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1.1. Anotace 

Bakalářská práce „Irská otázka v éře konzervativní vlády Margaret 

Thatcherové a Johna Majora“ se zabývá důleţitými událostmi v irském 

mírovém procesu, které se odehrály v období vlády těchto dvou britských 

konzervativních premiérů mezi lety 1979 a 1997. Tyto události jsou spojeny 

s názory politiků a jejich reakcemi na podstatné události, posouzen je 

taktéţ vliv konzervativní tradice a názorové změny vlády v průběhu těchto 

18 let. 

1.2. Annotation 

Bachelor thesis “The Irish Question in the Era of the Conservative 

Government of Margaret Thatcher and John Major” is focused on the main 

events in the Irish peace process taking place in the time of the 

government of these two conservative prime ministers between 1979 and 

1997. These events are also matched with the opinions of the politicians 

and their reactions to the events, considered is also the influence of the 

conservative tradition and the opinion changes of the government during 

these eighteen years. 

1.3. Klíčová slova 

Severní Irsko, Ulster, Margaret Thatcherová, John Major, IRA, mírový 

proces, Anglo-irská dohoda, PIRA, konzervativní vláda 

1.4. Keywords 

Northern Ireland, Ulster, Margaret Thatcher, John Major, IRA, peace 

process, Anglo-Irish agrément, PIRA, conservative government 
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5. SEZNAM ZKRATEK 
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Military Command 
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vojenské velení 

DUP Democratic Unionist 

Party 

Demokratická 

unionistická strana 

INLA Irish National Liberation 

Army 
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IRA Irish Republican Army Irská republikánská 

armáda 

OIRA Official Irish Republican  

Army 
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republikánská armáda 

PIRA Provisional Irish 

Republican Army 

Prozatimní irská 

republikánská armáda 

SDLP Social Democratic and 

Labour Party 

Sociálně demokratická 

a labouristická strana 

RUC Royal Ulster 

Constabulary 

Královská ulsterská 

policie 

UDA Ulster Defence 

Association 

Ulsterská obranná 

asociace 

UDUP Ulster Democratic 

Unionist Party 

Ulsterská demokratická 

unionistická strana 

UFF Ulster Freedom Fighters Ulsterští bojovníci za 

svobodu 

UKUP United Kingdom 

Unionist Party 

Unionistická strana 

Spojeného království 

UPUP Ulster Popular Unionist 

Party 

Ulsterská lidová 

unionistická strana 

UU Ulster Unionist Ulsterský unionista 
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Party 

Spojená ulsterská 
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6. ÚVOD 

6.1. Úvod do tématu 

Irsko a jeho vztah k Velké Británii je sloţitou problematikou, která má 

kořeny hluboko v historii. Ve 20. století události s ní spojené způsobily 

mnoţství politických rozporů ale i násilných konfliktů. Rozdělení ostrova na 

dvě části, na jiţní, která se stala samostatným státem, na severní, jeţ se 

stala tzv. Severním Irskem spojeným s Velkou Británií formou unie v roce 

1921 (The Road to Northern Ireland, 1167 to 1921 z www1), přineslo 

mnoţství otázek a problémů. Hlavním tématem se stal spor mezi unionisty, 

kteří se snaţili zůstat ve spojení s Velkou Británií, a republikány, kteří 

prosazovali spojení ostrova do jedné republiky, nezávislé na Velké Británii. 

Tuto názorovou neshodu navíc vyhrotilo formování paramilitantních 

organizací v obou táborech, které se snaţily dosáhnout svých politických 

cílů formou násilí a teroristických útoků. Tyto neshody vyústily aţ do 

otevřeného střetnutí mezi těmito skupinami nazývaného jako tzv. Nepokoje 

(Troubles), které jsou datovány od roku 1968 do roku 1998, kdy byla 

podepsána tzv. Belfastská, nebo taktéţ Velkopáteční dohoda2 (Bew, 

Gillespie, 1999). 

Podstatnou část tohoto období vládla ve Velké Británii nepřerušovaně 

Konzervativní strana, kterou vedla v letech 1979 aţ 1990 premiérka 

Margaret Thatcherová a v letech 1990 aţ 1997 John Major. Programem 

Konzervativní strany je dlouhodobě prosazování tradičních hodnot a lpění 

na udrţení tradice, charakterizuje ji tedy nesouhlas s přerušování vazeb 

s obyvateli území, které patřilo do tzv. „Britského impéria“3, coţ se projevilo 

například na tradičně silné vazbě k unionistickým stranám v Severním Irsku. 

Ačkoliv vztah Konzervativní strany a unionistických stran prošel v průběhu 

                                        
1  The Road to Northern Ireland, 1167 to 1921 z www: 
http://www.bbc.co.uk/history/recent/troubles/overview_ni_article_07.shtml (27. 4. 2010) 
2  Název (Good Friday Agreement) podle data podpisu 10. Dubna 1998, zřídka taktéţ 

nazývána jako Stormontská dohoda. 
3  Tento termín byl pro Velkou Británii a její území pouţíván minimálně do začátku 60. let, 

kdy došlo k výraznému osamostatňování kolonií. 
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20. století jak fází vřelých vztahů (Smith, 2006, 70 – 103), tak jejich 

ochlazením, svých hlavních myšlenek se nevzdala a stále hlásala 

úctu tradičním „britským“ hodnotám a cílům. Politika však není proces, 

který se odehrává ve vakuu, a tedy ani přesvědčení vládní strany nemusí 

stačit, pokud se dostane do střetu s organizacemi pouţívajícími násilí jako 

prostředek k prosazování svých politických cílů. 

6.2. Základní výzkumné otázky 

Cílem bakalářské práce nazvané „Irská otázka v éře konzervativní vlády 

Margaret Thatcherové a Johna Majora“ je tedy analyzovat a zhodnotit toto 

období a zodpovědět tři hlavní otázky. Jaké události a politické procesy byly 

v tomto období nejpodstatnější a vedly k největšímu pokroku v řešení 

severoirského problému? Samozřejmě nepůjde jen o charakteristiku 

událostí, které vedly k pozitivnímu řešení problému, ale i analýzu událostí, 

které mírové řešení prodluţovaly. Druhou otázkou je, jak na tyto události 

reagovali hlavní představitelé britské politické scény, zda v těchto jednáních 

či událostech spatřovali úspěch či neúspěch. Poslední otázkou, kterou se 

tato bakalářská práce pokusí zodpovědět, je, zda se britská konzervativní 

vláda v tomto období drţela svého trendu a tradice a svými kroky se ji 

nevzdalovala, či naopak zda toto dlouhé období nepřineslo zvrat 

v konzervativní politice, který by na počátku málokdo očekával.  

6.3. Struktura práce 

Bakalářská práce je rozdělena do čtyř hlavních částí. V první, úvodní části 

charakterizuji základní vstupní údaje, které jsou nezbytné pro další detailní 

analýzu. Bude se jednat především o nastínění událostí a konsekvencí 

problému, jeţ se udály ve 20. století, východiska, pozici a vztahy 

konzervativní vlády k unionismu a jeho zástupcům v průběhu 20. století, 

a stručnou charakteristiku aktérů, kteří se aktivním způsobem zapojili do 

procesů v Severním Irsku. 
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Druhá část bakalářské práce bude věnována období vlády premiérky 

Margaret Thatcherové. Toto období bylo spojeno s velkým počtem 

teroristických útoků, včetně útoků na premiérku a osoby jí blízké, 

hladovkami republikánských vězňů i Anglo–irskou dohodou z roku 1985, 

která měla vyřešit násilí a přiblíţit k sobě republikánsky a unionisticky 

smýšlející obyvatelstvo. Jak se tyto události podepsaly na politice a zda 

měly vliv na sblíţení obou komunit, tím se zabývá druhá kapitola. 

Třetí část se zabývá obdobím, kdy byl premiérem Velké Británie John Major.  

Období vlády tohoto premiéra bylo ve znamení tzv. rozhovorů Brooke-

Mayhew, snahy o zapojení demokratických stran do tvorby plánu budoucího 

řešení Severního Irska, rozhovorů Johna Huma s Gerry Adamsem (zástupci 

Sociálně demokratické a labouristické strany a Sinn Féin, kteří se snaţili 

najít společné moţnosti spolupráce) ale také důleţitých dokumentů, jako 

např. Deklarace z Downing street či Rámcové dokumenty. Velmi 

podstatnou událostí se stal klid zbraní, který vyhlásila IRA v roce 1994. 

O tom, jak tyto události ovlivnily mírový proces a jak se na ně dívaly 

tehdejší politické špičky, je kapitola třetí. 

V závěrečné, čtvrté kapitole bude nejdříve provedeno shrnutí hlavních 

událostí a myšlenek, jeţ byly deskriptivní metodou popsány a analyzovány 

v předchozích kapitolách, na coţ naváţe odpověď na výzkumné otázky. 

6.4. Zdroje a podklady práce 

Problematikou Severního Irska se zabývá relativně velké mnoţství 

literatury, vydané především v anglickém jazyce, většinou se však tyto 

práce věnují komplexně celé problematice, nebo mírovému procesu či 

teroristické organizaci IRA. Z anglických publikací bych vyzdvihl obsáhlé dílo 

autorů Paula Bew a Gordona Gillespieho z Belfastské univerzity, kteří 

v knize „Northern Ireland: a chronology of troubles 1968 – 1999“ podali 

rozsáhlý přehled událostí, které se v souvislosti se Severním Irskem 

v těchto letech udály. Prací, která je zaměřena pouze na období mezi roky 
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1979 a 1997 a to čistě pohledem na Konzervativní stranu je stať Brendana 

O„Learyho s názvem „The Conservative Stepwardship of Northern Ireland, 

1979 – 1997: Sound-bottomed contradictions or Slowly learning?“. Existuje 

ale taktéţ několik publikací, které se tuto otázku, většinou velmi obecně, 

snaţí dokumentovat v českém jazyce. Z česky vydaných titulů je zajímavou 

prací například „Konflikt v Severním Irsku“ od Jana Franka. Další čeští 

autoři, jako například Martin Kovář se této problematice taktéţ věnují, 

avšak z jiného pohledu a jinému období. 

Vzhledem k tomu, ţe období je relativně aktuální, je moţné nalézt velké 

mnoţství pramenných zdrojů na internetových stránkách. Ať uţ se jedná 

o informační portál Ulsterské univerzity na adrese http://cain.ulst.ac.uk/, na 

němţ je moţné nalézt velké mnoţství dokumentů, dat, ale i analýz, nebo 

o stránky britského ministerstva pro záleţitosti Severního Irska 

http://www.nio.gov.uk/ či portál poskytující výsledky voleb ve Velké Británii 

http://www.election.demon.co.uk/. Dalším zdrojem, vhodným především 

pro pochopení atmosféry a inspiraci pro práci, byl server 

www.youtube.com, na kterém je nahráno mnoţství dobových 

videonahrávek, svědectví politiků i běţných občanů. 

6.5. Komentář k projektu bakalářské práce 

Bakalářská práce prošla od sepsání jejího projektu velkým vývojem, bylo 

tedy nutné uzpůsobit strukturu a v jednom bodě i její obsah. Došlo k tomu 

z důvodu bliţšího pochopení problému, ale především za cílem zachování 

jasné struktury a dodrţení určité obsahové normy, která odpovídá rozsahu 

bakalářské práce. 

V první části, v úvodu projektu bakalářské práce jsem navrhl bod 1.1. 

„Kořeny irského nacionalismu“, tento bod jsem vypustil jednak z důvodu 

obsáhlosti této otázky, která není pro úzce zaměřené téma zcela podstatná 

a svým případným zjednodušením by byla spíše kontraproduktivní. První 

část jsem naopak rozšířil o bod 7.6., ve kterém charakterizuji stručně hlavní 

http://cain.ulst.ac.uk/
http://www.nio.gov.uk/
http://www.election.demon.co.uk/
http://www.youtube.com/
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aktéry, coţ je pro toto téma velmi relevantní a vhodné pro uvedení do 

tématu. Tato kapitola byla původně uvedena jako bod 2.4. 

Druhou část, stať, jsem rozdělil vzhledem k obsáhlosti na dvě části, kapitola 

8 se tedy zabývá obdobím vlády M. Thatcherové a kapitola 9 obdobím vlády 

Johna Majora. Body 2.3. „Důleţité milníky ve vztazích“ a 2.5. „Irská 

republika a její role“ jsou obsaţeny v těchto kapitolách v rámci jednotlivých 

témat, jimţ se věnují. Prakticky jedinou tematickou změnou v projektu 

bakalářské práce je absence bodu 2.6. „Ekonomická a sociální otázka 

vývoje Severního Irska“, který po zváţení všech aspektů není zcela 

podstatný a relevantní pro toto téma a opět by jeho detailní analýza pojala 

více prostoru, neţ je pro bakalářskou práci nutné a očekávané. 

Závěrečná část práce je beze změn, jelikoţ se jedná o shrnutí tématu 

a zodpovězení výzkumných otázek. 
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7. IRSKÁ OTÁZKA VE 20. STOLETÍ 

Počátek 20. století byl pro irskou otázku velmi důleţitý a proběhlo mnoţství 

změn, které na dlouhou dobu ovlivnily nejen ţivot obyvatel Irska. 

Předpokladem pro tyto změny byla mimo jiné tzv. politika „Home Rule“, 

jejíţ snahou bylo maximální přenesení pravomocí z centrálního parlamentu 

na místní organizace. Tuto politiku zastávala především Irská parlamentní 

strana a podporovalo ji republikánsky přesvědčené obyvatelstvo, které 

převládalo na většině území ostrova. Snahy o realizaci „Home Rule“ se 

vyskytovaly především za vlády liberálního premiéra Williama E. Gladstona, 

který představil dva zákony o Home Rule, ani jeden z nich však nebyl přijat, 

výsledkem těchto snah se stal především fakt, ţe se irská otázka dostala do 

centra zájmu britské politiky (The Road to Northern Ireland, 1167 to 1921 

z www4, Kovář, 2004, 66). Opozice proti této politice a jejím projevům měla 

své kořeny především v severovýchodní části Irska, ve které převládali 

obyvatelé protestantského vyznání (viz mapa příloha 1.1.). Protestanti 

preferovali pevný svazek s Velkou Británií a jakýkoliv pokus o přesun 

pravomocí parlamentu z Westminsteru se jim zdál být nebezpečným 

vzdálením od Velké Británie. 

7.1. Republikanismus a vznik Svobodného irského státu 

O další zákon o Home Rule se postarala Asquithova liberální vláda v roce 

1912, ani v tomto případě se však nedočkali republikáni úspěchu, i přes 

přijetí zákona parlamentem nebyl aplikován z důvodu počátku války 

a zvýšeného výskytu násilí v Irsku, především pak při Velikonočním 

povstání. Tento zákon přiznávající Irsku autonomii vstoupil v platnost po 

vypuknutí války v roce 1914, předcházely mu mohutné protestní akce ze 

strany unionistů. Z důvodu vypuknutí války bylo provedení odloţeno, 

vstřícnost k republikánům se však britské vládě vyplatila, neboť umírnění 

irští republikáni pod vedením Johna Redmonda podpořili britskou armádu 

                                        
4 The Road to Northern Ireland, 1167 to 1921 z www: 

http://www.bbc.co.uk/history/recent/troubles/overview_ni_article_04.shtml (27. 4. 2010) 
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vysláním svých vojáků. Naopak radikální republikáni seskupení v „Irském 

republikánském bratrstvu“5 se pokoušeli spojit s Němci, nicméně ti jim slíbili 

pouze jednu zásilku zbraní určenou k povstání, kterou však během dopravy 

do Irska zabrali britští vojáci. V roce 1916 tedy došlo k povstání, jeţ bylo 

vedeno spíše díky oddání myšlenkám neţ zbraním, bylo ale potlačeno. 

Povstání však splnilo jiný úkol, vzhledem k tomu, ţe byli popraveni jeho 

vůdci, dokázalo zmobilizovat občany a Britové vyhlásili výjimečný stav, 

působilo tedy především emočně a z dlouhodobého hlediska bylo povstání 

pro republikány spíše vítězstvím a stalo se symbolem boje za nezávislost. 

Dalším, kdo z povstání těţil, byla Sinn Féin, republikánská strana zaloţená 

roku 1905. Její podpora společně s probíhajícím povstáním rostla 

a v prvních poválečných volbách do parlamentu v prosinci 1918 získala 73 

ze 105 křesel určených pro Irsko (Frank, 2006, 33). Poslanci zvolení za tuto 

stranu se však rozhodli nevstupovat do parlamentu a vytvořili vlastní 

parlament v Dublinu – Dáil. Protoţe nebyla nezávislost potvrzena na 

Versailleské mírové konferenci, začala za ní bojovat protiprávními cestami 

(krádeţe a útoky na britské veřejné činitele a policisty) do té doby ne příliš 

známá Irská republikánská armáda (IRA)6, (Frank, 2006, 21 – 35). 

Neúnosnost situace se pokusil vyřešit David Lloyd George čtvrtým zákonem 

o Home Rule v roce 1920. Tento zákon rozdělil Irsko na 26 jiţních hrabství, 

ve kterých převaţovalo katolické vyznání a která se stala britským 

dominiem, a 6 hrabství severovýchodních, jeţ zůstala jako autonomní 

součást Velké Británie. Jiţnímu hrabstvím, později Irskému svobodnému 

státu, Lloyd Goerge „nabídl pochybné ujištění, ţe ke spojení s Ulsterem, 

který mezitím přijal autonomii v rámci unie s Británií, dojde o několik let 

později po výroku hraniční komise, jenţ znemoţní jeho samotnou 

existenci.“ (Frank, 2006, 34), (The Road to Northern Ireland, 1167 to 1921 

                                        
5 Tajná organizace,jejím cílem byla irská samostatnost a měla napojení na členy 
stejnojmenné organizace v USA 
6 IRA – Irish Republican Army 
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z www7, dále také Extracts from the Government of Ireland Act, 23 

December 1920 z www8) Tento krok rozdělil i samotné republikány. 

Radikálnější část republikánů (zastoupení měla především v IRA) se ale 

nehodlala smířit se statutem dominia a rozděleným ostrovem a to mělo za 

následek dva roky probíhající občanskou válku mezi roky 1921 – 1923. 

I přesto byl tento krok důleţitý pro irskou samostatnost a podle Sinn Féin 

se Irsko odtrhlo od dědictví britské invaze z roku 1169 a následného 

koloniálního zřízení (History z www9). 

7.2. Severní Irsko a Svobodný Irský stát 

Občanskou válku mezi radikálními a umírněnými republikány v letech 1921 

– 1923 vyhráli umírnění, útoky ale časem opět nabíraly na síle. Meziválečná 

léta byla pro irskou společnost náročná, Severní Irsko však bylo 

podporováno finančně a hospodářsky Velkou Británií, zatímco Irský 

svobodný stát na tom byl ekonomicky ještě hůře. Rozdíly byly však i mezi 

samotnými obyvateli Severního Irska. Katoličtí obyvatelé zastávali spíše 

hůře placené a méně odborné práce, coţ vyvolávalo sociální nepokoje, 

které byly ještě umocněny hospodářskou krizí na začátku 30. let. V tomto 

období také došlo ke změně ústavy v roce 1937, kterou se Irský svobodný 

stát stal prakticky nezávislým. Tato ústava obsahovala také problematické 

články 2 a 3, které charakterizovaly Irsko jako stát na území celého ostrova 

a jako cíl si dávaly propojení obou oblastí (Severního Irska a Irského 

svobodného státu). Tyto články později způsobovaly rozbroje (Frank, 2006, 

40 – 42, Constitution of Ireland (original text) z www10). 

V průběhu druhé světové války zůstalo jiţní Irsko jako jediné neutrální, 

pouze IRA se snaţila o spojenectví s Německem a podporovala ho 

                                        
7 The Road to Northern Ireland, 1167 to 1921 z www: 

http://www.bbc.co.uk/history/recent/troubles/overview_ni_article_07.shtml (27. 4. 2010) 
8 Extracts from the Government of Ireland Act, 23 December 1920 z www: 

http://cain.ulst.ac.uk/issues/politics/docs/goi231220.htm#1 (27. 4. 2010) 
9 History z www: http://www.sinnfein.ie/history (27. 4. 2010) 
10 Constitution of Ireland (original text) z www: 

http://en.wikisource.org/wiki/Constitution_of_Ireland_%28original_text%29 (27. 4. 2010) 
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bombovými útoky na britské cíle. Severní Irsko se naopak pro Velkou 

Británii stalo důleţitým spojencem, který jí poskytoval přístavy, coţ na 

jednu stranu oblast hospodářsky podpořilo, na stranu druhou se Severní 

Irsko stalo obětí bombardování. 

Poválečná léta nepřinášela ţádná velká překvapení. Irsko roku 1948 

vystoupilo z Commonwealthu, stalo se Irskou republikou. Mezi katolíky 

v Severním Irsku byla stále větší nezaměstnanost neţ mezi protestanty 

a byly na horších pozicích, coţ zvyšovalo napětí mezi komunitami. To bylo 

dále prohlubováno ovlivňováním majetkového cenzu pro volby, coţ mělo za 

následek velmi malé zastoupení katolických obyvatel v městských 

zastupitelstvech. Velká Británie stále trvala na svém spojení se Severním 

Irskem, jak doloţila vydáním zákona o Irsku v roce 1949 (Frank, 44 – 49). 

7.3. Nepokoje a konec autonomie Severního Irska 

Významné zvýšení teroristické aktivity republikánů bylo opět moţné vidět 

ke konci 60. let. Nepokoje, které vypukly v srpnu 1969 v Derry11, se začaly 

oproti ostatním rychle šířit. Na pochodu Oranţistů12 k výročí bitvy u řeky 

Boyne zasáhly po provokacích jednotky Královské ulsterské policie13 (RUC) 

proti pochodujícím a způsobily několikadenní boj. Tyto nepokoje se dále 

prohlubovaly a jejich vyvrcholením se stala tzv. Krvavá neděle (Bloody 

Sunday) 30. ledna 1972, při níţ zabily vojenské jednotky 13 neozbrojených 

civilistů (Political impact of Bloody Sunday z www14). 

Z důvodu pokračujících nepokojů se tedy britská vláda rozhodla, ţe po 50 

letech zruší parlament ve Stormontu a tím tedy zruší dosavadní autonomii 

Severního Irska. Následným vydáním Ústavního zákona Severního Irska 

(Nothern Ireland Constitution Act), přenesla vláda Velké Británie výkonné 

pravomoci na Severoirské shromáţdění (Northern Ireland Assembly), do 

                                        
11 Severoirské město nedaleko západní hranice s Irskou republikou 
12 Protestantská organizace, která podporuje myšlenky unionismu  
13 RUC – Royal Ulster Constabulary 
14 Political impact of Bloody Sunday z www: 

http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/northern_ireland/1788990.stm (28. 4. 2010) 
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nějţ proběhly v květnu 1973 první volby. Nejvíce hlasů obdrţely 

unionistické strany, dále získaly několik křesel strany SDLP, Vanguard 

a Alliance (Northern Ireland Constitution Act 1973 z www15, dále také 

Northern Ireland Assembly Elections 1973 z www16). Situace však v roce 

1973 dospěla k tomu, ţe se britská vláda poprvé od rozdělení ostrova 

rozhodla k jednání v Sunningdale pozvat i představitele Irské republiky. 

Výsledkem byla Dohoda ze Sunningdale (Sunningdale Agreement, prosinec 

1973), jejíţ hlavním cílem byla spolupráce mezi unionisty a nacionalisty, 

která měla být zajištěna prostřednictvím Irské rady (Council of Ireland). 

Proti tomuto dokumentu se nejvíce stavěli unionisté, kteří v něm viděli 

předávání pravomocí Irské republice a zbavování se odpovědnosti britské 

vlády. V reakci na ratifikaci této dohody propukla v roce 1974 stávka 

Ulsterské rady dělníků, která byla provázena násilnostmi a oběťmi na 

ţivotech. Tyto stávky měly za následek pád tehdejší unionistické vlády 

vedené Brianem Faulknerem a tím i pád Sunningdalské dohody (The 

Sunningdale Agreement (December 1973) z www17, Frank, 2006, 100 – 

108). 

7.4. Labouristická vláda 1974 – 1979 

Dalším pokusem o vyjednávání o budoucí pozici Severního Irska byl Ústavní 

konvent (Constitutional convention), který v roce 1974 ustanovila 

labouristická vláda Harolda Wilsonana, na něhoţ měl velký vliv ministr pro 

záleţitosti Severního Irska Merlyn Reese,  Volby do tohoto konventu 

proběhly v roce 1975 a staly se jasným vítězstvím pro unionistické strany, 

které získaly 46 ze 78 křesel (Northern Ireland Constitutional Convention 

Elections 1975 z www18). Rozloţení sil a následné diskuze však nebyly 

                                        
15 Northern Ireland Constitution Act 1973 z www: 
http://cain.ulst.ac.uk/hmso/nica1973.htm (28. 4. 2010) 
16 Northern Ireland Assembly Elections 1973 z www: 
http://www.ark.ac.uk/elections/fa73.htm (28. 4. 2010) 
17 The Sunningdale Agreement (December 1973) z www: 

http://cain.ulst.ac.uk/events/sunningdale/agreement.htm (28. 4. 2010) 
18 Northern Ireland Constitutional Convention Elections 1975 z www: 

http://www.ark.ac.uk/elections/fc75.htm (28. 4. 2010) 
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nakloněné k nalezení společného stanoviska unionistů a SLDP, konvent byl 

tedy v březnu 1976 rozpuštěn. Poslední léta labouristické vlády byla sice 

stále pod tlakem teroristického násilí, nicméně ve sféře politiky v Severním 

Irsku se jednalo o dobu relativně klidnou bez větších zvratů 

a institucionálního vývoje (Frank, 2006, 109 – 115, dále také Loughlin, 

2004, 101 – 111). 

7.5. Konzervativní strana a irská otázka ve 20. století 

Názor Konzervativní strany na problematiku Severního Irska, respektive 

Ulsteru je spojen především s pojetím unionismu, potaţmo spolupráce 

s unionistickými stranami. Zrod Irského svobodného státu v roce 1921 byl 

svědkem určitého obratu ve smýšlení strany. Zatímco do té doby byl 

unionismus vnímán jako unionismus geografický (teritoriální), odtrţením 

jiţní části ostrova přineslo redefinování tohoto pohledu, který se od té 

chvíle začal zaměřovat na obyvatele ţijící v jednom státu, tedy ve Velké 

Británii (Evans, 1998, 1).  

Dlouhodobý vztah Konzervativní strany k unionismu a jeho zástupcům na 

irské straně popisuje Arthur Aughey19. Podle něj konzervativci 

a unionistické strany dlouhodobě spolupracují především z toho důvodu, ţe 

staví na společných myšlenkách, kterými je „společný závazek k tradičním 

hodnotám (k Unii, k britskému „stylu ţivota“), k tradičním cílům (armáda, 

národní bezpečnost) a tradičním povinnostem (ochrana ţivota a vlastnictví 

britských občanů), (Smith, 2006, 73). 

I kdyţ tyto strany stavěly na podobných hodnotách, došlo v průběhu 20. 

století k určitým změnám názorů a změně vztahů mezi jejich zastánci. 

V roce 1922 konzervativci jasně vyjadřovali názor, ţe stojí za unií a nemají 

zájem na jejím rozbití. zhledem k tomu, ţe se jednalo o hlavní cíl 

unionistických stran, nacházely spolu tyto strany široký prostor pro diskuzi 

a spojenectví. Na počátku 20. století, včetně období po rozdělení Irska, bylo 

                                        
19 Profesor politologie na Ulsterské univerzitě, mezi jeho spisy patří například „The Politics 

of Englishness“. 
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toto spojenectví velmi těsné, poslanci Konzervativní strany prohlašovali, ţe 

jsou připraveni podporovat unionisty ve veškerém jejich jednání (Smith, 

2006, 70), v průběhu let však docházelo k postupnému odcizování mezi 

stranami a těsnější spolupráce probíhala především v období před volbami. 

Zvýšený zájem o Severní Irsko projevila Konzervativní strana opět pod 

vedením Winstona Churchilla, kdy se Belfast stal důleţitým přístavem. 

V období po světových válkách se nicméně zájem o problematiku Ulsteru 

opět zmenšoval a spolupráce mezi stranami se zhoršovala. Konzarvativci 

stáli za unionistickým přesouváním volebních hranic20 v Severním Irsku za 

cílem optimalizace výsledků pro unionistické strany, (Frank, 2006, 64, dále 

také Northern Ireland The Plain Thruth z www21), ale především na straně 

unionistů, kteří posilovali svými zástupci Konzervativní stranu ve 

Westminsteru, docházelo ke zklamání. 

Konzervativní strana v poválečných letech redefinovala své stanovisko 

z jednostranné obrany unie na obranu „většinového názoru“. Další poměrně 

důleţitou událostí, která ovlivnila postoj konzervativních politiků vůči 

Severnímu Irsku, se stala dekolonizace, která byla velmi intenzivní 

především v 50. a na počátku 60. let, a která tím pádem rušila původní 

vazby a podle Smithe „vyprazdňovala“ konzervativní politiku k bývalému 

impériu (Smith, 2006, 80). Kritickým momentem ve vztahu k unionistickým 

stranám se však stal počátek 70. let a především pak rok 1973, kdy se 

konzervativci s unionisty názorově střetli v otázce Dohody ze Sunningdale. 

Zatímco Konzervativní strana tuto dohodu obhajovala a snaţila se tím 

přimět unionisty a nacionalisty k jednání, unionisté byli jednoznačně proti 

ní. Tato událost se posléze stala bodem velké změny ve vztazích mezi 

Konzervativní stranou a unionistickými stranami. 

                                        
20 Přesouvání volebních hranic nebo-li gerrymandering je posouváním hranic volebních 

obvodů za cílem zvýšení zastoupení ve volených institucích a vyuţívá se při něm daného 

typu volebního systému. 
21 Northern Ireland The Plain Thruth z www: 

http://cain.ulst.ac.uk/events/crights/pdfs/csj179.pdf (5. 5. 2010) 
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Jemnou změnou ve vztazích však byla opět volba nové předsedkyně 

Konzervativní strany Margaret Thatcherové, která své názory prezentovala 

například na obědě s ulsterskými unionisty v červnu 1978. V něm unionisté 

ocenili, ţe měla zájem na posilování svazku mezi Velkou Británií a Severním 

Irskem a zrovnoprávnění zastoupení Severního Irska v parlamentu ve 

Westminsteru (Speech to Ulster Unionist Council (business lunch) 

z www22). 

7.6. Aktéři v Severoirské otázce 

Základním rozdělením, kterým mohou být utříděny funkce jednotlivých 

aktérů v této problematice, je jejich zapojení na výkonu moci, tedy jejich 

účast v parlamentu či jiných zastoupeních. Tímto rozdělením rozumíme 

politické strany, které mají své zastoupení v jednotlivých orgánech, a na 

druhou stranu paramilitantní teroristické organizace, které své cíle 

prosazovaly násilnými prostředky. Druhým faktorem, který ovlivnil 

především aktéry aktivně participující na politické scéně, je jejich 

geografická příslušnost, za prvé jsou to političtí aktéři působící v Severním 

Irsku a za druhé ve Velké Británii, respektive v parlamentu ve 

Westminsteru. Jako třetí teritorium by mohla být pojata Irská republika, 

ačkoliv zde existují rozdílné názory a přístupy k řešení (např. existence Sinn 

Féin s jednotnou strukturou po celém ostrově), z pohledu tohoto textu však 

nuance mezi těmito aktéry nejsou příliš důleţité a v průběhu práce bude 

podstatnější vystupování oficiálních zástupců tohoto státu. Aktérů, kteří se 

podíleli na severoirské otázce v průběhu času, bylo samozřejmě více, na 

tomto místě jsou charakterizováni pouze ti, kteří byly pro období 1979 aţ 

1997 nějakým způsobem významní. 

7.6.1. Severní Irsko 

Zásadní štěpná linie v severoirském prostředí probíhala mezi tendencí 

setrvat v unii s Velkou Británií (unionisté) a snahou získat nezávislost 
                                        
22 Speech to Ulster Unionist Council (business lunch) z www: 
http://www.margaretthatcher.org/speeches/displaydocument.asp?docid=103715 (1. 5. 

2010) 
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a znovu sjednotit Irsko (nacionalisté). Tato štěpná linie byla navíc posílena 

tím, ţe většina unionistů je protestantského vyznání, zatímco většina 

nacionalistů je vyznání katolického. 

Lídrem mezi unionistickými stranami byla Ulsterská unionistická strana 

(UUP)23, která dlouhodobě patřila mezi unionistické strany s nejlepšími 

volebními výsledky24, zároveň se jednalo o stranu umírněnější, která se 

účastnila většiny mírových jednání. Jejím předsedou byl od roku 1979 do 

roku 1995 James Molyneaux a mezi lety 1995 a 2005 David Trimble 

(Leaders of the party since 1905 z www25). Radikálnější unionistickou 

stranou byla Demokratická unionistická strana (DUP)26, jejíţ vůdcem byl jiţ 

od jejího zaloţení v roce 1971 Ian Paisley (Democratic Unionist Party: 

A brief History z www 27). Obě dvě strany jsou si programově velmi blízké, 

rozdíl mezi nimi je ale například v tom, ţe ve většině případů má DUP blíţe 

ke spojenectví s paramilitantními organizacemi a pouţívání násilí jako 

donucovacího prostředku neţ UUP (Connolly z www28).  

Ačkoliv pro unionistické strany je svazek s Velkou Británií podstatným 

faktorem, není to tak zcela u jejich voličů. Jak uvádí ve své stati Connolly, 

unionisté se v první řadě identifikují jako severní protestané (Northern 

Protestant) a aţ v druhé řadě jako loajalisté (loyalty), (Connolly z www29). 

Na „druhém břehu“ vynikají taktéţ dvě strany. První nacionalistickou 

stranou je Sociálně demokratická a labouristická strana (SDLP)30, která je 

opět umírněnější, mezi nacionalistickými stranami nejvýraznější a volebně 

                                        
23 Ulster Unionist Party, Michael Connolly nazývá tuto stranu Oficiální unionistickou stranou 

(OUP) 
24  Pouze ve volbách do Evropského parlamentu získávala více hlasů Demokratická 

unionistická strana (DUP) 
25 Leaders of the party since 1905 z www: http://www.uup.org/the-party/history/leaders-
of-the-party-since-1-05.php (2. 5. 2010) 
26 Democratic Unionist Party 
27 Democratic Unionist Party: A brief History z www: 

http://www.dup.org.uk/pdfebook/DUPhistory/Flash.html#/4/ (2. 5. 2010) 
28 Connolly z www: http://cain.ulst.ac.uk/issues/politics/docs/connolly.htm (5. 5. 2010) 
29 Connolly z www: http://cain.ulst.ac.uk/issues/politics/docs/connolly.htm (5. 5. 2010) 
30 Social Democratic and Labour Party 
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nejúspěšnější. První lídrem této strany byl Gerry Fitt, kterého jiţ v roce 

1979 nahradil John Hume a poté byl předsedou strany aţ do roku 2001 

(Our history z www31). SDLP byla stranou, která se více podílela jak na 

mírovém procesu, tak například na diskuzích Nového irského fóra (New 

Ireland Forum). Radikálnější z nacionalistických stran byla Sinn Féin, která 

byla svými silnými vazbami na paramilitantní Irskou republikánskou armádu 

diskvalifikována z mnohých jednání. Jejím lídrem byl do roku 1983 

Ruairí Ó Brádaigh, po něm převzal vedení Gerry Adams. Ve volbách Sinn 

Féin tradičně obdrţela menší počet volebních hlasů, z mírových jednání 

však byla většinou vyloučena právě kvůli jejím vazbám na teroristické 

organizace. 

Ačkoliv je severoirská společnost velmi polarizovaná, i na zdejší politické 

scéně našla uplatnění politická strana, která neodpovídá bipolárnímu 

rozloţení politické scény. Tou stranou je Alliance, která je ochotna podílet 

se na řešení sdílení pravomocí (power-sharing) a je připravena 

spolupracovat s oběma stranami konfliktu. Volební výsledky této strany 

v období mezi lety 1979 aţ 1997 se pohybovaly pod 10 %, do Evropského 

parlamentu byl preference strany ještě menší (Connolly z www, Northern 

Ireland Elections z www32). 

7.6.2. Velká Británie 

Kromě výše zmíněných stran zastupujících přímo Severní Irsko byl pro 

řešení otázky důleţitý názor taktéţ samotných britských stran. Východiskům 

a názorům Konzervativní strany je věnován prostor na jiných místech, proto 

je zde shrnuta pouze krátce pozice Labouristické strany, toho času druhé 

nejsilnější. Labouristická strana dlouhodobě prosazovala myšlenku 

spojeného Irska v dlouhodobém horizontu, dokládá to například výsledek 

labouristické konference ze dne 29. září 1981, kde strana odhlasovala, ţe 

bude agitovat za „sjednocené Irsko“ (Bew, Gillespie, 1999, 157). Pro irské 

                                        
31 Our history z www: http://www.sdlp.ie/index.php/about_sdlp/our_history/ (2. 5. 2010) 
32 Northern Ireland Elections z www: http://www.ark.ac.uk/elections/ (2. 5. 2010)  
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nacionalisty byla Labouristická strana tedy jasně bliţší, neţ Konzervativní 

strana (Abstracts on Organisations - 'L' z www33). 

7.6.3. Teroristické nátlakové skupiny 

Politické dění však kromě samotných politiků v období konzervativní vlády 

ovlivňovaly především paramilitantní skupiny, jejichţ atentáty připravily 

o ţivot stovky obyvatel především Severního Irska, útoky však byly 

prováděny i na území Velké Británie a Irské republiky. I v tomto případě se 

skupiny dělily podle toho, zda šlo o unionisty či nacionalisty. 

Největší unionistickou paramilitantní organizací je Ulsterská obranná 

asociace (UDA)34, mnohdy provádějící své útoky pod názvem Ulsterští 

bojovníci za svobodu (UFF)35, další byla například Ulsterská dobrovolná 

armáda (UVF)36. ('Political Groupings in Northern Ireland' by Michael 

Connolly z www37, dále také A history of the UDA z www38) 

Počátky nejznámější nacionalistické organizace Irské republikánské armády 

(IRA)39 jsou spojeny s obdobím Velikonočního povstání a vzniku 

samostatného irského státu, na konci 60. let 20 století však došlo k jejímu 

rozdělení na Oficiální irskou republikánskou armádu40, která se později 

přejmenovala na Dělnickou stranu41 a byla velmi ovlivněna marxismem 

a Prozatimní irskou republikánskou armádu (PIRA)42, dosahující svých cílů 

tradičními prostředky IRA, tedy bombovými útoky, vraţdami, loupeţemi 

atd. Právě tato odnoţ byla později v úzkém spojení se stranou Sinn Féin 

                                        
33 Abstracts on Organisations - 'L' z www: http://cain.ulst.ac.uk/othelem/organ/lorgan.htm 

(2. 5. 2010) 
34 Ulster defence Association 
35 Ulster Freedom Fighters 
36 Ulster Volunteer Force 
37 Connolly z www: http://cain.ulst.ac.uk/issues/politics/docs/connolly.htm (5. 5. 2010) 
38 A history of the UDA z www: 
http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/northern_ireland/8442746.stm (2. 5. 2010) 
39 Irish Republican Army 
40 Official Irish Republikan Army 
41 Workers„ Party 
42 Provisional Irish Republican Army 
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a její člen Gerry Adams byl zvolen v roce 1983 do parlamentu43. Mezi další, 

významem však méně podstatné nacionalistické paramilitantní organizace 

patřila například Irská národněosvobozenecká armáda (INLA44), která se 

rekrutovala z radikálních členů odštěpené Oficiální irské republikánské 

armády (Connolly z www45, Organisation Responsible for the death 

z www46, dále také Who are the INLA z www47). 

                                        
43 V práci je dále pouţíván výraz IRA (pokud část není přesnou citací autora, který pouţívá 
termín PIRA) i pro oficiálně nazývanou Prozatimní irskou republikánskou armádu. Jak mezi 

politiky, tak v literatuře (např. Gillespie, Hennessey) je tento název ve většině případů 

pouţíván, jelikoţ tato organizace svými myšlenkami a především činy navazuje na původní 
nerozštěpenou Irskou republikánskou armádu. 
44 Irish National Liberation Army 
45 Connolly z www: http://cain.ulst.ac.uk/issues/politics/docs/connolly.htm (5. 5. 2010) 
46 Organisation Responsible for the death z www: 

http://cain.ulst.ac.uk/sutton/tables/Organisation_Responsible.html (2. 5. 2010) 
47 Who are the INLA z www: 

http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/northern_ireland/8301380.stm (15. 5. 2010) 
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8. MARGARET THATCHEROVÁ A JEJÍ VLÁDA 

Nástupce Harolda Wilsona James Callaghan měl od převzetí moci v roce 

1976 velmi těţkou pozici. Prošel několika doplňovacími volbami, které 

způsobily, ţe jeho vláda se musela opírat o podporu Liberální strany, bez 

níţ by nebyla schopná získat většinu. Zhoršující se ekonomické podmínky, 

upadající vztahy labouristů s odbory a konec podpory od Liberální strany 

mezi občany nebudily pozitivní ohlasy. Všeobecně se očekávalo, ţe volby 

budou vyhlášeny na podzim roku 1978, to však premiér Callaghan popřel. 

Neudrţitelná situace vedla aţ k tzv. „Zimě nespokojenosti“ (Winter of 

Discontent) na přelomu let 1978 a 1979, jeţ byla charakteristická velmi 

rozšířenými stávkami napříč společností. Tato situace nahrávala 

Konzervativní straně v čele s Margaret Thatcherovou, jejíţ podpora sílila 

a 28. 3. 1979 vyhlásila hlasování o důvěře vládě, která neobstála. Hlasování 

o jeden hlas vyhrály opoziční síly a premiér James Callaghan vyhlásil volby 

na 3. 5. 1979 (Fajmon, 1999, 66 – 67). 

8.1. První premiérské období Margaret Thatcherové 

V prvních vítězných volbách v roli předsedkyně Konzervativní strany získala 

M. Thatcherová 43,9 % hlasů a za to 339 křesel v parlamentu, z celkových 

635. Labouristická strana získala 36,9 % a 269 křesel. Z dalších, pro irskou 

otázku relevantních stran, získala strana UU (Ulster Unionists)48 5 křesel, 

SDLP získala 1 křeslo, UUUP (United Ulster Unionist Party)49 také 1 křeslo 

a UDUP (Ulster Democratic Unionist Party)50 3 křesla. Tento stav zaručil 

straně M. Thatcherové většinu, se kterou mohla pohodlně vytvořit vládu 

(General Election Results 1885 – 1979 z www 51). 

Vztah k Severnímu Irsku a jeho otázce byl však formován jiţ před těmito 

vítěznými volbami. Měsíc před nimi byl zabit (ve vozovém parku dolní 

                                        
48 UU – Ulster Unionists 
49 UUUP – United Ulster unionist party 
50 UDUP – Ulster Democratic Unionist Party 
51 General Election Results 1885 – 1979, z www: 

http://www.election.demon.co.uk/geresults.html (17. 4. 2010) 
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sněmovny) její velmi blízký spolupracovník a přítel Airey Neave. Útok na něj 

provedla Irská národně osvobozenecká armáda. V prvních okamţicích 

vládnutí M. Thatcherové, v srpnu 1979, byl zabit další z blízkých 

spolupracovníků premiérky Lord Mountbatten. K tomuto útoku, stejně jako 

k zabití 18 britských vojáků v ten samý den se přiznala IRA (British security 

policy in Northern Ireland, 1995, 91). Ještě tentýţ den se premiérka 

vyjádřila k  úmrtí Lorda Mountbattena, ale také k útočníkům, kteří atentát 

provedli. Jednoznačně odsoudila násilí, které útočníci spáchali, a přislíbila, 

ţe Británie vynaloţí veškeré úsilí, aby se viníci dostali před soud. 

Jednoznačně deklarovala, ţe není moţné pokoušet se o dosaţení politických 

cílů násilnými metodami a Spojené království povede válku proti terorismu 

do té doby, neţ vyhraje (Written Statement on Warrenpoint and 

Mountbatten murders z www52, dále také Written Statement on the murder 

of Lord Mountbatten z www53).  

Tyto události ji dovedly k první návštěvě Severního Irska v úřadu 

premiérky, během které navštívila vojáky a Belfastskou radnici 

(Thatcher,1999, 47 dále také Thatcher - Thirty Years On z www54) Dále 

také oficiálně deklarovala svůj postoj k terorismu a oznámila nová 

bezpečnostní opatření poté, co se poprvé sešla s irským premiérem 

(Taoiseach) Jackem Lynchem (Fajmon, 1999, 162). Oba státníci se shodli 

na nutnosti zlepšení vztahů mezi oběma státy a předeslali schůzku na 

ministerské úrovni během třech týdnů, která měla zrevidovat snahy a jejich 

dopad. Dále také probrali moţnosti uspořádání Severního Irska, u nichţ se 

shodli na vhodnosti vývoje směrem k větším pravomocím obyvatelstva, 

irský premiér potvrdil, ţe by tento krok byl vhodným pro obě komunity ţijící 

                                        
52 Written Statement on Warrenpoint and Mountbatten murders z www: 
http://www.margaretthatcher.org/speeches/displaydocument.asp?docid=104135 (17. 4. 

2010) 
53 Written Statement on the murder of Lord Mountbatten z www: 

http://www.margaretthatcher.org/speeches/displaydocument.asp?docid=104134 (17. 4. 

2010) 
54 Thatcher - Thirty Years On z www: 

http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/northern_ireland/8226806.stm (17. 4. 2010) 
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v této oblasti. Podle svých zápisků však premiérka neviděla ţádnou vůli 

v nápravných opatřeních, zklamala ji i reakce amerických Irů, kteří i přes 

spáchané násilí pokračovali v dotacích zbraní a peněz irským nacionalistům 

(Thatcherová, 1996, 48 dále také Joint Statement by the Prime minister 

and the Taoiseach issued from 10 Downing Street at 18.15 on Wednesday 

5 September 1979 z www55). 

8.1.1. Počátky vlády M. Thatcherové a dění v Severním Irsku 

Důleţitou událostí, kterou navštívilo okolo 300 000 lidí, se stal první den 

návštěvy papeţe Jana Pavla II., kdy proběhla mše ve městě Drogheda, 50 

km severně od Dublinu. Papeţ ve své řeči usiloval o konec násilí a snahu 

o mírové dosaţení svých politických cílů (1979: Pope calls for peace in 

Ireland z www56). V reakci na tyto myšlenky však IRA prohlásila, ţe „není 

jiná moţnost, neţ vyhnat ďábla bojem“ (Bew, Gillespie, 1999, 136). V plánu 

premiérky byla taktéţ návštěva města Armagh v Severním Irsku, k níţ ale 

nakonec nedošlo. Dokumenty mluví o tom, ţe důvodů bylo více. Vatikánští 

pozorovatelé upozorňovali na nedostatečnou přípravu a bezpečnostní 

opatření, která provázela návštěvu v Irské republice, překročení hranice 

z jiţního do Severního Irska papeţem by se podle nich mohla stát 

„spouštěčem násilí“, které stále viselo ve vzduchu po atentátu na lorda 

Mountbattena. Nejpravděpodobnější interpretaci této situace je však třeba 

hledat jinde. Irský velvyslanec poslal jiţ v srpnu 1979  irskému ministerstvu 

zahraničí zprávu, jeţ obsahovala i vyjádření Margaret Thatcherové, která si 

nepřála, aby papeţ přijel do Británie „zadními vrátky“. Opozice proti této 

návštěvě byla navíc podpořena negativní kampaní předsedy Demokratické 

unionistické strany Iana Paisleyho, jenţ byl po zrušení této návštěvy brán 

                                        
55 Joint Statement by the Prime minister and the Taoiseach issued from 10 Downing Street at 

18.15 on Wednesday 5 September 1979 z www: 
http://www.margaretthatcher.org/document/E2AAA494E6EB43E2BAB3C4EDE1126A4C.pdf (17. 

4. 2010) 
56 1979: Pope calls for peace in Ireland z www: 
http://news.bbc.co.uk/onthisday/hi/dates/stories/september/29/newsid_3926000/3926755

.stm (17. 4.2010) 
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jako vítěz celé situace (Jack Lynch believed decision by pope not to go to 

Armagh was a 'victory by Paisley' z www57). 

8.1.2. Návrhy k diskuzi 

V listopadu roku 1979 publikovala britská vláda důleţitý dokument týkající 

se Severního Irska. Jeho název zní The Government of Northern Ireland: 

A Working Paper for a Conference (The Government of Northern Ireland - 

A Working Paper for a Conference (1979) z www58). Tento dokument 

shrnuje současný neuspokojivý stav vládnutí v Severním Irsku, které 

funguje na principu přímé správy z Wesminsteru a Severní Irsko má tedy 

méně pravomocí neţ kterákoliv jiná část Velké Británie. Tento neuspokojivý 

stav trval od ukončení tzv. Stormontského parlamentu59(The Northern 

Ireland Parliament z www60). 

Dokument jasně formuloval, ţe přímá vláda z Westminsteru je po 

samosprávě druhá nejlepší varianta, čímţ vyloučil diskuze o moţném 

spojení obou části ostrova. Dále také naznačil témata a otázky, kterými by 

se měla zabývat konference hlavních politických stran svolaná k vyřešení 

otázek, které byly dokumentem formulovány. Ty se týkaly především 

struktury, funkce a pravomocí vzniklého tělesa. Kromě moţností 

a specifikace se však zabývá i otázkou irské menšiny, zda má dojít 

k vytvoření kvót v zastoupení či zda má existovat moţnost odvolat se k 

vyšší instanci. 

                                        
57 Jack Lynch believed decision by pope not to go to Armagh was a 'victory by Paisley' 

z www: http://www.irishtimes.com/newspaper/ireland/2009/1230/1224261407546.html 
(17. 4. 2010) 
58 The Government of Northern Ireland - A Working Paper for a Conference (1979) z www: 

http://cain.ulst.ac.uk/hmso/cmd7763.htm (17. 4. 2010) 
59 Stormonstký parlament či Parlament Severního Irska byl ustanoven Velkou Británií 

v roce 1920, zaštiťoval legislativu pro Severní Irsko, pouze některé pravomoci (např. 
obrana) byly v plné moci parlamentu ve Westminsteru. Činnost Stormontského parlamentu 

byla ukončena v roce 1972 převedením pravomocí na Westminsterský parlament. Jednou 

z příčin byly nepokoje, které ovlivňovaly situaci v Severním Irsku od roku 1968 
60 The Northern Ireland Parliament z www: 

http://www.election.demon.co.uk/stormont/intro.html (17. 4. 2010) 
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Vydání tohoto dokumentu však mělo odezvu na irské politické scéně. 

Rozpory ohledně názoru na tento dokument, především pak na spolupráci 

s loajalisty, stály křeslo předsedy SDLP Gerryho Fitta, který byl po rezignaci 

nahrazen spolupráci méně nakloněným Johnem Humem, dalším 

zakládajícím členem SDLP. V roce 1979 však politická scéna Irské republiky 

prošla ještě jednou důleţitou změnou. Tou se stala očekávaná rezignace 

Jacka Lynche jako Taoiseacha61  a nastoupení Charlese Haugheyho. 

Po relativně neúspěšné návštěvě papeţe a sérii prohraných voleb, včetně 

domovského Corku, nebyla dlouho dopředu ohlášená rezignace pro nikoho 

překvapením (Jack Lynch z www62, Bew, Gillespie, 1999, 137). 

8.1.3. Atkinsnovy rozhovory 

Roku 1980 se rozběhly tzv. „Atkinsnovy rozhovory“ (Atkins Talks), 

rozhovory týkající se bodů, které byly představeny v dokumentu „The 

Government of Northern Ireland: A Working Paper for a Conference“. Do 

těchto debat byly pozvány DUP, SDLP a Alliance. UUUP odmítla jednat 

v takovýchto debatách. Enoch Powell, ministr za South Down zvolený za 

UUUP, označil konferenci za nástroj, jehoţ cílem je odloučení Severního 

Irska od Británie (Bew, Gillespie, 1999, 139). Debaty probíhaly po několik 

měsíců, 24. dubna 1980 však skončily, aniţ by se jednotlivé strany dohodly. 

Dne 3. dubna 1980 se v Londýně udála vzpomínková přednáška za 

zavraţděného Airey Neavea. Tuto přednášku pronesla Margaret 

Thatcherová a analyzovala v ní současný stav v Severním Irsku. 

Konstatovala, ţe pokud bylo účelem vraţdy překaţení volební kampaně, pak 

útočníci neuspěli. Ocenila klid a statečnost, s jakými se vypořádávají 

občané Severního Irska s teroristickými útoky, a ozbrojené síly, armádu 

a Královskou ulsterskou policii (Royal Ulster Constabulary), které těmto 

útokům čelí. Dále zdůraznila, ţe pomocí násilných činů se Irské 

republikánské armádě nepovedlo dostat ani o krok blíţe k jejich politickým 

                                        
61 Taoiseach je titul, který nosí premiér Irské republiky 
62 Jack Lynch z www: http://en.wikipedia.org/wiki/Jack_Lynch (17. 4. 2010) 
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cílům. Podle slov premiérky nelze upřít právo většinové vůli obyvatel, 

vyjádřenému v průzkumu publikovaném „Ekonomickým a sociálním 

výzkumným institutem“ (Economic and Social Research Institute) v roce 

1978, který jasně vyjádřil vůli obyvatel zůstat částí království. Tehdy tento 

názor vyjádřily tři čtvrtiny obyvatel, z katolických obyvatel to byla jedna 

polovina. V tu chvíli ještě vyjádřila naději, ţe konference vedená Humphrey 

Atkinsnem přinese výsledky. Jak však jiţ bylo zmíněno výše, z důvodu 

neslučitelných stanovisek jednotlivých aktérů skončila tato konference bez 

výsledků. Na závěr části týkající se Irska ještě zdůraznila, ţe obě země pojí 

společná historie a vyjádřila naději, ţe je čeká přátelská budoucnost, která 

bude mimo jiné postavena na společném členství v Evropském společenství 

(Airey Neave Memorial Lecture z www63). 

Dalším krokem na téma devoluce Severního Irska se stal dokument vydaný 

vládou: „The Government of Northern Ireland: Proposals for Further 

Discussion“. V první části dokumentu stálo shrnutí předchozí konference. 

Jednání neoznačuje jako neúspěšné, protoţe nedošlo k ţádnému 

konkrétnímu výsledku, ale oceňuje, ţe mezi sebou strany začaly jednat 

a jsou pro sebe nadále více čitelné, znají svá stanoviska. V druhé části 

dokument popisuje podněty, které jsou z hlediska vlády důleţité, třetí část 

popisuje konkrétní východiska pro další diskuzi. V závěrečné, čtvrté části 

hodnotí vláda současnou situaci jako neúnosnou a předestírá, ţe bude 

vyvíjet úsilí pro vytvoření takové vlády, se kterou budou obyvatelé 

Severního Irska spokojeni, předestíral vytvoření Severoirského shromáţdění 

(The Government of Northern Ireland - Proposals for Further Discussion 

(1980)64). 

                                        
63 Airey Neave Memorial Lecture z www: 
http://www.margaretthatcher.org/speeches/displaydocument.asp?docid=104318 

(17. 4. 2010) 

64 The Government of Northern Ireland - Proposals for Further Discussion (1980) z www: 
http://cain.ulst.ac.uk/hmso/cmd7950.htm (17. 4. 2010) 
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V roce 1980 proběhla dvě setkání předsedů vlád Spojeného království 

a Irské republiky. K prvnímu došlo 21. května v Londýně a vzešlo z něj 

společné komuniké, které prezentovalo budoucí spolupráci mezi oběma 

zeměmi „unikátního svazku“ (A Chronology of the Conflict – 1980 z www 

65). Margaret Thatcherová premiéra Charlese Haugheyho ve svých zápiscích 

označila jako příjemného partnera pro jednání (v porovnání s dalšími 

premiéry), ačkoliv jí bylo jasné, ţe nenaleznou společnou řeč. Ke druhému 

setkání mezi těmito dvěma lídry došlo aţ na setkání Evropské rady 

v Lucembursku v prosinci 1980, kde však jejich vztah byl narušen 

hladovkami (Thatcherová, 1996, 267). 

8.1.4. První hladovky 

 Měsíc duben roku 1980 však nebyl spojen pouze s tímto dokumentem, ale 

přinesl ještě jednu důleţitou událost. Touto událostí byly hladovky, které 

ovlivňovaly v následujících dvou letech dění nejen v Mazeské věznici, kde 

bylo uvězněno větší mnoţství příslušníků IRA, ale v celém Irsku a Velké 

Británii. Vláda Velké Británie vyhlásila roku 1976 konec privilegiím pro 

vězně, kteří spáchali trestný čin po datu vyhlášení této změny. Od 26. 

března však končilo toto privilegium pro všechny vězně, kteří byli od dubna 

uvězněni, bez ohledu na datum spáchání trestného činu. Tento krok plně 

korespondoval s výroky premiérky Margaret Thatcherové, která jakékoliv 

teroristické nátlaky odmítala a nehodlala se jim jakkoliv podřizovat. Od této 

chvíle byli tedy vězni vnímáni jako zločinci i ve vězení. 

Vzhledem k předchozím privilegiím však byli někteří vězňové napojení na 

IRA stále ve stejných celách, coţ jim umoţňovalo lepší komunikaci. Díky 

tomu například mohli v červnu 1980 poslat stíţnost na podmínky ve věznici 

k Evropské komisi pro lidská práva. Mezi jejich poţadavky patřilo nošení 

civilního oblečení, moţnost volného stýkání s ostatními „politickými vězni“ 

a osvobození od práce. Komise, i přes výtky k britskému přístupu v této 

                                        
65 A Chronology of the Conflict – 1980 z www: 

http://cain.ulst.ac.uk/othelem/chron/ch80.htm (17. 4. 2010) 
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problematice, tuto stíţnost zamítla jako neodůvodněnou. Dne 27. října 1980 

začaly v bloku H Mazeské věznice protesty ve formě hladovky. Tato situace 

trvala aţ do 18. Prosince 1980, kdy byla odvolána i díky přímluvě kardinála 

O„Fiaicha. Protest nepřinesl poţadované výsledky, ačkoliv vězňové tvrdili, ţe 

jim britská vláda přislíbila určité ústupky. Očividným důsledkem se tedy stal 

pouze jeden vězeň, který musel být z důvodu špatného zdravotního stavu 

hospitalizován (Bew, Gillespie, 1999, 140-145). 

8.1.5. Anglo-irský summit 

V prosinci roku 1980 se konal ve stínu probíhajících hladovek anglo-irský 

summit, který byl druhým z následujících několika setkání.66 Lídři obou 

států, Thatcherová i Haughey, se dohodli na podobných setkáních, která se 

budou konat dvakrát do roka. Ačkoliv byl tento summit povaţován Iry za 

průlom ve vztazích, aţ téměř rok poté vysvětlil irský ministr zahraničí, ţe 

konstituční otázka Severního Irska nebyla na programu diskuze (Bew, 

Gillespie, 1999, 143). V déle neţ hodinu trvající diskuzi však byly zmiňovány 

otázky bezpečnosti a nesmyslnosti hladovek, na kterých se oba politici 

shodli (Press Conference after Anglo-Irish summit z www67). Kromě dalších 

společných prohlášení o unikátním vztahu obou států, moţností 

ekonomické, energetické a další spolupráce však summit nepřicházel 

s ţádnými novými výsledky. 

8.1.6. Druhé hladovky a jejich dopad 

Po první vlně hladovek, jeţ skončily bez většího úspěchu a které nepřinesly 

ani vězni deklarované ústupky britské vlády, se začalo schylovat k další vlně 

protestů. Druhou vlnu hladovek zahájil vůdce IRA v Mazeském vězení 

Bobby Sands 1. dubna 1981. Tento protest však byl kritizován představiteli 

církve jako morálně neodůvodnitelný (Bew, Gillespie, 1999, 146). Postupně 

                                        
66 První Anglo-Irský summit se konal ještě za přítomnosti předchozího premiéra Jacka 

Lynche 
67 Press Conference after Anglo-Irish summit z www: 
http://www.margaretthatcher.org/speeches/displaydocument.asp?docid=104456 (17. 4. 

2010) 
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se přidávali další vězňové a protest se stával čím dál známějším. Jen 

několik dní poté (5. dubna) pronesla na své třetí návštěvě Severního Irska 

Margaret Thatcherová projev v Belfastu, v němţ se mimo ocenění 

statečnosti obyvatel a ekonomické situace Severního Irska zabývala taktéţ 

jeho hospodářskou a ústavní pozicí. V projevu vyjádřila názor, ţe 

ekonomický vzestup Severního Irska jde ruku v ruce s ekonomickým 

vzestupem celého království, je však důleţité brát v potaz regionální 

odlišnosti. Dále zdůraznila, ţe jediný, kdo můţe ovlivnit hospodářský 

vzestup, pokles nezaměstnanosti atd., je občan sám. V otázkách právního 

statutu Severního Irska opět zopakovala známé názory, ţe jediný způsob, 

jak by mohl být status quo změněn, je v případě vůle obyvatel 

a parlamentu ve Westminstru, s odvoláním na „Northern Ireland 

constitution Act“ z roku 1973 (Northern Ireland Constitution Act 1973 z 

www68
). Zároveň ujasnila, ţe jednání s Irskou republikou směřuje k těmto 

závěrům a jakékoliv tlaky a snahy o zastrašování (v tomto případě 

i hladovky) nemají šanci uspět (Speech in Belfast z www69).  

Hladovky v Mazeském vězení nicméně pokračovaly dále a stávaly se stále 

populárnějšími. Tato akce vyvrcholila 10 mrtvými, kteří vyhladověli k smrti. 

Tato událost zapůsobila především na obyvatele, kteří vyjádřili masovou 

podporu vězňům nejen tím, ţe zvolili Bobbyho Sandse v doplňovacích 

volbách (do nichţ byl narychlo jmenován, zatímco drţel hladovku), ale 

především masovou účastí na jejich pohřbech (Republicans recall hunger 

strike z www70 dále také 101: News Coverage of the 1981 Irish Hunger 

Strikes Ep1-7 Pt 1-12 z www71). Celá akce skončila 3. října 1981 a měla 

především symbolický význam (Bew, Gillespie, 1999, 157). Podle 

                                        
68 Northern Ireland Constitution Act 1973 z www: 

http://cain.ulst.ac.uk/hmso/nica1973.htm (17. 4. 2010) 
69 Speech in Belfast z www: 

http://www.margaretthatcher.org/speeches/displaydocument.asp?docid=104589 (17. 4. 
2010) 
70 Republicans recall hunger strike z www: 

http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/northern_ireland/4974560.stm (17. 4. 2010) 
71 101: News Coverage of the 1981 Irish Hunger Strikes Ep1-7 Pt 1-12  z www: 

http://www.youtube.com/watch?v=YcBh6x23V7Q&feature=related (17. 4. 2010) 



35 

 

Thommase Henneseyho byly protesty později důleţité především jako 

emocionální trauma, které velmi podpořilo republikánská hnutí a díky 

němuţ vznikla nová strategie, zaměřená na dva způsoby prosazování cílů 

republikány. Nešlo jiţ pouze o protestní akce nebo naopak o získání křesel 

ve volbách, ale tímto krokem se obě akce spojily. Tento fakt dokládá výrok 

Danny Morrisona72: „Kdo zde opravdu věří, ţe můţeme vyhrát válku 

prostřednictvím volebních uren? Bude ale někdo namítat, pokud pouţijeme 

volební lístky v jedné ruce a zbraně v ruce druhé, abychom se chopili moci 

v Irsku?“ (Hennessy, 2000, 30) Vyjádření k hladovkám a z nich vzešlým 

úmrtím poskytla Margaret Thatcherová v dolní komoře parlamentu ihned 

5. května 1981. Na otázku týkající se tohoto tématu odvětila, ţe vláda 

vyţaduje dodrţování zákona a věznění odsouzených, rozhodnutí vzít si ţivot 

bylo rozhodnutím daného zločince (House of Commons PQs z www73). 

Zajímavým bylo v této chvíli vyjádření katolického biskupa Dr. Edwarda 

Dalyho, který v rozhovoru řekl, ţe se nejednalo o sebevraţdu (Bew, 

Gillespie, 1999, 150). Druhým představitelem katolické církve, který se 

k případu vyjadřoval, byl biskup O‟Fiaich, který v rozhovoru s Margaret 

Thatcherovou tvrdil, ţe vězňové hladovku nedrţí na popud IRA, ale ze 

svého vlastního přesvědčení. Z tohoto názoru taktéţ bylo zřejmé, ţe 

u představitelů irské katolické církve převládá nacionalistické přesvědčení 

(Thatcherová, 1996, 269) 

Stoupající podporu tomuto hnutí vyjádřili voliči následující rok ve volbách do 

Severoirského shromáţdění, kdy podpora pro Sinn Féin stoupla na 10,1%, 

čímţ tato strana získala 5 křesel (Northern Ireland Assembly Elections 1982 

z www74). 

                                        
72 Danny Morrison byl sekretář Bobbyho Sandse, spisovatel a aktivista 
73 House of Commons PQs z www: 

http://www.margaretthatcher.org/speeches/displaydocument.asp?docid=104641 

(17. 4. 2010) 
74 Northern Ireland Assembly Elections 1982 z www: 

http://www.ark.ac.uk/elections/fa82.htm (17. 4. 2010) 
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Dne 28. května, po téměř dvou měsících, navštívila Margaret Thatcherová 

znovu Belfast a ve svém projevu navázala na předchozí návštěvu. Jako 

poslední kartu v rukou násilníků označila hladovky. Kroky IRA označila za 

diktátorství strachem a násilím. Dále v projevu ozřejmila svůj názor na 

protesty, které byly oficiálně vedeny za 3 poţadavky, jimiţ by jim byl 

v případě přijetí přisouzen status politických vězňů. Tento krok podle ní byl 

především zástěrkou pro další speciální zacházení (Speech at Stormont 

Castle lunch z www75).  

 V červnu roku 1981 se taktéţ konaly volby v Irské republice, po nichţ 

strany Fine Gael a Labouristická strana vytvořily koalici a novým 

Taoiseachem se stal Garret FitzGerald, čímţ se otevřen prostor pro novou 

kapitolu ve vztazích s britskou vládou (výsledky voleb dostupné z www76). 

Partnerství mezi novým Taoiseachem a Margaret Thatcherovou bylo 

otestováno na anglo-irském summitu 6. listopadu roku 1981. Na tiskové 

konferenci po tomto summitu, na němţ bylo ustanoveno Anglo-irské 

mezivládní shromáţdění (Anglo-Irish Inter-Governmantal Council), popsala 

premiérka vztahy jako vřelé a pochvalovala pracovní náladu (Press 

Conference after Anglo-Irish Summit z www77).  

8.1.7. Válka na Falklandech a ochlazení vztahů Velké Británie 

a Irské republiky 

Roku 1982 se vláda ve Westminsteru soustředila v bezpečnostních otázkách 

především na jiný problém neţ na Severní Irsko. Tento rok byl velmi 

ovlivněn především krátkou válkou na Falklandech a tak není divu, ţe 

ostatní problémy ustoupily do pozadí. Irská republika však této příleţitosti 

                                        
75 Speech at Stormont Castle lunch z www: 
http://www.margaretthatcher.org/speeches/displaydocument.asp?docid=104657 

(17. 4. 2010) 
76 General Election of 11 June 1981 z www: 

http://electionsireland.org/results/general/22dail.cfm (17. 4. 2010) 
77 Press Conference after Anglo-Irish Summit z www: 
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vyuţila a postavila se na argentinskou stranu, přičemţ irský ministr obrany 

označil Velkou Británii jako agresora (Thatcherová, 1996, 154). 

V Irské republice se menšinová vláda Fine Gael a Labouristické strany 

dostala do krize kvůli zvýšení daní z benzínu, piva a cigaret (Bew, Gillespie, 

1999, 162) a v následujících volbách vytvořila vládu Fiana Fáil 

a Taoiseachem se stal opět Charles Haughey. Tato vláda však trvala opět 

jen krátce a v listopadu byla nahrazena opět koalicí, Fine Gael 

a Labouristické strany s premiérem Garretem FitzGeraldem (Elections to 

Dáil Éireann z www78). I Irská republika se tedy v tomto roce potýkala 

s problémy se slabými vládami, které se měnily téměř kaţdých 6 měsíců. 

 K několika krokům, které ovlivnily směřování Irska v roce 1982, patří 

vydání bílé knihy „Northern Ireland: A Framework for devolution“. Tento 

dokument navrhoval vytvoření voleného zastoupení, které rozhodne o tom, 

zda a jak proběhne devoluce. Ačkoliv měla tato kniha své odpůrce 

především mezi loajalisty, měla i své příznivce, a to i v Konzervativním 

kabinetu (Northern Ireland - A Framework for Devolution (1982) z www79). 

V parlamentu 29. července 1982 premiérka opět ujistila, ţe trvá na svém 

názoru a vývoj situace v Severním Irsku tady nemusí konzultovat s ţádným 

jiným státem. Zajímavou událostí se stal také výrok Lorda Gowrieho, 

ministra pro záleţitosti Severního Irska, ve kterém potvrdil, ţe Severní Irsko 

stojí Británii velké finanční částky a pokud si to budou obyvatelé přát, 

mohou se spojit s republikou (Bew, Gillespie, 1999, 165). 

V říjnu 1982 proběhly volby do Severoirského shromáţdění, na jehoţ 

ustanovení pracovala vláda jiţ od dokumentu The Government of Northern 

Ireland: Proposals for Further Discussion z roku 1980. Tyto volby vyhrály 

strany UP a UUP, dohromady získaly 52,7% a 47 křesel z 68 celkových 

                                        
78 Elections to Dáil Éireann dostupné z www: 
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(Northern Ireland Assembly Elections 1982 z www80), především díky 

volebnímu systému poměrného zastoupení postaveném na principu „single 

transferable vote“. Na jednu stranu se jednalo o prakticky bezmocné 

shromáţdění, které mělo pouze poradní a konzultativní funkci, velmi 

vzdálenou předehru devoluce, coţ pro republikány nebylo dostačující, na 

druhou stranu byla naděje, ţe dojde časem k dalšímu přesunu pravomocí, 

coţ bylo odstrašující pro loajalisty (Hennessy, 2000, 22). 

Na závěr roku schválil parlament ve Westminsteru změnu, díky které 

poslanci zvolení za Severní Irsko měli moţnost získat místo původních 12 

křesel v parlamentu nově 17. Zároveň se poslanci rozhodli sníţit počet 

zastupitelů v Severoirském shromáţdění na 58 (Bew, Gillespie, 1999, 167 – 

169). 

8.1.8. Fórum nového Irska (New Ireland Forum) a volby do 

parlamentu 

Aktivita ze strany Irské republiky byla v roce 1983 symbolizována 

především ustanovením Fóra nového Irska Taoiseachem Garretem 

FitzGeraldem. Posláním tohoto fóra bylo zajištění bezpečnosti na celém 

území ostrova a účast byla nabídnuta politickým stranám s parlamentním 

zastoupením aţ na Sinn Féin, proti níţ a v důsledku vzestupu jejích 

preferencí bylo fórum částečně zaměřeno. Diskuzí tohoto fóra se 

nezúčastnily unionistické strany, směrování názorů bylo tedy zřejmé.  První 

setkání tohoto fóra připadlo na 30. května 1983 a pouze potvrdilo hluboké 

rozdíly mezi jednotlivými politickými proudy v Irské republice. Ze tří 

existujících návrhů na moţné budoucí vypořádání byla Fiana Fáil ochotna 

přistoupit pouze na řešení formou unitárního státu. Zbylými dvěma návrhy 

byla „tzv. joint autority“ nebo-li společná vláda Irské republiky a Spojeného 

království nad Severním Irskem a federální či konfederální uspořádání 

(Bew, Gillespie, 1999, 24). 
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8.2. Druhé premiérské období Margaret Thatcherové 

Necelý jeden rok od invaze na Faklandy, 9. června 1983, se konaly volby do 

parlamentu ve Westminsteru. Výsledek byl jednoznačný, Konzervativní 

strana pod vedením Margaret Thatcherová získala 42,43 procent hlasů 

a 397 křesel v parlamentu (General Election, 9th JUNE 1983 z www81), čímţ 

získala jedno z nejjasnějších vítězství v poválečné historii. Ze severoirských 

stran se do parlamentu dostali dva poslanci za republikánské strany (jeden 

za Sinn Féin a jeden za SDLP) a celkově patnáct zástupců unionistických 

stran (jedenáct za UU, tři za UDUP a jeden za UPUP82) 

8.2.1. Další události v Mazeském vězení, zlepšení britsko-irských 

vztahů 

Počátek druhého volebního období byl poznamenán dalším násilným aktem 

ze strany nacionalistických vězňů v Mazeském vězení. Dne 25. srpna uniklo 

38 ozbrojených vězňů za pomoci střelných zbraní z vězení a při útěku zabili 

jednu osobu a jednu zranili. Ačkoliv byla více jak polovina uprchnuvších 

vězňů ihned chycena a další vězni byli dopadeni v nejbliţších letech, 

11 vězňů nebylo zpátky za mříţemi do roku 1992 (Bew, Gillespie, 1999, 

175). 

V listopadu tohoto volebního roku se premiérka ještě setkala se svým 

protějškem z Irské republiky Garretem FitzGeraldem za doprovodu dvou 

ministrů na kaţdé straně. Po válce na Falklandských ostrovech došlo opět 

k setkání v rámci anglo-irské mezivládní spolupráce, během něhoţ se řešily 

problémy v Severním Irsku. V rámci jednání se účastníci informovali 

o svých stanoviscích a shodli se na zhodnocení spolupráce obou států, do 
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jisté míry tím došlo k znovuobnovení vztahů, které byly pošramoceny 

Falklandskou válkou (HC Stmnt: [Anglo-Irish Summit Meeting] z www83). 

Dne 13. Listopadu 1981, tedy několik dní po této schůzce, se stal 

prezidentem Sinn Féin člen parlamentu Gerry Adams a nahradil tak 

dosavadního prezidenta  Ruairí O„Brádaigha (Bew, Gillespie, 1999, 175). 

V prosinci vydal Evropský parlament svou zprávu ke stavu Severního Irska, 

kterou od únoru chystal tým pod vedením Nilse Haagerupa, Británie však 

tuto aktivitu odmítla jako zasahování do vnitřních záleţitostí státu, neovlivnil 

tedy výrazněji politickou scénu (Bew, Gillespie, 1999, 176, dále také The 

Northern Ireland Assembly, November 1982 - June 1986 - A Chronology of 

Main Events z www84, dále také Reiterating National Identities z www85). 

8.2.2. Fórum nového Irska a jeho výsledky, jednání vedoucí 

k podpisu Anglo-irské dohody 

Zmiňované Fórum Nového Irska pracovalo na svých návrzích a vydalo 

dokument nazvaný „New Ireland Forum Report“, v němţ byla navrţena 

a rozpracována zmíněná tři moţná řešení situace Severního Irska tak, jak 

by si ho zúčastněné strany dokázaly představit. Tato řešení byla však 

v listopadu 1984 Margaret Thatcherovou během tiskové konference po 

Anglo-Irském summitu razantně odmítnuta. Jednotlivé formy moţného 

uspořádání vyvrátila v řeči známé jako „out, out, out“ (Press Conference 

following Anglo-Irish Summit ("out ... out ... out") z www86). 

V dubnu vydala Velká Británie nový „Prevention of Terrorism Act“, kterým 

rozšířila své moţnosti v boji proti terorismu. Tyto zákony byly přijímány od 

                                        
83 HC Stmnt: [Anglo-Irish Summit Meeting] z www: 

http://www.margaretthatcher.org/speeches/displaydocument.asp?docid=105466 

(18. 4. 2010) 
84 The Northern Ireland Assembly, November 1982 - June 1986 - A Chronology of Main 

Events z www: http://cain.ulst.ac.uk/events/assembly1982/chronology.htm (18. 4. 2010) 
85 Reiterating National Identities z www: 

http://cac.sagepub.com/cgi/content/abstract/41/3/261 (18. 4. 2010) 
86 Press Conference following Anglo-Irish Summit ("out ... out ... out") z www: 
http://www.margaretthatcher.org/speeches/displaydocument.asp?docid=105790 

(18. 4. 2010) 
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roku do 1974 na dobu pět let a v roce 1984 došlo k jejich prodlouţení 

(The origins of Emergency Powers Acts in the UK z www87). Zákon z roku 

1984 poskytoval moţnost ministrovi pro záleţitosti Severního Irska zakázat 

organizace spojené s terorismem, moţnost zadrţet osoby na 48 hodin 

a s podpisem ministra aţ na jeden týden. Zákon přímo zakazoval operace 

s penězi a sbírání peněz pro zakázané organizace a nastoloval povinnost 

poskytovat informace vedoucí k dopadení teroristů. V květnu tohoto roku 

ozámili Ulsterští Unionisté své rozhodnutí o konci bojkotu Severoirského 

shromáţdění, čímţ se otevřela moţnost dalšího jednání. Unionistické cíle 

podpořil taktéţ průzkum provedený deníkem Belfast Telegraph, z jehoţ 

výsledků vyplynulo, ţe 58% protestantů a 50% katolíků je spokojeno 

s přímou vládou z Westminsteru (Bew, Gillespie, 1999, 178 – 183) 

Rok 1984 však byl zastíněn událostí, která málem stála premiérku Velké 

Británie ţivot. Tou se stal pumový útok na její hotelový pokoj v Grandhotelu 

Brighton 12. října. Premiérka byla v tomto hotelu ubytována během 

kongresu Konzervativní strany. Ţivot jí zachránilo její pracovní nasazení, 

kvůli kterému byla v čase výbuchu stále ve své pracovně. Druhý den ráno 

měla svůj projev na kongresu a byla jej tedy nucena na poslední chvíli 

upravit. V projevu zdůraznila, ţe se nehodlá podvolit násilným činům 

a jejich pachatelům a násilí nebude zastávat funkci nátlakového prostředku 

pro dosaţení politických cílů (Thatcherová, 1996, 261 – 263, dále také 

1984: Tory Cabinet in Brighton bomb blast z www88, Speech to 

Conservative Party Conference z www89). 

V dubnu roku 1984 byla Evropským parlamentem schválena tzv. 

Haagerupova zpráva (Haagerup report), jeţ se zabývala situací v Severním 

                                        
87 The origins of Emergency Powers Acts in the UK z www: 
http://www.statewatch.org/news/2003/jun/23bcivil.htm (18. 4. 2010) 
88 1984: Tory Cabinet in Brighton bomb blast z www: 
http://news.bbc.co.uk/onthisday/hi/dates/stories/october/12/newsid_2531000/2531583.st

m (18. 4. 2010) 
89 Speech to Conservative Party Conference z www:  
http://www.margaretthatcher.org/speeches/displaydocument.asp?docid=105763 (18. 4. 

2010) 
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Irsku. Zpráva odmítla britský odchod ze Severního Irska v krátkodobém 

horizontu a spojené Irsko taktéţ neviděla jako reálné. Na druhou stranu 

otázka Severního Irska v ní nebyla řešena jako striktně britská. Tyto faktory 

hrály svou roli v tom, ţe pro ni nehlasovali tři poslanci – Ian Paisley, John 

Taylor a Neil Blaney. 

Roku 1984 byl vyměněn ministr pro záleţitosti Severního Irska James Prior 

(Secretary for Northern Ireland) a na jeho místo nastoupil Doughlas Hurd, 

jenţ na počátku roku 1985 v rozhovoru pro televizi RTE prohlásil, ţe by 

v nedaleké budoucnosti mohlo dojít ke zlepšení vztahů mezi Velkou Británií 

a Irskem. Margareth Thatcherová ve svém proslovu pro American Bar 

Association90 v červenci 1985 zdůraznila, ţe je potřeba nedávat teroristům 

moţnost propagace v médiích, protoţe to je jejich nejdůleţitější prostor pro 

propagaci a bez propagace nemají teroristické činy smysl (Speech to 

American Bar Association z www91).  Po nedlouhé kariéře v křesle ministra 

pro záleţitosti Severního Irska byl Doughlas Hurd nahrazen v září Tomem 

Kingem. Podzim tohoto roku pak byl jiţ ve znamení jednání o podpisu 

Anglo-irské dohody, jejichţ klidný průběh narušil například loajalistický 

pochod Belfastem, kterého se zúčastnilo 5 000 lidí a který měl vyjádřit 

negativní stanovisko obyvatel Severního Irska k přijetí tohoto dokumentu. 

8.2.3. Anglo – irská dohoda a její dopady 

Anglo-irská dohoda92 byla podepsána 15. 11. 1985 premiérkou Margaret 

Thatcherovou a jejím irským protějškem Taoiseachem Garretem 

FitzGeraldem.  

Dohoda jasně garantovala právo většiny obyvatel Severního Irska na 

rozhodnutí o svém osudu, zakládala mezivládní konferenci (britsko-irskou), 

                                        
90 Dobrovolnické uskupení odborníků zabývajících se právem, zaloţené v USA. 
91 Speech to American Bar Association z www: 

http://www.margaretthatcher.org/speeches/displaydocument.asp?docid=106096 

(18. 4. 2010) 
92 Taktéţ označovaná jako Smlouva z Hillsborough podle hradu, na kterém došlo k jejímu 

podpisu. 
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která se zabývala běţnými otázkami spolupráce stanovenými dohodou 

a která měla přihlíţet k oběma tradicím, jeţ jsou zastoupeny v Severním 

Irsku. Článek 2b zaručoval moţnost Severnímu Irsku v případě ohroţení 

bezpečnosti problémy řešit, a to na úrovni, která je méně jak autoritativní 

a více neţ konzultativní. Kapitola 5c taktéţ zmiňuje, ţe v případě potřeby 

můţe být mezivládní konference prostorem pro ovlivňování zájmů 

bezprostředně se týkajících irské minority, coţ byl článek, kterým se mnozí 

republikáni zaštiťovali. Zároveň ale dohoda jasně říkala, ţe současná 

situace není nakloněna ţádné změně (Anglo-Irish Agreement – document 

z www93, dále také Hennessy, 2010, 27, 44). 

 Pro republikány z Irské republiky se stala první moţností, jak zasahovat do 

dění v Severním Irsku, pro loajalisty se stala ústupkem, který nechtěli 

tolerovat, a pro britskou vládu znamenala pouze potvrzení kurzu v politice, 

kterou jiţ dlouhou dobu vedla. Ve skutečnosti se však věci měly jinak, neţ 

strany předpokládaly. M. Thatcherová předpokládala, ţe apelem na 

většinovou vůli obyvatel v Severním Irsku uspokojí loajalisty, kteří tím měli 

vidět, ţe Británie nepodstupuje ţádné pravomoci Irům, respektive Irské 

republice. Loajalisté (mezi nimi např. Ian Paisley) v podpisu této smlouvy 

však viděli první krok k stále většímu zapojení Irské republiky do procesu 

vládnutí v Severním Irsku a tím ohroţení vztahů s Británií. Jejich 

představitelé tedy zaštítili masové demonstrace, které se po podpisu 

odehrávaly v Belfastu. Naopak irští republikáni viděli v této smlouvě větší 

vítězství, neţ jakým smlouva ve skutečnosti byla. Body týkající se konzultací 

otázek se Severním Irskem sice přislibovaly Irské republice určitou moţnost 

podávání návrhů, nicméně tyto body byly formulovány velmi neurčitě. 

Z hlediska britské vlády byl především narušen vztah s loajalisty, kteří 

v tomto kroku viděli zmíněný ústupek. Podle Thomase Henesseyho byla 

tato reakce Unionistů ovlivněna především tím, ţe jednání byla tajná 

a nebylo tedy jasné, zda je blíţe k pravdě premiérka nebo Taoiseach. První 

                                        
93 Anglo-Irish Agreement – Document z www: http://cain.ulst.ac.uk/events/aia/aiadoc.htm 

(18. 4. 2010) 
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setkání Anglo-irské rady proběhlo 11. prosince téhoţ roku, tedy měsíc po 

podepsání smlouvy. (Hennessy, 2000, 48, dále také Bew, Gillespie, 1999, 

189-195) 

Podepsání dohody mělo i důsledek v samotné britské vládě, kterou 

z důvodu nesouhlasu s podpisem této smlouvy opustil blízký spolupracovník 

premiérky Ian Gow, ministr financí. Jeho nesouhlas byl zaloţen na názoru, 

ţe tato smlouva vede nevyhnutelně k devoluci a předávání pravomocí do 

irských rukou. Zajímavý byl také vývoj názoru na tuto smlouvu tehdejšího 

ministra pro záleţitosti Severního Irska. Tom King se stal ministrem jen 

několik měsíců před podepsáním smlouvy, v září 1985, z původního 

negativního stanoviska se však později rozvinul poměrně vstřícný postoj 

(Thatcherová, 1996, 276). 

Smlouva však musela být schválena i dolní sněmovnou ve Velké Británii 

i v Irské republice, oběma parlamenty však prošla relativně bez obtíţí. Proti 

přijetí se postavila pouze Fiana Fáil94 v Irsku a unionistické strany ve Velké 

Británii. Ve Westminsteru byla smlouva přijata 28. 11. 1985, přičemţ 473 

poslanců bylo pro návrh a 47 proti návrhu (Anglo-Irish Agreement - 

Reaction to the Agreement z www95). 

Smlouva taktéţ ovlivnila vztahy mezi politiky na osobní úrovni. V únoru 

1986 se sešli unionističtí představitelé James Molyneaux a Ian Paisley 

s premiérkou Margaret Thatcherovou, od čehoţ si premiérka slibovala 

vysvětlení cílů britské vlády dosaţených v Anglo-irské dohodě. Během 

schůzky navrhovala vytvoření pravidelných kulatých stolů, u nichţ by se 

společně mohli bavit o aktuální situaci a problémech, zároveň však vyjádřila 

znepokojení nad chystanou stávkou, která byla připravována na 3. března, 

jako protest proti Anglo-irské dohodě. Na schůzce tuto stávku ţádný 

                                        
94 Předsedou strany Fiana Fáil byl v té době Charles Haughey, jeţ byl předtím i později 

několikrát premiérem Irské republiky, a který mohutně prosazoval variantu spojeného 

Irska. 
95 Anglo-Irish Agreement - Reaction to the Agreement z www: 

http://cain.ulst.ac.uk/events/aia/reaction.htm (18. 4. 2010) 
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z představitelů unionistů nepodpořil, avšak několik dní poté ji schválili a dali 

tak prostor generální stávce (Thatcherová, 1996, 277). 

8.2.4. Léta po Anglo-irské dohodě a zvýšený počet teroristických 

útoků 

Po podepsání dohody došlo ke vyššímu výskytu nepokojů v Ulsteru, jak 

o tom referoval Nick Scott ve své zprávě uveřejněné 20. května 1986. 

Nátlak byl tvořen nejen samotnými útoky, ale i atmosférou, tvořenou 

zveřejňováním dopisů, ve kterých IRA uváděla seznam kolaborantů 

s Británií, kteří se měli bát o svůj osud (Bew, Gillespie, 1999, 200-202). 

Na vládní úrovni mezitím vyjednával Garret FitzGerald, který se snaţil 

dosáhnout maximálních moţných kompromisů, výhodných pro Irskou 

republiku. Tak tomu bylo například při podpisu Evropské konvence 

o potlačování terorismu. Výměnou za schválení této konvence chtěl ve své 

oslabené pozici získat tribunál tří soudců96 v Severním Irsku. Ačkoliv se 

k tomuto návrhu přiklonili i Geoffrey Howe a Doughlas Hurd, premiérka za 

podpory právníků odolala a tento ústupek vláda neschválila. Garret 

FitzGerald nakonec úmluvu přijal i bez ústupků, ale byl v březnu 

následujícího roku opět nahrazen Charlesem Haugheyem, který proti Anglo-

irské dohodě zastával jednoznačně radikálnější přístup (Thatcherová, 1996, 

277-278 History of Government z www97). 

Představitelé unionisticky smýšlejících občanů však taktéţ nezaháleli 

a 2. listopadu 1986 představil Ian Paisley paramilitantní organizaci Ulster 

Resistence, jejíţ hlavní myšlenkou byl odpor k Anglo-irské dohodě 

(Abstracts on Organisations - 'U' z www98 a dále Cooler style of patient 

                                        
96 Tribunál 3 soudců se vztahoval na případy spojené s obţalovanými členy IRA 
97 History of Government z www: 

http://www.taoiseach.gov.ie/eng/Taoiseach_and_Government/History_of_Government/ 

(18. 4. 2010) 
98 Abstracts on Organisations - 'U' z www: 

http://cain.ulst.ac.uk/othelem/organ/uorgan.htm (18. 4. 2010) 
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Robinson z www99). Těchto cílů se její členové snaţili dosáhnout 

demonstracemi, nikoliv však úspěšně. Několik jejich členů bylo posléze 

zatčeno a Demokratické unionistická strana, jejímţ předsedou byl Ian 

Paisley, tvrdila, ţe od roku 1987 spolu přerušili kontakty. Pozitivním krokem 

směrem k vyjednávání pak byl konec absenční politiky Sinn Féin k irskému 

Dáilu v listopadu roku 1986 (Bew, Gillespie, 1999, 204). 

V červnu roku 1987 se ve Velké Británii konaly volby do parlamentu, které 

potvrdily vládní pozici Konzervativní strany. K zajímavému vývoji došlo 

v preferencích pro SDLP, které se od posledních voleb zvedly na 154 087 

hlasů a z toho plynoucí 3 křesla v parlamentu (General Election, 11th June 

1987 z www100). 

8.3. Třetí premiérské období Margaret Thatcherové 

Na začátku roku 1988 (Bew, Gillespie, 1999, 212), podle některých zdrojů 

jiţ na konci roku 1987 (Farren, 2000, 141), začala série diskuzí mezi 

představitelem SDLP Johnem Humem a Gerry Adamsem ze Sinn Féin, které 

probíhaly zpočátku v soukromí a aţ posléze na oficiální úrovni. Tyto 

rozhovory byly sice ukončeny roku 1988, nicméně setkávání Johna Hume 

s Gerry Adamsem poté probíhala i v průběhu 90. let. Tyto schůzky značily 

mimo zlepšení vztahů mezi těmito dvěma stranami také náznaky ústupu od 

strategie „kulek a hlasů“ (ballots and bullets). Slovy Johna Huma „Byznys 

politiků, protoţe politika je alternativou k válce“ (Hennessy, 2000, 40, dále 

také Hume-Adams statement z www101) 

8.3.1. Problémy ve vztazích a závěrečná léta vlády premiérky 

Nicméně rok 1988 nezačal pro vztahy mezi Velkou Británií a Irskou 

republikou zcela ideálně. Irská vláda nechala proběhnout vlastní 

                                        
99 Cooler style of patient Robinson z www:  

http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/northern_ireland/7347273.stm (18. 4. 2010) 
100  General Election, 11th June 1987 z www: 

http://www.election.demon.co.uk/ge1987.html (18. 4. 2010) 
101 Hume-Adams statement z www: 
http://news.bbc.co.uk/hi/english/static/northern_ireland/understanding/events/hume_ada

ms_talks.stm (18. 4. 2010) 
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vyšetřování případu zabití Aidana McAnespie, který byl podle britské vlády 

zabit nešťastnou nehodou. Dalším problémem se ve vztazích stalo 

zavraţdění tří členů Irské republikánské armády 3. března na Gibraltaru 

příslušníky SAS. Celou akci provázely podivné okolnosti, které ještě zvýšily 

napětí mezi oběma státy. Ačkoliv bylo nejdříve vyhlášeno, ţe tyto osoby 

zabila nastraţená bomba, ţádna výbušnina v jejich autě nebyla nalezena. 

V autě byly nicméně nalezeny klíče k jinému autu, ve kterém byly umístěny 

falešné doklady a pomůcky potřebné k výrobě výbušniny (Bew, Gllespie, 

1999, 213-214). Tato událost byla posléze v roce 1995 odsouzena 

Evropským soudem pro lidská práva jakoţto protiprávní a v roce 2001 

nařídil tentýţ soud vyplacení 10 000 liber odškodného pozůstalým rodinám. 

M. Thatcherová za tímto krokem viděla jasný příklad rozdílu mezi 

kontinentálním a britským chápáním práva (Thatcherová, 2003, 247). 

Špatnou náladu ve vztazích mezi oběma státy ještě prohloubil Taoiseach 

Charles Haughey, jenţ vystoupil v dubnu 1988 v USA s projevem, který 

kritizoval britskou politiku, podle slov M. Thatcherové „zde vyjmenoval 

všechny své námitky proti britské politice. Do jednoho pytle hodil 

rozhodnutí generálního prokurátora nezahájit řízení po zprávě Stalkera 

a Sampsona, zamítnutí odvolání tzv. Birminghamské šestky odvolacím 

soudem (jako kdyby britská vláda mohla diktovat britským soudům, jak si 

počínat), zabití teroristů v Gibraltaru a další“ (Thatcherová, 1996, 280), 

přičemţ se vyhnul pozitivním faktorům ve vývoji situace. Na tento krok 

reagovala premiérka zasláním ostrého dopisu, v němţ si stěţovala na 

projev i špatnou spolupráci. Haugheyho reakce byla pozitivní, vyjádřil v ní 

podporu Anglo-irské smlouvě, ale zopakoval svůj názor, který jednoznačně 

směřoval ke sjednocení Irska. 

Postoj Charlese Haugheyho k onomu dopisu si M. Thatcherová potvrdila 

během rozhovoru na summitu Evropské rady v Hannoveru, kde v osobním 

rozhovoru zjistila, ţe si minimálně část výtek vzal Haughey k srdci 

(Thatcherová, 1996, 279 - 281). 
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Na gibraltarský incident navazovala ještě jedna událost, která měla 

důleţitější konsekvence. Tou se stalo vysílání dokumentu o zabití těchto tří 

osob. Nejdříve se pokusil zabránit vysílání ministr zahraničí Geoffrey Howe 

na Thames Television a jiný dokument na stejné téma se snaţila zastavit na 

BBC o týden později Margaret Thatcherová. V obou případech byla tato 

snaha neúspěšná a dokumenty se odvysílaly. Pravděpodobně tyto události 

byly hlavní motivací vzniku zákona, který oznámil ještě v roce 1988 

Doughlas Hurd v dolní sněmovně parlamentu. Zákon zakazoval vysílání 

příspěvků v televizi a rozhlasu, které by nějakým způsobem propagovaly 

Sinn Féin, Republikánskou Sinn Féin, UDA či jiné organizace podporující 

násilí, z důvodu snahy o zmírnění propagace násilí v médiích (Bew, 

Gillespie, 1999, 220, Thatcherová, 1996, 282). Dalším krokem, kterým se 

britská vláda pokusila o zamezení násilí, bylo oznámení, ţe vězňům jiţ 

nebude odpouštěna polovina trestu, ale pouze třetina. 

Neshody se však neprojevovaly pouze v Severním Irsku. Během vystoupení 

papeţe Jana Pavla II. v Evropském parlamentu 11. Října 1989 několikrát 

přerušil projev Ian Paisley s tím, ţe papeţ je Antikrist. V listopadu pak 

Evropský soud pro lidská práva obvinil Velkou Británii z porušování práv 

obviněných, kteří mohou být ve vazbě déle neţ 4 dny102. Vláda velké 

Británie po měsíci zvaţování oznámila, ţe odstupuje od této konvence 

a ponechává si moţnost vazby na jeden týden (Bew, Gillespie, 219-222). 

Z důvodu zvyšující se nezaměstnanosti především mezi katolickými 

obyvateli (dvakrát více katolíků bylo nezaměstnaných neţ protestantů) 

a jejich zaměstnávání na podřadnějších pozicích, byl uveden v prosinci 

1988 nový Fair Employment Bill for Northern Ireland, jehoţ hlavním cílem 

bylo předejít diskriminaci při přijímání na pracovní pozici. Zmíněna byla pak 

                                        
102 Více o tomto tématu na straně 41 
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především diskriminace z důvodu náboţenského vyznání (Fair Employment 

and Treatment (Northern Ireland) Order z www103). 

V roce 1989 nastoupil do úřadu ministra pro záleţitosti Severního Irska 

Peter Brooke, který nahradil Toma Kinga. Pro posílení vztahů mezi oběma 

komunitami zaloţila britská vláda na začátku roku 1990 Shromáţdění pro 

vztahy mezi komunitami (Community relations council), jehoţ základy byly 

postaveny na zprávě Severoirské poradní komise pro lidská práva (Northern 

Ireland Standing Advisory Committee on Human Rights) z roku 1986. Jejím 

hlavním cílem se stalo prosazování lepších vztahů a podpora (finanční 

i poradní) mezikomunitní spolupráce (Community relations council: About 

us z www 104). Nebyla to však jediná významná britsko-irská organizace, 

která vznikla roku 1990. Druhou se stalo Britsko-irské meziparlamentní 

shromáţdění (British-Irish interparliamentary body), jehoţ hlavním cílem 

bylo zprostředkování komunikace mezi irským a britským parlamentem. Po 

připojení velšského a skotského parlamentu v roce 2001 se tato organizace 

přejmenovala na Britsko-irské shromáţdění (British-Irish Assembly), (About 

the BIPA z www105). Dalším výrazným posunem ve vztazích mezi oběma 

státy se stala první oficiální návštěva Severního Irska premiérem Irské 

republiky. Tuto návštěvu uskutečnil v dubnu roku 1990 Charles Haughey 

a stalo se tak poprvé od roku 1965 (Bew, Gillespie, 1999, 234). 

Poslední rok Margaret Thatcherové v premiérském křesle však byl stejně 

jako její první rok v této funkci poznamenán vraţdou blízkého 

spolupracovníka. Tím se stal Ian Gow, bývalý ministr financí, jenţ byl 

známý svým razantním přístupem k otázce Severního Irska. Bomba, která 

na něj byla nastraţena příslušníky IRA, ho připravila 29. července 1991 

o ţivot.  

                                        
103 Fair Employment and Treatment (Northern Ireland) Order z www: 
http://www.ofmdfmni.gov.uk/fair_employment_and_treatment_%28ni%29_order 

(18. 4. 2010) 
104 Community relations council: About us z www: http://www.community-
relations.org.uk/about-us/ (18. 4. 2010) 
105 About the BIPA z www: http://www.britishirish.org/about-the-bipa/ (18. 4. 2010) 
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 Svými slovy ztratila M. Thatcherová člověka, který jí byl velmi blízký 

„Okamţitě bylo jasné, ţe jsme s ním sdíleli ty samé hodnoty a stejný 

přístup k politice“ (Remarks on murder of Ian Gow by the IRA z www106). 

V tomto projevu opět zdůraznila, ţe nikdo by neměl chránit ţádného člena 

IRA a pokud někdo ví, kde se nějaký její člen skrývá, pak by ho měl hned 

nahlásit (Remarks on murder of Ian Gow by the IRA z www107). 

V září oznámil Peter Brooke snahu o obnovení procesu rozhovorů, jeţ poté 

od roku 1991 probíhaly (Bew, Gillespie, 1999, 239, Hennessy, 2000, 54 – 

56). 

Tyto události se však odehrály jiţ na samotném sklonku premiérské éry 

M. Thatcherové, která byla 27. listopadu nahrazena v roli předsedkyně 

Konzervativní strany a premiérky Velké Británie Johnem Majorem. Sama 

svoje dvacetileté působení v politice vůči Severnímu Irsku shrnula ve svých 

zápiscích „Svými ústupky jsme si znepřátelili unionisty, aniţ bychom jakkoliv 

zlepšili bezpečnostní situaci. Naše zkušenosti napovídají, ţe je nejvyšší čas 

zvolit jiný přístup“ (Thatcherová, 1996, 284). Je však třeba zmínit, ţe 

v průběhu celých 80. let bylo zabito méně britských vojáků neţ za rok 

1972, coţ svědčí o zlepšení efektivity ve vzdorování vůči IRA (Newsinger, 

1995, 92). 

 

 

                                        
106 Remarks on murder of Ian Gow by the IRA z www: 

http://www.margaretthatcher.org/speeches/displaydocument.asp?docid=108168 
(18. 4. 2010) 
107 Remarks on murder of Ian Gow by the IRA z www: 

http://www.margaretthatcher.org/speeches/displaydocument.asp?docid=108168 
(18. 4. 2010) 
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9. JOHN MAJOR A JEHO VLÁDA 

Po jedenácti letech, které byly ve znamení thatcheristického pojetí politiky, 

se vláda Margaret Thatcherové začala dostávat do nepříjemné situace. 

Radikální reformy a styl vládnutí, který propagovala, přestávaly být 

populární, ekonomická situace země se nezlepšovala a nezaměstnanost 

začala stoupat. To mělo za následek nejen horší výsledky Konzervativní 

strany v doplňovacích volbách, ale i ztrátu podpory premiérky ve vlastní 

straně. Jako první ji vyzval na souboj o pozici předsedy strany Michael 

Hesseltine, který neuspěl, ale nastalá situace ji přesto donutila k rezignaci. 

V následné volbě nového předsedy Konzervativní strany zvítězil ve druhém 

kole ministr financí John Major, vystupující jako názorově méně vyhraněný. 

Zda a jak se měla tato umírněnost projevovat i v řešení problémů 

v Severním Irsku byla otázka, kterou měla zodpovědět budoucnost (Morgan 

a kol., 2008, 513 – 514). 

9.1. První premiérské období Johna Majora 

9.1.1. Dědictví po Margaret Thatcherové 

Období na přelomu 90. let bylo v Ulsteru poznamenáno na jednu stranu 

nárůstem mezikulturních a mezivládních institucí podporované aktivní 

snahou Petera Brooka o navázání mírových rozhovorů, na stranu druhou 

bylo to vše stále na pozadí teroristických útoků, které organizovala 

především IRA. Z tohoto důvodu a kvůli očekávaným dalším nepokojům 

byla vojenská posádka posílena o dalších 500 vojáků. 

Peter Brooke, ministr pro záleţitosti Severního Irska, podporoval vztahy 

mezi Brity a Iry také svými prohlášeními o tom, ţe republikáni nemohou být 

poraţeni násilím, ale je potřeba je přizvat ke stolu, či o tom, ţe Británie 

nemá ţádné sobecké strategické zájmy v Severním Irsku(Bew, Gillespie, 

1999, 242 – 243). 

Zajímavým výsledkem bylo sčítání lidu, jeţ proběhlo v dubnu 1991. Tento 

výzkum přinesl jasná čísla, ze kterých mohli nejen politici vycházet v dalších 
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argumentech. Podle tohoto výzkumu ţilo v roce 1991 v Severním Irsku 

1 577 836 obyvatel, z čehoţ 635 639 bylo katolíků, protestantů 336 891 

a členů Irské církve 279 281 (1991 Population details z www108). 

V porovnání s rokem 1991 došlo tedy k výraznému zvýšení počtu katolíků 

(1981 jich bylo v Severním Irsku 414 532), které činilo více neţ 50% 

nárůst. Naopak protestantská populace se drţela na podobné úrovni 

s pouze malým úbytkem z roku 1981, kdy její počet činil 339 818 členů. 

Na stejné úrovni se také pohybovala populace hlásící se k Irské církvi, která 

čítala při předchozím sčítání 281 472 členů (Bew, Gillespie, 247).  

9.1.2. Rozhovory Brooke-Mayhew 

Situace se však v této době netočila pouze okolo čísel. V dubnu 1991 

vyhlásila Anglo-irská konference přestávku v jednání, která měla zajistit 

moţnost probíhání rozhovorů započatých Petrem Brookem, ministrem pro 

záleţitosti Severního Irska do roku 1992, a v nichţ pokračoval jeho 

následník Sir Patrick Mayhew  (Timeline: Northern Ireland's road to peace 

z www109). Tyto rozhovory byly vedeny na bázi tří kapitol, první se týkala 

vztahů uvnitř Severního Irska, druhá byla zaměřena na vztahy mezi 

Severním Irskem a Irskou republikou a třetí se zabývala vztahy mezi Irskou 

republikou a Londýnem. Předcházelo jim mnoţství schůzek a prohlášení 

především Petera Brooka jiţ z roku 1990. Tyto rozhovory se staly zároveň 

příleţitostí pro UUP a DUP, díky nimţ obě strany vstoupily do vyjednávání. 

Díky sloţitě nastaveným postupům však nebyla velká šance na přijetí 

rozhodnutí. V pravidlech rozhovorů bylo uznáno, ţe ţádná z kapitol nemůţe 

být uzavřena osamoceně, ale jednání musí být ukončena jako celek a aţ 

pak postoupena k referendu. Úspěchu jednání v roce 1991 nenapomohl ani 

dočasný klid zbraní, který vyhlásily loajalistické paramilitantní organizace. 

                                        
108 1991 Population details z www: 

http://www.nisranew.nisra.gov.uk/census/censusstatistics/1991/1991popdetails.html 

(19. 4. 2010) 
109 Timeline: Northern Ireland's road to peace z www: 

http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/northern_ireland/4072261.stm (19. 4. 2010) 
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Vzhledem k tomu, ţe jednání byla stále neúspěšná a násilí pokračovalo110, 

pozice Petera Brooka znatelně oslabovala a to i přesto, ţe John Major 

nepřijal jeho rezignaci. Jeho pozice byla velmi slabá a byl označován za 

„nešiku v ministerském křesle“ (lame duck). V dubnu 1992 byl tedy 

nahrazen Patrickem Mayhewem, jenţ po něm převzal mimo ministerského 

křesla taktéţ vedení rozhovorů, jejichţ další kolo započalo v březnu 1992, 

ještě pod vedením Petera Brooka (Hennessy, 2000, 54 – 55). 

9.1.3. Předvolební události 

Předvolební čas však ovlivnily i události, které se neodehrály přímo 

v Severním Irsku, respektive Velké Británii. Ještě na konci roku 1991 

zakázala dublinská radnice Sinn Féin vyuţívání Maison House pro jejich 

výroční konference (tzv. Arfdheis) z důvodu podpory IRA. V Irské republice 

však došlo k jedné poměrně důleţité personální výměně, Charlese 

Haugheyho, předsedy Fianna Fáil a Taoiseacha, vystřídal v jeho pozici 

Albert Reynolds (Bew, Gillespie, 1999, 253, 257). 

Pro konzervativní stranu a jejího premiéra Johna Majora se podle 

předvolebních průzkumů v roce 1992 nevyvíjela situace zcela příznivě, 

dokonce to vypadalo i tak, ţe po dlouhé době vznikne po volbách patová 

situace v parlamentu (Hung parliament), jeţ by mohla unionistickým 

stranám dát výrazně důleţitější postavení, neboť by se staly „jazýčkem na 

vahách“. Unionisté, kteří byli díky předvolebním průzkumům velmi 

sebevědomí, si dovolovali taková prohlášení, ve kterých se doţadovali 

například nové podoby Anglo-irské dohody výměnou za podporu vlády. 

Tyto výroky však ještě zvýšily nezájem o spolupráci ze strany Labouristické 

strany (Bew, Gillespie, 1999, 258).  

                                        
110 Kromě útoků na irském území, během kterého bylo zabito 8 protestantů, a jenţ bylo 

následováno nevhodným vystoupením Patera Brooka v nočním pořadu v irském rádiu RTE 
došlo v předvečer jmenování Patricka Mayhewa taktéţ k výbuchu v londýnské City, jehoţ 

škoda byla vyčíslena na 800 milionů liber (Bew, Gillespie, 1999, 254 – 258) 
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9.2. Druhé premiérské období Johna Majora 

Výsledky voleb nepřinesly očekávanou nerozhodnou situaci, ale naopak 

z nich vzešel jasný výsledek, který Konzervativní straně přinesl 336 

(41, 93 % hlasů) z celkových 651 křesel a tím rozhodující většinu. Oproti 

nim získali Labouristé 271 křesel a liberálové 20. Ze stran relevantních pro 

Severní Irsko získali unionisté 13 křesel a SDLP 4 křesla. Tím se vyřešily 

unionistické nabídky a nebylo třeba vytvářet koalici (General Election, 

9th April 1992 z www111). 

9.2.1. Pokračování rozhovorů Brooke-Mayhew 

S počátkem dalšího volebního období je spojeno další přerušení mezivládní 

konference, tentokráte na tři měsíce, aby mohly dále pokračovat rozhovory 

(Bew, Gillespie, 1999, 259). Zanedlouho uveřejnila SDLP své návrhy k první 

kapitole. SDLP chtěla předat exekutivní moc v Severním Irsku do rukou 

šestičlenné komise, z níţ tři členové by byli voleni přímo, jeden britskou 

vládou, jeden irskou vládou a jeden Evropským společenstvím. Předsedou 

této komise by byl zvolený člen s největším počtem preferenčních hlasů. 

Tyto návrhy unionisty překvapily, a podle unionistických představitelů 

nerespektovali identitu unionistických obyvatel. Ještě radikálnějšími se staly 

protinávrhy z dílny DUP a UUP, jimiţ obě strany navrhovaly zřízení 

Severoirského shromáţdění, které by řídilo jednotlivá oddělení. Zastoupení 

v těchto komisích by záviselo na velikosti jednotlivých stran v Severoirském 

shromáţdění, nebralo by však v potaz unionistické či republikánské 

zaměření jejich členů. Podle Sunday Life se navíc politici nemohli shodnout 

na počtu hlasů nutných k přijetí rozhodnutí. Zatímco SDLP byla pro 75% 

kvórum, UUP a Alliance byla pro 70% a DUP pro 60%. Podle informací ze 

Sunday Life by si navíc udrţel svou pozici ministr pro záleţitosti Severního 

Irska a shromáţdění by vytvořilo poradní a informační panel, který by se 

s ním scházel. Dalším důleţitým bodem unionistického návrhu mělo být 

také vyloučení jakékoliv strany, u které se projeví spojení s násilím 

                                        
111 General Election, 9th April 1992 z www: http://www.election.demon.co.uk/ge1992.html 

(19. 4. 2010) 
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(Bew, Gillespie, 1999, 264, 265). Tyto návrhy způsobily, ţe se jednání na 

první kapitole staly bezvýslednými a politici se v červenci 1992 přesunuli ke 

kapitole druhé a třetí. Jak se na vývoj rozhovorů díval předseda SDLP John 

Hume, je dobře čitelné z jeho výroku „Severní Irsko není klasický politický 

útvar a proto nemůţe mít klasickou demokracii“ (Bew, Gillespie, 1999, 

265). 

V druhé kapitole jednání šlo republikánům především o to, aby se s nimi 

jasně počítalo, aby byly v dohodě jasně formulovány cíle republikánů a aby 

se vytvořily struktury, které by podporovaly spolupráci republiky se 

Severním Irskem. Naproti tomu cílem unionistů bylo zřeknutí se nároku 

Irské republiky na Severní Irsko (v nejlepším případě změnou ústavy), 

uznání „občanů Severního Irska“, uznání práva na sebeurčení pro obyvatele 

Severního Irska a formální uznání existující republikánské a unionistické 

tradice v Severním Irsku. Podle článku publikovaného v Irish Times byl pro 

změnu druhého a třetího článku irské ústavy především Ian Paisley (Bew, 

Gillespie, 1999, 261). Nicméně ani tyto dvě kapitoly nebyly zdárně uzavřeny 

a 10. 11. bylo jednání opuštěno unionisty. Ačkoliv nedošlo k ţádné dohodě, 

pouze se ukázala rozdílná východiska jednotlivých aktérů jednání, tato 

jednání otevřela prostor pro další setkávání politických stran a Patrick 

Mayhew prohlásil, ţe neformální vztahy budou dále udrţovány (Hennessy, 

2000, 55 – 62, Brooke Mayhew Talks (April 1991 to November 1992) – 

A Chronology of Main Events z www112) 

9.2.2. Události provázející rozhovory Brooke-Mayhew 

V roce 1992 byl uplatněn zákon o televizním a rádiovém vysílání, jenţ 

zakazoval vysílat pořady propagující násilí. Podle tohoto zákona byly 

pokutovány společnosti Channel 4 a Box production 75 000 librami, protoţe 

publikovaly pořad o propojení RUC s paramilitantními organizacemi 

napojenými na loajalisty, aniţ by byly ochotny zveřejnit zdroje. Nedlouho 

                                        
112 A Chronology of Main Events z www: http://cain.ulst.ac.uk/events/bmtalks/chron.htm 

(19. 4. 2010) 
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poté byla také zakázána UDA kvůli jejímu údajnému napojení na 

teroristické akce. Tento krok označil Ian Paisley za snahu přivést Sinn Féin 

k jednacímu stolu.  

Rok 1992 však nebyl pouze plný rozporů mezi jednotlivými názorovými 

proudy, došlo v něm taktéţ k několika krokům, které mezi sebou strany 

přiblíţily. Tím se stalo například vyhlášení cíle ministerstva pro záleţitosti 

Severního Irska, které si stanovilo zvýšit podíl katolíků ve vyšších 

administrativních pozicích na 25 % ze stávajících 16 %. Nedlouho poté, 

12. prosince, vyhlásili Ulsterští unionisté, ţe funkce na radnici v Belfastu 

budou obsazeny všemi stranami s výjimkou Sinn Féin113. Nový ministr 

Mayhew pokračoval v Brookově politické linii jak pokračováním rozhovorů, 

tak i svými prohlášeními týkajícími se potenciálu těchto rozhovorů. Dne 

16. prosince prohlásil, ţe je moţné stáhnout vojáky z ulic Severního Irska 

a zároveň je moţné, aby se Sinn Féin stala členem vyjednávání. Tento 

výrok pobouřil loajalisticky smýšlející občany, a tak se ho musel později 

snaţit vysvětlit apelem na většinový princip obyvatelstva (Bew, Gillespie, 

1999, 263 – 271). 

9.2.3. Rozhovory Hume-Adams a moţnosti zapojení Sinn Féin do 

jednání 

Jak bylo zmíněno dříve, oficiální vztahy mezi Johnem Humem ze SDLP 

a Gerry Adamsem ze Sinn Féin byly navázány jiţ v roce 1988. Rozhovory 

sice nedopadly zcela úspěšně, oba politici se nicméně domluvili na 

pokračování rozhovorů na neoficiální úrovni. Tento společný vztah se v roce 

1993 opět přesunul do oficiální úrovně a v dubnu tohoto roku se na 

schůzce oba politici vypracovali společné prohlášení. Toto prohlášení 

vycházelo ze základní myšlenky, ţe Irové jako národ mají právo na 

sebeurčení a tento pohled převládá u většiny obyvatel Irska (ostrova). 

Podle prohlášení však brali v potaz, ţe existuje menšina obyvatel (v tomto 

případě loajalisté ze Severního Irska), která má na daný problém jiný názor. 

                                        
113 Důvodem k vyloučení Sinn Féin bylo napojení na paramilitantní organizace. 
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Dalším bodem prohlášení přisoudili rozhodnutí o sebeurčení pouze Irům, 

čímţ se jasně distancovali od Velké Británie. Jako svou prioritu taktéţ 

prohlásili mírové a demokratické dosaţení smlouvy a pokračování dalších 

rozhovorů (First Joint Statement issued by John Hume and Gerry Adams, 

24 April 1993 z www114, dále také Hume-Adams statement z www115). 

Minimálně poslední bod, pokračování rozhovorů, byl úspěšný vzhledem 

k tomu, ţe se oba představitelé ještě během roku 1993 i několikrát později 

sešli a vydali další prohlášení (Hennessy, 2000, 75 – 80). 

Zapojení Sinn Féin však nezáviselo pouze na jednání s republikánskými 

stranami, ale i na ostatních aktérech. John Major například v listopadu roku 

1993 opět jasně zopakoval, ţe odmítá jednat s teroristy, ještě později v tom 

samém měsíci však prohlásil, ţe pokud se teroristé vzdají násilí, otevře se 

tím Sinn Féin cesta k jednání. Stejné poţadavky měli také unionisté, 

představitel UU Martin Smith ve svém vyjádření taktéţ jasně formuloval 

poţadavek na vzdání se násilí, který je hlavním faktorem bránícím 

v rozhovorech (Bew, Gillespie, 1999, 275 – 279). 

9.2.4. Britsko-irská komunikace, vztahy v roce 1993, Deklarace 

z Downing street 

V roce 1993 začalo svítat na lepší časy ve vztazích mezi Irskou republikou 

a Velkou Británií. Poprvé se stalo, ţe prezidentka republiky (Mary Robinson) 

se na oficiální návštěvě setkala s britskou královnou (Bew, Gillespie, 1999, 

274). V pozdějších měsících tohoto roku vyhlásil Dick Spring, toho času 

ministr zahraničí Irské republiky, šest demokratických principů, které 

povedou k trvale udrţitelnému míru v Severním Irsku (O‟Brian, 1995, 282). 

Především chtěl dosáhnout toho, aby situace nebyla změněna násilím, aby 

se vlády neuchýlily k ţádným tajným rozhovorům s teroristy či aby 

                                        
114 First Joint Statement issued by John Hume and Gerry Adams, 24 April 1993 z www: 

http://cain.ulst.ac.uk/events/peace/docs/ha24493.htm (20. 4. 2010) 
115 Hume-Adams statement z www:  
http://news.bbc.co.uk/hi/english/static/northern_ireland/understanding/events/hume_ada

ms_talks.stm (20.4. 2010) 
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neexistovaly tajné dohody, které by mohly ohrozit mírové snahy. Na tyto 

principy ve společném prohlášení navázal John Major se svým protějškem 

Albertem Reynoldsem, kdyţ vydali v říjnu prohlášení nesoucí se 

v podobném duchu, navíc ocenili snahu Johna Huma o rozhovory s Gerry 

Adamsem (Bew, Gillespie, 1999, 278) 

Britská vláda na podzim roku 1993 utrpěla poměrně silnou ránu, kdyţ 

v tisku vyšlo najevo, ţe udrţuje tajné kontakty s Irskou republikánskou 

armádou.  Tyto kontakty měly podle Observeru trvat jiţ 3 roky a kontrastní 

na této situaci bylo především prohlášení Johna Majora společně 

s Arnoldem Reynoldsem, kde se proti těmto praktikám ohrazovali. 

Konzervativní strana se však nedočkala příliš velké kritiky v parlamentu, 

protoţe Ian Paisley, nejhlasitější unionistický zástupce, byl vykázán pro 

nevhodné výroky ze sněmovny (Bew, Gillespie, 1999, 280 – 281, Timeline: 

Northern Ireland's road to peace z www116). 

Přesto nejdůleţitější moment irsko-britských vztahů roku 1993 , zaměřený 

na problematiku Severního Irska, nastal teprve v prosinci. Na mezivládní 

konferenci a předchozí společná prohlášení navázala Deklarace z Downing 

street117 vydaná 15. prosince. Stěţejním bodem deklarace bylo především 

to, ţe v ní irští a britští politici dokázali najít shodné body v přístupu 

a řešení problémů spojených se Severním Irskem. Celá deklarace se 

skládala z 12 bodů, přičemţ bod číslo 7 potvrdil, ţe sjednocení ostrova je 

moţné pouze za předpokladu, ţe tomu tak bude chtít vůle jeho obyvatel, 

bod číslo 10 potvrdil, ţe finální dosaţení míru musí obsahovat závazky ke 

stálému ukončení násilí. Smlouva taktéţ potvrzovala moţnost Sinn Féin 

účastnit se jednání, pokud se IRA zřekne násilí (Hennessy, 2000, 80, 88, 

Joint Declaration 1993 (Downing St. Declaration) z www118). Výsledky 

                                        
116 Timeline: Northern Ireland's road to peace z www: 

http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/northern_ireland/4072261.stm (20. 4. 2010) 
117 Taktéţ nazývaná Společná deklarace (Joint declaration) 
118 Joint Declaration 1993 (Downing St. Declaration) z www: 

http://www.foreignaffairs.gov.ie/home/index.aspx?id=8734 (20. 4. 2010) 
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průzkumu veřejného mínění ukázaly, ţe deklaraci kladně přijalo 

87 % nacionalistů a pouhých 43 % unionistů, z čehoţ jasně vyplývá, jak 

přijímala deklaraci veřejnost. Na druhou stranu představitel unionistů James 

Molyneaux ze strany UUP se k deklaraci nevyjadřoval zcela negativně (Bew, 

Gillespie, 1999, 286). Negativnější postoj k deklaraci zaujala DUP, která v ní 

viděla další krok Velké Británie, jak se zbavit odpovědnosti za Severní Irsko. 

Ani republikáni ji nevyjadřovali přílišnou náklonnost, ačkoliv deklarace ve 

více bodech vycházela z návrhů Huma a Adamse (Tonge, 2002, 154 – 157). 

9.2.5. Důsledky Deklarace z Downing Street 

V lednu roku 1994 napsal Gerry Adams zprávu Johnu Majorovi, v níţ ţádal 

vysvětlení několika bodů deklarace, tento krok se však setkal 

s nepochopením, jelikoţ premiér odmítl do tohoto dokumentu vnášet nové 

prvky a sloţitě vydobytou dohodu měnit. Ke vstřícnému kroku směrem 

k republikánům však přistoupila britská vláda, která neprodlouţila na další 

období zákaz televizního a rozhlasového vysílání pořadů spojených se Sinn 

Féin. Gerry Adams poté v několika projevech naráţel na Deklaraci 

z Downing Street, kterou viděl jako nevyváţenou, a kritizoval především to, 

ţe si Británie ponechala právo na zasahování do „irských záleţitostí“. 

Z práce Brendana O‟Learyho  vyplývá zajímavý poznatek ohledně Deklarace 

z Downing Street, dokument je také moţno vnímat jako jeden z bodů, kdy 

do problematiky Severního Irska mohla více mluvit Irská republika a z čistě 

národní otázky přerůstalo toto téma do mezinárodní dimenze. Tento proces 

však byl nastartován jiţ daleko dříve, počátkem tohoto trendu byla 

především Anglo-Irská dohoda z roku 1985 (Bew, Gillespie, 1999, 288, dále 

také O‟Leary, 1997, 667 – 670). 

9.2.6. Cesta ke klidu zbraní a počátky jednání se Sinn Féin 

Jedním z prvních signálů, ţe IRA měnila pohled na jednání a existovala 

moţnost konce násilí, byl třídenní klid zbraní, který IRA vyhlásila 30. března 

1994. Premiér John Major na tento signál nereagoval nikterak radostně, 

kdyţ řekl „Co lidé Severního Irska opravdu chtějí, není klid zbraní na dva 
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nebo tři dny, ale permanentní konec násilí“ (Bew, Gillespie, 1999, 288). 

Vstřícným gestem, které podnikla irská vláda, byl dopis, který poslal Albert 

Reynolds Garymu McMichaelovi, předsedovi Ulsterské demokratické strany. 

V něm vysvětloval důvody zainteresování Irské republiky v Severním Irsku. 

Hlavním cílem podle tohoto dopisu bylo zajištění rovných práv irské 

komunitě. Kritika ze strany republikánů však stále pokračovala, Gerry 

Adams stále vyčítal britské vládě, ţe nehodlá jít k jádru problému a stále se 

zabývá podle něj nedůleţitými věcmi (Bew, Gillespie, 1999, 291 – 292). 

Aţ na konci léta 1994 se začaly objevovat první zprávy o potenciálním 

ukončení násilí ze strany IRA, oním datem počátku klidu zbraní se stal 

31. srpen, kdy IRA vyhlásila časově neomezené příměří. V prohlášení, jímţ 

IRA tento krok oznámila, mluví o jedinečné příleţitosti pro demokratické 

řešení problémů, zmiňuje však také Deklaraci z Downing Street, která podle 

IRA nemůţe a ani nechce být řešením, z čehoţ podle prohlášení vyplývá, ţe 

je třeba dále jednat a britská vláda by měla stát za svými povinnostmi 

a řešit situaci v Severním Irsku (Irish Republican Army (IRA) Ceasefire 

Statement, 31 August 1994 z www119). V reakci na tento krok prohlásil John 

Major „ Jiţ jsme za začátkem, ale konec je stále ještě v nedohlednu“ 

(1994: IRA declares 'complete' ceasefire z www120). Charakteristika stávající 

situace to byla poměrně přesná, ačkoliv jiţ došlo k určitým krokům, 

vedoucím k dohodě, a klid zbraní byl jedním z velmi důleţitých. Stále ještě 

bylo mnoho otázek, které měly být vyřešeny. Z loajalistických kruhů však 

bylo stále slyšet podezření, která vůči vyhlášení míru Irskou republikánskou 

armádou měly. Zástupci smířlivější linie Jamesovi Molyneauxovi stačilo 

přidat pouze slovo „permanentní“ ve spojení s klidem zbraní, Ian Paisley 

však nesouhlasil s celým prohlášením; chybělo mu například vyjádření lítosti 

                                        
119 Irish Republican Army (IRA) Ceasefire Statement, 31 August 1994 z www: 

http://cain.ulst.ac.uk/events/peace/docs/ira31894.htm (21. 4. 2010) 
120 1994: IRA declares 'complete' ceasefire z www: 
http://news.bbc.co.uk/onthisday/hi/dates/stories/august/31/newsid_3605000/3605348.st

m (21. 4. 2010) 
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(1994: IRA declares 'complete' ceasefire z www121), zbavení se Semtexu 

a zdrojů, které ho pro nacionalisty získávaly (Bew, Gillespie, 1999, 293). 

Počátek jednání se Sinn Féin tedy byl na dosah, ale i přes nepříznivou 

reakci radikálních unionistů vyvolal klid zbraní vyhlášený republikány ještě 

protikrok na unionistické straně, respektive její paramilitantní organizaci 

Sdruţené loajalistické vojenské velení (CLMC)122. Ti klid zbraní vyhlásili 13. 

října 1994 a byl poněkud odlišný od toho, který vyhlásila IRA. Prvním 

faktorem byla doba trvání tohoto míru, která byla závislá na klidu zbraní 

republikánských / nacionalistických jednotek. Druhým byl pak především 

fakt, ţe se tyto jednotky za své činy omluvily jak členům a příbuzným, kteří 

předchozími událostmi trpěli, ale především pak nevinným obětem 

nepokojů. Na závěr však obě prohlášení spojuje vyjádření touhy po 

mírovém a demokratickém řešení konfliktu (CLMC Ceasefire Statement 13th 

October 1994 z www123). John Major tento krok označil jako „další důleţitou 

část skládanky, která pasuje na své místo“ (Bew, Gillespie, 1999, 297). 

Deklarace ukončení násilí však předcházela setkání Alberta Reynoldse Johna 

Huma a Garry Adamse, kteří takzapočali dle svých slov novou éru 

společných vztahů, které jsou základem pro jednání vedoucí k demokratické 

dohodě. Naopak vztahy mezi unionistickým předákem Ianem Paisleyem 

a premiérem Johnem Majorem se zhoršily poté, co Paisley chtěl po Majorovi 

slib, ţe neexistují ţádné tajné dohody mezi vládou a IRA. V září 1994 taktéţ 

John Major zrušil zákaz vysílání pořadů spojených s organizacemi, jeţ se 

vzdaly násilí, zároveň také oznámil, ţe veškeré dohody týkající se irské 

problematiky budou podléhat schválení v referendu v Severním Irsku. 

                                        
121 1994: IRA declares 'complete' ceasefire z www: 

http://news.bbc.co.uk/onthisday/hi/dates/stories/august/31/newsid_3605000/3605348.st
m (21. 4. 2010) 
122 Combined Loyalist Military Command – jedná se o organizaci zastřešující loajalistické 

paramilitantní skupiny. 
123 CLMC Ceasefire Statement 13th October 1994 z www: 

http://cain.ulst.ac.uk/events/peace/docs/clmc131094.htm (21. 4. 2010) 
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Albert Reynolds vyhlásil konání referenda ve stejných případech pro Irskou 

republiku (Bew, Gillespie, 1999, 295 – 296). 

V listopadu 1994 se vydal John Major na dvoudenní návštěvu Belfastu, 

během níţ předeslal, ţe jednání se Sinn Féin by měla být započata do 

Vánoc, stejné hraniční datum vyhlásil později pro jednání se stranami 

unionistickými. V listopadu tohoto roku 1994 došlo ještě k rezignaci 

Taoiseacha Alberta Reynoldse124, na jehoţ místo nastoupil John Bruton, 

který byl velkým odpůrcem terorismu, násilí a kritikem IRA. Během 

následujících dní začali jednat britští důstojníci se Sinn Féin o odevzdání 

zbraní a uskutečnila se taktéţ dvoudenní investiční konference, na které 

John Major oznámil investice ve výši 73 milionů liber do Severního Irska 

(Bew, Gillespie, 1999, 299 – 301).  

9.2.7. Rámcové dokumenty (Framework Documents) 

Na začátku roku 1995 vyhlásila britská vláda konec ignorování těch 

ministrů, kteří měli kontakty se Sinn Féin, coţ byl vstřícný krok k dalšímu 

jednání. Dalším společným krokem vlády Velké Británie a Irské republiky se 

staly dva důleţité dokumenty pod společným titulem Rámcové dokumenty. 

Název prvního dokumentu zněl Rámec pro zodpovědnou vládu v Severním 

Irsku (A Framework for Accountable Government in Northern Ireland) 

a týkal se vnitřního uspořádání. Druhý dokument se nazýval Nový rámec 

pro dohodu (A New Framework for Agreement) a zabýval se moţnostmi 

vývoje vztahů Severního Irska s Irskou republikou. 

V první části Rámcových dokumentů, zabývající se vnitřním uspořádáním 

byl návrh na vytvoření jednokomorového 90 členného shromáţdění, 

proporčně voleného na 4–5 let, dále pak panelu, který by doplňoval a práci 

shromáţdění a který by se skládal ze tří členů a volen taktéţ proporčně a 

zároveň vytvoření systému „brzd a protiváh“, který by udrţoval 

důvěryhodnost shromáţdění (The Framework Documents - A Framework 

                                        
124 Rezignoval z důvodu podezřelých okolností týkajících se jmenování předsedy nejvyššího 

soudu. 
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For Accountable Government In Northern Ireland, 22 February 1995 

z www125). 

Druhá část týkající se vztahů Severního Irska s Irskou republikou v 10. 

bodu označila čtyři hlavní principy, jimiţ se vlády měly řídit. Tyto principy 

zahrnovaly za prvé právo na sebeurčení, za druhé konsenzus jako základ 

stability, za třetí důraz na demokratičnost a za čtvrté důraz na identitu obou 

tradic, které se na ostrově vyskytují. Dokument se dále skládal z několika 

dalších kapitol. První se týkala ústavních otázek, u nichţ byla zdůrazněna 

důleţitost konsenzu, a práva na sebeurčení. V kapitole týkající se struktur 

v Severním Irsku byl poloţen důraz na spolupráci mezi oběma komunitami, 

jeţ jako jediná můţe zajistit trvalé příměří. Další kapitola, zaměřená na 

spolupráci severu s jihem, měla probíhat ve třech rovinách: konzultativní, 

harmonizující a výkonné, a dále určovala přesné oblasti, jimiţ by se měla 

spolupráce zabývat. V kapitole zabývající se strukturami mezi východem 

a západem byla především navrţena a specifikována konference, na které 

budou mít britská a irská vláda moţnost vyjadřovat se k aktuálnímu dění. 

Předposlední kapitola se týkala ochrany základních lidských práv a jejich 

zajištění, poslední část dokumentu shrnovala předchozí kapitoly 

a zdůrazňovala, ţe výsledky jednání budou schváleny v referendu 

(The Framework Documents - A New Framework For Agreement, 22 

February 1995 z www126). 

Reakce na tyto dokumenty na sebe nenechala dlouho čekat, dne 10. března 

se UUP distancovala od těchto dokumentů, ale nesouhlasily s ní všechny 

unionistické strany. Ve smlouvě a pravomocích, které dávala konferenci, 

                                        
125 The Framework Documents - A Framework For Accountable Government In Northern 

Ireland, 22 February 1995 z www: http://cain.ulst.ac.uk/events/peace/docs/fd22295b.htm 

(21. 4. 2010) 
126 The Framework Documents - A New Framework For Agreement, 22 February 1995 

z www: http://cain.ulst.ac.uk/events/peace/docs/fd22295.htm (22. 4. 2010) 
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viděly návrat k Sunningdaleské dohodě127 a velmi se obávaly článku č. 47, 

jenţ formuloval zapojení Irské republiky a nijak ho neohraničoval. Na jejich 

stíţnosti však reagoval John Major tím, ţe existují tři opatření, která je 

chrání. Těmito opatřeními myslel podporu unionistických politických stran, 

podporu obyvatel a podporu Westminsteru. Naopak irská vláda a především 

nacionalisté (včetně Sinn Féin) přijali dohodu s uspokojením (Hennessey, 

2000, 92 – 99, Bew, Gillespie, 1999, 303 – 305). 

9.2.8. Snahy o odstavení zbraní 

V dubnu 1995 ohlásilo ministerstvo pro záleţitosti Severního Irska, ţe začne 

diskutovat se Sinn Féin, proces pravděpodobně urychlily i výstupy Gerryho 

Adamse, jenţ neustále ve svých projevech útočil na Brity, kteří podle něj 

nevykazovali dostatečnou snahu o jednání. Pravděpodobně daleko 

důleţitějším motivem byla ale snaha o zabavení zbraní, které měli členové 

IRA. K prvnímu setkání došlo jiţ v květnu 1995 a témata jednání byla jasná. 

Sinn Féin se snaţila o propuštění vězňů, vláda chtěla získat zbraně, pro obě 

však bylo velmi těţké dosáhnout kompromisu. Další schůzka se odehrála 

mezi Johnem Majorem a představiteli SDLP a UUP. Tato schůzka byla 

poznamenána ještě horší atmosférou, jelikoţ představitelé UUP ohlásili, ţe 

nenavštíví investiční konferenci (zaměřenou na Severní Irsko) 

ve Washingtonu, protoţe se jí zúčastní i Sinn Féin (Bew, Gillespie, 1999, 

306 – 307). 

Jiţ v červenci roku 1995 začaly další nepokoje, tentokráte mezi Oranţisty128, 

kteří se střetli s Královskou ulsterskou policií (Později známo jako „Obléhání 

Dumcree“). Tyto události jiţ dávaly tušit, ţe situace začíná být vyhrocená. 

Zároveň ale na oficiální úrovni Gerry Adams, představitel Sinn Féin, 

prohlašoval, ţe je připraven vyslechnout návrhy ohledně vyřazení zbraní 

                                        
127 Dohoda z roku 1973, jenţ se snaţila přesvědčit unionisty ke spolupráci s nacionalisty 

v tzv. Irském koncilu (The Sunningdale Agreement (December 1973) z www: 

http://cain.ulst.ac.uk/events/sunningdale/agreement.htm (23. 4. 2010). 
128 Oranţisté (z anglického Orangemen) jsou členové protestantské organizace, blízko 

napojené na unionisty 
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IRA z provozu, na coţ odpověděli loajalisté, kteří byli ochotni reagovat na 

odevzdání zbraní nacionalisty stejným krokem.  

V září roku 1995 se stal předsedou UUP David Trimble, který nastoupil po 

Jamesovi Molyneauxovi. Svůj postoj k jednání s irskou vládou dal najevo 

velmi záhy, dne 5. prosince odpověděl na zvací dopis irské vlády k jednání 

tím, ţe napsal „Nejsme připraveni vyjednávat vnitřní otázky Severního Irska 

s cizí vládou“ (Bew, Gillespie, 1999, 311, 316).  

9.2.9. USA a Severní Irsko 

Na počátku roku 1992 začal do problémů Severního Irska mluvit důrazněji 

další hráč, Spojené státy reprezentované Billem Clintonem. John Major se 

setkal s tímto prezidentem ve Washingtonu. Vzhledem k velkému mnoţství 

potomků Irů ve Spojených státech a zároveň mnoţství finančních toků 

plynoucích z USA do Irska se dalo předpokládat, ţe americký prezident 

bude mít o tuto tématiku zájem 129. Clinton navrhl vyslání mírového 

vyslance do Severního Irska, coţ však John Major nepřipustil. Oba muţi se 

však shodli na vytvoření týmu, jenţ měl vytvořit nezávislou zprávu 

o aktuálním stavu severoirské problematiky (Bew, Gillespie, 1999, 271 – 

288). 

Další podstatný vstup USA do této problematiky se odehrál na konci roku 

1995, kdy Bill Clinton poprvé navštívil Severní Irsko. Po udělení víz Gerrymu 

Adamsovi do USA v roce 1994, coţ velmi negativně ovlivnilo vztahy USA 

s Velkou Británií, se opět setkal s Gerry Adamsem a tentokráte si s ním na 

veřejnosti potřásl rukou, coţ opět nebylo pozitivně přijímáno ze strany 

britské vlády.  

                                        
129 Podle údajů US Census Bureau, jenţ uveřejňuje výsledky svých průzkumů týkajících se 

počtů obyvatel bylo v USA v roce 2002 (nejstarší on-line dostupný zdroj, mezi lety 1992 
a 2002 nedošlo k významné migrační explozi) více neţ 34 milionů obyvatel hlásících se 

k Irské národnosti (United States, Selected Social Characteristics: 2002 z www: 

http://factfinder.census.gov/servlet/ADPTable?_bm=y&-
qr_name=ACS_2002_EST_G00_DP2&-geo_id=01000US&-

ds_name=ACS_2002_EST_G00_&-_lang=en&-redoLog=false&-format= (20. 4. 2010)  
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9.2.10. Mitchellovy principy 

Necelé dva měsíce po Clintonově návštěvě, v lednu 1996, vydala 

mezinárodní organizace zaměřená na přípravu rozhovorů mezi stranami 

a vedená Georgem Mitchellem130 zprávu o výsledcích své činnosti  (Clinton: 

His role in Northern Ireland z www131). Tento dokument se nazýval tzv. 

„Mitchellovy principy“ a vyšel jen několik dní poté, co Sinn Féin vyhlásila, ţe 

se svým podpisem 18. prosince 1995 přidala k mezinárodní organizaci 

o budování míru – Building a Permanent Peace (Building a Permanent 

Peace in Ireland z www132). 

Z Mitchellova dokumentu vyplývalo, ţe paramilitantní organizace vlastnící 

zbraně nebudou ochotny přistoupit na zabavení zbraní, aniţ by probíhaly 

rozhovory mezi stranami. Základní pro celou zprávu bylo ale tzv. Šest 

Mitchellových principů, k nimţ se měly zúčastněné strany zavázat: 

 Demokratické a výhradně mírové úmysly řešení politických otázek 

 Úplné odzbrojení všech paramilitantních organizací 

 Souhlas, ţe odzbrojení musí být ověřitelné a schválené nezávislou 

komisí 

 Zřeknutí se a bránění ostatním v pouţití síly nebo vyhroţování jejím 

pouţitím za účelem ovlivnění směru nebo výsledku rozhovorů mezi 

všemi stranami 

 Souhlas s následováním dohod, jeţ budou přijaty v rozhovorech mezi 

všemi stranami a uchýlit se k demokratickým a výhradně mírovým 

                                        
130 George Mitchell byl původně ekonomický poradce pro Severní Irsko jmenovaný v roce 

1994 Billem Clintonem, později poţádaný o vedení mezinárodní organizace pro přípravu 
rozhovorů mezi stranami. 
131 Clinton: His role in Northern Ireland z www: 

http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/northern_ireland/1065913.stm (26. 4. 2010) 
132 Building a Permanent Peace in Ireland z www: 

http://www.sinnfein.ie/files/BuiuldingaPermPeace.pdf (22. 4. 2010) 



67 

 

metodám v přesvědčování o změně výsledků jednání, se kterými 

nebude souhlasit 

 Naléhat na zastavení zabíjení a násilí a provést efektivní kroky 

k zastavení těchto akcí 

Zároveň report zmiňoval, ţe pro mírový proces je potřeba široká shoda, 

vhodný mandát a struktura o třech kapitolách (převzato z Hennesey, 2000, 

100 – 101). Tato zpráva a v ní obsaţené principy byly přijaty britskou 

vládou velmi pozitivně a jak ve svém prohlášení po přijetí zprávy slíbil John 

Major, byl připraven nenechat kámen na kameni, aby obyvatelům 

Severního Irska zajistil mír nikoliv pouze dočasně, ale nastálo (Mr Major's 

statement on the Northern Ireland Peace Process and the publication of the 

Mitchell Report z www133). 

9.2.11. Rozhovory mezi stranami a ukončení klidu zbraní 

Britská a irská vláda se však nebyly schopny shodnout na volebním procesu 

pro rozhovory mezi stranami. Ačkoliv tomuto kroku byla vláda Velké 

Británie nakloněna, John Hume to nazval nákupem voličů a John Bruton 

vyjádřil znepokojení nad tím, ţe by volby mohly mít pro Severní Irsko 

rozvratný účinek.  Volby se uskutečnily 30. května 1996, předcházely jim 

však a provázely je události, které mírový proces vrátily zpátky do časů 

teroristických útoků (Bew, Gillespie, 1999, 318 – 329). 

Dne 9. února roku 1996 vyhlásila Irská republikánská armáda konec klidu 

zbraní, který odůvodnila nespokojeností s kroky ze strany premiéra Johna 

Majora a britské vlády, jimiţ se snaţili posunout jednání se Sinn Féin v době 

klidu zbraní. John Major tento krok odsoudil jako zvěrstvo a oznámil, ţe 

byla provedena potřebná opatření opatření (Mr Major's statement on the 

Northern Ireland Peace Process, made on 12th February 1996 z www134), 

                                        
133 Mr Major's statement on the Northern Ireland Peace Process and the publication of the 

Mitchell Report z www: http://www.johnmajor.co.uk/speechmitchell.html (16. 5. 2010) 
134 Mr Major's statement on the Northern Ireland Peace Process, made on 12th February 

1996 z www: http://www.johnmajor.co.uk/speechnirelandst.html (16. 5. 2010) 
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podobně kritický byl irský Taoiseach John Bruton. Od tohoto data byl tedy 

mírový proces ovlivněn novou vlnou teroristických útoků. Další reakcí, 

kterou se John Bruton snaţil zabránit těmto útokům, bylo jeho prohlášení 

o tom, ţe se Sinn Féin dostane do úplné izolace a nebude mít moţnost 

zúčastnit se mírového procesu, ani to se však nesetkalo s očekávanou 

odezvou. Loajalistické jednotky zatím zůstávaly stále u klidu zbraní, k IRA 

se připojila od 22. 3. pouze INLA (Bew, Gillespie, 1999, 318 – 324). 

Kromě výzev k opětovnému klidu zbraní však na jaře roku 1996 ţila 

politická scéna ještě jinou událostí. Tou byly volby do orgánu, jenţ měl 

poskytnout prostor pro vyjednávání mezi všemi stranami. Volby byly 

ohlášeny na 30. května a zvolení účastníci vyjednávání se mohli zúčastnit 

fóra, které mělo slouţit pro předávání informací mezi politiky, nemělo však 

být nijak závazné. Vláda zároveň vyhlásila, ţe se volby budou konat 

v nových volebních obvodech. Ve volbách získala největší podíl hlasů, 

24, 17 % UUP a tím 30 křesel, SDLP 21, 36 % a 21 křesel, DUP 18, 80 % a 

24 křesel a 15, 47 % a 7 křesel. Strany Aliance a UKUP135 získaly 

dohromady 10 křesel (The 1996 Forum Elections and the Peace Process z 

www136). 

Vzhledem ke zvýšenému výskytu násilí vydala britská vláda nový zákon o 

prevenci proti terorismu, čímţ dala policii vyšší pravomoci při hledání 

zločinců, John Major v květnu také prohlásil, ţe si přeje, aby se IRA 

zúčastnila jednání, ale ţe to není moţné vzhledem k pokračujícímu násilí 

(Bew, Gillespie, 1999, 327, 328). 

Rozhovory mezi stranami začaly 10. června roku 1996 ve Stormontu 

a zahájení navštívili oba premiérové John Major i John Bruton, Sinn Féin 

bylo z důvodu obnovení násilí ze strany IRA samozřejmě vyloučeno. 

Politické události se však odehrávaly na pozadí dalšího z pochodů 

                                        
135 UKUP – United Kingdom Unionist Party 
136 The 1996 Forum Elections and the Peace Process z www: 

http://www.ark.ac.uk/elections/ff96.htm (22. 4. 2010) 
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Oranţistů, během kterého opět došlo k násilnostem a úmrtí. John Major se 

tuto situaci snaţil řešit na schůzce s loajalisty 9. 7. 1996, neuspěl však, 

neboť loajalisté ţádali naprosté opuštění policejních sil (RUC) z Drumcree 

(Bew, Gillespie, 1999, 331). 

Na konci roku 1996 John Major v dolní sněmovně odpověděl na výzvu IRA 

o zahrnutí Sinn Féin do jednání tím, ţe je potřeba nejdříve přestat pouţívat 

násilí a podepsat Mitchellovy principy (Sinn Féin sice jiţ dříve deklarovala, 

ţe tyto principy podepíše, k samotnému aktu ale nedošlo). Na poli 

rozhovorů se v říjnu 1996 domluvila UUP a SDLP na agendě jednání (Bew, 

Gillespie, 334). 

9.2.12. Situace před volbami 

Roku 1997 čekaly Velkou Británii volby do parlamentu, předvolební boj tedy 

velmi ovlivňoval politickou scénu. V únoru John Major prohlásil, ţe pokud 

nedojde ke klidu zbraní ze strany IRA, pak situace bude „rovná ţádání 

voličů o podporu pro zabíjení nevinných lidských bytostí organizací IRA“ 

(Bew, Gillespie, 1999, 337). V platnost v únoru 1997 vstoupil ještě zákon 

o odzbrojování, jenţ stanovoval přesná pravidla pro odstavování zbraní 

paramilitantních organizací, včetně článku devět, který upřesňoval, ţe 

výdaje za odzbrojení bude platit parlament Velké Británie (Northern Ireland 

Arms Decommissioning Act 1997 z www137). 

Dne 1. května se konaly volby do parlamentu, které s 43, 20 % hlasů 

vyhrála Labouristická strana, čímţ získala 418 křesel v parlamentu, coţ z ní 

po 18 letech učinilo vládní stranu. Konzervativní strana si oproti předchozím 

volbám velmi pohoršila, obdrţela 30, 69 % hlasů a získala 165 křesel, 

Unionistické strany v těchto volbách získaly 13 křesel, Sinn Féin 2 křesla 

a SDLP 3 křesla (1997 General Election result z www138). 

                                        
137 Northern Ireland Arms Decommissioning Act 1997 z www: 

http://www.opsi.gov.uk/acts/acts1997/ukpga_19970007_en_1 (22. 4. 2010) 
138  1997 General election result z www: http://www.election.demon.co.uk/ge1997.html 

(22. 4. 2010) 
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10. ZÁVĚR 

10.1. Významné události a reakce, které vyvolaly 

Konzervativní vláda Margaret Thatcherové a Johna Majora byla během 

osmnácti let mezi roky 1979 a 1997 svědkem velkého mnoţství událostí, 

které ovlivnily vývoj severoirské otázky. Pro charakteristiku těch, které byly 

významné a shrnutí politického klimatu, jeţ je provázelo, jsem tyto události 

rozdělil do dvou kategorií. První kategorie se zabývá pouze událostmi, které 

se odehrávaly na politické úrovni a druhá kategorie se zabývá ostatními 

událostmi, ve většině případů spojených s paramilitantními skupinami 

a jejich vlivem. 

10.1.1. Politické události 

Politickými událostmi odehrávajícími se v tomto období rozumím především 

ty oblasti, kde došlo k politickému jednání, institucionálnímu vývoji, 

či k důleţitým smlouvám v období let 1979 aţ 1997. 

První událostí, která do značné míry ovlivnila politiku tzv. mírového procesu, 

bylo ustanovení a uskutečnění tzv. Anglo-irského summitu, který se poprvé 

konal v roce 1980, za účasti M. Thatcherové a Charles Haugheyho. Na 

tomto summitu ještě nebyla projednávána otázka Severního Irska, ale 

poskytl dobrou základnu pro další setkání, kde se jim tito dva státníci 

a jejich následovníci věnovali. Toto období však bylo charakteristické 

i snahou o rozhovory mezi jednotlivými stranami v Severním Irsku, takovou 

snahou byly například i tzv. Atkinsnovy rozhovory, nicméně přes velké 

názorové neshody a celkové odmítnutí účasti stranou UUP nebylo moţné 

dopracovat se k výraznému posunu mezi stranami. Ze strany Irské 

republiky došlo k ustanovení jiného mezistranického fóra, tzv. Fóra nového 

Irska, jeţ bylo ustanoveno irským Taoiseachem v roce 1983, výsledky 

jednání tohoto fóra však byly opět ovlivněny velkými názorovými 

neshodami mezi stranami a výsledky, které byly v roce 1994 
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představeny139, byly rázně odmítnuty premiérkou Margaret Thatcherovou.  

Velmi výraznou událostí a podstatným bodem celého procesu se stalo přijetí 

Anglo-irské dohody. Tato dohoda poprvé jasně definovala moţné zapojení 

Irské republiky do událostí v Severním Irsku. Ačkoliv byla tato událost velmi 

kladně přijata republikány, pro něţ byly důleţité především články kapitoly 

2b a 5c (které definovaly moţnosti zapojení Irské republiky do řešení 

problematiky Severního Irska), byl do značné míry přeceňován její dopad. 

Z pohledu M. Thatcherové a její vlády se s odstupem zdá, ţe šlo především 

o pokus zastavit násilí, kterým paramilitantní organizace suţovaly občany, 

tento aspekt dohody však nebyl naplněn. 

Počátek období vlády Johna Majora bylo poznamenaná opětovnou snahou 

o fungování rozhovorů mezi všemi demokratickými stranami, jeţ byly 

formulovány a vedeny především ministry pro záleţitosti Severního Irska 

Peterem Brookem a Patrickem Mayhewem. Tyto rozhovory však byly opět 

ukončeny absencí unionistů, kteří v nich po několika jednáních odmítli 

participovat. Motivace jejich chování však byla zřejmá, byl jí především 

strach z odpoutávání se od Velké Británie a pokračující přibliţování se Irské 

republice. Existovaly však i snahy o přiblíţení Sinn Féin k politickým 

rozhovorům, tyto snahy zastupovaly především rozhovory Gerryho Adamse 

s Johnem Humem, do značné míry přinesly na politické scéně pozitivní 

ohlas, avšak ten se zaměřil především na to, ţe jednání se Sinn Féin je 

moţné pouze za předpokladu ukončení násilí. Podstatnou událostí 

ve vztazích mezi Velkou Británií a Severním Irskem se stalo podepsání tzv. 

Deklarace z Downing street v roce 1993, kterému však předcházelo 

uveřejnění skandální informace, ţe britská vláda jiţ delší dobu udrţuje 

kontakty s Irskou republikánskou armádou. Deklarace z Downing street 

však byla důleţitá především proto, ţe znovu oficiálně deklarovala právo na 

sebeurčení občanů Severního Irska a byla jedním z důvodů pozdějšího klidu 

zbraní vyhlášeného paramilitantními organizacemi. Tento krok byl 

                                        
139 Jednalo se především o tři moţná řešení situace Severního Irska (unitární stát, společná 

vláda Velké Británie a Irské republiky, federativní či konfederativní uspořádání). 
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podstatným především pro započetí jednání se Sinn Féin, k němuţ došlo jiţ 

v roce 1994 nedlouho po vyhlášení klidu zbraní. Klid zbraní však nebyl 

vnímán jednoznačně pozitivně, dle prohlášení Johna Majora nestačil pouze 

dočasný klid zbraní, ale obyvatelé si přáli konec násilí napořád. V období 

klidu zbraní se vláda Johna Majora zabývala dvěma tématy. Prvním byla 

snaha o zavedení rozhovorů mezi všemi stranami bez vazeb na terorismus, 

která byla formulována tzv. Rámcovými dokumenty a druhým byla snaha 

o zabavení zbraní drţených Irskou republikánskou armádou. Za touto 

snahou stály mimo jiné tzv. Mitchellovy principy, které formulovaly pravidla, 

jeţ umoţní plodné pokračování rozhovorů, podle nacionalistů tyto kroky 

nebyly dostatečně pohotové a tato snaha však přišla vniveč opětovným 

vyhlášením nepokojů v únoru 1996. V závěrečném období vlády Johna 

Majora došlo ještě k ustanovení voleného fóra, jeţ se mělo zabývat 

mírovým procesem. Původně nadějná účast Sinn Féin, která byla pro 

mírový proces podstatným hráčem, se stala nemoţnou vzhledem 

k nastaveným pravidlům, které vylučovaly z jednání strany napojené na 

skupiny. Tyto události se však odehrávaly jiţ ve stínu nastávajících voleb, 

které skončily pro Konzervativní stranu poráţkou. 

Faktory, které měly rovněţ vypovídající hodnotu, byly výsledky voleb. 

Z výsledků voleb jak do zasedání či fóra nebo do parlamentu 

ve Westminsteru je zřejmá především stoupající podpora Sinn Féin140, 

republikánsky zaměřené strany. Tento jev můţe být důsledkem většího 

populačního růstu mezi katolickou komunitou, jenţ byl zjevný i podle 

průzkumu popisovaného v kapitole „Dědictví po Margaret Thatcherové“. 

Vzestup volebních preferencí pocítila i umírněnější Sociálně demokratická 

a labouristická strana SDLP, nešlo však o tak razantní vzestup. Naproti 

                                        
140 Například při porovnání výsledků voleb do severoirského shromáţdění v roce 1982 a 

Fóra pro diskuzi mezi stranami v roce 1996 došlo k více jak dvojnásobnému zvýšení počtu 
hlasů z 58 tisíc na 116 tisíc (Northern Ireland elections z www: 

http://www.ark.ac.uk/elections/, 14. 5. 2010)  
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tomu unionistické strany a středová Alliance si uchovávaly přibliţně stejnou 

voličskou náklonnost. 

10.1.2. Mimopolitické události 

Druhým typem události byly akce, které nebyly přímo napojeny na politické 

prostředí, a jejichţ prostředky nebyly relevantní demokratickému 

politickému vyjednávání, avšak měly na něj svůj dopad. Kromě bombových 

atentátů a jiných útoků na svobodu a lidská práva, jeţ byly téměř 

na denním pořádku, se odehrálo taktéţ několik událostí, které měly 

celospolečenský dopad a jeţ do značné míry ovlivnily i onu „politickou“ část 

mírového procesu. Pomineme-li útoky na vysoké politické představitele, 

první z významných událostí tohoto typu v období konzervativní vlády se 

staly tzv. hladovky. Politiku v období vlády Margaret Thatcherové do značné 

míry ovlivnila situace v Mazeském vězení. Ačkoliv premiérka dostála svým 

vyjádřením ohledně nemluvení s teroristy například během svého projevu 

v Belfastu, tato spektakulární událost a s ní spjatá úmrtí několika vězňů se 

stala sjednocujícím momentem pro irské nacionalisty. Události v Mazeském 

vězení byly vzhledem k vysoké koncentraci vězňů napojených na Irskou 

republikánskou armádu velmi citlivou otázkou, která provázela především 

Margaret Thatcherovou v průběhu její vlády. Dalším podstatným 

incidentem, který se odehrál v období vlády M. Thatcherové, bylo zabití 

příslušníků IRA na Gibraltaru, které mělo nejen mezinárodní důsledky, ale 

také vedlo k zákazu vysílání pořadů jakýmkoliv způsobem spojených 

s terorismem a organizacemi, které ho podporovaly. 

Období vlády Johna Majora bylo ovlivněno především klidem zbraní ze 

strany paramilitantních organizací v roce 1994, a znovuobnovením násilí 

nacionalisty v roce 1996. Toto pozastavení násilí mělo dopad na politiku 

především z toho hlediska, ţe byla započata jednání s republikánskou 

stranou Sinn Féin, nicméně po jeho znovuobnovení byla tato jednání 

zablokována, čímţ byly naplněny předchozí podmínky vlády Johna Majora, 

ţe participace na vyjednávání je moţná pouze za předpokladu ukončení 
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násilí. Hnací silou pro jednání vlády se Sinn Féin nebyl pouze klid zbraní, ale 

především snaha o odstavení zbraní členů Irské republikánské armády. Jak 

se však ukázalo, tato snaha skončila neúspěchem.  

10.2. Tradice nebo změna? 

Poslední otázkou, jeţ nebyla zodpovězena, je role konzervativní vlády a její 

konzistence, či nekonzistence. Spolupráce s unionistickými stranami, která 

byla vlivem Dohody ze Sunningdale velmi poškozena a naplněna 

nedůvěřivostí, pokračovala v podobném duchu i v průběhu let 1979 aţ 

1997. Tento fakt ilustruje například i to, ţe se unionistické strany příliš 

nepodílely na diskuzních fórech iniciovaných konzervativní vládou, 

především z důvodu strachu o přerušení svazku s Velkou Británií 

a převládnutím vlivu z Irské republiky. Konzervativní strana nicméně 

neměla v úmyslu vzdát se území Severního Irska, které jasně označila za 

část Spojeného království. To prohlašovala ve svých projevech, jak M. 

Thatcherová tak J. Major, který však ve svých prohlášeních byl opatrnější 

ohledně role ostatních států. Pravděpodobně i kvůli vyhlášenému klidu 

zbraní volil John Major velmi mírná slova a oproti dřívějším prohlášením 

především M. Thatcherové připouštěl roli Irské republiky v řešení 

severoirské problematiky. Spíše neţ změna názorů na tuto problematiku je 

zde vidět určitý posun z národní do mezinárodní dimenze řešení tohoto 

problému, kdy zlomovými byly především Anglo-irská dohoda, Deklarace 

z Downing street a početná setkání premiérů Velké Británie a Irské 

republiky. 

Dalším faktorem, který byl z pohledu Konzervativní strany zajímavý, bylo 

jednání s teroristy. Zatímco během hladovek M. Thatcherová ve svých 

projevech jasně odsuzovala jakákoliv vyjednávání a ústupky teroristům, po 

vypuknutí aféry s tajnou korespondencí mezi britskou vládou a Irskou 

republikánskou armádou v roce 1993 nebo přizvání k jednání Sinn Féin na 

krátkou dobu v období klidu zbraní k jednání se vše zdálo být jinak. I přesto 

se však John Major oficiálně vyslovoval proti jakémukoliv jednání s teroristy 
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ať uţ vyhlášením tzv. šesti demokratických principů v roce 1993 ještě před 

vypuknutím aféry, či po zrušení klidu zbraní projevy proti jakémukoliv 

jednání se skupinami, jeţ podporují terorismus. Aţ na onu skandální aféru 

se změnilo především to, ţe oproti odsuzujícím prohlášením za vlády 

M. Thatcherové byly za vlády Johna Majora tvořeny podmínky, které musí 

strany napojené na terorismus splnit, aby se mohly jednání účastnit. 

Závěrem je třeba říci, ţe existoval ještě jeden velmi důleţitý faktor. 

Konzervativní strana byla stranou vládní, a měla tedy závazky nejen vůči 

svému území, ale i vůči zahraniční politice, například tedy k dobrému vývoji 

vztahů ostatními státy, to do značné míry ovlivňovalo nutnost kompromisu. 

Tato nutnost byla navíc do velké míry ovlivněna v posledních letech 

slábnoucí podporou vlády Johna Majora. Snahy o tzv. devoluci, tedy 

přesouvání pravomocí do Severního Irska, kvůli které bylo vytvořeno Anglo-

irské shromáţdění, svolávány mezistranické konference a jeţ byla 

realizována aţ v roce 1998 za nové vlády Tonyho Blaira, se však nejeví jako 

pokus o první fázi odpoutání se od Severního Irska, ale spíše jako realizace 

lepšího prosazování názorů občanů Severního Irska a z toho plynoucí 

přimknutí k relativně vzdálenému centru ve Velké Británii. 
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11. SUMMARY 

The period of eighteen years of the conservative government was an 

important part in the Anglo-Irish peace process, there was an obvious shift 

in talks during this period. The most important events, taking place in this 

time, were of two kinds. First of them on political level took place were the 

aspirations to start inter-party talks weren‟t much successful, Anglo-Irish 

summit which started discussions between British prime minister and Irish 

Taoiseach. Next important issue of the era of M. Thatcher was the Anglo-

Irish Agreement that for the first time officially gave the advisory claim in 

the case of Northern Ireland to Ireland Republic. Margaret Thatcher was 

motivated to sign this document mostly by the never ending Troubles. 

During the era of the John Major‟s government were also important efforts 

to provide helpful inter-party talks, but they wasn‟t successful as well. It 

was mainly caused by the unionist parties, unwilling to participate. The 

significance of Hume-Adams talks trying to formulate the relationship 

between SLDP and more radical Sinn Féin is important as well. The 

document, important for the ceasefires, was the so-called Downing Street 

Declaration, Joint Declaration of John Major and Albert Reynolds, who 

officially stated the value of mutual agreement between the people in 

Northern Ireland about their future, and also stated the co-operation 

between two governments. This document was one of the sources of the 

coming ceasefires of paramilitary organisations. During the time of 

ceasefires were published the Framework documents, formulating the 

interparty talks and Mitchell principles and rules which were vital for the 

continuing of the talks. These steps were made by the conservative 

government mostly because of the ceasefires, but weren‟t satisfactory for 

the paramilitaries. 

On the non-political level during the Thatcher‟s era was important the case 

of Hunger strikes, which affirms the Thatcher‟s relation to terrorists and 

also the case of a killed terrorist in Gibraltar which took the question to 
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more international level and was the source of the tv ban on terrorist 

organisations. During the era of Major‟s government were on the non-

political level very important  and welcomed by politicians the ceasefires, 

on both sides of paramilitaries, that started in 1994 and end in 1996, it was 

also the reason of the short Sinn Féin involvement in the inter-party talks. 

The position of the Conservative party on the Northern Ireland issues can 

be characterised as unionist but the relationship with the unionist parties 

broke down in the 1973 and the distrustful relations continued during this 

era. It was characterised for example by the absence of the unionist parties 

on the inter-party talks, supported by the conservative government. 

Between the years 1979 and 1997 was also obvious the shift from the strict 

British debate about the Northern Ireland to the more international debate, 

mostly represented by the involvement of the Republic of Ireland. The last 

but not the least topic was talks with terrorists, which were during the 

Thatcher‟s government strictly refused. There was a slight shift to the 

making of rules essential for a start of the talks with the terrorist during the 

Major‟s government and also great scandal with the secret communication 

between the government and IRA. At the end it cannot be omitted, that the 

position of the Conservative party in this question was difficult also because 

of their government responsibility for the state and in the late years by the 

weakening position of the Major‟s government. 
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Téma bakalářské práce 

Jako téma bakalářské práce jsem vybral problematiku Severního Irska 

v období vlády britské Konzervativní strany od nástupu Margaret 

Thatcherové do premiérského křesla, po konec premiérského období Johna 

Majora.  

 

Zdůvodnění výběru tématu 

Tuto problematiku jsem si jako téma bakalářské práce vybral z toho 

důvodu, ţe se jedná o téma stále aktuální a přináší mnoţství otázek. 

Zajímavými jsou rozpory mezi poţadavky a separatistickými tendencemi 

irských nacionalistů a konzervativní tradicí britské Konzervativní strany. 

Kromě těchto stran však svou roli hrála i Irská republika, která do jednání 

zasahovala se svými poţadavky na jedné straně a na straně druhé unionisté 

ze Severního Irska, kteří podporovali spojenectví s Velkou Británií. Neméně 

zajímavým tématem je taktéţ vývoj britského stanoviska vzhledem 

k nátlaku ze strany teroristické skupiny IRA (Irská republikánská armáda). 

 

Přiblíţení tématu práce 

Ve Velké Británii vládla konzervativní vláda od nástupu Margaret 

Thatcherové v roce 1979 aţ do roku 1997, kdy nad vládní konzervativní 

stranou Johna Majora vyhrála volby Labouristická strana pod vedením 

Tonyho Blaira. Období těchto osmnácti let bylo poznamenáno značnou 

aktivitou irských nacionalistů, především pak teroristickými akcemi Irské 

republikánské armády, které byly cílené i na nejvyšší místa britské politiky. 

Britská premiérka Margaret Thatcherová se během období na postu 

premiérky dostala na přední pozice ţebříčku nejţádanějších obětí 

teroristické organizace IRA. Na druhou stranu došlo v této době 

k důleţitému vývoji v oficiálních vztazích mezi nacionalisty ze Severního 
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Irska a britskou vládou. K pokroku došlo i na oficiální úrovni, nejprve 

vytvořením Fóra nového Irska na úrovni irské debaty, ale především 

vyjednáváním v roce 1984 mezi britskou premiérkou Margaret 

Thatcherovou a premiérem Irské republiky Garretem FitzGeraldem, kteří 

spolu vytvořili půdu pro podepsání Anglo-irské dohody v roce 1985. Ačkoliv 

tato dohoda z praktického hlediska nepřinášela významný posun kupředu, 

jako oficiální podpoření snahy vyřešit tuto problematiku to však byl 

významný krok, který zrovnoprávnil obě severoirské strany konfliktu – 

unionisty a nacionalisty. 

Prioritou britské vlády se v tomto období stalo nikoliv udrţení moci v Irsku 

za kaţdou cenu, ale předejití násilí, páchaného na běţných obyvatelích, coţ 

se projevilo například ve společně podepsané deklaraci britského premiéra 

Johna Majora a irského premiéra Alberta Reynoldse v prosinci 1993. Tato 

deklarace do velké míry postavila odpovědnost a právo na sebeurčení na 

obyvatele Severního Irska. Toto období bylo zároveň charakteristické 

snahou vlády o dosaţení kompromisu a snaze jít vstříc oběma severoirským 

stranám, unionistům i nacionalistům a zároveň předejít násilným útokům ze 

strany skupiny IRA. Tyto snahy vedly k oficiálnímu prohlášení Irské 

republikánské armády o klidu zbraní, k němuţ došlo 31. srpna 1994. Tento 

klid zbraní však byl ještě jednou odvolán v roce 1996, kdy došlo k sérii 

bombových útoků, avšak po nástupu Labouristické strany k moci v Británii 

bylo znovu vyhlášeno příměří. Během vlády Johna Majora byla zahájena 

cesta k podepsání dohody nazývané „Good Friday Agreement“ v Belfastu 

v roce 1998 vládou Spojeného království Velké Británie a Severního Irska, 

Severním Irskem a vládou Irské republiky a která znamenala velký posun 

v řešení otázky Severního Irska. 

 

Výzkumné otázky a metoda zkoumání 
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Bakalářská práce bude analyzovat vývoj vztahů britské vlády k Severnímu 

Irsku a její názory na řešení otázky irského separatismu, respektive 

unionismu. Další otázkou, kterou se bude práce zabývat, je skutečnost, jak 

se odráţely konzervativní hodnoty britské vlády na řešení této 

problematiky, zda vláda jednala v souladu s tradicí Konzervativní strany či 

se svým jednáním od konzervativní linie odlišovala. 

 

Přiblíţení osnovy bakalářské práce 

Práce bude rozdělena na tři části. V první části, úvodu, bude nastíněn 

historický původ konfliktu a názorové předpoklady jednotlivých aktérů. Tato 

část se tedy především zaměří na analýzu „vstupních hodnot“, s nimiţ 

jednotlivé strany do tohoto konfliktu vstupovaly. Druhá část bude 

analyzovat období, jeţ je vytyčené tématem bakalářské práce, a bude 

jednotlivé události zasazovat do širšího rámce. Třetí část vyhodnotí údaje 

získané především v druhé části a pokusí se zodpovědět na základní otázky. 

 

 

 

 

Cíl bakalářské práce 

Na závěr práce zkusím shrnout hlavní faktory, které ovlivňovaly vývoj 

v Severním Irsku v období vlád mezi lety 1979 a 1997. Součástí tohoto 

shrnutí také bude zhodnocení z pohledu Konzervativní strany a zhodnocení 

úspěchů a neúspěchů, kterých v této problematice dosáhla v tomto období. 

 

Osnova bakalářské práce 
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1. Úvod 

1.1 Kořeny irského nacionalismu 

1.2 Názor Velké Británie na sjednocení Irska v průběhu 20. století 

1.3 Konzervativní strana a irská otázka 

2. Stať 

2.1 Margaret Thatcherová a její vláda 

2.2 John Major a jeho vláda 

2.3 Důležité milníky ve vztazích 

2.4 Názorové proudy a skupiny v Severním Irsku 

2.5 Irská republika a její role 

2.6 Ekonomická a sociální otázka vývoje Severního Irska 

3. Závěr 

3.1 Shrnutí hlavních bodů a zodpovězení otázek 
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