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 Abstrakt 

 

 Předmětem bakalářské práce je analýza vzestupu Prozatímní irské 

republikánské armády (PIRA) během prvních let konfliktu v Severním Irsku. 

Sledované události jsou zasazeny do kontextu dějin irského republikanismu a 

odpovídající pozornost je věnována také obratu v přístupech IRA v 60. letech. 

Stěžejní část práce se zabývá obdobím mezi rokem 1969, kdy došlo k rozkolu v 

organizaci a k vytvoření PIRA, a 30.-31. červencem 1972, během nějž britská 

operace Motorman ukončila éru jejího největšího rozmachu. Cílem práce je 

„vysvětlit“ ranou Prozatímní IRA, analyzovat její úlohu v politicko-etnickém 

konfliktu a zejména odhalit příčiny jejího bez nadsázky krkolomného vzestupu, ve 

velké míře spočívajícím v dovedném využití potenciálu severoirského násilí. 

Součástí práce je i kapitola věnující se činnosti tzv. Oficiální IRA (OIRA). 

 

 Abstract 

 

 Aim of this bachelor thesis is an analysis of the rise of the Provisional Irish 

Republican Army (PIRA) in the first years of the Troubles. Discussed events are 

put into context of history of the Irish republicanism and an appropriate attention 

is paid to the change in IRA's approaches in the 1960s. The core part of the thesis 

follows up a period between 1969, when a split in organisation occured and the 

PIRA was created, and July 30-31 1972, when British operation Motorman ended 

the period of PIRA´s greatest strenght. The purpose of this thesis is to "explain" 

early Provisional IRA, to analyse its role in political and ethnic conflict and 

especially to find the causes of its truly impressive rise, mostly caused by brilliant 

exploitation of potential of the Troubles. This thesis also contains a chapter that 

deals with activity of the "Official" IRA (OIRA). 

 

  



6 
 

Obsah 
 

Úvod .................................................................................................................... 8 

1. Historické souvislosti .................................................................................... 17 

1.1 Stručný přehled anglo(britsko)-irského konfliktu do roku 1916 ................. 17 

1.2 Kořeny v minulosti: Irský republikanismus do roku 1962 .......................... 20 

2. IRA na rozcestí: 1962-1969 .......................................................................... 29 

2.1 60. léta: Cesta k rozdělení ......................................................................... 29 

2.2 1969: Nevyhnutelný rozkol ....................................................................... 34 

3. Vzestup Prozatímní IRA .............................................................................. 41 

3.1 PIRA: Profil organizace ............................................................................ 41 

3.1.1 Struktura organizace a otázka legitimity ............................................. 41 

3.1.2 Republikánské jádro ........................................................................... 43 

3.1.3 Ideologie ............................................................................................ 46 

3.2 Příčiny vzestupu ........................................................................................ 49 

3.2.1 Postavení katolíků v Severním Irsku ................................................... 50 

3.2.2 PIRA jako obránce katolických nacionalistů? ..................................... 55 

3.2.3 Zlomové momenty.............................................................................. 58 

3.2.3.1 Zátah ve Falls Road ...................................................................... 59 

3.2.3.2 Internace bez soudu ...................................................................... 61 

3.2.3.3 Krvavá neděle .............................................................................. 64 

3.2.4 Podpora ze zahraničí ........................................................................... 67 

3.2.4.1 Irsko............................................................................................. 67 

3.2.4.2 USA ............................................................................................. 69 

3.3 Přechod do ofenzívy.................................................................................. 70 

3.4 1972 .......................................................................................................... 74 

3.4.1 Nejnásilnější rok konfliktu .................................................................. 74 

3.4.2 Krvavý pátek a operace Motorman ..................................................... 77 

4. Oficiální IRA ................................................................................................ 79 

Závěr ................................................................................................................. 82 

Prameny a literatura ........................................................................................ 87 

  



7 
 

Seznam zkratek 
 

 CIRA = Pokračující irská republikánská armáda (Continuity Irish 
Republican Army) 

 DCDA = Obranná asociace občanů města Derry (Derry Citizen Defense 
Association) 

 CnamB = Rada irských žen (Cumman na mBan) 
 GAC = všeobecná armádní konvence (General Army Convention) 
 GHQ = generální štáb (General Headquaters) 
 ICA = Irská občanská armáda (Irish Citizen Army) 
 INA = Irská národní armáda (Irish National Army) 
 INLA = Irská národně-osvobozenecká armáda (Irish National Liberation 

Army) 
 IPP = Irská parlamentní strana (Irish Parliamentary Party) 
 IRA = Irská republikánská armáda (Irish Republican Army) 
 IRB = Irské republikánské bratrstvo (Irish Republican Brotherhood) 
 IV = Irští dobrovolníci (Irish Volunteers) 
 NICRA = Severoirská asociace za občanská práva (Northern Ireland Civil 

Rights Association) 
 NILP = Strana práce Severního Irska (Northern Ireland Labour Party) 
 NORAID = Irská komise pro severní pomoc (Irish Northern Aid 

Commitie) 
 NP = Nacionální strana (Nationalist Party) 
 OIRA = Oficiální irská republikánská armáda (Official Irish Republican 

Army) 
 OSF = Oficiální Sinn Féin (Official Sinn Féin) 
 PD = Lidová demokracie (People's Democracy) 
 PIRA = Prozatímní irská republikánská armáda (Provisional Irish 

Republican Army) 
 PSF = Prozatímní Sinn Féin (Provisional Sinn Féin) 
 RIC = Irská královská policie (Royal Irish Constabulary) 
 RIRA = Pravá irská republikánská armáda (Real Irish Republican Army) 
 RUC = Ulsterská královská policie (Royal Ulster Constabulary) 
 SDLP = Sociálně-demokratická strana práce (Social Democracy Labour 

Party) 
 SF = Sinn Féin 
 UDA = Ulsterská obranná asociace (Ulster Defence Association) 
 UPV = Ulsterští protestanští dobrovolníci (Ulster Protestant Volunteers) 
 USC = Ulsterská zvláštní policie, B Specials (Ulster Special Constabulary) 
 UVF = Ulsterský dobrovolnický sbor (Ulster Volunteer Force) 
 WTS = Společnost Wolfea Tonea (Wolfe Tone Society) 
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Úvod 
 

 „Opírajíce se o toto základní právo a znovu ho prosazujíce silou zbraní 

tváří tvář světu, vyhlašujeme tímto Irskou republiku jako suverénní a svobodný 

stát a zavazujeme se životy svými i našich bratrů ve zbrani, že budeme usilovat o 

její svobodu, blahobyt a uznání mezi národy.“1 

 Patrick Pearse během Velikonočního povstání, 1916 

 

 Pro nezúčastněného zahraničního pozorovatele to byla jen lokální šarvátka 

kdesi na periferii Evropy, pro Brity zatracená nepříjemnost, do které byla jejich 

země vtažena v důsledku osm set let dlouhé nadvlády nad Irskem. Pro 

republikány z Irské republikánské armády (Irish Republican Army; IRA) se 

jednalo o životní příležitost, jak obnovit skomírající úsilí o dosažení jednoho snu. 

Konflikt v Severním Irsku, v britském prostředí označovaný jako „Nepokoje“ 

(Troubles), přinesl šanci navrátit se k tradičnímu ozbrojenému boji za vznik Irské 

republiky takové, jakou ji vyhlásil Patrick Pearse během neúspěšného 

Velikonočního povstání v roce 1916, tedy sjednocené, gaelské a svobodné.  

 V šedesátých letech 20. století platila IRA za organizaci plnou deziluzí, ale 

také nových nadějí v podobě socialistických přístupů. Odpor militantního křídla 

proti levicovému směřování IRA nebyl natolik výrazný, aby se mohl v atmosféře 

60. let prosadit, a nebýt eskalace politicko-etnického násilí v Severním Irsku, IRA 

jako taková by nejspíš v 70. letech zanikla. 

 První léta konfliktu a „znovuzrození“ Prozatímní IRA (Provisional IRA; 

PIRA) přitom zůstávají při studiu severoirského násilí druhořadým tématem. Z 

tamních nepokojů nebylo možné nabýt žádného hrdinství a žádných politických 

bodů, Británie ve skutečnosti na setrvání v provincii nijak horlivě nelpěla a stejně 

jako irský stát do něj byla vtažena proti své vůli. To je podle mého názoru jeden z 

důvodů, proč akcent na mírový proces, jenž vyvrcholil v roce 1998 tzv. 

Velkopáteční dohodou, v takové míře překrývá zájem o okolnosti vzniku 

konfliktu. To rozhodně neznamená, že by se této problematice historici 

nevěnovali: cítím však, že je vhodné touto studií téma opět připomenout a pro 

                                                             
1 „Standing on that fundamental right and again asserting it in arms in the face of the 

world, we hereby proclaim the Irish Republic as a Sovereign Independent State.  And we pledge 
our lives and the lives of our comrades-in-arms to the cause of its freedom, of its welfare, and of 
its exaltation among the nations.“ In: The Provisional Government to the Citizens of Dublin, 1916. 
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české prostředí jej dokonce „objevit“, tím víc v době, kdy se ve východní Evropě 

objevují konflikty podobného charakteru. 

 Jsem přesvědčen, že hlavní problém britsko-irských vztahů představuje 

způsob, jakým Británie na svého menšího souseda až donedávna nahlížela a 

určitým způsobem tak činí stále. Irové sice oplývají mnoha unikátními specifiky, 

do orientalistických představ Britů o jejich koloniích však mají daleko. Zároveň je 

však nutno mít na paměti, že vývoj Irska má v rámci Evropy výrazně autochtonní 

charakter a je nezbytné postupovat obezřetně při hodnocení motivů různých 

procesů, z nichž můžeme jako příklad uvést spolupráci IRA s nacistickým 

Německem. Právě proto chci PIRA představit v kontextu tohoto vývoje a nikoli 

v kontextu mezinárodního terorismu, jak to v dnešní době mnoho autorů činí. 

 Cílem této bakalářské práce je vysvětlit ranou Prozatímní IRA v kontextu 

dějin britsko-irských vztahů a analyzovat její činnost během první, pro 

republikány kriticky důležité etapy konfliktu v Severním Irsku, tj. v letech 1969-

1972. Jak a proč PIRA vznikla, jaké byly okolnosti jejího odštěpení od „oficiální“ 

IRA na podzim roku 1969? Co zapříčinilo její bez nadsázky krkolomný vzestup a 

jak se prostřednictvím severoirského konfliktu stala jednou z nejznámějších 

teroristických organizací na světě? Jak fungovala a jakou hrála v eskalaci 

severoirského násilí úlohu? A nakonec, jelikož po již zmíněném rozdělení z roku 

1969 existovaly dvě organizace, které si nárokovaly označení „IRA“, nebyla by 

studie kompletní také bez krátké analýzy tzv. Oficiální IRA a její úlohy ve 

sledovaných událostech. 

 Počátek sledovaného časového úseku jsem oficiálně stanovil na rok 1969, 

ve skutečnosti se však vztahuje na celou éru 60. let, jejíž rozbor je pro pochopení 

počátku konfliktu nezbytný i vzhledem k tomu, že povědomí o tématu není ani v 

odborných kruzích české společnosti příliš rozšířené. Názory na to, kdy vlastně 

konflikt v Severním Irsku začal, se mezi historiky různí: já se přikláním k názoru, 

že „severoirský sud dynamitu“ explodoval v srpnu 1969, kdy politicko-etnické 

napětí v provincii vyvrcholilo prvními pouličními bouřemi, jež v některých 

případech přerostly v regulérní pogromy na katolické nacionalisty. Od této 

události proto sleduji vývoj IRA podrobněji. Z druhé strany je téma ohraničeno 

operací Motorman z 30.-31. července, kdy britská armáda obsadila no-go zóny v 

Belfastu a Derry a ukončila tím éru největšího rozmachu republikánského násilí, 

ale i masovou fázi konfliktu, jak později ukážu. 
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 Úvodní kapitolu, Historické souvislosti, dělím na dvě části. První z nich, 

Stručný přehled anglo-irského konfliktu do roku 1916, věnovanou historii 

anglo(britsko)-irských vztahů a jejich nejtypičtějších fenoménů, jsem se rozhodl 

připojit ze dvou hlavních důvodů. Prvním z nich je fakt, že ideologie IRA se jen 

minimálně soustředí na samotný severoirský konflikt, ale chápe jej v širším 

kontextu irské národně-osvobozenecké, „dekolonizační“ války proti Británii, která 

sahá hluboko do minulosti a jejíž alespoň zevrubná znalost je klíčem k pochopení 

motivací republikánů. Druhým důvodem je snaha o vysvětlení původu etnicko-

politického napětí v Severním Irsku a pochopení unionistické „obleženecké 

mentality“.  

 Zejména první ze zmíněných důvodů platí i v případě druhé podkapitoly, 

Kořeny v minulosti: Irský republikanismus do roku 1962. IRA vždy dávala velký 

důraz na kontinuitu, často se na minulost odkazovala a podstatná část ideologie 

PIRA měla základ v období boje za irskou samostatnost. Jména Theobalda 

Wolfea Tonea, Patricka Pearse nebo Jamese Connollyho byla v šedesátých a na 

počátku 70. let omílána snad ještě více, než tomu bylo za jejich života. Už jen 

přízvisko „prozatímní“ v názvu PIRA slouží jako exemplární případ, neboť 

odkazuje na Velikonoční povstání roku 1916 a na „prozatímní vládu“ Irské 

republiky, kterou Pearse na jeho počátku ustanovil. Tato podkapitola se úzce 

zaměřuje na republikánský proud a věnuje odpovídající pozornost událostem 

významným pro téma, jímž se práce zabývá; rozhodně se nejedná o plnohodnotný 

přehled moderních (severo)irských dějin. Chci v ní navíc ukázat, že PIRA v 

podstatě nepřišla s ničím novým, že plně platí proslulé „It's the same old theme 

since nineteen-sixteen“ z nejslavnější skladby irské skupiny Cranberries. 

 Ve druhé kapitole, IRA na rozcestí: 1962-1969, analyzuji obrat v 

přístupech IRA a její úlohy na cestě k severoirskému konfliktu, jež vyvrcholila ve 

druhé polovině roku 1969 jak propuknutím rozsáhlých etnických střetů, tak 

rozkolem v republikánském proudu. Během něj se hnutí rozdělilo na zastánce 

ozbrojeného boje, soustředěné nyní v tzv. Prozatímní IRA, a marxistickou 

Oficiální IRA, která se odklonila od tradičních republikánských přístupů a svých 

cílů mínila dosáhnout prostřednictvím konvenční politiky. 

 Třetí kapitola tvoří jádro práce, neboť Vzestup Prozatímní IRA byl ve 

sledovaném období ústředním motivem vývoje radikálního irského 

republikanismu. V návaznosti na předchozí kapitolu představím profil organizace, 
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jež se přihlásila k tradičním přístupům IRA a která dokázala plně využít nárůstu 

etnického násilí v Severním Irsku ke svým politickým cílům. Důraz kladu právě 

na zkoumání příčin doposud nevídané severoirské podpory PIRA a jejího 

vzestupu na pozici jedné z nejznámějších teroristických organizací na světě. 

Název oddílu PIRA jako obránce katolických nacionalistů? je s otazníkem, neboť 

v něm překládám kritickou úvahu o zažitém narativu. 

 V poslední kapitole stručně představím tzv. Oficiální IRA, jejíž členové se 

navzdory názorům ústředí angažovali v ozbrojeném konfliktu také. Význam 

OIRA však nebyl nijak velký, zvlášť v porovnání s PIRA, proto je kapitola 

koncipována jen jako určitý dodatek k předchozímu textu. 

 Během práce jsem vycházel zejména ze zahraniční odborné literatury a 

využil jsem také vydaných pramenů. Zájem o téma severoirského konfliktu a 

dějin irského ostrova obecně je v českém prostředí nepatrný, čemuž bohužel 

odpovídá dostupnost použitelné bibliografické základny v knihkupectvích i 

knihovnách. Období let 1969-1972 je navíc zastíněno pozdějším mírovým 

procesem, autoři na něj z této pozice často nahlížejí a získání většího množství 

pramenů rané PIRA (například prohlášení v republikánském periodiku Republican 

News) by vyžadovalo přímo studijní pobyt v Severním Irsku či odpovídající 

finance. I přes tyto nesnáze jsem však byl schopen nashromáždit dostatečné 

množství zdrojů a budu rád, když se tato práce stane užitečným rozcestníkem pro 

možný budoucí výzkum. 

 Česky psaná odborná literatura zabývající se severoirským konfliktem či 

vývojem irského republikanismu v podstatě neexistuje. Světlou výjimku 

představují různé populárně naučné i odborné přepisy diplomové práce Jana 

Franka, jenž svůj výzkum nicméně ukončil po završení magisterského studia. Jeho 

dílo však sehrálo podstatnou úlohu v budování mého zájmu o irské, respektive 

severoirské dějiny, a Frankův příspěvek v ročence Dvacáté století je jediným 

odborným česky psaným tematickým textem, který v práci cituji. Pro účely 

úvodní kapitoly jsem využil i článek Martina Kováře „Nepokoje“. Příspěvek k 

analýze rozhodující fáze boje Irů za nezávislost na Velké Británii v letech 

1916/19-1922, publikovaný ve stejném periodiku. 

 Jelikož se sledované události odehrály v relativně nedávné minulosti, 

literatura o tématu se neustále vyvíjí. Při jejím výběru jsem se proto orientoval 

podle roku vydání a snažil jsem se získat publikace napsané či revidované až po 
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Velkopáteční dohodě z roku 1998 a uplynutí třicetileté lhůty pro zveřejnění 

materiálů britské administrativy, neboť mám za to, že autoři tak měli k dispozici 

hodnotnější informace a díky časovému odstupu je jejich výzkum objektivnější.  

 Za nejdůležitějšího představitele historiků zabývajících se daným tématem 

považuji Richarda Englishe, jehož publikaci Armed Struggle: History of the IRA 

pokládám díky její odbornosti, rozsáhlé pramenné základně i autorově schopnosti 

nadhledu za nejlepší mně známou monografii o IRA. Spolu s dílem Andrewa 

Sanderse Inside the IRA: dissident republicans and the war for legitimacy se stala 

jakousi páteří této práce, neboť obě práce se zabývají historií organizace již od 

jejího počátku. Jako velmi užitečná se ukázala publikace The Provisional Irish 

Republican Army and the Morality of Terrorism britského historika Timothyho 

Shanahana, jenž na základě rozsáhlé bibliografie podrobuje revizi tradiční 

republikánský výklad činnosti IRA i zažitý narativ počátku severoirského 

konfliktu. Velký přínos pro práci měla i analýza organizace z pera „klasika“ 

oboru, J. Bowyera Bella, pod názvem The IRA, 1968-2000: Analysis of a Secret 

Army, jíž je nicméně nutné číst s opatrností, neboť Irskou republikánskou armádu 

přelomu 60. a 70. let nelze plně ztotožnit s jejím zobecněným profilem zahrnující 

i stav během mírového procesu. 

 Co se týče obecnějších publikací, byla mi k dispozici kniha Jamese 

Loughlina Ulster question since 1945, jedna z mnoha studií zabývajících se 

konfliktem, a především skvěle napsaný State of Emergency Dominika 

Sandbrooka, jehož kapitoly o irské otázce patří k tomu nejlepšímu, co mohu 

k mému tématu doporučit. Vedle knihy From Civil Rights to Armalites: Derry 

and the Birth of the Irish Troubles irského historika Nialla Ó Dochartaigha to byla 

zejména monografie The Catholics of Ulster severoirské historičky Marianne 

Elliottové, která se ukázala jako neocenitelná při zkoumání příčin vzestupu PIRA 

na základě příklonu severoirských katolíků. K tomu jsem využil i několika 

sociologických výzkumů; jde především o Explaining Pathways to Armed 

Activism in the Provisional Irish Republican Army od Lorenza Bosiho a From 

Peaceful Protest to Guerilla War: Micromobilisation of the Provisional Irish 

Republican Army amerického sociologa R. W. Whitea. 

 Badatel zabývající se Severním Irskem se nevyhne ani publikacím 

novinářů, kteří měli s konfliktem i IRA osobní zkušenosti, včetně přímých 

kontaktů s aktéry severoirských událostí. Práce autorské dvojice Davida 
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McKittricka a Davida McVea Making sense of the Troubles mi posloužila 

zejména obecnými informacemi o konfliktu; oba novináři jsou také spoluautory 

objemných Lost Lives, publikace zabývající se jeho oběťmi. Nejpřínosnějším se 

ukázalo dílo The IRA dalšího „klasika“ oboru, T. P. Coogana, jenž díky 

výjimečným kontaktům v IRA dokázal předestřít vyčerpávající historii organizace 

i s ohledem na mnoho dílčích aspektů, jimž se jiní autoři nevěnují. Na často 

citovanou a velmi čtivě napsanou práci Eda Moloneyho A Secret History of the 

IRA naopak při zkoumání mnou vybraného období pohlížím s určitými výhradami 

kvůli jejímu výraznému akcentu na osobu Gerryho Adamse: autor je podle mého 

názoru až příliš ovlivněn pozdějším vývojem konfliktu; jeho práce mi nicméně 

pomohla získat informace i o méně známých událostech sledovaného období, ve 

kterých se budoucí „mírotvůrce“ angažoval. Ke studiu dvou závěrečných událostí 

sledovaného období, Krvavého pátku (Bloody Friday) a operace Motorman z léta 

1972, jsem pro jejich podrobnější popisy využil webových stránek BBC.2 

 Tato studie by se neobešla bez pomoci dalších internetových zdrojů. Díky 

projektu University of Ulster, webovému archivu CAIN (Conflict Archive on the 

Internet), jsem získal přístup k několika užitečným článkům i pramenům, ačkoliv 

v porovnání s pozdějšími tématy jich nebylo mnoho. Přede všemi bych rád zmínil 

článek Patricka Ryana The Birth of the Provisionals – A Clash Between Politics 

and Tradition či přepis Zákona o Severním Irsku (Northern Ireland Act) z března 

1972, na jehož základě byla v provincii zavedena přímá správa Londýna. 

Prostřednictvím projektu CAIN jsem se také dostal k elektronické verzi studie 

Malcolma Suttona, Sutton Index of Deaths, obsahující užitečné statistické 

informace o obětech konfliktu. V archivu jsou navíc zveřejněny vybrané kapitoly 

tematických knih, díky čemuž jsem měl možnost využít i neodborné tituly, ke 

kterým bych jinak neměl přístup. Ofocenou kopii politického plánu Prozatímní 

Sinn Féin z roku 1971, Éire Nua, a jeden z mnoha pamfletů podporujících 

Oficiální IRA vlastním díky serveru Irish Left Archive, 3  internetový archiv 

londýnských The Times mi zase poskytl užitečné dobové články. Pohled do nitra 

PIRA (republikánský způsob myšlení je v textu dobře čitelný) předkládá dílo 

bývalého člena organizace, Tommyho McKearneyho, s názvem The provisional 

IRA: from insurrection to Parliament; jedná se jakési „vysvětlení PIRA“ z 

                                                             
2 Dostupné z: http://www.bbc.co.uk/history. 
3 Dostupné z: http://cedarlounge.wordpress.com/archive-index. 
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republikánského pohledu. Použil jsem také přepisy rozhovorů se Seánem Mac 

Stiofáinem a Johnem Kellym z webu americké televizní stanice PBS.4  

 

 V případě Severního Irska je nutné rozlišovat, snad ještě více než kde 

jinde, jednotlivé přístupy různých skupin. Právě zobecňování (například 

unionistický názor, že všichni katolíci jsou zakuklení členové IRA) bylo příčinou 

nejen velkého množství společenských střetů a negativních stereotypů, ale také 

častého nepochopení ze strany nezúčastněných pozorovatelů a veřejnosti. 

Výsledek tohoto procesu lze pozorovat už v tom, jak charakter konfliktu chápe 

světová (česká) veřejnost. Politicko-etnické Troubles jsou často pojímány jako 

náboženský konflikt, ale i přes výrazný náboženský prvek (konfesní příslušnost je 

důležitou součástí identity obou komunit) nelze tvrdit, že v severoirském násilí 

hraje náboženství roli hlavního motivačního faktoru a v případě IRA ani netvořilo 

stěžejní součást rétoriky: oproti unionistické i všeobecné představě církev nikdy 

PIRA nepodporovala a výjimky mezi nižším klérem, které takto činily, byly 

ostrakizovány.5 Na tento problém poukážu i v dalším textu – jelikož však řešení 

podstaty konfliktu není předmětem této práce, rád bych odkázal na výstižné a 

přehledně zpracované závěry diplomové práce Jana Franka z roku 2004.6 Sám v 

závěru této studie předložím otázku, do jaké míry je vůbec severoirský konflikt 

etnickým střetem mezi dvěma póly společnosti a nakolik bojem 

teroristické/osvobozenecké skupiny s britským státem. 

 Abych podobným nedorozuměním předešel a učinil souvislosti 

přehlednějšími, předkládám již v úvodu vysvětlení specifických pojmů, mezi 

kterými budu v práci rozlišovat. 

 Jako nacionalisté („katolíci“) jsou zde označováni ti obyvatelé Severního 

Irska, kteří se v 60. letech cítili být Iry, do této doby považovali severní stát za 

nelegitimní a byli v drtivé většině katolického vyznání. Velmi často se stávalo (a 

stává), že jejich názory byly ztotožňovány s těmi republikánskými, což je, jak 

později ukazuji zejména v kapitole Postavení katolíků v Severním Irsku, značně 

diskutabilní pohled.  
                                                             

4 Dostupné z: http://www.pbs.org/wgbh/pages/frontline. 
5 ELLIOTT, Marianne. The Catholics of Ulster: a history. New York: Basic Books, 2001, 

s. 471. 
6 FRANK, Jan. Příspěvek ke studiu dějin etnického a náboženského konfliktu v Severním 

Irsku v letech 1963-2003. Praha, 2004. Diplomová práce FF UK. Vedoucí práce Martin Kovář, s. 
258-262. 
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 Již zmínění republikáni jsou zpravidla potomci irských rebelů z let 1916-

1922 (rodinná republikánská tradice se běžně předávala z otce na syna), členové 

IRA, Sinn Féin či jiných uskupení, někdy i vše popsané dohromady. Dají se 

označit za extrémní křídlo nacionalistů. Jejich cílem je vytvořit sjednocenou 

irskou republiku bez přítomnosti „britských okupantů“, jak své protivníky 

vnímají, a pro dosažení tohoto cíle jsou ochotni provádět politické násilí či ho 

alespoň podporovat. 

 Protipól k nacionalistům představují unionisté („protestanti“). Jsou to 

potomci anglických a skotských přistěhovalců,7  kteří podporují unii s Velkou 

Británií, a většina z nich se hlásí k některé z protestantských církví. Unionisté 

představují těžko definovatelnou entitu – nejsou ani Britové, ani Irové. Tvorba 

vlastní „ulsterské“ identity a nutnost jejího neustálého připomínání (vzhledem k 

tomu, že má jen omezené kořeny v minulosti) je jednou z nejdůležitějších příčin 

severoirských střetů.  

 Jejich radikální křídlo představují loajalisté (také oranžisté),8  militantní 

obhájci unie s Británií, často členové Oranžského řádu a/nebo některé z 

paramilitaristických organizací. Důležitým tématem jejich rétoriky je obrana 

protestantismu – z jejich pohledu má konflikt do značné míry opravdu 

náboženský ráz; je tomu tak nicméně právě proto, že vyznání tvoří důležitou 

součást oné neurčité identity, která je odlišuje od „těch druhých“ (tedy 

nacionalistů), a slouží tedy spíše jako nástroj v jejich politicko-etnickém boji.  

 K rozdílnosti jednotlivých složek společnosti například v Jihoafrické unii 

za éry apartheidu má severoirská společnost daleko, obě strany však odlišuje 

množství rysů, z nichž je pro historika nejproblematičtější používání specifických 

výrazů a označení. Už jen název oněch šesti z celkových devíti ulsterských 

hrabství je poněkud ošemetný. Republikáni dodnes odmítají termín „Severní 

Irsko“ – v diskusích pod webovými příspěvky republikánských kapel lze 

vypozorovat častý jev, kdy člověka používajícího výraz „Northern Ireland“ 

opraví jiný: „You mean North of Ireland?“ V republikánské rétorice se Severní 

Irsko nejčastěji označuje termínem Six Counties, jižní stát pak prostým The 

Republic. Termínu „Ulster“ se snažím v práci vyhnout, neboť se z historického 

                                                             
7 Více v kapitole Stručný přehled anglo-irského konfliktu do roku 1916. 
8Označení se liší podle důrazu na politický či náboženský aspekt jejich radikalismu. 

Většina unionistických radikálů se dá označit oběma způsoby. 
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hlediska jedná o nesprávné označení (Severní Irsko tvoří pouze 6 z 9 jeho 

hrabství). 

 Pro účely této práce je důležité vysvětlit zejména názvosloví druhého 

největšího města Severního Irska, Derry/Londonderry. První pojem je původní 

irský název (z gaelského Doire), druhý vznikl v 17. století a měl za cíl 

demonstrovat britskou převahu v této části ostrova. V dalším textu budu toto 

město (mj. dějiště Krvavé neděle) označovat Derry, jelikož se zabývám právě 

republikánským pohledem na počátek konfliktu. Po Velkopáteční (belfastské) 

dohodě z roku 1998 se město oficiálně nazývá Derry/Londonderry a obyvatelé 

Severního Irska v současné době používají také výraz „Slash city“ („Lomítkové 

město“), naznačující, že mluvčí chce předejít konfrontaci nebo neví, ke které 

straně přísluší jeho protějšek. 

 Výraz „armáda“ zde používám výhradně pro označení britských 

ozbrojených sil, ačkoli v republikánském slovníku se takto označuje i IRA. 

Jelikož během sledovaného období existovaly současně obě republikánské 

organizace, vzniklé rozdělením v roce 1969, používám pro jejich označení vždy 

termíny „Prozatímní IRA“ (Provisional IRA, PIRA) a „Oficiální IRA“ (Official 

IRA, OIRA), zatímco pod prostým „IRA“ se skrývá organizace fungující v letech 

1919-1969, tedy do již zmíněného rozpadu. V názvu a první části úvodu této 

práce je termín použit pro označení širšího republikánského proudu.  

 Posledním ze sporných termínů je samotný název „Irsko“. Pokud není 

uvedeno jinak, kromě první podkapitoly jej vždy v textu používán jako označení 

„jižního“ irského státu.9  

 U gaelských jmen a názvů zachovávám jejich nepoangličtěné užití 

diakritiky (například Éamon de Valera, Éire) a jelikož se zabývám samotnou IRA, 

nikoli konfliktem obecně či britským pohledem na něj, uvádím poirštěné verze 

jmen těch republikánů, kteří je takto používali (zejména Seán Mac Stiofáin, Ruairí 

Ó Brádaigh a Daithi Ó Conaill). Všechny překlady v práci jsou mým dílem a 

originální text vždy přikládám v poznámce pod čarou.  

  

                                                             
9  Jižní Irsko v letech 1921-1922, Svobodný irský stát 1922-1937, Irsko (Ireland/Éire) 

1937-dodnes, respektive alternativní název Irská republika od 1949. 
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První kapitola  
1. Historické souvislosti 

1.1 Stručný přehled anglo(britsko)-irského konfliktu do roku 1916 
 

 Irský ostrov stál dlouho stranou zájmu zbytku Evropy. Nepokusili se ho 

osídlit ani Římané, ani germánské kmeny, a zdejší keltská civilizace procházela 

autochtonním vývojem až do doby vikinských vpádů na přelomu 8. a 9. století. 

Ani severští nájezdníci se zde nedokázali dlouhodobě udržet.10 Zlom ve vývoji 

Irska, od 5. století křesťanského, nastal v roce 1166, kdy se do neustálých sporů 

mezi místními vládci vložil anglický král Jindřich II. a do konce století si zemi 

podmanil. Ačkoliv právě tzv. normanský zábor započal více než 800 let trvající 

anglo (později britsko)-irský konflikt, zpočátku byla svrchovanost anglických 

panovníků nad ostrovem spíše symbolická a přicházející kolonizátoři nedokázali 

vzdorovat asimilačním tlakům.11  

 Situaci se pokusila zvrátit až tudorovská dynastie, za jejíž vlády získal 

konflikt i svou náboženskou rovinu. Zatímco protestantská reformace se v Irsku, 

na rozdíl od Anglie, s úspěchem nesetkala, angličtí panovníci ovládli během tzv. 

tudorovského záboru většinu ostrova, a to za použití politických i vojenských 

metod. 12  Nejodbojnější provincie, Ulster, však představovala hrozbu až do 

počátku 17. století, přičemž zdejší dynastie O'Neillů se neváhala spojit s každým, 

kdo o spolupráci stál, včetně největšího nepřítele Anglie té doby, katolického 

Španělska.13 Právě to donutilo Jakuba I. Stuarta, aby po svém nástupu na trůn, dva 

roky po vítězné bitvě u Kinsale (1601), přikročil k razantnímu řešení, jak tuto 

hrozbu jednou provždy odstranit: masivní kolonizaci. Příchodem anglických a 

především skotských protestantů se severní provincie rázem stala největší oporou 

panovnické moci na ostrově a právě zde můžeme pozorovat kořeny budoucího 

severoirského problému.14 

                                                             
10 Srov. Ó CORRÁIN, Donncha. Ireland before Normans. Dublin: Gill and Macmillan, 

1972. 
11 Srov. Ó CRÓINÍN, Dáibhí. A New History of Ireland: Prehistoric and early Ireland, 

(Volume 1 series). Oxford University Press, 2008. 
12  Srov. ELLIS, Steven G. Tudor Ireland. Crown, Community and the Conflict of 

Cultures, 1470-1603. London/New York: Longman, 1985. 
13 Srov. MORGAN, Hiram. Hugh O'Neill and the Nine Years War in Tudor Ireland. In: 

The Historical Journal, Vol. 36, 1 (1993), s. 21-37. 
14 Srov. BARDON, Jonathan. A History of Ulster. Belfast: Blackstaff Press, 2005. 
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 Ve zbytku Irska však i nadále probíhala tradiční povstání a spojování se s 

katolickými nepřáteli Anglie, respektive stuartovskými pretendenty trůnu. Během 

občanské války stáli Irové na straně Karla I. (nevyhnutelným následkem bylo 

nechvalně proslulé tažení Cromwellových vojsk)15 a na přelomu 80. a 90. let 17. 

století podporovali svrženého Jakuba II., což zvrátilo až vítězství Viléma III. 

Oranžského v bitvě na řece Boyne 12. července 1690. Právě tato událost dodnes 

představuje nejdůležitější vztažný bod unionistické identity a její každoroční 

velkolepé oslavy sloužily, respektive slouží jako významný zdroj společenského 

napětí.16 

 Zavedením tzv. trestních zákonů z roku 1695, které zbavily irské katolíky 

většiny politických i majetkových práv, a protestantského záboru takřka veškeré 

irské půdy, se situace na ostrově relativně stabilizovala. Relativní klid trval až do 

konce 18. století, kdy se začaly některé protikatolické zákony rušit. V roce 1782 

dokonce získal (protestantský a ne-gaelský) parlament v Dublinu nezávislost, ale 

po povstání protestantského právníka Theobalda Wolfea Tonea,17 jenž se pro svůj 

ideál nábožensky usmířeného samostatného Irska neváhal spojit s revoluční 

Francií, se britská vláda raději rozhodla zavést na ostrově přímou správu. To se 

stalo v roce 1801 prostřednictvím tzv. Zákona o unii (Act of Union). 

 V 19. století došlo k diverzifikaci tří hlavních proudů irského národního 

směřování. Na jejím počátku stála emancipační kampaň jedné z největších 

osobností irských dějin, Daniela O'Connella, který v roce 1829 dosáhl odvolání 

zákona znemožňujícího katolíkům zasedat v parlamentu. 18  Dalším důležitým 

faktorem byl zničující hladomor z let 1845-1849, během něhož zemřel přibližně 

jeden milion Irů (což v té době představovalo osminu celkové populace ostrova)19 

a který také zapříčinil emigraci dalšího milionu obyvatel zejména do Anglie a do 

Spojených států amerických, kde irští imigranti vytvořili početnou a vlivnou 

diasporu.20 

                                                             
15 Srov. PERCEVAL-MAXWELL, Michael. Outbreak of the Irish Rebellion of 1641. 

McGill-Queen's University Press, 1994. 
16 Srov. BARDON, Jonathan. A History of Ulster. Belfast: Blackstaff Press, 2005. 
17  Srov. SMALL, Stephen. Political Thought in Ireland, 1776-1798: Republicanism, 

Patriotism, and Radicalism. Oxford University Press, 2002. 
18 Srov. MACDONAGH, Oliver. O'Connell: The Life of Daniel O'Connell 1775–1847. 

London: Weidenfeld and Nicolson, 1991. 
19 ROSS, David. Ireland: History of a Nation. New Lanark: Geddes & Grosset, 2002, s. 

226. 
20 Srov. MOKYR, Joel, Ó GRÁDA, Cormac. Poor and Getting Poorer? Living Standards 

in Ireland before the Famine. In: The Economic History Review, New Series, Vol. 41, No. 2 (May, 
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 Nejvýraznější, ale také nejméně podporovaný proud představoval rodící se 

irský republikanismus, který se utvářel v rámci celoevropských národních hnutí. 

Jeho představitelé, tzv. Mladoirové (Young Irelanders)21 v roce 1848 a později 

zejména feniáni, resp. Irské republikánské bratrstvo (Irish Republican 

Brotherhood; IRB), pravidelně organizovali ozbrojená povstání proti britské 

nadvládě. Feniánský republikanismus měl zpočátku hlavní těžiště v irské diaspoře 

v USA a i později se zámořím úzce spolupracoval, což je typický jev i pro jeho 

činnost ve 20. století.22 

  Populárnější alternativu k němu tvořil umírněný konstituční 

nacionalismus. Ten legitimně fungoval v rámci britského politického systému. Šlo 

o politiku Irské parlamentní strany (Irish Parliamentary Party, IPP, na počátku 

20. století vedené Johnem Redmondem) ve spolupráci s liberály, kteří díky irské 

podpoře získávali většinu v Dolní sněmovně, přičemž se na oplátku23 opakovaně 

snažili o prosazení pozemkových reforem (v návaznosti na agitaci irské 

Pozemkové ligy) a hlavně Zákona o irské autonomii (Home Rule). 

 Třetím důležitým hráčem byla v tomto období katolická církev. Ta však, 

až na výjimky mezi nižším klérem, sledovala výhradně vlastní cíle a Irsko 

využívala jako pevnou základnu v sekularizující se Evropě. Po celospolečenské 

„revoluci zbožnosti“ (devotional revolution) v 50. letech platil katolický 

univerzalismus za naprostý základ identity většiny původních obyvatel a celkově 

hlavního proudu irského emancipačního hnutí, na první pohled překvapivě 

postrádajícího gaelský charakter.24 

 S počátkem 20. století a definitivním prosazení Home Rule v roce 1914 se 

naplno ukázalo, že i přes svou rozdílnost představují tyto proudy přesný opak k 

názorům ulsterských unionistů, kteří o autonomii nechtěli ani slyšet. Předválečné 

                                                                                                                                                                       
1988), s. 209-235, také Ó GRÁDA, Cormac. Ireland Before and After the Famine: Explorations in 
Economic History, 1800-1925. Manchester University Press, 1993. 

21 Srov. DUGGER, Julie M. Black Ireland's Race: Thomas Carlyle and the Young Ireland 
Movement. In: Victorian Studies, Vol. 48, No. 3, Spring, 2006. 

22 Srov. STEWARD, Patrick, MCGOVERN, Bryan. The Fenians: Irish Rebellion in the 
North Atlantic World, 1858-76. Knoxville: Univ Tenessee Press, 2013. 

23 V širším kontextu se jednalo o reakci na destabilizační trend národních hnutí, který 
nutil britskou vládu hledat nové formy správy státu. Srov. KOVÁŘ, Martin. „Nepokoje“. 
Příspěvek k analýze rozhodující fáze boje Irů za nezávislost na Velké Británii v letech 1916/19-
1922, in: Dvacáté století. Ročenka Semináře nejnovějších dějin Ústavu světových dějin 
Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze 1, 2004, s. 66. 

24 Srov. GILLEY, Sheridan. Catholicism, Ireland and the Irish diaspora. In: GILLEY, S., 
STANLEY, B. (eds.). The Cambridge History of Cristianity. World Christianities c. 1815 – c. 
1914. Vol. 8, Cambridge 2008. 
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období se stalo svědkem zrodu několika paramilitaristických organizací, jež měly 

proti Home Rule bojovat (zejména Ulsterský dobrovolnický sbor),25 či ho naopak 

bránit (Irští dobrovolníci).26 Střetům sice zabránilo vypuknutí první světové války, 

ale vzniklé napětí neopadlo a vygradovalo zejména v Severním Irsku během 

nadcházející války za nezávislost. 

 
1.2 Kořeny v minulosti: Irský republikanismus do roku 1962 
 
 Snad žádná jiná událost v irských dějinách 20. století nebyla tak významná 

a určující pro vývoj irské otázky jako Velikonoční povstání z roku 1916.27 

Původně se předpokládalo, že proběhne na celém území ostrova, ale IRB 

nedokázalo tak masovou akci realizovat. Povstání se nakonec víceméně omezilo 

jen na Dublin a účastnila se ho přibližně tisícovka příslušníků různých 

republikánských organizací v čele s IRB, Irskými dobrovolníky a Irskou 

občanskou armádou (Irish Citizen Army; ICA) socialistického republikána Jamese 

Connollyho. Na velikonoční pondělí 24. dubna 1916 vyhlásil hlavní vůdce 

povstání, básník a učenec Patrick Pearse, samostatnou Irskou republiku a 

jmenoval její „prozatímní vládu“, čímž demonstroval odmítnutí postupů 

umírněných parlamentních nacionalistů. Symbolický význam tohoto aktu tehdy 

ještě nemohl nikdo plně docenit, ale právě od těchto institucí odvozovala svoji 

legitimitu jak IRA, tak irský stát při vyhlášení své úplné samostatnosti v roce 

1949. Během následných pouličních bojů, které skončily kapitulací povstalců 

zabarikádovaných v budově dublinské pošty, zemřelo 64 povstalců, 132 vojáků a 

asi 230 civilistů.28  

 Povstání sice vojensky selhalo a zpočátku bylo veřejností přijímáno 

poměrně rozpačitě,29 ale zejména následná poprava jeho vůdců a hrozba nucených 

odvodů do britské armády, v níž většina Irů neměla sebemenší chuť bojovat, 

                                                             
25 Ulster Volunteer Force, UVF. 
26 Irish Volunteers, IV, základ budoucí IRA. 
27 Srov. TOWNSHEND, Charles. Easter 1916: The Irish Rebellion. London: Penguin 

Books, 2006. 
28 FRANK, Jan. Příspěvek ke studiu dějin etnického a náboženského konfliktu v Severním 

Irsku v letech 1963-2003. Praha, 2004. Diplomová práce FF UK. Vedoucí práce Martin Kovář. s. 
65. 

29  Představitelé parlamentního republikanismu ho samozřejmě odsoudili, neboť 
narušovalo jejich plány. Redmond byl dokonce přesvědčen, že povstání bylo namířeno proti němu 
a ne proti Británii. Srov. ENGLISH, Richard. Armed Struggle: The history of the IRA. London: 
Pan Books, 2004, s. 10. 
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postupně zajistily rebelům podporu veřejného mínění i nejvyšší post v 

republikánské mytologii.30 Na Velikonoční povstání, jehož symbolika je v hojné 

míře používána dodnes, se nějakou formou odkazovaly takřka všechny 

republikánské organizace a Pearsovy, respektive Connollyho myšlenky 

představovaly určitou „studnici moudrosti“, ze které tyto organizace čerpaly, jak 

bude ostatně patrné z dalších kapitol. 

 Lze říci, že povstání probudilo a znovuzrodilo irský národ. Ačkoli jsou 

feniánská povstání a různá národně buditelská hnutí31 pro dnešní historiografii 

nejvýznačnějšími fenomény, faktem zůstává, že Irové se po celé dlouhé 19. století 

spíše smiřovali se svou příslušností k Velké Británii. Theobald Wolfe Tone, 

Mladoirové a feniáni, přední postavy Pearsovy „separatistické Valhally“, z jejichž 

odkazu republikanismus 1916 čerpal,32 byli pro politický charakter Irska v 19. 

století netypičtí. 33  Jak jsem uvedl v předchozí podkapitole, hlavní proud 

představoval umírněný parlamentní nacionalismus a důležitou úlohu v obecně ne-

gaelském emancipačním hnutí zastávala také katolická církev. Irsko zrozené z 

Home Rule by tak nejspíš představovalo jen katolickou verzi zbytku Británie. 

 Hlavní důsledek Velikonočního povstání tedy spočíval, podle slov 

Michaela Collinse, jedné z vůdčích osobností irského boje za samostatnost v 

letech 1916-1922, v prosazení nového charakteru irského nacionalismu, podle 

něhož Irsko nebylo/není součástí Velké Británie, Irové představovali/představují 

samostatný národ a byli/jsou to právě oni, nikoli britští politikové, kdo měli/mají 

otázku irské svobody řešit. 34  Pearsův militantní separatismus zvítězil nad 

parlamentním nacionalismem Johna Redmonda; nové Irsko mělo být nejen 

katolické, ale i gaelské a hlavně zcela samostatné. 

 Tomu odpovídal přesun politických preferencí od IPP k separatistické Sinn 

Féin (z gaelštiny „My sami“), která již v roce 1917 získala většinovou podporu, 

prohlásila svrchovanost britského parlamentu nad Irskem za nelegitimní a o dva 

                                                             
30 MCKITTRICK, David a David MCVEA. Making sense of the Troubles. Rev. ed., 6th 

print. London: Penguin Books, 2001, s. 4, také SANDERS, Andrew. Inside the IRA: dissident 
republicans and the war for legitimacy [online]. Edinburgh: Edinburgh University Press, 2011, s. 
2. 

31  Zejména Gaelská liga, založená roku 1893. Zahrnovala v sobě i v pozdější době 
významnou Gaelskou atletickou asociaci (Gaelic Athletic Association, GAA). 

32 ENGLISH, Richard. Armed Struggle: The history of the IRA. London : Pan Books, 
2004, s. 1. 

33 Tamtéž, s. 9. 
34 Tamtéž, s. 7. 
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roky později založila samostatný irský parlament, Dáil Éireann. Ten se přihlásil k 

republice z roku 1916 a sám sebe označil za její nejvyšší orgán. Vládě, 

ustanovené v dubnu téhož roku, předsedal jediný nepopravený vůdce 

Velikonočního povstání, Éamon de Valera.35 Irští dobrovolníci se pod taktovkou 

Michaela Collinse stali legitimní armádou Irské republiky a přijali název Irská 

republikánská armáda. Tak vznikl důležitý zdroj legitimity, o kterou budoucí 

republikánské organizace soupeřily po celý zbytek 20. století. 

 Celý akt vzdoru rozpoutal konflikt označovaný jako válka za nezávislost, 

datovaný od 21. ledna 1919 do 11. července 1921. Už během něj jednala IRA 

často nezávisle na Dáilu, jemuž přísahala věrnost. Proti britské policii a armádě 

(veteránům z první světové války předzdívaným Black and Tans) používala 

výhradně guerillovou taktiku a z původních Collinsových „cycling 

revolutionaries“, kteří od atentátů uprostřed měst ujížděli na kolech, jejichž 

mobilita tehdy platila za nejlepší obranu,36 se mnohé buňky IRA postupem času 

přeměnily na pravé „rebely z povolání“, zejména formováním tzv. flying columns, 

nezávislých mobilních jednotek schopných operovat na rozsáhlých územích. 

Motivy jejich členů byly nejrůznějšího charakteru. Zdaleka to nebyl jen 

ideologický boj za osvobození země, ale také za svou osobní svobodu, za přátele 

či místní vůdce (irský způsob života je výrazně komunitního charakteru) a také 

kvůli penězům.37  

 Vzhledem ke svému charakteru nemohla být IRA vojensky poražena (jak 

ostatně ráda deklarovala), ale zároveň nebylo možné, aby sama takto porazila 

svého protivníka. Její strategie, která zůstala po celé 20. století navzdory 

nejrůznějším variantám stejná, proto spočívala ve vyhrocení konfliktu do takové 

míry, kdy se setrvání na „okupovaném“ území pro Brity stane materiálně i 

politicky nevýhodné. V tom byli povstalci relativně úspěšní – systematickou 

kampaní 38  se jim podařilo účinně zdiskreditovat irskou policii (Royal Irish 

Constabulary; RIC), a to do takové míry, že s ní většina obyvatelstva odmítala 

                                                             
35 Zachránil ho fakt, že pocházel z New Yorku a Britové se báli popravit amerického 

občana, srov. SANDERS, Andrew. Inside the IRA: dissident republicans and the war for 
legitimacy [online]. Edinburgh: Edinburgh University Press, 2011, s. 2. 

36 ENGLISH, Richard. Armed Struggle: The history of the IRA. London : Pan Books, 
2004, s. 16. 

37 Tamtéž, s. 28. 
38 Někdy značně brutální, srov. ENGLISH, Richard. Armed Struggle: The history of the 

IRA. London : Pan Books, 2004, s. 20-21. 
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jakkoli spolupracovat či dokonce jí prodávat potraviny.39 Podobný úspěch měla i 

postupná delegitimizace britské armády a státu, podporována zejména 

kontraproduktivními britskými represemi, během nichž byla za akce IRA často 

trestána veřejnost; jak v roce 1921 výstižně poznamenal jeden z vůdců IRA, Ernie 

O'Malley, „jejich represivní kampaň byla na nejlepší cestě porazit sebe sama.“40 

 Nakonec to bylo právě britské protiválečně naladěné veřejné mínění, které 

přimělo premiéra Davida Lloyda George přijít s návrhem politického řešení.41 Po 

složitých jednáních a hrozbě nové války přijala irská delegace, vedená Michaelem 

Collinsem, 6. prosince 1921 tzv. anglo-irskou smlouvu, která potvrdila rozdělení 

ostrova na dvě části, vyhlášené v roce 1920 Zákonem o irské vládě (šest z devíti 

hrabství severní provincie Ulster vytvořilo Severní Irsko s protestantskou 

většinou), a jižní stát definovala jako dominium britského impéria. Pragmatický 

Collins smlouvu akceptoval s tím, že sice nepředkládá splnění všech 

republikánských požadavků, ale představuje jakýsi odrazový můstek (stepping-

stone) k dalšímu mírovému vývoji a je koneckonců mnohem lepší než původní 

Home Rule. Opačného názoru byl však Éamon de Valera a část poslanců Dáilu, 

kteří poté, co bylo přijetí smlouvy odhlasováno v poměru 64:57 hlasů, 42 

rezignovali na své úřady, a rozdělili tak irskou společnost na dva tábory: příznivce 

smlouvy, kteří stáli za vznikem Svobodného irského státu (Irish Free State) v 

prosinci 1922, a její odpůrce, nejzarytější republikány. Podobným dělením prošla 

na počátku roku 1922 i IRA. Zatímco zastánci smlouvy (pro-Treatyies) přijali 

úlohu oficiální armády nového státu a stali se Irskou národní armádou (Irish 

National Army, INA), její odpůrci (anti-Treatyies) považovali vzniklý stát za 

nelegitimní a rozpoutali občanskou válku, jeden z nejtragičtějších konfliktů v 

irských dějinách.  

 Obě strany měly poměrně širokou podporu obyvatelstva (při všeobecných 

volbách do Dáilu v roce 1922 získali zastánci smlouvy 58 křesel a odpůrci 36) a 

                                                             
39 Tamtéž, také KOVÁŘ, Martin. „Nepokoje“. Příspěvek k analýze rozhodující fáze boje 

Irů za nezávislost na Velké Británii v letech 1916/19-1922, in: Dvacáté století. Ročenka Semináře 
nejnovějších dějin Ústavu světových dějin Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze 1, 2004, 
s. 69. 

40 „Their campaign of terror was defeating itself.“ ENGLISH, Richard. Armed Struggle: 
The history of the IRA. London : Pan Books, 2004, s. 17. 

41  KOVÁŘ, Martin. „Nepokoje“. Příspěvek k analýze rozhodující fáze boje Irů za 
nezávislost na Velké Británii v letech 1916/19-1922, in: Dvacáté století. Ročenka Semináře 
nejnovějších dějin Ústavu světových dějin Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze 1, 2004, 
s. 78-79. 

42 Tamtéž, s. 82. 
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obě válku vedly v typicky irském guerillovém stylu. Během konfliktu, který 

probíhal od června 1922 do května 1923, zemřelo mnoho vůdčích osobností obou 

stran včetně Michaela Collinse a ukončila ho až faktická porážka odpůrců 

smlouvy a uvěznění jejich vůdců. Svobodný irský stát pak v roce 1925 plně uznal 

existenci Severního Irska, které kupodivu stálo mimo zájem obou stran, a ostrov 

se ponořil do relativního klidu.  

 Jižní stát vedli až do roku 1932 umírnění nacionalisté, které více zajímalo 

zajištění stability nově vzniklého útvaru než naplnění původních idejí. To jim 

umožňovala jak slabá IRA, tak Sinn Féin (respektive bývalá frakce odpůrců 

smlouvy), která neuznávala legitimitu Dáilu a praktikovala tzv. politiku 

nezasedání, v rámci níž se sice voleb účastnila, ale v získaných postech odmítala 

zasednout. V roce 1926 založil Éamon de Valera stranu Fianna Fáil (překládáno 

jako „Vojáci osudu“), vymezil se vůči politice nezasedání Sinn Féin a s vědomím, 

že moc nyní spočívá ve strukturách nového státu, dovedl svou stranu k vítězství 

ve volbách 1932. Republikánský charakter státu potvrdila ústava z roku 1937, 

veřejností podporovaná,43 která mimo jiné vyhlásila de iure suverenitu nad všemi 

třiceti dvěma hrabstvími irského ostrova a Irský svobodný stát se přejmenoval na 

Irsko (Éire). To ovšem neznamenalo, že by de Valera spolupracoval s IRA – 

právě naopak.   

 Ač v omezené míře, IRA nadále pokračovala v činnosti na území celého 

ostrova. Prostřednictvím ozbrojeného boje se snažila dosáhnout svých hlavních 

cílů, které spočívaly v prosazení svrchované Irské republiky a ustanovení její 

legitimní vlády, v obraně občanských a náboženských svobod a lidských práv a 

také v obnovení irštiny.44 Jejím pravděpodobně nejvýznamnějším úspěchem 20. 

let, kterým získala zpět část svého pošramoceného sebevědomí, byl úspěšný 

atentát na irského viceprezidenta Kevina O'Higginse, výraznou postavu nového 

režimu, provedený v červenci 1927.  

 Ve 30. letech se v IRA začaly objevovat levicové tendence, 

reprezentované zejména osobami Peadara O'Donnella a George Gilmora a 

sdružené do organizace Saor Éire, respektive od 1934 Republikánský kongres 

(Republican Congress). Ty viděly podstatu anglo-irského konfliktu v třídním boji 
                                                             

43 SANDERS, Andrew. Inside the IRA: dissident republicans and the war for legitimacy 
[online]. Edinburgh: Edinburgh University Press, 2011, s. 6. 

44 ENGLISH, Richard. Armed Struggle: The history of the IRA. London: Pan Books, 
2004, s. 43. 
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a odkazovaly se na socialistu Jamese Connollyho, jednoho z popravených vůdců 

povstání z roku 1916. Proti jejich myšlenkám však stála nejen většina Irské 

republikánské armády, ale i silně protikomunistický stát a církev.  

 Zbytek IRA oproti tomu inklinoval ke spolupráci s opačným extrémem 

politického spektra – s nacistickým Německem. Zde bych rád zdůraznil, že by 

bylo chybné předpokládat hromadný příklon militantních republikánů k fašismu. 

V tomto případě se jedná o fenomén, na který jsem narážel již v minulé 

podkapitole – Irové byli vždy ochotni se spojit s kýmkoli, kdo zastával 

nepřátelský postoj vůči Británii, ať už to bylo katolické Španělsko v 16. a 17. 

století, revoluční Francie v 18. století či císařské Německo během první světové 

války.  

 V předvečer druhé světové války, 12. ledna 1939, dala IRA Británii 

ultimátum, v němž požadovala její okamžité stažení z ostrova. Ta ho zcela 

ignorovala, a IRA tak započala kampaň, jež znamenala definitivní rozchod s 

republikány ve Fianna Fáil.45 Akce byly prováděny ve čtyřech oblastech – v Irsku 

(šlo většinou o získávání zbraní a následnou vězeňskou resistenci), ve Velké 

Británii (bombová kampaň), v Severním Irsku a v nacistickém Německu.46 De 

Valera, který sice z ideologických důvodů vyhlásil neutralitu, ale stranil 

Spojencům (částečně také proto, že Irsko nemělo akceschopnou armádu a muselo 

spoléhat na obranné linie Británie),47 se proti militantním republikánům rezolutně 

postavil a v sérii opatření (Zákon o protistátní činnosti z roku 1939, dodatek k 

Zákonu o nouzových pravomocech) vytvořil řadu legálních nástrojů, jak se s IRA 

účinně vypořádat – nyní bylo trestné i samotné členství v jakékoli nelegální 

organizaci a mnoho dobrovolníků IRA bylo internováno. Boj v Irsku se nesl v 

duchu vzájemných odvet, případně protestů proti kriminalizaci vězňů nebo 

následných hladových stávek (většinou neúspěšných, podobně jako tomu bylo za 

vlády Margaret Thatcherové v 80. letech).48 De Valerův postup byl tak ostrý, že 

                                                             
45 Tamtéž, s. 7. 
46 ENGLISH, Richard. Armed Struggle: The history of the IRA. London: Pan Books, 

2004, s. 53. 
47 SANDERS, Andrew. Inside the IRA: dissident republicans and the war for legitimacy 

[online]. Edinburgh: Edinburgh University Press, 2011, s. 7. 
48 ENGLISH, Richard. Armed Struggle: The history of the IRA. London: Pan Books, 

2004, s. 53-55. 
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severoirská policie (RUC) prohlásila, že podobná opatření by si nedovolila zavést 

ani ona.49  

 Bombová kampaň v Británii se setkala s podobným přístupem. IRA 

prohlásila neutralitu Irska za neplatnou, neboť, dle její typické rétoriky, zemi již 

napadl agresor (myšlena Velká Británie), a s finanční pomocí americké 

organizace Clann na Gael začala vyhazovat do vzduchu materiální cíle na větším 

z britských ostrovů. Následkem však byly i civilní oběti, a jelikož válku vyhráli 

Spojenci, kampaň se ukázala jako naprosto nesmyslná. Jediný větší význam byl 

ten symbolický, kdy potomci generace rebelů, bojující proti Black and Tans, 

dodrželi tradici protibritského ozbrojeného odporu. 50  Co se týče působení 

v Severním Irsku, zde prováděla IRA ve spolupráci s Abwehrem výzvědnou a 

sabotážní činnost. Její úspěch byl však mizivý a výsledky se často daly označit za 

„úsměvné.“51   

 Po skončení druhé světové války procházela demoralizovaná IRA 

krizovým obdobím. 52  Ve válečné kampani se v čele IRA vystřídalo deset 

nejvyšších velitelů (Chiefs of Staff) a v roce 1948 se navíc objevila nová 

ideologická výzva ze strany de Valery: Irsko vystoupilo z Commonwealthu, a 

ačkoli oficiální název zůstal stejný, začalo se označovat jako Irská republika, čímž 

se přihlásilo k již dříve zmiňované republice z roku 1916, nejvyššímu snu všech 

republikánů. To způsobilo nejen zastavení ozbrojených akcí IRA na území jižních 

hrabství, ale také další štěpení v republikánském proudu, jak v politické sféře 

(strana bývalých militantních republikánů, Clann na Poblachta, vystoupila z 

opozice a přijala nový Dáil za plně legitimní),53 tak částečně i v samotné IRA. Na 

schizmatické myšlenky některých dřívějších členů navázal například Liam Kelly, 

který nový jižní stát uznal také a na počátku 50. let v čele odštěpené organizace 

Saor Uladh (z gaelštiny „Svobodný Ulster“) obrátil svou pozornost plně na 

Severní Irsko. Jeho další působení však bylo poměrně nevýrazné.54 V roce 1956 

došlo také k oddělení skupiny socialisty Joea Christieho. 
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 Severní stát se dostal rovněž do středobodu zájmů oficiální IRA. Ta 

strávila první polovinu 50. let přípravou na novou ozbrojenou kampaň, vytrvale 

pokračovala v získávání zbraní a cvičení nových dobrovolníků. Tzv. Hraniční 

kampaň (Border Campaign) byla vyhlášena v prosinci 1956 a jejím cílem nebylo 

nic jiného než nezávislá, sjednocená a demokratická Irská republika a s tím 

související úplný odchod Britů z ostrova. Toho mělo být dsaženo akcemi jednotek 

typu flying columns (známých již z války o nezávislost), které měly operovat ze 

základen na irské straně hranice, udeřit v Severním Irsku a poté se přes hranici 

stáhnout zase zpět do předpokládaného bezpečí jižního státu.  

 Ačkoli by bylo chybné kampaň označit za nevýraznou (došlo během ní k 

více než 500 incidentům, zejména bombovým), 55  úspěch byl opět minimální. 

Příčin existuje celá řada. Oba irské státy reagovaly již tradičním zavedením 

internací, jež se setkaly s odpovídajícím úspěchem – v polovině roku 1958 už v 

jižních internačních táborech sedělo na 500 lidí.56  K obecně špatné organizaci 

přispělo také výše zmíněné dvojnásobné štěpení, zatčení nebo smrt většiny vůdců 

a nepřítomnost kampaně v ulicích Belfastu, kde by měla potenciál vyvolat 

násilnou reakci loajalistů.57 Hlavní důvod, který kupodivu uznala i samotná IRA 

v prohlášení o ukončení kampaně 26. února 1962, však spočíval v absenci 

jakékoli podpory severoirské nacionalistické veřejnosti. IRA prohlašovala, že 

jedná ve jménu irského lidu, ten ale o její akce nejevil sebemenší zájem, čímž 

militantním republikánům sebral vítr z plachet.58 Situaci výstižně shrnul jeden z 

předních členů budoucí Prozatímní IRA, John Kelly: „Je to jako s každou jinou 

guerillovou organizací: jste jako ryba a pokud nemáte vodu, ve které můžete 

plavat, nepřežijete“.59 

 Neúspěch další velké kampaně přiměl IRA k přehodnocení svých cílů i 

metod a spolu s „reformními“ 60. léty vytvořil základ pro masová hnutí za 

občanská práva, jejichž působení stálo na počátku severoirského konfliktu. 

Mnoho republikánů došlo k názoru, že doposud zavrhované socialistické 
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myšlenky mají, při správné aplikaci jejich přístupů, šanci uspět tam, kde 

ozbrojené kampaně selhaly. 60  IRA se začala silně politizovat, a pokud by se 

pozdější události vyvíjely jiným směrem, mohlo to znamenat její úplný konec. 

 Na závěr bych rád poukázal na řadu situací, které nalezly svou analogii 

během nadcházejícího severoirského konfliktu a jejichž rozdílné dopady efektivně 

demonstrují rozdílnost doby, ze které se zrodila Prozatímní IRA. Mezi 

nejvýznamnějšími uveďme fenomén hladových stávek (praktikované během 

občanské i druhé světové války), zavádění internací, štěpení IRA na 

republikánský a socialistický proud, častý pragmatismus republikánských 

politických stran či boj proti kriminalizaci vězňů IRA, zejména během kampaně v 

době druhé světové války. 
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Druhá kapitola  
2. IRA na rozcestí: 1962-1969 

2.1 60. léta: Cesta k rozdělení 
 

 Jak jsem předestřel v závěru předchozí kapitoly, stav IRA z počátku 60. let 

bylo možno přirovnat k situaci na konci občanské války v roce 1923. Mezi těmi, 

kdo doposud obhajovali nutnost ozbrojeného boje, zavládla po neúspěchu 

Hraniční kampaně deprese a deziluze. 61  Organizace neměla jasné vedení, ani 

prostředky pro svou činnost – finance, nové dobrovolníky, zbraně. To však 

neznamená, že byl ozbrojený boj okamžitě odmítnut.62 Situace jen prohloubila a 

zintenzivnila (zejména ideologické) spory, které se objevovaly již během Hraniční 

kampaně,63 a v atmosféře „emancipačních“ 60. let podnítila radikální proměnu 

hlavního proudu republikánského smýšlení. 

 Politika byla doposud představitelům IRA cizí a republikáni ji vnímali 

jako něco, co sice může být čas od času užitečné, ale na co se obecně nelze 

spolehnout. 64  Příznačné pro toto pojetí bylo postavení tradiční republikánské 

strany Sinn Féin, která platila spíše za jakési politické křídlo IRA a jejíž 

rozhodování plně podléhalo armádní radě IRA. 65  Tento pohled se měl nyní 

radikálně proměňit. 

 Podle mého názoru začala organizace směřovat k nevyhnutelnému rozkolu 

v okamžiku, kdy se nejvyšším velitelem IRA (Chief of staff) stal Cathal Goulding, 

jenž strávil většinu Hraniční kampaně ve vězení, díky čemuž na něm neulpěla 

vina za její selhání. Oproti svému předchůdci, Ruairímu Ó Brádaighovi (po roce 

1969 prominentnímu představiteli PIRA), oplýval novátorským myšlením, 

bezprecedentními levicovými názory i charismatem, pomocí čehož mohl 

prosazovat své názory. Výrazný a atraktivní Goulding chápal britsko-irský 

konflikt jako třídní boj a svou organizaci opatrně posouval do oblasti radikální 

marxistické politiky. Byl si však vědom toho, že kdyby se zřekl násilných metod 
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ihned, vyvolal by tím v republikánském proudu rozbroje, nemluvě o tom, že byl o 

nezbytnosti politického násilí dlouho přesvědčen.66  

 Ačkoli k podobným závěrům došlo mnoho dalších republikánů a doposud 

zatracované myšlenky socialisty Peadara OʼDonnella z 30. let zažívaly nebývalou 

renesanci, hlavní ideologický zdroj se překvapivě nacházel mimo Irsko. Byla jím 

londýnská Connollyho asociace (Connolly Association) a zejména její zakladatel, 

historik Desmond Greaves, kterého Richard English dokonce označuje za 

původce celého hnutí za občanská práva (viz dále).67 Asociace, jež se pohybovala 

na pomezí socialistického republikanismu a regulérního komunismu, přišla s 

plánem celoirské revoluce, kterou měla provést sjednocená dělnická třída. 

Zpočátku prostřednictvím jakýchsi „doporučení“ a posléze přímým vlivem 

intelektuálů typu Roye Johnstona či Anthonyho Coughlana se Asociace snažila 

přimět vedení IRA, aby opustilo dosavadní metody, ukončilo neefektivní politiku 

nezasedání zvolených zastupitelů v „nelegitimních“ parlamentech a začalo 

spolupracovat s jinými levicovými skupinami (včetně komunistických stran obou 

států) na vytvoření národně-osvobozenecké fronty.68  

 Nejdůležitější dopad její agitace představoval vznik republikánských 

diskusních klubů, tzv. Společností Wolfea Tonea (Wolfe Tone Societies, WTS), 

brzy fungujících po celém ostrově.69 Odkaz na otce irského republikanismu byl 

více než symbolický, neboť podobně jako on entuziastičtí členové těchto klubů 

věřili, že obyvatelé Irska tvoří jednu ucelenou společnost a rozdělující linie jsou 

jen umělým výtvorem koloniální politiky Velké Británie.70 Severní stát byl podle 

nich založen právě na tomto „vnuceném sektářství“ a jako takový ho nebylo 

možné reformovat, jen zrušit. Hnutí za občanská práva, které z iniciativy vyšlo, 

mělo tuto nereformovatelnost dokázat, připravit severoirský režim o podporu 

protestantských i katolických dělníků a následně ho přivést ke kolapsu.71 

 Otázka, zda bylo hnutí za občanská práva od počátku součástí plánu IRA 

na zničení unionismu v Severním Irsku, představuje nesmírně složitou 

problematiku, jejíž analýza do rámce této práce nespadá. Ačkoli závěry tzv. 
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Cameronovy komise z roku 1969 vyvrátily unionistické představy o hnutí jako 

trojském koni IRA72  a republikáni se manifestací účastnili pouze jako řadoví 

protestující, podle Anthonyho Coughlana měla původní Greavesova myšlenka za 

cíl rozložit unionismus tím, že sebere jeho zastáncům privilegovanost a ti pak 

ztratí motivaci k jeho podpoře.73  Navíc je předmětem spekulací, zda se IRA 

nechystala iniciativu až dodatečně,74 což vzhledem k pozdějšímu vývoji považuji 

za pravděpodobné. 

 Při studiu severoirských dějin však nelze cíle malé skupiny vztahovat i na 

všechny ostatní příslušníky dané komunity. Ať už původní impulz destruktivní 

cíle měl či nikoli, inspirací pro vznik Severoirské asociace za občanská práva 

(Northern Ireland Civil Rights Assotiation, NICRA) 9. dubna 1967 byly 

především studentské organizace ve Francii, protestní aktivita Martina Luthera 

Kinga v USA75 a obecně rozšířená myšlenka 60. let, že lze změnit světový řád.76 

NICRA neměla pevné vedení a představovala konglomerát mnoha reformních 

uskupení včetně marxistické Lidové demokracie (Peopleʼs Democracy, PD). 

Podstata jejího úspěchu vycházela také z kontextu doby: jestliže doposud vnímali 

severoirští katolíci stormontský režim jako dočasný a nelegitimní,77 nyní začali 

sami sebe chápat jako občany Spojeného království a jejich požadavky byly 

založeny na legitimním nároku na práva z toho vyplývající.78 Britská práva pro 

britské občany a We shall overcome, nikoliv sjednocené Irsko a Four green fields.  

 Podmínky jejich agitaci přály. Labouristická vláda Harolda Wilsona měla 

pro nacionalisty jisté pochopení79  a od roku 1963 stál v čele Severního Irska 

proreformní premiér Terence OʼNeill, jehož bezprecedentní snahy o uvolňování 

poměrů v rozdělené společnosti a pokusy o ukončení „studené války“ s jižním 
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státem představovaly v historii provincie zlomový okamžik. OʼNeillovo působení 

je zároveň pokládáno za tragicky nevyužitou příležitost vyřešit problémy 

Severního Irska v míru. 80  Potřeba reforem měla reálný politický a zejména 

ekonomický základ, 81  OʼNeill však oproti svému sokovi, zastánci tvrdé linie 

Brianu Faulknerovi, postrádal schopnost reprezentativního vystupování i 

důsledného prosazování svých cílů, které navíc diskutoval jen v úzkém okruhu 

politiků.82 Podařilo se mu sice porazit konkurenční Stranu práce Severního Irska 

(Northern Ireland Labour Party, NILP)83 a v rámci možností oživit ekonomiku,84 

ale při prosazování společenských reforem si postupně znepřátelil stranu i část 

unionistů, a nepřímo tak zapříčinil růst loajalistického extremismu, 

reprezentovaného zejména pouličním kazatelem Ianem Paisleym. 

 Velký počet unionistů totiž viděl v požadavcích hnutí za občanská práva 

možné ohrožení svého výsadního postavení. Tyto názory podporovala 

ekonomická nejistota (tradiční „protestantská“ průmyslová odvětví upadala, 

kdežto pozice katolíků se v rámci britského welfare state stále zlepšovala)85 i 

tradiční „obleženecká mentalita“ a její exploatace politickými vůdci, v jejímž 

důsledku byli loajalisté pevně přesvědčeni o tom, že „papeženci“86 chtějí zničit 

jejich stát. 87  Roku 1966 vznikl nový Ulsterský dobrovolnický sbor (Ulster 

Volunteer Force, UVF); první mrtvé měl na svědomí již několik měsíců po svém 

založení.88 

 Zatímco se dublinská IRA plně zabývala (mnohdy i násilnou) agitací proti 

zahraničním vlastníkům půdy a průmyslu v Irsku,89 hnutí na severu, od roku 1967 

zastřešené NICRA, vytrvale organizovalo protestní akce proti diskriminaci 
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katolické menšiny. Postupně dosáhlo svých hlavních požadavků: zrušení 

zastaralého volebního systému do místních zastupitelstev a zavedení systému 

„jeden člověk – jeden hlas“ (one man – one vote), překreslení volebních obvodů 

původně vytvořených tak, aby podpořily unionistickou většinu (tzv. 

gerrymandering), zavedení zákonů proti diskriminaci v zaměstnávání ve veřejné 

správě, zlepšení systému přidělování státních bytů a nakonec i odvolání 

kontroverzního Zákona o zvláštních pravomocech (Special Powers Act), na jehož 

základě mohl stát prostřednictvím nenáviděných protiteroristických oddílů B 

Specials90 provádět kroky proti potenciálním členům IRA bez důkazů.91 

 OʼNeill se ale záhy dostal do složité situace. Protestní průvody napadal čas 

od času loajalistický dav či dokonce policie, která obecně stranila protestantům – 

známá je především demonstrace v Derry z 5. října 1968, kdy RUC pendreky 

rozehnala více než tisícový, na poslední chvíli zakázaný průvod, jehož členy byli i 

přední katoličtí politici.92 Někteří nacionalisté zase měli pocit, že se jeho reformní 

aktivita omezuje jen na líbivou rétoriku. Když pak OʼNeill na počátku roku 1969 

vyzval ke klidu, aby mohl napjatou situaci řešit, projevil se extremismus na obou 

stranách plnou silou. Radikálové z Lidové demokracie, jejichž cílem bylo 

vyprovokovat nepřiměřenou reakci státu i loajalistů a tím vytvořit podmínky pro 

socialistickou revoluci,93 uspořádali provokativní průvod z Belfastu do Derry a 4. 

ledna byli s naprostou samozřejmostí napadeni loajalistickým davem u 

Burntolletského mostu. Od této chvíle považuji severoirský konflikt za 

nevyhnutelný; jelikož se v útočícím davu nacházeli členové B Specials (mimo 

službu) a RUC opět stranila „svým“, stala se událost přesně tím, v co PD doufala, 

tedy zlomovým bodem, v důsledku čehož se mnoho katolíků od státu odvrátilo a 

který ohromně prohloubil sektářské napětí ve společnosti.94 

 To navíc rostlo nejen na ulici, ale i mezi unionistickými politiky, na což 

proreformní ministr nakonec doplatil. Posledním hřebíkem do rakve OʼNeillovy 
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éry se (přesně s tímto záměrem)95 stala série bombových útoků, mimo jiné na 

elektrické rozvodny, ze kterých byla obviněna IRA, ale za niž ve skutečnosti nesla 

odpovědnost jedna z Paisleyho loajalistických organizací, Ulsterští protestantští 

dobrovolníci (Ulster Protestant Volunteers, UPV). 96  Zdání, že reformy státu 

podporují teroristy, se v očích mnoha unionistů potvrdilo a OʼNeill byl donucen 

28. dubna 1969 rezignovat. 

 

2.2 1969: Nevyhnutelný rozkol 
 

 Jak se provincie propadala do chaosu, sílily i spory v demilitarizované 

IRA, která na vývoj situace nedokázala reagovat. K neshodám mezi zastánci 

ozbrojeného boje a socialisty typu Gouldinga docházelo ve větší míře již od roku 

1964. Jako nejvýraznější představitel prvních zmíněných se brzy vyprofiloval 

konzervativní katolík Séan Mac Stiofáin, jenž Gouldinga sice respektoval, ale 

ideologicky se s ním nesnesl.97 V polovině 60. let byl jmenován jedním z členů 

armádní rady IRA, což mu umožnilo i přes neshody setrvávat uvnitř organizace - 

na rozdíl od jiných, např. Joea Cahilla, který z IRA jednoduše odešel.98  

 Od konce Hraniční kampaně do IRA stabilně proudili noví dobrovolníci 

(jestliže měla na konci kampaně kolem 657 členů, v roce 1966 už jich bylo 

1039),99 ale organizace jako taková se věnovala spíše politické či sociální agitaci, 

ačkoliv její charakter zůstával vojenský.100 Jediným aktivně činným zastáncem 

militantního republikanismu v 60. letech byla skupina kolem samozvaného 

socialistického revolucionáře Joe Christieho, jenž byl sám z IRA vyloučen v roce 

1956 pro sklony k neautorizovaným destruktivním akcím. Byl to právě on, kdo v 

březnu 1966, na 50. výročí Velikonočního povstání, odpálil Nelsonův pilíř na 
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O'Connellově ulici v Dublinu. 101  Renegátská organizace Saor Éire 102  se jinak 

věnovala spíše vykrádání bank - mezi rokem 1967 a polovinou dubna 1970 jich 

přepadla sedmnáct.103 Od těchto akcí se velitelství IRA distancovalo. 

 V roce 1969 se začala situace v Severním Irsku nebezpečně vyostřovat, 

Gouldingova IRA však ani za hrozby konfliktu (ve kterou např. Johnston vůbec 

nevěřil) 104  nehodlala opustit svoji dosavadní politiku. V květnu požádala 

belfastská odnož dublinské vedení o zbraně, to jim však nebylo ochotno a 

dokonce ani schopno je poskytnout, jelikož by jednak samo zůstalo neozbrojené 

(poté, co část zbraní prodalo velšským nacionalistům) a navíc stále trvalo na 

skoncování s militarismem.105 Rozkol však nakonec nepřišel od tohoto severního 

ústředí, nýbrž byl veden rebely z jihu. 

 Napětí v provincii houstlo, jak se přibližovala letní sezóna oranžistických 

průvodů a s ní i další kritický bod pro vývoj konfliktu. Členové Oranžského řádu, 

„šedé eminence“ severoirské politiky a základního kamene severoirského 

unionismu,106 těmito průvody každoročně upevňovali (a dodnes tak činí) svou 

ulsterskou identitu a loajalitu státu i protestantismu. „Pochodovat v Ulsteru 

znamená potvrzovat nárok na své teritorium,“ 107  to byl mimo jiné i jeden z 

důvodů, proč měly průvody NICRA na loajalisty tak provokativní účinek. 

Pochody, kterými si unionisté připomínali zejména slavné vítězství Viléma 

Oranžského nad katolickými Iry v bitvě na řece Boyne, znamenaly výzvu i pro 

IRA - splní svou tradiční úlohu obránce severoirských katolíků, nebo setrvá v 

přesvědčení, že sjednocení dělnické třídy je na dosah?  

 Nacionalistickou enklávu Bogside v Derry, plnou přetěžovaných 

příslušníků RUC, britská historička Marianne Elliottová výstižně označuje jako 
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„časovanou bombu emocí“.108 Pouliční bouře se vyskytly v Belfastu i v Derry již 

během července a začátku srpna a zahrnovaly jak sektářské střety, tak bitky s 

policií, ale ještě nepřinesly žádné mrtvé a jejich nejdůležitějším následkem byla 

fyzická polarizace městské společnosti - katolíci se stěhovali z většinových 

protestantských čtvrtí a naopak.109 Kritickým místem se však stala právě Bogside, 

v níž 12. srpna vypukly střety v souvislosti s kontroverzním průvodem jedné z 

místních loajalistických organizací. Bitky katolických mladíků s loajalisty a 

hlavně RUC (která „byla rozhodnuta, že katolické provokace již nestrpí“ 110 ) 

přerostly v třídenní „bitvu o Bogside“ - název vžitý pro událost z jedné strany 

viděnou jako pogrom na katolíky a z druhé jako nezbytné bezpečnostní opatření 

proti republikánské rebelii.111 Během ní se však podle všeho ještě nestřílelo a 

použité byly spíše zápalné lahve, kameny a slzný plyn, přičemž mnoho katolíků 

bylo nuceno opustit své domovy, které byly následně loajalistickým davem 

vypalovány.112 Nacionalisté vyhlásili v Bogside tzv. zakázanou zónu (no-go zone) 

Svobodné Derry (Free Derry), na jejíž hranici vyrostly barikády a bezpečnostním 

složkám byl zamítnut vstup.113 Násilnosti se poté rozšířily i do Belfastu, tentokrát 

už došlo i na střelbu a situace na některých místech přerostla v regulérní 

pogrom, 114  například belfastská Bombay Street byla kompletně vypálena. 

Provokací a násilností se dopouštěly obě strany, ale katoličtí nacionalisté byli (již 

tradičně) těmi, kdo na situaci doplatil nejvíc. Své domovy muselo opustit 

přibližně 1800 rodin (většinou katolických), během střetů zemřelo 8 lidí a 750 jich 

bylo zraněno.115 V Belfastu vyrostly podobné no-go zóny jako v Derry. Situace se 

stala neudržitelnou a O'Neillův nástupce Chichester-Clark byl okolnostmi 

přinucen požádat Londýn o vojenskou intervenci. Wilsonova vláda jej donutila 
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protlačit reformní balík (zahrnující reorganizaci RUC a zrušení již plně 

zdiskreditovaných116 B Specials) a s krajní nechutí poslala do Severního Irska své 

jednotky, aby v provincii udržely pořádek. 

 Pro demilitarizovanou a politizovanou IRA představoval tento vývoj 

katastrofu, neboť absolutně nebyla schopna na situaci reagovat.117 Nacionalisté 

zůstali během nepokojů úplně bez ochrany, v Belfastu šlo se zbraněmi do ulic asi 

jen šest republikánů, a i když si sami vysloužili nehynoucí vděk své komunity, 

prestiž IRA jako celku se propadla hluboko pod bod mrazu.118 Místní buňka sice 

byla připravena zasáhnout, ale republikáni čekali u hranic na zbraně z jihu 

marně119 a velitel ulsterské IRA, Gouldingův příznivce Liam McMillen, nechtěl 

situaci v ulicích zhoršovat neuváženou akcí.120  Podle nových studií však IRA 

přeci jen organizovala (jakkoliv slabou) obranu barikád, a to dokonce za pomoci 

dobrovolníků z Dublinu.121  

 McMillen sice následně inicioval vznik několika organizací, které měly 

vysídleným katolíkům pomoci (a které byly z velké části financovány jižní 

vládou), ale graffiti „IRA = I Ran Away“ na zdech katolických ghett již smazat 

nemohl. Navíc fakt, že republikány v úloze obránců katolíků nahradil jejich 

největší nepřítel, britská armáda, byl pro IRA více než ostudný, tím víc když 

vezmeme v úvahu, že nacionalističtí katolíci přijali britské vojáky vyloženě s 

povděkem.122  

 Ačkoliv se Prozatímní IRA podle tradičního republikánského narativu 

zrodila právě proto, aby reagovala na tyto státem páchané násilnosti,123 zastánci 

ozbrojeného boje patrně jen využili potenciál, který situace po srpnu 1969 
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nabízela.124 Je nicméně nepravděpodobné, že by tyto bouře přímo vyvolali, jak 

tvrdili někteří členové dublinského ústředí.125  

 Dne 24. srpna proběhlo v Dublinu tajné setkání odpůrců Gouldingova 

vedení, mezi nimiž se nacházeli i budoucí prominentní členové PIRA, mimo jiné 

Joe Cahill, Daithí O'Connell, John a Billy Kellyové, Billy McKee, Seamus 

Twomey a dokonce i mladý Gerry Adams. Spiklenci se dohodli na tom, že je 

nutné nejen iniciovat změny v dublinském ústředí, ale odstranit i zdiskreditované 

severní velitelství v čele s McMillenem.126 S ním se za velmi napjaté atmosféry 

setkali 22. září a obvinili jej z neschopnosti bránit katolickou komunitu. Nakonec 

byl přijat kompromis a McMillen si prozatím pozici udržel, ale jeho belfastskou 

organizaci ovládli členové budoucí PIRA, kteří přerušili veškeré kontakty s 

Dublinem a začali vydávat všechny finance na zbraně potřebné pro své akce.127 

Jako svůj dlouhodobý cíl chtěli zastánci militarismu donutit Brity, aby zrušili 

Stormont a zavedli přímou správu, o které věřili, že přímo povede ke 

sjednocenému Irsku, nejvyššímu snu irského republikanismu.128 Rozkol se tím 

stal nevyhnutelným. 

 Ve hře byl však stále ještě Séan Mac Stiofáin, jenž ve vedení dublinské 

IRA sdružoval odpůrce oficiálního proudu a čekal na svoji příležitost. Ta přišla v 

prosinci 1969 v souvislosti s hlasováním o ukončení politiky neuznávání tří 

parlamentů. Goulding nehodlal své „vyšší cíle“ obětovat řešení nepokojů na 

severu a během podzimu se aktivně připravoval na svolání všeobecné armádní 

konvence (General Army Convention, GAC), nejvyššího orgánu IRA, jejímž 

hlavním tématem měla být právě otázka (pro republikány takřka posvátné) 

politiky nezasedání. Zatímco si totiž severoirští rebelové vyčítali, že nedokázali 

katolíky během pogromů efektivně bránit, Gouldingova IRA naopak hořekovala, 

že její snaha zabránit návratu militarismu selhala.129  
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 V rozhodujícím hlasování byli zastánci ozbrojeného boje marxisty 

přečísleni. IRA měla ukončit svou dosavadní politiku nezasedání, uznat všechny 

tři parlamenty a spolu s komunisty a dalšími levicovými stranami utvořit národně-

osvobozeneckou frontu.130  

 Následná scéna se neubrání srovnání s následky hlasování o přijetí anglo-

irské smlouvy v irském Dáilu roku 1922. Stejně jako tehdy Éamon de Valera, i 

Mac Stiofáin demonstrativně opustil zasedání a strhl s sebou část delegátů, kteří s 

výsledky hlasování nesouhlasili. Jelikož s tímto vývojem počítal, následné setkání 

disidentů bylo již naplánováno a v utajení připraveno.131 Dne 18. prosince 1969 

zvolilo 13 bývalých členů GAC a 13 jejich podporovatelů dvanáctičlenné armádní 

představenstvo Prozatímní IRA, která následně zvolila sedmičlennou armádní 

radu a Mac Stiofáina jmenovala jejím nejvyšším velitelem. 132  Tak se zrodila 

PIRA. 

 O měsíc později, 11.-12. ledna 1970, se situace opakovala na stranickém 

sjezdu (Ard fheis) Sinn Féin. Přibližně dvě třetiny členů se vyslovily proti politice 

nezasedání a podpořily tak rozhodnutí Gouldingovy „oficiální“ IRA.133 Séan Mac 

Stiofáin byl samozřejmě přítomen a jeho vlastní slova popisují následné dění 

stručně a výstižně: „Přišel jsem k mikrofonu a prohlásil jsem: „Zavazuji se k 

věrnosti prozatímní IRA.“ (...) Poté jsem řekl: „Nyní ... je čas jít. Pojďme.“ A my 

šli.“134 Zasedání opustila přibližně třetina přítomných135 a ta následně ustanovila 

Prozatímní Sinn Féin (Provisional Sinn Féin, PSF), jež setrvala u tradičních 

hodnot.  

 Názory na hlavní příčinu schizmatu, které tím bylo dokonáno, se různí. 

Tradiční republikánský narativ praví, že PIRA vznikla jako reakce na loajalistické 

násilí, což ostatně demonstrovala i svým znakem, na kterém je vyobrazen fénix 
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vzlétající z popela (spáleného Belfastu).136 Většina autorů se však shoduje, že rok 

1969 představoval pouhé vyústění dlouhodobých sporů a militaristé jen využili 

potenciálu severoirské krize k prosazení své tradiční doktríny.137 Stejně tak kladou 

zvláštní důraz nikoliv na nutnost chránit katolíky (ačkoliv ani tento faktor by 

neměl být podceňován), nýbrž na příležitost reagovat na nasazení britských 

jednotek v Severním Irsku během nepokojů v srpnu 1969. Právě jejich přítomnost, 

jakožto ztělesnění nejvyššího nepřítele irského republikanismu, učinila oba 

názorové proudy uvnitř IRA neslučitelnými.138 
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Třetí kapitola 
3. Vzestup Prozatímní IRA 

3.1 PIRA: Profil organizace 

3.1.1 Struktura organizace a otázka legitimity  
 
 Prozatímní IRA, vytvořená na podzim roku 1969, ze svého pohledu 

žádnou „odtrženou frakcí“ nebyla. Její příslušníci se pokládali za přímé 

pokračovatele původní IRA, svou organizaci považovali za „tu IRA“ a oním 

odštěpencem pro ně naopak byla „oficiální“ skupina kolem Cathala Gouldinga 

(pro niž se toto označení vžilo, odtud Official IRA, OIRA).139 Ta to samozřejmě 

vnímala stejně. 

 Důraz na legitimitu, ústřední téma všech republikánských organizací, však 

vyžadoval více než pouhou rétoriku. Zjevné navázání na tradici ozbrojeného boje 

nestačilo, a proto militaristé vyhledali posledního žijícího člena tzv. druhého 

Dáilu, Toma Maguireho, v poklidu dožívajícího v hrabství Mayo v jižním státě. 

Tzv. druhý Dáil, ustanovený odpůrci anglo-irské smlouvy na úsvitu občanské 

války v roce 1921, považovali republikáni za jediný právoplatný vládnoucí orgán 

na ostrově, a Maguire tak platil za posledního držitele legitimity, která sahala až k 

deklaraci republiky vyhlášené během Velikonočního povstání. Stárnoucí poslanec 

Prozatímní IRA podpořil. Na počátku roku 1970 prohlásil, že OIRA nemá na 

změnu přístupů právo a její postup je „nelegální“.140 Poté učinil akt s vysokou 

symbolickou hodnotou: přenesl na armádní radu PIRA legitimitu i pravomoci tzv. 

druhého Dáilu a tím ji (alespoň pro republikánský proud) ustanovil právoplatnou 

vládou sjednoceného Irska.141 Z této pozice také PIRA vycházela při jednání s 

Brity: z jejího pohledu se vždy jednalo o setkávání zástupců dvou vlád. 

 Pokud se podíváme na strukturu organizace, od války za nezávislost se v 

podstatě nezměnila a plně odpovídala potřebám podzemní armády. Vůdci PIRA si 

přáli mít přesně tu organizaci, jakou měli před příchodem Gouldinga, a takovou si 

ji také udělali. 
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 Přízvisko „prozatímní“ mělo zpočátku i svůj ryze praktický význam. Aby 

byly orgány PIRA pro republikány legitimní, musela je schválit tzv. všeobecná 

armádní konvence (General Army Convention, GAC), nejvyšší rozhodovací 

orgán. 142  Neměla v kompetenci nic menšího než rozhodování o podstatě a 

směřování celé organizace a teoreticky se měla konat každé dva roky, což ale bylo 

z bezpečnostních důvodů nemožné. „Potvrzovací“ GAC se sešla v září 1970, na 

další summit si republikáni museli počkat šestnáct let. 143  Členové konvence 

jmenovali dvanáctičlenné armádní představenstvo (Army Executive) a to následně 

zvolilo sedmičlennou armádní radu (Army council), což byl ústřední orgán PIRA a 

scházela se pravidelně. Nejvyšším velitelem (Chief of staff), jenž měl v radě 

hlavní slovo, se stal Seán Mac Stiofáin. Rada pak dohlížela na generální štáb 

(General Headquaters, GHQ), který se staral o praktické úkony a každodennost 

ozbrojeného boje.144 

 Od dob Ernieho O'Malleyho, legendárního republikánského vůdce z 20. 

let, se nezměnila ani vojenská struktura. O'Malley se při jejím vytváření nechal 

inspirovat britskou armádou: brigády, podléhající GHQ, se dělily na bataliony a ty 

zase na roty (companies). Nově vzniklou PIRA v podstatě tvořila jen belfastská 

brigáda pod velením Billyho McKeeho, která pod sebou měla tři bataliony a 11 

rot (z nichž se nicméně dvě rozhodly k PIRA nepřipojit).145 Orgány severního a 

jižního velitelství byly vytvořeny až v druhé polovině 70. let, v této době ještě 

neexistovaly. 

 Ačkoli se to při pohledu na jasně danou hierarchii nemusí jevit 

pravděpodobné, organizace IRA byla vždy relativně volná a nejinak tomu bylo i 

nyní. To, kdo drží v rukou moc, záleželo spíše na vlivu dané osobnosti než na 

jejím oficiálním postavení. Vedení bylo proměnlivé a obecně se dalo těžko určit, 

kdo má přesně co na starost. I samotná armádní rada měla jen omezené 

rozhodovací pravomoce – její činnost spočívala spíše v regulaci a autorizaci akcí 
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relativně nezávislých jednotek.146  Každý člen IRA měl status dobrovolníka a 

rozkazy neměly tak autoritativní charakter jako v klasické armádě. PIRA byla 

organizace založená na konsensu.147 Všichni její členové, nebo minimálně vůdci, 

podle svého přesvědčení věděli, co je správné a co ne, a to umožňovalo podzemní 

armádě fungovat v relativním utajení a zároveň jednotně, i přestože se nedalo 

zabránit akcím, které šly proti oficiální politice (například zabíjení 

neautorizovaných cílů). 

 PIRA měla k dispozici i různé podpůrné složky. Její politické křídlo 

představovala strana Prozatímní Sinn Féin (Provisional Sinn Féin, PSF) a ještě 

dlouho tomu nemělo být jinak. Zatímco v Gouldingově OIRA hrála nenásilná 

agitace dominantní úlohu, PSF setrvala u politiky nezasedání, a její význam byl 

tak od počátku marginální. Předsedou Prozatímní Sinn Féin se stal Ruairí Ó 

Brádaigh a zůstal jím až do roku 1983, členy byli mimo jiné i Ó Conaill a Mac 

Stiofáin; účast v obou organizacích nebyla ničím výjimečným. 

 Existovaly také ženské křídlo a mládežnická organizace, obě prošly svým 

vlastním malým rozkolem. Jednalo se o Radu irských žen (Cumman na mBan, 

CnamB), jež měla dlouholetou tradici počínající již Velikonočním povstáním, a 

skautskou Fianna zvlášť pro dívky a zvlášť pro chlapce.  

 Bezodkladným krokem bylo zřízení nových republikánských periodik, 

jejichž prostřednictvím mohlo nové uskupení prezentovat svou politiku, aniž se 

muselo spoléhat na oficiální periodikum IRA, dublinský United Irishman. Nové 

noviny vydávané v Dublinu nesly název An Phoblacht (z gaelštiny Republika) a 

na starosti je měl Ó Brádaighův bratr Seán, v Belfastu to pak byly Republican 

News.  

 

3.1.2 Republikánské jádro 
 
 Na počátku roku 1970 neměla PIRA ani 50 členů,148 většina z nich se dříve 

či později dostala do velitelských pozic. Příslušníky tohoto republikánského jádra 

lze rozdělit do tří skupin, jak to výstižně činí J. Bowyer Bell, který je diferencuje 
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na základě původu, se kterým se váže i mnoho dalších specifických 

charakteristik.149 Několik věcí měli víceméně všichni společných: byli aktivními 

konzervativními katolíky (Sanders si všímá, že vyznávali tradiční katolicismus 

podle prvního vatikánského koncilu) 150  a mnoho z nich pocházelo z 

republikánských rodin. 

 Zástupci první skupiny, republikáni z jihu, se stali nejdůležitějšími muži 

organizace. Pocházeli z rozličných prostředí a měli rozhled i dlouhodobé 

zkušenosti z vysokých pozicí v IRA. Nejvýraznější, avšak spíše symbolickou 

společnou charakteristickou byla vytrvalá snaha přesvědčit své okolí a novináře o 

nutnosti používat jejich poirštěná jména. 

 Seán Mac Stiofáin byl od počátku nejlogičtějším kandidátem na post 

nejvyššího velitele PIRA, kupodivu ale zdaleka nepředstavoval vzorový prototyp 

irského republikána. Narodil se v roce 1928 v Londýně do smíšené rodiny a své 

„irství“ přijal díky vlivu republikánské matky. Mluvil plynně irsky, jeho jméno je 

gaelská verze původního „John Stephenson“. Mac Stiofáin byl bigotním 

konzervativním katolíkem, horlivým zastáncem tvrdé linie, prošel si vězením (za 

Hraniční kampaně) a neustále všem dokazoval, že je stejný Ir jako ostatní. V 

šedesátých letech byl členem armádní rady a od roku 1966 měl v IRA na starost 

zpravodajskou službu, byl tedy členem generálního štábu. Oplýval vůdčími 

schopnostmi, pracoval precizně a pečlivě a svému přesvědčení byl zcela oddán. 

Jeho osobnost myslím nejlépe vystihuje událost, kdy odmítl přes hranici 

propašovat hormonální antikoncepci (chemikálie, z níž chtěli dublinští výrobci 

výbušnin použít do směsi), neboť se děsil možnosti, že nebude chycen se 

samopalem v ruce, nýbrž s něčím, co jako bigotní katolík rezolutně odsuzoval.151 

 Ruairí Ó Brádaigh, narozený ve Svobodném irském státě roku 1932 jako 

Rory Brady, měl do typického republikána rovněž daleko. Jako vysokoškolsky 

vzdělaný učitel měl talent vysvětlovat a objasňovat a do IRA se dostal přes svou 

rodinu; Ó Brádaighův otec padl ve válce za nezávislost. Jeho o pět let mladší 

blízký přítel Daithí Ó Conaill, původním jménem Dave O'Connell, se oproti tomu 

mezi republikány dostal z vlastního zájmu a vlastním přičiněním. Bezmezně věřil 
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v ozbrojený boj (v PIRA odpovídal za vyzbrojení a sám se účastnil bojů), ale 

stejně jako Ó Brádaigh se ve velké míře zaměřoval na ideologii. Díky svému 

vzezření oplýval tím, co Bell nazývá „republikánským charismatem“.152 Poté, co 

oba v roce 1957 uprchli z vězení, se Ruairí Ó Brádaigh stal nejvyšším velitelem 

IRA (byl také autorem prohlášení o ukončení Hraniční kampaně)153 a Ó Conaill 

jeho blízkým spolupracovníkem. Od roku 1970 byli oba členy Prozatímní Sinn 

Féin (Ó Brádaigh prezidentem, Ó Conaill viceprezidentem) i armádní rady PIRA 

najednou a jejich slovo mělo v organizaci velkou váhu. 

 Druhou, homogennější skupinou byli belfastští republikáni. Ideologii 

nasáli z rodinné tradice a téměř bez výjimky se jednalo o příslušníky katolické 

working class, kteří prošli tvrdým životem v sektářském státě a jako příslušníci 

nelegální organizace také represemi ze strany policejních složek, často vězením. 

Málokdy měli řádné vzdělání, nevlastnili téměř žádný majetek a v civilním životě 

vykonávali jednoduchá povolání (například Seamus Steele byl mlékař).154 Jejich 

největší předností byla jejich oddanost republikánské věci. Patřili sem kupříkladu 

Billy McKee (nový velitel belfastské brigády), Joe Cahill (aktivní 

zprostředkovatel zahraničních vztahů a budoucí nejvyšší velitel PIRA), Seamus 

Twomey (taktéž budoucí nejvyšší velitel PIRA), John Kelly či právě Seamus 

Steele, veterán občanské války a do své smrti v srpnu 1970 šéfredaktor listu 

Republican News, jehož na tomto postu nahradil další belfastský republikán, 

Proinsias Mac Airt. Z téhož spektra pocházeli i dva budoucí nejdůležitější muži 

PIRA, respektive republikánského hnutí: Gerry Adams (z Belfastu) a Martin 

McGuiness (z Derry). 

 Třetí skupinu tvořili tradiční příznivci IRA ze severoirského venkova. 

Pocházeli ze starousedlických republikánských rodin a byli úzce fixováni na místo 

svého narození, problémy velkých měst pro ně byly nepředstavitelně vzdálené a 

nové myšlenky k nim nacházely cestu jen pomalu. 

 IRA si během více než padesáti let své existence vybudovala solidní síť 

kontaktů. Nebyla tak velká, jak by si nejspíš přála, a navíc ji oslabil rozkol z roku 

1969 i zub času, ale pomoc stárnoucích republikánů byla neocenitelná – dobře 
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znali místa, kde žili, a představovali dobrý styčný bod pro potenciální rekruty. 

Navíc se s jejich pomocí opět podařilo vybudovat výcvikové tábory v odlehlých 

lokalitách jižně od hranice.155 Více se o těchto pasivních podporovatelích zmíním 

v dalších kapitolách. 

 

3.1.3 Ideologie 
 
 Bylo by chybou předpokládat, že se PIRA řídila nějakou jasně vymezenou 

a přesně popsanou politikou. Ve skutečnosti měla, alespoň z počátku, jasno jen v 

základních bodech a celá ideologie vycházela z jakéhosi republikánského 

Volksgeistu zakotveného v irské historii. 

 Nejvyšším cílem irského republikanismu vždy bylo sjednocené Irsko 

zahrnujících všech 32 hrabství na ostrově. Populární republikánská šifra hlásá: 

„26 + 6 = 1“, tedy že 26 hrabství jižního státu a 6 severoirských se má sjednotit v 

jedinou Irskou republiku. V PIRA konkrétně rezonovalo Pearsovo „Irsko gaelské 

a svobodné“, kde byl důraz kladen nejen na nutnost úplného odchodu Británie z 

ostrova, ale i na irskou kulturní identitu a jazyk156 - například Mac Stiofáin mluvil 

irsky při každé možné příležitosti.  

 Prostředky, jak sjednocení dosáhnout, byly pro PIRA jasné: tradiční 

ozbrojený boj. Žádný mistrovský plán na „osvobození“ země neexistoval a PIRA 

se reálně zaměřovala spíše na dílčí kroky. Za dobrého ukazatele, co vlastně PIRA 

chtěla, platí například seznam pěti požadavků Britům ze září 1971. Britská vláda 

měla 1) ukončit „ozbrojenou kampaň proti irskému lidu“, 2) odvolat Stormont a 

zavést přímou správu provincie, 3) iniciovat svobodné volby do nového 

ulsterského parlamentu, 4) propustit všechny irské politické vězně, odsouzené i 

neodsouzené, v Británii i v Irsku, a 5) kompenzovat všechny, kdo utrpěli škodu 

britským násilím.157 

 Severní stát, „fourth green field in bondage“, považovala PIRA za 

nereformovatelný. Bylo proto třeba jej zrušit a donutit Británii provincii opustit, 

čehož mělo být dosaženo násilnou kampaní, která měla učinit Severní Irsko 
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neovladatelným a setrvání Britů nevýhodným. 158  Britské vojáky republikáni 

vnímali jako invazní armádu a právě ztráty na životech, společně s ekonomickými 

škodami způsobenými bombovou kampaní, měly nepřítele přesvědčit o opuštění 

země. Pozoruhodné je republikánské vnímání severoirských protestantů: vůdci 

PIRA je považovali za zmanipulované Iry, kteří se po britském odchodu 

k republice rádi přidají, když se jim věc řádně vysvětlí.159 Skutečným nepřítelem 

proto vůbec nebyli unionisté, popřípadě loajalisté, ale britská armáda, potažmo 

Velká Británie jako taková. 

 PIRA v sobě kombinovala republikánskou tradici i reakci na aktuální 

události. Ve svém prvním veřejném prohlášení kritizovala neschopnost „oficiální“ 

IRA bránit severoirské katolíky, ale zároveň se přihlásila k republice vyhlášené 

během Velikonočního povstání z roku 1916.160 Poskytnout nacionalistům ochranu 

a podat jim pomocnou ruku v nouzi bylo podstatnou, 161  nikoli však hlavní 

prioritou, pro republikány bylo vždy důležitější dosažení sjednoceného Irska. 

PIRA rychle zapadla zpět do mantinelů republikánského proudu, zejména Ó 

Brádaigh pokračoval v rozšiřování „republikánské Valhally“. Existoval i 

argument, který oba cíle propojoval: tím, že PIRA donutí Brity odejít z ostrova, 

zajistí katolíkům nejvyšší možnou bezpečnost, neboť již nebude nepřítele, který 

by je utiskoval.162  

 Bývalý člen IRA Tommy McKearney zdůrazňuje, že PIRA jinou možnost 

než trvat na úplném odchodu Britů neměla, neboť většina jejích podporovatelů se 

identifikovala (nebo dokonce kdysi byla přímo její součástí) s tou částí IRA, která 

bojovala v občanské válce z počátku 20. let proti přijetí anglo-irské smlouvy, a 

tudíž cokoli menšího než nejvyšší ideál republikanismu nepřicházelo v úvahu.163 

„Sjednocené Irsko nebo nic“, tak zněl její utopistický cíl.  
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 Toto Irsko navíc mělo být socialistickou republikou, v PIRA však nikdy 

nikdo nespecifikoval, co slovo „socialistická“ znamená.164 Zaměření organizace 

bylo jednoznačně militaristické, a ačkoli s výraznou podporou mezi working class 

měla PIRA potenciál uskutečnit nějakou velkou levicovou kampaň, nikdy to 

neudělala a po celou dobu své existence zůstala organizací elitního charakteru, 

nikdy nepřerostla v masové hnutí, v jaké nedůvěřovala.165 Někteří mladí členové 

přesto levicové tendence vykazovali a socialismus byl u nich s republikanismem 

pevně provázán.166 PIRA však neinklinovala k žádné ze stran studené války; Mac 

Stiofáin byl toho názoru, že budoucí Irská republika se musí vyvarovat chyb obou 

pólů.167 

 Postupem času Ó Brádaigh a Ó Conaill prosadili nutnost formulovat 

alespoň stručný politický program. Výsledkem byl levicově laděný plán Éire Nua 

(překládáno jako Politika nového Irska) ze srpna 1971, jenž obsahoval novou 

významnou myšlenku: pro každou ze čtyř irských provincií měl být zřízen 

regionální parlament, což mělo protestantům umožnit podíl na moci.168 Plán Éire 

nua se však zpočátku soustředil na ekonomické a sociální záležitosti, hlavním 

tématem byla Pearsova myšlenka, rozpracovaná prvním Dáilem z roku 1919, že 

materiální statky ostrova náleží Irům a prostřednictvím státem řízené ekonomiky 

(při zachování demokracie) je třeba učinit přítrž zahraničním vlastníkům. 169 

Samozřejmostí byl oddíl věnovaný používání irštiny jakožto základu irské 

kultury.170 

 Základem vždy zůstával ozbrojený boj, jenž měl také anti-imperialistické 

konotace. Celé hnutí IRA bylo od počátku založeno na argumentu, že Irům je 

upíráno právo na sebeurčení, což podle ní byl hlavní důsledek rozdělení ostrova. 

Zejména Mac Stiofáin a Ó Brádaigh chápali činnost PIRA jako obranu Irů před 
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imperialismem Velké Británie.171 To jim zároveň dodávalo naději: žili v době, 

kdy rychle pokračoval proces dekolonizace britského impéria, například v Adenu 

či na Kypru. PIRA se tak participovala v boji, který se v dobovém kontextu jevil 

jako oprávněný a jenž byl zároveň mnohdy úspěšný. 

 

3.2 Příčiny vzestupu 
 

 V předchozí kapitole jsem se zabýval otázkou, čím vlastně nově vzniklá 

Prozatímní IRA byla a jaké měla cíle. Předestřel jsem profil organizace, kterou na 

sklonku roku 1969 vytvořila skupina zkušených militaristů, často se vzorovou 

republikánskou minulostí i předky. Ta tvořila podstatu nové IRA a určovala její 

směřování. Jak jsem ale také ukázal, toto republikánské jádro nevzešlo z 

belfastských nepokojů ani z bitvy o Bogside. Existovalo v rámci republikánského 

proudu již dlouho a nyní jen využilo příležitosti, jak znovu pokračovat ve svém 

tradičním boji. 

 Ani Mac Stiofáin, Ó Brádaigh a O'Connell by však nikdy nedokázali 

dovést PIRA na takový vrchol, na jakém se v letech 1970-72 skutečně ocitla, 

nebýt specifického nastavení severoirské společnosti, jeho vyústění do vln 

sektářského násilí a nakonec také problematického přístupu britských 

bezpečnostních složek. Do PIRA vstupovaly stovky mladých katolíků bez 

obvyklých republikánských motivů a mnoho dalších s její činností alespoň 

souhlasilo. Za rozhodnutím připojit se k ozbrojenému boji stála, krom mnoha 

dalších důvodů,172 touha bránit své čtvrtě či se dokonce mstít za křivdy, jichž se 

stát i společenská majorita na katolické menšině dopustily. Jestliže bylo vedení 

PIRA produktem kontinuity republikánského militarismu, jejich nové přívržence 

stvořila doba. 

 Je známo, že Prozatímní IRA představovala jakousi fúzi republikánských 

veteránů a katolických mladíků,173 já však pociťuji nutnost zajít ještě dál. Podle 

mého názoru mi právě úzké časové vymezení sledovaného období, tj. pouze první 

                                                             
171 ENGLISH, Richard. Armed Struggle: The history of the IRA. London: Pan Books, 
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čtyři léta severoirského konfliktu, poskytuje možnost nenechat svůj pohled 

ovlivnit skutečností, že mnoho nových rekrutů v pozdějších letech republikánskou 

ideologii nasálo (zejména při pobytu ve vězení), a s pomocí několika 

sociologických studií mohu lépe analyzovat, proč severoirští nacionalisté původně 

potenciálními teroristy nebyli a do náruče PIRA, případně OIRA, je vehnaly 

teprve události let 1968-1972. Jak poznamenává americký sociolog Robert W. 

White, je velký rozdíl mezi účastí v pouličních bouřích a participaci na 

organizovaném politickém násilí.174 

 Stejně jako jsem v kapitole o irském republikanismu vysvětlil původ IRA, 

nyní chci podobným způsoben nastínit problematiku více než srovnatelného 

významu: jak k podpoře ozbrojeného boje dospěli severoirští katolíci. Právě oni, 

jak v následujícím textu ukážu, byli onou hlavní „příčinou vzestupu“. 

 

3.2.1 Postavení katolíků v Severním Irsku 
 

  Vraťme se nyní na počátek 20. let. Pozice nově vytvořeného Severního 

Irska sice zpočátku působila vratce a během sektářských srážek mezi červencem 

1920 a 1922 bylo zabito 428 lidí (z toho dvě třetiny nacionalistů),175 ale jak se 

brzy ukázalo, rozdělení ostrova přeci jen zůstalo realitou. Britové doufali, že 

rozdělením země se irská otázka vyřešila, a Irský svobodný stát se věnoval spíše 

pragmatickým záležitostem udržení stability nově vzniklého celku, takže sny o 

invazi na sever se rozplynuly jakožto příliš bláhové. V Severním Irsku však 

zůstala „uvězněna“ početná katolická menšina, představující celou jednu třetinu 

obyvatel provincie (0,5 mil. z celkových 1,5 mil.).176 Lépe než slovy Richarda 

Englishe její situaci shrnout nelze: „Severoirští katolíci byli těmi, kdo rozdělením 

země prohráli nejvíce, platíce za rychlé vyřešení situace, které vyhovovalo všem 

ostatním stranám,“177 tedy Británii, unionistům i Svobodnému irskému státu. 
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51 
 

 Postavení severoirských katolíků v mnoha aspektech navázalo na 

postavení Irů v předválečné Británii, charakterizovala jej vysoká míra 

nezaměstnanosti i emigrace, nedostatečná úroveň vzdělávání (kontrolovaného 

katolickou církví) a neuvěřitelně neefektivní politická reprezentace v podobě 

Nacionalistické strany (Nationalist Party, NP), pro níž bylo označení „strana“ 

silné slovo a kterou pohrdali i její vlastní voliči.178 Sami politicky nevýznamní a 

neschopní k sobě přitáhnout pozornost, z jižního státu podporováni jen 

rétoricky 179  a Brity obecně pokládáni za nepříjemnost, kterou je lepší se 

nezabývat,180 severoirští katolíci byli ponecháni napospas státu, který neuznávali a 

jenž byl v některých aspektech zjevně zaměřen proti nim - vezměme v potaz již 

dříve zmíněný Zákon o zvláštních pravomocech či přímo základní stavební kámen 

celého systému, loajalitu unionistickému (a protestantskému) parlamentu.181  

 Unionisté se o překlenutí propasti mezi oběma komunitami  nepokoušeli a 

někdy naopak otevřeně podporovali diskriminaci - zmiňme projev sira Basila 

Brooka, který ve svém projevu v červnu 1933 přímo vyzval k nezaměstnávání 

katolíků jako neloajálních občanů.182 Diskriminace katolické minority představuje 

ožehavé téma a rozhodně nebyla jedinou příčinou jejího socioekonomického 

postavení, ale prokazatelně se projevovala ve volebních machinacích (zejména 

účelové překreslování volebních obvodů, tzv. gerrymandering), při přidělování 

státních bytů, v zaměstnávání ve veřejné správě i soukromém sektoru a v přístupu 

bezpečnostních složek. 183  Život v rozdělené společnosti (na čemž mělo podíl 

školství, endogamické sňatky i fyzická segregace), 184  v níž hráli úlohu těch 

slabších, zapříčinil mezi katolíky vznik toho, co britská historička Marianne 

Elliottová označuje jako „kulturu ukřivděnosti“ (grievance culture).185 Katolíci k 

sobě diskriminaci „přitahovali“ tím, že ji automaticky předpokládali a navzájem 
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183 FRANK, Jan. Příspěvek k dějinám Severního Irska v letech 1963-1973. In: Dvacáté 

století. Ročenka Semináře nejnovějších dějin Ústavu světových dějin Filozofické fakulty 
Univerzity Karlovy v Praze 1, 2004, s. 202-204.  

184 Tamtéž, s. 194. 
185 ELLIOTT, Marianne. The Catholics of Ulster: a history. New York: Basic Books, 

2001, s. 450-457. 



52 
 

se od snahy získat „protestantskou“ práci odrazovali, a jelikož stát odmítali jako 

zaměřený proti nim, dostávali se do bludného kruhu odmítání, z něho pro ně 

nebylo úniku.186 

 Ekonomická deprivace sice nebyla stěžejní příčinou, proč nacionalisté 

politické násilí později podporovali,187 osobně ji však považuji za důležitý faktor s 

nemalými důsledky. Severoirští katolíci byli a dodnes jsou komunitně založení 

(oproti individualistickým protestantům) a často měli velký počet dětí, jimž nebyli 

schopni zaplatit studia.188 Byli také obecně chudší než protestanti (mimo jiné i 

důsledkem historického vývoje, viz úvodní kapitola) a situace, kdy byli mladí 

britští vojáci, neznalí místních poměrů, nasazeni v létě 1969 do ghett plných 

nezaměstnaných mužů, se dá poprávu označit za výbušnou.189 Tím, že se mnoho 

nacionalistů muselo během nepokojů ze srpna 1969 přesunout do Falls Road, 

často jen s tím, co měli na sobě,190 se navíc dostali do situace, kdy neměli co 

ztratit. Je možno zaznamenat viditelný rozdíl v přístupu katolické working class a 

studentů od příslušníků střední třídy, kteří častěji podporovali umírněná 

uskupení.191  

 Co se ideologického pozadí týče, podobně jako bylo pro unionisty členství 

v sektářském Oranžském řádu nezbytné pro společenský úspěch,192 nacionalisté se 

nevyhnuli republikánské výchově doma ani ve školách (např. irské dějiny v 

katolických školách často vyučovali různí republikánští nadšenci).193  

 Podívejme se však na hlavní příčinu neúspěchu Hraniční kampaně z let 

1956-1962. Severoirští katolíci republikánské volání zcela ignorovali a tím 

ukázali, že jejich přístup není neměnný a politické násilí již nechtějí 
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podporovat.194 A co víc: během 60. let přestali Severní Irsko chápat jako dočasnou 

entitu, přijali jeho legitimitu a sami o sobě začali uvažovat jako o britských 

občanech, 195  a to dokonce do takové míry, že ve volbách roku 1965 někteří 

poprvé volili unionistické poslance 196  a opatrně začali používat název 

Londonderry, 197 což by bylo ještě před druhou světovou válkou nemyslitelné. 

Hnutí za občanská práva pro ně představovalo velkou naději a ačkoliv byl jeho 

původ, jak jsem již předestřel, přinejmenším kontroverzní, přilákalo velký počet 

obyčejných lidí, jejichž cíle se zdaleka neshodovaly s těmi republikánskými. 

Sjednocené Irsko sice stále představovalo jakýsi vzdálený sen, ale pro většinu 

nacionalistů byla IRA i Sinn Féin již záležitostí minulosti.198 

 Eskalaci napětí a čím dál častější násilí páchané na demonstrantech 

NICRA sledovala katolická komunita s rostoucím znepokojením. Ačkoliv 

doufala, že se do věci vloží Londýn, mezi částí katolické working class 

převažovala obava, že se Británie znovu stáhne a řešení situace přenechá 

Stormontu, proto začali někteří nacionalisté pracovat na svém vyzbrojení. 199 

Spontánně tak vznikaly lokální domobrany, z nichž se jako nejvýznamnější 

vyprofilovala Obranná asociace občanů města Derry (Derry Citizen Defense 

Association, DCDA).200 Krom toho byla stále přítomna mesianistická představa, 

že až bude katolíkům nejhůř, přijde IRA a svou komunitu ochrání.201  

 Jelikož ta to nedokázala, nacionalisté s povděkem přijali přítomnost 

britských jednotek. Někteří měli vojáky dokonce spojené s prosperitou202 (Severní 

Irsko bylo za druhé světové války strategickou základnou) a i zatvrzelí 

republikáni je chápali jako „dočasné zachránce“.203 IRA proto stála před dvojím 

problémem: za prvé si musela napravit reputaci a dostát pověsti ochránce 
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severoirských katolíků a za druhé bylo nutné nějakým způsobem delegitimizovat 

Brity a získat nacionalistickou podporu pro sebe. 

 Jak byla v dosahování těchto cílů úspěšná, rozeberu v následujících dvou 

podkapitolách podrobněji, nejdříve se však podívejme na obecné poznatky. Stejně 

jako za irsko-britské války, i nyní hrály velkou roli rodinné a společenské 

konexe.204 Lidé byli ve velké míře ovlivňováni rodinou, přáteli či jen náladami 

obyvatel ulice, ve které žili - na tom často záleželo při rozhodování, jestli se 

připojí k PIRA nebo OIRA.205 Také je nutné zmínit, že většina nacionalistů se k 

organizaci nikdy nepřipojila, i když s ní mnozí sympatizovali. Ačkoliv se mladí 

katolíci zpočátku rozhodovali na základě emocí,206 do PIRA vstoupilo v letech 

1970-71 „jen“ asi 1150 lidí, přičemž na počátku roku 1970 měla PIRA pouhých 

50 členů.207 

 Italský sociolog Lorenzo Bosi rozděluje osoby, které v tomto období do 

PIRA vstoupily, do tří skupin. První, menšinovou, tvořili ti, kdož pocházeli z 

republikánských rodin a například prošli republikánskou mládežnickou organizací 

Fianna.208 Druhá zahrnuje účastníky hnutí za občanská práva, které vývoj událostí 

přesvědčil o tom, že svých cílů mohou dosáhnout pouze prostřednictvím 

politického násilí 209  - na ty měly největší dopad události, které popisuji v 

podkapitole Zlomové body. Tyto dvě skupiny si svá rozhodnutí většinou 

racionálně rozmyslely.210 Třetí, největší a nejdůležitější skupinou pak byli mladí 

katolíci, kteří se naopak rozhodovali impulzivně. Do PIRA vstupovali bez 

jakýchkoliv republikánských představ a brali ji pouze jako prostředek k obraně 

své komunity a k boji za svou identitu.211 Většinou se řadili mezi working class a 

nejčastěji pocházeli z Belfastu, Derry a Armaghu a z hrabství Down a Tyrone.212 
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 Nemuselo přitom jít jen o přímé zapojení v ozbrojeném boji. Pasivní 

podpora byla rozšířenější a její poskytování neznamenalo takové dilema. 

Zahrnovala odlákávání vojáků od úschoven zbraní, poskytování noclehu, 

„přehlížení“ nelegální činnosti a různou další pomoc. Katoličtí lékaři například 

zřídkakdy hlásili střelná poranění - „dopravní nehody“ se staly v Severním Irsku 

počátku 70. let podivuhodně častým jevem.213 

 Nakonec ještě pro srovnání uveďme, jak vypadal poměr nacionalistického 

a unionistického obyvatelstva v zemi. V západních hrabstvích byla pozice 

unionistů o něco slabší: v hrabství Armagh bylo obyvatelstvo ze 44 % 

nacionalistické, v Londonderry to bylo 45 %, v Tyrone 47 % a ve Fermanaghu 53 

%. Naopak ve východních hrabstvích, Antrim a Down, která měla mnohem víc 

obyvatel než ta západní, byl podíl katolického obyvatelstva shodně 24 %, přičemž 

v samotném Belfastu to bylo 26 %.214 V roce 1971 činil celkový počet obyvatel 

provincie 1 536 065 obyvatel a odhaduje se, že katolická menšina tvořila 36,8 % 

tohoto čísla.215 

  

3.2.2 PIRA jako obránce katolických nacionalistů? 

  
 První vlna dobrovolníků, která do PIRA přišla, nechtěla nic jiného než 

bránit svou komunitu.216  Na tom PIRA stavěla – plnit tradiční úlohu obránce 

severoirské katolické menšiny byl pro militaristy logický postup, jak získat 

podporu i nové dobrovolníky, zvlášť když se tak mohli vymezit vůči Gouldingově 

„oficiální“ IRA.  

 Jak se opět blížila tradiční letní sezóna oranžistických průvodů, PIRA 

cítila šanci napravit svou pošramocenou reputaci. Ta se jí naskytla 27. června 

1970, kdy provokativní průvod na okraji belfastské katolické čtvrti Ardoyne 
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přerostl v pouliční boje, při nichž PIRA zastřelila tři protestanty.217 To hlavní se 

však odehrálo až pozdě večer v malé katolické enklávě Short Strand. PIRA kvůli 

nepokojům vyhlásila pohotovost, a když se loajalistický dav rozhodl vypálit 

katolický kostel svatého Matouše, republikáni v budově zaujali střelecké pozice a 

v pětihodinové „epické bitvě“ nejenže kostel ubránili (přičemž zastřelili čtyři 

protestanty),218 ale především napravili pověst IRA jako takové a v očích mnoha 

republikánů i nacionalistů potvrdili smysl ozbrojeného boje.219 

 Defensivní úloha PIRA je nicméně předmětem kontroverze. Objektivní 

pohled do minulosti ukazuje, že bitva o kostel svatého Matouše byla spíše 

výjimkou;220  ačkoli o tom byli někteří její členové přesvědčeni, katolíci díky 

PIRA ve větším bezpečí nebyli, naopak provokativní akce republikánů útoky a 

represe přitahovaly. Ještě dále zachází historik Timothy Shanahan, podle něhož 

existuje zřetelná dichotomie nejen mezi subjektivně vnímanými a reálným dopady 

této obrany, ale také mezi rétorikou organizace a právě snahou vyvolávat proti 

katolíkům represivní akce, které je pak přimknou k PIRA.221 Ve skutečnosti se 

zdá, že PIRA měla za cíl přesvědčit katolíky o své nezbytně potřebné roli obránců 

komunity, tím si zajistit jejich podporu a využít je na cestě ke svému „zlatému 

grálu“, sjednocenému Irsku bez britské přítomnosti na ostrově.222   

 Ačkoli se k tomuto názoru přikláním také, osobně považuji za nutné 

zohlednit i jeden tradičnější, nicméně opodstatněný argument, totiž že v letech 

1969-70 panovaly mezi loajalisty takové nálady, že vypálení Falls Road nebylo 

nic nepředstavitelného, a to, co nevyšlo v srpnu 1969, mohlo se zopakovat znovu 

a obě strany to tak cítily. 223  Je tak možné, že PIRA svou pouhou existencí 

zabránila dalším pogromům a sektářským střetům větších rozměrů. 

 Jestliže obranný prvek nebyl z větší části účinný, co tedy stálo za 

nacionalistickou podporou PIRA? Vedle propagandy to byl zejména emocionální 

dopad její aktivity, který zapříčinil změnu v tom, jak se katolická menšina 

vnímala. Po půl století „živoření“ na dně společnosti přišel někdo, kdo se o 
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severoirské nacionalisty opravdu zajímal, kdo viditelně a aktivně vystupoval v 

jejich prospěch a podával „pomocnou“ ruku v nesnázích. Činnost PIRA můžeme 

chápat jako zlomový bod ve vývoji jejich identity, díky ní začala ustupovat ona 

„mentalita ukřivděnosti“ (ne vždy to však bylo vnímáno v dobrém)224 a katolíci 

počali nabývat na sebedůvěře. 225  Identifikace se znovuobjevenou „irskou“ 

identitou také platí za jeden z důvodů, proč katolíci do PIRA vstupovali,226 a 

členství v organizaci bylo koneckonců veskrze prestižní záležitostí.227 Nicméně, 

stejně jako za války za nezávislost, i nyní hrály při vstupu do PIRA roli osobní 

motivace jako touha po dobrodružství, atraktivita vojenství či prosté vzrušení z 

akce.228 

 Militantní republikány podporovalo i mnoho těch, kteří se v ozbrojeném 

boji nechtěli angažovat přímo, a tento vztah fungoval oboustranně. Do konce roku 

1972 trénovala PIRA nejen své členy, ale i nacionalisty, kteří chtěli být schopni 

bránit své čtvrti proti sektářským útokům. 229  Výcvikové tábory se většinou 

nacházely na jih od hranice v odlehlých lokalitách a ostré náboje byly používány 

jen v malém množství, munice byla vzácným zbožím. PIRA strážila hranice no-go 

zón a dodávala katolíkům sebevědomí; na druhou stranu je v podstatě ovládala, 

nemilosrdně potírala jiné nacionalistické elementy (například Sociálně-

demokratickou stranu práce) 230  a její „pořádkové“ metody někdy dosahovaly 

vyložených extrémů: nejkrutější byly tresty dívek, které se „provinily“ tancem s 

britskými vojáky na armádou pořádaných akcích, neboť ty někdy zahrnovaly i 

polévání vařícím dehtem.231  

 Zůstává otevřenou otázkou, nakolik byla PIRA sektářskou organizací. Jak 

jsem předestřel v předchozích kapitolách, jejím primárním cílem byl boj proti 
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Britům; unionisty chápala spíše jako zmanipulované nacionalisty. To bylo pro 

mnoho nových členů překvapivé: „Úspěšný rekrut (...) se stal dobrovolníkem v 

ozbrojeném boji takového charakteru, jaký si předtím neuměl představit.“ 232 

Řečeno jinými slovy, PIRA se snažila katolíky přesvědčit, že jejich opravdovým 

nepřítelem je britská armáda, nikoli loajalisté. Ve skutečnosti se republikáni chtěli 

sektářství co nejvíce vyvarovat, ovšem vzhledem k již zmíněné relativní 

nezávislosti jednotlivých buněk to někdy nebylo možné. Oficiálně se protestanti 

pouze na základě vyznání zabíjet nesměli,233 sektářská dimenze však prokazatelně 

existovala, jakkoli by bylo mylné označit ji za ústřední motivaci. Bránit katolíky 

znamenalo činit odvetná opatření proti protestantům a radikalizace společnosti, ve 

které katolíci půjdou s PIRA, mínili republikáni dosáhnout mimo jiné 

provokacemi, které měly vyvolat sektářské útoky oranžistů.234 Nejen podle mého 

názoru se důraz na tuto dimenzi nesmí nerozumně přehánět: loajalisté, například, 

považovali za sektářskou každou vraždu ze strany PIRA, a to na základě faktu, že 

téměř všichni britští vojáci byli protestanti.235 

 

3.2.3 Zlomové momenty 
 
 Při studiu problematiky severoirského konfliktu si nelze nevšimnout, že 

ačkoli příklon katolických nacionalistů k PIRA neprobíhal úplně skokově, je 

možno vysledovat určité zlomové momenty, které nejlépe ukazují důvody jejich 

radikalizace. Na základě akutních emocí sice jednali méně, než by se dalo 

očekávat (ve skutečnosti se často dá říci, že vstupovali do PIRA až po řádně 

zváženém rozhodnutí),236 tyto události přesto ovlivňovaly jejich smýšlení velkou 

měrou. Opět se zde nabízí paralela s obdobím 1916-1922, neboť stejně jako tehdy, 

i nyní bylo hlavním cílem republikánů přesvědčit svou komunitu o nelegitimnosti 

a nepřátelství britských bezpečnostních složek. A stejně jako za irsko-britské 
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války, i během prvních let severoirského konfliktu jim sama armáda nahrávala 

neuváženými činy, které sice přinesly částečné vojenské úspěchy, ale jejichž 

negativní politické důsledky konflikt jen rozdmýchaly. Na následujících stranách 

rozeberu tři stěžejní zlomové momenty let 1970-72, jejich příčiny i následky v 

podobě transferu katolické podpory britské armády k PIRA. Samozřejmě se 

zaměřím také na úlohu PIRA v těchto událostech.  

 Bude se jednat o armádní zásah v belfastské katolické čtvrti Falls Road, v 

níž byl následně vyhlášen několikadenní zákaz vycházení, dále o nešťastně 

provedené internace bez soudu, podložené tristně zastaralými materiály, a 

nakonec o nechvalně proslulé události 30. ledna 1972, které vešly do dějin pod 

názvem Krvavá neděle (Bloody Sunday). Důvod jejich výběru je v kontextu 

sledovaného období zjevný, podobnou důležitost jim přikládají i jiní autoři.237  

 

3.2.3.1 Zátah ve Falls Road 
 
 Cesta k události, kterou pozdější severoirský ombudsman Maurice Hayes 

označil za jeden z nejvýznamnějších problémových momentů severoirského 

konfliktu,238  započala 27. červnem 1970, kdy se odehrál již dříve zmiňovaný 

loajalistický útok na kostel sv. Matouše v belfastském Short Strand. Během něj 

PIRA poprvé veřejně vystoupila se zbraní v ruce, následkem čehož začali 

unionisté naléhat na armádu, aby zasáhla proti nelegálnímu držení zbraní v 

nacionalistických čtvrtích.239 Když se objevilo podezření, že dům na adrese 22 

Balkan Street slouží jako republikánské úložiště zbraní, armáda se v pátek 3. 

července rozhodla do největší belfastské no-go zóny Falls Road vyjet a záležitost 

prošetřit.  

 OIRA, která tuto část Falls kontrolovala, proti opancéřovaným autům 

zasáhnout nechtěla,240 jiného názoru však byl katolický dav, který transportéry 
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obklíčil a začal na ně házet kameny. Jeho agresivita eskalovala poté, co řidič 

obrněného vozidla při couvání rozdrtil (pravděpodobně neúmyslně) jednoho z 

protestujících o zeď241 a vojáci byli přinuceni zavolat si posily. Pouliční bouře 

postupně narostla do takových rozměrů, že v osm hodin večer se již ve Falls 

pohybovalo na 3000 příslušníků britských jednotek, kteří proti katolíkům použili 

slzný plyn.242 To už s vojáky bojovala i OIRA a několik příslušníků PIRA.243 O 

dvě hodiny později se vrchní velitel britských jednotek v Severním Irsku, Ian 

Freeland, rozhodl vyhlásit v celé čtvrti zákaz vycházení a nařídil uskutečnit 

vojenský zátah.244  

 Výjimečný stav trval až do neděle 5. července a do té doby se ulice 

neustále dusily v oblacích slzného plynu a kouře z pneumatik, dohořívajících na 

katolických barikádách z nepokojů prvního dne. Zadrženo bylo přibližně 100 

zbraní, 100 podomácku vyrobených bomb, 114 kg výbušnin, 21 000 kusů munice 

a vojáci získali užitečné informace, 245  zátah byl však proveden za takových 

podmínek a takovým způsobem, že negativní dopady mnohonásobně převážily. 

Celkem ve dnech 3.-5. července zemřeli čtyři lidé (všichni civilisté zabiti 

armádou),246 zatčeno bylo na 300 katolíků247 a nevybíravé metody prohledávání 

domů zanechaly hořkost ve všech bez výjimky. Vojáci vykopávali dveře, 

vyhazovali nábytek na ulici a ničili zařízení domů, rodinné fotografie i 

náboženské předměty. Dvacet tisíc obyvatel Falls Road248 navíc mělo jen dvě 

hodiny denně na nákup potravin, přičemž některým domácnostem došly zásoby a 

„zachránil“ je až „potravinový průvod“ z jiných katolických enkláv v Belfastu, 

kterého se účastnilo na 3000 žen.249 
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 „Znásilnění Falls“, jak vešla událost mezi nacionalisty ve známost, 

považují někteří autoři za nejdůležitější zvrat v přístupu katolíků k armádě.250 To 

je trochu přehnané tvrzení, faktem však zůstává, že tento červencový víkend 

zapříčinil první rapidní zhoršení vztahů mezi oběma stranami. Katolíci přestali 

věřit, že je britští vojáci přišli chránit a že představují nestrannou sílu. Poté, co 

armáda zasáhla proti nim, zatímco loajalisty nechala na pokoji, zavládl v 

katolických enklávách názor, že britští vojáci nejsou o nic lepší než RUC, což si 

uvědomovali i v Londýně.251 

 Hořkou tečkou za těmito událostmi byl příjezd dvou unionistických 

poslanců, jimž armáda během exkurze po Falls Road ukázala svou „dobře 

vykonanou práci“. To jen nahrávalo do karet PIRA, jejíž protibritská propaganda 

začala dávat katolíkům smysl a která po této události zaznamenala zvýšený příliv 

nových dobrovolníků. 252  Po zátahu ve Falls Road získala PIRA takové 

sebevědomí, že prohlásila britské vojáky za legitimní cíle.253 

 

3.2.3.2 Internace bez soudu 
 

 O zavedení internací bez soudu v létě 1971 lze říci, že „kdyby byl některý 

ze stratégů IRA schopen zrealizovat svou ideální představu o vývoji událostí, jenž 

by vedl k široké podpoře organizace, nemohl by to provést lépe.“254  PIRA v 

internace upřímně doufala a také dělala všechno proto, aby k jejich zavedení 

došlo, neboť správně odhadovala jejich následky.255 Když nakonec přišly, byla na 

ně připravena. 

 Internace přitom byly, jak jsem předestřel v úvodní kapitole, s úspěchem 

zaváděny na obou stranách hranice po celou dobu existence Severního Irska. 

Právě proto se tato „tradiční“ metoda nabízela jako logické řešení i v nynější krizi, 
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což byl názor mnoha unionistů a zejména nového ministerského předsedy 

provincie, Briana Faulknera,256 který v březnu 1971 vystřídal Chichestera-Clarka 

a který měl se zaváděním internací přímé zkušenosti z let 1956-62. Faulkner 

představoval ztělesnění unionistické tvrdé linie, ale také jednal pod tlakem 

okolností, neboť IRA na počátku roku 1971 intenzifikovala svou bombovou 

kampaň a v Belfastu v tu dobu vybuchovaly průměrně dvě bomby za den.257 

Navíc existovaly oprávněné obavy, že pokud by loajalisté pojali podezření, že 

armáda nedělá dost, mohli by vzít zákon do vlastních rukou. 258  Londýn i 

představitelé bezpečnostních složek tento postup odmítali s tím, že je za daných 

okolností příliš riskantní, ale Faulkner jej nakonec prosadil 259  a neuposlechl 

Heathovo doporučení, aby zároveň zakázal i kontroverzní oranžistické průvody.260

 Operace Demetrius byla spuštěna v ranních hodinách 9. srpna 1971 a 

během prvních 24 hodin bylo zatčeno 342 lidí, z nichž však méně než sto mělo 

nějaké kontakty na jakoukoli IRA. 261  Zatýkání bylo totiž prováděno podle 

podkladů protiteroristické složky (Special Branch) RUC, která na změny z roku 

1969 nedokázala reagovat a její informace byly žalostně zastaralé. 262  Jelikož 

mnoho republikánů o akci vědělo předem a včas uprchlo263 a armáda nedokázala 

ani vzdáleně vytipovat klíčové osobnosti (částečně také proto, že část vedení 

PIRA pocházela z jihu), docházelo i k takovým událostem, kdy zatčený 

osmdesátiletý stařík vojákům hrdě oznámil: „Těší mě při pomyšlení, že mě britská 

vláda stále pokládá za hrozbu, ale musím vám říct, že jsem nebyl aktivní již od 

Velikonočního povstání.“264 Jako důvod k zatčení mnohdy stačilo i pouhé členství 
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v některé z irských kulturních uskupení či zájem o studium irštiny a zadrženi byli 

dokonce i lidé, kteří se neúčastnili ani akcí NICRA.265  

 Na internacích však nic úsměvného nebylo. Když jeden z britských 

vojáků, Ray Derrick, odvážel zatčeného muže pryč od jeho jedenácti vyděšených 

dětí, ptal se sám sebe: „Co těch 300 jiných, které jsme zatkli? Měli také 11 dětí? 

Stvořili jsme právě přes 3000 potenciálních teroristů?“266 A nejednalo se jen o 

psychologický efekt „being Irish means they're guilty“. Katastrofa pokračovala v 

podobě hrubého zacházení s vězni, které zahrnovalo jak „obyčejné“ bití, tak 

výslechové techniky běžné v britských koloniích, ale nepřijatelné na území Velké 

Británie, 267  což Londýn následně dostalo před Evropský soudní dvůr. Během 

prvních šesti měsíců bylo zatčeno více než 2400 lidí, většina z nich však musela 

být po několika dnech propuštěna.268  

 Ačkoliv Faulkner tvrdil, že akce byla úspěšná, Heath udělal chybu, když 

mu věřil. Internace byly namířeny výhradně proti nacionalistům269 a vztah mezi 

armádou a katolíky tím opět utrpěl těžkou ránu. Někteří nacionalisté utíkali přes 

hranici do uprchlických táborů zřízených irskou vládou,270 většina však vyšla do 

ulic a Severní Irsko opět zachvátily pouliční bouře, které tentokrát překonaly i 

nepokoje z léta 1969. Jen během srpna bylo zabito 35 lidí, došlo ke stovce explozí 

a 200 belfastských domů lehlo popelem.271 V Belfastu i Derry nacionalisté plně 

obnovili no-go zóny a barikády na jejich hranicích, obsazené ozbrojenci z PIRA, 

tentokrát nezmizely až do července 1972.  

 „Kolonialistický“ přístup armády vyvolal ohlas i ve světě. Členové PIRA 

se stali jakýmisi lidovými hrdiny britského undergroundu a situace se obecně 

hodně podobala americkým ohlasům války ve Vietnamu. To také vlila novou krev 

do žil NICRA, která proti internacím začala organizovat průvody - „Krvavá 
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neděle“ byla původně jedním z nich. PIRA nahrávalo i to, že nová politická 

platforma umírněné části nacionalistů, Sociálně-demokratická strana práce (Social 

Democracy Labour Party, SDLP) odmítla pokračovat v nadějném vývoji 

politického řešení do doby, než budou internace odvolány.272 Ty však přetrvaly až 

do roku 1975 a umírněné hlasy byly přehlušeny strachem a hněvem. 

 Do PIRA nyní proudili dobrovolníci ve velkém273 a Joe Cahill mohl 13. 

srpna na tajné tiskové konferenci v Ballymurphy s klidem dementovat prohlášení 

armády, že PIRA je již téměř poražena.274  

3.2.3.3 Krvavá neděle 
 
 Derry je druhé největší město Severního Irska a jelikož v něm byla 

unionistická diskriminace katolické menšiny nejpatrnější,275 platilo od 60. let za 

jakousi Mekku hnutí za občanská práva. Republikánskou tradici postrádalo, 

naopak bylo vždy baštou Nacionalistické strany a jiných umírněných uskupení.276 

PIRA zde sice aktivitu vyvíjela, ale od „bitvy o Bogside“ se zdejší nepokoje s 

těmi v Belfastu nedaly srovnávat. Je proto příznačné, že se události, které vešly do 

dějin pod názvem Krvavá neděle (Bloody Sunday) a které znamenaly poslední 

ránu už tak otřesené důvěry nacionalistů v příslušníky britské armády, odehrály 

právě zde. 

 V prvních dvou letech konfliktu probíhala mezi místními nacionalisty a 

některými příslušníky RUC neoficiální komunikace s cílem předejít násilí v 

ulicích. 277  Obě strany si vyměňovaly informace i upozornění a relativní 

nepřítomnost pouličních nepokojů byla výsledkem oboustranných kompromisů - 

například armáda až do zavedení internací respektovala hranice zdejší katolické 

no-go zóny. 278  Během podzimu 1971 však došlo k obratu a armádní velitelé 

prosadili tvrdou linii: dosavadní mírotvůrci ztratili vliv a pod tíhou bouřlivých 
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reakcí na internace začali být ve větší míře nasazováni britští výsadkáři 

(Parachute Regiment), známí svým nekompromisním přístupem. Ti bojovali 

nejen proti PIRA, ale často konfrontovali i NICRA, která díky své taktice 

nenásilného odporu proti internacím zažívala renesanci. Jeden z jejích nelegálních 

průvodů (všechny byly od srpna 1971 zakázané)279  byl naplánován na 30. leden 

1972. 

 Armáda se rozhodla, že průvodu zabrání projít centrem města a udrží ho v 

nacionalistických oblastech. Představitelé NICRA souhlasili, ale vojáci doufali v 

provokaci, neboť v rámci operace Forecast chystali velkou zatýkací akci.280 Tvrdý 

postup byl logickým následkem situace, v níž se armáda nacházela: mladí vojáci, 

nepřipravení na severoirské poměry, byli neustálým cílem vrhačů kamenů (v 

lepším případě) nebo republikánských odstřelovačů (v tom horším) a navíc byli 

nuceni čelit neustávajícímu tlaku unionistů, kteří požadovali další zátahy a střelbu 

na podezřelé bez varování.281 Napětí bylo v předvečer Krvavé neděle přítomné a 

pochopitelné na obou stranách: PIRA i OIRA byly od začátku roku v Derry 

poměrně aktivní (např. 27. ledna byli zastřeleni dva příslušníci RUC)282 a vojáci 

zase před několika dny použili proti jedné z místních demonstrací slzný plyn.283  

 Patnáctitisícový průvod 284  se sice armádním mantinelům vyhnul, část 

mladých katolíků však na kordon zaútočila kameny a vystresovaní vojáci proti 

nim slzný plyn nasadili znovu, společně s vodním dělem.285  Během následné 

zatýkací akce spustili britští výsadkáři v Bogside (!) palbu a na místě zastřelili 13 

účastníků průvodu a stejný počet postřelili; jeden ze zasažených posléze na 

následky svého zranění zemřel, čímž se počet obětí ustálil na čtrnácti.286 Mezi 

                                                             
279 LOUGHLIN, James. The Ulster question since 1945. 2nd ed. Houndmills: Palgrave 

Macmillan, 2004, s. 82. 
280 Ó DOCHARTAIGH, Niall. From Civil Rights to Armalites: Derry and the Birth of the 

Irish Troubles. 2nd ed. Houndmills: Palgrave Macmillan, 2005, s. 283-285. 
281 SANDBROOK, Dominic. State of Emergency: The Way We Were: Britain, 1970-

1974. London: Penguin Books, 2001, s. 479. 
282 ENGLISH, Richard. Armed Struggle: The history of the IRA. London : Pan Books, 

2004, s. 148. 
283 SANDERS, Andrew. Inside the IRA: dissident republicans and the war for legitimacy 

[online]. Edinburgh: Edinburgh University Press, 2011, s. 52-53. 
284  Na počtu účastníků se jednotliví aktéři ani autoři neshodnou, McCleanův údaj 

představuje kompromis. Srov. MCCLEAN, Raymond. The Road to Bloody Sunday. CAIN 
[online]. 1997 [cit. 2014-04-20]. Dostupné z: http://cain.ulst.ac.uk/events/bsunday/mcclean.htm. 

285 ENGLISH, Richard. Armed Struggle: The history of the IRA. London: Pan Books, 
2004, s. 149. 

286 MCKITTRICK, David a David MCVEA. Making sense of the Troubles. Rev. ed., 6th 
print. London: Penguin Books, 2001,  s. 76. 



66 
 

mrtvými bylo i šest sedmnáctiletých katolíků.287 Vojáci sice tvrdili, že se ocitli 

pod palbou a jejich reakce byla vzhledem k situaci přiměřená, pod tíhou důkazů se 

však zdá být potvrzené, že zaútočili na neozbrojené civilisty, a to v situaci, kdy 

sami nebyli ohroženi. 288  PIRA ani OIRA na místě žádné ozbrojence neměly 

(jedna střela nicméně neznámým republikánem pravděpodobně vypálena byla)289 

a přestřelka se nestrhla ani dodatečně, žádný voják nebyl zraněn a u zatčených se 

nenašly žádné zbraně.290 Celou událost obestírá kontroverze a její průběh nebyl 

doposud uspokojivě osvětlen. Velkou roli v něm sehrály špatné zkušenosti 

armádních velitelů, chybný (ale pochopitelný) odhad charakteru průvodu a 

nasazení výsadkářů.291  

 „Severoirský Sharpeville“ vzbudil nebývalý ohlas a jeho ikonický význam 

je patrný dodnes. Pohřbu zastřelených se účastnilo 25 000 lidí292 a v reakci na 

události, které silně rezonovaly i mezi irskou diasporou v USA, vypálil rozlícený 

dav britskou ambasádu v Dublinu. Zároveň zpečetil osud Stormontu, neboť 

zavedení přímé správy se nyní stalo pro Heatha nevyhnutelným - a zvažovala se i 

další razantní řešení.293 Do PIRA nyní proudili noví rekruti v takových počtech, že 

to organizace přestala zvládat,294 na druhou stranu tak mohla zintenzivnit svou 

ofenzivní kampaň a naplno využívat výhody, které jí přinesly nejen ohlasy Krvavé 

neděle, ale také nedůvěryhodného následného vyšetřování, které dalo za pravdu 

vojákům a znamenalo tak pro mnohé severoirské katolíky poslední kapku důvěry 

v britskou armádu.295 
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3.2.4 Podpora ze zahraničí 
 

 Severní Irsko je malé území na periferii Evropy a v roce 1971 mělo 

přibližně 1,5 milionu obyvatel.296  Místní katolická menšina byla chudá, charakter 

krajiny agrární a PIRA by nikdy svou kampaň finančně ani materiálně neutáhla, 

nebýt podpory v jižním státu a v „západním Irsku“, v USA. Zbraně samozřejmě 

hledala po celé Evropě, kontakty existovaly například v Hamburku,297 ale tyto dvě 

země byly pro militantní republikány stěžejní. Chybí mezi nimi samotná Británie 

– zdejší početná irská diaspora se během Troubles snažila dělat všechno proto, aby 

se zapomnělo, že vůbec existuje. 298  Nechvalně proslulá podpora ze strany 

libyjského vůdce Muammara Kaddáfího je zase záležitostí pozdější doby, ačkoliv 

její kořeny můžeme pozorovat již během roku 1972.299 

 Někteří autoři sice upozorňují, že význam finanční a materiální podpory z 

Irska300 a USA301 by neměl být přeceňován a že těmto záležitostem byla ve své 

době přikládána nepřiměřená důležitost, jedná se nicméně o podstatný prvek 

zejména raných 70. let a je nutné se o něm zmínit. 

3.2.4.1 Irsko 
 

 Těžiště IRA dlouho leželo v jižním státě a její první kroky při hledání 

zbraní a podpory směřovaly logicky tam. Ačkoliv republikánský entuziasmus zde 

již dávno vyprchal, stále se našlo mnoho lidí, kteří chtěli k obraně katolíků a 

později k ozbrojenému boji proti Britům přispět. Své staré zbraně poskytovali 

zejména bývalí členové a sympatizanti IRA a republikáni je přijali s povděkem, 

ačkoliv mnoho z nich již bylo těžce muzejních či se jednalo o sportovní zbraně.302 
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Obranu katolických ghett však ze solidarity, pod tíhou severoirských událostí, 

podporovali i lidé mimo republikánský proud.303 PIRA navíc měla své členy a 

výrobce výbušnin i v Dublinu, vydávala zde periodikum An Phoblacht a na jih od 

hranice soustředila své výcvikové tábory. 

 Pohleďme nyní na oficiálnější místa. Tehdejší irský Taoiseach (první 

ministr) Jack Lynch morálně podporoval katolickou menšinu, navíc u hranic zřídil 

utečenecké tábory a polní nemocnice. 304  Irská vláda oficiálně organizovala 

finanční podporu (v hodnotě 100 000 liber)305 pro katolíky postižené nepokoji 

roku 1969, mnoho z těchto peněz se nicméně nakonec dostalo do rukou PIRA.306 

Proti jejím akcím však Lynch otevřeně vystupoval a nevynechal jedinou 

příležitost demonstrovat, že jeho strana, Fianna Fáil, podporuje pouze politický 

republikanismus.  

 Část jeho ministrů byla opačného názoru a ne všichni zůstali u morální 

podpory. Ve významnou politickou aféru přerostla soukromá snaha některých 

členů vlády v čele s Charlesem Haugheym, ministrem financí a mj. budoucím 

Taoiseachem. Ti se pokusili vyzbrojit PIRA zbraněmi získanými v Evropě, ale 

jejich pololegální snaha byla zmařena a většinu zbraní zadržela britská 

zpravodajská služba. Nešlo přitom o žádné malé počty: 334 různých typů 

samopalů, 50 pušek, 200 pistolí, 200 granátů a 250 000 kusů munice.307 Lynch 

zbavil zúčastněné politiky funkce, ale aféra nebyla nikdy uspokojivě objasněna. 

 Obecně však obyvatelé jižního státu nepřikládali PIRA velkou budoucnost 

a i přes názorově rozdělenou společnost znělo oficiální stanovisko stejně jako 

posledních padesát let: IRA je teroristická organizace, nepřítel státu a podle toho s 

ní má být nakládáno. 
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3.2.4.2 USA 
 

 Početná irská diaspora v USA hrála důležitou úlohu ve vývoji irského 

republikanismu již od 19. století. Připomeňme Irské republikánské bratrstvo, které 

mělo těžiště právě mezi emigranty na západním pobřeží nového kontinentu, nebo 

záchranu Éamona de Valery před popravou v roce 1916, jež byla výsledkem 

aktivní agitace irské politické kliky, která přesvědčila tehdejšího prezidenta 

Woodrowa Wilsona, aby na Británii vyvinul nátlak.308  

 Ačkoliv většina z 35 milionů potomků irských přistěhovalců v USA 

ozbrojený boj nikdy nepodporovala,309 zdejší republikánské organizace umožnily 

PIRA překlenout počáteční problémy a na počátku 70. let v podstatě zaplatily její 

vyzbrojení. Klíčovou roli sehrála Irská komise pro severní pomoc (Irish Northern 

Aid Committee, NORAID), založená v dubnu 1970 pod taktovkou Joea Cahilla a 

veterána občanské války, amerického Ira Michaela Flanneryho. Od počátku se 

snažila o co nejvyšší míru legitimity: její funkce byla popsána jako humanitární, 

odvolávala se na slavné irské mučedníky a vydatně propagandisticky exploatovala 

„imperialistické“ postupy Britů, zejména internace a Krvavou neděli.310  Právě 

události 30. ledna 1972 měly v Americe velký ohlas – NORAID sama poslala v 

následujících šesti měsících až 312 700 amerických dolarů a například Starobylý 

řád Hiberniánů (Ancient Order of Hibernians), další z amerických 

republikánských organizací, poslal v téže době asi 35 000 dolarů.311  

 Téměř všechny finance šly do zbraní. Ty z USA proudily do Severního 

Irska zejména prostřednictvím entuziastického pašeráka George Harrisona, jenž 

vyzbrojoval IRA již od 50. let. Po domluvě s Daithí Ó Conaillem organizoval 

rozsáhlou materiální podporu, v rámci níž různými způsoby pašoval především 

legendární útočné pušky Armalite. Jeho lidé však byli často zatýkáni. 312  Pro 

představu, v roce 1971 bylo v Severním Irsku zadrženo 700 zbraní, 2 tuny 
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výbušnin a 157 000 kusů munice, přičemž většina pocházela právě z USA a byla 

zaplacena diasporou.313 

 Důležitá byla i morální podpora „irské věci“, když už ne přímo politického 

násilí. Za pozornost stojí například agitace senátora Edwarda Kennedyho (který 

přirovnával britskou přítomnost v Severním Irsku k válce ve Vietnamu)314 či série 

televizních dokumentů pohlížející na konflikt „z druhé strany“. Svou roli sehrálo i 

republikánské periodikum Irský lid (The Irish People).  

 Vláda Spojených států nicméně chovala sympatie k Britům a americká 

podpora byla výhradně záležitostí soukromých aktivit. 

  

3.3 Přechod do ofenzívy  
 

 Podívejme se nyní přímo na činnost, kterou PIRA po získání financí, 

zbraní i nových rekrutů v prvních letech severoirského konfliktu vyvíjela.  

 V lednu 1970 rozhodla armádní rada PIRA o třífázovém postupu v otázce 

ozbrojeného boje. Počáteční defensivu měly vystřídat odvetné akce a ty, až 

organizace dostatečně zesílí, měly následně přerůst v regulérní guerillovou 

kampaň proti Britům. 315  Veteráni Hraniční kampaně se z minulosti poučili 

dostatečně: bylo třeba se vyhnout velkolepým a rozsáhlým akcím, naopak bylo 

nutno postupovat s vědomím omezených možností podzemní armády. 316 

Počáteční aktivita se proto nesla v duchu shánění zbraní a financí, budování 

podpůrné sítě, výcviku nových členů a čekání na represe ze strany Britů i 

Stormontu, které vženou nacionalisty do náruče PIRA. Republikáni častěji 

zapojovali jen do obvyklých pouličních potyček, při nichž házeli spolu s 

katolickými mladíky kameny a zápalné lahve, případně sprejovali republikánská 
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graffiti.317 Krom podpory ze zahraničí získávali peníze také z účasti na černém 

trhu i bankovních loupeží, nikdy však prodejem drog.318 

 Nepokoje se objevily již v souvislosti s jarními oslavami výročí 

Velikonočního povstání, během nichž došlo k prvním střetům nacionalistů s 

britskou armádou, zejména v belfastské čtvrti Bullymurphy. Události Velikonoc 

1970 zapříčinily příklon většiny zdejších republikánů k PIRA, mezi nimi i 

Gerryho Adamse,319 budoucího vůdce republikánského hnutí, který dovedl IRA k 

mírovému procesu. Letní sezóna oranžistických průvodů pak přinesla krom velmi 

napjaté atmosféry a bitvy o kostel svatého Matouše i zátah ve Falls Road, první 

velké „znemožnění“ britské armády, a armádní rada PIRA se rozhodla začít s 

přechodem do ofenzívy. Její dobrovolníci již plně převzali pozice na hranicích 

katolických no-go zón, které donedávna drželi vojáci.320  

 Klíčovým bojištěm byl Belfast, největší město provincie, v němž 

nacionalisté tvořili pouhých 26 % obyvatel,321 kde byli loajalisté nejaktivnější a 

kde se také soustředilo republikánské jádro PIRA, a částečně i Derry, jež však 

bylo spíše doménou umírněných nacionalistů. Postupně se konflikt přenesl i do 

dalších měst, např. Crossmaghlen (a obecně jižní Armagh), Dungannon, Strabane 

a Coleraine 322  se staly svědky zejména následků bombové kampaně, kterou 

sebevědomá PIRA iniciovala v říjnu 1970. 

 Bombová kampaň byla založena na vědomí, že Brity nelze porazit 

konvenčním způsobem, ostatně během celého konfliktu nebyla ani jedna strana 

schopna zasadit rozhodující úder. Cílem bylo učinit severní stát neovladatelným a 

britské setrvání v provincii se nemělo vyplatit,323  podobně jako tomu bylo v 

jiných bouřících se britských koloniích. Počet explozí od ledna 1970 (kdy bylo 

odpáleno 16 bomb) neustále stoupal: 38 výbuchů v únoru, 31 v březnu, 38 v 
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dubnu, 43 v květnu, 44 v červnu - a v červenci to bylo dokonce 94 explozí.324 

PIRA takto útočila na ekonomické cíle, zejména unionistické podniky, a před 

výbuchem nastražené výbušniny běžně předem informovala, čímž chtěla mimo 

jiné umožnit televizním štábům, aby exploze natočily a šířily tak severoirské 

problémy do světa.325 Bomby však často vybuchovaly předčasně, někdy i spolu se 

členem PIRA, který je umisťoval, a ani účinek telefonických varování nebyl vždy 

stoprocentní, také vzhledem k vysokému počtu falešných poplachů. 

 V roce 1969 zemřelo v souvislosti s konfliktem 16 lidí a o rok později 26 

(z toho 16 měla na svědomí PIRA).326 Počet obětí ale s přechodem do ofenzívy 

začal narůstat a PIRA se rozhodla mezi autorizované cíle zařadit i britské vojáky. 

Ti se 6. února 1971 pokusili sjednat pořádek v belfastské čtvrti Ardoyne, kde 

probíhaly tradiční pouliční bouře. V jednu chvíli se však neorganizovaný dav 

rozestoupil a doposud skrytý republikán Billy Reid kulometnou palbou sprovodil 

ze světa dvacetiletého Roberta Curtise, prvního britského vojáka zabitého v 

souvislosti se severoirským konfliktem.327 Nedlouho poté, 10. března 1971, PIRA 

chladnokrevně zavraždila tři mladé skotské vojáky vracející se v pozdních 

nočních hodinách z baru - tato událost se stala pro mnohé důkazem, že se 

provincie již plně propadla do chaosu.328 Během roku 1971 republikáni zabili 84 

lidí, celkově je v tomto roce zaznamenáno 171 obětí. 329  S přihlédnutím k 

intenzifikované bombové kampani nelze než souhlasit s prohlášením premiéra 

Chichestera-Clarka, že se Severní Irsko nacházelo ve válce s PIRA. 

 V situaci, kdy všechny strany chápaly své činy jako reakci na akce 

nepřítele a násilí se točilo v bludném kruhu vzájemných odvet, se radikalizovalo 

stále více lidí: loajalisté vytvářeli své vlastní paramilitaristické organizace (např. 

Ulsterská obranná asociace, UDA) a na armádu byl ze strany unionistů vyvíjen 

stále větší tlak na zavedení tvrdého přístupu.  Ten byl sice nezbytný, ale zapříčinil 

vzestup PIRA i v tradičně umírněném Derry, kde byli během červencových 
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nepokojů zastřeleni dva neozbrojení katolíci. 330  Stále se však psal rok 1971, 

Krvavá neděle měla teprve přijít. 

 Největší bouře proběhly v srpnu poté, co nový severoirský premiér, Brian 

Faulkner, prosadil kontroverzní internace bez důkazu. V následujících čtyřech 

měsících bylo zabito 30 britských vojáků, 73 civilistů a 13 příslušníků 

severoirských bezpečnostních složek; v srpnu samotném PIRA v Belfastu odpálila 

stovku výbušnin a na 200 belfastských domů lehlo popelem.331 

 Po srpnu 1971 však začaly živelné nepokoje postupně opadávat a konflikt 

se stále více proměňoval v záležitost elitních skupin - od druhé poloviny roku 

1972 ho již charakterizovalo účelové zabíjení lidí, bombové kampaně a 

samozřejmě masivní propaganda, nikoli masové pouliční srážky.332 

 V krátkosti se ještě podívejme, jaký arzenál dobrovolníci PIRA při svých 

akcích používali. Zpočátku byla organizace vyzbrojena velmi starými zbraněmi 

(mimo jiné i legendárními samopaly Thompson) a jen několika pistolemi. 

Postupně se však v Evropě a hlavně v USA podařilo získat lepší výbavu, zejména 

pro severoirský konflikt typické útočné pušky Armalite. Dalším smrtícím 

nástrojem pouličních bojovníků PIRA byly kromě klasických zápalných lahví i 

hřebíkové bomby. Co se týče výbušnin používaných k bombovým útokům, šlo z 

velké části o plastické trhaviny různého složení, které v pozdější fázi konfliktu 

nahradil československý semtex. Pro umocnění účinku exploze se zařízení často 

montovala pod auta - tuto praxi propagoval zejména Ó Brádaigh.333 Od podzimu 

1971 republikáni nasadili i těžké zbraně, zejména protitankové rakety,334 ale do 

minometů 80. let měla PIRA ještě daleko. 

 Zbraně, jak jsem již zmínil dříve, byly často zadržovány, a to až v 

neuvěřitelném množství. Od nasazení britských jednotek v srpnu 1969 do 10. 
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listopadu 1971 bylo zadrženo 293 pistolí, 234 pušek, 24 kulometů, 116 brokovnic, 

123 614 kusů munice, přes 11 tun výbušnin, 1607 ručních bomb a 154 granátů.335 

3.4 1972  

3.4.1 Nejnásilnější rok konfliktu 
 

 Jestliže se armáda v únoru 1972 domnívala, že terorismus ustoupí 

navracejícímu se hnutí za občanská práva,336 nemohla se mýlit více. Rok 1972 byl 

pro severoirský konflikt přelomovým a zároveň výrazně nejnásilnějším obdobím. 

Díky událostem Krvavé neděle mohla PIRA přejít do plné ofenzívy a odstartovat i 

ty nejambicióznější plány. Nyní již nebylo třeba lákat nové rekruty, organizace 

naopak jejich příliv přestala zvládat a snažila se svého potenciálu plně využít, být 

co nejaktivnější. Katolíci se již nechtěli mstít loajalistům, ale Britům.337  

 Zavedení přímé správy provincie bylo na programu dne více než kdy 

jindy. Napětí se stupňovalo na obou stranách společnosti a Británie nesměla 

ustoupit zejména kvůli hrozbám zaznívajícím z unionistického tábora: zříci se 

Severního Irska by znamenalo vyvolat v provincii krvavou občanskou válku.338 

Heath se rozhodl Stormont odvolat 24. března poté, co PIRA poprvé uvedla v 

praxi svou ničivou techniku montování výbušnin do aut (výbuchem benzínové 

nádrže se znásobila síla exploze) a v rušné části Belfastu zabila 7 lidí a zranila jich 

na 150.339 Zákon o Severním Irsku (Northern Ireland Act) z 30. března 1972 

odvolal severoirský parlament a nahradil jej přímou správou z Londýna. To bylo 

ve své době chápáno jako dočasné řešení,340 místní parlament však nebyl obnoven 

až do roku 1998. Pro dohled nad provincií byl zřízen úřad státního sekretáře pro 

Severní Irsko (State Secretary for Northern Ireland) a prvním jeho držitelem se 

stal William Whitelaw. 
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 Republikáni nemohli být nadšeni více. Zavedení přímé správy platilo v 

jejich očích za přímý úspěch ozbrojené kampaně a pokud bylo možné dosáhnout 

tohoto dílčího vítězství, svobodné a sjednocené Irsko muselo být jen otázkou času 

a dostatečné snahy. 341  Pád Stormontu potěšil jak mladé členy PIRA, kteří 

oslavovali konec nenáviděného režimu, tak vedení, jemuž nově zavedený stav, 

zredukovaný na „Irové versus Britové“, vyloženě vyhovoval. 342  PIRA si byla 

jistá, že vítězství je na dosah, a maximálně intenzifikovala svou ničivou 

bombovou kampaň. 

 Heathův krok však zároveň popudil unionisty, kteří se náhle ocitli v 

nápadně podobné situaci, v jaké se předtím nacházela katolická menšina: 

odvoláním Stormontu a zrušením B Specials přišli o veškeré své „tradiční“ 

ochránce a v komunitě zavládl strach, což zapříčinilo masivní příklon k 

teroristickým a sektářským organizacím. 343  Ty samozřejmě nezůstaly jen u 

protestních stávek, činnost některých z nich, zejména Hnutí předvoj (Vanguard 

Movement), byla příliš extrémistická dokonce i pro Iana Paisleyho (!).344  

 Všechny tři strany tak byly připraveny k razantním krokům a to se 

projevilo na míře krveprolití, jež byla v roce 1972 bezprecedentní a dalece 

přesahovala i všechna nadcházející léta konfliktu. V nejnásilnějším roce Troubles 

bylo zabito 480 lidí a PIRA měla na svědomí 231 z nich, často nevinných civilistů 

zesnulých v důsledku bombové kampaně.345 Raněných bylo přes 5000, za rok 

1972 můžeme celkově napočítat 2000 detonací, stejný počet ozbrojených loupeží 

a více než 10 000 střeleckých incidentů.346 

 S vidinou blízkého vítězství vyvíjela PIRA také snahu s Brity vyjednávat. 

Setkání  s šéfem labouristické opozice, Haroldem Wilsonem, v polovině března v 

Dublinu nikam nevedlo, naději však přinesla tisková konference konaná 13. 

června v Derry. Republikáni zde prohlásili, že jsou připraveni vyhlásit příměří, 
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pokud budou Britové souhlasit s mírovým jednáním.347 Whitelaw sice ultimátum 

(měl se rozhodnout do 48 hodin)348 veřejně odmítl, jednání však pokračovala v 

zákulisí: PIRA vyhlásila 22. června pozastavení palby, platné od 26. června, a 

Britové udělili vězňům IRA politický status.  

 První setkání proběhlo vně města Derry a jeho cílem bylo připravit 

schůzku vůdců PIRA přímo s Whitelawem. Navzdory napjaté situaci v provincii 

byla atmosféra tohoto setkání uvolněná349 - za republikány zde vystupoval Daithí 

Ó Conaill spolu s Gerrym Adamsem (velitelem bullymurphského batalionu, byl 

propuštěn z vězení díky příměří) a podle mého názoru právě jejich politický 

talent, netlumený tvrdohlavým a fanatickým Mac Stiofáinem, umožnil oběma 

stranám dojít k dohodě.  

 Nešlo přitom o nic, co bychom mohli brát na lehkou váhu: tajné jednání se 

totiž uskutečnilo 7. července přímo v Londýně, kam delegaci PIRA dopravila 

letadla RAF. Republikány nyní, bohužel, vedl přímo Mac Stiofáin, jenž za ně také 

většinu času hovořil. Požadavky své organizace formuloval do tří bodů: 1) Velká 

Británie má veřejně prohlásit, že irský lid jako celek má právo rozhodnout o 

osudu ostrova jako celku, 2) britská armáda se má stáhnout do 1. 1. 1975 a co 

nejdříve alespoň vyklidit „citlivé oblasti“ a 3) britská vláda má ukončit internace a 

všem politickým vězňům udělit amnestii, stejně jako vymazat seznamy 

hledaných.350 PIRA, se kterou nyní Whitelaw jednal, se ukázala jako neuvěřitelně 

naivní v představách o dosažení svých cílů i neschopná jakéhokoliv skutečného 

vyjednávání - a rozhovory tím krachly, ačkoliv Whitelaw alespoň zjistil, s kým 

má co do činění - což byl ostatně jeho původní záměr.351 

 O dva dny později příměří skončilo způsobem pro severoirský konflikt 

typickým: bez oficiálního ohlášení o jeho ukončení se strhla mezi PIRA a 

armádou přestřelka, přičemž obě strany tvrdily, že ta druhá vypálila jako první.352  
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3.4.2 Krvavý pátek a operace Motorman 
 

 Pokud si PIRA vzala z jednání nějaké ponaučení, pak jen to, že je nutné 

intenzifikovat svou činnost, 353  jejíž bezohlednost se stále stupňovala. Během 

následujících devíti dní zemřelo při bojích s armádou, s loajalistickou UDA i v 

důsledku explozí 42 lidí.354 Noční můra bombové kampaně vyvrcholila odpoledne 

21. července 1972 na takzvaný Krvavý pátek (Bloody Friday), kdy PIRA 

nastražila v různých částech Belfastu celkem 23 výbušnin, často umístěných pod 

auty: během 75 minut explodovalo 19 z nich, dvě se neaktivovaly a zbylé dvě se 

podařilo zneškodnit. 355  Republikáni pravděpodobně o bombách dopředu 

informovali, ale akce byla příliš rozsáhlá na to, aby se  dalo zabránit krveprolití.356 

Výsledkem bylo 9 mrtvých a na 130 zraněných lidí.357 Zvláště zde bych chtěl 

zdůraznit, že v případě bombových útoků nelze brát údaje o zraněných na lehkou 

váhu, neboť zasažení často přicházeli o zrak či končetiny.  

 Proti krveprolití se vyslovili i někteří členové PIRA,358 ta však odmítla 

převzít za masakr civilistů odpovědnost a Mac Stiofáin obvinil bezpečnostní 

složky, že nedělaly svoji práci a nereagovaly na telefonická varování.359 

 Ozvěny Krvavého pátku rezonují severoirskou společností dodnes a reakce 

Britů rozsahu katastrofy odpovídala. Whitelawovi došla trpělivost a rozhodl se k 

razantnímu kroku – obsazení no-go zón v Belfastu i Derry. PIRA zde měla 

neomezené základny a efektivita jejích akcí proti britským jednotkám byla díky 

tomu skutečně vysoká,360  zátah byl proto logickým krokem a doprovázela ho 
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velká očekávání. Britové neponechali nic náhodě: masivní operace Motorman, na 

níž se podílelo přes 30 000 příslušníků ozbrojených jednotek,361 proběhla v noci z 

30. na 31. července, kdy vojáci za pomoci buldozerů odstranili barikády a obsadili 

ghetta v Derry, aniž by se setkali s výrazným odporem – zabiti byli „jen“ dva 

lidé.362 Akce poté pokračovala i v ulicích Belfastu, taktéž bez větších projevů 

násilí.363  

 PIRA však nebyla sražena na kolena ani nyní. Katolické čtvrtě stále 

kontrolovala, i když již ne tak otevřeně, 364  a nacionalisty akce samozřejmě 

rozzuřila podobným způsobem jako zátah ve Falls Road o dva roky dříve.365 

Ukázalo se, že zničit „neporazitelnou“ podzemní armádu bude daleko složitější, 

než se původně zdálo, a PIRA zase jasně viděla, že Británie se Severního Irska jen 

tak nevzdá a pro udržení pořádku bude ochotna nasadit síly, se kterými se 

republikáni nemohli měřit. Konflikt vstupoval do další fáze. Slovy mnohokrát 

oceněného britského novináře Davida McKittricka: „Na počátku roku 1972 IRA 

věřila, že vítězství je na dosah; v létě však již byly obě strany připraveny na 

konflikt, o kterém správně tušily, že bude dlouhý a velmi krvavý.“366 
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Čtvrtá kapitola 
4. Oficiální IRA 
 

 Ač s přízviskem „oficiální“, Gouldingova IRA představovala v rámci 

irského republikanismu názorovou odchylku. V jejím čele stáli marxisté, kteří 

pokračovali v diskursu nastoleném v průběhu 60. let a dovršeném přelomovými 

změnami politických přístupů, odhlasovanými na podzim roku 1969. Bylo by 

však chybou předpokládat, že se OIRA sestávala pouze z levicových intelektuálů. 

Pro mnohé to byla stále ona „stará“ IRA a lidé v ní zdaleka nezůstávali jen kvůli 

ideologii: častým důvodem byla prostá letargie, zvyk, rodinné konexe či osobní 

loajalita. 367  Rozdělení na militaristy a přívržence politické agitace je jen 

zjednodušení, příslušníky obou frakcí ve skutečnosti nelze řádně vymezit podle 

žádných sociálních, ekonomických či psychologických kritérií.368 

 Cathal Goulding představil charakter politizované OIRA ve své řeči na 

Glasnevinském hřbitově (pro republikány velmi významném místě) v březnu 

1970: svou frakci chápal jako širší revoluční hnutí založené na socialistických 

myšlenkách Jamese Connollyho, „tajná armáda“ v něm nicméně měla hrát 

klíčovou roli a tak tomu bylo až do jara 1972.369 Goulding ji využíval zejména k 

financování své politické činnosti (prostřednictvím bankovních loupeží v jižním 

státu), sám byl koneckonců jejím nejvyšším velitelem a politické násilí stále 

chápal jako legitimní způsob agitace, 370  OIRA však kladla zásadní důraz na 

politickou agitaci. Intelektuálové ve vedení si přáli si dokončit socialistické sny 

60. let o sjednocení katolické a protestantské working class, postrádali však 

masovou podporu, které se naopak brzy těšila PIRA. Organizace se pokusila 

fungovat jako politická strana i jako podzemní armáda zároveň, nutno dodat, že 

veskrze neúspěšně. 

 Politickou platformou Gouldingova hnutí představovala ta část Sinn Féin, 

jež během rozkolu v roce 1969 hlasovala pro opuštění politiky nezasedání. 

Přízvisko „oficiální“ se stalo součástí jejího názvu na jaře 1970, odtud Oficiální 
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Sinn Féin (Official Sinn Féin, OSF). Jejím prezidentem byl až do roku 1988 

socialista Tomás Mac Giolla, předsedal jí neuvěřitelných 26 let. Stejně jako PIRA 

měla organizace k dispozici své ženské křídlo (Cumman na mBan) a 

mládežnickou Fianna. Své vize zveřejňovala prostřednictvím periodika United 

Irishman vydávaného v Dublinu. 

 Navzdory oficiální politice byli severoirští členové OIRA  nakonec 

přinuceni zareagovat na tlak ze strany katolíků, kteří měli zájem o zbraně i 

členství, aby mohli efektivněji bránit své domovy. Docházelo k neautorizovaným 

akcím i vyzbrojování na vlastní pěst a Goulding tak byl chtě-nechtě vtažen do 

vojenské kampaně, kterou si nepřál. Ačkoliv se i OIRA těšila podpoře v zahraničí 

a opírala se o irskou diasporu zejména v USA, Austrálii, na Novém Zélandu a v 

Anglii a také spolupracovala s dalšími zahraničními levicovými uskupeními,371 

nikdy se plně nevyzbrojila a v Severním Irsku se potýkala s neustálými 

problémy,372 stejně tak nikdy nezískala širší podporu. 

 Severoirští katolíci vstupovali do obou táborů, neviděli mezi nimi rozdíl: 

hlavní pro ně bylo získat zbraně.373 To se postupem času změnilo, zejména s 

příchodem britských represí. OIRA nedokázala zabránit zátahu ve Falls Road, v 

roce 1970 nezabila jediného člověka a nenásilný přístup jejího vedení se zdál být 

neefektivní.374 Vývoj událostí tak stále více nahrával akceschopnější PIRA, která 

proti Gouldingově frakci i proti umírněné SDLP vedla nemilosrdný boj o pozici 

jediného reprezentanta severoirských nacionalistů.375 Belfastské Republican News 

mluvily o členech OIRA jako o „rudých agentech“, četba a symbolika Jamese 

Connollyho byla v PIRA zakázána a nevraživost postupně vygradovala až k 

vzájemným přestřelkám; například v březnu 1971 gouldingovci zastřelili 

Charlieho Hughese, legendárního obránce Lower Falls ze srpna 1969, což 

nakonec kontraproduktivně vyústilo v příklon této oblasti k PIRA.376 
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 Zničující účinky mělo na OIRA zavedení internací bez soudu v srpnu 

1971. Zpravodajská služba RUC možná nedokázala odpovídajícím způsobem 

zareagovat na vznik PIRA, mnoho republikánů ze „staré IRA“ však zastaralost 

informací nezachránila.377 Dočasný vzestup, zapříčiněný událostmi Krvavé neděle 

v „umírněném“ Derry, již představoval spíše labutí píseň. I přes svou pověst 

obranné organizace (v kontrastu s útočnou PIRA)378 se OIRA pokusila o odvetný 

bombový útok na základnu výsadkářů v Aldershot, zanechala však po sobě jen 

sedm mrtvých civilistů a podobně jako některé předešlé akce, i tato skončila 

fiaskem.379 

 V důsledku neúspěchů a nulové popularity vyhlásila OIRA 30. května 

1972 zastavení palby a v konfliktu v Severním Irsku tak přestala hrát na nějakou 

dobu roli.380 
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Závěr 
  

Kořeny militantního irského republikanismu sahají hluboko do minulosti a 

vycházejí z téměř osm set let trvajícího odporu proti prosazování britské moci na 

irském ostrově. „Tradiční“ irská povstání 19. století však nenalezla širší odezvu až 

do událostí následujících po velikonoční rebelii z roku 1916, během nichž irský 

nacionalismus konečně dosáhl masové podpory a jež v roce 1921 vyústily ve 

vyhlášení Svobodného irského státu. Ten ale přijal status britského dominia a 

kvůli početné protestantské menšině na severu země z něj bylo vyčleněno šest 

hrabství, které pod souhrnným názvem Severní Irsko zůstaly součástí Velké 

Británie. Šlo o rozumný kompromis, neboť tamní potomci anglických a skotských 

přistěhovalců z 16. a počátku 17. století byli připraveni hájit své setrvání v unii s 

Velkou Británií silou. Proti rozdělení rezolutně vystoupila část Irské 

republikánské armády (IRA), která zbytku Irska vybojovala autonomii a nechtěla 

se spokojit s ničím menším než se „svatým grálem“ irského republikanismu, 

sjednoceným, gaelským a plně svobodným Irskem bez britské přítomnosti na 

ostrově. 

 Radikální frakce IRA sice občanskou válku s umírněnými prohrála, stáhla 

se však do podzemí a po celé 20. století vyvíjela více či méně úspěšnou 

teroristickou činnost proti nově vzniklému Irsku i Velké Británii. Po druhé 

světové válce se již plně zaměřila na „Six Counties“, jak Severní Irsko nazývala, 

ale její kampaň z přelomu 50. a 60. let skončila katastrofálním neúspěchem a 

organizace byla nucena přehodnotit své přístupy. Ty plně zapadly do atmosféry 

60. let: v IRA se prosadily levicové elementy, které ji začaly politizovat a 

demilitarizovat. K tomu využívaly zejména sílící severoirské hnutí za občanská 

práva, u jehož zrodu pravděpodobně samy stály. V Severním Irsku totiž po 

rozdělení zůstala „uvězněna“ početná menšina katolických nacionalistů, jejíž 

příslušníci byli doposud vnímáni jako druhořadí občané a krom obecně horšího 

socioekonomického postavení byli ze strany sektářského státu vystavováni 

diskriminaci.  

 Hnutí za občanská práva se ale setkávalo s nepřátelskou odezvou ze strany 

unionistické (a protestantské) většiny a jak atmosféra v provincii houstla, sílilo i 

napětí uvnitř IRA. Příznivci tradičního militaristického přístupu, ztělesnění 

zejména v osobě Seána Mac Stiofáina, nahlíželi socialistickou politiku IRA s 
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krajním odporem a čekali na příležitost, kdy by mohli organizaci obrátit nazpět k 

ozbrojenému boji. Konflikt v Severním Irsku takovou příležitost představoval. V 

srpnu 1969 nevraživost mezi oběma složkami společnosti vyvrcholila: dvě 

největší severoirská města, Belfast a Derry, zachvátily pouliční bouře, jež 

v některých případech přerostly v regulérní pogromy na katolické nacionalisty. 

Mezi nimi trvala mesianistická představa, že až bude jejich komunitě nejhůře, 

přijde IRA a zachrání je; ta se nicméně nehodlala k militarismu vrátit a navíc 

nebyla takové akce technicky schopna. Zastánci tvrdé linie se chopili příležitosti 

během hlasování o opuštění tradiční politiky nezasedání v „nelegitimních“ 

parlamentech, vyhlásili rozkol a vytvořili se svými věrnými na sklonku roku 1969 

tzv. Prozatímní IRA. 

 „Oficiální“ IRA (OIRA) pod vedením socialisty Cathala Gouldinga 

setrvala u levicové politiky a ačkoli byla do severoirského konfliktu přece jen 

částečně vtažena, v rámci irského republikanismu představovala slepou větev. 

Mac Stiofáinova Prozatímní IRA (PIRA) naopak zažila krkolomný vzestup. 

Prostřednictvím kontaktů v jižním státě a mezi irskou diasporou ve Spojených 

státech amerických sehnala potřebné finance a zbraně k ochraně katolických 

ghett, republikáni však chtěli bojovat hlavně proti Britům, kteří v srpnu 1969 

nasadili v provincii armádu, aby situaci uklidnila. 

 V Severním Irsku mezi sebou ve skutečnosti bojovaly tři strany. Původní 

politicko-etnický spor (s výrazným náboženským prvkem) mezi katolickými 

nacionalisty a protestantskými unionisty se během let 1969-1972 přerodil v 

situaci, kdy na sebe navzájem útočila republikánská PIRA (jež absorbovala část 

nacionalistické mládeže), britská armáda a protestantští loajalisté, extremistické 

křídlo severoirského unionismu. Stalo se tak za velkého přispění PIRA, jež se 

cílevědomě snažila nacionalisty přesvědčit o tom, že jejich skutečným nepřítelem 

nejsou unionisté, ale Velká Británie. V tom jim nahrávali sami Britové, kteří 

podobně jako ve válce za nezávislost nedokázali odhadnout dopad svých 

bezpečnostních opatření. PIRA se postarala o to, aby nacionalisté tyto akce 

vnímali jako represivní postup vůči jejich komunitě, a dokonce se o 

vyprovokování těchto represí přímo snažila. Jako přelomové se ukázaly tři 

události: vojenský zátah v katolické no-go zóně Falls Road z léta 1970, nešťastně 

provedené zavedení internací bez soudu v srpnu 1971 a konečně události 30. 

ledna 1972 v Derry, které vešly do dějin pod označením Krvavá neděle (Bloody 
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Sunday). Poté živelné bouře opadly a konflikt se stal na dalších šestadvacet let 

záležitostí elitních skupin. 

 Vzestup Prozatímní IRA byl zapříčiněn mnoha faktory, nejen její bez 

nadsázky geniální protibritskou propagandou. Od počátku do ní vstupovali mladí 

katolíci, kteří nechtěli nic jiného než bránit svou komunitu – s republikanismem 

přitom doposud nijak nesympatizovali, poslední velká kampaň IRA z přelomu 50. 

a 60. let koneckonců ztroskotala právě na jejich nezájmu. Ačkoli je třeba 

poznamenat, že většina nacionalistů do PIRA nikdy nevstoupila a ta se nikdy 

nestala masovou organizací, z komunity, která tímto způsobem mimo jiné 

oživovala svou hrdost, rekrutovala PIRA tolik dobrovolníků, že jejich příliv 

přestala začátkem roku 1972 zvládat. Obranná úloha PIRA byla ve skutečnosti 

spíše symbolická a oproti tomu, co praví zažitý republikánský narativ, se 

organizace zaměřovala na ovládnutí komunity a následné využití jejího hněvu pro 

odvetná opatření proti „skutečným nepřátelům“, tedy britským vojákům. 

 Struktura organizace byla plně uzpůsobena charakteru podzemní armády. 

Všichni její členové měli status dobrovolníka; jelikož neexistoval žádný 

propracovaný plán, jak sjednoceného Irska dosáhnout, spočívala činnost PIRA 

především ve spontánních akcích jednotlivých skupin, které posléze autorizovala 

armádní rada v čele s nejvyšším velitelem, jímž byl po celé sledované období 

Seán Mac Stiofáin. Cílem PIRA bylo donutit Brity k odchodu ze Severního Irska 

a tím zapříčinit sjednocení ostrova, čehož chtěla dosáhnout za pomoci 

guerillového boje. Protestantské unionisty chápala pouze jako zmanipulované Iry, 

kteří se k jejich cíli rádi připojí, pokud jim bude věc dostatečně vysvětlena – zde 

je patrné její nepochopení unionistické identity.  

 Zpočátku sháněla PIRA zbraně a její členové se účastnili menších potyček, 

na jaře 1971 však odstartovala ničivou bombovou kampaň a označila britské 

vojáky za legitimní cíle, čímž započala guerillovou válku proti Británii. Svými 

akcemi se jí podařilo vyprovokovat represe proti katolické komunitě, která se k ní 

přimkla. Násilí eskalovalo v roce 1972, jenž se stal zdaleka nejkrvavějším rokem 

celého konfliktu. Westminster byl nucen, v souvislosti s akcemi PIRA a 

neschopností severoirských představitelů vypořádat se s teroristy, zrušit 

katolickými nacionalisty nenáviděný oranžistický parlament a zavést v provincii 

přímou správu, což republikáni viděli jako své velké vítězství. Jejich cíl jim nyní 

připadal na dosah, zahájili proto s Brity rozhovory; ty však selhaly zejména v 
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důsledku republikánské neústupnosti a neschopnosti podat realistické návrhy. 

Obnovená bombová kampaň vyvrcholila na tzv. Krvavý pátek, kdy bylo v 

Belfastu během 75 minut zabito 9 lidí, často civilistů, a dalších 150 jich bylo 

zraněno.381 Britové se v reakci na Krvavý pátek odhodlali k razantnímu kroku a 

během operace Motorman v noci ze 30. na 31. července 1972 obsadili 

nacionalistické no-go zóny v Belfastu a Derry, čímž (ačkoli pouze symbolicky) 

ukončili masovou a spontánní etapu severoirského násilí. 

 Po letních měsících 1972 vstoupil konflikt do nové fáze. Až nyní začala 

plně platit slova novináře Kevina Toolise: „Drtivou většinu času byla země v 

míru. Mohli jste v Ulsteru žít i pracovat a nespatřit přitom jediného vojáka, 

nezaslechnout jediné nenávistné slovo. (...) Konflikt v Severním Irsku nebyl 

všeobecnou anarchií ani chaosem. Jen zřídkakdy byli v přestřelkách zabiti nevinní 

a neangažovaní lidé. Veškeré zabíjení bylo naplánované a účelové a dělo se při 

zvláštních příležitostech a na zvláštních místech. [Pokud jste konflikt chtěli vidět,] 

museli jste jej hledat.“ 382  Násilí se zároveň rozšířilo i mimo irský ostrov a 

bombové kampaně přímo v Británii se staly dalším smutně proslulým aspektem 

konfliktu.  

 Do nové éry vstoupila také IRA. Poté, co Gouldingova frakce složila 

zbraně, se Prozatímní IRA stala jedinou představitelkou militantního 

republikanismu a její charakter se však postupně proměňoval. To bylo dáno 

jednak vývojem konfliktu, jehož bojiště se částečně přesunulo za zdi britských 

věznic: opět nastoupil kult politických vězňů, typický i pro další podobné 

organizace v Evropě, například německou Frakci Rudé armády. Podíl na změnách 

také generační obměna. Mac Stiofáin byl zatčen ještě na podzim roku 1972, Joe 

Cahill se stal vyslancem v Libyi, Ó Brádaigh se dokonce postupem času vrátil k 

vyučování na školách. Jako noví vůdci se vyprofilovali dva muži, kteří posléze 

dovedli IRA k politické agitaci i k mírovému procesu: současný prezident Sinn 

Féin Gerry Adams a nadějný kandidát na prezidenta Irska ve volbách z roku 2011, 

Martin McGuiness. Je ironií, že aby uspěli tam, kde Cathal Goulding v 60. letech 
                                                             

381 LOUGHLIN, James. The Ulster question since 1945. 2nd ed. Houndmills: Palgrave 
Macmillan, 2004, s. 90. 

382 „Ninety-nine per cent of the time the land was at peace. You could have lived and 
worked in Ulster and never have seen a soldier, never heard a word spoken in anger. (...) The 
Troubles were not general anarchy, mayhem or chaos. It was rare for the innocent, the unaligned, 
or to uninvolved to get killed in the crossfire. All the killing was directed, pinpointed, reserved for 
special occasions and special places. You had to seek out the Troubles.“ TOOLIS, Kevin. Rebel 
Hearts: Journeys Within the IRA's Soul. London: Picador, 1996, s. 4.  
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selhal, museli být nejdříve úspěšní v ozbrojeném boji, který tolik obhajoval Mac 

Stiofáin. Z chyb obou se nynější „guru“ irského republikanismu dostatečně poučil 

a rozkoly mezi jeho frakcí a nejradikálnějšími militaristy již nikdy nedosáhly 

takového rozměru jako ten, z něhož se zrodila PIRA. Dvě radikální republikánské 

organizace, které doposud bojují, Pokračující IRA (Continuity IRA, CIRA) a 

Pravá IRA (Real IRA, RIRA), již téměř žádnou podporu nemají a důsledky jejich 

činnosti jsou nepatrné. 

 Nedávné zadržení Gerryho Adamse (2014) v souvislosti s neobjasněným 

únosem a vraždou z roku 1972 ukazuje, že první léta severoirského konfliktu 

zdaleka nejsou něčím „vyřešeným“, něčím, co si již není nutné připomínat a 

znovu se tím zabývat. V souvislosti s tzv. bostonskými nahrávkami se naopak 

objevuje naděje, že budou k dispozici informace, jež ukážou počátek konfliktu v 

doposud neznámém světle.   
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