vystupuje jako charitativní organizace získávající pomoc pro chudé a 

potřebné v Irsku, ale FBI se domnívala, že získané prostředky jsou 

využívány na prodej a pašování zbraní. (1) 

NORAID si vytkl za cíl vytvořit takovou politickou sílu, aby 

dokázal ovlivnit americkou vládu a její postoje k severoirskému 

problému. Organizovali benefiční akce za účelem získání fmančních 

prostředků, také distribuovali deník The Irish People a prodávali 

publikace v irsko-amerických barech, jako O'Neil's v Chicagu, či 

W ednesday' s v N ew Yorku. Měli velkou síť podporovatelů a 

sympatizantů především na východním pobřežÍ. (2) 

Výčet americko - irských organizací je pestrý. Od Ancient Order 

of Hibernians - Starobylý řád Irů, což je nejstarší společnost pro 

laické katolíky, po instituce, které vznikly pro financování IRA a její 

publicitu. "Irská lobby" je v USA velmi silná, žije zde asi dvakrát více 

Irů, než v samotném Irsku.(3) 

I několik amerických prezidentů (Kennedy, Nixon, Reagan, 

Clinton) odvozovalo své rodinné kořeny od irských emigrantských 

lodí a jejich role atributů britsko-irského konfliktu rostla. (4) 

Původ zbraní pro irské ozbrojené skupiny pocházely z USA, 

Iránu, Libye i jiných zemÍ. Velmi úzká spolupráce Irské republikánské 

armády probíhala také s Palestinci, kdy výměnou za zbraně, 

umožňovala IRA ve svých táborech výcvik mladým Palestincům. 

(1) Napo1eoni Loretta - Teror S.LO.: po stopách finančních zdrojů teroristických sítí, Praha 2007, 
s.85-86 

(2) Tamtéž 
(3) Davies Norman - Ostrovy, Praha 2004, s.713 
(4) Frank Jan - Konflikt v Severním Irsku, Triton 2006, s.118-119 
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V 80. letech došlo k radikální změně, kdy hlavní finanční zdroje 

pochází z obchodu s realitami a provozováním restaurací v Irsku a 

Velké Británie. (1) 

V této době, po vánočních bombových útocích v londýnském 

obchodním domě Harrods, se veřejné mínění v USA změnilo a 

NORAID byl bojkotován pro napadení civilistů na anglické půdě, což 

znamenalo vyschnutí jejich účtů. (2) 

(1) Encyklopedie světový terorismus, od starověku až po útok na USA, Praha 2001, s.501 
(2) Tamtéž, s.505 
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6.Společnost 

6.1 Severní Irsko a jeho obyvatelstvo 

Více než dvě třetiny populace v Severním Irsku žije v Belfastu a 

okolí. Dochází k pozvolné změně početního poměru obou komunit. 

Vyšší porodnost a pokles emigrace katolíků znamenaly, že se podíl 

katolického obyvatelstva z 35% v roce 1961, zvýšil až na 40% v roce 

1981.(1) 

V téže době bylo největší procentuální zastoupení katolíků 

v okresech Derry, Omagh a Strabane. (přes 60%). Oblasti obývané 

katolíky jsou přísně segregované,zatímco ve většině protestantských 

oblastí žijí poměrně velké enklávy katolíků,obě kolísající ve velikosti 

rozptylu, s výjimkou Západního Belfastu.(2) 

Ve většinově protestantských krajích jsou i významné katolické 

enklávy jako v okolí Ballycastle v Antrim a ve městech Armagh a 

Keady v Armaghu. Naopak protestanské město Cookstown leží 

v katolickém kraji Tyrone. (3) 

6.2 Školství 

Školství bylo přísně separováno, obě církve, potažmo komunity, 

dohlížely nad jeho dodržováním a vštěpovaly svým žákům vlastní víru 

a mýty o znepřátelené straně. Katoličtí kněží odmítli následovat 

protestanty, kteří přijali státní osnovy založené na protestanském 

základu a většina jejich škol přešla pod státní kontrolu. Velké rozdíly 

(1) Darby John - Contlict in Northem lreland: The Development ofPolarised community, Gill and 
MacmiIlan, Dublin 1976, s. 28-32 
(2) Tamtéž 
(3) Tamtéž 
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byly ve výuce nejen náboženství, ale také v pohledu na irskou historii. 

Také podporovali své ,,národní sporty" : protestanté rugby a fotbal, 

katolíci hurling. (1) 

6.3 Jazyk 

V roce 1893 byla založena historikem Eoinem Mac Nailem (1867-

1945) Gaelská liga (Gaelic League) na podporu irského jazyka, který 

byl v úpadku. Gaelská liga vydávala v irštině noviny, irskou literaturu, 

ale také starou gaelskou prózu a poezii. Organizovala akce zaměřené 

na staroirskou kulturu, dějepisné přednášky, taneční kursy a místní 

hudební a taneční slavnosti. (2) 

Také byla podporovatelka národní soběstačnosti a národního 

průmyslu. I když byla organizace apolitická, do jejich řad vstupovali i 

unionisté.Prvním předsedou byl spoluzakladatel Gaelské ligy Douglas 

Hyde (1860-1947), právník a pozdější první irský prezident (1938-

1945). (3) Byl to on, který tvrdil, že ztrátou vlastního jazyka a tradic 

se Irové připravují o svou národní identitu. Gaelská liga rychle získala 

masovou podporu a zvýšila intelektuální, kulturní i morální úroveň 

irského národa. (4) 

V Severním Irsku není irština úředním jazykem, ale jsou oblasti, 

kde je možno irštinu používat v komunikaci s úřady. V západním 

Belfastu, Derry (Doire) a Newry (An Iúir) žijí komunity s vysokým 

podílem mluvené irštiny. Místní úředníci, kteří jsou zastánci 

nacionální ideje jsou schopni a ochotni mluvit irsky, ale pouze na 

neoficiální úrovni. 

(1) Podrobněji: Darby John - Conflict in Northem Ireland: The Development of Polarised 
community, Gi1l and Macmil1an, Dublin 1976, s. ll3-l37 
(2) Foster R.F - The Oxford Ilustrated History oflreland, Oxford 1991, s. 225-226 
(3) Connolly S. 1.- The Oxford Companion to Irish History, Oxford University Press 1995, 

s.252- 253 
(4) Foster R.F - The Oxford Ilustrated History oflreland, Oxford 1991, s. 225-226 
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V Severním Irsku je běžnější než v "Republice", že obchodníci jsou 

ochotni komunikovat se zákazníkem v irštině. 

6.4 Kultura 

I kulturní dění v Severním Irsku, podobně jako celá společnost, je 

rozdělené. Obě komunity slaví své svátky a má své hrdiny. Katolíci si 

každoročně připomínají výročí Velikonočního povstání z roku 1916, 

zatímco protestanté výročí bitvy na řece Boyne (1690). 

Velmi často se tyto oslavy změnily na pouliční nepokoje, zvláště 

v případě pochodů Oranžského řádu, téměř každoročně, ale právě 

první zárodky Troubles propukly právě ve výročí Velikonočního 

povstání. (1) 

I když události okolo "dvanáctého" bývají nasyceny protesty a 

zvýšenou nervozitou, znamenají pro protestanskou společnost 

demonstraci jednoty unionistického tábora. Na oslavě byli zastoupeni 

zástupci všech politických skupin protestantské populace za účasti 

jejich špiček a osobností politického, společenského a kulturního 

života. V období výročí většina protestantských zaměstnavatelů 

vyhlašovala povinnou dovolenou bez ohledu na nábožensko

politickou příslušnost. Protestantské dělnické čtvrtě byly vyzdobeny 

vlajkami a praporky, květinami a chodníkové obrubníky byly natřeny 

kombinací modro-rudo-bílé.(2) V místech trasy pochodu Oranžského 

řádu a na jejich shromaždištích se objevovaly i malby zpodobňující 

(1) Dud1ey Ruth E. - Faithfu1 Tribe, Au Intimate of the Portrait of the Loya1 Institutions, London 
1999, s. 104-108 
(2) Tamtéž, s.109-118 
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krále Viléma III. Oranžského překračujícího na bílém koni řeku 

Boyne a porážejícího katolickou armádu Jakuba II. a další motivy 

vyjadřující identitu vlastní identity jako např. : ulsterské jednotky 

bojující v I. světové válce, v roce 1916 na řece Sommě. (1) 

6.5 Symbolika 

Důležitým prvkem k vyjádření svých politických názorů je 

symbolika, jež je pro obě komunity tradiční. Vychází z historických, 

kulturních a sociálních kořenů a znamená identifikaci k vlastní 

komunitě. 

Ač je odlišná, některé symboly se objevují na obou pólech 

společnosti. Je to příklad "Red Hand" ( příloha 2), která je odvozená 

z erbovního znaku rodiny O'Neillových (2) a symbolizuje devět 

hrabství provincie Ulster. Také se objevuje jako součást vlajky celého 

Irska, kde . JSou znázorněny jednotlivé znaky všech 

provincií.V kontrastu s tím je znak "Red Hand" používán loajalisty 

(např.UDA) v kombinaci se svatojiřským křížem (národním znakem 

Anglie) a doplněn královskou korunou, symbolizující loajalitu 

k britskému panovníkovi. (3) 

Tato kombinace reprezentuje nejen "vlajku Ulsteru" (šest 

hrabství), ale i vlajku vlády Severního Irska. Pro úplnost je třeba 

(1) Dudley Ruth E. - Faithful Tribe, An Intimate ofthe Portrait ofthe Loyal Institutions, London 
1999,s.312,319-320 
(2) irský gaelský klan, který se postavil anglické invazi a znak symbolizuje devět hrabství 

provincie Ulster. Floud Roderick and Johnson Paul- The Cambridge Economic History of 
Modem Britain, Volume III.-Structural Change and Growht, 1939-2000, Cambridge University 
Press 2004,s. 6-8 
(3) Dara Mulhem - Symbols in Northem Ireland - Flags Used in Region, http://cain.ulst.ac.uk 
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zmínit symbol ,,Red Hand" zasazený v Davidově hvězdě, což podle 

jednoho výkladu symbolizuje - šest hrabství, ale podle jiného 

ulsterské protestanty, jako ztracený izraelský kmen. (1) 

Zatímco unionisté používají vlajku Velké Británie, nacionalisté se 

prezentují trikolorou, (2) kde jednotlivé barvy symbolizují: zelená a 

oranžová, obě komunity a barva bílá uprostřed, mír meZI nImI. 

Hovoří-li nacionalisté v Ulsteru o trikoloře, nemluví o oranžové 

barvě, ale o žluté či zlaté barvě. 

Tradiční barvy a symboly jsou většinou pro obě komunity různé. 

Nacionalisté preferují keltskou tématiku, shamrock či lyru, zatímco 

unionisté buřinku, oranžové šerpy nebo královskou korunu. (3) 

Další společnou roli v ikonografii, hraje postava irského 

mytického bojovníka Cúchulainna (Kukulína), který aby nezemřel na 

kolenou se přivázal ke stromu. Protestanti ho ctí, protože pocházel 

z Ulsteru a bojoval proti jižním kmenům. Pro nacionalisty, zejména 

pro IRA, je symbolem neporazitelnosti a nepokoření před nepřítelem. 

(4) 

V symbolice jsou důležitá hesla a slogany, které jsou často 

spojena s daty či jinými číselnými kombinacemi vycházející 

z historických událostí. 

(1) Dara Mulhem - Symbols in Northem Ireland - Flags Used in Region, http://cain.ulst.ac.uk 
(2) V roce 1954 byly vyhláškou ,,Flags and Emblems Act" zakázány všechny veřejné pro-irsky 
zaměřené projevy, které by mohly způsobovat urážky či pohoršení. Moody T.W., Martin F.X. a 
kol. - Dějiny Irska, Praha 2003, s.422 
(3) Dara Mulhem-Symbols Used in Northem lreland - Nationalist and Republican Symbols , 
http://cain.ulst.ac.uk 
(4) Dara Mulhern-Symbols Used in Northem lreland - Symbols Used by Both Traditions 

http://cain .ulst. ac. uk 
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6.6 Murals - Politické graffitti 

Symbolika se také objevuje na ,,Murals Walls" (politické 

graffiti), které je pro severoirský problém typické. Politické graffiti je 

přítomno např. v Baskicku či Korsice, kde Je součástí 

osvobozeneckého boje proti španělské respektive francouzské 

nadvládě. Dále např. v Londýně - Brixtonu, nebo Berlíně 

Kreuzbergu, kde Je spíše zaměřen antiimperialisticky a 

antimilitaristicky. 

Murals vzniklo ve dvacátých letech 20. století na protestanských 

předměstí Belfastu. Postupem doby se staly vymezením hranic 

jednotlivých separovaných komunit a byly nástrojem ideologického 

boje a jejich identity. (1) 

Vymezování teritoria bylo v protestantských komunitách 

doplněno kombinací britských, ulsterských a skotských vlajek 

s vlajkami paramilitárních skupin aktivních v příslušné komunitě a 

přemalovanými obrubníky a sloupy veřejného osvětlení v " britských 

barvách". 

Nacionalistický Belfast se vlastního vymezení prostoru dočkal až 

s vypuknutím nepokojů koncem šedesátých let a zahájením ozbrojené 

kampaně Provisional IRA. První mural byl Free Derry Comer, který 

označoval vstup do katolického předměstí Bogside v Derry, které 

patřilo v období koncem 60. a začátkem 70. let k oblastem 

označovaných jako "no-go areas", to je oblastem, do kterých neměla 

kvůli barikádám a aktivnímu odporu místních obyvatel možnost 

vstoupit britská armáda a severo irská policie. (2) 

(l) Dara Mulhem- Symbols in Northem lreland - Use of Symbol s in Republican Murals,dostupné 
na http://cain.ulst.ac.uk 
(2) Dara Mulhem- Symbols Used in Northem lreland - Unionist and Loyalist Symbols dostupné 
na http://cain.ulst.ac.uk 
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Tento mural byl jedním z prvních přeměn veřejného prostoru na 

nacionalistický prostřednictvím umístění politického obrazu, což bylo 

až do počátku 80. let ojedinělé. 

I zde se objevilo podobné značení teritoria jako v roajalistických 

čtvrtích, které podávalo jasnou a trvalou informaci o politické a 

kulturní dominanci v dané oblasti. K zeleno-bílo-oranžovým barvám 

irské trikolory na sloupech, obrubnících byly v některých oblastech 

názvy ulic doplněny nebo nahrazeny jejich irským ekvivalentem. (1) 

Témata nástěnných maleb znázorňovaly historické, náboženské a 

kulturní události či symboly důležité pro danou komunitu. Sociální a 

průmyslovou historii Belfastu, zejména jeho východní části, zobrazuje 

trojice murals věnovaným loděnicím Harland and Wolff, největšímu 

belfastskému zaměstnavateli protestanské dělnické třídy. V době 

svého největšího rozvoje zde pracovalo několik desítek tisíc lidí 

převážně mužů z dělnických komunit východního Belfastu. (2) 

Po podepsání Anglo-Irské dohody v roce 1985 se výrazně 

prohloubila krize identity, jež se výrazně projevovala 

v protestantských dělnických čtvrtí. Nedůvěra a pocit zaprodání odpor 

k dohodě byl vyjádřen heslem "Ulster says no!" Nově vznikající 

malby opouštějí pro-britskou unionistickou identitu a přecházejí 

k identitě ulsterské. (3) 

(1) Neil Jarman, Painting Landscapes: The Place ofMurals in Symbolic Construction ofUrban 
Space in: Buc1ey Anthony D. (Ed.): Symbols in Northem Ireland, The Queen's University, 1998 -
http://cain.ulst.ac.uk 
(2) Bardon Jonathan - A History ofUlster, Belfast 2001,s.721-722 
(3) Edwards Ruth D.- Faithful Tribe, An Intimate Portrait ofthe Loyal Institutions, London 1999, 
s. 109-112 
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Vedle již výše zmíněných typických symbolů, lze zmínit 

historické postavy - hrdiny a mučedníky obou znepřátelených stran 

(král Billy, Oliver Cromwell, hladovkáři z 80. let nebo oběti Krvavé 

neděle). (1) 

Významnou historickou událostí pro protestantské obyvatelstvo, 

která se také objevuje na nástěných malbách je účast Ulsterských 

dobrovolníků v 1. světové válce a zapojení 36. ulsterské divize 

v bitvě na Sommě. Bitva začala 1. července 1916, v symbolický den 

pro protestanty, ve výročí bitvy na Boyne, podle juliánského 

kalendáře a v prvních dvou dnech bojů zahynulo nebo bylo zraněno na 

5 500 jejich příslušníků. Tato bitva patří k vývoji moderní identity pro 

ulsterské unionisty, kteří v ní spatřují krvavou daň za Ulster, jež je 

důkazem jejich věrnosti k Velké Británii. (2) 

Asi největší rozmach Murals lze datovat od šedesátých let 20. 

století, spolu s emancipací katolické společnosti, bojem za lidská 

práva a s událostmi následujícími. Na velkém počtu murals jsou 

dobrovolníci IRA , kteří zahynuli během tří desítek let konfliktu. Jsou 

konkrétními postavami pocházející z komunity, v jejíchž ulicích je 

mural umístěn a připomínají ji její vlastní oběti. (3) 

Ženy jako aktivní účastnice odporu a ochránkyně komunity 

byly zpodobňovány na murals, stojící tváří v tvář ozbrojeným 

(1) Dara Mulhem- Symbols in Northem Ireland - Use ofSymbols in Republican Murals,dostupné 
na http://cain.ulst.ac.uk 
(2) Edwards Ruth D.- Faithful Tribe, An Intimate Portrait ofthe Loyal Institutions, London 1999, 
s.312,319-320 
(3) Dara Mulhem- Symbols in Northem Ireland - Use ofSymbols in Republican Murals,dostupné 
nahttp://cain.ulst.ac.uk 
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vojákům a policistům, demonstrující za práva hladovkářů nebo 

varující svou komunitu tlukotem plechových popelnicových vík o zem 

a zdi před příchodem britských vojáků či RUC. (1) 

Dalšími tématy Murals jsou např. malby podporující 

paramilitaristické složky (UFF ,UDA,IRA) , oběti sektářského násilí, 

malby kritizující znepřátelenou stranu. Zvláštní kategorií jsou malby 

solidarizující s národně-osvobozeneckými boji Palestinců, původního 

amerického obyvatelstva, černých Jihoafričanů, či baskických a 

katalánských separastických hnutí. Kromě deseti hladovkářů z bloku 

H jsou na malbě z Falls Road i portréty Dr. Martina Luthera Kinga, 

Nelsona Mandely, či Ghándího. Inspirací v národně-osvobozeneckém 

boji se stala i kubánská revoluce a její ikona Ernesto Che Guevara, 

jehož podobiznu v Shiels Street doplňuje kubánská zpěvačka a irská 

tanečnice.(2) 

6.7 Sport 

Společnost v Severním Irsku je rozdělena i na poli sportu. Zatímco 

protestanté preferují ragby nebo kriket, katolíci hrají tradiční gaelské 

hry: házenou a irský fotbal-hurling. V roce 1884 byla založena 

Gaelská atletická asociace (Gaelic Athletic Association-GAA), která 

podporovala a organizovala tradiční irské sporty.(3) Kdo hrál nebo 

podporoval britské sporty, mohl být z tohoto sdružení vyloučen. 

Vítáni také nebyli příslušníci ozbrojených sil. Společnou hrou pro obě 

komunity je fotbal, i když i ten je sektářsky rozdělen. 

(1) Dara Mulhem- Symbols in Northem lreland - Use of Symbols in Republican Murals,dostupné 
nahttp://cain.ulst.ac.uk 
(2) Neil Jarman, Painting Landscapes: The Place ofMurals in Symbolic Construction ofUrban 
Space in: Bucley Anthony D. (Ed.): Symbols in Northem lreland, The Queen's University,1998-
http://cain.ulst.ac.uk 
(3) Darby John - Conflict in Northem lreland: The Development ofPolarised community, Gill and 
Macmillan, Dublin 1976, s. 153 
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Příklady náboženské a politické rivality lze nalézt v severoirské 

fotbalové lize, kde působí protestantské fotbalové kluby (např. 

Portadown) a katolické (např. Cliftonville z Belfastu). 

I v sektářsky rozděleném Severním Irsku byly a jsou fotbalové 

kluby, které se staví proti tomuto rozdělenÍ. Klubem, který se jasně 

staví proti sektářství je katolický F.C. Derry City, v jehož řadách 

hrálo také mnoho protestantů. Tento klub hraje dokonce fotbalovou 

soutěž Irské republiky. (1) 

Asi nejtradičnější a nejznámější ukázku lze najít v sousedním 

Skotsku, v Glasgow. Během velkého hladomoru přišlo také do 

Skotska tisíce imigrantů z Irska. Mnozí z nich nemohli najít práci a 

byli nuceni žít ve slumech, postavených právě pro imigranty, kterých 

s rozvojem glasgowského přístavu neustále přibývalo. V roce 1888 

byl založen Asi nejtradičnější a nejznámější ukázku lze najít 

v sousedním Skotsku, v Glasgow. 

Během velkého hladomoru přišlo také do Skotska tisíce imigrantů 

z Irska. Mnozí z nich nemohli najít práci a byli nuceni žít ve slumech, 

po stavených právě pro imigranty, kterých s rozvojem glasgowského 

přístavu neustále přibývalo. V roce 1888 byl založen katolickým 

knězem Marcem Priestem charitativní klub Celtic.(2) Jeho cílem byla 

pomoc nasytit hladovějící přistěhovalce v east endu Glasgowa. 

Během velkého hladomoru přišlo také do Skotska tisíce 

imigrantů z Irska. Mnozí z nich nemohli najít práci a byli nuceni žít ve 

slumech, po stavených právě pro imigranty, kterých s rozvojem 

(1) Darby John - Conflict in Northem lreland: The Development ofPolarised community, Gill 
and Macmillan, Dublin 1976, s. 153 
(2) Mareš M, Smolík J., Suchánek M - Fotbaloví chuligáni,Evropská dimenze subkultury, Brno 
2004,s.31, 76-77 
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glasgowského přístavu neustále přibývalo. V roce 1888 byl založen 

katolickým knězem Marcem Priestem charitativní klub Celtic. Jeho 

cílem byla pomoc nasytit hladovějící přistěhovalce v east endu 

Glasgowa. Ačkoliv byl původně založen pro irské imigranty, klub si 

vybral jméno, které reprezentovalo Irsko i Skotsko a nikdo nemohl být 

klubem odmítnut kvůli rase, náboženství nebo čemukoli jinému. To 

bylo v kontrastu s druhým glasgowským klubem, Rangers, který až do 

poloviny 80. let 20.století nepodepsal smlouvu s žádným katolickým 

hráčem (ještě v roce 1999 byl nucen Rangers vyhodit svého předsedu, 

když po vítězství v poháru oslavoval písněmi s protikatolickým 

nábojem). (1) 

Utkání těchto městských rivalů doprovázejí již od počátku 20. 

století pouliční nepokoje, mnohdy zraněné i mrtvé. I symbolicky lze 

najít rozlišení, zatímco fotbalisté a příznivci Celticu mají dresy 

ze1eno-bílé, irské, Rangers hájí barvy britské vlajky, modro-bílo

červené. I když příznivci Celticu se prezentují jako antirasističtí, mám 

pocit, že o rasismus jako takový nejde, spíše o náboženskou 

nesnášenlivost, která je zakořeněna ve společnosti staletí. (2) 

(l) Davies Norman - Ostrovy, Praha 2004, s.685 
(2) Blíže: Edwards Ruth D.- Faithful Tribe, An Intimate Portrait ofthe Loyal Institutions, London 
1999, s.312,319-320, Dara Mulhem- Symbols in Northem lreland - Use of Symbol s in Republican 
Murals,dostupné nahttp://cain. ulst.ac. uk 
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7. Pokus o komparaci měst Belfast a Derry 

7.1 Úvod 

Objektem komparativní metody Je srovnání dvou 

nejvýznamnějších měst Ulsteru, později Severního Irska: největšího a 

od rozdělení ostrova také hlavního města jeho severní části, Belfastu a 

druhého největšího města provincie, Derry. Tato města byla v době 

Troubles centra dění nepokojů a toto období je pro tuto komparaci 

zásadní, ale nelze pominout historický vývoj, geografickou polohu a 

jejich urbanizační charakteristiku. 

Cílem srovnání je postavení příslušníků obou komunit podle 

hospodářských, sociálních a společenských kritérií ve sledovaných 

městech a určit shody a rozdíly a vysvětlit příčiny těchto jevů. 

7.2 Belfast 

7.2.1 Historický vývoj 

Belfast je nejvýznamnější centrum průmyslové revoluce a od 

roku 1921 i hlavní město Severního Irska. K prvnímu osídlení došlo 

již ve 12. století, ale svého významu začalo město nabývat až 

počátkem 17. století, kdy do Belfastu přišli první angličtí a skotští 

protestanští osadníci. (1 ) Tyto osadníky následovali hugenoti, jejichž 

manufaktury na výrobu plátna se staly základem zdejšího textilního 

průmyslu. Belfastský přírodní přístav značně usnadnil rozvoj 

zámořského obchodu.(2)Mohutný rozvoj loďařství a strojírenství v 19. 

století znamenal, že počátkem 20. století se mohl Belfast rovnat 

s Dublinem co do počtu obyvatelstva, ale z hlediska ekonomického 

měl mnohem větší význam. 

(1) Connolly s. J.- The Oxford Companion to lrish History, Oxford University Press 1995,s.41-42 
(2) Tamtéž 
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co do počtu obyvatelstva, ale z hlediska ekonomického měl mnohem 

větší význam. 

7.2.2 Hospodářství 

Průmyslová revoluce znamenala rozkvět především Belfastu. 

Rozvoj průmyslu nastal na konci 18. století, kdy zde byla zavedena 

první textilní továrna a v průběhu 19. století se stal Belfast hlavním 

světovým producentem textilu. (1 ) Dalšímu rozkvětu průmyslu 

pomohlo postavení železnice v roce 1840. Vedle textilu se prosadila 

odvětví na zpracování tabáku, výrobu whisky a především loděnice na 

stavbu lodí. Belfastský přístav se také stal posledním místem, odkud 

Irové odcházeli do emigrace, především v době hladomoru.(2) Jestliže 

na konci 17. století měl Belfast 1000 obyvatel, v roce 1759- 8000 

obyvatel a v roce 1808 již 25 000 obyvatel, v průběhu průmyslové 

revoluce se stal nejrychleji rostoucím centrem ve Velké Británii. 

(Příloha 5) 

Mezi nejvýznamnější podniky v Belfastu patří loděnice Harland 

and W olff, které byly založeny v roce 1861 a staly se největším 

výrobcem lodí ve Velké Británii.(3) V letech 1909-1914 zde byly 

postaveny velké dopravní lodě Britannic, Olympic a Titanic. V roce 

1912 otevřely svojí pobočku v Glasgow ve Skotsku. Tyto lodě patřily 

mezi dalších sedmdesát, po stavených pro dopravní společnost White 

Star Line. 

Během 1. světové války vyráběla loděnice vojenské čluny pro 

armádu a po její skončení spolupracovala také na výrobě bombardérů 

(I) Polišenský Josef - Dějiny Británie, nakl. Svoboda, Praha 1982, s.147 
(2) Tamtéž, s.152 
(3) Bardon Jonathan - A History ofUlster, Belfast 2001, s. 721-722 
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pro královské letectvo.(l) Po vypuknutí 2.světové války se společnost 

věnovala výrobě a opravě lodí, tanků a jiných zbraní pro britskou 

armádu. V tomto období loděnice zaměstnávala přes 35 000 lidí a 

nevyhnula se také bombardování německé Luftwaffe, které ji 

způsobilo velké škody. (2) 

Společnost Harland and Wolff se dostala do finančních těžkostí, 

když od roku 1964 byla ve ztrátách. V roce 1971 vláda ve Stormontu 

zaplatila její dluhy. V letech 1966-1974 bylo do firmy investováno 

174 miliony liber. (3) Vztyčení nových jeřábů Goliath a Sampson 

naznačovalo, že vše je v nejlepším pořádku a že modernizace úspěšně 

proběhla. V letech 1970-74 bylo vyrobeno šest supertankerů pro 

Onassisovy společnosti a pro Shell Tankers a dalších devět velkých 

nákladních lodí. Díky ropné krizi však byl očekávaný zisk nižší. V 

roce 1975 se vláda stala hlavním akcionářem firmy, čímž ji zachránily 

před úpadkem. Díky vládní intervenci si loděnice mohla udržovat 

stálý počet zaměstnanců a nemusela propouštět. Po ukončení ropné 

krize pokračovaly kontrakty před ní uzavřené a loděnice se stala 

nejúspěšnější ve Velké Británii ve stavbě lodních motorů pro rok 

1976. (4) 

Přestože loděnice přiléhá ke katolické čtvrti, zaměstnávala v roce 

1970 jen 400 katolíků z celkového počtu 10000 zaměstnanců. (5) 

Podobně tak ve slevárně The Sirocco works and Mackie's foundry, 

která byla situována v největší katolické čtvrti, byl počet zde 

(1) Bardon Jonathan - A History of Ulster, Belfast 2001, s. 721-722 
(2) Moody T.W., Martin F.X. a kol. - Dějiny Irska, Praha 2003, s. 425 
(3) Bardon Jonathan - A History ofUlster, Belfast 2001, s. 721-722 
(4) Tamtéž 
(5) Elliott M. - The Catholics ofUlster a History, Penguin Books 2000, s.387 
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zaměstnaných katolíků bezvýznamný. Na druhou stranu, protože 

většina hostinců v kraji patřila katolíkům, většina personálu byli 

katolíci. (1) 

7.2.3 Charakteristika města 

Hospodářský vzestup Belfastu znamenal také kulturní a sociální 

pokrok obyvatelstva. Byly zakládány dobrovolné a charitativní 

spolky, jako například Belfastská společnost pro povznesení 

vzdělanosti (Belfast Society for the Promotion of Knowledge) nebo 

Belfastská dobročinná společnost (Belfast Charitable Society). (2) 

V Belfastu se obě komunity prezentovaly vlnami katolicko

protestanskými násilnostmi v průběhu 19. století, které se odehrávaly 

se především v dělnických čtvrtích, kde vedly k úplné segregaci 

obyvatelstva. Zatímco střed města je protestanský, katolíci obývají 

jihovýchodní předměstí.(3) 

7.2.4 Obyvatelstvo 
Poměr katolíků ve městě v roce 1784 byl 8%, v roce 1861 to již 

bylo 34%.(4) 

Doba hladomoru a velké emIgrace znamenala takový úbytek 

obyvatel v celém Irsku, že ani do osmdesátých let 20. století nedosáhl 

jejich počet předkrizová léta 19. století. Touto krizí bylo 

poznamenáno především katolické obyvatelstvo, které se živilo 

(1) Elliott M. - The Catholics ofUlster a History, Penguin Books 2000, s.387 
(2) Moody T.W., Martin F.X. a kol. - Dějiny Irska, nakl.LN, Praha 2003, s.181 
(3)Connolly S. J.- The Oxford Companion to lrish History, Oxford University Press 1995, s.41-
42, podrobněji: Bardon Jonathan - Belfast: An llustrated History, 1981 
(4) Gallagher A.M. - Majority Minority Review 2: Employment, Unemployment and Religion in 
Northern Ireland, the University ofUlster, Coleraine 1991, Section Seven- The 1981 Census 
Hepburn and Collins (1981), CAIN Web Service - http://cain.ulst.ac.uk 
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zemědělstvím. V té době, ač počet obyvatel Belfastu rostl, díky 

průmyslovému rozmachu byl počet katolické populace v roce menší 

než 10%. (1) Poměr katolíků ve 20. století pomalu rostl, v roce 1926 

to bylo 23%. (2) 

V roce 1968 dvě třetiny katolického obyvatelstva žily v ulicích, 

kde je 91% jejich sousedů stejného náboženství. Na druhou stranu 

27,5% katolíků žilo v ulicích, kde počet obyvatel stejného náboženství 

byl menší než 40%. (3) 90% obyvatel jednotlivých komunit podporují 

místní obchody. 

Rozvoj stavby nových domů v Divis FIat v 60. letech a přestavba 

starých slumů, které mnohdy vypadaly hůře než staré, znamenala pro 

mnoho protestantů z dělnického prostředí, kteří žili na stejné úrovni, 

nebo hůře, viděli stavbu nových domů v Západním Belfastu pro 

katolíky jako vlastní diskriminaci. (4) 

Populace města klesla díky nepokojům v letech 1966 - 1971 o 

39405 obyvatel, ale vté samé době na předměstích a v okolí Belfastu 

vzrostlo obyvatelstvo o 27 378. (5) 

V roce 1971, žilo v Belfastu a na jeho předměstí (Belfast Urban 

Area) 36% všeho obyvatelstva provincie, ale dvě třetiny jejího 

obyvatelstva do 30 mil od Belfastu. Poměr katolického obyvatelstva 

v roce 1971 tvořil 26% a z tohoto počtu žilo 81 % ve čtvrtích Falls a 

Ardoyne. (6) 

(1) Irvine M. - Northem Ire1and, Faith and Fiction, Routledge London, 1991, s.50-51 
(2) Tamtéž 
(3) Winchester Simon - In Ho1y Terror, London 1974, s. 35-36 
(4) Magee John - Northem lreland: Crisis and Conflict, s. 104-105 
(5) Darby John - Conflict in Northem lreland: The Development ofPolarised community, Gill and 
Macmillan, Dublin 1976, s. 35 
(6) Gallagher A.M. - Majority Minority Review 2: Employment, Unemployment and Religion in 
Northem lreland, the University ofUlster, Co1eraine 1991, Section Eight - Unemp10yment and 
Religion, CAIN Web Service - http://cain.ulst.ac.uk 
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Oblasti obývané katolíky byly přísně segregované, zatímco ve 

většině protestantských oblastí žily poměrně velké enklávy katolíků, 

obě kolísající ve velikosti rozptylu s výjimkou Západního Belfastu. (1) 

Ačkoliv vznikají i školy podobné Lagan College nedaleko 

Belfastu, které navštěvují příslušníci obou komunit, lze obecně říci, že 

nadále v Severním Irsku existují dva oddělené vzdělávací systémy. (2) 

Segregaci také ilustruje odběr lrish News, když v Lower Falls Road , 

kde žilo 98% katolíků, 83% odebírá tento deník, zatímco v Shankill 

Road obývané z 99% protestanty je to jen 3%. (3) 

Většina protestantů pracovala v průmyslu jako strojírenství a 

loďařství, většina katolíků pracovalo ve službách a obchodu a byla 

hůře placená jako nekvalifIkovaná síla. (4) 

Nejhorší sociální situace byla v severním Belfastu, dělnické 

katolické oblasti, kde žilo asi 75 000 lidí vlastně na jednom velkém 

sídlišti v komplexu propojených sídlišť kde byla vysoká 

nezaměstnanost a drtivá podpora IRA a Sinn Féin. Také západní 

Belfast byl silnou republikánskou oblastí, kde většinu podporuje Sinn 

Féin a kde aktivita IRA sehrává významnou roli. (5) 

V letech 1973 - 1986 ztratila Belfast Urban Area díky 

nepokojům a tím pádem také útlumu průmyslové výroby okolo 39000 

pracovních míst. (6) 

(1) Gallagher A.M. - Majority Minority Review 2: Employment, Unemployment and Religion in 
Northern lreland, the University ofUlster, Coleraine 1991, Section Eight - Unemployment and 
Religion, CAIN Web Service - http://cain.ulst.ac.uk 
(2) Podrobněji: Darby John - Conflict in Northern Ireland: The Development of Polarised 
community, Gill and Macmillan, Dublin 1976, s. 113-137 
(3) Winchester Simon - In Holy Terror, London 1974, s. 35-36 
(4) Hill Douglas A. - Geography of British Isles Series - Northern Ireland, Cambridge University 
Press, 1974, s. 51-54 
(5) O'Brien Brendan - Dlouhý boj, IRA a Sinn Féin, Brno 2003, s.45 
(6) Rowthorn Bob Wayne Naomi -Northern Ireland, The Political Economy of Conflict, 
Cambridge 1988, kapitola 7, s.12, dostupné na CAIN Web Service - http://cain.ulst.ac.uk 
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Celková nezaměstnanost v Belfastu v roce 1981 tvořila 44,5% 

obyvatelstva, z toho téměř 25% byli katolíci. (1) 

V květnu 1993 vypracovala Rada Severního Irska srovnávací 

analýzu úpadku v hlavní belfastské městské oblasti. Po porovnání 

použila údaje ze sčítání lidu v letech 1971, 1981 a 1991. (2) 

Na počátku 70. let, zaostávalo v západním Belfastu jedenáct 

katolických a dva protestanské volební obvody. Z této analýzy 

vyplývá, že pernamentně nejchudšími obvody jsou Falls (západní 

Belfast) a Andoyne, New Lodge v severním Belfastu. 

Ač bytová politika přinesla významné změny, přelidnění 

v severním a západním Belfastu se za jedno desetiletí snížilo o 

polovinu. (3) 

Přestože pět městských částí s nejvyšší životní úrovní vykázalo 

nezaměstnanost v rozmezí 3,5 - 4,4%. Zlepšení situace bylo však 

nerovnoměrné. (4) Mezi volebními obvody vykazující opět největší 

úpadek v důsledku nepokojů, bylo v západním Belfastu 11 

katolických a 2 protestanské Falls a Whiterock, kde byla 

nezaměstnanost okolo 49%.(5) 

Podobná situace byla v Severním Belfastu, kde mezi nejchudší 

obvody ve sledovaných letech patří Ardoyne a New Lodge. (6) 

(1) Northem lreland Statistics and Research Agency (NISRA) 
Population Statistics - www.nisra.gov.uk 
(2) Rowthom Bob Wayne Naomi -Northem Ireland, The Political Economy ofConflict, 
Cambridge 1988, kapitola 7, s.12, dostupné na CAIN Web Service - http://cain.ulst.ac.uk 
(3) Tamtéž 
(4) Tamtéž 
(5) Rowthom Bob Wayne Naomi -Northem Ireland, The Political Economy ofConflict, 
Cambridge 1988, kapitola 7, s.12, dostupné na CAIN Web Service - http://cain.ulst.ac.uk 
(6) Tamtéž 
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7.3 Derry 

7.3.1 Historický vývoj 

Derry je druhé největší a nejvýznamnější město Severního Irska. 

N a území dnešního přístavu se nacházelo keltské hradiště se stejným 

názvem, které znamená dubový háj (Doire - Derry). Nekončící spor o 

název města (DerrylLondonderry) propukl, když anglický král Jakub 

I. roku 1613 přenechal zkonfiskovanou půdu londýnským cechům, 

které naplánovaly podobu města a financovaly stavbu hradeb.(1) 

Obléhání města v roce 1689 učinilo z Derry baštu protestanské síly 

v Ulsteru. Byli to právě členové protestanských cechů, kteří 105 dní 

úspěšně hájili město před obléháním katolického krále Jakuba II. (2) 

Město leží na obou březích řeky Foyle a říční kanál spojuje 

město s mořem, tato poloha znamenala rozmach mezinárodního 

obchodu s Amerikou i Evropou, což přispělo k rozvoji přístavu i 

samotného města v 18. a 19. století. Ve 2. polovině 19. století, díky 

průmyslové revoluci, se počet obyvatel v Derry zdvojnásobil na 

40 000.(3) Svým významem se řadil mezi přístavy jako Liverpool či 

Glasgow. Do přístavu byl dovážen koks a uhlí z jižního Walesu, a také 

byl překladištěm zboží do dalších částí Spojeného Království, 

především Glasgow. (4) 

7.3.2 Hospodářství 

Významným průmyslem pro Derry je oděvní průmysl.Vyrábí 

především pánské košile a trička. Historie výroby košil v Derry se 

(1) Davies Norman - Ostrovy, Praha 2004, s.436 
(2) Tamtéž, s. 468-469 
(3) Northem Ireland Statistics and Research Agency (NISRA) 
Population Statistics - www.nisra.gov.uk, Connolly S. J.- The Oxford Companion to lrish 
History, Oxford University Press 1995,s.l42 
(4) Podrobněji: Kam Brian - Siege City The Story ofDerry and Londonderry (6) 
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datuje do roku 1831, když William Scott a jeho rodina otevřela 

továrnu, která nejprve vyvážela košile do Glasgowa. Velká část 

výroby jde na vývoz nejen do dalších zemí Spojeného Království, ale i 

do zahraničí. Továrny jsou často v rukách Angličanů. V továrně na 

košile bylo využíváno levnější ženské práce. Jestliže v roce 1972 je 

v Derry 7 500 zaměstnanců v průmyslu, je z tohoto počtu 52% žen, 

z nichž 49% pracuje v oděvnictví. (1 ) 

Po roce 1945, s příchodem nových průmyslových odvětví do 

regionu, byl přístav důležitý pro ropu zpracující průmysl, přesto zde 

byla velká míra mužské nezaměstnanosti v porovnání s ostatními 

průmyslovými centry a ekonomická síla spíše klesala. V průběhu 80. 

let došlo ke zlepšení celkové situace. Nová prostorná sídliště nahradily 

malá, špinavá obydlí na Bogside a jinde. Nová výstavba a investice do 

průmyslu přinesla práci. Nezaměstnanost byla v roce 1981 okolo 27%. 

(2) 

7.3.3 Charakteristika města 

Derry se stalo v době Troubles plně územím SDLP. Nebylo 

tomu tak vždy: po rozdělení ostrova se Derry stalo příkladem 

dominance protestantské komunity.(3) 

Protestanští privilégovaní voliči udržovali unionistickou převahu 

v městské radě až do roku 1973. Na přelomu 60-70. let i zde dochází 

k protestům za zlepšení občanských a sociálních práv katolického 

obyvatelstva.(3) Případ z dobového československého tisku ilustruje 

diskriminaci a sociální postavení katolíků v severo irské společnosti: 

(1) Birjukob LD. - O'lster: Krizis britanskoj imperialističeskoj politiki (1965-84), Moskva 1985, 
s.28-29 
(2) Birjukob ID. - O'lster: Krizis britanskoj imperialističeskoj politiki (1965-84), Moskva 1985, 
s.28-29 
(3) O'Brien Brendan - Dlouhý boj, IRA a Sinn Féin, Brno 2003, s.45 
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"Pan A. Mac Nally z Londonderry je zedník. Vyznáním katolík a jako 

katolík je přirozeně proti britské okupaci své země. Tento čtyřicátník, otec čtyř 

dětí, byl bez zaměstnání. Při jedné z návštěv na pracovní burze mu bylo 

doporučeno, aby se ucházel o práci zedníka v nemocnici. Okamžitě tam šel. 

Jakmile řediteli- samozřejmě protestantovi- vysvětlil důvod své návštěvy, pan 

ředitel vyndal ze stolu bibli a žádal Mac Nallyho, aby nad ní provedl tuto přísahu: 

"Já A. Mac Nally zde přísahám, že budu opravdově a věrně sloužit Jejímu 

veličenstvu královně Alžbětě II., jejím dědicům a nasledovníkům a její vládě 

v Severním Irsku. " Mac Nally odmítl přísahu absolvovat. Podotkl, že podle jeho 

názoru nemá zedničení vůbec nic společného s Jejím Veličenstvem, ledaže by ho 

pozvali, aby postavil zbouranou stěnu v některém královském paláci. Na to však 

Ira nikdy pozvat nemohou. Co kdyby ... Jinými slovy odmítl Mac Nally prodat svou 

duši. Podle toho také pochodil. Celý den ho posílali od čerta k ďáblu, od 

úředníka k úředníkovi a nakonec mu oznámili, - "že bez přísahy není práce. " 

Jsou zaměstnání, kam se katolík vůbec nedostane a když se to náhodou 

jedinci poštěstí pak jen s přísahou, jakou měl učinit Mac Nally. Patří sem profese 

jako učitel, úředník místní samosprávy, či vedoucí úseků ve vládních úřadech, ba i 

lesní dělníci a ošetřovatelky. 

Mac Nally byl zatčen a uvězněn na základě zákona o "zvláštních mocech "

Special Porvers Act- (zákon z roku 1922, který uzákoňuje nezákonnost, 

neboťdává mimo jiné policii právo kohokoli zatknout a věznit, bez uvedení 

důvodů a soudu, jakoukoli dobu). Po dvou měsících byl zavolán k raportu. Zde mu 

bylo oznámeno, že může být propuštěn na svobodu, když zaplatí 100 liber, obstará 

si někoho, kdo se za něho zaručí a zaplatí dalších 100 liber a zaváže se, že se 

nezaplete do žádné ilegální organizace. Zaplatit nemohl, neměl z čeho, nebot 'jeho 

žena s dvěma dětmi žila z podpory 2 libry 5 šilinků týdně. Zůstal dál za mřížemi. 

Po třech letech ho propustili beze slova zdůvodnění a vysvětlení. Za rok po 

propuštění přišlo na svět třetí dítě a teďnastala tragikomická situace. Šel žádat o 

porodné. Úředník nahlédl do jeho legitimace o národním pojištění a když zjistil, 

že nemá za tři roky zaplacené známky, odmítl příspěvek vyplatit. Art. Mac Nally se 

ohradil, protestoval a vysvětloval že známky nemá zaplacené proto, že ho vláda 

zbavila možnosti nepřetržitě pracovat, že byl uvězněn bez jakéhokoli obvinění, ve 

vězení pracoval ovšem bezplatně, takže z čeho neměl zaplatit známky. Úředníkovi 

toto vysvětlení nestačilo. Nakonec musel Mac Nally poprosit sousedy, aby mu 
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půjčili peníze na zaplacení chybějících známek, protože v případě, že by nezaplatil 

a náhodou onemocněl, vystavoval by se riziku, že nedostane ani halíř nemocenské 

podpory. " 

Antonín Strouhal- Nad Hibernií opět hřímá, Reportér č.1 O., s.22, 1969 

Právě v Derry došlo v roce 1972 k smutně proslulé Krvavé 

neděli, která pro některé bude navždy znamenat ospravedlnění 

ozbrojeného boje nebo politického cíle irské jednoty.(1) 

V komunálních volbách v roce 1985 získaly nacionalistické 

strany SDLP a Sinn Féin v městské radě většinu a prosadily zrněnu 

názvu města na Derry. Aby to příliš neprovokovalo protestanské 

obyvatelstvo, jsou na publikacích, které vydává např. Úřad cestovního 

ruchu, dosud kompromisní ,,Derry-Londonderry".(2) Mimo to se 

hrabství, jehož je Derry hlavním městem, nadále nazývá Londonderry. 

7.3.4 Obyvatelstvo 

Protestanté považují historicky Derry, v souvislosti s rokem 1689 

za svou Meccu, ale na druhou stranu v tomto století přišli katoličtí 

osadníci z Dogenalu a usadili se právě v západní části města 

v Bogside. Jestliže v roce 1659 byl poměr katolíků v Derry čtvrtinový 

(3), v roce 1808 žilo ve městě a jeho okolí na 10000 obyvatel, 

z čehož je pouze 1200 protestantů a v roce 1891 zde žilo o 4500 

katolíků více než protestantů.(4) V 19. století podobně jako v Belfastu 

propukaly nepokoje mezi znepřátelenými komunitami.(5) 

(l)Oringle Peter, Jacobson Philips - Those are Bullets, aren't They, Bloody Sunday, Derry, 
30.Janury 1972, Fourth Estate Ltd. 2000, s.161 
(2) Connolly Mark, Greenwoodová Margaret - Irsko, průvodce 2002, s. 633 
(3) Bardon Jonathan - A History ofUlster, Belfast 2001, s.394-396 
(4) Tamtéž 
(5) Bardon Jonathan - A History ofUlster, Belfast 2001, s.394-396 
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Během nadvlády ulsterských protestantů bylo většinové 

katolické obyvatelstvo vytlačováno na předměstí a prakticky 

vyloučeno ze správy města. Ve 20. století žily dvě třetiny katolické 

populace za hradbami města ve čtvrti Bogside západně od hradební 

zdi historického centra. Protestantské oblasti jsou situovány jižně od 

hradební zdi okolo Fountain Street a za řekou Foyle ve Waterside. 

Katolické čtvrtě Bogside a Creggan ležící mimo staré město, jsou 

typická svou terasovitou zástavbou.V roce 1966 zde žilo na 33 000 

obyvatel, z celkové 55 000 populace města.(1) 

V roce 1981 byl poměr katolíků ve městě 65,2%.(2) Přestože žily obě 

komunity segregovaně, podle statistiky byl například. F ountain 

District protestantský z 85,4% a na druhou stranu Long Toner Distrikt 

99,5% katolický, členové obou komunit dávají přednost službám a 

obchodům v centru města. (3) 

7.4 Závěr komparace 

Belfast leží na východním pobřeží nedaleko Skotska, respektive Velké 

Británie. Složení obyvatelstva podle náboženství ilustruje, že vyšší 

podíl protestantů žije právě na východě provincie a směrem na západ 

tento podíl klesá. Z toho vyplývá, že katolíci v Belfastu vyrostli jako 

menšina daleko od hranic s Irskou republikou, zatímco Derry je 

hraniční město, které téměř sousedí s "irským" Donegalem. (viz. 

příloha 1) 

(1) Henry Alison - Belfast English and standard English: dialect variatio and parametr 
setting,Belfast 1980, s.30-33 
(2) Gallagher A.M. - Majority Minority Review 2: Employment, Unemployment and Religion in 
Northern lreland, the University ofUlster, Coleraine 1991, Section Seven - The 1981 Census 
Hepburn and Co1lins (1981), CAlN Web Service - http://cain.ulst.ac.uk 
(3) De Paok Liam - Unfinished Bussiness, lreland Today and Tomorrow, London 1988, s.73-75 
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Město bylo vždy vnímáno v katolických oblastech Belfastu jako 

svobodostátní a nacionalistické. Z 75% bylo tvořeno katolíky, kteří 

nemuseli zacházet tak daleko jako v Belfastu, aby vyjádřili svou 

identitu nebo vznášeli územní požadavky, po politické stránce bylo 

město území SDLP.(1) Právě proto zde vznikala první hnutí za 

občanská práva a více než boj za jednotné Irsko byly důležitější 

sociální, hospodářské podmínky katolíků a jejich diskriminace. 

Naproti tomu Belfast byl hlavním dějištěm konfliktu, byl zde i 

největší počet dobrovolníků v řadách IRA a ozbrojených akcí a hlavní 

otázkou bylo sjednocení Irska. (2) 

Obě města jsou odlišná i svou urbanizací, kdy v Belfastu jsou 

nejvíce problematické dělnické oblasti jsou ve své většině daleko od 

centra města, zatímco v Derry je například katolická čtvrť Bogside 

situována těsně pod hradbami historického středu města. Ač byla 

uzavřenost komunit podobná, v Belfastu je společnost rozdělena 

příkřeji, když většina obyvatel nakupuje u svých obchodníků, zatímco 

v Derry využívají obě komunity obchody a služby v centru města. (3) 

Ačkoliv ve 20. století se počet obyvatel opět zdvojnásobil, 

ekonomická síla stále klesala. Roli sehrála hospodářská politika vlády 

Severního Irska, kdy více investic do průmyslového rozvoje šla do 

východních krajů provincie. Proto Derry nebylo schopno konkurovat 

Belfastu. Byla zde větší míra mužské nezaměstnanosti, přestože 

celková nezaměstnanost byla v porovnáním s Belfastem téměř 

poloviční. (4) 

(1) O'Brien Brendan - Dlouhý boj, IRA a Sinn Féin, Brno 2003, s.45 
(2) Tamtéž 
(3) Winchester Simon - ln Holy Terror, London 1974, s. 35-36 
(4) O'Brien Brendan- Dlouhý boj, IRA a Sinn Féin, Brno 2003, s.4S 
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Ač počet obyvatel Severního Irska stoupal, obě dvě sledovaná města 

své obyvatele, díky občanským nepokojům, ztrácela. Ale v případě 

Belfastu, vzrostl počet obyvatel na jeho předměstích.(l) 

(1) Bill Douglas A. - Geography ofBritish Isles Series - Northem lreland, Cambridge University 

Press, 1974, s. 51-54 
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8. Diskriminace 

8.1 Diskriminace jako předmět k diskusi 

Historici se v názorech na rozsah diskriminace rozcházejí. Na 

jedné straně spektra stojí názor, že diskriminace probíhala na všech 

úrovních společenského a politického života. Protiklad představuje 

tvrzení, že v provincii nelze o diskriminaci hovořit. (1 ) Většina 

historiků se přiklání k názoru, že existovala záměrná diskriminace 

proti katolíkům na některých úrovních a některých oblastech.(2) 

Katolická komunita v Severním Irsku si stěžovala především na 

diskriminaci v zaměstnání, v přidělování bytů, na nerovné rozdělení 

volebních okrsků i na postoj represivních orgánů. Na obranu jejich 

práv se stavěla občanská hnutí, vzniknuvší v průběhu 60. let a snažící 

se na tyto jevy upozornit. (3) 

Shodné stížnosti popsala 1 zpráva Cameronovy komise, která 

hledala příčiny nepokojů v letech 1968-69 a deklarovala, že hlavní 

důvod tohoto násilí bylo právě nepřítomnost práva a neochota části 

vlády tyto problémy řešit. Cameronova komise také navrhla 

prostředky pro zlepšení tohoto stavu, avšak nezaručovala vládě 

Severního Irska, že tyto prostředky budou dostačující.(4) 

The Downing Street Dec1aration (1969) potvrdila, že všichni 

obyvatelé Severního Irska jsou si rovni podobně jako ve zbytku 

Spojeného Království. Byly vydány první antidiskriminační zákony a 

opatření. (5) 

(1) Darby John - Conflict in Northern Ireland: The Development ofPolarised community, Gill 
and Macmillan, Dublin 1976, s. 35 
(2) Gallagher A.M. - Majority Minority Review 2: Employment, Unemployment and Religion in 
Northern Ireland, the University ofU1ster, Coleraine 1991, Section Seven - The 1981 Census 
Hepburn and Collins (1981), CAlN Web Service - http://cain.ulst.ac.uk 
(3) Elliott M. - The Catholics ofUlster a History, Penguin Books 2000, s.387 
(4) Deutsch Richard, Magovan Vivien - Northern lreland 1968-1973 A Chronology of Events 
Volume 1.,1968-1971, Belfast 1973, s. 152-153 
(5) Tamtéž 
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8.2 Protestanská nadvláda a diskriminace katolíků 

Nižší socio-ekonomický status a horší dosažení vzdělání katolíků 

v Ulsteru bylo evidentní dlouho před vznikem Severního Irska. 

Pocházeli z velkých rodin a také velké rodiny měli, čímž se jim 

snižoval přístup ke vzdělánÍ. Proto nebyli schopni konkurovat na trhu 

práce, bylo mezi nimi více nezaměstnaných a obsazovali méně 

kvalifIkovaná místa. (1 ) 

Protestanté vždy dominovali ve větší kvalifIkovanosti živosti 

řemesla a obchodu a v dlouhé tradici protekcionalismu při najímání na 

volná místa pro své syny, bratrance, sousedy... Pro katolíky bylo tak 

složité najít práci v loďařství a strojírenství kromě období války. Malé 

rodinné firmy hrály výjimečně důležitou roli v severoirské ekonomice 

a zpravidla zaměstnávaly lidi z jedné komunity. Jestliže expandovaly, 

obvykle se velmi různily v počátku procesu promíchávání obou 

komunit. (2) 

Katolická komunita žila v protestantském státě, který 

diskriminoval na sektářském základě ty, jejichž loajalita byla 

pochybná. Od počátku kolonizace si protestantská společnost předává 

konstrukci o zrádném, líném, neschopném, nepřizpůsobilém 

katolíkovi, který jen zneužívá státní dávky. Hlavním problémem 

protestantů v Severním Irsku byly obavy, že katolíci je populačně 

přerostou. Také u nich převládal strach, že jednoho dne se je ohromná 

katolická Irská republika pokusí pohltit nebo anektovat.(3) 

(1) Frank Jan - Konflikt v Severním Irsku, Triton 2006, s. 19-20 
(2) De Paok Liam - Unfinished Bussiness, lreland Today and Tomorrow, London 1988, s. 110 
(3) Tamtéž, s. 110-111 
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8.3 Volební obvody 

Volební obvody byly rozděleny tak, aby si Unionistická strana 

udržela moc jak ve státní, tak v místní správě. Jde o tzv. 

Gerrymandering, manipulaci s tvarem volebních obvodů. U 

většinového jednomandátového volebního systému se vytyčí hranice 

tak, aby se voliči konkurenční politické strany natěsnali do co možná 

nejmenšího počtu obvodů. V případě Severního Irska šlo o úpravu 

obvodů tak, aby zvítězili unionisté. (1 ) 

Typickým příkladem je Derry, kde deset tisíc voličů, kteří 

odevzdali hlas Unionistické straně, zvolilo dvanáct Toryů, zatímco 

sedmnáct tisíc voličů, kteří Unionisty nevolilo, dostalo v této městské 

radě pouze osm křesel. (2) Proto bylo jedním z hlavních požadavků 

spolků a organizací, zabývajících se lidskými právy, "jeden člověk, 

jeden hlas". Novým volebním zákonem z listopadu 1969 byl tento 

požadavek splněn a volební věk byl snížen na 18 let v lokálních 

parlamentních volbách. (3) 

8.4 Diskriminace v zaměstnání 

Kampaň pro sociální spravedlnost v roce 1969 shledala, že 

92,8% postů ve státní správě jsou obsazeny protestanty. Katolíci měli 

nižší úroveň vzdělání, pouze čtvrtina katolíků měla střední či 

vysokoškolské vzdělání a ani tato skupina nezískala vyššÍ posty. 

Katolíci byli diskriminováni i v ostatních částech establišmentu. V 

letech 1925 - 1949 nebyli katolíci jmenováni do funkcí nejvyššího 

(1) Bardon Jonathan - A History ofUlster, Belfast 2001, s.642 
(2) Darby John - Conflict in Northem lreland: The Development of Polarised community, Gill and 
Macmillan, Dublin 1976, s. 70-75, The Cameron Commission, CAIN Web Service -
http://cain.ulst.ac.uk, 
(3) Tamtéž 
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soudu, v roce 1969 jim patřilo pouze 6 z 68 těchto postů. (1) V roce 

1957 nebyli katolíci zastoupeni ani v dalších úřadech, (Úřad pro 

pomoc v nezaměstnanosti, Výbor pro poštovní službu, Požární úřad). 

V roce 1969 bylo v Severním Irsku 22 veřejných úřadů s 322 členy, 

z nichž jen 49 byli katolíci.(2) Pod kontrolou unionistické elity nebyla 

jen místní správa, sociální a zdravotní péče, ale i banky, pojišf' ovny, 

knihovny, železnice a letiště. A jen 15,4% katolíků z 8122 

zaměstnaných ve veřejné správě vlastnili vodu, plyn a elektřinu.(3) V 

ozbrojených složkách, v roce 1961 bylo v Roya1 U1ster Constanbury 

12% katolíků a v B-Specia1s byli pouze protestanté.(4) 

Většina protestantů pracovala v průmyslu jako strojírenství a 

loďařství, většina katolíků pracovala ve službách a obchodu a měla 

hůře placená místa. Cameronova komise uvádí, že v roce 1969 strojí

renské továrny jako například Mackies engineers zaměstnávala 120 

katolíků z 8 500 zaměstnanců nebo Sirroco 400 zaměstnanců, z toho 

žádného kato1íka.(5) 

Je mnohem složitější popsat úroveň nezaměstnanosti 

v soukromém sektoru, zvláště když evidence je k dispozici pouze pro 

70. léta. Například v roce 1970 bylo dvakrát více nezaměstnaných 

republikánů než unionistů, přičemž republikáni tvořili 40% populace. 

Profese jako např. učitel, úředník místní samosprávy, ale i lesní dělník 

či ošetřovatelka byly pro katolíky nedostižitelné,velmi zřídka jen 

pouze s přísahou loajality.(6) 

(1) Bardon Jonathan - A History ofUlster, Belfast 2001, s. 641 
(2) Tamtéž 
(3) Bardon Jonathan - A History ofUlster, Belfast 2001,s.641 
(4) Darby John - Conflict in Northem Ireland: The Development ofPolarised community, Gill and 
Macmillan, Dublin 1976,s.70-75 
(5) Darby John - Conflict in Northem Ireland: The Development ofPolarised community, Gill and 
Macmillan, Dublin 1976, s.148 
(6) Tamtéž 
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8.5 Přidělování bytů 

Bydlení měl na starosti Bytový komunální fond, který přiděloval 

byty podle náboženství a politické příslušnosti. Katolíci dostávali byty 

nižší kategorie a byly přidělovány tak, aby tato komunita byla udržena 

dohromady a zároveň oddělená od protestantské komunity.(1) 

Ekonomický plán vlády (1965) přinesl rozvoj stavby nových 

domů a přestavbu starých slumů, které mnohdy vypadaly hůře než 

staré. Výstavbu nových domů pro katolíky (Divis FIat) v západním 

Belfastu, cítili protestanté, kteří žili na stejné nebo horší úrovni jako 

diskriminaci. (2) 

K diskriminaci v bytové otázce docházelo při přidělování bytů 

vybudovaných místními nebo městskými radami. Například ve městě 

Enniskillen bylo ze 152 po stavených bytů přiděleno 146 protestantům. 

Obchodní místnosti k pronajmutí byly pro příslušníky obou etnik, ale 

protestantovi bylo měsíční nájemné vypočítáno na 25 liber a 

katolíkovi ve výši 80 liber.(3) 

Po problémech s Belfast Corporation, jejichž úkolem byla 

přestavba domů v Bombay Street, byla založena místními 

dobrovolníky Bombay Street Housing Association, která kritizovala 

pomalý postup této stavební firmy a předložila plán na efektivní 

zpracování tohoto programu. Po vzájemných neshodách, byl problém 

svěřen pod správu ministerstva rozvoje.( 4) 

(1) Elliott M. - The Catholics ofUlster a History, Penguin Books 2000,407-408 
(2) Tamtéž 
(3) Bardon Jonathan - A History ofU1ster, Belfast 2001,36-37 
(4) Deutsch Richard, Magovan Vivien - Northem Ireland 1968-1973 A Chronology of Events 
Volume 1.,1968-1971, Belfast 1973, s. 154 
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9. Šedesátá léta 

9.1 Reformy Terence O'Neilla 

V roce 1963 se ujal vlády premiéra Terence O'Neill, který dříve 

působil jako ministr financí v letech 1956 - 1963. 

Prosazoval plán celkové modernizace provincie. Měl v úmyslu 

zlepšit společenskou atmosféru a hospodářskou situaci Severního 

Irska. Oproti svým předchůdcům spoléhal na příliv zahraničních 

investic do průmyslu. Ač za jeho působení byly otevřeny desítky 

firem s desetitisíci nových pracovních míst, nezaměstnanost byla na 

stejné úrovni, protože tradiční průmysly upadaly.(1) 

Celkově lze považovat jeho vládu za úspěšnou, když výsledky 

místního hospodářství se zvýšily. Také se mu podařilo prosadit 

reformy volebního a vzdělávacího systému a po kritice hnutí za lidská 

práva zavedl novelizaci těchto reforem.(2) 

Ve své politice se stavěl za rovnoprávnost obou komunit, 

toleranci ke katolíkům a za jejich začlenění do života provincie. Věřil, 

že reformy zlepší celkovou společenskou atmosféru. Ač kritizoval 

předchozí vládu za chování ke katolíkům, své reformy vedl také 

z důvodu obav postupného přečíslení protestantů v zemi.(3) 

Proti jeho smířlivé politice ke katolíkům byl ostře kritizován 

nejen radikálními unionisty, ale postupně se kritické hlasy ozývaly i 

z řad vlastní strany. Protestanté se reformám bránili z důvodu strachu 

z jakýkoli změn, které by mohly přinést konec jejich výsadního 

postavení. Důležitou roli hrály tradiční předsudky a fakt, že příchod 

nadnárodních korporací by ohrozil jejich průmysl. Katolíci přijali 

reformy s nedůvěrou, radikální nacionalisté byli proti z důvodu 

(1) Elliott M. - The Catholics ofUlster a History, Penguin Books 2000,407-408 
(2) Bardon Jonathan - A History ofUlster, Belfast 2001,36-37 
(3) Tamtéž 
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oddálení sjednocení Irska, které bylo jejich cílem. Nakonec byl 

odvolán, ještě před tím než stačil pro katolíky něco udělat. (1) 

9.2 Hnutí za občanské svobody 

V šedesátých letech nastala doba, kdy byly nastoleny otázky 

občanských a lidských práv v západní Evropě i v USA. Také 

v Severním Irsku vzniká již na konci 50. let studentské hnutí, 

organizace Národní jednoty (National Unity), vyzývala obě znepřá

telené komunity k diskusi o budoucnosti ostrova na principu nenásilí. 

Vedle příznivé doby tu byl také fakt, že katolíci viděli, že 

protestantská společnost jim z vlastní vůle nic neposkytne, a proto 

budou muset aktivně přispět na ochranu svých práv. V roce 1964 

vzniklo občanské hnutí Kampaň za společenskou spravedlnost -

Campaign for Social Justice, které bylo inspirováno hnutím Martina 

Luthera Kinga a zabývalo se problémem diskriminací v bydlení a 

přidělování bytů.(2) 

Severoirské sdružení za občanská práva (Northern Ireland Civil 

Rights Association - NICRA) bylo založené v roce 1967 jako reakce 

na ulsterský režim a na rozdíl od dřívějších organizací zastupující 

zájmy katolické menšiny nezpochybňovalo zákonnost existence 

Severního Irska, pouze žádalo nápravu starých křivd. Jeho hlavním 

cílem byl boj proti diskriminaci menšin a nerovností v sociální sféře. 

Jeho členové pocházeli z řad liberálů, studentů a odborářů stejně jako 

z řad nacionalistů a katolíků. Jako prostředky nátlaku na vládu byly 

(1) Bardon Jonathan - A History ofUlster, Belfast 2001,36-37 
(2) Deutsch Richard, Magovan Vivien - Northem lreland 1968-1973 A Chronology of Events 
Volume 1.,1968-1971, Belfast 1973, s. 154 
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organizovány protestní akce, stávky a pochody, které se konaly 

od srpna 1968. (1) 

9.3 Loajalistická odpověď a lan Paisley 

Policie a protestanská pravice se však na požadavky hnutí dívaly 

jako na pokus podrýt stát a politici, kteří s hnutím sympatizovali, byli 

označeni jako zrádci. Řadu demonstrací policie rozehnala nebo je 

napadli protestanští extrémisté. Pro příklad uvedu napadení pochodu 

za občanská práva z Belfastu do Derry v lednu 1969, kdy napadli 

extrémističtí protestanté v čele s reverendem lanem Paisleyem. Ten 

byl za tento útok odsouzen ke třem měsícům vězení. Scarmanův 

tribunál, který vyšetřoval příčiny pouličního násilí, kritizoval 

reverenda, že zdramatizoval svými projevy, už tak výbušnou 

atmosféru. (2) 

9.4 Nepokoje 

V červenci zasáhla protestantská polovojenská policie ( B-Specials) 

proti pokojné demonstraci za lidská práva v Derry. Po tomto incidentu 

se rozhořely vlny protikatolického násilí po celé provincii. Katolíci 

vzali obranu do svých rukou a zabarikádovali se ve svých čtvrtích 

Belfastu a Derry. Vzájemné potyčky přerostly v nepokoje v městskou 

bitvu, kdy hořely domy i celé ulice, střílelo se ostrou municí, 

vzduchem létaly kameny a zápalné láhve a byl cítit slzný plyn. (3) 

V polovině srpna 1969 v souvislosti s oranžistickým pochodem 

připomínající bitvu na řece Boyne dosáhly nepokoje takových 

(1) Deutsch Richard, Magovan Vivien - Northem lreland 1968-1973 A Chronology of Events 
Volume 1.,1968-1971, Belfast 1973, s. 154 
(2) Connolly S. J.- The Oxford Companion to 1rish History, Oxford University 

Press 1995, s. 269 
(3) Podrobněji:Deutsch Richard, Magovan Vivien - Northem 1reland 1968-1973 A Chronology of 
Events Volume 1.,1968-1971, Belfast 1973, s. 33-59 
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rozměrů, že je policie nedokázala zvládnout. Byla to právě Královská 

ulsterská policie, která měla dohlížet na klid a pořádek místo toho se 

zúčastnila pogromů na katolíky.(1) 

V Derry a Belfastu bylo zabito sedm osob, z toho pět katolíků, 

750 bylo zraněno, 3500 katolíků a 500 protestantů bylo nuceno 

opustit své domovy.(2) 

Vláda byla nucena požádat Velkou Británii o vojenskou pomoc, 

aby zavedla v zemi klid a pořádek. Katolické obyvatelstvo britskou 

armádu vítalo, poněvadž její příchod považovalo za známku porážky 

ulsterské policie.(3) 

Stovky katolíků ve strachu prchaly ze svých belfastských 

domovů, protože davy loajalistů vypalovaly celé ulice. Mírumilovné 

protesty na podporu občanských práv se setkaly s projevy tvrdého 

nesouhlasu u valné části unionistického establishmentu a podle mínění 

mnoha nacionalistů také u složek policie. Byla to vládnoucí 

Unionistická strana, kdo kontroloval policii i speciální policejní sbor 

(B-Specials ).(4) 

Cameronova komise pod vedením Lorda Camerona měla 

v březnu 1969 určit příčiny násilností v Severním Irsku, které 

propukly v říjnu 1968.(5) Komise zjistila, že občanské nepokoje 

propukly z důvodů diskriminace v bydlení a zaměstnanosti a neochotu 

vlády uznat a řešit tyto stížnosti. Dále její vyšetřování prokázalo 

nedostatky ve volebním zákonu a machinace místních volebních 

obvodů. Zpráva komise, která byla zveřejněna v září 1969, kritizovala 

(1) Podrobněji:Deutsch Richard, Magovan Vivien - Northern Ireland 1968-1973 A Chronology of 
Events Volume 1.,1968-1971, Belfast 1973, s. 33-59 
(2) Frank Jan - Konflikt v Severním Irsku, Triton 2006, s. 76 
(3) Magee John - Northern lreland: Crisis and Conflict, London 1974, s. 69-72 
(4) Podrobněji: Tamtéž 120-126 
(5) Magee John - Northern Ireland: Crisis and Conflict, London 1974, s. 69-72 
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zásahy Královské ulsterské policie při pochodu za lidská práva, který 

se konal v říjnu 1968. Komise dále uvedla, že policie nebyla schopna 

zvládnout situaci a ochránit katolíky, což vedlo ke krizi mezi nimi a 

navíc došlo k úplnému zhroucení vztahu protestantské a katolické 

komunity. Komise také navrhovala prostředky pro zlepšení tohoto 

stavu, avšak nezaručovala vládě Severního Irska, že tyto prostředky 

budou dostačujícÍ,( 1) 

9.5 Reakce irské vlády 

Vláda Severního Irska provedla několik reforem, ale až po 

nátlaku labouristů, kteří byli u moci ve Westminsteru. Došlo 

k reorganizaci volebních okrsků, byly rozpuštěny speciální policejní 

oddíly (B-Specials), ale v roce 1970 nahrazeny Ulsterským 

dobrovolným regimentem/Ulster Defence RegimentlUDR).(2) 

Byl jmenován ombudsman, který byl zplnomocněn prošetřit 

stížnosti ze špatného zacházení z důvodů náboženských a politických 

od místní vlády, rady a veřejných činitelů. Proti diskriminaci z důvodů 

politických a náboženských v zaměstnání byla založena Fair 

Employment Agency (FEA), která přijímala stížnosti z těchto důvodů 

a snažila se tyto problémy eliminovat. Dále prováděla výzkum 

poměru rovnosti a příležitostÍ,(3) 

Také byl utvořen nestranný orgán, který řešil bytové problémy 

(The Northern Ireland Housing Executive). Podle bytového programu 

mělo být postaveno 73 500 nových obecních domů a bytů do roku 

(1) Magee John - Northem Ireland: Crisis and Conflict, London 1974 s. 69-72 
(2) Moody T.W., Martin F.X. a kol. - Dějiny Irska, Praha 2003, s.43I 
(3) Elliott M. - The Catholics ofUlster a History, Penguin Books 2000, s.387 
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1975. Během prvního roku bylo dokončeno 13 000 bytů.(1) 

Protestanská pravice s těmito změnami ostře nesouhlasila a vinila 

vládu ze zaprodanecké politiky. Také katolíci nepřijali reformy 

s takovým povděkem, jako kdyby k nim došlo před násilnostmi. 

Přesto se zdálo, že na obou stranách konfliktu začaly převládat 

umírněnější hlasy. Vláda pokračovala v reformách, které si však 

vyžadovaly i složitou reorganizaci v místní správě, která nemohla být 

dokončena dříve než v roce 1973.(2) 

(1) Floud Roderick and Johnson Pau1- The Cambridge Economic History ofModern Britain, 
Vo1ume III.-Structura1 Change and Growht, 1939-2000, Cambridge University Press 2004,s.5-6 
(2) Podrobněji: O'Brien Brendan - Dlouhý boj, IRA a Sinn Féin, Brno 2003, s. 222-236 
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10. Krize 

10.1 Invaze IRA 

Mezitím v roce 1970 při oslavách Velikonočního povstání opět 

propukly pouliční bouře v Belfastu a Derry, kde zasahovala britská 

armáda. Prvotní sympatie vystřídalo nepřátelství. 

,Britským vojákům v Lower Falls a v jiných katolických ghettech Belfastujiž 

nikdo čaj nepodával. Stěny domů byly natřeny na bílo do výšky dospělé osoby, aby 

se odstřelovačům lépe mířilo a siluety hlídkujících vojáků. Když šli vojáci kolem, 

ženy bubnovaly na víka popelnic a dávaly signály kapesními svítilnami. Jistá 

děvčata nalákala tři vojáky, kteří měli po službě do baru, kde byli připraveni 

střelci a zavraždili je. Při prohlídkách dům od domu byly objeveny střelné zbraně, 

trhaviny, po domácku vyrobené bomby a 21000 kusů střeliva. " 

Moynahan Brian - Velká Británie 20. století, Odeon 1997,s.26 

V roce 1971 přešlo Prozatímní křídlo IRA odštěpené od Irské 

Republikánské Armády do ofenzívy, v Belfastu byl zabit první voják. 

Lidé z Prozatímního křídla IRA byli rozeseti po celém. Severním Irsku 

s úkolem vyvolat v provincii nezvládnutelný chaos. (1) 

Krize v Severním Irsku se prohlubovala. Hnutí za občanská práva 

již překročilo mez mírumilovného idealismu. Jeho hrdinka Bernadette 

Devlinová byla uvězněna za podněcování nepokojů a to navzdory 

jejího právníka, jenž jí označoval za "Johanku z Arku". Počet 

pumových atentátů se zvyšoval a unionistická vláda musela čelit tlaku 

protestantů, aby přijala rázná opatření. Jedním z nich byla internace. 

(2) 

(1) Magee John - Northem lre1and: Crisis and Conflict, London 1974, s. 23-29 
(2) Oringle Peter, Jacobson Phi1ips - Those are Bullets, aren't They, B100dy Sunday, Derry, 
30.January 1972, Fourth Estate Ltd. 2000, s.161 
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10.2 Internace 

V roce 1971 byl vydán zákon o bezpečnosti: " Prevention of 

Terorism Act" - zákon o možné internaci kohokoli, je-li podezřelý 

z činnosti v IRA bez procesu na tak dlouho, dokud se situace 

neuklidní. V letech 1922, 1939 a 1956 už vláda tohoto prostředku 

s úspěchem využila a premiér Severního Irska Faulkner se rozhodl, že 

je čas se k němu uchýlit znova. Operace Demetrius, zahájená 10. 

srpna 1971 v časných ranních hodinách, skončila katastrofálním 

výsledkem. Britská armáda na základě většinou nepřesného seznamu 

RVe ( někteří z těch, kteří měli ohrožovat zákon a pořádek, byli již 

dávno mrtví) shromáždila 342 osob ze všech koutů země. V výslechů 

se ukázalo, že počet aktivních teroristů nepřesahuje dvojmístné číslo. 

(1) 

Během 24 hodin musely bezpečnostní síly propustit celkem 115 

zadržených. Mezi nimi byli např. aktivisté z Hnutí za občanská práva 

z řad příslušníků střední třídy, členové odborových svazů a také jeden 

opilec, který nad ránem čekal na autobus. Akce vyvolala jen eskalaci 

násilí, když v den výročí bitvy na řece Boyne bylo zabito 22 lidí a 

z vypálených domů muselo odejít na sedm tisíc dalších, převážně 

katolíků. (2) 

Brzy vešlo v obecnou známost, že se s některými vězni zachází 

neobyčejně tvrdě. Kromě toho byli internováni pouze republikáni, 

ačkoli na vznik celé krize se stejnou měrou podíleli i protestanté. 

V letech 1971 - 1975 bylo internováno 2000 osob bez obvinění 

(1) Oringle Peter, Jacobson Philips - Those are Bullets, aren't They, Bloody Sunday, Derry, 
30.January 1972, Fourth Estate Ltd. 2000, s.161 
(2) Tamtéž 
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z konkrétního činu. Vězni byli psychicky a fyzicky týráni, mučeni a 

nuceni k doznání z terorismu. Jsou známy případy, kdy si obvinění 

odpykali několikaleté tresty žaláře, aniž by se dopustili trestného 

činu.(1) Evropský soud pro lidská práva a Amnesty International 

kritizovali britskou vládu pro porušování lidských práv v Severním 

Irsku. 

Internace, časté prohlídky a kontroly vojenských hlídek vedly 

ještě k větším násilnostem a IRA získala mnoho nových členů. Mnoho 

katolíků, nejenom republikánů, ale i zastánců umírněné politiky 

(např. stoupenci SDLP) opustilo veřejné funkce, vyhlásilo bojkot 

placení nájemného a daní.(2) 

Na protest proti internacím se pořádaly demonstrace. Internace 

znamenaly vzájemné odcizení katolické a protestanské komunity. 

10.3 Krvavá neděle 

V neděli 30. ledna 1972 se měl ve čtvrti Bogside v Derry 

uskutečnit jeden z pochodů za osvobození internovaných. Policie však 

pochod zakázala, ale přesto se uskutečnil a to za účasti 15 000 lidí. 

Demonstraci napadl parašutistický pluk britské armády a zastřelil 13 

osob a 29 osob bylo zraněno. (3) Vojáci tvrdili, že demonstranté po 

nich stříleli a házeli bomby plněné hřebíky, ale u mrtvých se žádné 

(1) Oringle Peter, Jacobson Philips - Those are Bullets, aren't They, Bloody Sunday, Derry, 
30.January 1972, Fourth Estate Ltd. 2000, s.161 
(2) Podrobněji:Deutsch Richard, Magovan Vivien - Northern Ireland 1968-1973 A Chronology of 
Events Volume 1.,1968-1971, Belfast 1973, s. 33-59 
(3) Střelba začala, když se část davu pokusila překonat uliční bariéru a byl vojáky zatlačen zpět 
vodními děly a gumovými projektily. Ten se bránil kameny a železnými tyčemi. Podle některých 
pramenů bylo obětí čtrnáct, třináct na mistě a poslední podlehl zraněním v nemocnici.John 
Johnson 59 let. Oringle Peter, Jacobson Philips - Those are Bullets, aren't They, Bloody Sunday, 
Derry, 30.January 1972, Fourth Estate Ltd. 2000, s. 199 
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zbraně nenašly. V Irské republice byl vyhlášen státní smutek. V den 

pohřbu obětí 2. února se v Dublinu konala smuteční demonstrace, 

které se účastnily tisíce lidí. Dav vypálil britskou ambasádu.(l) 

Týden po střelbě v Derry zorganizovalo Severoirské sdružení za 

občanská práva další protestní pochod v městečku Newry. Britská 

vláda prohlásila, že je to ilegální demonstrace a že s ní naloží stejným 

způsobem jako v Derry. Britská vojska zamířila ve velkém počtu do 

Newry. Desetitisícový dav však pochodoval tiše a disciplinovaně se 

spontánními transparenty v rukou a nenechal se vyprovokovat 

k násilí.(2) 

30. leden 1972 se vryl do politického povědomí jako Krvavá 

neděle, bude pro některé znamenat ospravedlnění ozbrojeného boje 

nebo politického cíle irské jednoty. V britském parlamentu 

poslankyně za SDLP, Bernadette Devlinová udeřila ministra 

Maudhina, když mluvil na toto téma v Dolní sněmovně.(3) Irská 

republika odvolala svého vyslance z Londýna. Také vyslala ministra 

zahraničí do USA, Francie, Kanady a Itálie, aby se pokusil 

intervenovat u těchto vlád, aby přiměly britskou vládu zmírnit represe 

v Severním Irsku. Tento hlas však zůstal nevyslyšen. Americké 

mlčení bylo vyváženo mlčením britským k americké agresI ve 

Vietnamu. (4) 

(1) Podrobněji viz chronologie:Deutsch Richard, Magovan Vivien - Northem Ire1and 1968-1973 
A Chronology ofEvents Vol ume 1.,1968-1971, Belfast 1973, s. 33-59 
(2) Moody T.W., Martin F.X. a kol. - Dějiny Irska, Praha 2003,s. 432, 266-267 
(3) Bemadette Devlinová - studentka, zvolena za SDLP ( Social Demokratic and Labour Party) do 
parlamentu.Biografie: The price of my soul (1969). Pro Devlinovou byla irská otázka především 
otázkou sociální a třídní, čímž navazovala na Jamese Connollyho. Connolly S. J.-
The Oxford Companion to Irish History, Oxford University Press 1995, s.111 
(4) John Johnson 59 let. Oringle Peter, Jacobson Philips - Those are Bullets, aren't They, Bloody 
Sunday, Derry, 30.January 1972, Fourth Estate Ltd. 2000, s. 200-202 
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Předseda Nejvyššího soudu Lord John Widgery vedl vyšetřování 

střelby při Krvavé neděli a ve své zprávě dospěl k názoru, že hlavními 

viníky jsou demonstranté. Argumentoval faktem, že demonstrace 

nebyla povolena a poukazoval na brutální chování účastníků akce. 

Dále tvrdil, že prvními obětmi střelby byli právě vojáci.(1) 

Stopy nitro glycerinu na rukách mrtvých byl hlavní důkaz o 

použití zbraní ze strany demonstrantů. Verzi, že zbraně a výbušniny 

měli mít i demonstranté, zpochybnil soudní znalec John Martin. 

výskyt nitroglycerinu na rukou některých zabitých demonstrantů ještě 

nedokazuje, že byli účastníky přestřelky.(2) 

Stopy nitroglycerinu na rukách mrtvých byl hlavní důkaz o 

použití zbraní ze strany demonstrantů. Verzi, že zbraně a výbušniny 

měli mít i demonstranté, zpochybnil soudní znalec John Martin. 

výskyt nitro glycerinu na rukou některých zabitých demonstrantů, 

ještě nedokazuje, že byli účastníky přestřelky.(3) 

Obnovení procesu si vynutili nejen pozůstalí obětí a spontánní 

demonstrance, ale i pod vlivem tisku a tlaku ze zahraničí. V roce 1998 

jmenoval Tony Blair nezávislý tribunál. Bylo však předem dohodnuto, 

že v tomto procesu nebude žádný z 27 vojáků potrestán a jejich 

anonymita byla zaručena z bezpečnostních důvodů. V. Britanie 

dodnes nezveřejnila tajné materiály o pozadí vojenského zásahu. (Ani 

po více než 35 letech nebyl nikdo za masakr potrestán.).(4) Jeden 

z velících důstojníků, pozdější gen. Michael Jackson byl v roce 1992 

povýšen královnou do šlechtického stavu. Velel jednotkám KFOR a 

(1) John Johnson 59 let. Oringle Peter, Jacobson Philips - Those are Bullets, aren't They, Bloody 
Sunday, Derry, 30.January 1972, Fourth Estate Ltd. 2000, s. 200-202 
(2) Tamtéž 
(3) Tamtéž 
(4) Guardian 30.1.2002 
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IFOR na Balkáně a roku 1997 stanul v čele jednotek rychlého 

nasazení NATO).(1) 

Situace se natolik vyhrotila, že vyžadovala okamžité řešení. 

Britové odvolali vládu Severního Irska v březnu 1972, rozpustili 

parlament a zavedli v "Ulsteru" přímou správu, čímž končí 

padesátiletá vláda unionistů.(2) 

To však situaci nezlepšilo a během jara a léta 1972 dosáhla vlna 

násilí vrcholu. IRA využila přízně veřejnosti a zdvojnásobila četnost 

svých pumových útoků a protestanté (UDA, UVF ) v odvetě zabíjeli 

katolíky. Katolické rodiny v protestanských ulicích byly běžně 

vypalovány a protestanti byli vyháněni z katolických čtvrtí. (3) 

10.4 Uklidnění situace, volby, snaha k dohodě 

Krátké příměří mezi britskou vládou a PIRA (,,Prozatímní" 

zastupovali Martin McGuiness z brigády města Derry a Gerry Adams) 

skončilo vzájemným obviňováním. IRA provedla v Belfastu sérii 

pumových atentátů (21. června 1972 - tzv. Krvavý pátek), které zabily 

9 lidí a 130 jich zranily. Na to se vrátila do katolických čtvrtí Belfastu 

a Derry armáda a teprve potom se situace uklidnila. V roce 1972 stálo 

násilí v Severním Irsku životy 472 osob (z toho 253 oběti IRA, 103 

protestanských bojůvek, 74 bezpečnostních složek, ostatní oběti 

nemohly být jednoznačně připsány žádné skupině. (4). 

(1) časopis Týden č.l3/2003 
(2) Moody T.W., Martin F.X. a kol. - Dějiny Irska, Praha 2003,s. 432,267 
(3) Encyklopedie světový terorismus, od starověku až po útok na USA, Praha 2001, s.504 
(4) Moynahan Brian - Velká Británie 20. století, Odeon 1997, s. 263,267-268, Encyklopedie 
světový terorismus, od starověku až po útok na USA, Praha 2001, s.502 

86 



11. Patová situace 

11.1 Rozpad vlády 

V březnu 1973 se konal na celém ostrově (jak v Republice, tak 

v Severním Irsku) referendum o statutu Severního Irska, které bylo 

poznamenáno bojkotem ze strany katolického obyvatelstva Ulsteru. 

Lidového hlasování se účastnilo 59% oprávněných voličů, z nichž 

98,9% hlasovalo pro setrvání Severního Irska ve svazku s Velkou 

Británií.(l ) 

Ve volbách v červnu 1973 zvítězila SDLP (byla ochotna jednat 

s umírněnými unionisty, jejich cílem bylo naplnění společenských a 

politických změn v rámci Ulsteru) a právě umírnění Faulknerovi 

unionisté ( po slibech, že sever zůstane britský). Stabilita této vlády 

však byla křehká.(2) 

The Northern Ireland Constitution Act zrušil některé zákony 

vytvořené Northern Ireland Assembly (shromáždění), které 

diskriminovaly osoby z důvodů naboženských či politických. The 

Statutory Advisory Commission of Human Rights (zákonná, 

statutární, poradní) byla vytvořena pro rady vládě v efektivnosti 

protidiskriminačních zákonů (3) 

V prosinci 1973 byla v Sunningdale ve Velké Británii podepsána 

první dohoda o Severním Irsku mezi vládami Irska, Velké Británie a 

severo irskými stranami. Britové deklarovali nestrannost 

v záležitostech Severního Irska a účastníci konference se dohodli na 

ustavení Irské rady, kde budou zasedat zástupci obou irských států. (4) 

(1) Podrobněji viz chronologie:Deutsch Richard, Magovan Vivien - Northern Ireland 1968-1973 
A Chronology of Events Volume 11.,1972-1977, Belfast 1978, s. 33-59 
(2) Tamtéž 
(3) Tamtéž 
(4) Frank Jan - Konflikt v Severním Irsku, Triton 2006, s. 103-104 
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Zástupci Republiky uznali, že status Severního Irska je neměnný 

do doby, než samotní obyvatelé rozhodnou jinak. (1) 

Proti dohodě se postavila většina unionistů, kteří se obávali 

vzestupu vlivu katolíků a ztráty vlastních privilégií. V únorových 

volbách roku 1974 vyšlo najevo, že unionističtí voliči se vyslovili 

proti Sunningdalské dohodě. Většina unionistů odmítla Faulknerovu 

politiku a ze strany odešli.(2) 

11.2 Ulsterská stávka 

Ulsterská rada pracujících (Ulster Worker' s Council IUWC), 

vyhlásila 14.5.1974 generální stávku za zrušení dohody ze 

Sunnigdalu. Generální stávky se účastnilo okolo 30 000 lidí, 

průmyslový a obchodní život se zastavil a na ulicích se objevily 

barikády. Protest znamenal naprostý kolaps služeb, nefungovala pošta, 

byly opakovaně přerušovány dodávky elektřiny a bylo narušeno 

zásobování s benzínem. Po dvou týdnech vláda pod tlakem odstoupila. 

(3) 

Armáda, která nechtěla proti stávkujícím zasáhnout, tvrdila že 

stávka je občanská záležitost, proti které by měla zasáhnout policie, 

ale fakt je ten, že nebyla ochotna zasáhnout. (4) 

Tím se vláda rozpadla. Navíc v té době rozpoutala IRA další 

pumovou kampaň. Britská vláda nechala severo irským politikům 

volnou ruku. Další zákon o Severním Irsku byl vydán roku 1974 a v 

roce 1975 byl zvolen Ústavní soud, který měl připravit návrh na 

(1) Frank Jan - Konflikt v Severním Irsku, Triton 2006,s. 105-106 
(2) Tamtéž 
(3) Moody T.W., Martin F.X. a kol. - Dějiny Irska, Praha 2003, s.268 
(4) Tamtéž 

88 



novou ústavu samosprávy, ale byl neúspěšný pro bojkot unionistů. 

Veškeré naděje na dosažení dohody se rozplynuly. Od roku 1975 se 

ocitla severoirská politika ve slepé uličce. (1) 

11.3 Invaze IRA do Velké Británie 

V březnu 1973 začala série pumových atentátů ve Velké Británii, 

která trvala do roku 1975 a soustředila se i na turistické objekty 

v Londýně včetně londýnského Toweru. V samotné provincii zemřelo 

252 osob. Britská přítomnost ospravedlňovala podle IRA atentáty a 

pumové útoky.(2) 

5. října 1974 provedla IRA pumový útok na vojenskou hospodu v 

anglickém Guidfordu. Výbuch zabil pět osob a dalších 54 zranil.(3) Za 

tento čin byli odsouzeni na doživotí po nuceném doznání nevinní a 

odseděli si patnáct let v britských žalářích. Skuteční viníci nebyli za 

tento čin nikdy potrestáni, ač se k činu později přiznali. Britská policie 

. a justice by musela přiznat své pochybení. Je třeba upozornit na velký 

až hysterický tlak britských medií a veřejnosti. To však nemůže být 

omluvou. Hlavním důkazem byly opět stopy po nitroglycerinu na 

rukou obviněných. Když byl proces obnoven, zpochybnili tento důkaz 

odborníci. Podle nich stačilo, aby obvinění hráli celou noc karty nebo 

nebo byli silnými kuřáky. ( 4) 

(1) Moody T.W., Martin F.X. a kol. - Dějiny Irska, Praha 2003, S.268 
(2) "Není jednoduché vzít zbraň a jít zabít člověka bez přesvědčení, že k tomu máme právo ... 
Přesvědčení, které je natolik silné, aby dodalo odvahu zabít někoho bez váhání a lítosti. Život 
v ilegální armádě je nesmírně tvrdý a těžký a někdy zbaví člověka iluzí." ze Zelené knihy -
výcvikové příručky IRA, O'Brien Brendan - Dlouhý boj, IRA a Sinn Féin, Brno 2003,s.358-360 
(3) Encyklopedie světový terorismus, od starověku až po útok na USA, Praha 2001, s.502 
(4) Kincl Karel- Moje Británie,Praha 1992, s. 126, Encyklopedie světový terorismus, od starověku až 
po útok na USA, Praha 2001, s.502 
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Odvolací soud rozhodl, že policie lhala o výpovědích, na nichž 

byla obžaloba postavena a v roce 1989 propustil vězně.(1) 

Tři vyšetřující policisté byli suspenzováni za spiknutí proti 

soudnímu jednání, ale vobnoveném procesu nebyla jejich vma 

prokázána. Případ vešel ve známost jako Guildfordská 4.(2) 

Podobný případ se odehrál po útoku na dva birminghamské 

hostince (Birminghamská 6), kdy šest občanů Severního Irska bylo za 

tento atentát neprávem odsouzeno. Osvobozeni byli až v roce 1991, že 

předchozí vyřčení rozsudku bylo chybné. Tyto případy jsou však 

pouze špičky ledovce, ale právě případ Birminghamské 6 vedl' 

k ustanovení královské komise pro přezkum těchto kriminálních 

prostředků. (3) 

(1) Kincl Karel- Moje Británie,Praha 1992, s. 126, Encyklopedie světový terorismus, od 
starověku až po útok na USA, Praha 2001, s.502 
(2) Tamtéž 
(3) Tamtéž 
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12. Slepá ulička severo irské politiky 

12.1 Dohoda v troskách 

Po krátkém období nevměšování se opět britská vláda snažila 

dostat obě znepřátelené strany k jednacímu stolu. Žádná z politických 

stran nebyla tak silná, aby prosadila své názory. Nastala patová 

situace. Převážná část unionistů chtěla stav věcí vrátit před rok 1972 a 

nastolit většinovou vládu, ale britská vláda to odmítla. 

12.2 Organizace Lidé za mír 

V roce 1976 uspořádala organizace Lidé za mír (Peace People) 

masové demonstrace, na nichž obyvatelstvo vyjádřilo touhu po 

obnovení klidu a míru. Tato organizace, vznikla spontánně v srpnu 

1976 jako reakce na zbytečné umírání nevinných obětí. Hnutí bylo 

civilisty z řad katolické komunity, jehož úkolem bylo zastavení násilí. 

Nemělo žádný konkrétní řešení a brzy se rozpadlo, přesto si získalo 

dočasně podporu široké veřejnosti a spojovalo protestanty s katolíky. 

O významu tohoto hnutí hovoří fakt, že jejich dvě představitelky 

Betty Williamsová a Mairead Corriganová získaly Nobelovu cenu 

míru v roce 1977.(1) 

I další pokusy ženských organizací pacifického charakteru o 

prosazení mírového řešení konfliktu zůstaly bez výsledků. 

12.3 Hladovky 

Do roku 1976 mohli věznění členové IRA užívat statutu 

válečného zajatce. Toho roku jim byla tato výhoda odebrána, což se 

setkalo s protesty mezi vězni z jejich řad. Odmítli nosit vězeňské 

(1) Moody T.W., Martin F.X. a kol. - Dějiny Irska, Praha 2003,s. 433 
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stejnokroje a zahájili "špinavý protest", kdy nosili pouze prostěradla a 

znečišťovali své cely vlastními výkaly. Do dvou let se k této fonně 

protestu přidalo na tři sta republikánských vězňů. Přes protesty, jim 

nebyl uznán speciální statut politického vězně.(l) Kampaň za uznání 

tohoto statutu vyvrcholila hladovkami v letech 1980- 1981. V roce 

1980 zahájilo hladovku sedm vězňů ve vězení v Maze a tři ženy 

v Armaghu. Po čtrnácti dnech se připojilo dalších 23 vězňů. Hladovka 

trvala 53 dní. V roce 1981 propukla nová vlna hladovek.(2) 

V březnu zahájil hladovku Bobby Sands, aktivista Prozatímního 

křídla irské republikánské armády, později se k němu připojili další 

vězni. Britská vláda se hladovkářům nepodvolila, ale jejich odvaha 

získala republikánskému hnutí jisté sympatie. Bobby Sands byl 

v doplňovacích volbách ve Fermanaghu Gižní Tyrone) zvolen 

poslancem za Sinn Féin, avšak několik dní poté ve vězení umírá. Jeho 

pohřbu se zúčastnilo sto tisíc lidí.(3) 

Hladovka trvala 217 dní a vyžádala si deset lidských životů. 

V průběhu hladovky zemřelo při násilnostech několik desítek lidí, 

nejen policistů a vojáků, ale na tři desítky civilistů. Ač kabinet 

politický statut vězňům nepřiznal, vězni si nakonec některé výhody 

zajistili výměnou za ukončení hladovky. (4) 

(1) Požadavky vězňů byly: možnost odpuštění poloviny trestu, možnost stýkat se s ostatními 
vězni, nošení civilního oděvu, více návštěva dopisů, možnost nepracovat. Frank Jan - Konflikt 
v Severním Irsku, Triton 2006, s.134 
(2) Blíže: Moody T.W., Martin F.x. a kol. - Dějiny Irska, NLN, Praha 2003,s.434 
Connolly S. J.- The Oxford Companion to Irish History, Oxford University Press 1995,s. 252 
(3) Encyklopedie světový terorismus, od starověku až po útok na USA, Praha 2001, s.505 
(4) Tamtéž 
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12.4 Kampaň IRA v 80. letech 

Nová kampaň ve Velké Británii zahrnovala pumové útoky na 

vojenské i civilní objekty. V červenci 1982 vybuchla nálož v Hyde 

Parku v Londýně, která si vyžádala osm mrtvých vojáků a dalších 

čtyřicet jedna zraněných obyvatel. V prosinci 1983 vybuchla nálož 

před londýnským obchodním domem Harrods.(1) V roce 1984 

spáchala IRA neúspěšný atentát na ministerskou předsedkyni 

Margaret Thatcherovou v hotelu Brighton, kde se konala konference 

Konzervativní strany. Nálož zabila pět osob, dalších třicet zranila, ale 

Thatcherová vyvázla bez zranění. " K činu se přihlásila Provizorní 

IRA a sdělila, že nálož mířila proti Thatcherové a jejím válečným 

štváčům. "(2) 

12.5 Volby a Fórum nového Irska 

V roce 1982 při volbách do nového severoirského parlamentu si 

polepšila strana Sinn Féin, což vyvolalo v Londýně i v Dublinu 

znepokojení, že by v budoucnu mohlo toto politické křídlo Irské 

republikánské armády zastínit SDLP, která do té doby reprezentovala 

většinu nacionalistů v Severním Irsku. (3) 

Podle výsledku voleb bylo přáním každého druhého až třetího 

katolíka v provincii sjednocení Irska, odchod britské armády a 

vytvoření levicové, socialistické republiky.(4) 

V roce 1983 se sešlo z iniciativy irské vlády Fórum nového Irska 

(New Ireland Forum) , které se snažilo ukázat směr budoucnosti 

(1) Encyklopedie světový terorismus, od starověku až po útok na USA, Praha 2001, s.505 
(2) Tamtéž 
(3) Frank Jan - Konflikt v Severním Irsku, Triton 2006, s.142 
(4) Tamtéž, s.51 
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Severního Irska a kterého se účastnily pouze nacionalistické strany a 

to jak z provincie (SDLP), tak z Republiky (Fianna Fáil, Fine Gael, 

Labouristická strana). Unionistické strany se odmítly jednání účastnit. 

Ač jednání oživila řada tradičních sporu, všechny zúčastněné strany 

debaty odmítly násilí jako prostředek k dosažení politické změny.Cl) 

Toto fórum ve své závěrečné zprávě předložilo tři varianty pro 

budoucnost Ulsteru: Severní Irsko se stane součástí Irské republiky, 

stane se součástí státu s federálním nebo konfederativním zřízením, 

aby byl současně spravován vládou v Dublinu a Londýně. Zpráva o 

novém Irsku potvrzovala rovnost národů v zemi a záruky pro 

unionisty, že budou rovnocenným partnerem v "Novém Irsku." (2) 

Postoj britské vlády sice představitele "Fóra" zklamal, ale přesto 

došlo k posunu, když Londýn svolil s nimi jednat. Tato jednání vedla 

k podpisu anglo-irské dohody na hradě Hillsborough v roce 1985. 

12.6 Anglo-irská dohoda 

V listopadu britská premiérka Margaret Thatcherová a 

ministerský předseda Irské republiky Garret Fitzgerald podepsali 

mezinárodní smlouvu, která deklarovala, že Severní Irsko bude 

součástí Velké Británie do té doby, než obyvatelstvo provincie 

nerozhodne jinak.(3) Podle smlouvy bude zřízena samospráva za 

účasti všech politických stran, které se zříkají násilí a Irské republice 

se přiznává konzultativní politická role v politice Severního Irska. 

(1) Foster R.F - The Oxford llustrated History of Ireland, Oxford 1991, s. 271, Moody T.W., 
Martin F.X. a kol. - Dějiny Irska, Praha 2003, s. 279-280 
(2) Tamtéž 
(3) Frank Jan - Konflikt v Severním Irsku, Triton 2006, s.147-148 
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Aby Britové odvrátili podobné problémy jako po podepsání smlouvy 

v Sunningdanu, nebyli v exekutivě provincie zástupci z Irské 

republiky. ( 1) 

SDLP byla se smlouvou spokojena, protože znamenala 

zrovnoprávnění katolíků, ale Sinn Féin ji odmítla, protože pro ni byly 

ústupky jen symbolické a podle jejich názoru znamenala potvrzení 

rozdělení ostrova. U většiny severních nacionalistů si anglo-irská 

smlouva získala širokou popularitu už jen tím, jak hlasitě a 

vehementně byla znepřátelená komunita proti. Unionisté byli 

zděšeni, cítili křivdu, zradu a bezmoc, že vláda Margaret Thatcherové 

s nimi smlouvu nekonzultovala.(2) Proto zahájili řetězec protestních 

akcí a bojkotů ve snaze dohodu zničit podobně jako dohodu ze 

Sunningdale z roku 1974. Na demonstraci v centru Belfastu dne 23. 

listopadu 1985 loajalisté tuto anglo-irskou dohodu odmítli. Jejich 

protesty nebyly úspěšné a situace ze sedmdesátých let se neopakovala. 

Je třeba si uvědomit, že dokument vznikl bez souhlasu většinové 

komunity, která se obávala, že bude znamenat sjednocení Irska.(3) 

(1) Frank Jan - Konflikt v Severním Irsku, Triton 2006, s.14 7 -148 
(2) Tamtéž, s.154-155 
(3) Tamtéž 
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13.Doba Troubles a její následky 

Nepokojná doba Troubles znamenala totální rozkol meZI 

nacionalistickou a unionistickou komunitou, ač poprvé nešlo o statut 

Severního Irska, ale o uznání občanských práv katolíkům. Pokojné 

protesty přerostly v násilí, jež nemělo v Ulsteru obdoby a nepříjemně 

zaskočilo Velkou Británii, která byla nucena tuto situaci po letech 

přehlížení řešit. Od roku 1973 díky nepokojům přes finanční injekce 

Velké Británie, klesalo hospodářství provincie až na historické dno, 

nastal odliv investic, narůstaly dluhy a stoupala nezaměstnanost. Právě 

nezaměstnanost v provincii byla citlivou otázkou a nerovnost 

v pracovních příležitostech pomáhala udržovat politický konflikt. 

Jestliže v roce 1971 bylo v provmcll celkem 19,3% 

nezaměstnaných, z toho 13,8% katolíků, o deset let později díky 

nepokojům to již bylo 36,9% z toho 25,5% katolíků. (1) Pro srovnání, 

v roce 1981 byla nezaměstnanost ve Velké Británii 18,7%. Tato 

statistika se týká všeho obyvatelstva v produktivním věku, včetně 

samostatně výdělečně činných, z čehož téměř dvě třetiny (68,3 %) 

tvořili protestanté. (2) 

Nejvíc nezaměstnaných katolíků byl vokresech Cookstown, 

Dungannon, a Strabane, kde jejich počet přesahoval 30%, zatímco jen 

okolo 15% protestantů. Tyto údaje potvrzují jiné výzkumy, které tvrdí, 

že na jednoho nezaměstnaného protestanta, připadají dva katolíci. 

(1) Gallagher A.M. Majority Minority Review 2, Employment, Unemployment and Religion in 
Northem Ireland, Section 8, Source Book, Labour Force Survey (LFS), http://cain.ulst.ac.uk 
(2) Gallagher A.M. Majority Minority Review 2, Employment , Unemployment and Religion in 
Northem Ireland, Section 8, Northem Ireland Census of Population, 1971 and 1981, Northem 
Ireland Continuous Household Survey (CHS), Emplyment Gazette, CAlN Web Service -
http://cain.ulst.ac.uk 
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Je však třeba brát na zřetel počet obyvatel v produktivním věku. 

Pro objektivitu je třeba dále uvést, že tato obecná čísla neplatí bez 

vy jímky, když například nezaměstnanost protestantů v okrese 

Strabane se blíží k 20%.(1) 

I v roce 1982 platilo, že průměrnému protestantovi se dařilo lépe 

než průměrnému katolíkovi. Nová antidiskriminační opatření se 

minula účinkem pro bojkot místních orgánů. Ač se situace 

v porovnání se 60. a 70. lety zlepšila, diskriminace z obou stran 

přetrvávala z důvodů předsudků, nechuti a segregace společnosti. 

Diskriminaci bylo velmi těžké dokázat. Ze 408 stížností, které řešil 

soud v době 1977 - 85 bylo jen 29 případů, které shledal jako 

nezákonnou diskriminaci. 

Bezpečnostní akce v době nepokojů si vyžádaly nemalé finanční 

prostředky ve výši jedenáct bilionů liber, z čehož devět bilionů liber 

zaplatila Británie, zbytek hradila vláda Severního Irska. Konflikt si 

vyžádal 2 300 mrtvých, z čehož byla většina civilistů a na 24 000 

zraněných. (2) 

(1) Gallagher A.M. Majority Minority Review 2, Emp10yment , Unemp10yment and Re1igion in 
Northem Ire1and, Section 8, 1981 Census Date from 'Re1igion, Occupation and Emp1oymenť, 
R.Osboume and R. Cormack, Fair Emp10yment Agency, 1987, CAIN Web Service
http://cain.u1st.ac.uk 
(2) Tamtéž ,Fitzera1d and Thatcher XI/1983, CAIN Web Service 

97 



14. Závěr 

Konflikt v Severním Irsku nelze označit jako čistě etnický, 

protože mimo znepřátelené komunity jsou v rozepři interesovaní i 

další aktéři, jak vláda Irské republiky a Spojeného království, tak 

policejní složky a britská armáda. Jde také o politický konflikt, kdy 

jednotliví aktéři se hlásí k politické příslušnosti Velké Británie nebo 

Irska. Nejbližší a nejvhodnější termín je etnicko-nacionalistický. 

Náboženství zde hraje roli sdílené společné identity a sektářského 

rozdělení. Je to střet rozdílných kultur a vizí světa. Velká Británie 

svou koloniální politikou připravila podmínky pro střet mezI 

původním etnikem a nově příchozími osadníky. (1 ) 

Nový stát, Severní Irsko, byl uměle vytvořený pro 

protestantskou komunitu, kde zájem o katolickou minoritu byl 

zanedbatelný. Až do 70. let Britové nechtěli slyšet a řešit stížnosti 

katolíků, bylo jim tak dáváno najevo, že jsou na cizím, britském 

územÍ. Byl to konflikt mezi těmi, kteří odmítali samostatnou existenci 

Severního Irska a těmi, kteří považovali jeho existenci a jeho britský 

statut za podstatnou součást své vlastní identity.(2) 

Cameronova komise i další výzkumy dokázaly, že skutečně 

docházelo k diskriminaci katolíků a až násilí v ulicích v době Troubles 

donutilo britskou vládu tyto problémy řešit. Jak již bylo řečeno, 

antidiskriminační pokusy o reformy mnohdy skončily nezdarem 

z bojkotu samosprávy a protestanského obyvatelstva.(3) 

(1) Podrobněji: Davies Nonnan - Ostrovy, Praha 2004, s.771 
(2) Frank Jan - Konflikt v Severním Irsku, Triton 2006, s. 208-211 
(3) Darby John - Conflict in Northern Ire1and: The Deve10pment of Po1arised community, Gill 

and Macmillan, Dublin 1976, s. 70-75, The Cameron Commission, CAIN Web Service -
http://cain. u1st.ac. uk, 
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Přesto se některé reformy podařilo prosadit a situace se postupem 

doby zlepšovala. Pro úplnost je nutné zmínit často oprávněné protesty 

proti diskrimininaci protestantů a to v případech zaměstnanosti, kdy 

segregovaná severoirská společnost nebyla ochotna zaměstnat 

příslušníky opačné komunity a v bydlení, kdy protestanská dělnická 

třída žila minimálně na stejné úrovni jako katolíci, ale zvýhodněni byli 

právě pouze oni. Avšak šlo pouze o ojedinělé případy, které nebyly 

pro konflikt zásadní, ale staly se ideologickou zbraní militantní 

protestanské politiky. (1 ) 

Jak již bylo řečeno, Troubles představují kritický mezník, kdy 

ústředním tématem nebylo rozdělení ostrova, ale zrovnoprávnění 

katolické menšiny. Přesto tyto požadavky vyvolaly konflikt 

nebývalých rozměrů, když většina protestantské komunity v obavě o 

své privilegované postavení program na zrovnoprávnění příkře 

odmítla. V roce 1985 čekala Severní Irsko ještě dlouhá cesta k míru, 

ale již předchozí éra poukázala na snahu o dialog a společné projekty 

spojující obě komunity, podobně jako stále sílící hlas volající po 

ukončení násilného sporu.(2) 

V této práci jsem se snažil vyjasnit některé problémy rozdělené 

země. Mým úkolem nebylo glorifikovat některou ze znepřátelených 

stran, ale poukázat na fakt, že ani tuto otázku nelze vidět jednostranně. 

(1) Frank Jan - Konflikt v Severním Irsku, Triton 2006, s. 180,208-211, Podrobněji: Davies 
Norman - Ostrovy, Praha 2004, s.771-773 
(2) Tamtéž 
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Příloha 1 

Procentuální rozložení katolického obyvatelstva v jednotlivých okresech 

Severního Irska v roce 1971 a 1981 

Antrim 
Ards 
Annagh 
Ballymena 
Ballymoney 
Banbridge 
Belfast 
Carrickfergus 
Castlereagh 
Coleraine 
Cookstown 
Craigavon 
Derry 
Down 
Dungannon 
Fennanagh 
Larne 
Limavady 
Lisburn 
Magherafelt 
Moyle 
Newry *and* Mourne 
Newtownabbey 
North Down 
Omagh 
Strabane 

1971 
31,1 
16 
44,5 
17,7 
29,6 
31,2 
34,1 
16,2 
10,1 
23,9 
49,2 
38,7 
64,3 
54,1 
52,3 
52,5 
26,8 
52,4 
16,6 
54,7 
48,7 
71,4 
18 
11,3 
62,1 
56,9 

1981 
33 
13 
46,5 
19 
29 
28,5 
38 
8 
8 
24 
52,5 
42 
68,5 
59,5 
53 
54,5 
24,5 
54,5 
22,5 
56,5 
51 
74 
13,5 
9 
65 
61 

*1971 - Compton Paul- Northern Ireland: A Census Atlas, Gill and MacMillan, Dublin 1976 
*1981 - Compton Paul, Power John - Estimates ofthe Religious Composation ofNorthern 
Ireland Local Government Distrct in 1981 and Change in the Geographical Pattern of 
Religious Composition between 1971 and 1981, The Economic and Social Review, 17, 2 
Spring: 87-105 



Příloha 2 
vlajky 

trikolora - Irská republika 

devět ulsterských hrabství 

vlajka čtyř irských provincií 

vlajka Severního Irska 

Zdroj: CAIN Web Service 



Příloha 3 
ukázky m urals 



1.) Derry - oběti Krvavé neděle 
2.) Belfast - republikánský mural, solidarita mezi irskou a kubánskou revolucí 
3.) Derry - republikánský mural, za propuštění politických vězňů 
4.) Belfast - podpora místní jednotky IRA 



Příloha 4 

Zkratky politických stran a organizací 

DUP (Democratic Unionist Party) Demokratická unionistická strana 

FF (Fianna Fáil) Vojáci osudu, politická strana 

IFS (Irish Free State) Irský svobodný stát 

INLA (Irish National Liberation Army) Irská národně osvobozenecká 

armáda 

NICRA (Northem Ireland Civil Rights Association) Spolek pro 

ochranu lidských práv) 

IRA (Irish Republican Army) Irská republikánská armáda 

IRB (Irish Republican Brotherhood) Irské republikánské bratrstvo 

PIRA (Provisional IRA) ProzatimnÍ IRA 

RUC (Royal Ulster Constabulary) Královská ulsterská policie 

SDLP (Social Democratic and Labour Party) Sociálnědemokratická a 

labouristická strana 

SF (Sinn Féin) My sami, politická strana 

UDA (Ulster Defence Association) Sdružení na obranu Ulsteru 

UUC (Ulster Unionist Council) Ulsterská unionistická rada 

UUP (Ulster Unionist Party) Ulsterská unionistická strana 

UVF (Ulster Volunteer Force) Sbor ulsterských dobrovolníků 



Příloha 5 

Růst obyvatelstva v Belfastu 1901-81 

Belfast 
Northem Ireland Statistics and Research Agency (NISRA) 
Population Statistics - www.nisra.gov.uk 

500 000 

400 000 

300000 

200000 

1981 

1901 

349000 

1931 1961 1981 

438000 416000 306000 

I_ Belfastl 



Počet obyvatelstva Severního Irska v letech 1922-1986 (v tisících) 

1926 1936 1946 1951 1961 1966 1971 1981 

Počet 1256,6 1294 1313,8 1370,9 1425 1484,8 1536,1 1543 

obyvatel 

Muži 608,1 631 638 667,8 694,2 723,9 754,7 756,6 

Zeny 648,5 663 675,8 703 ,1 730,8 760,9 781,4 786,3 

Northem Ire1and Stan snes and Reseaeh Ageney 

Tabulku graficky znázorňuje graf: Počet obyvatelstva Severního Irska v letech 1922-

1986 

Počet obyvatelstva Severního Irska v letech 1922-1986 (v tisících) 

počet obyvatel v 
tisících 
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805 ,1 


