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Abstrakt  

Práce se především věnuje tématu rozdělení irského ostrova. Hranice jako taková ostrovem 

prochází lehce přes sto let a v průběhu času se měnil i její význam. Budeme tak sledovat původ 

vzniku rozdělení, a to jak z historického, tak politického pohledu. Od historického kontextu 

přes bouřlivé 20. století se dostaneme až do aktuální doby, kdy se rozdělení Irska dostalo do 

popředí zájmu v souvislosti s referendem o brexitu. Zkoumání bude probíhat ve více rovinách. 

Zásadním zdrojem budou zákony, které rozdělení na ostrově upravovaly, potažmo zákony a 

dohody, které daly vzniknout Severnímu Irsku a Irskému svobodnému státu, později Irské 

republice. V moderní době pak bude stěžejní Velkopáteční dohoda a brexitová dohoda. Kormě 

zákonů však bude práce brát ohled i na praktické důsledky rozdělení, se kterými se museli 

obyvatelé potýkat. V neposlední řadě bude zkoumán i politický vývoj v obou státních celcích 

na ostrově a jakou roli rozdělení sehrálo zde. Cílem práce je komplexní přehled historie 

štěpných linií na irském ostrově a proměny anglo-irských vztahů v čase. V konečné části pak 

zhodnotíme dopady brexitu na Irsko, nejen v souvislosti s nejistotou okolo hranice na ostrově, 

ale zohledníme i debatu o spojení irského ostrova, která se nyní dostává v Irsku do popředí.  

 

Klíčová slova: rozdělení Irska, irská hranice, irská pojistka, Brexit  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Abstract  

The thesis focuses primarily on the theme of Irish partition. The border itself was placed on the 

island a little over a hundred years ago and its meaning has also changed over time. We will 

follow the beginning of the partition from both the historical and political point of view. From 

the historical context through the roaring 20th century, we will examine the topic up to 

nowadays when the Irish partition gained new wave of interest in the context of the Brexit 

referendum. Research will be lead on multiple levels. The essential sources are laws, amending 

the partition, but also laws which created Northern Ireland and the Irish Free State, later the 

Republic of Ireland. In modern day we will work with Good Friday Agreement and Brexit 

Agreement which are both very crucial. Apart from laws we will also take into consideration 

practical obstacles of partition, that ordinary people must deal with. The last point of focus will 

be the political progress in both states on the island and the consequences of partition. The aim 

of this thesis is a complex overview of historical cleavages on the island of Ireland and the 

changes in Anglo-Irish relations in time. Finally, we evaluate the impact of Brexit on the whole 

island of Ireland not only in connection with insecurity around the Irish border but also in 

context of united Ireland debate which is slowly but surely getting bigger. 
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Úvod  
 

Rozdělení Irského ostrova je pravděpodobně jednou z nejdůležitějších událostí 20. století 

v irských dějinách, ovšem nejedná se o jedinou důležitou změnu. Rozdělení ostrova je svým 

způsobem výsledkem staletí nevyřešeného konfliktu. V práci se budeme věnovat tomu, co 

předcházelo samotnému rozdělení, ale budeme sledovat i samotný proces dělení a v neposlední 

řadě aktuální náhled na sto let staré rozhodnutí ostrov rozdělit. Jak název práce napovídá, 

hlavním předmětem bádání budou události předcházející rozdělení irského ostrova a výsledky, 

které to přineslo. Jak ty okamžité, tak ty dlouhodobé. Budeme sledovat to, co hranice změnila, 

co přetrvalo do dnešních dní a od čeho se naopak upustilo. 

Minulé století bylo pro Irsko důležité z mnoha důvodů, ať už vezmeme v potaz boje o 

nezávislost na Velké Británii, socio – ekonomickou či náboženskou rozpolcenost obyvatel. 

Hranice rozdělující ostrov na dva státní celky je konec, ale i počátek velké historické kapitoly. 

Právě hranice mezi Irskou republikou a Severním Irskem bude hlavním tématem této diplomové 

práce. Budeme se snažit pochopit procesy, které předcházely takto zásadnímu rozhodnutí nejen 

z pohledu politiků, ale především z pohledu obyvatel, kteří se z ničeho nic stali občany „cizího 

státu“. Názorové proudy ohledně hranice dělící Irsko budeme v práci sledovat v různých 

časových obdobích. 

Na úplném počátku se budeme věnovat názvosloví, které bude využito v diplomové práci. Irská 

politická scéna má svá specifika v oblasti označení místního, ale i společenské příslušnosti. 

Často se v irských studiích setkáme se společenským označením katolíci či protestanti, 

unionisté a nacionalisté, loajalisté a republikáni, Ulsterští Britové a Irové, či dokonce 

osídlovatelé, tzv. settleři, a původní obyvatelé. Pod označením katolík se mnohdy neschovává 

pouze náboženské vyznání, ale i označení dotyčného jako etnického Ira nebo původního 

obyvatele. Protestanté často bývají chápáni jako potomci přistěhovalých Britů a Skotů ze 17. 

století. Je potřeba chápat i malé rozdíly jako označení protestantská rodina, která svůj příchod 

na ostrov datuje do období osidlování (1608), či příchozí později. Rozlišuje se také, zdali 

protestantská rodina zaměstnávala katolické zaměstnance nebo se vůči nim vymezovala. 

Důvody k takovýmto detailům jsou zapříčiněny systematickým utlačováním katolického 

obyvatelstva na ostrově. Od 17. do 18. století došlo k implementaci tzv. trestních zákonů (Penal 

Laws), které z katolického obyvatelstva udělaly de facto občany druhého řádu.  
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Seveřané, unionisté, jsou pak obvykle chápani v politickém významu jako zastánci unie 

s Velkou Británii, nacionalisté jako potenciální zastánci sjednoceného Irska a celkového 

odtržení se od Velké Británie. Mnoho těchto označení znamená mimo jiné i národní identitu.  

Stejné problémy pak vytváří označení provincie Ulster, kterého se často nesprávně využívá 

k označení Severního Irska. Ulster čítá geograficky 9 hrabství, Severnímu Irsku ale náleží 

pouze šest hrabství a tři hrabství provincie Ulster náleží Irské republice. Geografická označení 

jsou pro irská studia také náročná, neboť např. označení Ulster či Londonderry je používáno 

především unionisty, zatímco nacionalisté stejné území nazývají „šest hrabství“ či Derry. Je ale 

potřeba si uvědomit, že ne všichni protestanté musí být nutně unionisty a katolíci nacionalisty, 

byť se jedná o častý případ. Politické a významové hry s názvy uvidíme i na označování Velké 

Británie, Severního Irska a pozdější Irské republiky.  

Práce bude mít dvě ústřední části, které se budou dle potřeb dělit na menší celky. V úplném 

počátku bude nastíněn historický kontext společenské a náboženské rozštěpenosti obyvatel na 

ostrově. Tato část je velmi důležitá, neboť pro pochopení současných nálad v irské společnosti 

je potřeba jít na úplný počátek konfliktu. Rozdělenost má v Irsku několik úrovní, jedná se o 

kulturní a etnickou odlišnost, náboženský střet, národní zájmy, tedy formu státního zřízení. Po 

historické kontextualizaci bude následovat první nosná část práce, kde se budeme snažit 

přiblížit proces samotného rozdělení, vytvoření hranice a bude se týkat především let 1920 až 

1925. Zde budeme vycházet primárně ze zákonů, které upravovaly rozdělení a zároveň budeme 

sledovat finální dopad nařízení na život lidí podél hranice. Budeme čerpat z článku shrnujícího 

původní návrhy irské hranice, které výborně zpracoval Conor Mulvagh, vyučující na katedře 

Irské historie na Univerzite College Dublin (UCD). Nebudeme opomíjet ani zásadní 

provázanost irské politiky s tou britskou. Ukázalo se, že přání britských politiků, shodit „irský 

problém“ jednou provždy ze stolu, není tak jednoduché a paradoxně se to nepovedlo do 

dnešních dní.  

Toto tvrzení se nám potvrdí i ve druhé části práce, která se bude zabývat dobou modernější, 

konkrétně rokem 2016, kdy Velká Británie uskutečnila referendum o vystoupení z Evropské 

Unie, tzv. brexit.  Po vyslovení souhlasu britských občanů opustit Evropskou unii se nečekaně 

navrátila tzv. irská otázka, tedy co se bude dít s hranicí, která by měla po referendu znamenat 

hranici Evropské Unie, a nikoliv pouze hranici mezi Irskou republikou a Velkou Británii. 

Brexitové dilema, jak udržet jednotný trh a celní hranici s Evropskou Unií pro Irskou republiku, 

ale nevytvořit pevnou hranici mezi Severním Irskem, či nerozdělit celní hranicí britské území. 

Každý z těchto prvků je zásadní, ale udělat ideální kompromis, který by nevyvolal nepokoje 
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obyvatel na zmíněných územích a vyhověl unijním požadavkům na absenci pevné hranice na 

ostrově, je náročný úkol. Zde budeme čerpat ze zákonů britských, ale i irských. Velice důležitý 

bude text tzv. Velkopáteční dohody a Severoirského protokolu.  

Pro toto téma jsem se rozhodla z několika důvodů. Prvním je, že jsem již psala svou bakalářskou 

práci na téma vzniku Irské republiky, což je jednoznačně spojené i s problémem utvoření 

hranice na ostrově. V bakalářské práci jsem neměla tolik prostoru pro výzkum samotného 

dělení a tvorby hranice, chtěla jsem se tedy věnovat této problematice podrobněji v práci 

diplomové. Druhým důvodem byl právě výsledek britského referenda a následné uvědomění, 

jak rozsáhlé důsledky toto bude mít nejen pro Velkou Británii, ale právě opět i pro Irsko, které 

své vztahy vůči Británii rozhodně ještě nevyřešilo. Jednání, která se rozpoutala v záležitosti tzv. 

irské pojistky, nejsou ničím jiným než připomenutím toho, jak nevyřešené téma to stále je.  

V roce 2021 „slavila“ irská hranice sto let od svého vzniku, ale ani její zakladatelé by si 

nemysleli, že bude mít tak dlouhého trvání. Způsobila nemalé problémy jak v době svého 

vzniku, tak na konci šedesátých let, kdy v Severním Irsku vypukly tzv. nepokoje, oficiálně 

Severoirský konflikt. Britská vláda se snažila problémy v Irsku obvykle utišit, ale nikoliv 

vyřešit, často protože trvalé řešení by bylo kontroverzní či příliš složité a dlouhé. S referendem 

o brexitu se ale znovu otevírá problém, který nikdy nebyl dořešen. Zároveň ale přináší i 

hypotetickou otázku znovusjednocení Irského ostrova. Je zde opravdová šance na sjednocení a 

na jakém základě se hovoří o takovéto možnosti? Nakolik je téma sjednoceného Irska stále 

aktuální a důležité?  Změní brexit situaci kolem irské hranice?  

Fakt, že téma rozdělení ostrova není vyřešené, je možno ukázat na mnohých příkladech. 

Například v době konání voleb do severoirského parlamentu Stormont, se dodnes v předvolební 

kampani objevuje velmi zásadní otázka, a to, jaký názor má daný kandidát na sjednocení 

ostrova či svazek s Velkou Británií. Sinn Féin, politická strana s poměrně kontroverzním 

historickým původem, působící na politické scéně jak v Severním Irsku, tak i v Irské republice, 

má sjednocení ostrova ve svém dlouhodobém politickém program již řadu let. V posledních 

letech Sinn Féin stoupá popularita a získala slušné zastoupení jak ve Stormontu, tak v Dáilu, 

což je označení pro parlament Irské republiky. I z toho je patrné, že politická debata ohledně 

rozdělení ostrova stále probíhá.  

Osobně shledávám téma přínosným, a to z důvodu, že stále zasahuje do současných anglo – 

irských vztahů. Přesah je aktuálně tak veliký, že se téma tzv. irské pojistky stalo ústředním 

zádrhelem vyřešení odchodu Velké Británie ze struktur Evropské Unie. To vše ale má kořeny 
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právě na počátku 20. století v zákonech, které byť byly za ty roky upraveny, v mnoha 

paragrafech se přenesly do stále platných znění. Samotná brexitová smlouva přebírá pasáže 

Velkopáteční dohody z roku 1998.  

Téma jako takové v České republice není na akademické půdě příliš probádané. Zdroje, které 

využívám, jsou téměř výhradně v jazyce anglickém. Na irské scéně impulz brexitu v kombinaci 

se stoletým výročím rozdělení ostrova dalo vzniknout nejedné zajímavé publikaci. Většina 

knih, které budou v práci využity, pochází z mé osobní sbírky. Zákony, dohody a smlouvy, 

které budou využity, jsou veřejně dohledatelné na internetu v digitálních archivech britského a 

irského parlamentu či zveřejněny na stránkách Evropské Unie.  

V rámci primární literatury budou využity zákony a dohody jak historické, tak ty, které jsou 

stále v platnosti. Pro naše zaměření bude důležitý především zákon, který rozhodl o stanovení 

hranice na ostrově (Government of Ireland Act z roku 1920), Anglo – irská dohoda z konce 

roku 1921 (Anglo – Irish Treaty), která mimo jiné upravila fungování irské hranice, ale také 

Velkopáteční dohoda z roku 1998 (Good Friday Agreement), která byla hojně diskutována 

nejen v souvislosti s referendem o brexitu, ale primárně i proto, že formálně ukončovala 

Severoirský konflikt. Pro modernější část anglo – irských vztahů bude využito materiálů 

Evropské unie, a to především Dohoda o vystoupení Spojeného království z EU, konkrétně její 

část, tzv. Irský/Severoirský protokol.  

Mezi zásadní autory sekundární literatury, ze kterých bude čerpáno v této práci, patří například 

Diarmaid Ferriter, špička současné irské historické scény, který v minulém roce vydal knihu 

„The Border“ týkající se přímo tvorby hranice a její interpretace do dnešních dob. Musíme ale 

i zmínit i Ferriterovy další knihy pojednávající např. o irském republikanismu, či nejspíše 

životní dílo „Transformation of Ireland 1900-2000“. Mezi další autory, kteří se zabývají 

problematikou hranice, patří např. Ivan Gibbons či Cormac Moore, vyučující irských 

moderních dějin, jak na scéně irské, tak britské. „Birth of the Border: The Impact of Partiton 

in Ireland“ právě od Cormaca Mooreho je dobrým průvodcem obtíží, které rozdělení ostrova 

způsobilo. Práce bude prokládána i odlehčujícími částmi, které nepocházejí z akademických 

textů či zákonů, ovšem chtěla jsem zařadit i neformální názory na rozdělení ostrova. Mezi 

takové patří například satirická novela „Puckoon“ z roku 1963 od Spika Milligana, která si 

nevybíravým způsobem utahuje z absurdnosti rozdělení ostrova. Další je spíše výpovědí 

obyčejných lidí žijících v irském pohraničí, knihu „Bad Blood: Walking Along the Border“ 

sepsal známý irský spisovatel Colm Tóibín, když pěšky prošel v 80. letech 20. století podél celé 

irské hranice. Pro druhou část diplomové práce, týkající se dopadu brexitu na Irsko, bude 
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využita např. kniha „A Short History of Brexit“, kterou sepsal v roce 2019 irský ekonom a 

historik Kevin O’Rourke, ale kvůli aktuálnosti tématu, budou také využity internetové články 

zahraničních novin, především však těch irských a britských.  

Jako metodologický rámec práce byla zvolena historická analýza, a to nejen příslušné pasáže 

zákonů a dohod, ale i literatura či dobové výpovědi. Literatura k tématu práce je spíše na 

vzestupu a v budoucnu je možno očekávat nové publikace a zhodnocení. Zároveň je nutné si 

uvědomit, že proces odchodu Velké Británie z Evropské Unie ještě není finalizován a 

problematická otázka irské hranice nebyla stále zcela jasně dořešena. Vyjednávání pozastavila 

celosvětová pandemie, je tedy možné, že určité závěry v diplomové práci nebudou brzy 

aktuální. Ve druhé části diplomové práce tak bude pracováno se zdroji, které jsou momentálně 

dostupné, první část práce by neměla být neukončeným řešením zásadně postižena. Celkově, 

však téma vnímám za neukončené a za předmět bádání let budoucích.  

U názvů bude využito českých ekvivalentů, ale pro větší přehlednost bude ponechán anglický, 

výjimečně i irský originál v závorkách v textu. Vzhledem k anglickým zdrojům, ze kterých 

bude čerpáno, jsem se rozhodla pro tento model, který bude využit i v případě názvů politických 

stran a hnutí. Bude připojen i seznam zkratek, které se budou v práci využívat. V textu se objeví 

i citace, kvůli autenticitě bude ponechán anglický originál, v poznámkách pod čarou a 

v samotné práci bude použit český překlad. Všechny překlady v práci jsou mým dílem.  
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1. Počátky konfliktu na ostrově  

 

1.1 Osídlování provincie Ulster  

 

Historická provázanost je v Irsku důležitou součástí života. Ať už zmíníme folkovou tvorbu 

v podobě legend, či zpívání písní vyprávějících příběhy tesklivé, ale i veselé, nebo literaturu 

hovořící o hrdinských činech a tragédiích jako byl například hladomor. Je možné pouze 

odhadovat, zdali takovýto přístup k historii způsobilo masové migrovaní Irů, kteří si takto 

připomínali svou domovinu, nebo bylo Irsko díky své historické zkušenosti nenávratně 

změněno a je pro jeho obyvatele důležité si připomínat, kde leží jejich kořeny. Je ale zároveň 

nutné si uvědomit trend historické scény posledního století, který rozděluje autory na dva 

tábory1. Máme zde linku, která vnímá irskou historickou dějinnost až romantickou optikou, 

pohádkou, která se vypráví, má své hrdiny a záporné postavy, glorifikace událostí a národní 

mýtus. Druhá část badatelů se snaží vymezit z této „irské pohádky“ a vyzývá přesnější fakta, 

časové linky a cílenější výzkumy. Panuje ovšem velká shoda na důležitosti historie v kontextu 

vývoje nejen irské politické scény, ale i politického myšlení.2  

Pro pochopení rozporů a odlišností obyvatel irského ostrova je potřeba zmínit první zásah ze 

strany Británie, první vroubek anglo – irských vztahů. Jednalo se o příchod prvních Normanů 

do Irska v roce 1169, což bylo zlomové. Normané ostrov dobyli a později se zde i usadili. Takto 

započaly první nároky sousední země na Irsko a trvaly téměř osm set let. Vedle rozšiřování 

křesťanství svatým Patrikem již máloco tolik zasáhlo do vývoje ostrova do nástupu 

modernějších dějin.3  

Normané se na ostrově spíše asimilovali, než že by rozšiřovali moc anglické koruny, která do 

té doby neměla faktickou moc. To se ale radikálně změnilo s příchodem tudorovské dynastie, 

která provedla tzv. tudorovský zábor. Čtyři panovníci této dynastie se postarali o to, že získali 

bezpodmínečnou nadvládu nad irským ostrovem a panovali prostřednictvím centrální anglické 

vlády. Odbojné Irsko představovalo pro Anglii hrozbu a mentalita „zadních vrátek“ do Anglie, 

jak Irsko bylo vnímáno, také mnoho nepřidala. Byla založena tzv. Irská rada, která trvale sídlila 

v Dublinu. Zde se i poprvé objevil model úředníků anglické správy, kteří byli oddanými sluhy 

 
1 Irský historik Roy Foster pracoval s představou „irská historie jako příběh“ více v knize The Irish Story: 

Telling Tales and Making It Up in Ireland  
2 FERRITER, Diarmaid. The Transformation of Ireland 1900-2000. 2005 str. 3. 
3 MOODY, T. W. a MARTIN F.X. a kol. Dějiny Irska. 2012 str. 82. 
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anglické koruny a spravovali Irsko podle potřeb Anglie. Tudorovská nadvláda byla 

charakterizována násilím.4  

Na ostrově v té době žily dvě skupiny obyvatel – gaelští Irové a staroangličtí usedlíci. Ti se 

odlišovali stylem života, jazykem, oblékáním. Bylo dokonce stanoveno tehdejším parlamentem 

usnesení, že obě společenské skupiny na ostrově jsou povinny nosit oděvy dle anglické módy, 

přijmout anglické zvyky živobytí, a hlavně mluvit výhradně anglicky. To bylo zejména pro 

gaelské Iry komplikované, protože většina z nich anglicky nemluvila. Podobný uniformní trend 

udávaný Anglií, který měl za cíl zničit gaelskou kulturu, se v Irsku udržel ještě několik století.5 

1.2 Tudorovský zábor  

 

Jindřich VIII. Tudor v roce 1541 získal korunu a byl prohlášen králem Irska. Jednalo se o 

prvního panovníka, který se pod tímto titulem vlády skutečně ujal, a byl to i značný posun od 

předchozího titulu „pán Irska“, jež nosili jeho předchůdci. Mimo jiné zavedl nový znak – irskou 

harfu, která je dodnes státním symbolem Irské republiky. Ovšem skutečnost, že panovník, jenž 

se otočil zády ke katolické církvi, má titul krále Irska, byla pro katolickou část obyvatelstva 

nestravitelná. Mnozí dokonce věřili, že titul krále Irska náleží papežovi.6 Snahy o reformaci 

církve, jakou Jindřich udělal v Anglii, se v Irsku nevydařily. Nová protestantská víra byla pro 

náboženství „cizích“ a byla dalším pokusem o sjednocení obou skupin žijících na ostrově. 

Paradoxně do té doby rozdělené irské obyvatelstvo našlo v katolické víře tmelící prvek proti 

Anglii. Spor mezi katolíky a protestanty započal a nepřestal de facto do dnešních dní.7 

Obzvláště odbojná, relativně nezávislá, a hlavně gaelská část Irska, byla severovýchodní 

provincie Ulster. Ulsterští pánové se snažili Angličany vypudit velmi aktivně dlouhou dobu. 

Provincie se stala tedy přirozeným cílem Angličanů, jež se báli, aby se odbojnost nerozšířila na 

celý ostrov a oni tak neztratili roky budování nadvlády a kulturní „převýchovy“ v Irsku. 

Výsledkem byla tzv. devítiletá válka mezi Ulstrem a Anglií, která byla ukončena roku 1603 

poražením ulsterských pánů.8 

Po ukončení devítileté války byla vlastnická práva na půdu ve většině hrabství v rukou katolíků, 

obvykle etnických Irů. Díky vzpouře v Ulsteru a následné válce se nepodařilo ukončit tzv. 

 
4 MOODY, T. W. a MARTIN F.X. a kol. Dějiny Irska. 2012 str.123. 
5 MOODY, T. W. a MARTIN F.X. a kol. A New History of Ireland III, Early Moder Ireland 1534-169. 1991 

str.51. 
6  Tamtéž str.47. 
7MOODY, T. W. a MARTIN F.X. a kol. Dějiny Irska. 2012 str.128. 
8 FARRELL, Gerard. The „Mere Irish“ and the colonisation of Ulster, 1570-1641. 2017 str. 2 
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tudorovský zábor, ovšem mnoho věcí se po válce změnilo. Mimo jiné poražení ulsterští páni 

odmítali přijmout nové pořádky v zemi a fakt, že přišli o svá výsadní postavení na daném území. 

Po pár letech v područí Anglie nasedli roku 1607 tito poražení ulsterští páni dobrovolně na loď 

a odpluli do exilu. Tzv. „útěk hrabat“ velmi zasáhl celou provincii Ulster, která zůstala bez 

vůdců, a poddaní byli vydáni na milost Anglie.9 

Oficiální osídlování šesti severovýchodních hrabství v provincii Ulster započalo v roce 1608, 

kdy anglická vláda v čele s králem Jakubem I. Stuartem tato hrabství zabavila a začala 

distribuovat půdu osídlovatelům převážně ze Skotska a severní Anglie. Jednalo se o hrabství 

Armagh, Cavan, Coleraine, záhy přejmenované na Londonderry, jelikož Londýn, jakožto 

správce osidlovaných území, přestavěl zničené město Derry (nazývané také Londonderry právě 

kvůli vztahu s Londýnem), Donegal, Fermanagh a Tyrone, tedy víceméně území dnešního 

Severního Irska.10 Je nutné dodat, že ještě před počátkem oficiálního osídlování na území 

Ulsteru žili skotští obchodníci a obsazování nebylo čistě náhodné. Hrabství Antrim a Down 

byla osidlována již od roku 1606 za soukromé podpory krále a šlechty. Fungovala tedy jako 

modelové příklady pro budoucí velkou vlnu osídlování o pár let později.11  

 Osídlovatelé, nebo jak jsou v literatuře často nazýváni tzv. settleři, severoirských území byli 

vázáni podmínkou, že na půdě hrabství vystaví domy v anglickém stylu a budou zde žít dle 

anglických tradic a zvyků, které byly velice odlišné od těch irských a hlavně, že se zde bude 

rozvíjet protestantské vyznání. Skotští osídlovatelé byli však převážně presbyteriánského 

vyznání. Mnozí byli povzbuzováni k vyhnání původních irských obyvatel. Ve stejné chvíli byla 

v Dublinu založena Trinity College, která si dávala za cíl irské obyvatele anglicizovat a 

propagovat protestantismus na úkor katolické víry. Celá idea osdloívání spočívala v tom, aby 

dosazení britští obyvatelé na území Irska pomohli s utišením irským rebelií vůči britské 

nadvládě.12 

Celkový plán kolonizace byl „vyměnit“ odbojné obyvatelstvo severovýchodu Irska za 

obyvatelstvo, které bude loajální anglickému království. Výsledek byl ale takový, že nedorazilo 

tolik osídlovatelů, aby vytlačili původní irské katolíky a ti často zůstávali v pozadí a vyčkávali 

na možnost odplaty. To vytvořilo nejen kulturní, ale hlavně i náboženskou segregaci a pozdější 

nepokoje a náboženské války. Následovalo několik odbojných akcí pozůstalých pánů Ulsteru 

 
9 PERCEVAL-MAXWELL, Michael. The Scottish Migration to Ulster in the Reign of James I. 1990 str.71. 
10FARRELL, Gerard. The „Mere Irish“ and the colonisation of Ulster, 1570-1641. 2017 str.5. 
11PERCEVAL-MAXWELL, Michael. The Scottish Migration to Ulster in the Reign of James I. 1990 str.45. 
12 MOODY, T. W. a MARTIN F.X. a kol. Dějiny Irska. 2012 str.136. 
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především mezi lety 1641 a 1644.13 Ti se snažili bojovat za své dědictví a gaelské zvyky. 

V drtivě většině tyto snahy skončily neúspěchem a úplným vymazáním daných rodů z historie.  

Nutno dodat, že osídlování Ulsteru byl velmi systematický plán a trvale změnil charakter tohoto 

území. Například pozdější kolonizace celého Irska Oliverem Cromwellem, která započala 

okolo roku 1649, již nebyla tak důsledná. Cromwell se nezaměřoval na vytváření 

protestantských komunit, ale spíše na přesun bohatství z rukou katolíků do rukou protestantů, 

a vytvořil tak novou bohatou vrstvu obyvatel na ostrově. Cromwellovský zábor měl také za účel 

ochránit settlery proti původnímu obyvatelstvu Irska a rozšiřování katolictví na úkor 

protestanství. 14 

1.3 Válka dvou králů 

  

Krutosti Cromwellova vpádu zanechaly nejeden hluboký šrám na irském obyvatelstvu, 

především na tom katolickém. Zanedlouho poté přišla další rána, která anglo-irské vztahy nijak 

nezlepšovala, a to tzv. válka dvou králů v roce 1689. Zde se proti sobě postavili Jakub II. Stuart, 

té doby právoplatný, ačkoliv nevládnoucí katolický král Anglie, Skotska a Irska a Vilém III. 

Oranžský, faktický vládnoucí protestantský král. Irské obyvatelstvo boj pojalo jako příležitost 

osamostatnit se od Anglie a zároveň se pomstít za předešlé útrapy.15 Ani jedno se ovšem 

nepovedlo. Ulsterská území se přihlásila k Vilémovi III. a jeho armádě, což vygradovalo v létě 

1690 v legendární bitvu u Boyne16, kde byla spojenecká vojska Jakuba II a irských obyvatel 

definitivně poražena. Vilém III. Oranžský pak potřel jakékoliv snahy o irskou samostatnost a 

katolické obyvatelstvo bylo zbaveno mnohých práv, např. vlastnit půdu, studovat na 

univerzitách, zastávat státnické funkce apod. Někteří katoličtí obyvatelé byli z konfiskace 

majetku sice vyjmuti na základě dohody z Limericku roku 169117, ale i tak následovala velká 

migrační vlna katolického obyvatelstva z Irska. Výsledek konfliktu zajistil Britům a 

obyvatelům protestantského vyznání nadvládu nad Irskem po dobu minimálně dvou století.18 

Symbolika války dvou králů je však viditelná v Irsku do dnešních dnů. Jednalo se o válku dvou 

náboženství, dvou barev. To se mimo jiné promítlo i do tzv. irské trikolóry, současné vlajky 

Irské republiky, která se skládá ze zelené, bílé a oranžové barvy. Zelená barva symbolizuje 

 
13 LITTON Helen, Irish Rebellions 1798-1921. 2018 str.9.  
14 MOODY, T. W. a MARTIN F.X. a kol. Dějiny Irska. 2012 str.137, 145.  
15 MOODY, T. W. a MARTIN F.X. a kol. A New History of Ireland III, Early Moder Ireland 1534-169. 1991    

str. 487. 
16 Velmi častým odkazem např. v písních či legendách ať v Irské republice, tak především v Severním Irsku. Asi 

nejznámější je píseň Battle of the Boyne, která je tradiční pro ulsterské loajalisty, oranžské. 
17 McCAFFREY, Lawrence J. The Irish Question 1800-1922. 1968 str.13. 
18 MOODY, T. W. a MARTIN F.X. a kol. Dějiny Irska. 2012 str.153-155 
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právě Jakuba II. a jeho katolické vyznání, gaelské Iry, kteří jsou se zelenou barvu 

neodmyslitelně spjati. Oranžová je pak symbolikou Viléma III. Oranžského a protestantské 

víry. Bílá barva má symbolizovat mír mezi dvěma znepřátelenými stranami katolíků a 

protestantů, etnických Irů a anglických přistěhovalců. Trikolóra je poměrně nový prvek v irské 

historii, byla inspirována francouzskou vlajkou a evropskými revolučními náladami roku 1848. 

Poprvé byla spatřena právě v tomto roce, ale byla zpopularizována až díky Velikonočnímu 

povstání v roce 1916 a oficiální vlajkou se stala až roku 1937.19  

1.4 Unie s Velkou Británií  

 

Poměry, které nastaly ve stoletích po bitvě dvou králů, podpořily prvopočátky tzv. Irské otázky. 

Situace na ostrově byla mnohem komplexnější nežli „jen“ náboženský konflikt, rozdělenost 

společnosti byla mnohem hlubší. Irské obyvatelstvo přicházelo s nejrůznějšími rebeliemi a 

nehodlalo se spokojit se situací, ve které se země nacházela. Irské povstání roku 179820, které 

bylo inspirováno americkou válkou za nezávislost a Velkou francouzskou revolucí, bylo 

poslední kapkou trpělivosti pro Velkou Británii. Theobald Wolfe Tone, jeden z vůdců povstání 

a posléze národní hrdina, žije v ústní historii dodnes21. Povstání bylo potlačeno britskou 

armádou a plošná opatření byla učiněna. Aby nedocházelo k dalším rebeliím, byla vytvořena 

roku 1800 tzv. unie s Velkou Británií, která připojila Irsko k území Británie.  

Téměř celé 19. století byla pak protestantská komunita vzdělanější, pokrokovější, měla 

vlastnická práva a byla dominantní třídou irského společenského, ale i politického života. 

Oproti tomu katolické obyvatelstvo bylo často nevzdělané, bez postavení a životní standard byl 

celkově velmi nízký. O tento výsledek se ve větší míře postaraly tzv. trestní zákony (Penal 

Laws), které zamezovaly katolickému obyvatelstvu přístup ke vzdělání či vlastnictví půdy. 

Trestní zákony upravovaly např. i činnost katolických kněží, ponechávaly vzdělávání 

katolických obyvatel v rukou protestantů, či zamezovaly katolickým obyvatelům právo volit či 

nebo jinak participovat na politickém životě. To mělo za důsledek několik zásadních událostí.22  

 
19 Department of the Teoiseach. The National Flag. Gov.ie [online] 

1.11. 2018. Dostupné z:https://www.gov.ie/en/publication/adc448-the-national-flag/. 
20 LITTON Helen, Irish Rebellions 1798-1921. 2018 str.29. 
21 Např. Irská hudební skupina Wolfe Tones, která píše texty svých písní dle historických událostí. Např You’ll 

Never Beat the Irish, God Save Ireland či Grace a další.  
22 McCAFFREY, Lawrence J. The Irish Question 1800-1922. 1968 str.14. 

https://www.gov.ie/en/publication/adc448-the-national-flag/
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Před vznikem unie fungoval na ostrově irský parlament téměř 600 let. Díky tomu, že zde 

zasedala protestantská většina, se odhlasoval právě zákon o unii (Act of Union 1800)23. Tím 

fakticky vzniklo Spojené království Velké Británie a Irska.24 Znamenalo to však zrušení 

dosavadního irského parlamentu, byť měl roli koloniální. Zástupci Irska měli díky unii obsadit 

část Westminsterského parlamentu a zde zasedat. 25 V té době se na ostrově okolo 75 %26 

obyvatel hlásilo k římskokatolickému vyznání a protestantské obyvatelstvo bylo ve značně 

minoritě, ovšem u moci.  

Unie s Velkou Británií zvedla v Irsku vlnu nevole, na kterou odpověděl Daniel O’Connell 

politikou katolické emancipace, primárně zrušením trestních zákonů a hnutím za zrušení unie 

(Repeal Association). V roce 1829 byl O’Connell zvolen do dolní komory parlamentu. 

Technicky vzato, jako katolík neměl právo zastávat politickou funkci, ale v tomto případě již 

nebylo vhodné provokovat, jelikož O’Connell měl na své straně masy katolíků. V roce 1832 se 

podařilo prohlasovat reformu trestních zákonů, což zvedlo irský elektorát na 93 000 lidí27, kteří 

měli nově právo volit. Radikálnější formu O’Connellových myšlenek pak představovalo 

politicko – kulturní hnutí Mladé Irsko (Young Ireland), které požadovalo nezávislost Irska a 

demokratickou reformu. 28 

1.5 Velký irský hladomor 

 

„Bůh na nás seslal hnilobu brambor, ale Angličané vytvořili hladomor.“29 

- John Mitchel  

Katolické obyvatelstvo emancipace však z nesnází úplně nedostala. Převážná část katolíků 

nebyla vlastníky a byla nucena si pole a domy, ve kterých bydlela, pronajímat. V polovině 40. 

let 19. století přišla do Irska hniloba brambor a většina sklizně jí podlehla. Pro Irsko, silně 

závislé na zemědělském sektoru, to byla katastrofa. Obyvatelé z venkovských částí neměli 

z čeho platit nájmy, jelikož nebyly plodiny, které by mohli prodávat a byli postupně vyháněni 

ze svých obydlí. V kombinaci s nehostinným počasím, které v Irsku panuje po většinu roku a 

nedostatkem brambor, které byly hlavní částí stravy chudších vrstev, vypuknul mezi lety 1845 

 
23 Act of Union (Ireland) 1800. Legislation.gov.uk [online]. Dostupné z: 

https://www.legislation.gov.uk/aip/Geo3/40/38/contents. 
24 V Británii parlament hlasoval o stejné věci ovšem pod názvem Union with Ireland Act 1800.  
25 McCAFFREY, Lawrence J. The Irish Question 1800-1922. 1968 str.2  
26 Tamtéž str.12 
27 Tamtéž str. 33-34 
28 LITTON Helen, Irish Rebellions 1798-1921. 2018 str. 52, 76. 
29 „The Almighty, indeed, sent the potato blight, but the English created the Famine.“ In DALY, Mary. E. 

Historians and the Famine: A Beleaguered Species? In Irish Historical Studies Vol. 30., No. 120. 1997.str. 596 

https://www.legislation.gov.uk/aip/Geo3/40/38/contents
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až 185230  tzv. velký irský hladomor. Ačkoliv přicházela pomoc ze zahraničí, nebylo jí dostatek. 

Hladomor poukázal nikoliv na nedostatek jídla, ale na sociální nerovnost. Je doloženo, že 

v Irsku bylo v nejhorším čase hladomoru v roce 184731 dostatek jídla pro všechny obyvatele, 

ovšem velké množství potravin bylo určeno pro export primárně do Velké Británie.32 

Problémem však byla velká závislost na jedné plodině – bramborách, kterými se živily chudé 

vrstvy obyvatel, které si nemohly dovolit koupit jiné jídlo, které bylo dostupné. 

Náboženské rozdělení také zasáhlo do pomoci lidí postižených hladomorem. Kvakeři, či tzv. 

Společnost přátel, zakládala tzv. polévkové domy. Zesláblým katolíkům zde nabízeli polévku 

výměnou za konvertování k protestantské víře. Tzv. Souperism nutil chudé katolické 

obyvatelstvo vybírat si mezi vyhladověním a protestantskou vírou. Katoličtí kněží horlivě 

varovali před polévkou od protestantského obyvatelstva, což do značné míry pošpinilo i snahu 

některých protestantů pomoci nezištně. Lidem, kteří „přijali polévku“33 pejorativně říkali 

„polévkaři“ tedy člověk, který prodal svou víru za misku polévky. Katoličtí kněží pak těmto 

polévkařům slibovali věčné utrpení. Do dnešních dní je v Irsku rozdávání polévky trochu 

rozpačitý způsob pomoci. Hladomor způsobil již po několikáté velikou migrační vlnu. Irsko se 

téměř vylidnilo, statistiky uvádějí až milion obětí hladomoru a přes dva a půl milionu Irů, kteří 

emigrovali ze země v následující dekádě.34 

1.6 Pozemková válka  

 

„Irská země pro irské obyvatele“35 

Pozemková situace na ostrově byla neúnosná, Britové vlastnili v Irsku téměř všechnu půdu a 

Irové byli nuceni žít v podnájmech. Neměli však žádné záruky svého podnájmu a byli vystaveni 

na milost majitelům půdy. V té době v Irsku vládly dvě základní otázky, a to právě vlastnictví 

půdy a národní nezávislost a odtržení se od Británie. Problém půdy vyústil v tzv. pozemkovou 

válku 1879-188236 a národní nezávislost v tzv. Home Rule. Hlavním cílem pozemkové války 

bylo prosazení „tří S“ (3 „Fs“)37, které by zajistilo irským nájemníkům sdruženým v Irské lize 

 
30 JACKSON, Alvin. Ireland 1798-1998 War, Peace and Beyond. 2010 str. 68. 
31 Na toto téma je zajímavě zpracovaný film „Black 47“ od režiséra Lance Daly 
32 DALY, Mary. E. Historians and the Famine: A Beleaguered Species? In Irish Historical Studies Vol. 30., No. 

120. 1997. str.595 
33 „Take the soup“ „souper“ In McCAFFREY, Lawrence J. The Irish Question 1800-1922. 1968 str. 65 
34 HOPPEN, Theodore K. Governing Hibernina, British Politicians and Ireland 1800-1921. 2016 str. 128 
35 „The land of ireland for the people of Ireland“ slogan Pozemkové ligy, poprvé prohlášen na jedné 

z protestních akcí v roce 1878. In McCAFFREY, Lawrence J. The Irish Question 1800-1922. 1968 str. 107 
36 WINSTANLEY, Michael J. Ireland and the Land Question 1800-1922. 2003 str. 27 
37 V anglickém jazyce „Three Fs“, která znamenala Fair Rent, Fixity of Tenure a Free Sale 
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nájemců půdy (Irish Tenats League), alespoň nějakou ochranu. Politika „tří S“ pak znamenala 

spravedlivý nájem, stálé užívací právo a svobodu na prodej tohoto práva.  

Později byla založena Pozemková liga (Land League), která měla za cíl utvořit strop pro ceny 

nájmu s možností následného odkupu pozemku nájemcem a zamezit bezdůvodné vypovídání 

nájemníků z půdy. Pozemková liga se stala velmi záhy jedním z největších irských masových 

hnutí druhé poloviny 19. století. Kampaň byla založena na protestech, bojkotu 

nespolupracujících, ale i pomoci rodinám, které byly vypovězeny z nájmů. Pozemková liga 

byla vcelku úspěšná, neboť donutila Westminsterský parlament k vydání několika zákonů o 

půdě (Land Act)38. Boj o půdu, který vyústil i v násilné nepokoje, se stal tak jedním z mnoha 

impulzů pro reálné debaty o irské autonomii. Pozemkové zákony se tak víceméně propsaly i do 

zákonů o irské autonomii. 39 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
38 Prvním zákonem byl tzv. Landlord and Tenant Act 1870, poté Land Law Act 1881, Purchase of Land Act 

1885 známější jako Ashbourne Land Act či Land Law Act 1887. Pozemková práva se v Irsku zákoně upravovala 

i celé 20. století.  
39 WINSTANLEY, Michael J. Ireland and the Land Question 1800-1922. 2003 str. 36 
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2.  Přelom 20. století a irská samospráva  
 

2.1 Zákon o irské autonomii tzv. Home Rule  

 

„Ulster bude bojovat, Ulster bude v právu.“40 

- Randolph H.S. Churchill, Ulster 1886 

Politickou odpovědí na irskou situaci v průběhu 19. století byl stoupající nacionalismus ve 

společnosti a touha po nezávislosti (Home Rule). Na konci 19. století a začátku 20. století je 

možné identifikovat čtyři podoby toho, za jakých podmínek by se Irsko mohlo případně 

osamostatnit z unie s Velkou Británií. Hnutí za autonomní vládu (Irish Home Rule movement) 

bylo středovým tématem irské politiky od 70. let 19. století do konce 1. světové války. Zároveň 

přišla na scénu i Irská parlamentní strana (Irish Parliament Party, IPP), která v té době zasedala 

ve Westminsteru, a její čelní představitel Charles Steward Parnell. Irská parlamentní strana byla 

klasickou „catch all“ stranou a zpočátku se těšila poměrně velké oblibě. IPP však vnímala 

irskou autonomii v rámci Britského impéria, nikoliv jako boj za úplnou samostatnost. Prvotní 

požadavky byly jednoduché, irský parlament, který bude rozhodovat o domácí politické 

scéně.41  

První zákon o autonomii (Governement of Ireland Bill 1886, známější jako First Home Rule 

Bill), měl za cíl irskou autonomii v určitých aspektech. Zákon sepsal a navrhnul William E. 

Gladstone, tehdejší britský premiér. Ačkoliv zákon nebyl tak prezentován, jeho obsahem by se 

jednalo o faktické zrušení unie mezi Irskem a Velkou Británií. Zákon byl však zamítnut již 

v dolní komoře parlamentu a dále se neprojednával.42 Gladstone se nevzdával a později 

předložil druhý zákon o autonomii (Governemet of Ireland Bill 1893, Second Home Rule 

Bill)43. Ten byl přijat dolní komorou parlamentu, ovšem byl odmítnut komorou horní.  

Třetí návrh zákona (Government of Ireland Act 1914, Third Home Rule Bill) byl představen ve 

Westminsteru po delší pauze v roce 1912 britským premiérem Herbertem H. Asquinthem. 

Návrh zákona byl odsouhlasen dolní komorou, ovšem komora lordů ho zamítla. Návrh zákona 

 
40 „Ulster will fight and Ulster will be right.“ – Randolph Churchill sázel na „oranžskou kartu“ a podporoval 

protestanty na severu k rezistenci vůči Home Rule. Tyto snahy podpořil tímto sloganem. In McCAFFREY, 

Lawrence J. The Irish Question 1800-1922. 1968 str. 122 
41 McCAFFREY, Lawrence J. The Irish Question 1800-1922. 1968 str. 93 
42 UK Parliament. Two home rule Bills. Parliament.uk [online] Dostupné z: 

https://www.parliament.uk/about/living-

heritage/evolutionofparliament/legislativescrutiny/parliamentandireland/overview/two-home-rule-bills/. 
43 McCAFFREY, Lawrence J. The Irish Question 1800-1922. 1968 str. 123 

https://www.parliament.uk/about/living-heritage/evolutionofparliament/legislativescrutiny/parliamentandireland/overview/two-home-rule-bills/
https://www.parliament.uk/about/living-heritage/evolutionofparliament/legislativescrutiny/parliamentandireland/overview/two-home-rule-bills/
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byl znovu projednán a znovu odmítnut horní komorou. Ve třetím čtení roku 1914 zákon prošel 

a byl odsouhlasen dolní komorou a v tomto případě již horní komora nemohla proces nijak 

ovlivnit.44  

Schválený zákon nabízel, jako předchozí návrhy, mezi hlavními body dvoukomorový irský 

parlament, který by měl být v Dublinu a měl by mít pravomoc nad většinou domácí politické 

agendy. Nerozhodoval by však o věcech týkajících se financí, zahraničních vztahů či 

policejních složek a armády. Je důležité upozornit, že zákon nepředstavoval samostatnost, 

pouze samosprávu v rámci britského impéria.45 Dolní komora irského autonomního parlamentu 

by čítala 164 poslanců a horní komora by měla 40 senátorů, přičemž každá irská provincie by 

byla reprezentována 10 senátory.46 Počet poslanců reprezentujících Irsko ve Westminsterském 

parlamentu by se snížil z původních 103 na 42. Byl zde i návrh, že ulsterská část, obývaná 

primárně protestantským obyvatelstvem, by byla uměle nedoreprezentována v dublinském 

parlamentu, aby nedošlo na potírání zájmů protestantů.  

2.2 Keltský rozbřesk47  

 

Na ostrově začala sílit myšlenka, že pokud má být Irsko nezávislé na Británii, musí se zbavit 

kulturních prvků, jakými byly jazyk nebo tradice, které Británie na ostrov implementovala. 

Přišla vlna návratu „ke kořenům“ a popularitě se těšilo vše irské. Kulturní nacionalismus 

inspiroval ke vzniku důležitá hnutí, např. v roce 1884 Gaelskou atletickou asociaci (Gaelic 

Athletic Association, GAA) nebo později Gealskou ligu (Gaelic League). Gaelská liga se 

zabývala především gaelskou literaturou, jazykovou a kulturní stránkou. GAA kulturní 

nacionalismus šířila jinou cestou, a to sportem. V nemilost upadly všechny anglické sporty jako 

polo, kriket či fotbal. Naopak byly podporovány tradiční gaelské sporty jako hurling, gaelský 

fotbal, běh či wrestling. 48  

Je potřeba si uvědomit, že na přelomu století bylo Irsko v mnohých částech země značně 

zaostalé. Lidé na venkově se nedožívali příliš vysokého věku, většina populace byla 

negramotná. Masová emigrace let předchozích nijak kulturně nenapomáhala. Jen v roce 1899 

emigrovalo z Irska okolo 32 000 lidí, tak vysoká míra emigrace v tehdejší Evropě nebyla 

 
44 SHEPARD, Walter J. The Government of Ireland (Home Rule) Bill. In The American Political Science 

Review, Vol.6, No.4. 1912. str. 564-565 
45 GIBBONS, Ivan. Partition. How and why Ireland was didvided. 2020 str. 33 
46 Government of Ireland Act 1914. Legislation.gov.uk [online]. Dostupné z:  

https://www.legislation.gov.uk/ukpga/Geo5/4-5/90/contents/enacted str. 9-10  
47 „Celtic Dawn“ tak se často v literatuře označuje obrození irské kultury a jazyka.  
48 McCAFFREY, Lawrence J. The Irish Question 1800-1922. 1968 str. 137-138  

https://www.legislation.gov.uk/ukpga/Geo5/4-5/90/contents/enacted
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obvyklá. Přibližně 25 % dětí narozených v Dublinu se nedožilo jednoho roku. Tuberkulóza a 

jiné choroby byly na vzestupu, životní podmínky se nezlepšovaly.49 Dublin byl víc než 

potenciálním centrem dění, na úrovni nezajímavého a provinčního města. Industrializace byla 

převážně koncentrovaná na severu, kde se nacházely loděnice. Další těžký průmysl, s výjimkou 

pivovaru v Dublinu, se ve zbytku ostrova nenacházel, převládala zemědělská činnost.  Mnoho 

katolíků tak hledalo zaměstnání ve firmách, které vlastnili protestanti.50 

2.3 Počátky Sinn Féin  

 

Vzhledem k národním touhám ustanovit Irsko jinak než pod úplnou nadvládu Británie, převzít 

politickou linku od upadající Irské parlamentní strany Sinn Féin (SF) přišlo v dobrý čas. 

Duchovním otcem strany se stal v roce v listopadu 190551 Arthur Griffith, který na sebe 

především upoutal pozornost svou knihou „Vzkříšení Maďarska: Paralela pro Irsko“52, kterou 

vydal o rok dříve. Jednalo se o detailní popis duální monarchie Rakouska a Uherska a jakými 

prostředky došlo k tomuto vyrovnání. Griffith věřil, že by Irsko mohlo také bojovat za variantu 

anglo – irské duální monarchie, to mimo jiné i popisuje v knize. Rakousko – uherské vyrovnání 

pak vnímal jako velký vzor pro Irsko.53 Forma určité duální monarchie však již v Irsku byla, to 

ale změnil tzv. zákon o unii z roku 1800 (Act of Union 1800). Griffithova kniha vyvolala mnoho 

otázek, ale stala se překvapivě populární. Později byly vydány i editované verze samotným 

Griffithem, ve kterých se objevila i kapitola, která posloužila jako základ politického programu 

Sinn Féin. V kapitole týkající se politického ukotvení Sinn Féin Griffith rozebírá spoustu témat, 

např. bezpečnost ostrova, otázku irské ekonomiky, stav industrializace či sociální pomoc 

obyvatelům.54 Kniha ale především straně představila nástroj parlamentní abstinence a politiku 

pasivní rezistence. Politika „my sami“ gaelsky znamená právě „Sinn Féin“. Tuto metodu se irští 

zástupci po vzoru Maďarska snažili aplikovat vůči parlamentu ve Westminsteru. 

 Griffith věřil, že národ přežije, pokud je dostatečně veliký, kulturně založený a jazykově 

vybavený. Na podobných hodnotách se uchytilo i Sinn Féin. Griffithovy myšlenky nakonec 

posloužily i jako inspirace pro radikální irský nacionalismus. Ten se sice na ostrově vyskytoval 

v různých podobách dříve než na počátku 20. století, ale do té doby nebyl tolik propracovaný.55 

Griffithův nacionalismus byl promyšlený a reálný. Jakožto větší pragmatik se značně se 

 
49 FERRITER, Diarmaid. The Transformation of Ireland 1900-2000. 2005 str. 30 
50 COOGAN, Tim, Pat. 1916: The Easter Rising. 2005 str. 22 
51 GRIFFITH, Arthur. The Ressurection of Hungary: A Parallel for Ireland. 1918 str. 139 
52 „The Ressurrection of Hungary: A Parallel for Ireland“  
53 GRIFFITH, Arthur. The Ressurection of Hungary: A Parallel for Ireland. 1918 str.xvii 
54 Tamtéž str. 139–163 
55 LAFFAN, Michael. The Resurrection of Ireland. The Sinn Féin Party 1916-1923. 2004 str. 3 
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vymezoval vůči romantické představě Irska plného harf, víl a trojlístků. To byla ovšem poměrně 

častá představa tehdejší doby. Griffith doufal ve zbudování střízlivé, industrializované „middle-

class nation“, která bude svobodná k tomu, aby si zvolila svou cestu.56  

2.4 Třetí zákon o autonomii a jeho problémy  

 

„Irsko není homogenní komunitou (…) je to národ, ve kterém žijí v kompromisu dvě národnosti 

a dvě náboženství.“  

              -Joseph Chamberlain, Westminster 188657 

Vyhlídky na Irsko, které by nebylo součástí Velké Británie, ovšem nebyly přijatelné pro severo-

východní část Ulsteru. V hrabstvích Antrim, Armagh, Down a Londonderry probíhala tvrdá 

kampaň proti irské autonomii, naopak zde byla velká podpora unie s Velkou Británií. 

Představení třetího zákona o samosprávě Irska spustilo politickou krizi nejen v Británii, ale 

především v unionistických baštách v Ulsteru.58 Tam se nehodlali smířit s žádnou variantou 

samosprávy Irska a svůj názor podpořili založením paramilitantních jednotek, jako například 

Ulsterských dobrovolnických sil (Ulster Volunteer Force, UVF). Zbytek ostrova odpovídal 

podobnou mincí, a to založením Irských dobrovolníků (Irish Volunteers), kteří měli zajišťovat 

práva a svobody irským obyvatelům. Pro protestantské obyvatelstvo, které platilo za politické 

elity a majetnou třídu, bylo nemyslitelné, že by celý ostrov byl pod vládou parlamentu 

v Dublinu a stejně tak, že by přišli o unii s Británií, která byla v té době ekonomicky výhodná. 

Ulster, který byl industriálním centrem pro celý ostrov, se nehodlal výhod zbavit.59  

Westminsterský parlament si uvědomoval, že aplikovat zákon o autonomii, byť byl schválen, 

je obrovský risk, vzhledem k náladám, které panovaly na severovýchodně Ulsteru. Ostrov byl 

na hraně občanské války, protože republikáni se nehodlali vzdát autonomie, která se zdála být 

na dosah, a stejně tak unionisté odmítali nebýt součástí Velké Británie. Vše bylo podpořeno 

zbrojením na obou stranách. V roce 1914 britský premiér H. H. Asquith otevřeně přiznal, že 

oddělení části provincie Ulster od zbytku ostrova je jediným východiskem, které nezpůsobí 

občanskou válku. Toto oznámení vedlo ke dvěma zásadním otázkám. Bude rozdělení ostrova 

 
56 LAFFAN, Michael. The Resurrection of Ireland. The Sinn Féin Party 1916-1923. 2004 str. 16 
57 „Ireland is not a homogenous community (…) it is a nation that compromises two nations and two religions“     

In MOORE, Cormac. Birth of The Border. The impact of partiton in Ireland. 2019 str. 7 
58 SHEPARD, Walter J. The Government of Ireland (Home Rule) Bill. In The American Political Science 

Review, Vol.6, No.4. 1912 str. 572 
59 McCAFFREY, Lawrence J. The Irish Question 1800-1922. 1968 str. 153 
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dočasné či trvalé, a nakolik bude Ulster mimo pravomoci nově vznikajícího irského 

parlamentu.60  

Ulsterská opozice, kterou třetí zákon o autonomii zažíval, byla jiná než předtím, byla militantní, 

politizovaná a masová se zájmem střední třídy obyvatel. Nakonec se přistoupilo k radikálnímu, 

avšak nevyhnutelnému řešení, vyčlenit z třetího zákona o autonomii provincii Ulster. K jednání 

však zůstávalo, zdali se vyčlení všech 9 hrabství, jež Ulster čítá, nebo jen část, kterou obývají 

převážně protestanté. Byla svolána dokonce konference králem Jiřím V. do Buckinghamského 

paláce v červnu 1914, kde se vyjednávalo se všemi stranami, jak naložit s odporem 

severovýchodní části Ulsteru k zákonu.61 Britská strana jednala o vyčlenění všech 9 hrabství 

Ulsteru, avšak odsouhlasila se varianta vyčlenit hrabství šest. Jednalo se konkrétně o hrabství 

Fermanagh, Tyrone, Derry – Londonderry, Antrim, Down a Armagh. 62 Vyčlenění mělo 

znamenat, že irský parlament, který měl nově vzniknout, by neměl moc nad touto částí ostrova. 

Území mělo zůstat dočasně součástí Velké Británie, a to na dobu šesti let. Původní návrh byl 

tři roky, byl ovšem téměř okamžitě prodloužen na výsledných šest let. Ani tak ale nebyla žádná 

strana spokojena. Nacionalisté volali po dočasném vyčlenění, unionisté po vyloučení trvalém. 

Na předložení návrhu reagoval Edward Carson, severoirský politik, výrokem „…rozsudek smrti 

s odložením výkonu trestu o šest let.“63 

Řešení nebylo nejšťastnější, protože dle součtu obyvatel z roku 1911, populace provincie Ulster 

čítala okolo miliónu a půl a pouze 57 % z toho bylo protestantského obyvatelstva, které se 

koncentrovalo především v hrabstvích Antrim, Down, Derry a Armagh.64 Protestantské 

obyvatelstvo se cítilo být obklopeno nepřáteli a katolické obyvatelstvo vnímalo to protestantské 

jako vetřelce. Aplikace zákona o irské autonomii se ovšem pozastavila na základě tzv. 

odročovacího zákona z 18. září 1914 (Suspensory Act 1914)65. To se odložilo především 

z důvodu začátku 1. světové války v srpnu roku 1914 a mělo být převedeno do praxe až po 

ukončení války. Na to také apelovalo mnoho kampaní, které se zaměřovaly na nábory irských 

mužů do britské armády, s myšlenkou, čím dříve válka skončí, tím dříve bude mít Irsko 

autonomii.  John E. Redmond, který byl v době počátku 1. světové války v čele Irské 

parlamentní strany (IPP), naléhal na Irské dobrovolníky, aby se zapojili do bojů na straně 

 
60 McCAFFREY, Lawrence J. The Irish Question 1800-1922. 1968 str. 155 
61 COOGAN, Tim, Pat. 1916: The Easter Rising. 2005 str. 56 
62 JACKSON, Alvin. Ireland 1798-1998 War, Peace and Beyond. 2010 str. 165 
63 „…a sentence of death with a stay of execution for six years“ In JACKSON, Alvin. Ireland 1798-1998 War, 

Peace and Beyond. 2010 str. 235 
64 FERRITER, Diarmaid. The Transformation of Ireland 1900-2000. 2005 str.114 
65 COOGAN, Tim, Pat. 1916: The Easter Rising. 2005 str. 61 
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impéria. Mnoho mužů opravdu narukovalo, avšak již v polovině války bylo jasné, že Redmond 

neudrží ani svou politickou pozici, ani přislib aplikace třetího zákona o autonomii.66 

2.5 Velikonoční povstání  

 

„Irským mužům a ženám: Ve jménu Boha a mrtvých generací, ze kterých (rodná země) čerpá 

své národní tradice, Irsko skrze nás, svolává své děti (občany) pod svou vlajku a volá po 

svobodě.“67 

Velikonoční pondělí 24. dubna roku 191668 však kompletně změnilo nejen situaci okolo zákona 

o autonomii, ale i anglo-irské vztahy a společenské nálady na ostrově. Rebelie, která vypukla, 

proměnila Dublin, po týdnu bojů mezi povstalci a britskou armádou, v trosky. Jednalo se o 

povstání, kdy byla zabrána hlavní pošta v Dublinu (General Post Office, často označováno pod 

zkratkou GPO) a postupně i další důležité budovy ve městě. Z balkonu hlavní pošty pak jeden 

z vůdců Patrick69 Pearse vyhlásil Irskou republiku a zároveň vyvěsil republikánskou trikolóru, 

tedy barvy zelenou, bílou a oranžovou.70 Dokument s velkým nadpisem „Proclamation of the 

Irish Republic“ pak přišel do podvědomí v podobě plakátu, který byl vylepen po celém Dublinu. 

Vyhlášená republika měla atributy samostatné, demokratické a rovnostářské a nábožensky 

tolerantní republiky.  V prohlášení se také oznamovalo, že byl založen dočasný parlament 

republiky, na který se později mnozí odvolávali. Jednalo se o nejzásadnější rebelii od roku 1798 

a zároveň o první ozbrojený střet v období později nazvaném Irská revoluční dekáda (1913-

1923).71  

Povstání mělo inspirovat k boji za irskou svobodu. Místo toho ale došlo ke zničení Dublinu, 

mnohým ztrátám na životech a rozpolcení společnosti, povstání mnozí vnímali jako podraz. 

Mnoho Irů bojovalo v britské armádě v naději na brzké ukončení války v Evropě a 

implementaci odročeného zákona o autonomii.72 Vůdci povstání byli pro velkou část 

obyvatelstva vnímáni jako zrádci. Po týdnu bojů se vůdci povstání, kteří měli jako svou 

základnu GPO, vzdali britské armádě. Do jisté míry je k tomu donutil i havarijní stav budovy 

pošty. Po kapitulaci bylo šestnáct vůdců zatčeno a drženo ve věznici Kilmainham, kde byli na 

 
66 McCAFFREY, Lawrence J. The Irish Question 1800-1922. 1968 str. 161 
67 Proklamace irské republiky „Irishmen and Irishwomen: In the name of God and of the dead generations from 

which she receives her old tradition on nationhood, Ireland, through us, summons her children to her flag and 

strikes for her freedom.“ 
68 JACKSON, Alvin. Ireland 1798-1998 War, Peace and Beyond. 2010 str. 203 
69 V literatuře spíše najdeme jeho jméno psané v gaelské variantě tedy Pádraig  
70 McCAFFREY, Lawrence J. The Irish Question 1800-1922. 1968 str. 166 
71 FERRITER, Diarmaid. A nation and not a rabble – The Irish revolution 1913-1923. 2015 str. 163 
72 FERRITER, Diarmaid. The Transformation of Ireland 1900-2000. 2005 str. 138 
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počátku května popraveni. Popravy byly ovšem pod drobnohledem veřejnosti a zaplňovaly 

stránky novin. Za několik týdnů od poprav se ze „zrádců“ stali národní hrdinové. K takovému 

zvratu napomohlo i masivní zatýkání lidí, kteří byli podezřelí z účasti na rebelii, či se účastnili 

masivního rabování, které v Dublinu vypuklo krátce po začátku povstání. Společnost začala 

pociťovat vlnu solidarity k vůdcům povstání, jejich fotografie visely lidem v domácnostech, 

prohlášení a básně se prodávaly v neobyčejných nákladech.73 

Velikonoční povstání donutilo britskou vládu přehodnotit irskou otázku. Boje v ulicích Dublinu 

a mučednický příběh, ve který se nakonec proměnil velikonoční týden roku 1916, probudil ve 

společnosti republikánské tendence a větší míru odboje vůči Británii. Povstání také ukázalo 

neschopnost Británie udržet svou vládu v Irsku. Po několik jednáních, co s Irskem nadále, 

vznikl závěr: „Pokud budeme nahlížet na systém vládnutí v Irsku jako na celek, tak je značně 

podivný v dobách klidu a nepoužitelný v dobách krize.“74 

Nově příchozí britský premiér David Lloyd George měl tak zásadní úkol a sice, uklidnit irskou 

situaci. To se ukázalo jako náročný požadavek, nejen kvůli nacionálním náladám, které v Irsku 

zavládly, ale i kvůli pokračující 1. světové válce a problémům ohledně branné povinnosti a 

jejího rozšíření i na irské muže75. Situace na ostrově byla pro Británii velmi nepříjemná, protože 

v rámci vypořádání se s Velikonočním povstáním se riskovaly vztahy se Spojenými státy. 

Británie usilovala o zapojení Ameriky do bojů 1. světové války, ovšem Amerika již v té době 

měla početnou irskou diasporu, která byla i ve vedoucích pozicích. I to přispělo k faktu, že 

jediný z velitelů Velikonočního povstání, jež nebyl popraven, byl Éamon de Valera, který měl 

americké občanství.76 To mimo jiné po návratu do Irska de Valerovi vyneslo auru hrdiny, když 

se později aktivně angažoval v irském politickém dění. Reorganizoval Irské dobrovolníky (Irish 

Volunteers), paramilitantní uskupení, které bylo jedním z hlavních aktérů Velikonočního 

povstání, a kandidoval za Sinn Féin v parlamentních volbách roku 1918.  

 

 
73 McCAFFREY, Lawrence J. The Irish Question 1800-1922. 1968 str. 167 
74 „If the Irish system of government be regarded as a whole it is anomalous in quite times and almost 

unworkable in times of crisis.“ In FERRITER, Diarmaid. A nation and not a rabble – The Irish revolution 1913-

1923. 2015 str. 168 
75 JACKSON, Alvin. Ireland 1798-1998 War, Peace and Beyond. 2010 str. 209 
76 McCAFFREY, Lawrence J. The Irish Question 1800-1922. 1968 str. 168 
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2.6 Všeobecné volby 1918 

 

Volby Spojeného království v prosinci 1918 byly první po ukončení války a zároveň se jednalo 

o první volby, kde měli právo volit všichni dospělí občané. Zákon (The Representation of the 

People Act 1918) umožnil nově využít volební právo ženám od 30 let a všem mužů od 21 let.77 

Do této doby byly ženy vyloučeny z elektorátu společně s nemajetnými muži. Elektorát se 

zvednul z původních 700 000 na 1 930 000 voličů.78 Ve volbách zvítězila koaliční vláda Lloyda 

George, společně s triumfem Sinn Féin v čele s de Valerou. S rozšířením volebního práva přišla 

vlna prvovoličů, kteří svůj politický názor formulovali v době války a krize okolo zákona o 

irské autonomii. Nejednalo se také o tradiční voliče konkrétní strany, na čemž v předchozích 

letech stavěla své úspěchy např. Irská parlamentní strana (IPP). Sinn Féin slibovala vydobytí 

Irské republiky „za použití všech prostředků“79, což jak se později ukázalo, znamenalo 

především násilí. Tyto faktory a neshody ohledně Home Rule a 1. světové války měly za 

důsledek definitivní politické fiasko IPP, která přišla téměř o všechny své původní mandáty, ty 

získala nově na výsluní SF. 105 mandátů vyčleněných ve Westminsterském parlamentu pro 

reprezentaci Irska, se obsadilo v poměru 73 křesel pro SF, pouze 6 pro IPP a zbývajících 26 

křesel obsadili Unionisté v čele s Edwardem Carsonem.80  

Sinn Féin se po volbách rozhodla pro politiku pasivní rezistence a ve Westminsteru nezasedala. 

Zajímavostí také je to, že téměř všichni poslanci SF, byli v době svého zvolení ve vězení na 

základě podezření spolupráce SF s Německem.81 Jak už bylo zmíněno, ve volbách 1918 bylo 

zároveň i poprvé umožněno kandidovat ženám a první ženou zvolenou do dolní sněmovny, se 

stala irská revolucionářka Constance Markievicz. Ovšem i ona dodržovala pasivní rezistenci a 

nikdy ve Westiminsteru nezasedala. Poslanci Sinn Féin se rozhodli zasedat v Dublinu. V lednu 

1919 proběhlo pak první zasedání irského revolučního parlamentu, tzv. Dáil Éireann. Zde se 

aktéři zavázali k vytvoření Irské republiky. Sinn Féin sklidila ve volbách velký úspěch, ale těžší 

část byla teprve před nimi. Jak bylo v lednu 1919 zmíněno v novinách Derry Journal „Lidé 

volili Sinn Féin, teď jim ale musíme vysvětlit co Sinn Féin je.“82   

 

 
77Represenantition of the People Act 1918. Legislation.gov.uk [online]. Dostupné z: 

https://www.legislation.gov.uk/ukpga/1918/64/contents/enacted. str. 253, 255 
78 FERRITER, Diarmaid. A nation and not a rabble – The Irish revolution 1913-1923. 2015 str. 180 
79 „by any means necessary“ 
80 McCAFFREY, Lawrence J. The Irish Question 1800-1922. 1968 str. 169 
81 FERRITER, Diarmaid. A nation and not a rabble – The Irish revolution 1913-1923. 2015 str. 177 
82  „The people have voted Sinn Féin. What we have to do now is explain to people what Sinn Féin is.“ In 

FERRITER, Diarmaid. A nation and not a rabble – The Irish revolution 1913-1923. 2015 str. 184  

https://www.legislation.gov.uk/ukpga/1918/64/contents/enacted
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3.  Návrhy rozdělení  

 
„Nikdy jsem neslyšel, že by se Orange bitter míchal s irskou whiskey.“83   

     -Thomas Agar-Robartes, 1912 

V létě roku 1912 britský politik Agar-Robartes předložil první formální návrh o vyloučení čtyř 

dominantně protestantských provincií (Londonderry, Down, Antrim, Armagh)84 Ulsteru ze 

třetího zákona o irské autonomii. Při předkládání návrhu parlamentu podotknul nevhodnost 

míchání unionistů (oranžských) s irskými nacionalisty.  Návrh vyvolal rozkol mezi unionisty 

v Ulsteru a unionisty ve zbytku ostrova. Ačkoliv byl návrh zamítnut, poukázal na frustraci, 

která okolo Home Rule panovala. Zároveň šlo o historicky první náznak dělení ostrova, ale i 

historicky daného hrabství Ulster. Ulster se v otázce Home rule více radikalizoval, což 

podporovala i paramilitantní uskupení, která se ve velkém formovala či samotnou tzv. 

Ulsterskou krizi, která započala hned po představení zákona.85  

Severovýchodní části Ulsteru měly jasno, tamní spolky se zavazovaly k poražení Home Rule 

za použití všech možných prostředků, v protestanských městech vlály plachty hlásající „Ulster 

řekl ne“. V Belfastu se v září 1912 sešlo na demonstraci proti zákonu okolo 12 000 členů 

Ulsterských dobrovolnických sil (Ulster Volunteer Force, UVF). Byla vyvěšena britská vlajka 

(Union Flag /Jack), odhaduje se, že největší, která do té doby byla. Druhá vlajka, která zde měla 

své prvenství, byla vlajka Ulsteru. Na ní bylo vidět rudou ruku a hvězdy reprezentující 

jednotlivá hrabství.86 Na demonstraci byla podepsána na belfastské radnici i petice tzv. Ulster 

Solemn League and Covenant, často psané zkráceně jako Ulster Covenant (Ulsterská slavnostní 

smlouva). Podpis připojilo okolo půl miliónu unionistů, dokument se vymezoval vůči zákonu 

o irské autonomii.87 

 

 

 

 
83 „I have never heard that orange bitter will mix with Irish whisky“ In MULVAGH, Conor. Ulster Exclusion 

and Irish Nationalism: Consenting to the Principle of Partition, 1912-1916. 2019. str.2  
84 GIBBONS, Ivan. Partition. How and why Ireland was didvided. 2020 str. 32 
85 JACKSON, Alvin. Ireland 1798-1998 War, Peace and Beyond. 2010 str. 144 
86 MULVAGH, Conor. Ulster Exclusion and Irish Nationalism: Consenting to the Principle of Partition, 1912-

1916. 2019. str. 3 
87 GIBBONS, Ivan. Partition. How and why Ireland was didvided. 2020 str. 34 
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 Edward Carson, dlouholetý lídr Irské unionistické strany (Irish Unionist Party, IUP) a později 

i Ulsterské unionistické strany (Ulster Unionist Party, UUP), byl klíčovou postavou 

vyjednávání. V roce 1913 se svěřil E. Carson v dopise tehdejšímu lídrovi opozice A. Bonar 

Lawovi, pozdějšímu britskému premiérovi se svým pohledem na Ulsterskou otázku. „…můj 

osobní názor je, že celý Ulster by měl být vyčleněn (ze třetího zákona o irské autonomii), ovšem 

minimum je šest hrabství, které byly osídleny (v roce 1609) …“88  

To, že bude vyčlenění již bylo jisté, debata se ovšem přesunula do roviny časové a geografické. 

Bude vyloučení Ulsteru dočasné či permanentní, bude se jednat o celý Ulster tedy 9 hrabství či 

jen jeho části 6 hrabství či jen 4? Zároveň se jednalo o mechanismech, za jakých podmínek by 

se ostrov mohl ocitnout pod vládou jednoho celku. V rámci jednání došlo k mnohým změnám, 

ta zásadní byla, že doba vyloučení Ulsteru bude na šest let, časové období pak bylo 

kamuflováno dodatkem, který říkal že „…šest vyloučených hrabství Ulsteru nebude začleněno 

do irské samosprávy, pokud si to samy nebudou přát.“ 89 

Návrhů kde a podle jakého klíče vytvořit hranici bylo více. Zajímavé na irské hranici bylo to, 

že v počátku debat o jejím vzniku měla rozdělovat dvě území Velké Británie, nejednalo by se 

o mezinárodní hranici. Severní části Ulsteru, které by byly řízeny přímo z Westminsterského 

parlamentu a zbytek ostrova, který by podle třetího zákona o irské autonomii měl mít svou 

vymezenou samosprávu, ovšem nikoliv samostatnost. Idea byla vcelku jednoduchá, při 

rozdělování mělo jít primárně o to, dostat co nejvíce protestantů do vyčleněných částí Ulsteru 

a co nejvíce katolíků nechat geograficky ve zbytku ostrova.90  

 

 

 
88 „…my own view is that the whole of Ulster should be excluded but the minimium would bet he six plantation 

counties…“  In MULVAGH, Conor. Ulster Exclusion and Irish Nationalism: Consenting to the Principle of 

Partition, 1912-1916. 2019. str. 2  
89 „the six excluded counties (were) not to be incuded in the Irish unit of self-government unless by thier own 

consesnt.“ In MULVAGH, Conor. Ulster Exclusion and Irish Nationalism: Consenting to the Principle of 

Partition, 1912-1916. 2019. str. 7 
90 GIBBONS, Ivan. Partition. How and why Ireland was didvided. 2020 str. 35 
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3.1 Tři návrhy hranice 

 

„…všechny je ponořme, i s tím jejich ostrovem, pod vlny Atlantického oceánu řekněme tak 

aspoň na 10 let.“ 91     

                                                                                - Herbert H. Asqutih, 191492 

Na jaře roku 1914 se Augustine Birrell, vysoce postavený úředník britské správy Irska, začal 

zajímat o možnosti hranice. Vyžádal si proto expertízu od tří dalších úředníků britské správy, 

kteří vypracovali tři samotné návrhy, jak ostrov rozdělit.93 W.F. Bailey přišel s návrhem 

hranice, který byl zaměřen geograficky a nerespektoval již funkční územní celky, soustředil se 

však na to, aby případná hranice byla jasně viditelná v krajině. Protože však Baileyho dělení 

přerušovalo existující oblasti, nebyl schopen přesně říct kolik z přibližného 1,2 milionu 

obyvatel, o kterých se v dělení rozhodovalo, se hlásí ke katolictví či protestantství. 94 

Asi nejvíce promyšlený plán dělení vytvořil Sir Henry A. Robinson, který se při tvorbě hranice 

řídil hranicemi lokálních okresů. Jeho rozdělení navrhovalo vyloučení 1 778 58695 osob 

z působnosti zákona o irské autonomii, jinými slovy tolik lidí mělo být v nově vzniklém útvaru 

v Ulsteru. To se rovnalo asi 28 % populace Irska, z toho byly dvě třetiny protestanté a zbylá 

třetina obyvatel se hlásila k vyznání katolickému.  

Robinsonův návrh nebyl přijat úplně dobře, ovšem paradoxně se jeho návrhem argumentovalo 

při finálním řešením hranice. To mělo dva důvody, neboť jeho návrh počítal s infrastrukturou, 

která na daném území fungovala, tedy silnice a železniční systém. Především však v jeho 

návrhu byla zahrnuta do vyčlenění ze zákona hrabství Tyrone a Fermanagh, která měla 

převážně katolické obyvatelstvo a město Londonderry/Derry96, které bylo také převážně 

katolické. Tyto oblasti však unionisté rozhodně chtěli získat. Robinson však bral náboženské 

vyznání obyvatel v potaz, ačkoliv vyčlenil západní katolické území na východní části hranice, 

nechal nacionalistickému Irsku velké katolické bašty jako např. město Newry nebo jižní části 

 
91 “submerge the whole lot of them, and their island, for say ten years, under the waves of the Atlantic.” In 

GIBBONS, Ivan. Partition. How and why Ireland was didvided.  2020 str. 39 
92 Povzdychnutí nad Irskem stále v centru britské politiky  
93 Podrobný popis jednotlivých návrhů jedinečně zpracoval profesor University College Dublin Conor Mulvagh 

ve svém článku Ulster Exclusion and Irish Nationalism: Consenting to the Principle of Partition 1912-1916, z něj 

bude citována velká část následujícího textu, včetně tabulek.  
94 MULVAGH, Conor. Ulster Exclusion and Irish Nationalism: Consenting to the Principle of Partition, 1912-

1916. 2019. str. 9 
95 MULVAGH, Conor. Ulster Exclusion and Irish Nationalism: Consenting to the Principle of Partition, 1912-

1916. 2019.str. 9 
96 Londonderry či Derry je název označující jedno stejné město. Název Londonderry je užíván unionisty pro 

návaznost na Británii a Londýn, proto je před původní název připojeno „London“. Zatímco označení Derry 

užívají republikáni a odvolávají se tak k původnímu názvu města.   
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hrabství Armagh a Down. Zároveň po dokončení návrhu hranice Birrella upozorňoval, že 

jakýkoliv výsledek, který se v této věci oznámí, způsobí občanské nepokoje.97  

Třetí a poslední návrh byl od Jamese B. Doughertyho. Ten zvolil taktiku vyčlenění podle názorů 

jednotlivých hrabství, která byla zainteresována. Všechny návrhy chtěly ponechat město Derry, 

na základě katolické majority, která zde žila mimo nově vznikající severovýchodního území 

Ulsteru. Dougherty ovšem podotknul, že město Derry má velkou sentimentální hodnotu pro 

unionisty a jedná se zároveň o centrum dané oblasti.98 Hrabství Derry, včetně města Derry mělo 

56 % katolických obyvatel, ti byli ovšem „přehlédnuti“. Posouvání hranic volebních okrsků a 

protestantských obyvatel nebylo neobvyklé, a tak celý okrsek Derry skončil na „špatné straně“ 

hranice a rozhodně do budoucna o sobě dal ještě vědět.99 

Hrabství Fermanagh a Tyrone, o kterých se teprve jednalo, zdali budou přičleněna ke zbytku 

ostrova či nikoliv, nakonec také skončila v nově vzniklém „Ulsteru“ ačkoliv měla malou, avšak 

pořád majoritu katolického obyvatelstva. Dle tabulky č.1 (viz příloha č.1) jsou vyčteny počty 

katolických a protestantských obyvatel na jaře 1914 v diskutovaných hrabstvích. Dále je 

rozděleno podle jednotlivých návrhů dělení, kolik kterých obyvatel by skončilo, na jaké straně 

hranice. Následně můžeme vidět varianty vyčlenění celých čtyř či šesti hrabství nebo variantu, 

pokud budou vyčleněny jen části hrabství. Pro porovnání jsou zde i vyčísleny počty katolíků a 

protestantů na území celého ostrova, tedy 32 hrabství či části, která by byla pod účinností třetího 

zákona o autonomii 26 hrabství. 100 

Buckinghamská konference se konala krátce po předložení návrhů na tvorbu hranice. Sešly se 

zde na žádost britského krále Jiřího V. strany, které byly osobně zainteresované do situace 

v Irsku. Je známo, že právě na této konferenci dělení Irska nabylo jasných obrysů. Zároveň však 

zde unionistický předák E. Carson předložil do té doby nemyslitelnou věc. V souvislosti se 

zákonem o irské autonomii, který sliboval místní parlament v Dublinu, unionisté předložili 

požadavek na svůj vlastní parlament, který by spravoval nově vznikající území. To by 

znamenalo, že by severovýchod Ulsteru nebyl spravován přímo z Londýna, ale že by si vydobyl 

podobnou míru samostatnosti jako zbytek ostrova.101 Zde začínalo být jasné, že problém nebyl 

v samotném zákoně o autonomii, ale v rozštěpenosti společnosti a faktu, že unionisté odmítali 

 
97 MULVAGH, Conor. Ulster Exclusion and Irish Nationalism: Consenting to the Principle of Partition, 1912-

1916. 2019. str. 9 
98 Tamtéž str. 10  
99 GIBBONS, Ivan. Partition. How and why Ireland was didvided.  2020 str. 37 
100 MULVAGH, Conor. Ulster Exclusion and Irish Nationalism: Consenting to the Principle of Partition, 1912-

1916. 2019 str. 11-12 
101 GIBBONS, Ivan. Partition. How and why Ireland was didvided.  2020 str. 38 
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republikánské tendence a hlavně situaci, kdy by spadaly pod správu nacionalistického Dublinu. 

Třetí zákon o autonomii vešel v platnost v září 1914, ovšem vypuknutím 1. světové války jeho 

působnost byla odložena do doby ukončení konfliktu. Jestliže válka pozastavila procesy řešení 

irské otázky, Velikonoční povstání v roce 1916 ihned obnovilo celý proces. Ironií je, že týden 

nepokojů posunul politické jednání rychleji než celých dvacet pět let vyjednávání.102  

Většina důležitých podmínek, které se v otázce autonomie a vyčlenění domluvily před válkou, 

platila i nadále. Přistoupilo se k vyčlenění celých šesti hrabství na severovýchodě Ulsteru a třetí 

zákon o irské autonomii začal s okamžitou platností fungovat ve zbylých 26 hrabstvích. Po 

ukončení války mělo dojít k podrobnějšímu přezkoumání problému na ostrově a mělo být 

podáno finální stanovisko co s Ulsterem. Irská otázka dostala dvojí význam. Jaký vztah bude 

mít nacionální Irsko se zbytkem Velké Británie a jakou roli zaujme protestantský Ulster ve 

vztahu ke katolickému Irsku?103 Lloyd George uchlácholil obě strany, jak nacionalisty, tak i 

unionisty tím co chtěli slyšet. Edwardovi Carsonovi sdělil, že hranice bude permanentní a ve 

stejnou chvíli slíbil Redmondovi, že dělení je pouze dočasné řešení.104 H. H. Asquith se 

následně dal slyšet, že urychlený proces aplikace Home Rule byl pouze proto, aby odstranil 

Irsko potichu a daleko od centra britské politiky. To se zajisté nepovedlo.  

3.2 Válka o nezávislost  

 

Velikonoční povstání nejen rozhýbalo britskou politickou scénu, ale i nacionalistické tendence 

v Irsku. Z republikánské menšiny se po roce 1916 stala většina. Následný triumf Sinn Féin 

v prosincových volbách roku 1918 byl neuvěřitelný. Éamon de Valera měl obrovskou 

popularitu a společně se Sinn Féin se mu podařilo dostat pod kontrolu Irské dobrovolníky, 

paramilitantní uskupení. Dobrovolníci se pozvolna proměnili v roce 1919 na dnes mnohem 

známější uskupení, a to Irskou republikánskou armádu (Irish Republican Army, IRA).105  

Na základě rozhodnutí SF nezasedat ve Westminsteru, začali zasedat v Dublinu. První zasedání 

Irského parlamentu (First Dáil Éireann) proběhlo 21. ledna 1919. Byla sepsána ústava Dáilu 

Eireánn, de Valera byl aklamačně zvolen první ministrem, častěji ale chápáno jako prezident. 

Zároveň byla vyhlášena nezávislost ostrova a přijat tzv. demokratický program, který se ideově 

 
102 JACKSON, Alvin. Ireland 1798-1998 War, Peace and Beyond. 2010 str. 164 
103 HENNESSEY, Thomas. A History of Northern Ireland 1920-1996. 1997 str. 2 
104 MULVAGH, Conor. Ulster Exclusion and Irish Nationalism: Consenting to the Principle of Partition, 1912-

1916. 2019 str. 13 
105 LITTON Helen, Irish Rebellions 1798-1921. 2018 str. 152 
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shodoval s prohlášením revolucionářů z roku 1916. Členové Dáilu, kteří se nazvali „Teachtaí 

Dála“106 se zavazovali k „práci na utvoření nezávislé Irské republiky“107. 

Snaha o zbudování nezávislého státního aparátu, který by měl stejnou váhu jako britský, trvala 

následující dva roky. Čelní představitelé Dáilu Éamon de Valera, Michael Collins nebo 

zakladatel Sinn Féin Arthur Griffith prováděli propagační kampaň, která měla za cíl právě 

uznání samostatného irského státu. Největším cílem bylo propagovat tuto cestu ve Spojených 

Státech, avšak Woodrow Wilson se k návrhu stavěl spíše rozpačitě a nechtěl zasahovat mezi 

Irsko a Velkou Británii. Británie nehodlala tyto snahy podporovat, a tak se vztahy se Sinn Féin 

nijak nezlepšovaly, spíše naopak.  

Následný incident tzv. Soloheadbegské přepadení108, které se stalo shodou okolností v den 

prvního zasedání parlamentu, byl počátek tzv. války o nezávislost, někdy obecně nazýváno 

anglo – irská válka (1919-1921). V hrabství Tipperary se dostali do potyčky členové IRA se 

členy Irské královské policie (Royal Irish Constabulary, RIC) a ta skončila smrtí dvou členů 

RIC. Válka byla vedena gerilově a odehrávala se mezi Britskou armádou, RIC, IRA, Ulsterskou 

speciální policií (Ulster Special Constabulary, USC) a jejich paramilitárními divizemi. 

Nechvalně známá pak byla jednotka v rámci RIC nazývaná „Black and Tans“. Jednalo se 

převážně o osoby, které byly na okraji společnosti pro svou brutalitu či veterány z první světové 

války. 109 Největším „bojištěm“ se opět staly ulice Dublinu, dále pak provincie Munster, 

především hrabství Cork a město Belfast. V severovýchodní části Ulsteru mělo násilí, na rozdíl 

od zbytku ostrova, aspekt náboženské segregace. Většina obětí na severu byla z řad katolického 

obyvatelstva. Do konce války v prosinci 1921 bylo zaznamenáno přes 2 000 mrtvých, ale 

větším šokem byl nepoměr obětí v jednotlivých hrabstvích, např. v Corku bylo okolo 500 obětí, 

zatímco v hrabství Wicklow pouhých 7.110 

V roce 1919 byla britským parlamentem zakázána jak strana Sinn Féin, tak uskupení IRA. 

Nahodilé útoky však nadále pokračovaly, některé více promyšlené, jiné méně. V lednu 1920 se 

konaly komunální volby, které byly již několikrát kvůli chaotické situaci posunuty, a byl zde 

poprvé užit poměrný volební systém. Sinn Féin, která měla silnou tradici v komunálních 

volbách, nezklamala a byla nezpochybnitelným vítězem voleb. SF nově ovládlo místní rady ve 

 
106 ve zkratce anglicizováno na TD’s, tak se nazývají irští poslanci do dnes. 
107 „work for establishment of an independent Irish Republic“ In TOWNSHEND, Charles. The Republic – The 

Fight for Irish Independence. 2014 str. 64 
108TOWNSHEND, Charles. The Republic – The Fight for Irish Independence. 2014 str. 80 
109 LITTON Helen, Irish Rebellions 1798-1921. 2018 str. 155 
110 FERRITER, Diarmaid. A nation and not a rabble – The Irish revolution 1913-1923. 2015 str.245 
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25 hrabstvích z celkových 33 a 172 rad venkovských oblastí z celkového počtu 206111. I přes 

ztráty v některých městských oblastech výsledek voleb vedl k větší politické jednotě na ostrově, 

jelikož SF neovládalo jen Dáil, ale i lokální samosprávy.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
111FERRITER, Diarmaid. A nation and not a rabble – The Irish revolution 1913-1923. 2015 str. 214 
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4. Konečné rozdělení  

 
„Copak si neuvědomujete, že když to podepíšete, rozdělíte tím Irsko od shora dolů?“112 

    - Cathal Brugha113, reakce na Anglo-Irskou dohodu 1921 

4.1 Zákon o správě Irska – Government of Ireland Act 1920  

 

„Uvede někdo alespoň jediný fakt, který by ukázal, že takové rozdělení není ruinující z každého 

úhlu pohledu?“114        

                                                                      - titulek Freeman’s Journal115, březen 1921  

Británie na ostrově očividně ztrácela moc jak tu politickou, tak i reálnou. Britská armáda 

prováděla odvetné útoky za útoky IRA a často se obětmi stávali civilisté. Lloyd George, britský 

premiér, se snažil situaci na ostrově vyřešit a na konci roku 1920 představil zákon o správě 

Irska. Podnázev zákona byl titulek „pro lepší vládu Irska“ a někdy je nepřesně nazýván čtvrtým 

zákonem o irské autonomii (Fourth Home Rule Bill). Zákon obsahoval několik zásadních bodů, 

které změnily charakter politického, ale i civilního života na ostrově. V první řadě ustanovil 

tzv. Severní Irsko, které čítalo území šesti ulsterských severovýchodních provincií, o kterých 

se vedly debaty v souvislosti s vyloučením ze třetího zákona o irské autonomii. Zbytek ostrova 

je v zákoně nazýván „Jižním Irskem“. Jednalo se o první oficiální zákon, který rozdělil Irsko, 

toto rozdělení již nebylo zpochybněno.116  

Je však nutné si uvědomit, že oba nově vzniklé celky byly stále součástí Spojeného království. 

Jih i Sever Irska měl nově garanci založení svého regionálního parlamentu a tzv. Irské Rady 

(Council of Ireland), která měla za úkol určitou správu nad celým ostrovem. Měla také fungovat 

jako mediátor mezi Severem a Jihem a případným garantem celoostrovního irského parlamentu, 

či asistovat případné vůli obou území spojit se opět dohromady.117  

 
112 „Don’t you realise that if you sign this thing, you will split Ireland from top to bottom?“ In COOGAN, Tim 

Pat. Michael Collins. 2015 str. 268 
113 Ministr obrany Irského svobodného státu, tímto zvoláním reagoval na situaci okolo vyjednávání Anglo – 

Irské dohody. Technicky vzato, Irsko bylo v té době již rozděleno zákonem z roku 1920 a tvorbou Severního 

Irska.  
114 “Will anyone even adduce a single fact to show that such breaking up is not ruinous from every point of 

view?” In MOORE, Cormac. Birth of The Border. The impact of partiton in Ireland. 2019 str. 39 
115 Přední irské nacionalistické noviny 1763-1924 
116 GIBBONS, Ivan. Partition. How and why Ireland was didvided. 2020 str. 47 
117 Government of Ireland Act 1914. Legislation.gov.uk [online]. Dostupné z:  

https://www.legislation.gov.uk/ukpga/Geo5/4-5/90/contents/enacted. str. 1 

https://www.legislation.gov.uk/ukpga/Geo5/4-5/90/contents/enacted
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Zákon o správě Irska byl parodoxně implementován pouze v Severním Irsku, tedy na území, 

které nejvíce bojovalo, aby bylo vyjmuto ze zákonů o samosprávě. Ve zbytku ostrova nebyla 

vůle pro implementaci zákona s tím, že nacionalisté si stěžovali, že nebyli součástí příprav 

zákona. To bylo ale v důsledku jejich rozhodnutí nezasedat ve Westminsterském parlamentu. 

Zároveň stále probíhala válka o nezávislost a snaha o mezinárodní uznání vyhlášené Irské 

republiky. Na „jihu“ politická linka usilovala o samostatnost, nikoliv o samosprávu, v rámci 

Británie jako tomu bylo v Severním Irsku. Zákon však i přesto vešel v platnost 3. května 1921, 

od této doby je ostrov oficiálně rozdělen na Severní Irsko a zbytek ostrova. 118 

4.2 Všeobecné volby 1921  

 

První všeobecné volby, které probíhaly zvlášť v Jižním Irsku a Severním Irsku. Jednalo se 

extrémně důležité volby někdy také nazývané „volby rozdělení“119. Dělo se tak na základě 

zákona o správě Irska, který ustanovil na ostrově dva parlamenty. Volby byly stanoveny 

ironicky na tehdejší Den Impéria (Empire Day) 24. května 1921120, zároveň se však jednalo o 

první irské všeobecné volby, kde byl využit systém jednoho přenosného hlasu (Proportional 

representation by single transferable vote, PR-STV). Tento systém, někdy nazýván jako irský, 

značně limituje propadnutí hlasů, a ačkoliv jsou přepočty náročné a dlouhé, produkuje velmi 

akurátní výsledky. Výhodou, kterou STV přináší je i fakt, že elektorát uděluje preference 

konkrétním kandidátům, a nikoliv politické straně, volby se tak stávají mnohem osobnější. 

Kandidáti tak mimo jiné soupeří mezi sebou i vnitrostranicky.121 S více mandátovými obvody 

a změřením na konkrétní kandidáty je systém mírnější k menšinám či rozštěpenějším 

společnostem.122 

Pro Severní Irsko se jednalo o historicky první volby. Jižní Irsko odmítalo spolupracovat, neboť 

volby vyhlásil britský parlament a nikoliv Dáil, který mnozí považovali za jedinou instituci, 

která může volby vyhlásit. Jižní Irsko volilo do druhého Dáilu s výsledky 124 křesel 

z celkových 128 pro Sinn Féin v čele Éamonem de Valerou a zbylé čtyři hlasy získali 

unionisté.123 V Severním Irsku se volilo celkově 52 křesel, z čehož 40 křesel připadlo Ulsterské 

unionistické straně (UUP) v čele s Jamesem Criagem, 6 získala Sinn Féin a zbylých 6 mandátů 

získala strana United Irish League (UIL)124. V praxi to znamenalo, že 119 mandátů bylo 

 
118 GIBBONS, Ivan. Partition. How and why Ireland was didvided. 2020 str. 47 
119 „Partition election“  
120 MOORE, Cormac. Birth of The Border. The impact of partiton in Ireland. 2019 str. 44 
121 FARRELL, David M., Electoral systems. A Comparative Introducition. 2011. str. 120 
122 ŠLOSARČÍK, Ivo. Politický systém Irska. 2007 62-63 str. 
123 GIBBONS, Ivan. Partition. How and why Ireland was didvided. 2020 str. 53 
124 MOORE, Cormac. Birth of The Border. The impact of partiton in Ireland. 2019 str. 44 
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obsazeno kandidáty pouze na Jihu a 1 mandát byl obsazen pouze na Severu a 5 mandátů bylo 

obsazených SF, a to stejnými osobami jak na Jihu, tak na Severu. Jednalo se o čelní představitele 

jižní Sinn Féin.  

4.3 Anglo-irská dohoda (Anglo – Irish Treaty) 

 

„Právě jsem si podepsal rozsudek smrti.“125 

      -Michael Collins, prosinec 1921 

Irsko nyní již rozdělené na dva celky, ovšem stále zmítané gerilovou válkou a politickým bojem 

za nezávislost, se nehodlalo smířit s variantou zákona, která zanechává Irsko stále v rámci 

Británie. Britský parlament nabídnul Irsku mírová jednání, byli ochotni začít vyjednávat 

s představiteli samozvaného státu, který se na ostrově vytvořil. SF si velmi dobře uvědomovalo, 

že kdyby jednání odmítli, ztratili by podporu obyvatel, kteří ve většině chtěli hlavně uklidnit 

násilnosti. Jakmile v červnu 1921126 započalo vyjednávání, obě strany, bojující ve válce o 

nezávislost, složily zbraně, aby se situace dále nezhoršovala. IRA ovšem nastalý klid zbraní 

využila k načerpání nových sil a rozhodně nevěřila, že by jednání vyhověla všem jejich 

požadavkům.  

Hlavním bodem vyjednávání byl status jižního Irska. Paradoxně při jednání o zákonu o správě 

Irska rok předtím nebyla přítomna u jednání jižní část, při jednání o Anglo – irské dohodě zase 

nebyli přítomni zástupci Severního Irska. Delegace bez Éamona de Valery, který odmítal účast 

na jednáních, vedl Arthur Griffith a Michael Collins. De Valerova nepřítomnost u samotných 

jednání byla tragickou chybou, za kterou Irsko později zaplatilo občanskou válkou (1922-

1923). Jak bylo později podotknuto „Kdyby Dev127přišel zpět s dokumentem, který se nelíbí 

Collinsovi, nebyla by žádná občanská válka.“128  

David Lloyd George, jakožto vedoucí britské delegace, odmítal z logických důvodů uznání 

vyhlášené Irské republiky. Nejlepší výsledek, který z půl roku dlouhého jednání vyšel, byl 

návrh změny statutu Irska z kolonie na britské dominium, které by bylo do velké míry řízeno 

vlastní samosprávou. Zřízení parlamentu bylo již deklarováno zákonem z roku 1920, a tedy se 

statusem dominia by Irsko získalo ještě větší míru autonomie, ovšem nikoliv úplnou 

nezávislost. Modelovým příkladem sloužila Kanada, která byla prvním a nejstarším britským 

 
125 „I may have signed my actual death-warrant“ In COOGAN, Tim Pat. Michael Collins. 2015 str. 276 
126 FERRITER, Diarmaid. A nation and not a rabble – The Irish revolution 1913-1923. 2015 str. 244 
127 Často užívaná zkratka pro Éamona de Valeru  
128 „If Dev had come back with a document that Collins didn’t like, there’d have been no civil war.“ In 

COOGAN, Tim Pat. Michael Collins. 2015 str. 319 
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dominiem. Kamenem úrazu se stalo několik věcí. První byl nesouhlas irské strany se statutem 

dominia, když se ale po určité době ukázalo, že lepší nabídku nedostanou, souhlasili. Collins, 

který si dobře uvědomoval realitu, vyjednávání okomentoval nabídku jako: „Výhody statutu 

dominia budou dobrým začátek pro dosažení nezávislosti.“129  

Následně se rozpoutal argument o přísaze věrnosti britské koruně (Oath of Allegiance to a 

British monarch). Problém statutu dominia byl ten, že hlavou Irska by stále byl britský 

monarcha, a tedy členové parlamentu by při zahájení svého mandátu měli složit věrnostní 

přísahu. Zároveň by se jednalo o poloautonomii. Přísaha koruně měla být také zavedena i 

v ústavě. To bylo pro irskou delegaci nemyslitelné, jak podotknul A. Griffith „…v ostatních 

dominiích je „koruna“ pouhým symbolem, v Irsku by to byla realita.“130 Naznačoval tím, že 

Irsko je moc blízko Británie, tedy nebudou mít takovou „volnost“ jako Kanada, které je 

geograficky dál, ačkoliv právně by to bylo území se srovnatelnými pravomocemi. Ovšem 

otřepané přirovnání Irska jako „zadních vrátek“ do Británie neustále rezonovalo. 

Posledním zásadním problémem bylo území Severního Irska. De Valera věřil v jedinou 

variantu, Irskou republiku, která je na území celého ostrova. Toho však v dané chvíli nebylo 

možné dosáhnout, ovšem ne všichni si toto uvědomovali. Tzv. Ulsterská otázka byla v rámci 

vyjednávání těžko uchopitelná. A. Griffith zastával názor, že by obyvatelé Severního Irska měli 

mít možnost v rámci nějakého mechanismu rozhodnout, zdali se budou chtít přidat v budoucnu 

ke zbytku ostrova či nikoliv. 131 

Britská vláda však nedokázala slíbit sjednocené Irsko. Lloyd George však sliboval, že pokud 

z jižního Irska bude britské dominium, otevřou se nové debaty o podobě hranice na ostrově. 

Zároveň přišel s myšlenkou tzv. Boundary Commision, která by se měla skládat ze tří členů. 

Jeden zástupce Severního Irska, jeden z jižního Irska a jeden z Británie. Komise neboli Rada 

Irska (Council of Ireland), by pak měla za úkol řešit požadavky obyvatel příhraničních oblastí 

a fungovat jako mediátor mezi dvěma celky na ostrově. 132 

 
129 „The advantages of Dominion statuts to us, as a stepping stone to complete independence are 

immeasurable.“ In COOGAN, Tim Pat. Michael Collins. 2015 str. 257 
130 „…that the Crown in the Dominions was merely a symbol but that in Ireland it would be a reality.“ In 

PAKENHAM, Frank (Lord Longford). Peace by ordeal – The negotiation of the Anglo – Irish Treaty 1921. 1992 

str. 201 
131 PAKENHAM, Frank (Lord Longford). Peace by ordeal – The negotiation of the Anglo – Irish Treaty 1921. 

1992 str. 134 
132 Anglo-Irish Treaty, 6 December 1921. Nationalarchives.ie [online]. Dostupné z: 

http://treaty.nationalarchives.ie/wp-content/uploads/2011/12/Anglo-Irish-Treaty.pdf. článek 12. 
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Situace s přísahou koruně se vyřešila formulací, která nechávala přísahat irské TD’s na ústavu 

nově vzniklého Irského svobodného státu (Irish Free State), ale zároveň slibovala víru 

v britského monarchu a jeho potomky a náležitost do Britského společenství národů (British 

Commonwealth of Nations).133 V osmnácti článcích byly sepsány podmínky nově vznikajícího 

Irského svobodného státu, britského dominia a jeho vztah k Británii a Severnímu Irsku. Situace 

okolo existence Severního Irska nebyla nijak blíže v dohodě specifikovaná vzhledem k tomu, 

že severoirská delegace u žádného vyjednávání nebyla. Dohoda jen potvrzuje platnost částí 

zákona o správě Irska z roku 1920, tedy zákon, který Severní Irsko oficiálně stvořil, 

nenahrazovala ho, ani nijak nepopírala. Jediné, co Anglo – irská dohoda v článku 12 

specifikuje, je právo Severního Irska nebýt součástí Irského svobodného státu. 134  Severní Irsko 

toto právo rozhodně využilo, protože se nehodlalo dostat pod vládu parlamentu v Dublinu, 

úplně stejně jako tomu bylo na počátku století při jednání o zákonech Home Rule.  

 Irská delegace byla plně zmocněna k podpisu dohody bez předchozího potvrzení z Irska. 

Vzhledem ke změnám a zmatkům těsně před podpisem irská delegace již neměla čas čekat na 

zprávy z Dublinu a 6. prosince 1921135 se pod dohodu podepsala. Dalším faktorem bylo to, že 

Lloyd George, přešel na strategii vyhrožování a ultimátum znělo, že pokud irská delegace 

dohodu nepodepíše, vypukne válka. Irský ostrov ve stavu vyčerpanosti, v jakém byl na konci 

roku 1921, by nikdy nemohl vyhrát potenciální válku s Británií.  

4.4 Situace po podpisu dohody  

 

„Vyhlásili jsme Irskou republiku a nebudeme žít v ničem jiném“136 

- Liam Lynch, náčelník štábu anti-Treaty IRA 

Situace v Dublinu byla po návratu delegace z Londýna značně vypjatá. De Valera nebyl 

spokojen s výsledkem dohody. Hrozba potenciálního konfliktu však donutila Dáil na počátku 

ledna 1922 k ratifikaci dohody. Výsledek hlasování byl velmi těsný v poměru hlasů 64 pro a 

57 proti137. Hlasování způsobilo přechod de Valery a jeho příznivců do opozice. Nově se vedení 

ujali Michael Collins a Artur Griffith. Michael Collins odpovídal na námitky ohledně Anglo – 

 
133 Anglo-Irish Treaty, 6 December 1921. Nationalarchives.ie [online]. Dostupné z: 

http://treaty.nationalarchives.ie/wp-content/uploads/2011/12/Anglo-Irish-Treaty.pdf. článek 4.  
134 Tamtéž článek 12.  
135 Anglo-Irish Treaty, 6 December 1921. Nationalarchives.ie [online]. Dostupné z: 

http://treaty.nationalarchives.ie/wp-content/uploads/2011/12/Anglo-Irish-Treaty.pdf. 
136 „We have declared for an Irish Republic and we will not live under any other law.“ In FERRITER, Diarmaid. 

A nation and not a rabble – The Irish revolution 1913-1923. 2015 str. 259  
137 Tamtéž str. 254 
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irské dohody, které v Dáilu zaznívaly, jednoduše: „Nechme na Irském národu, aby nás 

rozsoudil v tento moment, ale i v budoucnu.“138 

Irský národ rozhodně situaci rozsoudil. Společnost se rozdělila na dva tábory pro-Treaty, kteří 

stáli za dohodou a Collinsem a anti-Treaty, kteří odmítali uznat dohodu a stáli ze Éamonem de 

Valerou. Statut dominia byl problém, mnoho občanů nechtělo uznat Irský svobodný stát, jelikož 

se nejednalo o republiku, jak si slibovali. Tato neshoda na domácí půdě způsobila občanskou 

válku, která trvala až do května roku 1923. O život přišlo zhruba 600139 lidí, a první významnou 

obětí se stal paradoxně právě odpůrce smlouvy Cathal Brugha. To, co nebylo zničeno za války 

o nezávislost, bylo zničeno nyní. Nově vzniklý stát byl naprosto vyčerpán jak finančně, tak 

personálně. Na pro-Treaty a anti-Treaty se rozštěpila i vládnoucí politická strana Sinn Féin nebo 

např. uskupení IRA.  

4.5 Všeobecné volby 1922 

 

V létě 1922 se konaly všeobecné volby, jež byly výzvou pro nově vznikající Irský svobodný 

stát. Ten sice oficiálně vzniknul až 6. prosince 1922140, ovšem s předstihem se konaly právě 

volby pro sestavení třetího Dáilu, který nahrazoval původní dočasný druhý parlament Jižního 

Irska volený rok předtím. Volby 1922 vycházely z Anglo – irské dohody, která garantovala 

parlament Irskému svobodnému státu. Byly unikátní v mnoha směrech a mimo jiné zde poprvé 

mohly volit i ženy, které dovršily 21 let141. V Severním Irsku, které nebylo v tomto ohledu tak 

progresivní, si ženy na možnost volit musely ještě pár let počkat.  

Voleb se zúčastnilo okolo 620 000 voličů, pro-Treaty SF se ziskem 239 000 hlasů, což se 

rovnalo 58 mandátům v Dáilu, volby vyhrálo. Anti-Treaty SF obdrželo 36 mandátů. Volby 

víceméně potvrdily výsledky hlasování o ratifikaci Anglo-irské dohody.142 Irský Dáil měl ve 

20. letech celkem 128 křesel, tedy k získání majority bylo potřeba 65 mandátů. Celkový počet 

křesel v dolní komoře irského parlamentu, tedy Dáil Éireann, je plovoucí. Aktuálně dle ústavy 

je dáno, že minimální poměr je jedno křeslo na 20 000 občanů, ovšem maximální klíč je 

1:30 000 občanů. Počet křesel se vypočítává před všeobecnými volbami z nejaktuálnějšího 

 
138 „Let the Irish nation judge us now and for future years.“ In COOGAN, Tim Pat. Michael Collins. 2015 str. 

307 
139 MURPHY, John A. Ireland in the Twentieth Century. 1975 str. 58 
140 GIBBONS, Ivan. Partition. How and why Ireland was didvided. 2020 str. 53 
141 MOORE, Cormac. Birth of The Border. The impact of partiton in Ireland. 2019 str. 68 
142 FERRITER, Diarmaid. A nation and not a rabble – The Irish revolution 1913-1923. 2015 str. 262 
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počtu obyvatel.143 Pro–Treaty SF bylo tedy velmi blízko úplnému ovládnutí dolní komory 

parlamentu.  

De Valera se ocitl v definitivní opozici, ovšem paradoxně z dlouhodobějšího hlediska to byl on, 

kdo nakonec vládu v Irsku vyhrál. Ačkoliv dle výsledků voleb většina obyvatel v Irsku uznala 

nový Svobodný stát (Free State) a vyjádřila mu svou podporu, neuchránilo to ostrov od 

krvavých nepokojů. Michael Collins si díky Anglo – irské dohodě opravdu podepsal svůj 

rozsudek smrti a stejně tak Artur Griffith, zakladatel původní Sinn Féin. Ani jeden z nich se 

nedožil konce roku 1922.  

Občanská válka byla ukončena příměřím v roce 1923144 a slibem de Valerovi volné ruky pro 

politickou kampaň v následujících všeobecných volbách. Konflikt statutu se nevyřešil, pouze 

se uměle „uspal“. Z rozštěpené politické scény vyrostly dvě nové strany, které jsou aktivní 

v Irsku dodnes. Anti-Treaty proud přebrala roku 1926145 de Valerova republikánská strana 

Fianna Fáil (FF,Vojáci osudu)146, zatímco rétoriku pro-Treaty převzalo nejprve uskupení 

Cumann na nGaedheal (Společesntví Gaelů), které se  později přerodilo na liberálně 

konzervativní stranu Fine Gael (FG, Irská rodina). Sinn Féin zůstalo i nadále součástí irské 

politické scény, ale díky názorovému rozštěpení a vzniku FF a FG se politicky značně 

vyprázdnilo. Začalo rapidně ztrácet na podpoře díky odlivu voličů, které přebrala právě FF a 

FG. K pádu postupně přispěla i představa SF jako politického křídla IRA.   

Collinsovo křídlo SF nebylo jediné, které slavilo ve volbách historický úspěch. Vedle nich to 

byla i Labouristická strana, která poprvé obdržela ve všeobecných volbách 21 % prvních 

preferencí. To znamenalo pro stranu 17 mandátů a Labouristé se tak roku 1922 stali třetí 

nejsilnější stranou třetího Dáilu. Bohužel již nikdy se jim nepodařilo mít tolik prvních 

preferencí ve volbách, což ale paradoxně není přímo úměrné s počtem mandátů. Obvykle 

fungovali jako tzv. pantová strana, tedy jako třetí nejsilnější za střídajícími se garniturami FF a 

FG. V roce 2011 ovšem Fianna Fáil výrazně klesla a Labouristé získali druhé místo 

v parlamentu, který byl v tu dobu pod taktovkou FG.147  

Klasické složení Dáilu Éireann v průběhu 20. století bylo téměř vždy stejné. U moci se střídala 

Fianna Fáil s Fine Gael, následovala Labouristická strana či Farmářská strana. Sinn Féin se jak 

 
143 Constitution of Ireland. 2015 str. 48, článek 16, část 2. 
144 GARVIN, Tom, 1922: The Birth of Irish Democracy. 2005 str. 32 
145 FERRITER, Diarmaid. A nation and not a rabble – The Irish revolution 1913-1923. 2015 str. 293 
146 GARVIN, Tom, 1922: The Birth of Irish Democracy. 2005 str. 31 
147 FERRITER, Diarmaid. A nation and not a rabble – The Irish revolution 1913-1923. 2015 str. 26 
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na jihu, tak na severu v parlamentu objevovalo velmi sporadicky, spíše výjimečně, a straně 

dokonce hrozil úplný zánik. Zlom nastal roku 1982148, kdy se ve všeobecných volbách 

v Severním Irsku SF dostalo opět do parlamentu se ziskem pěti mandátů. V Irské republice se 

parlamentní návrat samostatně kandidující SF konal až v roce 1997149, kdy ve volbách získalo 

jedeno křeslo pro svého tehdejšího předsedu Gerryho Adamse. Od té doby každé následující 

volby zvětšuje SF svůj počet mandátů jak v Irské republice, tak v Severním Irsku.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
148 SIAROFF, Alan. Comparative European Party Systems. An Analysis of Parliamentary Elections Since 1945. 

2019 str. 490 
149 Tamtéž str. 306 
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5. Problémy hranice 

 
„Britští vojáci položí svůj život při ochraně monobrachie, ovšem nevím, kdo bude pokládat svůj 

život při ochraně Tyrone a Fermanagh.“  

- Lloyd George, 1921150 

Paradoxně k tomu, že nejvíce usilovala o autonomii na Británii jižní část ostrova, bylo to pak 

právě Irsko severní, které jí dosáhlo dříve. Bylo sice stále součástí Velké Británie, ovšem o 

regionálních věcech již nerozhodoval Londýn. Sever se definitivně vymezil vůči zbytku ostrova 

i díky autonomnímu parlamentu, který sliboval zákon o správě Irska z roku 1920. Když král 

George V. v Belfastu slavnostně otevřel severoirský parlament nazývaný Stormont 22. června 

1921151, nečekaně se u této příležitost vyjádřil mimo jiné i k politické situaci v Irsku. Vyzýval 

obě strany k uklidnění konfliktu a snahu o mírumilovné soužití. Po podpisu a následné ratifikaci 

Anglo – irské dohody se i zbytek ostrova nově nazývaný Irský svobodný stát stal relativně 

autonomním na vládě v Londýně. Nepokoje, které provázely tyto dynamické roky (1921–

1922), měly jinou podobu na severu a na jihu. V Belfastu a Derry byly útoky motivovány 

především nábožensky, nepokoje se odehrávaly mezi katolickou a protestantskou komunitou. 

Zatímco na jihu byl cílem hlavně Dublin a Cork, ve zbytku Svobodného státu pak docházelo 

k násilnostem v menší míře. Častěji se však jednalo o irsko – britskou dichotomii nežli 

náboženské dělení. Netrvalo dlouho a v létě 1922 se nově vzniklé politické celky na ostrově 

konfrontovaly navzájem. Dělící linie byly mnohonásobné, a to jak na rovině náboženské, tak i 

politické či státoprávní. Smutnou ironií zůstával jen fakt, že původní idea rozdělení ostrova 

měla zabránit právě takovému druhu konfrontace a násilí. 152 

 

 
150 „…while British soldiers might die for the throne and empire, I don’t know who will die for Tyrone and 

Fermanagh.“ In FERRITER, Diarmaid. The Border. The Legacy of a Century of Anglo – Irish Politics. 2019 str. 

12 
151 GIBBONS, Ivan. Partition. How and why Ireland was didvided. 2020 str. 57 
152 Tamtéž str. 63 
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5.1 Komise pro hranici – Boundary Commission  

 

„…Varoval mě, že půjdu na Jih a na Sever a pak zase na Jih, ale můj cíl je na Severu, tam i 

skončím. „Jak tedy budu vědět, zda jsem na Severu či na Jihu?“ ptám se. Zasmál se a odpověděl 

„To nepoznáš.“153  

- Colm Tóibín, Bad Blood: A Walk Along the Irish Border 

Oficiálně byl poprvé předložen návrh na komisi v půlce listopadu 1921154, ta se měla zabývat 

problematikou vznikající hranice v návaznosti na odmítnutí Severního Irska participovat 

v případném celoostrovním parlamentu. Její podobu, avšak poměrně vágní, definovala Anglo-

irská dohoda v článku 12 slovy „…měla by stanovovat v souladu s názory obyvatel 

nejvhodnější ekonomické a geografické podmínky vztahů mezi Severním Irskem a zbytkem 

ostrova…“155 Začalo se ovšem ukazovat, že problém hranice se pouze oddálil, nikoliv vyřešil, 

a to díky jednání o Anglo – irské dohodě. Problematika se schovala pod odstavec pojednávající 

o tzv. Boundary Commission. Poprvé se však komise setkala až v roce 1924–1925156 a měla 

rozhodovat o konečné podobě hranice mezi Svobodným státem a Severním Irskem.  

Neměla ovšem moc velikou podporu, a to především u unionistů, kteří ji vnímali jako 

Damoklův meč, jež jim visí nad hlavou, zatímco Svobodný stát si sliboval od komise poslední 

možnost na úplné zvrácení hranice či alespoň její posunutí v jejich prospěch.157 Problém komise 

byl i ten, že Severní Irsko vnímalo své legální ustanovení zákonem o správě Irska z roku 1920, 

zatímco Irský svobodný stát byl ustanoven podpisem Anglo-Irské dohody, a to v prosinci 1921. 

Ke konkrétní podobě hranice na ostrově se ani jedna strana nehodlala vyjadřovat, nemluvě o 

násilnostech a chaosu, jež po roce 1921 v Irsku panovaly. Dalším problémem, který stál 

v činnosti komise, byla neochota Severního Irska spolupracovat, a tedy pokud by byl zástupce 

pouze za Velkou Británii a Svobodný stát, komise by nebyla usnášeníschopná.158 

Po procedurálních problémech byla nakonec komise ustanovena se zastoupením všech tří 

aktérů. Návrhy, se kterými komise přišla, by znamenaly velmi malé výměny území mezi 

 
153 „…warning me that I would go into the SOuth, into the North, into the South again and back into the North. 

„How will I know wheather I am in the North ort he South?“ „You won’t know.“ He replied, managing a gruff 

sort of smile. In TÓIBÍN, Colm. Bad Blood: A Walk Along the Irish Border. 2010 str. 22 
154 FERRITER, Diarmaid. The Border. The Legacy of a Century of Anglo – Irish Politics. 2019 str. 13 
155 „…shall determine in accordance with the wishes of the inhabitants, so far as may be compatible with 

economic and geographic conditions the boundaries between Norther Ireland and the rest of the Ireland…“ In 

Anglo-Irish Treaty, 6 December 1921. Nationalarchives.ie [online]. Dostupné z: 

http://treaty.nationalarchives.ie/wp-content/uploads/2011/12/Anglo-Irish-Treaty.pdf. str. 4 
156 GIBBONS, Ivan. Partition. How and why Ireland was didvided. 2020 str. 93 
157 Tamtéž str. 81 
158 FERRITER, Diarmaid. The Border. The Legacy of a Century of Anglo – Irish Politics. 2019 str. 32 

http://treaty.nationalarchives.ie/wp-content/uploads/2011/12/Anglo-Irish-Treaty.pdf
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Severním Irskem a Svobodným státem. Každá ze zúčastněných zemí měla své požadavky, 

ovšem jak se dalo očekávat, požadavky republikánů byly neslučitelné s požadavky unionistů a 

naopak. Na počátku listopadu roku 1925 konzervativní londýnské noviny otiskly článek, který 

měl být údajnou poslední verzí všech doporučení, ke kterým komise za svého působení 

dospěla.159 Podle Anglo – irské dohody mělo být oficiální doporučení komise směrodatné a dle 

publikovaného článku by to znamenalo novou hranici a značné ztráty území Irského 

svobodného státu.  Konkrétně se mělo jednat o zkrácení hranice a její přepsání tak, že by 

přesunula 31 219 lidí do Svobodného státu a naopak 7 594 do Severního Irska. Svobodný stát 

ani nezvážil, že by část území východního Donegalu předal Severnímu Irsku. 160   

V konečném důsledku se všichni tři aktéři shodli v prosinci 1925, že finální doporučení komise 

bude v režimu tajné archivováno a bude platit statut quo. Tedy stav hranice, který existoval od 

roku 1921. Tripartitní dohoda, toto specifikovala v zákoně, který je neformálně nazýván Zákon 

o Irském svobodném státě (Irish Free State Bill, formálně Confirmation of Agreement).161 

Tímto zákonem i Irský svobodný stát formálně uznal rozdělení ostrova na dvě části. Koncem 

roku 1925 se tzv. irská otázka přesunula z Londýna do Belfastu a Dublinu. Až do této chvíle se 

téměř 500 km (310 mílí) hranice táhnoucí se ostrovem nijak zvlášť nepodepisovala na běžném 

životě lidí v pohraničí. Jednalo se spíše o legislativní nepříjemnost. To se ovšem velmi brzo 

radikálně změnilo. Viz příloha č. 2 mapa irské pozemní hranice.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 
159 GIBBONS, Ivan. Partition. How and why Ireland was didvided. 2020 str. 113 
160 FERRITER, Diarmaid. The Border. The Legacy of a Century of Anglo – Irish Politics. 2019 str. 33 
161 GIBBONS, Ivan. Partition. How and why Ireland was didvided. 2020 str.118 
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5.2 Celní hranice 

 

Pohřební procesí přichází na hřbitov, ale je zde problém, neboť kostel je na jedné straně hranice 

a hřbitov na druhé.  

„Pár formalit“ zastavuje je celník a podává knězi deklarační kartu.  

„Nemáme co proclít, toto je pohřeb“ odpovídá kněz.  

„A co máte v té rakvi?“ vyptává se celník dál.  

„Děláte si legraci?“ 

„Nikoliv, dělám pouze svou práci.“ 

“ Jak chcete, tady v rakvi je tělo 98letého nebožtíka…teď už nás nechte projít.“ rozčiluje se 

kněz 

„Ne tak rychle. Hodláte tedy pohřbít irského občana na britském území?“ 

 „Když to říkáte takto, tak tedy ano.“ … 

„Předpokládáme tedy, že zesnulý zůstane v Británii trvale?“ 

„Pokud někdo nevynalezl zázračný lék, tak ano.“  

„Bude tedy potřebovat následující: Irský pas a v něm orazítkované vízum, které se musí ročně 

obnovovat do konce jeho ehm pobytu.“ dodává celník.  

„Odneste rakev zpět do kostela, pohřeb se odkládá!“ křičí zlostně kněz na otáčející se 

procesí.162  

Toto je úryvek ze satirické sbírky povídek s názvem Puckoon, která byla napsána v roce 1963. 

Autor zde popisuje život v malém městě, které je rozděleno v půli státní hranicí. Děj je zasazen 

do roku 1924, kdy prováděla své šetření Bounday Comission. Zároveň ale od roku 1923163 byly 

zavedeny hraniční kontroly mezi oběma státy. Hranice prochází do dnešních dní skrze rodinné 

domy, opravdu i odděluje kostel od hřbitova či předěluje silnice. Irský spisovatel Colm Tóibín 

 
162 „A few formalities sir.“ …thrusting the Custom card at the priest. „We have nothing to declare, sir this is a 

funeral.“ „What have you got in the coffin?“ „You must be joking.“ „I am not joking sir, I am merely doing my 

duty.“ „Very well. Inside the coffin is the body of 98-year-old...now let us pass!“ „Not quite finished yet, sir. You 

intend to bury an Irish citizen in what is now British territory?“ „That is true.“ „I presume the deceased will be 

staying this side permanently?“ „Unless someone invents a remarkable drug – yes.“ „Then he will require the 

following: an Irish passport stamped with a visa, to be renewed annually for the rest of his – stay.“ „Take him 

back to the church, lads – we’ll have to postpone the burial.“  In MILLIGAN, Spike. Puckoon. 1988 str. 81–82.  
163 GIBBONS, Ivan. Partition. How and why Ireland was didvided. 2020 str. 8 
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v jedné ze svých knih složené z rozhovorů s lidmi z pohraničí, zpovídá muže, jemuž hranice 

prochází domem. Spali v Severním Irsku, snídali v Irském svobodném státě. Každé ráno přišel 

pošťák nejprve ze Svobodného státu a po chvíli z druhé strany domu přišel ten ze Severu. Tak 

zněla výpověď muže.164  

Rozdělení však postihlo i legislativní aspekty státu, tvořila se nová ministerstva a úřady. Dělily 

se nejrůznější asociace či pohled na vzdělání. Na jihu dostala do správy výuku katolická církev. 

Severní Irsko se vydalo cestou pokroku, jižní Irsko spíše cestou gaelicazice. Koncept čistého 

Ira měla být budoucnost Irského svobodného státu. Drasticky se rozdělil i pohled na rodinu, 

sociální politiku či péči o matku a dítě a celkový zdravotní systém. 

Hraniční kontroly a jiný ekonomický vývoj jednotlivých států zapříčinil masivní pašeráctví 

zboží všeho druhu, a to však oběma směry. Typicky se do Severního Irska pašoval dobytek 

z jihu, pastevci stáda převáděli po nocích přes rozdělené pastviny, či další zemědělské výrobky 

byly žhavým zbožím pašovaným z jihu.  Za druhé světové války to byly např. třeba vejce a 

cukr, kterých bylo na severu nedostatek, ovšem Jih nebyl zapojen do bojů, a dokonce se 

prohlásil neutrálním státem, ačkoliv se Británie snažila o jeho zapojení po dlouhou dobu. 

Dokonce zde byly i poněkud rozpačité nabídky z Londýna na sjednocení irského ostrova, pokud 

se Irský svobodný stát zapojí do války. To však mělo dvě zásadní chyby a to rezolutní nesouhlas 

Severního Irska debatovat o sjednocení a odmítavý postoj Éamona de Valery zapojit se do 

války.165 V reakci na válečnou situaci, dokonce jedna dublinská cestovní kancelář v roce 1939 

neváhala inzerovat v Belfastských novinách Vánoční výlety plné zábavy a uvolnění pro severní 

Iry pod titulkem „Dublin nemá žádné výpadky proudu.“166 

 Na jih se naopak z počátku ze severu pašoval alkohol, později to bylo zase opačně. Drahou 

komoditou ale na jihu byl např. benzín či čaj a později třeba i elektronické zboží. Když bylo 

nějaké pašované zboží zabaveno, obvykle bylo páleno. Komická situace nastala, pokud byla 

zabavena whiskey, kterou nešlo spálit. Často se stalo, že byla zkonzumována celníky a zbytky 

byly pohřbeny do země. Tabákové výrobky, pašované ze severu, se na jihu přebalovaly do 

obalu jižních značek a dále se distribuovaly jako „jižní“. 167 V pozdějších letech je pak mnoho 

známých případů pašování antikoncepčních přípravků ze Severního Irska do Irské republiky, 

zároveň se jednalo o téměř nejžádanější pašovanou komoditu. Na hranicích probíhaly kontroly 

 
164 TÓIBÍN, Colm. Bad Blood: A Walk Along the Irish Border. 2010 str.100-101 
165 GIBBONS, Ivan. Partition. How and why Ireland was didvided. 2020 str. 131 
166 „Dublin has no BLACK – OUT!“ In FERRITER, Diarmaid. The Border. The Legacy of a Century of Anglo – 

Irish Politics. 2019 str. 46 
167 MOORE, Cormac. Birth of The Border. The impact of partiton in Ireland. 2019 str. 120 
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aut, vlaků ale i osob. Mnoho cest, které propojovaly Sever a Jih bylo označeno jako nepovolené 

a byly úmyslně ničeny, ať už tvorbou kráterů, či umístěním zátaras. Oba územní celky původně 

spojovalo 180 cest. Ty však přetínala hranice a z bezpečnostních důvodů pouze 16 z nich 

dostalo povolení pro užívání, jinými slovy na těchto „legálních“ cestách byly hraniční přechody 

a celní kontroly.168 Takový zásah do infrastruktury byl extrémně limitující pro obyvatele 

pohraniční, kteří dříve krátkou cestu, musely nahrazovat i celodenními objížďkami.169 

Mezi další problémy patřila náboženská nevraživost na ostrově. Velmi časté útoky IRA jako 

vyjádření nesouhlasu s existencí Severního Irska, ale i diskriminace na pracovním trhu. To bylo 

převážně častější v Severním Irsku, kde mnoho katolického obyvatelstva přišlo o práci. Nutno 

dodat, že v katolických oblastech naopak nechtěli zase zaměstnávat obyvatelstvo protestantské. 

Mezi lety 1920-22 dostalo výpověď 7500, tedy téměř 1/3,170 katolických pracovníků žijících na 

území Severního Irska. Nezaměstnanost severoirských katolíků byla dvaapůlkrát vyšší než u 

protestantů. Protestantský TD’s Terry Dooly dokonce řekl, že „Protestanté žijící pod 

dublinskou vládou mají méně co oplakávat než katolíci žijící pod vládou belfastskou, především 

v příhraničních hrabstvích jižního Fermanagh, jižního Tyrone či Armagh.“171 

Vcelku kuriózní případ byl pak zaznamenán v roce 1923 na jezeře Lough Foyle. Jezero leží 

mezi hrabstvím Londonderry a Donegal. Obě země se nemohly dohodnout, k jakému území 

jezero připadá. Severní Irsko tvrdilo, že hluboké vody jezera náleží jim a mělčiny patří Irskému 

svobodnému státu. V Severním Irsku byl ale na základě zákona Sunday Closing Act zákaz 

prodeje alkoholu v neděli. Naopak v Irském svobodném státě se alkohol mohl prodávat 

neomezeně, tedy i v neděli. Lodní společnost, která prováděla vyhlídkové plavby po jezeře, 

byla obviněna, že prodávala na palubě v neděli alkohol i ve chvíli kdy se ocitla ve vodách 

Severního Irska a porušovala tak zákon. Vzhledem k tomu, že se oba státy tvářily, že jezero je 

jejich nebo že přinejmenším loď byla ve vodách Irského svobodného státu, došlo na soud. Lodní 

společnost nakonec soud prohrála, ale byla penalizována ve výši pouhých dvou liber.172  

Na konci 40. let se Irský svobodný stát přerodil v Irskou republiku, a to díky zákonu Republic 

of Ireland Act 1948, kterým se stal plnohodnotně samostatným státem.  Zákon vstoupil 

 
168 FERRITER, Diarmaid. The Border. The Legacy of a Century of Anglo – Irish Politics. 2019 str. 10  
169 Pro více informací o nepovolených cestách je skvělá kniha LEARY, Peter „Unapproved Routes: Histories of 

the Irish Border, 1922-1972.“ 
170 FERRITER, Diarmaid. The Border. The Legacy of a Century of Anglo – Irish Politics. 2019 str. 22 
171 „Protestats living under Dublin rule had less to grieve about than Catholics in neighbouring South 

Fermanagh, South Tyrone and Armagh who were living under Belfast Rule.“ In FERRITER, Diarmaid. The 

Border. The Legacy of a Century of Anglo – Irish Politics. 2019 str. 24 
172 MOORE, Cormac. Birth of The Border. The impact of partiton in Ireland. 2019 str. 200  
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v platnost symbolicky 18. 4. 1949173 na Velikonoční pondělí, tedy 33 let od Velikonočního 

povstání a původního vyhlášení republiky. Nová Irská republika byla více katolická, gaelská a 

republikánská než její předchůdce Irský svobodný stát. Irsko se definitivně vymanilo ze struktur 

Velké Británie, včetně odchodu z Commonwealthu.174 Británie na to reagovala zákonem 

Ireland Act of 1949, který uznával osamostatnění území nazývané Éire, tedy Irska.  Mimo jiné 

ale zde byl článek 2., který hlásal, že „…Irská republika není součástí královských dominií, 

Irská republika ale není cizí zemí ve smyslu žádného platného zákona na území Velké 

Británie…“175 Toto prohlášení umožnovalo jednoduší fungování irských občanů na území 

Velké Británie. Rezidentům bylo dokonce umožněno volit ve volbách, a to vše ještě před tím, 

než se oba státy dostaly do struktur budoucí Evropské unie. Mimo jiné ale bylo i oficiálně 

deklarováno, že Británie se snaží ukázat určitou velkorysost, neboť Éamon de Valera se nijak 

netajil svou nechutí k Severnímu Irsku a často označoval Ulster za „cizí pevnost“ (foreign 

garrison) nebo jeho obyvatele odmítal vnímat jako Iry.176 

Severnímu Irsku bylo však garantováno, že i nadále zůstane součástí Velké Británie, a to do 

doby, než si severoirský parlament bude přát jinou cestu.177 Severní Irsko toto oficiální ujištění 

své pozice v rámci Británie uvítalo, a to především díky ještě větší sounáležitosti, která 

s Británií byla vybudována za druhé světové války. Slovy Winstona Churchilla „…pouto 

sympatie mezi Velkou Británii a obyvateli Severního Irska bylo prověřeno ohněm a teď jak se 

domnívám je nezlomné.“ 178Naopak pro Irskou republiku byla neúčast ve druhé světové válce 

velkou známkou izolace. Jejich poválečná pozice se často v literatuře přirovnává k Platónově 

jeskyni. Irská republika se nebyla schopna pohodlně adaptovat na nové světové pořádky a 

geografické změnyy, jež po válce ve světě nastaly.  

Postupem času se však mezi oběma státy začaly tvořit nejrůznější bilaterární či multilaterální 

smlouvy, které upravovaly podmínky hranice na ostrově. Ovšem díky tomu, že zboží, které 

přecházelo přes hranici, podléhalo jiným celním podmínkám, bylo hojně kontrolováno nadále. 

 
173 The Republic of Ireland Act 1948. House of Oireachtas. [online]. Dostupné z:  

https://www.oireachtas.ie/en/bills/bill/1948/19/. 
174 O’ROURKE, Kevin. A Short History of Brexit. From Brentry to Backstop 2019 str. 112 
175 „…Republic of Ireland in not part of His Majesty’s dominions, the Republic of Ireland is not a foreign 

country for the purpose of any law in force in any part of the United Kingdom…“  In Ireland Act 1949. 

Legislation.gov.uk [online]. Dostupné z:  https://www.legislation.gov.uk/ukpga/Geo6/12-13-14/41/contents. 

Článek 2 
176 MOORE, Cormac. Birth of The Border. The impact of partiton in Ireland. 2019 str. 55 
177 GIBBONS, Ivan. Partition. How and why Ireland was didvided. 2020 str. 130 
178 „…the bonds of affection between Great Britain and the people of Norther Ireland have been tempered by fire 

and are now, I firmy believe, unbreakable.“ In RUANE, Joseph a TODD, Jennifer. The dynamics of conflict in 

Northern Ireland. 1996 str. 119.  

https://www.oireachtas.ie/en/bills/bill/1948/19/
https://www.legislation.gov.uk/ukpga/Geo6/12-13-14/41/contents
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Co bylo kontrolováno méně, byly fyzické osoby a cestovní dokumenty. Zlomem ale byla Anglo 

– irská obchodní dohoda z roku 1965. Ta navazovala na unilaterální snížení cel z let 1963-64. 

Celní hranice byla na ostrově od roku 1923 až do této dohody. Hlavním bodem úmluvy pak 

bylo, že všechna cla mezi Británií a Irskou republikou budou postupně rušena. Tento proces 

měl trvat do roku 1970, to přineslo naději na výhodnější ekonomické vztahy mezi oběma 

státy.179  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
179 FERRITER, Diarmaid. The Transformation of Ireland 1900-2000. 2005 str. 542 
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6.  Brexit  

 
V roce 1973180 jak Velká Británie, tak Irská republika vstoupila do tzv. Evropského 

společenství (European Communities. EC), potažmo do Evropského hospodářského 

společenství (European Economic Community, EEC), což můžeme vnímat jako předchůdce 

dnešní Evropské unie (European Union, EU). Ta vznikla však až roku 1993 na základě 

Maastrichtské smlouvy. Britská společnost již při vstupu nebyla velice nadšena představou 

evropských struktur. Jinými slovy ekonomické výhody byly lákavé, ale snaha o tvorbu 

evropského „národa“ a pospolitosti již tolik ne. V roce 1975 bylo vyvoláno referendum o tom, 

zda by Velká Británie měla zůstat v Evropských společenstvích či nikoliv.181 Referendum 

nakonec dopadlo tak, že se 67 % obyvatel Velké Británie vyjádřilo pro setrvání a jen pouhých 

33 %182 proti setrvání. Nutno dodat, že celková účast byla poměrně vysoká. Referendum z roku 

1975 je aktuálně hojně přirovnáváno právě k referendu z června 2016 o tzv. brexitu. Zde 

si v těsném poměru britská veřejnost zvolila opuštění Evropské unie, čímž se stala historicky 

první zemí, která tak učinila. Kromě jiných institucionálních problémů, které se s odchodem 

pojí, ale znovu ožila otázka irské hranice. Té se dostalo mnoho pozornosti především proto, že 

se jedná o jedinou pozemní hranici, kterou Velká Británie sdílí s Evropskou unií.183   

6.1 Severoirský konflikt   

 

„Proboha, přineste mi velkou sklenici skotské. To je ale strašná země!“ 

- Reginald Maudling,1970184   

Problémů s irskou hranicí je hned několik, a to v různých letech a z různých důvodů. V 50. 

letech 20. století probíhala masivní akce IRA, která útočila na hraniční oblasti tzv. „Border 

Campaign“.185 Primární myšlenkou za těmito příhraničními útoky bylo zničení tamější 

infrastruktury a celkové oslabení vlády Severního Irska do takové míry, aby bylo spojení 

ostrova jediným možným východiskem. Nutno dodat, že severoirské paramilitantní jednotky 

 
180 FERRITER, Diarmaid. The Border. The Legacy of a Century of Anglo – Irish Politics. 2019 str. 84 
181 O’ROURKE, Kevin. A Short History of Brexit. From Brentry to Backstop 2019 str. 74 
182 Miller, Vaughne. The 1974-75 UK Renegotiation of EEC Membership and Referendum. Parliament.uk 

[online] 13. 7. 2015. Dostupné z: https://commonslibrary.parliament.uk/research-briefings/cbp-7253/. 
183 FERRITER, Diarmaid. The Border. The Legacy of a Century of Anglo – Irish Politics. 2019 str. 1 
184 „For God’s sake, bring me a large Scotch. What a bloody awful country!“ vyjádření britského sekretáře, 

které byl pověřen řešení krize v Severním Irsku. Toto zvolání pronesl poté, co poprvé navštívil Severní Irsko. 

„What a bloody awful country!“ the Tory story of Ireland. Independent. [online] 18. 2. 2018. Dostupné z: 

https://www.independent.ie/life/what-a-bloody-awful-country-the-tory-story-of-ireland-36609376.html. 
185 PATTERSON, Henry. Ireland’s Violent Frontier. The Border and Anglo-Irish Relations during the Troubles. 

2013 str. 1 

https://commonslibrary.parliament.uk/research-briefings/cbp-7253/
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útoky oplácely a to samé platilo pro civilní občany, kteří si vyřizovali v pohraničí účty stylem 

„oko za oko“.  Hraniční kampaň IRA ale neměla takový dosah a „úspěch“, což vedlo 

k dočasnému stažení IRA z činnosti.186 Nastala velmi krátká chvíle klidu bez bombových a 

ozbrojených útoků, a dokonce se i očekávala spolupráce mezi oběma státy a pozitivní vývoj 

roky neklidné situace na irském ostrově. K tomu však nedošlo, protože započala další, mnohem 

větší konfrontace dnes nazývaná jako konflikt v Severním Irsku (The Troubles).  

Oficiálně se uvádí, že počátek je na konci 60. let 20. století. Boje se odehrávaly především 

v Severním Irsku, útoky ale probíhaly i v Irské republice, Británii, a dokonce, byť sporadicky, 

i na pevninské Evropě.187 Jednalo se především o boj pouliční a partyzánský. Často se o 

severoirském konfliktu hovoří jako o tzv. neregulérní válce.  Zainteresovaných skupin do bojů 

bylo mnoho. Mnoho odnoží paramilitantního uskupení IRA, dále různé bojové odnože 

ulsterských obranných skupin. Ze státních složek byly zapojeny jak severoirské jednotky, tak 

ty republikánské, ale povolána byla i britská armáda.188 Ta měla původně pomoci ochránit 

katolickou menšinu, která je v počátku i velmi vítala, nadšení ale vcelku rychle opadlo a britská 

armáda nebyla v konečném důsledku spíše vítaná vůbec.189  

V hlavních rolích tedy vystupovalo katolické a protestantské obyvatelstvo, to byly základní 

strany konfliktu. Náboženská nesnášenlivost se v Severním Irsku propisovala do všech aspektů 

běžného života. Typickou nespravedlností určovanou náboženským vyznáním bylo např. 

přidělování bytů, pracovní příležitosti či nástup dětí do škol. Jednotlivé náboženské skupiny 

žily v etnicky homogenních částech města. Měly své nemocnice, kulturní centra a veškeré 

míšení bylo nepřípustné, týkalo se to i sňatků mezi katolíky a protestanty. Obecně řečeno, 

katolická menšina v Severním Irsku byla v pozici občanů druhé kategorie, což přirozeně 

vyvolávalo tření mezi oběma skupinami.190  

Právě demonstrace za nápravy křivd na katolickém obyvatelstvu a veliká agitace nechvalně 

známého protestantského reverenda Iana Paisleyho, pozdějšího vůdce Demokratické 

unionistické strany (Democratic Unionist Party, DUP), způsobila počátky konfliktu, který trval 

30 let. Reverend Paisley se zpočátku vymezoval vůči „přátelské politice“ severoirského 

premiéra Terence O’Neilla, který dělal malé ústupky vůči katolické komunitě žijící v Severním 

 
186 MAILLOT, Agnes. New Sinn Féin. Irish republicanism in the twenty-first century. 2005 str. 15 
187 FERRITER, Diarmaid. The Transformation of Ireland 1900-2000. 2005 str. 22 
188 Pro představu o zmatečnosti celé situace doporučuji film 71 (2014) režisér Yann Demange 
189 FERRITER, Diarmaid. The Transformation of Ireland 1900-2000. 2005 str.623 
190 MOODY, T. W. a MARTIN F.X. a kol. Dějiny Irska. 2012 str. 249 
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Irsku. Katolická komunita v této politice viděla veliké naděje, ale přirozeně se celá situace stala 

bodem sváru, jelikož ulsterští loajalisté nehodlali dělat žádné kompromisy s katolíky.191  

Asi nejhorším bojištěm pouličních střetů se stalo město Belfast, kde nakonec musela být 

dokonce instalována zeď, která měla oddělovat katolickou a protestantskou čtvrť. Mezi další 

velice smutnou a nejspíše nejznámější, byť ne jedinou, takto tragickou událost konfliktu patří 

tzv. Krvavá neděle (Bloody Sunday). Městem Derry (Londonderry) 30. ledna 1972 procházel 

jeden z dalších protestních pochodů. Incident se stal v momentě, kdy dav procházel nechvalně 

známou katolickou čtvrtí Bogside. Britská armáda zahájila střelbu do davu, v domnění že se 

v davu ukrývají členové IRA, kteří mají v plánu udeřit. Výsledkem bylo 13 mrtvých nezletilých 

a mnoho dalších zraněných. Krvavá neděle rozdmýchala mnoho odvetných akcí, např. i 

vypálení britské ambasády v Dublinu, ale především Británie za tento incident sklidila 

mohutnou kritiku i ve světě. Záhy se ukázalo, že podezření na činnost IRA na demonstraci bylo 

falešné. Na přelomu 21. století se dokonce znovu otevřelo vyšetřování Krvavé neděle, které 

zjistilo, že armáda spustila palbu na neozbrojený dav civilistů. Následně přišla i oficiální 

omluva tehdejšího britského premiéra Davida Camerona.192 

Po katastrofě v Derry byla vyjednána dohoda ze Sunningdale a to ke konci roku 1973. Na 

základě toho byla pozastavena činnost severoirského parlamentu Stormont a unionisté ztratili 

výraznou převahu, kterou nad katolickým obyvatelstvem měli a zároveň ztratili trpělivost 

Británie. Byla ustanovena přímá krizová vláda z Londýna a dále zde byla snaha o kooperaci 

s Irskou republikou ve věci nepokojů. Dohoda padla o rok později díky stávce a dalším 

násilnostem.193  

Mezi další nechvalně známý trend severoirského konfliktu patřily hladové protesty. Nejspíše 

nejznámější oběť hladovky byl člen PIRA (Provisional IRA) Bobby Sands, který ji zahájil 

ve známé věznici Maze nedaleko Belfastu. Sands byl dokonce v době uvěznění zvolen 

republikánským poslancem do Westminsterského parlamentu.194 Margaret Thatcherová, 

tehdejší britské premiérka, však odmítala hladovkám ustoupit. I přes všeobecné prosby o 

ukončení hladovkových protestů Bobby Sands zemřel 5. května 1982 po 66195 dnech na 

vyhladovění. Následovalo ho ještě několik dalších vězňů a nepokoje v ulicích díky tomu jen 

sílily. Sands se stal mučedníkem, bojovníkem za sjednocený ostrov, který položil svůj život pro 

 
191 MURPHY, John A. Ireland in the Twentieth Century. 1975 str. 163 
192 MELICHAR, Hynek. Spojené státy americké a mírový proces v Severním Irsku. 2017 str. 69 
193 FERRITER, Diarmaid. The Transformation of Ireland 1900-2000. 2005 str. 629 
194 MELICHAR, Hynek. Spojené státy americké a mírový proces v Severním Irsku. 2017 str. 72 
195 MAILLOT, Agnes. New Sinn Féin. Irish republicanism in the twenty-first century. 2005 str. 22 
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změnu. Okolo vězňů a obětí se tvořila aura hrdinů, to vše bylo podporováno i veřejnými pohřby 

s paravojenskými poctami, což rozdmýchávalo čím dál větší potíže. Konkrétně na Sandsův 

pohřeb přišlo okolo 100 000 lidí. Téhož roku na podzim britská vláda oznámila politiku ústupků 

v kriminalizaci vězňů a hladovek.196  

Anglo – Irská dohoda (Anglo-Irish Agreement), byla zásadním pokrokem pro vývoj v řešení 

severoirského konfliktu, ale i vztahů Irské republiky a Velké Británie. Po prvním vyjednávacím 

neúspěchu se ale nakonec podařilo podepsat 5. listopadu 1985 mezinárodní smlouvu známou 

více jako dohoda z Hillsborough. Vyjednávání byla vedena britskou premiérkou Margaret 

Thatcherovou a irským Taoiseachem Garretem FitzGeraldem.197 Stěžejním bodem úmluvy 

bylo, že Severní Irsko zůstane součástí Velké Británie, dokud si to bude přát většina jeho 

obyvatel. Otevírala se však možnost, že pokud by si většina obyvatel Severního Irska přála 

připojení k Irské republice, Británie by neměla spojení ostrova bránit. Dalším bodem byla 

obhajoba práv katolických obyvatel Severního Irska, na to měl dohlížet speciální sekretariát. 

Dublin byl ustanoven jako pozorovatel Severního Irska. Jednání bylo bilaterální mezi Británií 

a Irskou republikou, tedy o Severním Irsku bez něj. V době svého podpisu však smlouva neměla 

takovou váhu, jak by se čekalo, jednalo se ovšem o maximum toho, co šlo v danou chvíli 

vyjednat. Původní záměr ukončit nepokoje se nezdařil, neboť smlouva nebyla akceptována 

loajalisty a unionisty. Dohoda z Hillsborough ale dobře posloužila jako základ pro pozdější 

jednání v rámci mírového procesu.198  

6.2 Velkopáteční dohoda  

 

Oficiálně The Belfast Agreement, častěji však referováno jako Good Friday Agreement, neboli 

Velkopáteční dohoda. Jako již tradičně pro irský ostrov byla dohoda podepsána na Velikonoční 

pondělí a to konkrétně 10. dubna 1998.199 Dále byla v květnu téhož roku podpořena referendem 

obou celků na ostrově a vešla v platnost 2. prosince 1999200. Hlavní náplní smlouvy bylo 

ukončení Severoirského konfliktu a jednalo se o veliký krok pro mírový proces, který se vedl 

v 90. letech převážně na území Severního Irska. Od počátku konfliktu v roce 1969 do roku 1998 

bylo zaznamenáno celkem 3489201 obětí, z toho nejvyšší podíl mělo Severní Irsko, které dle 

sčítání občanů v roce 1971 čítalo pouze jeden a půl milionu obyvatel. Největší podíl na úmrtích 

 
196 RUANE, Joseph a TODD, Jennifer. The dynamics of conflict in Northern Ireland. 1996 str. 134  
197 RUANE, Joseph a TODD, Jennifer. The dynamics of conflict in Northern Ireland. 1996 str. 113 
198 FERRITER, Diarmaid. The Transformation of Ireland 1900-2000. 2005 str. 644 
199 FERRITER, Diarmaid. The Border. The Legacy of a Century of Anglo – Irish Politics. 2019 str.116 
200 Belfast Agreemnet 1998. Gov.uk [online]. Dostupné z: https://www.gov.uk/government/publications/the-

belfast-agreement. 
201 O’ROURKE, Kevin. A Short History of Brexit. From Brentry to Backstop. 2019 str. 115 
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pak měla na svědomí republikánská paramilitantní uskupení. Samotné vyjednávání bylo velmi 

komplexní a zdlouhavé. Vlastní dokument se pak dělí na dvě zásadní části. První část pojednává 

o detailech dohody mezi osmi severoirskými politickými stranami (the Multi-party Agreement) 

a druhá část v sobě nese mezinárodní dohodu mezi Britským a Irským parlamentem (the 

British-Irish Agreement). 

Z Velkopáteční dohody plyne hned několik zásadních věcí. První bylo, že Severní Irsko znovu 

potvrdilo svou „suverenitu“ v rámci ostrova. Většina obyvatel se vyslovila pro to, zůstat 

součástí Velké Británie. Británie již po několikáté přislíbila, že Severní Irsko zůstane součástí 

jejího území do doby, kdy si tak bude přát většina severoirských obyvatel. Zároveň se ale 

jednalo o jeden z prvních dokumentů, kdy Irská republika oficiálně uznala Severní Irsko jako 

součást Velké Británie. Na základě těchto prohlášení bylo ustanoveno, že tajemník pro Severní 

Irsko (British Secretary of State for Norther Ireland) může v případě zájmu vyhlásit referendum 

o setrvání Severního Irska ve Velké Británii a případného spojení s Irskou republikou. K tomu 

byla upravena i ústava Irské republiky, aby mohla i Irská republika vyhlásit referendum o 

spojení se Severním Irskem. Takové referendum je pak možné vyhlásit pouze jednou za sedm 

let.202  

V první kapitole pak najdeme (Annex A) článek 2 který deklaruje, že Belfastská dohoda 

nahrazuje Government of Ireland Act z roku 1920, jinými slovy nahrazuje zákon, který fakticky 

stvořil Severní Irsko a rozdělil tak ostrov. V další části (Annex B) článek 3 se pak pojednává o 

dlouho domáhaných změnách článku 2 a 3 ústavy Irské republiky.203 Ústava Irské republiky 

vešla v platnost roku 1937 a je platná s menšími změnami dodnes. Zásadní problém původního 

textu ústavy byl, že deklaroval „…Státní území sestává z celého Irského ostrova, jeho ostrovů 

a okolního moře.“204 Tímto prohlášením Irská republika popírala existenci Severního Irska, 

jelikož si ústavně deklarovala celý ostrov jako své území. Toto působilo téměř 50 let napětí 

mezi Velkou Británií a Irskou republikou. Spor došel tak daleko, že se obě země odmítaly 

navzájem nazývat svými oficiálními názvy. Tedy Velká Británie nazývala Irsko jako „the 

Republic of Ireland“ ačkoliv v ústavě je jako oficiální název uvedeno gaelské „Éire“ anglicky 

Ireland. Irsko zase naopak nazývalo sever „Northern Ireland“ i přesto, že oficiálně se jedná o 

„the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland“ zkráceně „Great Britain“. Jedná 

 
202 GIBBONS, Ivan. Partition. How and why Ireland was didvided. 2020 str. 133 
203 Belfast Agreemnet 1998. Gov.uk [online]. Dostupné z: https://www.gov.uk/government/publications/the-

belfast-agreement str. 3, 1. kapitola Annex A a B  
204 „…The national territory consists of the whole island of Ireland, its islands and territorial seas.“ In 

Constitution of Ireland. Původní článek 2 
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se o podobný problém pojmenování jako to, že Severní Irsko je často nazýváno nepřesně Ulster, 

což samozřejmě těžce nese Irská republika, která má na svém území zbylou část původní 

provincie Ulster, kterou rozhodně nepovažuje za Severní Irsko, byť geograficky vzato se jedná 

o severní Irsko. Až po podepsání Belfastské dohody došlo k jistému uvolnění mezi Británií a 

Irskem, které se mimo jiné i projevilo tím, že se oba státy začaly oslovovat svými oficiálními 

názvy.205 

Na toto navazují i změny článku 3 ústavy Irské republiky, zde bylo reflektováno ujednání o 

potenciálním sjednocení ostrova. Tedy v první řadě Irská republika musela ústavně uznat 

existenci Severního Irska, kterou do té chvíle popírala tvrzením o teritoriálním uspořádání 

ostrova. Když bylo oficiálně uznáno rozdělení ostrova, mohl být i článek o jeho sjednocení. 

Ten nyní říká, že „Pevnou vůlí irského národa je ve shodě a přátelství sjednotit všechny 

obyvatele irského ostrova, se všemi jejich odlišnostmi v identitách a tradicích. Uznáváme, že 

spojení Irska by mělo nastat pouze mírovou cestou, a to demokraticky vyjádřeným souhlasem 

většiny obyvatel, v obou státních celcích existujících na ostrově…“206 I britský parlament se 

vyjádřil, že pokud irský ostrov projeví přání v budoucnu se sjednotit, Westminster toto přání 

bude podporovat. Nutno však dodat, že proces změny článků 2 a 3 ústavy Irské republiky se 

neobešel bez velkých kontroverzí. Změna ústavy je pak zavedena jako tzv. 19. změna ústavy 

z roku 1998 (The Nineteenth Amendment of the Constitution)207 

Dalším důležitým prvkem Belfastské dohody je, že části pojednávající o demokratických 

institucích Severního Irska je dán velký důraz na složení mocenských struktur, vlády i 

parlamentu. „Cross-community basis“ je formulka, která trvá na zastoupení jak republikánů 

(obvykle katolíků, nacionalistů), tak unionistů (obvykle protestantů, loajalistů) a jejich společné 

sdílení moci. Obyvatelé Severního Irska se mohou přihlásit k identitě britské, irské, ulsterské 

či severoirské. Mohou se ale i hlásit zároveň k občanství irskému i britskému a dohoda slibuje, 

že by tento princip neměl být porušen případnými budoucími změnami státního zřízení 

Severního Irska. 208  

 
205 O’ROURKE, Kevin. A Short History of Brexit. From Brentry to Backstop. 2019 str.112 
206 „It is the firm will of the Irish nation, in harmony and friendship, to unite all the people who share the 

territory of the island of Ireland, in all the diversity of their identities and traditions, recognising that a united 

Ireland shall be brought about only by peaceful means with the consent of majority of the people, democratically 

expressed. In both jurisdictions in the island.“ In Constitution of Ireland. 2015 str. 4., 6. článek 3  
207 Nineteenth Amendment of the Constitution Act 1998. House of Oireachtas. [online]. Dostupné z: 

https://www.oireachtas.ie/en/bills/bill/1998/24/.  
208 Belfast Agreemnet 1998. Gov.uk [online]. Dostupné z: https://www.gov.uk/government/publications/the-
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Ačkoliv dohoda nebyla nadšeně přijata Demokratickou unionistickou stranou (Democratic 

Unionist Party, DUP) a dokonce ani otevřenější Ulsterskou unionistickou stranou (Ulster 

Unionist Party, UUP), obě strany se nakonec shodly, že se Severní Irsko potřebovalo vymezit 

vůči nepokojům a začít znovu, k čemuž bylo zapotřebí učinit i kompromisy. Pozitivní pro ně 

bylo však to, že se uchovala unie s Velkou Británií a Irská republika ústavně změnila svůj 

teritoriální požadavek na celý ostrov, což bylo rozhodně velkým trnem v oku oběma politickým 

stranám.209 

V roce 1999 byla obnovena činnost Severoirského národního shromáždění (Northern Ireland 

Assembly), jiným slovy Stormont. Od roku 1973 bylo Severní Irsko díky nepokojům řízeno 

přímo z Londýna, a na základě dohody ze Sunningdale byla činnost severoirského parlamentu 

pozastavena. Belfastská dohoda dále upravuje volební systém do Stormontu, volby mají 

probíhat za pomoci systému jednoho přenosného hlasu (STV-PR) jako je tomu i v Irské 

republice. Aktuálně je v severoirském parlamentu 90 křesel, ovšem v době Belfastské dohody 

jich bylo 108. Na základě dohody se provádí tzv. cross-community voting, tedy systém, kdy 

většina republikánů a většina unionistů zasednou společně v parlamentu. Každý z poslanců své 

křeslo spojí s nacionalistickou či unionistickou identitou. Je zde i varianta neutrální identity, 

ovšem dohoda se především soustředila na podmínku dělby moci v rámci znesvářených skupin. 

Tato opatření byla zavedena proto, aby se nestalo, že jedna skupina bude výrazně u moci a na 

základě toho perzekuovat komunitu druhou, jako tomu bylo předtím.210 Také se v dohodě 

značná část věnuje postihům za činnost na nepokojích či problematice uvězněných členů 

paramilitantních organizací. Dohoda stanovovala, že tyto polovojenské organizace se měly 

všechny do června roku 2000 rozpustit. Tento cíl se však úplně nepovedl naplnit. 

Dále se začalo pracovat na větší spolupráci mezi severem a jihem ostrova (North – South), ale 

i na spolupráci se sousedním ostrovem na bázi západ a východ (West-East), jak to nazývá 

dohoda. Belfastská dohoda dokonce zmiňuje Velkou Británii a Irskou republiku jako partnery 

v Evropské unii a členství obou zemí se připisuje zlepšení meziostrovních vztahů. Celní hranice 

na ostrově přešla do útlumu pro většinu zboží v roce 1965 a zároveň došlo k výraznému snížení 

cel. Toto bylo určitou speciální výhodou pouze mezi Irskou republikou a Velkou Británií, 

jelikož pro ostatní státy byla cla stále stejná.  

 
209 FERRITER, Diarmaid. The Border. The Legacy of a Century of Anglo – Irish Politics. 2019 str. 116 
210 Belfast Agreemnet 1998. Gov.uk [online]. Dostupné z: https://www.gov.uk/government/publications/the-

belfast-agreement část první, článek 5 a 6.  

https://www.gov.uk/government/publications/the-belfast-agreement
https://www.gov.uk/government/publications/the-belfast-agreement


60 
 

Mnozí tato malá ostrovní vítězství připisují i mimo jiné evropské integraci. Po vstupu obou 

zemí do struktur Evropské unie se spolupráce stále více prohlubovala a díky jednotnému trhu, 

který začal platit od ledna roku 1993211, se na ostrově definitivně vyřešila otázka celní hranice 

a na mnoha místech nebylo možno poznat přechod do druhého státu jinak než např. změnou 

dopravních značek. Velká Británie užívá jednotky imperiální, tedy míle, zatímco Irská 

republika užívá klasickou metrickou soustavu, tedy měří v kilometrech. Dopravní značky se tak 

výrazně liší po přejezdu hranice. Situace s hranicí na ostrově se velice posunula kupředu díky 

Belfastské dohodě, Evropské unii a jednotnému trhu. Pro obyvatele pohraničních oblastí 

odpadlo mnoho problémů, které jim znepříjemňovaly každodenní život. Nutno zmínit velké 

procento lidí, kteří denně cestují přes hranici za prací. Tato pracovní migrace oběma směry je 

v konečném důsledku výhodná pro oba státy.  

Na podporu Velkopáteční dohody bylo vypsáno referendum 22. května 1998212. Ve stejnou 

chvíli se hlasovalo v Severním Irsku i v Irské republice. Lidé mohli vyjádřit svůj názor ohledně 

toho, zdali souhlasí se změnami, které tato dohoda přinášela či nikoliv. Dohoda neměla pouze 

formálně ukončovat krvavé nepokoje, ale plynulo z ní i mnoho změn v Anglo-Irském vztahu. 

V Severním Irsku se pro podporu dohody vyjádřilo 71,12 % procent obyvatel, proti 28,88 %. 

V Irské republice byla podpora ještě vyšší, a to v poměru 94,39 % pro a pouhých 5.61 % 

proti.213 To vše značilo jediné, obrat vztahů na ostrově k lepšímu.   

6.3 Referendum o tzv. Brexitu 

 

„…faktem je, že v tuto chvíli jsme (Velká Británie a Irská republika) členy Evropské unie, a to 

v praxi znamená absenci hranice ve smyslu jakýchkoliv bariér v rámci irského ostrova...“214 

                          -           John Bruton, bývalý Taoiseach, 2016   

Velkopáteční dohoda byla určitým způsobem přelomová. Vychází z ní totiž mnoho závazků, 

které se postupně měnily v zákony v obou státních celcích ostrova. Ovšem počáteční aura lepší 

budoucnosti se začala vcelku brzy ztrácet. Problémy se sdílením moci ve Stormontu převládaly, 

což působilo parlamentní krize a bezvládí. Unionistické strany DUP a UUP nebyly schopny se 

shodnout s republikány Sinn Féin, což vedlo k mnoha krizím. V roce 2005 IRA vydala 

 
211 O’ROURKE, Kevin. A Short History of Brexit. From Brentry to Backstop. 2019 str. 118-119 
212 Belfast Agreemnet 1998. Gov.uk [online]. Dostupné z: https://www.gov.uk/government/publications/the-
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prohlášení, že všechny její aktivity se budou omezovat na demokratické a politické způsoby 

změn. Prosazování těchto změn se bude dít pouze mírovou cestou.215 V roce 2006 se muselo 

díky severoirské vládní krizi přistoupit k tzv. St Andrew Agreement, který multilaterálně 

uzavřela Velká Británie, Irská republika a severoirské politické strany, primárně dvě největší té 

doby, DUP a SF. Hlavním bodem byla obnova politické spolupráce v regionu, dohoda nakonec 

vedla k obnovení činnosti severoirského parlamentu o rok později.216  

Nutno také dodat, že Evropskou Unii zajímalo, jak nepokoji zničený severoirský region 

revitalizovat rychleji. Dokonce k tomu byly ustanoveny speciální komise, které se tímto 

speciálně zabývaly. Severní Irsko v letech po nepokojích na Evropské unii rozhodně nebylo 

škodné. V roce 2010 byla vydána zpráva Evropské komise, která sečetla, že od roku 1990 

dostalo Severní Irsko finanční pomoc ve výši 2.5 bilionu liber. 217 Severoirský region by bez 

takovéto pomoci byl jednoznačně v horším stavu a návrat k běžnému životu by byl složitější. 

6.4 Brexitová předehra  

 

Samotnému vyhlášení referenda o brexitu předcházela celá řada věcí. V úplném začátku byl 

fakt tzv. východního rozšíření EU v roce 2004. V tomto momentu přistoupila do struktur 

Evropské unie většina států, které původně náležely k východnímu bloku. Většina původních 

států EU neumožňovala okamžité výhody občanům těchto nově příchozích států, kromě tří 

zemí: Irsko, Velká Británie a Švédsko (které mělo speciální vztahy s EU, nebylo však jejím 

členem). Nové pracovní příležitosti, které se příchozím zemím otevřely v rámci pracovního trhu 

EU, měly na Velkou Británii ohromný dopad. Pro Irsko se zase jednalo o historický moment, 

jelikož poprvé mělo větší procento imigrantů než emigrantů. 218To ale přirozeně vedlo i 

k politickým změnám a vytvořil se prostor pro vzestup silně konzervativních a euroskeptických 

stran jako např. Strana nezávislého Spojeného království (United Kingdom Independence 

Party, UKIP).  

Na počátku ledna 2013 se tehdejší britský premiér David Cameron zavázal ve svém projevu, že 

pokud jeho Konzervativní strana (Conservative and Unionist Party, „Tories“) opět vyhraje 

v příštích parlamentních volbách, nechá vypsat referendum o tom, zdali by měla Velká Británie 

setrvat v Evropské unii či odejít. Konzervativní strana měla do té doby poměrně špatné 
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výsledky ve volbách a hodlala se udržet opět nahoře za každou cenu. Slib referenda se stal 

hlavním heslem voleb 2015 a mělo se jednat o odpověď na „problémy“ Británie. 219 Když ve 

volbách 2015 opravdu Konzervativní strana zvítězila, začala varianta referenda být velice 

reálná, s čímž se pojila i možnost potenciálního odchodu Velké Británie z EU. Málokdo však 

předpokládal, že Konzervativní strana dostane majoritu v parlamentu, byť těsnou. Porazila tak 

Liberální demokraty a Labouristy, kteří zaznamenali obří ztrátu mandátů. Bylo ale jisté, že 

předvolební slib o referendu bude tvrdě vymáhán a není možnost se mu vyhnout.220  

David Cameron se původně snažil britskou veřejnost uklidnit slibem, že se pokusí znovu 

vyjednávat s EU migrační podmínky pro Británii, která měla přetížený pracovní trh přílivem 

pracovníků z nových členských států. Otázkou zůstává, nakolik by takový slib byl 

aplikovatelný. David Cameron byl sám zastáncem setrvání Británie v Evropské unie, ovšem 

předvolební slib musel být splněn, a ještě ve stejném roce byl parlamentu představen zákon o 

referendu (European Union Referendum Act 2015). Tento zákon upravoval, že referendum o 

později zvaném brexitu se nebude konat později než na konci roku 2017 a nastavoval i 

podmínky, za kterých se referendum bude konat.221 

Fakt, že se referendum bude konat, již byl nezvratitelný. Situace ale vyústila ve volání po 

odchodu Velké Británie z EU a zdálo se, že takový názor má i podporu společnosti větší než se 

původně zdálo. Objevily se hned dvě kampaně pro odchod (Leave) z EU. Ta první a „oficiální“ 

s názvem „Vote Leave“ byla složena z euroskeptických poslanců z řad konzervativců, 

labouristů a severoirské DUP. Tito lidé se roky nijak netajili, že by si přáli odchod z EU. Nebylo 

tedy žádným překvapením vidět je aktivní v kampani za odchod. Vote Leave se zaměřovalo ve 

své kampani např. na prohlášení typu „Každý týden odevzdáváme Bruselu 350 miliónů liber. 

Raději než platit EU, Británie bude investovat např. do zdravotnictví (National Health Service, 

NHS) nebo do vědeckého výzkum.“ Tato prohlášení Vote Leave nejspíše proslavilo nejvíce, 

ovšem v době kampaně uváděné údaje nebyly pravdivé.222  

Druhá kampaň pro odchod z EU byla vcelku nečekaný počin, o který se postaral Boris Johnson, 

té doby velmi populární politik a starosta Londýna. Johnson se na poslední chvíli rozhodl, že 
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bude raději v „táboře“ pro odchod z EU než v tom, který podporoval setrvání Británie v EU. 

Jeho kampaň nesla název „Leave.EU“ a byla spojována s předsedou UKIP, Nigelem 

Faragem.223 Farage rozdmýchával kampaň různými způsoby, nejvíce však vešel do povědomí 

svým kontroverzním plakátem, kde byla zobrazena fronta muslimských uprchlíků, kteří 

vyčkávají na vstup do Evropy. Ikonický nápis pak hlásal „Bod zlomu“ (Breaking Point) a 

přesvědčení o tom, že EU Británii zklamala. Ta by měla odejít, aby mohla obnovit své hraniční 

kontroly. Plakát byl následně označen za rasistický a protiimigrační.224 

Kampaň, která naopak podporovala setrvání v EU (Remain), nesla název „Britain Stronger in 

Europe“. Předsedou Labouristů, kteří kampaň vedli, byl tehdy Jeremy Corbyn, který ale byl 

dlouhodobě známým euroskeptikem, což rozhodně nepůsobilo příliš přesvědčivě. Hlavním 

motivem kampaně pak byl „Project Fear“, aneb ukázka toho, že případný odchod z EU bude 

Británii ekonomicky bolet.225 Kampaň byla ale celkově vedena v záporném duchu a 

upozorňovala na špatné věci, které se budou dít, pokud Británie vystoupí z EU. Do pozadí pak 

zapadly pozitivní věci, které pro Británii vycházely z jejího členství v EU, např. jednotný trh, 

obchod, bezpečnost apod. Pravdou je, že Cameronovy výčty záporných faktů pomohly 

v kampani před referendem proti odtržení Skotska od Británie, ale pro Brexit to nebyla dobře 

zvolená taktika. Druhým zásadním problémem kampaně Remain bylo to, že téměř nijak 

nezmiňovala problém irské hranice. Severní Irsko, potažmo Irská republika, byla zmíněna 

v rámci před-brexitového souboje minimálně. A ačkoliv byl irský ostrov zanedbán v kampani 

před referendem, dostal se hodně rychle do centra dění po referendu.226   
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6.5 Výsledky referenda 

 

„Tak to tedy moc nevyšlo podle plánu!“ 

   - David Cameron, 24.6. 2016227 

23. června 2016 Bylo vyhlášeno referendum s názvem European Union Referendum 2016 

známější pod pojmem brexit odvozeného od slova Britain a exit, doslovně odchod Británie. 

Referendum mělo podobný charakter jako to z roku 1975. Tehdy se však drtivá většina rozhodla 

zůstat. Hlavní otázkou referenda o brexitu bylo, zdali by měla Británie setrvat v Evropské unii 

či odejít. V referendu mohli volit všichni občané Velké Británie, ale i Irští občané, kteří mají 

ve Velké Británii status rezidenta. Všichni voliči museli být starší 18 let. Mezi další výjimky 

těch, kdo mohl v referendu hlasovat, byli např. kvalifikovaní občané zemí Commonwealthu či 

občané žijící na Gibraltaru. Bylo zaznamenáno celkově 33 577 342228 voličů, což odpovídá 

72.2% populace Velké Británie. 

Celkový výsledek referenda dopadl poměrně děsivě, neboť ukázal na obrovskou rozštěpenost 

společnosti, kdy se 51,9 % (17 410 742) občanů rozhodlo pro odchod a 48.1 % (16 141 241)229 

pro setrvání. Je ale ještě zajímavější, podívat se na jednotlivé regiony, jaký názor v nich 

převládal. Dle regionů Anglie (53.4 % x 46.6 %) a Wales (52.5 % x 47.5 %) volilo pro odchod, 

ovšem opět zde nebyl veliký procentuální náskok mezi jednotlivými tábory. Naproti tomu 

Skotsko (38 % x 62 %) a Severní Irsko (44.2 % x 55.8 %) ve větším rozdílu volilo pro setrvání 

v Evropské unii.230 Kromě Skotska a Severního Irska také převážil názor zůstat v Evropské unii 

v hlavním městě Londýn (59.9 % pro setrvání v EU). Dále pak na Gibraltaru, kde se dokonce 

vyjádřilo 95.9 % voličů pro setrvání, což bylo nejvyšší procento zaznamenané v konkrétním 

místě pro setrvání. Z dat dále vyplývá, že vystoupit z Evropské unie si přáli obyvatelé spíše 

menších či chudších měst. Naopak větší města či města univerzitní, např. Oxford (70 %) či 

Cambridge (73 %)231, se s velkým procentuálním náskokem vyjadřovala pro setrvání.   
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Severní Irsko nemělo tak silné tendence pro setrvání v EU jako např. Skotsko, ale z 18 

severoirských volebních obvodů se jich 11 vyjádřilo pro setrvání a 7 pro odchod.232 Celkově 

ovšem Severní Irsko odejít z Evropské unie nechtělo, což se objevuje jako častý argument 

následujících problémů, které severoirský region musí díky brexitu řešit. Když se na počátku 

20. století jednalo o zákonech o samosprávě, tzv. Home Rule, objevovaly se slogany typu 

„Ulster said NO“ apod. Podobné nápisy šlo zaznamenat i v posledních letech, kdy se takto 

Severní Irsko vymezovalo vůči výsledkům referenda.  

Výsledky referenda rozhodly tak, že Velká Británie opustí Evropskou unii. Když pomineme 

nemalé problémy s vyvázáním se z dlouhodobých struktur, pro práci jsou však důležité dva 

momenty, které plynou z odchodu Velké Británie z EU. Těmi jsou důsledky 

vystoupení Británie z EU a situace okolo Severního Irska. První problém nastává s opuštěním 

prostoru jednotného trhu a celního prostoru a druhým je konec volného pohybu osob, a tedy 

přirozeným zhotovením hranice. Irský ostrov si podobnou situací již prošel. Ovšem zhotovení 

pevné hranice má hned několik problémů. Prvním je vcelku praktická překážka a to, že hranice 

dělí domy, města, silnice. Tedy zasahuje do infrastruktury tak, že v případě výstavby jakékoli 

fyzické hranice by se znemožnilo užívání okolní vybavenosti. Druhým velice zásadním 

problémem je fakt stále křehkého míru na ostrově, který by fyzická hranice mohla značně 

porušit. Třetím je situace, kdy mnoho lidí by se opět ocitlo na „špatné“ straně hranice, což 

dosavadní benevolentní nastavení např. ohledně dvojích občanství zmírňovala.  

Ačkoliv se Severní Irsko vyjádřilo pro setrvání v EU, celkový výsledek hovoří o opaku. S tím 

se vcelku rychle pojila i zajímavá otázka. Pokud si tolik procent severoirských obyvatel přálo 

setrvání, které nejspíše nebude, znamená to, že se budou hojně hlásit k irskému občanství, 

ačkoliv se cítí být Brity? Možnost dvojích občanství umožňuje právě Belfastská dohoda z roku 

1998, která ale ve své době nepočítala s tím, že by jedno občanství znamenalo být občanem EU 

a druhé občanem třetí země.  A opravdu doba po referendu zaznamenala větší nárůst žádostí o 

irské občanství. Obvykle se tak dělo z jednoho prostého důvodu, kterým bylo občanství 

Evropské unie a jeho výhody.233 Celá situace kolem brexitu pomalu, ale účinně rozklížila čtyři 

hlavní celky Británie. Paradoxně by brexit opravdu mohl v konečném důsledku podpořit 

myšlenku spojení irského ostrova, stejně tak jako více přiživit myšlenku samostatného Skotska. 

Záleží ale také na tom, zdali vnímáme brexit více optikou ekonomickou či kulturní.   
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6.6 Severoirský protokol 

 

Severoirský protokol oficiálně protokol o Irsku/Severním Irsku (Protocol on Ireland/Northern 

Ireland), neformálně znám jako tzv. „irská pojistka“ (irish backstop). Jedná se o první protokol 

v rámci Dohody o vystoupení Spojeného království Velké Británie a Severního Irska 

z Evropské unie a Evropského společenství pro atomovou energii (Agreement on the 

withdrawal of the United Kingdom of Great Britain and Norther Ireland from the European 

Union and the European Atomic Energy Community). Dohoda neformálně známá jako tzv. 

smlouva o brexitu, sepsaná mezi Evropskou unií a Velkou Británií.234   

Severoirský protokol je pak dodatek, který řeší právě problematiku Severního Irska v rámci 

brexitové situace. Jsou zde důležité tři aspekty. Vztah Severního Irska k Irské republice a 

potažmo i k Velké Británii, ale v neposlední řadě i k EU. Hned v počátku deklaruje, že všechny 

aspekty Velkopáteční dohody bude dohoda o brexitu respektovat. Hranice mezi Severním 

Irskem a Irskou republikou má speciální zacházení téměř od svého vzniku, ale Velkopáteční 

dohoda toto víceméně znovu posvětila. Jako součást mírového procesu byla hranice neviditelná, 

prosta fyzických zátaras a celních kontrol. Taková situace je ale možná za podmínky, že by oba 

státy byly členy EU.   

David Cameron, vzhledem k prohře „tábora setrvat“, okamžitě druhý den ráno po oznámení 

výsledků referenda rezignoval na svůj post premiéra. Camerona vystřídala v premiérském 

křesle Theresa May, která byla zvolena jako osoba, která má brexit dotáhnout do zdárného 

konce. Byla pověřena britským parlamentem jako hlavní vyjednavač s EU a snažila se 

s nelehkou situací, která vznikla nejen na irském ostrově, pracovat. Problém ale ležel mimo jiné 

i v tom, že pokud si Velká Británie nestihne v přechodné době vyjednat nové celní podmínky 

s EU, ovlivní to i zásadním způsobem ekonomiku Irské republiky. Irská republika a Severní 

Irsko jsou si navzájem velice důležitým ekonomickým partnerem v odbytu zboží, ale i sdílených 

služeb např. ve zdravotnictví či vodovodní síti. Pevná hranice by jim oběma značně uškodila, a 

to také proto, že díky předchozím volným podmínkám pro obchod se na ostrově vytvořil 

v určitých aspektech „celoostrovní“ trh. 235 

V roce 2016 se Enda Kenny tehdejší irský Taoiseach setkal s Teresou May, aby si oba potvrdili, 

že chtějí nechat irskou hranici otevřenou. Ovšem když byla Británie dotázaná Evropskou unií, 
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jak se chtějí vyhnout tzv. tvrdému brexitu, nebyli schopni odpovědět. Tragikomickým faktem 

je, že mezi Severním Irskem a Irskou republikou je více hraničních přechodů, než má Evropská 

unie na své východní hranici se zeměmi, které nejsou členskými státy.236  

Ve vyjednávání měla Irská republika na své straně Evropskou unii a Británie stále nebyla 

schopna říci, jak dodrží podmínky stanovené v Severoirském protokolu. Jak rozdělí Severní 

Irsko a Irskou republiku, aniž by vytvořila fyzickou hranici a jak zajistí zboží, které proudí na 

ostrově, jinými slovy, celní kontroly mezi Evropskou unií a Velkou Británií. Theresa May 

nebyla v dobré vyjednávací pozici a ničemu paradoxně nepomohly ani narychlo svolané 

všeobecné volby 2017, ve kterých konzervativci v čele s May ztratili většinu v parlamentu.237  

Celkový plán vyjednávání mezi Británií a EU měl tři hlavní pilíře „rozvodového řízení“, až 

poté se měl řešit následný vztah EU a Británie. Mezi třemi pilíři byla práva občanů, tedy jak 

bude vypadat život občanů EU na území Británie, a naopak ale i podmínky pohybu občanů. 

Dále pak finanční vyrovnání a situace kolem irské hranice. Teorie šla od obecného ke 

konkrétnímu. EU nejprve apelovala na Británii, aby vyřešila obecný pohled na hranice a cla 

s EU, čímž se dostane blíže k řešení otázky ošemetné irské hranice. V pozdější fázi vyjednávání 

ovšem EU dala jasně najevo, že jakkoliv bude Británie řešit situaci hranice s ostatními 

členskými státy, EU irská hranice rozhodně nebude precedens. Jinými slovy, EU uznala 

speciální chování vůči hranici na irském ostrově, ovšem nikde jinde. 238  

Ukázalo se, že jsou jen dvě, respektive tři možnosti, jak zajistit, aby na irském ostrově nebyla 

fyzická hranice. Velká Británie jako celek zůstane de facto v celní unii a jednotném trhu s EU 

nebo tam setrvá pouze Severní Irsko. Třetí možností, kterou Británie rozhodně nechce vidět, je 

spojení irského ostrova, což by přinejmenším znamenalo odtržení Severního Irska. Kdyby 

Velká Británie zůstala v celní a obchodní unii s EU, popřelo by to důvody původního odchodu 

z EU. Varianta setrvání Severního Irska v celní unii s EU by zase znamenala kontroly mezi 

Severním Irskem a Británií, tedy hranici v Irském moři.  

Velká Británie byla nakonec donucena vnitřním nařízením se zavázat k ochraně ostrovní 

spolupráce Sever-Jih, která je specifikovaná ve Velkopáteční dohodě, která se musela také 

dodržovat, jelikož podmínky z dohody plynoucí byly zaneseny i do Severoirského protokolu. 

Z těchto důvodů nebylo možné za žádných podmínek utvořit pevnou hranici na ostrově a bez 

 
236 O’ROURKE, Kevin. A Short History of Brexit. From Brentry to Backstop. 2019 str. 225–227 
237 Bate, Alex a kol. General Election 2017: full results and analysis. House of Commons Library. [online] 29. 

ledna 2019. Dostupné z: https://commonslibrary.parliament.uk/research-briefings/cbp-7979/ . 
238 O’ROURKE, Kevin. A Short History of Brexit. From Brentry to Backstop. 2019 str. 241 
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vyřešení „irské pojistky“ se nemohla Británie posunout do dalšího vyjednávacího stádia a 

dostala se tak do patové situace.239 S tímto dilematem se pojí i diagram známý pod názvem 

„Brexit trilemma“240 (viz příloha č.3). Jedná se o tři navzájem prolínající se sliby, které jsou ale 

paradoxně neslučitelné mezi sebou. Prvním je slib Velké Británie opustit jednotný trh a celní 

unii s EU, druhým je žádná celní hranice mezi Severním Irskem a Velkou Británií, třetím žádná 

fyzická hranice mezi Severním Irskem a Irskou republikou.  

Přechodná doba v původním formátu pro Británii znamenala, že má čas vyjednávat do jara roku 

2019. Vzhledem k tomu, že May opakovaně nedostala potřebnou podporu parlamentu pro 

dojednané podmínky s EU, a parlament dohodu o brexitu neschválil, rezignovala na svou 

funkci. V premiérském křesle ji vystřídal Boris Johnson a EU tak potřetí posunula plánovaný 

odchod Velké Británie, a to na počátek roku 2020.241  

May se snažila ukázat, že žádná dohoda (no-deal) bude pro Británii lepší než špatná dohoda, za 

kterou se považovalo dosavadní vyjednávání s EU. Boris Johnson začal jednat ve snaze 

odstranit „irskou pojistku“ z dohody o brexitu. Ukázalo se však, že dohoda o brexitu s doložkou 

o irské hranici i bez ní, stejně nemá velkou podporu jako taková.242 Brexitová dohoda nakonec 

vešla v platnost na počátku roku 2020. Tím se Británie dostala do přechodového stádia.243 Boris 

Johnson pojal svou pozici premiéra se sloganem „Get Brexit done“ neboli „Dokončeme brexit“. 

Přes různé sliby však nakonec vytvořil hranici v Irském moři, což je výsledek protokolu. Tím 

zapříčinil to, že mezi Severním Irskem a zbytkem země probíhají celní a hraniční kontroly. 

Severní Irsko prozatím zůstává v jednotném trhu a celní unii s EU. To však není dlouhodobé 

řešení a ani nemá podporu většiny britských občanů. Na to až trochu ironicky navazuje rčení 

„Irish border is a sea“ (Irská hranice je moře.). To bývá častou linkou podporovatelů 

sjednoceného irského ostrova. Jinými slovy, žádnou pevninskou hranici neuznávají, pouze 

celistvý ostrov.  

Hranice v Irském moři však rozlítila primárně pro-brexitovou severoirskou DUP, ale i 

liberálnější unionistické strany, které v celní hranici vidí ohrožení vztahu mezi Británií a 

Severním Irskem. Díky hranici totiž došlo k „odcizení“ mezi Severním Irskem a Británií, 

 
239O’ROURKE, Kevin. A Short History of Brexit. From Brentry to Backstop. 2019. str.258 
240 In O’ROURKE, Kevin. A Short History of Brexit. From Brentry to Backstop. 2019. Diagram str. 261  
241 Dohoda o vystoupení Spojeného království z EU. Evropská komise. [online] 
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jelikož každé území funguje pod jinými celními a hraničními podmínkami, Severní Irsko 

prozatím zůstává v celní zóně EU, zatímco Británie již nikoliv. Jde o vcelku ironické dělení 

vzhledem k tomu, že se tyto kontroly dějí v rámci území jedné země. Šlo však o nevyhnutelný 

krok, který Británie musela EU prozatím přislíbit, aby se dostala dál v řešení brexitu jako 

celku.244  

Demokratická unionistická strana ale na protest severoirskému protokolu opustila Stormont, 

který musel pro nefunkčnost ukončit činnost v únoru 2022, což vyústilo v předčasné volby. 

DUP se zapřísáhlo, že se do Stormontu nevrátí, dokud nebude situace severoirského protokolu 

vyřešena. Ovšem ostatní severoirské strany, Sinn Féin, Alianční strana Severního Irska 

zkráceně Aliance (Alliance Party of Northern Ireland, APNI) a Sociálně demokratická a 

labouristická strana (Social Democratic and Labour Party, SDLP) vnímají severoirský protokol 

jako nevyhnutelný kompromis pro zachování klidu na irském ostrově a zároveň uznávají 

podmínky, které byly dojednány v roce 1998 v rámci Velkopáteční dohody. DUP se však 

rozhodla pokračovat v blokování Stormontu i po volbách, čímž hrozí bezvládí v Severním Irsku 

a zadělává na další parlamentní krizi. Aktuálně odmítají participovat v tvorbě vlády se SF.245 

Velká Británie, která nebyla spokojená s výsledky brexitového vyjednávání s EU, se dva roky 

po přijetí brexitové dohody rozhodla spustit proces změn. Johnsonova vláda přišla se zákonem 

tzv. „Brexit Freedoms Bill“, který byl měl možnost upravovat podmínky vyjednané s EU, a to 

unilaterálně.246 To by mohlo znamenat i změny v severoirském protokolu. Problém, který 

Británie takto hodlá řešit, je primárně kontrola zboží mezi Severním Irskem a zbytkem Velké 

Británie. Ovšem ve chvíli, kdy by se zrušily celní kontroly na tomto koridoru, tedy hranice 

v Irském moři, jednalo by se o porušení podmínek brexitové dohody. Evropská unie je 

přirozeně proti takovému jednání a odrazuje Velkou Británii od takovéto cesty, neboť by to 

mohlo vyústit v obchodní válku či uvalování sankcí mezi EU a Británií.247 Jsou zde i upozornění 

na to, že by Británie mohla ztratit důvěryhodnost na mezinárodním poli, neboť se snaží 

jednostranně změnit dojednanou dohodu. To by zároveň znamenalo porušení mezinárodního 

 
244 Parker, Jessica, Sproule Luke. Tory leadership: What candidates think about Northern Ireland Protocol. 22.7. 
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245 NI Election 2022: Prime minister to visist NI as DUP blocks assembly. 13.5. 2022. BBC News. [online] 
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práva, což však Británie vylučuje a vnímá odlišně. Aktuálně je jisté, že se Velká Británie 

pokouší o změnu severoirského protokolu, který funguje dva roky. Zdali ale potencionální 

zákon bude mít šanci v parlamentní debatě, není prozatím jisté. Jedinou alternativou k zákonu 

momentálně je snaha vyjednávat znovu s EU změny v severoirském protokolu. K tomu se však 

EU staví skepticky.248  

V červenci 2022 ohlásil Boris Johnson rezignaci na post předsedy Konzervativní strany a 

v pozdějších měsících hodlá rezignovat i na post britského premiéra. Zde nemá tolik na výběr, 

neboť ve Velké Británii se tradičně pojí post premiéra s postem předsedy nejsilnější strany. 

Konzervativní strana nyní vnitrostranicky hledá nového kandidáta na předsedu strany, a pokud 

nedojde k volbám či jiným změnám, tak nový předseda bude i pozdějším premiérem. Zde je 

především důležité, jakým způsobem se nominanté hlásí k po-brexitové situaci, následnému 

řešení a mimo to, zdali by pokračovali v rytmu udaném Johnsonovou vládou. Finální řešení 

odchodu Velké Británie nejspíše ještě nějaký čas potrvá a těžko odhadovat, jak toto finální 

řešení bude vypadat. Jedno je ale jisté, a to jsou postupné politické změny, které se dějí jak 

v Irské republice, tak v Severním Irsku a samozřejmě i ve Velké Británii jako celku.  
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pravidla. 13.6. 2022. Česká televize [online] Dostupné z: https://ct24.ceskatelevize.cz/svet/3505167-londyn-

hodla-omezit-kontroly-zbozi-miriciho-do-severniho-irska-porusi-tim-pobrexitova. 

https://ct24.ceskatelevize.cz/svet/3505167-londyn-hodla-omezit-kontroly-zbozi-miriciho-do-severniho-irska-porusi-tim-pobrexitova
https://ct24.ceskatelevize.cz/svet/3505167-londyn-hodla-omezit-kontroly-zbozi-miriciho-do-severniho-irska-porusi-tim-pobrexitova


71 
 

7.   Sjednocené Irsko? 

 
„Anglické nesnáze se stávají irskou příležitostí.“ 249 

Ačkoliv je brexit primárně britskou politikou, závratným způsobem ovlivňuje i Irskou 

republiku. Ať už se jedná o vztah k Severnímu Irsku, ekonomickou situaci či prvotní pocity 

přehlíženého irského problému v rámci brexitu. V konečném důsledku se irský ostrov opět po 

letech dostal do centra britské politiky, zajisté k jejich opětovné nelibosti. Obyvatelé Irské 

republiky však, zdá se, vnímají vážnou situaci okolo brexitu i s trochou humoru a 

zadostiučiněním z britských potíží. To např. krásně ilustruje celostránková reklama, která se 

objevila v bulvárních novinách The Sun 1. února 2019 a ironicky reflektovala britské potíže 

s vyjednáváním Brexitové dohody. Stálo tam „Drahá Anglie, je nám líto, že poslední dva roky 

prožíváš bolest, utrpení a ponížení. Ještě dalších 798 let a budeme si kvit.“250 (Viz příloha č.4). 

Irská sázková kancelář Paddy Power objednala i mnoho billboardů a polepů na nákladní auta, 

které se různými podobnými hláškami strefovaly do Velké Británie. Celá kampaň měla velký 

ohlas u obyvatel Irské republiky, kteří se tím zdáli velice pobaveni. V této konkrétní reklamě 

se autoři odvolávají na dobu nadvlády Britů nad irským ostrovem, což, jak se s oblibou 

připomíná, bylo 800 let. 

Kromě satirických reklam, ale v posledních letech došlo i k politickým změnám jak v Irské 

republice, tak v Severním Irsku. Tradiční garnitury jako je Fianna Fail (FF) nebo Fine Gael 

(FG) začínají ztrácet a stejně tomu je tak i v případě Demokratických unionistů (DUP) či 

Ulsterských unionistů (UUP) v Severním Irsku. Naopak postupně stoupá opětovná popularita 

republikánské strany Sinn Féin.  
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7.1 Fenomén Sinn Féin 

 

„Tiocfaidh ár lá“251  

Nejstarší irská politická strana a jediná s celoostrovní působností. Původní Sinn Féin, které 

vzniklo na počátku 20. století, se po prvotním úspěchu rozštěpilo a následně téměř rozpadlo 

díky anglo-irské dohodě z roku 1921 a následná občanská válka roku 1922 věci rozhodně 

nezlepšila. Z jejího rozpadu vznikly dnešní vládnoucí strany Irské republiky Fianna Fáil a Fine 

Gael. Sinn Féin v překladu „My sami“ mělo od počátku velkou tradici politiky tzv. pasivní 

rezistence. Tato myšlenka pochází od zakladatele SF Arthura Griffitha, ten se jí doslova 

fascinoval na příkladu Maďarska v rámci Habsburské monarchie. V průběhu let od občanské 

války strana sice participovala v lokálních zastupitelstvech, ale od 30. let se jako samostatná 

strana neúčastnila voleb do Dáilu, jelikož zaznamenávala velmi strmý pokles popularity. 

Strana, která měla v jeden moment téměř všechny mandáty Dáilu, byla během pár let stranou 

bez jediného křesla a v ústraní. Úpadek strany je také do jisté míry spojován právě s odlivem 

republikánských a nacionalistických voličů k nově vzniklým stranám. 252  

Je nutné si uvědomit, že Sinn Féin bylo dlouhá léta politickým křídlem paramilitantního 

uskupení Irské republikánské armády (IRA) a to po ukončení revolučních let již v relativně 

etablovaném období bylo vcelku nepřípustné. SF jako politické straně tento fakt značně 

komplikoval opětovný vzestup společně s politikou pasivní rezistence. V 60. letech probíhala 

v rámci strany velká debata, jak uchopit politickou linku hlásající 32 hrabství, jinými slovy 

sjednocené Irsko. Mezi další klíčové téma pak náleželo rozhodování, zda přestat s politikou 

pasivní rezistence vůči parlamentům Irské republiky a Severního Irska, ačkoliv na lokální 

úrovni bylo SF stále vcelku populární a hlavně činné.253 Dalším velice zásadním problémem 

SF bylo vnitřní tření mezi částí, která se chtěla více politicky angažovat a skupinou, která více 

inklinovala k militantnímu řešení a IRA.  

Současná podoba Sinn Féin odvozuje svou činnost od roku 1970, kdy strana prošla obnovou a 

dalším štěpením, kdy se odloučilo radikální marxisticko-leninské křídlo. To se později 

přerodilo v dělnickou stranu (Worker’s Party). Toto krajně levicové křídlo pak dokonce 

 
251 „Our day will come“ -Náš den přijde. Jde o republikánské, nacionalistické provolání. Den, který přijde, má 

být den sjednoceného irského ostrova. Heslo se zpopularizovalo při severoirském konfliktu a objevovalo se na 

murálech (nástěnné malby) či politických plakátech. Bylo často provoláváno členy IRA. „Náš den přijde“ nese 

velké poselství a má silný sentimentální kontext. Např. David Bowie byl znám tím, že na koncertech v Irsku toto 

heslo provolával.  
252 MAILLOT, Agnes. New Sinn Féin. Irish republicanism in the twenty-first century. 2005 str. 7 
253 BROIN, Eoin Ó. Sinn Féin and The Politics of Left Republicanism. 2009 str. 202 
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přehodnotilo dlouhodobý cíl o sjednocení ostrova. Jednotný ostrov již nebyl vnímán pouze 

geografickou optikou, ale právě levicovější křídlo začalo vnímat sjednocení i na základě 

třídního dělení a chtělo sjednotit irský proletariát. Měli ale jen poměrně chvilkový úspěch a 

nijak zásadní vliv.254 V průběhu severoirského konfliktu byla strana primárně spojena 

v Provisional IRA (PIRA) a Official IRA (OIRA), dvě opětovně rozštěpená křídla SF. PIRA i 

OIRA byly pak v rámci nepokojů jedněmi z hlavních aktérů. Z toho plynuly ale i překážky pro 

legální politický návrat strany, jelikož po většinu dobu konfliktu byl na SF uvalen zákaz 

jakéhokoliv vysílání, a to jak ve Velké Británii, tak Irské republice. SF stále nadále zastávalo 

funkce komunálních politiků, ale stále odmítalo zasedat v parlamentu jak na severu, tak na jihu, 

a už vůbec ne ve Westmisteru.255  

V roce 1983 byl do čela Sinn Féin zvolen Garry Adams, který byl ve stejný rok zvolen i do 

Westminsteru. SF neměla svého zástupce ve Westminsteru od 50. let, jednalo se tedy o vcelku 

přelomový moment ve stranickém nastavení.256 Adams se vydal cestou reálné politiky. O tři 

roky později SF opustilo politiku pasivní rezistence pro Dáil. V 90. letech pak bylo SF pod 

vedením ikonického dua Garyho Adamse a Martina McGuinnesse, kteří se i podíleli na jednání 

okolo Velkopáteční dohody a pozdějším mírovém procesu. Sinn Féin překonala svou politickou 

smrt a opět se začala dostávat do vyšších politických sfér, a to jak v Severním Irsku, tak v Irské 

republice.  

7.2 Volební výsledky Sinn Féin 

 

Od svého úpadku ve 20. letech mělo SF v republikánském Irsku jeden malý parlamentní úspěch. 

Jednalo se však o koaličního kandidáta ve volbách roku 1957, kromě této výjimky strana nebyla 

zastoupena ve vyšší politice. Znovu zasedli samostatně v Dáilu až v roce 1997, kdy získali 

jeden mandát, ten připadl Gerrymu Adamsovi. Mezi lety 2002 až 2007 nemělo SF v Dáilu více 

než 5 mandátů. To se však zlomilo v roce 2011, kdy dosáhli na 14 a v roce 2016 obsadili 23 

mandátů.257  Poslední všeobecné volby do 32. Dáilu, se konaly v únoru 2020 a obsazovaly 160 

mandátů. Počet křesel v Dáilu je plovoucí a určuje se dle 16 článku Irské ústavy (Bunreacht na 

hÉireann). SF získalo největší počet prvních preferencí, to nakonec vyústilo v zisk 37 mandátů, 

což udělalo z SF druhou nejsilnější stranu v Dáilu a největší překvapení voleb. Vládnoucí 

Fianna Fáil, která ačkoliv ztratila 6 mandátů, získala 38 křesel a tím vyhrála volby, ovšem pouze 

 
254 MAILLOT, Agnes. New Sinn Féin. Irish republicanism in the twenty-first century. 2005 str. 15 
255 BROIN, Eoin Ó. Sinn Féin and The Politics of Left Republicanism. 2009 str. 208  
256 Tamtéž str. 26  
257 SIAROFF, Alan. Comparative European Party Systems. An Analysis of Parliamentary Elections Since 1945. 

2019 str. 306–307  
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s malým náskokem.258 FF aktuálně vládne v koalici s Fine Gael a Stranou zelených (Green 

party). Na základě toho, že Fianna Fáil je vládnoucí strana a má i post Taoiseacha, obsazuje i 

tzv. Ceann Comhairle, tedy mluvčího parlamentu. Ten technicky vzato nesmí hlasovat, odečítá 

to tak teoreticky FF jeden hlas v Dáilu. To způsobuje, že Fianna Fáil a Sinn Féin mají aktuálně 

srovnatelný počet hlasů v Dáilu a to dělá ze SF nejsilnější opoziční stranu. V čele opozice tak 

stojí dlouholetá prezidentka SF Mary Lou McDonald. Do této doby se vcelku neohroženě u 

vlády střídaly dvě politické strany, a to Fianna Fáil a Fine Gael. Obě paradoxně vznikly 

z rozpadu původní SF ve 20. letech v době štěpení irské společnosti na anti-Treaty a pro-Treaty. 

Aktuálně je však Sinn Féin očividně opět na vzestupu a předhání dnes již také tradiční FF a FG. 

V Severním Irsku je cesta Sinn Féin ještě o kousek zajímavější, než tomu je v Irské republice. 

Ve Stormontu od svého počátku až do roku 1972 tradičně vyhrávala volby Ulsterská 

unionistická strana (UUP). To ale jen zvyšovalo frustraci katolického obyvatelstva, které 

nemělo férový přístup k volbám, např. díky posouvání volebních okrsků či limitovaného práva 

volit. To mimo jiné i rozdmýchalo Severoirský konflikt. Od Velkopáteční dohody byl 

severoirský parlament znovu stvořen s podmínkou, že vláda v Severním Irsku musí být sdílená, 

tedy zastoupení v parlamentu musí mít jak protestantská, tak katolická skupina obyvatel. To 

znamená, že premiér a vicepremiér jsou z opačných náboženských skupin.259Tyto změny 

zapříčinily i změnu volebního systému, který byl z původního systému relativní většiny (First 

past the post, FPTP) změněn Velkopáteční dohodou na systém jednoho přenosného hlasu 

(Single transferable vote, STV). STV je totiž vhodnější systém pro segmentované společnosti. 

Je zde větší důraz na individuální kandidáty, a to i v rámci jedné strany, volba je tak velice 

personalizovaná.260 Severní Irsko je rozděleno na 18 volebních obvodů. Tyto obvody 

odpovídají 18 křeslům, které má Severní Irsko vyčleněno ve Westminsterském parlamentu, zde 

se tedy volí jeden kandidát za každý volební obvod. SF však pro Westminster praktikuje 

politiku pasivní rezistence a nezasedá zde, ačkoliv obvykle obsazuje malý počet mandátů. Pro 

volby do Severoirského parlamentu je však obsazováno celkem 90 mandátů, což odpovídá 5 

kandidátům z každého volebního okrsku.261  

 
258 Elections. House of Oireachtas. [online] Dostupné z: https://www.oireachtas.ie/en/elections/ 

259 How does Norther Ireland’s power-sharing government work? 12.5. 2022. BBC News. [online] Dostupné z: 

https://www.bbc.com/news/uk-northern-ireland-57583168. 
260 Belfast Agreemnet 1998. Gov.uk [online]. Dostupné z: https://www.gov.uk/government/publications/the-

belfast-agreement str.5  
261 SIAROFF, Alan. Comparative European Party Systems. An Analysis of Parliamentary Elections Since 1945. 
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První všeobecné volby, ve kterých SF od 20. let participovalo, byly v roce 1982, kdy obsadilo 

5 křesel. SF postupovalo vzestupnou řadou a to tak, že v roce 1996 získalo 17 mandátů, v roce 

1998 své mandáty zvýšilo o jeden. Ve volbách 2003 již obsadili 24 a v roce 2007 dokonce 28 

mandátů. V roce 2011 to pak byl zisk 29 křesel, 2016 a 2017 se konala ztráta jednoho a následně 

dvou křesel.262 Ovšem v posledních všeobecných volbách z května 2022 opět SF obhájilo svých 

27 křesel, tentokrát to ze SF udělalo nejsilnější stranu severoirského parlamentu, čímž od 

minulých voleb porazilo DUP, které křesla naopak ztratilo.263 Volby se v Severním Irsku konají 

poměrně často, a to z důvodu parlamentních krizí, které se zde objevují v posledních letech. Jde 

o problém sdílení moci v rámci parlamentu, jak určuje Velkopáteční dohoda. To však umožňuje 

mimo jiné i praktikovat velké obstrukce v sestavování vlády či v samotném fungování 

parlamentu.  

Sinn Féin se tímto postaralo o historický moment, protože poprvé od založení Severního Irska 

bude v čele parlamentu stát republikánská strana. V čele severoirského parlamentu by měla 

stanout víceprezidentka SF Michelle O’Neill, která byla lídryní SF těchto voleb. Úspěchy SF 

v posledních letech, jak v Irské republice, tak Severním Irsku, se připisují jejich zaměření na 

sociální politiku či řešení bytové krize.264 Sinn Féin se profiluje jako republikánská, 

nacionalistická strana, ale i jako sociálně demokratická, stojící v politickém spektru vlevo, a to 

v obou částech ostrova. Strana se také vymanila z jakéhokoliv spojení s uskupením IRA.  

Co ale hrozí v Severním Irsku nyní? Nedodržování Velkopáteční dohody o sdílené moci 

v parlamentu. SF sice vyhrálo historické vítězství, ale mělo by postavit vládu s druhou vítěznou 

stranou a tou je DUP. Ta ovšem volební prohru vnímá velmi zásadně až do té míry, že jsou zde 

náznaky další parlamentní krize, tedy neschopnost sestavit vládu, což se v Severním Irsku 

v posledních letech stalo již několikrát.265  

 

 
262 SIAROFF, Alan. Comparative European Party Systems. An Analysis of Parliamentary Elections Since 1945. 
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7.3 32 hrabství? 

 

„Ni neart go cur le chéile“266 

  - irské přísloví  

Proč je vzestup SF tak sledovaný v rámci celého ostrova? Opět je tu problematika hranice. SF 

má jako jeden z hlavních dlouhodobých programových cílů spojení irského ostrova. A jak 

deklaruje Velkopáteční dohoda a následně i upravený členek 3 Irské ústavy, spojení Irska může 

nastat pouze za předpokladu, že si to bude přát většina obyvatel v obou státních celcích na 

ostrově.  To je ale možné zjistit pouze jedinou cestou, a to vypsáním referenda (Border poll) 

v obou státních celcích. Vzhledem k tomu, že nyní je SF u vlády v obou částech ostrova, je zde 

otázka, zdali toto referendum bude opravdu vyhlášeno.267 Dle volebních výsledků poslední 

doby je znatelné, že se na ostrově mění názory občanů.  

Další proměnou, která se často v poslední době objevuje, je patová situace okolo brexitu, která 

se děje primárně vinou irské hranice, ale i snahou většiny občanů Severního Irska zůstat 

v Evropské unii. Jedná se také o velice ožehavou ekonomickou otázku, která je ale opět nyní 

podryta brexiovou dohodou. SF je prozatím opatrné s referendem o spojení ostrova, aktuální 

předpoklad je, dle Mary Lou McDonald, příprava referenda do o sjednocení ostrova do 5 let.268 

McDonald zdůrazňuje, že pro takový to krok je potřeba velká příprava, která by měla začít. 

Celková debata by se neměla rozvíjet pouze o tom, jaké budou národní symboly či hymna. 

Aktuálně se však zdá, že se debata vede na úrovni toho, jak by vypadalo např. zdravotnictví, 

školství či bytová politika ve sjednoceném Irsku.  

SF zároveň věří, že sjednocené Irsko není pouze jejich projekt, a ani by neměl být, mělo by se 

jednat o společenský konsenzus a k tomu je potřeba velká debata na mnoha úrovních. K takové 

debatě SF nyní vyzývá, neboť vnímá politické změny, které se reflektují ve volebních 

výsledcích posledních let jako vhodný čas na historickou změnu. Než se však referendum 

vyhlásí, je potřeba na základě průzkumu zjistit, zdali by si obyvatelé obou státních celků 

takovouto cestu přáli. Momentálně se ukazuje, že nepřevládá velká část obyvatel, která by si 

přála sjednotit ostrov. Avšak z politické debaty vyplývá, že k referendu dojde, ovšem jak 

 
266 „Bez jednoty není síla.“ (There is no strenght without unity). In O’ROURKE, Kevin. A Short History of 

Brexit. From Brentry to Backstop. 2019 str. 256 
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zaznívá z mnohých stran, nejprve je potřeba vést celospolečenskou debatu o důsledcích, které 

by spojení přineslo.269  
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Závěr  

 
„Rozdělení ostrova skončí, je příliš umělé na to, aby vydrželo.“  

 

     - Lord Salisbury, 1952270 

 

Diplomová práce se snažila přiblížit aspekty irské hranice. Její tvorbu, co jí předcházelo, 

doprovázelo a co samotná hranice poté znamenala pro obyvatele ostrova, pro Irskou republiku, 

Severní Irsko a v moderních dobách Velkou Británii. Jak stojí v názvu práce, nejprve jsou 

vysvětleny příčiny a poté důsledky. První kapitola se tak změřila na kořeny dělení ve 

společnosti, důvody, proč k ustanovení hranice vůbec došlo. Rozdílné identity a náboženské 

štěpení není na ostrově novinkou, bylo tedy nutné poukázat na počátek těchto rozdílů. 

Vysvětlení prvního rozkolu mezi Irskem a Velkou Británií, které se ale táhne víceméně celou 

prací. Následují další kapitoly, které se pak podrobněji věnují již modernějším dějinám a to 

přelomu 20. století a jeho následnému průběhu, který je pro irské dějiny velmi zásadní. Zde 

můžeme najít mnoho důležitých událostí, jako kampaň za irskou autonomii tzv. Home Rule, 

která v konečném důsledku položila legislativní základ rozdělení. Patří sem ale i více mystické 

prohlášení republiky v rámci Velikonočního povstání roku 1916, na které je dodnes 

odkazováno v debatách o „ideálním Irsku“. První polovina 20. století však nabídla i mnoho 

krvavých událostí, jako byla válka o nezávislost, která téměř plynule přešla ve válku občanskou. 

Velké politické změny, úpadek do té doby úspěšné politické strany Sinn Féin, a především 

tvorba Irského svobodného státu a Severního Irska. Třetí kapitola nás provedla návrhy hranice, 

problémy posouvání katolického obyvatelstva do „protestantského státu“ a naopak. Tlaky, které 

provázely rozhodování rozdělení, ale i křehké vyjednávání zapojených stran.  

Čtvrtá a pátá kapitola zdůrazňují reakce rozdělených entit na ostrově, etablování nových 

státních celků. Osobně shledávám pasáže o celní hranici velmi zábavné, neboť v literatuře je 

možno dohledat mnoho kuriózních případů, které popisují pašování zboží nejrůznějšího druhu 

a to velmi vynalézavými způsoby. Ačkoliv nutno dodat, že situace v pohraničí rozhodně 

idylická nebyla a život lidí se díky hraničním kontrolám velice zkomplikoval, a to nejen kvůli 

nim, ale např. i kvůli výraznému omezení cest, železnic či mostů. Jinými slovy, lidé mnohdy 

museli podnikat nezanedbatelné objížďky, aby se dostali na jednu z mála „legálních cest“. 

 
270 „I said that partition was going to come to an end, that it was too artificial to last.“ In FERRITER, Diarmaid. 

The Border. The Legacy of a Century of Anglo – Irish Politics. 2019 str. 55 
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Kapitolami jsou také proloženy volební výsledky zásadních voleb té doby. Obsazování nově 

vniklých parlamentů či vyjednávání nechvalně známé Anglo-irské dohody, která fakticky 

stvořila Irský svobodný stát.   

V dalších kapitolách se již dostáváme do 60. let 20. století k významu hranice v kontextu 

politické situace doby. Nespokojenost s rozdělením a perzekuce katolického obyvatelstva 

v Severním Irsku rostla, až vyústila v Severoirský konflikt. Formální ukončení konfliktu tzv. 

Velkopáteční dohodou pak položilo nový základ politických, ale i společenských nastavení 

v Severním Irsku. Smírčí mechanismy mezi protestanty a katolíky a velká pomoc Evropské 

unie uvedla region do většího klidu, než tomu tak bylo do té doby. Ovšem celá situace okolo 

brexitu tento křehký klid Severního Irska značně ohrožuje.  

Práce se pak věnuje i tomu, co předcházelo samotnému vyvolání hlasování o brexitu, jeho 

průběhu a opět hlavně důsledkům, o které se brexit postaral. V následujícím jednání figurují 

pak čtyři hlavní aktéři, což se z počátku zdálo překvapivé. Změny se však netýkaly pouze Velké 

Británie a Evropské Unie, ale i Severního Irska a Irské republiky. S tím souvisí i často 

zmiňovaná tzv. irská pojistka, která jako součást severoirského protokolu zakazuje pevnou 

hranici na irském ostrově. Vzhledem k tomu, že smlouva o brexitu se zavázala dodržovat 

podmínky Velkopáteční dohody, je opravdový hlavolam, jak dodržet podmínky odchodu 

z Evropské unie, uspokojit požadavky vlastních občanů, ale i sousední Irské republiky a 

v neposlední řadě, jak nerozdmýchat citlivé téma. 

Irská hranice. Rozdělení irského ostrova. To jsou spojení, která se v práci vyskytují téměř 

neustále. Jak ale chápat irskou hranici? V průběhu historie je vidět neurčitost, s jakou je hranice 

definována. Je takovým prázdným signifikantem, kdy si každý představuje pod hranicí něco 

jiného. Republikáni se dlouhodobě upínají ke sjednocenému Irsku, ostrovu bez hranice a vidí 

v ní „nevítaného hosta“, unionisté zase naopak vnímají hranici jako důkaz své soběstačnosti a 

propojenost s Velkou Británií. Velká Británie by po brexitu ráda viděla hranici pozemní a 

pevnou, neboť by to zjednodušilo její odchodové vyjednávání, Evropská unie však nikoliv.   

V posledních dvaceti letech bylo možné přejít hranici mezi Irskou republikou a Severním 

Irskem nespočetněkrát, aniž by si člověk všiml, že se ocitnul na území jiného státu. To vše bylo 

možné díky Velkopáteční dohodě, která hranici zneviditelnila. Do té doby byl přechod hranice 

komplikovaný, posetý mnohými kontrolními stanovišti, jak celními, tak vojenskými. Hlídaná 

hranice se stala minulostí, kterou všichni rádi nechali za sebou, ale díky výsledkům brexitového 

referenda se také možná jedná o novou budoucnost. 
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Brexit a vzestup Sinn Féin pak rozdmýchává na ostrově názory okolo spojení ostrova. Sinn 

Féin, jakožto jediná politická strana, která funguje v obou státních uskupeních na ostrově, 

vnímá spojení jako svůj dlouhodobý politický cíl. Strana je aktuálně na politickém vzestupu a 

vytrvale pracuje s roztříštěnou společností. Dalším podpůrným faktem je i to, že Severní Irsko 

jako území hlasovalo při brexitu pro setrvání v EU. Irská republika zase opět nachází 

nezanedbatelnou podporu Sinn Féin po letech úpadku. Mary Lou McDonald, lídryně SF, je 

přesvědčena o tom, že nyní je vhodný čas začít debatu o možnosti spojení. Upozorňuje však na 

nástrahy, které to ponese, a na nutnost zapojení do debaty co nejvíce lidí, vzhledem k závažnosti 

tématu. Debata o spojení má nelehký úkol, a to ujasnit si nejen podobu výsledného státu, který 

by vznikl, ale především vyřešit problém náboženský a problém národní identity. Spojovat 

obyvatele, kteří se etnicky cítí být Brity, Severoiry či Iry, je nelehký úkol. Tuto rozmanitost 

posvětila Velkopáteční dohoda, která je dle mnohých dobrým základem pro vyjednávání o 

spojení. Problém ovšem nastává v tom, že ani samotná dohoda není plně dodržována, což je 

možno vidět např. na parlamentních krizích v Severním Irsku.  

Příčiny vzniku hranice jsou historicky dané a v práci osvětlené. Prvotní důsledky umístění 

hranic bylo možné zkoumat více kriticky díky odstupu času, který nyní již máme. Ovšem 

důsledky dlouhodobé? Bude konečná fáze spojení ostrova? Úplně odstranění hranice nebo 

naopak její opětovné zpřísnění? Vyvolají takovéto změny násilnosti, jako tomu bylo 

v minulosti? Co by znamenalo potenciální odtržení Severního Irska pro Velkou Británii? Dle 

příslibu ve Velkopáteční dohodě by Británie odtržení neměla bránit, pokud si bude separaci přát 

většina obyvatel Severního Irska. To všechno jsou otázky, na které nyní není možné 

jednoznačně odpovědět. Jedno je ale vcelku jisté, irská hranice opět vstoupila do centra dění, 

stejně jako debata o spojení, která dle mého názoru brzy započne. Vyhlášení referenda o spojení 

se však asi ještě dlouho nedočkáme. Podle průzkumů není v Irské republice ani v Severním 

Irsku aktuálně většina obyvatel přesvědčena o spojení, ovšem procenta ve prospěch spojení 

pomalu rostou. V končeném důsledku to však budou právě obyvatelé ostrova, kteří rozhodnou, 

zdali ke spojení dojde či nikoliv. Já osobně si myslím, že referendum zažiji, ovšem jeho 

výsledek si netroufám odhadnout.  
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