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Abstrakt 

Tato práce se věnuje britsko-irským vztahům a jak je ovlivnila Válka za nezávislost 

v letech 1919-1921. Text se zabývá historickým kontextem konfliktu. Práce je dále 

zaměřena především na problémy přelomu 19. a 20. století, pak na samotnou válku a to, 

co přišlo po ní. Jaký mělo osamostatnění se od Británie vliv na politickou a 

ekonomickou situaci v Irsku a jaké změny přišly v britsko-irských vztazích.  

 

Abstract 

This thesis deals with Anglo-Irish relations and the influence of the Anglo-Irish War of 

Independence in 1919-1921. It pays closer attention to the historical context of the 

conflict and particularly the issues of the end of the 19th century and the early 20th 

century and furthermore on the war itself and the following affairs. Thesis examines 

what impact the independence from the British had on the political and economical 

situations in Ireland and how the Anglo-Irish relations transformed after it.  
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Volba tématu  

Má práce se nazývá Proměny britsko-irských vztahů v letech 1919-1921. Práci jsem 

se rozhodla pojmout formou komparace proměny britsko-irských vztahů před, 

v průběhu a bezprostředně po válce za nezávislost a v jejím historickém kontextu, 

přičemž se zaměřím především na situaci v Irsku.  

Analýza historie britsko-irských vztahů v mé práci bude začínat krátkým úvodem 

historie jejich konfliktů, abych nastínila, co vedlo ke konfliktním vztahům těchto dvou 

zemí. Větší důraz budu věnovat konci 19. století, tedy době bezprostředně před britsko-

irskou válkou za nezávislost. Hlavním předmětem mé práce jsou roky 1919-1921, tedy 

období války za nezávislost, těm budu věnovat největší část své práce a podrobně je 

analyzuji. Před samotným závěrem zhodnotím vývoj vztahů po válce až do dnešních 

dnů a okrajově se budu věnovat také otázce Severního Irska. 

Toto téma jsem si zvolila díky tomu, že se o Irsko zajímám již mnoho let. Ráda bych 

zkoumala jeho společná historie s Velkou Británií, vzájemnou závislost a zároveň 

kořeny nevraživosti mezi těmito dvěma národy. 

Cíle výzkumného projektu  

Má hlavní výzkumná otázka zní: „Jak se měnily britsko-irské vztahy v průběhu války za 

nezávislost?“. Budu vycházet z mého předpokladu, že válka za nezávislost byla jakýmsi 

vyvrcholením konfliktních vztahů mezi Iry a Brity. Hluboko zakořeněná vzájemná 

nevraživost však v obou národech zůstává doposud – především v případě starších 

generací. 

Samotný název mé práce – Proměny britsko-irských vztahů v letech 1919-1921 – je v 

podstatě výzkumným cílem. Pomocí několika dalších výzkumných otázek se budu 

snažit tento cíl zodpovědět: 

1) Do jaké míry ovlivnilo osamostatnění Irska jeho politickou spolupráci s 

Velkou Británií?  

2) Jaká pozitiva Irsku přineslo osamostatnění se, popřípadě jaká negativa?  

3) Jaký vliv mělo irské osamostatnění se na britsko-irské vztahy? 

4) Jakým způsobem se britsko-irské vztahy vyvíjí dnes?  

Mou hypotézou je, že nevraživost mezi těmito národy je tak hluboce zakořeněná, že 

nikdy zcela nevymizí. Válka za nezávislost však byla pomyslným vrcholem této 
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konfliktní situace a nyní se vzájemné vztahy už jen, v rámci možnosti, zlepšují. 

Konflikty však budou nadále přetrvávat také kvůli sporům o území Severního Irska. 

Ve svém výzkumu budu pracovat s následujícími pojmy:   

 Nejzásadnějším pojmem mé práce je irská válka za nezávislost. Tato válka byla 

způsobena velmi vyhrocenými britsko-irskými vztahy a silným irským 

nacionalismem a probíhala v letech 1919 a 1921.   

 Důležitým pojmem jsou britsko-irské vztahy. Vzájemná vazba dvou národů, mající 

dlouhou a složitou historii, ovlivňující politickou, hospodářskou aj. situaci v obou 

zemích. 

 Dalším z významných pojmů je nezávislost ve smyslu „politická nezávislost“. Jde o 

stav, kdy je určitý stát, část obyvatelstva, nebo organizace samostatný ve vládě a 

získal suverenitu. Získání nezávislosti často předcházejí násilné události, méně často 

je produktem vyjednávání. 

Současný stav poznání 

Podklady, ze kterých jsem doposud čerpala, jsou především odborné články.  

1. DALY, Mary E. The Irish Free State/Éire/Republic of Ireland/Ireland: “A 

Country by Any Other Name”?. The Journal of British Studies. 2007, vol. 

46, issue 01, s. 72-90. DOI: 10.1086/508399.  - Tento článek mi pomůže k 

úvodu a obecnějšímu rámci mé práce. Zabývá se názvem Irského státu. 

Dopodrobna analyzuje jeho používané názvy, jejich význam a zakotvení v 

právu. 

2. CAMPBELL, FERGUS. WHO RULED IRELAND? THE IRISH 

ADMINISTRATION, 1879– 1914. The Historical Journal. 2007, vol. 50, 

issue 03. DOI: 10.1017/S0018246X07006280. Dostupné z: 

http://www.journals.cambridge.org/abstract_S0018246X07006280  - V 

tomto článku se hovoří o tom, kdo v letech 1879-1914 vedl Irsko. Upravuje 

mínění Lawrence McBridea, že v tomto období byli protestantští a 

unionističtí vedoucí správci postupně nahrazeni irským katolickými a 

nacionalistickými úředníky. Článek naznačuje, že dosazování Irů do vedení 

Irska bylo podstatně pomalejší. Ukázalo se, že britská vláda považovala 

katolíky narozené v Irsku za potenciálně neloajální a zavedla propracovaný 

systém etnické diskriminace na vyšších postech ve státní správě. Tvrdí se, že 

tato hranice motivovala mladé katolíky k účasti v irských bojích za 



   

nezávislost (1916-1923). Tento článek mi pomůže pochopit situaci před a 

během irské války za nezávislost. 

3. WHITE, R. W. a T. F. WHITE. Repression and the Liberal State: The Case of 

Northern Ireland, 1969-1972. Journal of Conflict Resolution. 1995-06-01, 

vol. 39, issue 2, s. 330-352. DOI: 10.1177/0022002795039002006. Dostupné 

z: http://jcr.sagepub.com/cgi/doi/10.1177/0022002795039002006 - Článek 

hovoří o případu Severního Irska v letech 1969-1972. Autoři článku 

předpokládají, že všechny státy jsou represivní a zaměřují se na represe v 

Severním Irsku. Rozlišují mezi represivní činností státních orgánů a 

jednotlivých státních zástupců. Zjišťují, že represe jsou silně ovlivněny 

ekonomickými podmínkami zde. 

4. DOUGLAS, R. M. THE PRO-AXIS UNDERGROUND IN IRELAND, 1939–

1942. The Historical Journal. 2006, vol. 49, issue 04, s. 1155-. DOI: 

10.1017/S0018246X06005772. - Článek se zabývá sítí ultrapravicových 

hnutí v Irsku, které byly vytvořeny za účelem pomoci při asistování Ose 

během první poloviny druhé světové války. Tyto skupiny měly kontakty ve 

fašistických organizacích v zahraničí. Původně vyjadřovaly nesouhlas s 

vnímaným selháním irské liberální demokracie, která nedovedla řešit 

politické a ekonomické problémy země. Článek mi tentokrát nastíní, jak se 

vyvíjela politická situace v Irsku během druhé světové války a k čemu se 

Irové přikláněli. 

Výchozí teoretický rámec 

Ve výchozím teoretickém rámci nesmím zapomenout na hluboké kořeny vzájemné 

britsko-irské nevraživosti. Na toto téma bylo naštěstí sepsáno již mnoho odborných 

prací, nebude mi tedy dělat větší potíže tuto problematiku zmapovat. Tato společná 

historie je velmi důležitá k pochopení vztahů mezi těmito dvěma zeměmi.  

Metodologie  

Jako metodu své práce jsem si zvolila kvalitativní komparativní případovou studii, 

jelikož se během výzkumu budu zabývat hospodářskou situací VB a Irska a jejich 

vzájemného vlivu ve stejné časové rovině. Budu odhalovat vzorce souvislostí a témat.  

V mé bakalářské práci půjde především o zkoumání vztahů mezi Irskem a Velkou 

Británií. V úvodu své práce vysvětlím, kde lze nalézt počátky problémů vzájemných 

vztahů těchto dvou států. Historie těchto dvou států je samozřejmě velmi obsáhlá, budu 



   

se tedy věnovat především stěžejním bodům, jež ovlivnily jejich vývoj a společnou 

zahraniční politiku, která vedla k důvodům, proč mezi nimi vznikaly konflikty.  

Nejvíce se budu věnovat především britsko-irským vztahům v 19. století a tomu, co 

předcházelo irské válce za nezávislost. Dále analyzuji samotnou válku za nezávislost 

Irska.   

Důležitým tématem mé práce bude stav v Irsku po válce a po osamostatnění se. K 

jakým změnám ve vzájemných vztazích došlo, když se Irsko odpojilo od Británie, v 

čem na ní bylo závislé, jaké byly výhody a nevýhody získané nezávislosti.   

V závěru své práce analyzuji aktuální situaci britsko-irských vztahů. Část mého 

výzkumu bych chtěla věnovat také problematice Severního Irska, jež je dodnes součástí 

Spojeného království.  

Zdroj dat  

Podklady ke své práci budu získávat z knihoven (Jinonice, městská, národní, 

mezinárodní…), online databází odborných článků (Jstor, EBSCO, ProQuest…). 

Průzkum plánuji také spojit s cestou do Irska, kde se pokusím dostat k co 

nejrelevantnějším zdrojům. Budu shánět historické údaje z tamního statistického úřadu, 

důkladně prohledám archivy a knihovny, abych našla co nejvíce přímých zdrojů k 

mému tématu. Návštěvu Irska spojím s průzkumem veřejného mínění na téma aktuální 

vztahy mezi Irskem a Velkou Británií. Data z různých zdrojů budu porovnávat a 

ověřovat, jejich úskalím by mohlo být to, že se budou zaměřovat na zájmy jedné, či 

druhé strany (budou „pro-irské“ či „pro-britské“).  
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7. Hospodářský vývoj v Irsku po osamostatnění se od Velké Británie 

8. Aktuální situace v Irsku  

a. Otázka Severního Irska  

9. Závěr  
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Úvod 

 

Historie britsko-irských vztahů je velmi složitá a sahá až do středověku. Téma 

své práce jsem si vybrala, protože mě zajímá jak se vztahy těchto dvou, dříve v mnohém 

tak rozdílných národů, vyvíjely. Ve své práci se nejprve věnuji právě historickému 

vývoji britsko-irských vztahů. Snažím se je popsat ve stručnosti od první kolonizace až 

do konce 18. století.  

 

Větší pozornost věnuji přelomu 19. a 20. století a období těsně před Britsko-

irskou válkou. Válka jako taková byla jen důsledkem a vyvrcholením předešlých 

konfliktů. Proto jí nebudu věnovat až takovou pozornost, jako jsem předpokládala ve 

své tezi bakalářské práce. Více se v textu zaměřuji na to, co se dělo před válkou a na 

události, které následovaly. Také na otázku Severního Irska, která s tématem mé práce 

úzce souvisí.   

 

 Oproti tezi jsem také pozměnila metodu mé práce. Bylo nereálné provést 

průzkum veřejného mínění, který by mohl být použit pro vědecké účely, a tak jsem 

tento způsob zisku dat vynechala. Irsko jsem v rámci studia ale navštívila, a to dokonce 

v době, kdy zde probíhaly oslavy stoletého výročí od Velikonočního povstání. Sama 

jsem si tedy mohla zdokumentovat, jak vzpomínky na rok 1916 v Dublinu vypadaly.  

 

 V neposlední řadě bych ráda zmínila, že se mi podařilo vybrat téma, které je 

v tuto chvíli velmi aktuální – vzhledem k politickým událostem posledních měsíců, 

které se staly ve Velké Británii. V době, kdy svůj text dokončuji, není ještě zcela jasné, 

jak se politická situace na ostrovech bude vyvíjet. Více se tomuto tématu věnuji 

v posledních kapitolách mé bakalářské práce.  
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1. Britsko-irské vztahy 

1.1 Do 19. století 

1.1.1 Středověká kolonizace 

Irsko začalo být Angličany a Walesany kolonizováno již ve 12. a 13. století. 

Konkrétně se začátek britské nadvlády datuje do roku 1169. Kolonizátoři postupně 

zabrali více jak polovinu země, osidlování ale nebylo organizované. Angličané se 

usadili především v (norských) městech jihovýchodního pobřeží a v oblasti kolem 

Dublinu. (Oblast byla nazývána Pale.) (11, s. 238) Vliv Angličanů se projevoval nejen 

ve způsobu života v jimi osídlených oblastech, ale také v architektuře a umění. 

Kolonizované oblasti velmi prosperovaly a rozvíjely se. Lidé žili v blahobytu, díky 

čemuž zde rostla touha po vzdělání. Při mnohých klášterech i katedrálách byly 

zřizovány školy. V Dublinu byla dokonce v roce 1320 založena univerzita, později však 

bohužel zanikla.
1
 Také církev z prosperity kolonie těžila – mohla díky tomu dostávat 

rozsáhlé pozemky a stavět kláštery a opatství. (18, s. 110) 

 

Na západě ostrova se naopak nacházeli „nepodrobení divocí“ Irové. Nějakou 

dobu vedle sebe tyto dvě skupiny žily v rovnováze, konflikt však nastal na konci 13. 

století po ustanovení irského parlamentu, z něhož byli původní Irové (Gaelové) 

vyloučeni. (11, s. 239) Země se rozdělila na území míru a území války. Válka sice 

nebránila koloniím v rozkvětu, nikdy se však kolonistům nepodařilo Gaely porazit, nebo 

s nimi dojít k dohodě. (18, s. 111) Naopak, Gaelům se podařilo některá panství získat a 

na dlouhou dobu je ovládnout. Jejich problémem bylo, že gaelská společnost nebyla 

jednotná a docházelo mezi nimi ke sporům. Kdyby se sporům vyhnuli, mohli by získat 

zpět více území. Před koncem 13. století se tak území kolonistů začalo zmenšovat. A 

nejen to, anglická šlechta se začala přizpůsobovat původnímu irskému obyvatelstvu, 

s nímž ji pojila nejen příbuzenská pouta. Dokonce i na vládu Londýna začala pohlížet 

s irským odporem. (11, s. 239-240) V zimě na přelomu let 1348-1349 navíc zasáhl Irsko 

mor, který přiměl kolonisty prchat zpět do Anglie. 

                                                 
1 V době, kdy země neměla žádnou univerzitu angloirští i gaelskoirští studenti odcházeli do 

Oxfordu a Cambridge. Byl však pro ně problém sžít se s jiným prostředím a vyvolávali 

nepokoje, a tak byl v roce 1422 britským parlamentem vydán zákon proti „divokým Irům“. 

Omezilo se přijímání irských studentů a museli být začleňováni mezi anglické studenty – 

nesměli bydlet na vlastní koleji. (18, s. 121) 
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Ve 14. století vláda pochopila, že není schopna zajistit proti Gaelům dostatečnou 

obranu. Gaelové dohnali převahu, kterou kolonie zpočátku měla. Kolonisté navíc měli 

po územních ztrátách a migraci do Anglie o dost snížené finanční zdroje. Neměli tak na 

udržování dostatečně velké armády. Obrátili se tedy na Anglii s prosbou o pomoc, které 

se jim po nějakou dobu dostávalo i přesto, že Anglie sama vedla v té době válku se 

Skotskem na jedné straně a s Francií
2
 na straně druhé. Jelikož se ale Gaely nepodařilo 

potlačit a obrana irské kolonie začala představovat pro Anglii obrovskou finanční zátěž, 

bylo rozhodnuto, že se o sebe bude muset kolonie postarat sama. Do irských záležitostí 

zasáhl král Richard II., který se v roce 1394 do Irska vydal osobně – v čele velké 

armády. První bitvu (v Leinsteru) vyhrál, jakmile však opustil Irsko, Gaelové začali 

válčit znovu. Když do země přijel podruhé, byli už na něj Gaelové připraveni a nejenže 

ho porazili, v době své nepřítomnosti v Anglii byl dokonce připraven o trůn svým 

sokem Jindřichem z Lancasteru. Musel se vrátit zpět a irskou otázku nechat 

nedořešenou. Až do konce středověku se do Irska žádný král nevrátil. Původní kolonie 

zmenšila pouze na oblast Pale. Mimo ni bylo území rozděleno na hrabství, která 

Gaelové spravovali podle vlastních zákonů a tradic. (18, s.111-115) 

 

1.1.2 Tudorovci 

Nová politika Anglie vůči Irsku začala s vládou krále Jindřicha VII., když on a 

jeho následovníci dokázali celé Irsko dostat pod kontrolu centrální anglické vlády. 

Jejich motivací bylo udržet se na trůně. Tudorovci měli strach z domácích i 

zahraničních rivalů a z toho, aby se nepokusili dostat na trůn s pomocí Irska. Bylo tedy 

jasné, že chtějí-li se s jistotou na anglickém trůně udržet, musí si Irsko podmanit. (12, s. 

23-26) Tudorovci se zároveň snažili rozšířit své území a první kroky k tomu učinili 

právě ovládnutím Irska. Moc králů zde vzrůstala a začaly se objevovat nové typy 

úředníků anglické správy.  

 

Vláda Tudorovců (nejen) v Irsku byla násilná. Rebelie byly tvrdě potlačovány a 

v čele úřadu, který zastupoval krále, stál Angličan, jemuž by se málokdo postavil. 

V roce 1541 byl Jindřich VIII. korunován králem Irska – první panovník s tímto titulem 

(18, s. 130-132) – ačkoliv to pro něj neznamenalo žádné praktické rozšíření pravomocí. 

                                                 
2
 1338-1453 stoletá válka 
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(12, s. 104) V zemi byly dvě skupiny obyvatel, jež Anglie považovala za zaryté 

nepřátele – „angličtí rebelové“ a „irští nepřátelé“. Jednalo se o angloirské velmože, 

odmítající poslušnost koruně a o Iry, vedené gaelskými vladyky. Gaelští Irové měli 

vlastní tradice, instituce, zákony a jazyk, čímž se lišili od anglického systému a 

zachovávali si svou národní identitu. Tudorovci je o toto chtěli připravit, což zajistilo 

ještě větší nevraživost mezi těmito dvěma národy. I tak se Jindřich VIII. snažil 

uspořádání v novém království řešit pokojnou cestou, což se mu vyplatilo a dokud byl 

živ, několik desítek gaelských a anglo-irských pánů slíbilo poslušnost koruně. Zároveň 

slíbili, že přestanou dodržovat irské zvyklosti, naučí se anglicky, začnou nosit anglické 

oděvy… Královým cílem udělat z Angloirů a gaelských Irů své poddané, jež budou žít 

jako Angličané.  

 

Jindřich VIII. se zároveň pokusil o církevní reformaci, která však v Irsku (na 

rozdíl od Anglie) nebyla úspěšná. Stará katolická víra se v Irsku udržela díky 

náboženskému konzervativismu a vědomí, že novou víru se snaží zavést cizí vláda. 

Katolicismus tak Iry stmeloval v odporu proti Anglii. Protestanství bylo vírou pouze 

nových anglických obyvatel a úřednictva.  

 

Také Jindřichovi následovníci pokračovali v politice vyjednávání a moc anglické 

koruny se v průběhu století upevňovala. V některých částech země to však 

znesnadňoval již zmíněný rozpor mezi katolíky a protestanty. Podporu měli Irové i 

z kontinentu. Angličané se snažili následná povstání rozdrtit, což se jim dařilo a území 

poté kolonizovali. Změny, které zasáhly velkou část Irska, se nedotkly oblasti Ulster – 

severní části země. Ulsterští pánové Angličanům nedůvěřovali, někteří se dokonce 

snažili Angličany z Irska vypudit. Ulsterská válka byla hlavním předmětem anglické 

politiky až do rou 1603, kdy zemřela královna Alžběta (a vymřela tak Tudorovská 

dynastie (12, s. 106)). Jednalo se o závěrečný akt, který měl tudorovský zábor Irska buď 

potvrdit, nebo zvrátit. (18, s. 132-138)   

 

V roce 1601 připluli Irům na pomoc Španělé. Dorazili ale pozdě a přes jejich 

pomoc se však Irům nepodařilo ve válce zvítězit a v roce 1603 se vzdali. Země byla 

nakonec Angličany ovládnuta. Toto anglické vítězství bylo zásadní. Znamenalo konec 

ulsterských pánů, ovládnutí posledního gaelského panství a konec starého Irska. (12, s. 

103-105) 
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1.1.3 Osidlování Ulsteru 

V událostech dalšího století hrálo roli hned několik skupin – Irové, Skoti, 

příznivci krále vs. příznivci parlamentu, staroangličtí usedlíci a noví angličtí usedlíci. 

Na konci Ulsterské války byla většina půdy v držení katolíků, ti však mohli do roku 

1660 vlastnit půdu jen na západ od řeky Shannon – bez ohledu na jejich původ. 

Ulsterská válka skončila dohodou. Poražení nebyli potrestáni, naopak se mohli vrátit na 

své statky, a dál tam žít. Ne všechny to však uspokojilo – ulsterským pánům se příčilo 

žít jako obyčejní vlastníci půdy a již ne jako vládci –, odešli tedy v roce 1607 na 

kontinent do exilu. 

 

Anglie se díky jejich odchodu mohla okamžitě chopit moci v Ulsteru, jelikož 

poddaní byli ponecháni bez ochrany hrabat a nic tedy nebránilo k jejich kolonizaci. 

Katolíkům byla odebrána půda, odpor vůči koruně tak byl oslaben a v Irsku vznikla 

početná protestantská komunita. Po roce 1609 začali do Ulsteru přijíždět noví usedlíci, 

z nichž někteří pocházeli z Anglie, ale více jich bylo původem ze Skotska. Ujímali se 

půdy, kterou začali obdělávat, a „dovezli s sebou“ své tradice, zvyky a instituce. Města 

se začala naprosto měnit, jak architekturou, tak vymoženostmi, které zde noví obyvatelé 

zavedli. V Ulsteru tak vznikla naprosto nová společnost, která se lišila velmi lišila nejen 

od původního obyvatelstva, ale také od zbytku Irska – v této chvíli započal rozkol mezi 

severním Irskem a zbytkem země, který vyústil v jejich oddělení, jež trvá dodnes. (Více 

v kapitole 4.) Kolonizace Ulsteru však neproběhla přesně podle očekávání. Zůstalo zde 

původní irské obyvatelstvo, které degradovalo a bylo postupně nuceno se stěhovat na ty 

nejhorší pozemky.  

 

Když byli „zkroceni“ obyvatelé Ulsteru, začali králi – tehdy Karlovi I. – dělat 

starosti staroangličtí usedlíci. Ti sice slibovali věrnost koruně, vyznáním však byli 

katolíci, což v Angličanech nevzbuzovalo velkou důvěru. Anglie se však dostala do 

války se Španělskem a finanční nouze donutila krále v roce 1628 staroangličanům
3
 

ustoupit výměnou za velké množství peněz. Staroangličané získali zvláštní postavení a 

výhody bez ohledu na jejich víru. Po válce jim však bylo toto postavení opět odebráno. 

Vznikl další konflikt, který se týkal rozložení sil v irském parlamentu. Staroangličané 

                                                 
3
 Označení pro první kolonizátory z Anglie. 
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měli právo skrze parlament ovlivňovat politiku země, což jim v následujících letech 

bylo upřeno lordem Wentworthem, který byl do Irska „nasazen“, aby se postaral o jeho 

schopnost stát se soběstačným a zároveň ho dostat z vlivu místních nátlakových skupin. 

Během několika let, po které v Irsku pobýval, se mu těchto cílů podařilo dosáhnout. (18, 

s. 143-147) Wentworth zvládl tuto zemi opravdu pozvednout, uklidnit vnitřní spory a 

přimět obyvatele k poslušnosti vůči Koruně. Právě jemu se podařilo získat od Irů peníze 

na chod Karlovy vlády. Všech těchto změn dosáhl bez použití teroru. (12., s. 144) Hned 

po jeho návratu do Anglie se však proti němu v irském parlamentu vytvořila jednotná 

skupina jeho nepřátel. (18, s. 148) 

 

Tou dobou se v Anglii otevíral náboženský válečný konflikt mezi králem a 

skotskými presbyteriány, kteří v roce 1640 nad králem zvítězili. Toho využil anglický 

parlament, který si za pomoc králi prosadil řadu reforem, jež královu moc značně 

omezily. (12, s. 147-162) Lord Wentworth byl za spolupráce irského a anglického 

parlamentu odsouzen z velezrady a popraven. Král byl staroanglickými usedlíky znovu 

donucen přiřknout jim dříve domluvené výhody. Posílený anglický parlament však 

znamenal pro Iry hrozbu, jelikož byl silně protestantský. (18, s. 149) Na podzim roku 

1641 vypukla v Irsku povstání, která byla velmi krvavá. Původní katolické obyvatelstvo 

zabíjelo protestanty a pozemkové vlastníky po celé zemi. Poháněni nenávistí 

nahromaděnou za dlouhá léta útlaků byli krutí a zuřiví a zabili tisíce lidí. (12, s. 162-

163) 

 

Mezitím v Anglii začala otevřená válka mezi parlamentem a králem a situace se 

stala velmi nepřehlednou. Irové se staroanglickými usedlíky nebyli jednotní ve svých 

zájmech, což vedlo k tomu, že válka v Irsku se vlekla. V Anglii ale válka skončila, král 

byl odsouzen a popraven a události najednou měly rychlý spád. (18, s. 151) Byla 

vyhlášena Anglická republika. Anglický parlament zvítězil a po vyřešení konfliktu 

s králem obrátil svou pozornost na Irsko. Cromwell se do Irska vydal v roce 1949 a vedl 

vlastně náboženskou válku. Odpor Irů prolomil krutě a stejně tak poté zemi kolonizoval. 

Dobývání Droghedy a Wexfordu bylo velmi krvavé. Cromwell chápal, že strach, který 

v zemi zaseje terorem se mu bude později hodit. (12, s. 203-206) Jelikož však 

Angličany zajímalo irské bohatství, bylo jen málo povstalců popraveno, dalším bylo 

dovoleno emigrovat na kontinent a chudým obyvatelům země se dostalo ujištění, že 

mohou žít jako dříve a žádné nebezpečí jim nehrozí.  
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Cromwellova kolonizace neproběhla tak systematicky, jako osídlení Ulsteru. 

V otázce půdy došlo vlastně jen k přesunu vlastnictví do rukou protestantů, obdělávali ji 

však stále stejní lidé. Namísto založení protestantského společenství tak došlo pouze 

k vytvoření protestantské vyšší třídy. (18, s. 153) 

 

1.1.4 Válka dvou králů 

Na anglický trůn nastoupil Karel II. – syn Karla I. –, což byla radostná zpráva 

pro irské katolíky. Král se pokusil o uspokojení jak Cromwellových požadavků, tak Irů, 

bylo však jasné, že se mu to nemůže zcela podařit. Katolíci, kteří se koruně ničím 

neprovinili (toto nebylo přesně definováno), měli podle restitučního zákona, vydaného 

parlamentem, získat svou půdu zpět, a její aktuální vlastníci měli v náhradě dostat půdu 

stejné kvality. Žádná taková však v Irsku nebyla, takže zákon byl pozměněn tak, že se 

většina cromwellovců části své půdy vzdá a ta bude přerozdělena některým katolíků. 

Nevinnými bylo uznáno okolo pěti set osob a ani ti nedostali všichni svou půdu zpět. 

Půdy ve vlastnictví katolíků tak bylo stále výrazně méně, než před jejím zabráním 

Oliverem Cromwellem. Irové toto považovali za nesplnění slibu a byli rozhodnuti se 

tomu postavit.   

 

Iry nesužovala jen otázky vlastnictví půdy, ale také náboženství. Katolická 

církev to neměla jednoduché, a z Anglie dostávala podmínky výměnou za jejich 

toleranci, které pro ni byly nepřijatelné. I přes nejisté postavení katolické církve nebyla 

protestantská nadvláda pevná. Na konci vlády Karla II. tvořily tři čtvrtiny z dvou 

milionů obyvatel katolíci. Ačkoliv byly na Irsko uvaleny řady omezení, týkající se 

obchodu, a ani politická situace nebyla ideální, zažívalo za dobu vlády Karla II. 

nebývalý rozkvět. Dublin byl v té době druhé největší město britských ostrovů.  

 

V roce 1685 nastoupil na anglický trůn Jakub II. – bratr zesnulého Karla II. –, 

který byl katolického vyznání. Pro Irsko to představovalo šanci na uznání katolické 

církve a zlepšení jejích majetkových podmínek. Jakub však chtěl zachovat anglickou 

nadvládu nad Irskem, nehodlal tedy ve stávajících podmínkách polevovat a protestanty 

ujistil, že se o své pozemky nemusejí bát.  
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Brzy se však poměry v Irsku změnily, katolický kněz Richard Talbot (důvěrník 

krále Jakuba), který měl v Irsku vůdčí pozici, byl zvolen do čela irské armády, kde 

provedl reorganizaci a protestanty nahradil katolíky. Po čase se stal místokrálem, díky 

čemuž katolíci začali dostávat klíčové funkce ve státní správě, na soudech a státních 

radách. Čím dál tím víc se mluvilo o zrušení pozemkového narovnání a protestanté 

začali mít strach, někteří dokonce prchali do Anglie. Vše nasvědčovalo tomu, že se 

katolíkům konečně podaří kompletně v Irsku převzít moc. Jejich naděje však zhatila 

další revoluce v Anglii. (18, s. 154-157) Král Jakub byl v prosinci 1688 vyhnán do 

Francie jeho švagrem Vilémem Oranžským
4
, kde se vybavil financemi a zbraněmi a 

v březnu 1689 se vydal do Irska, ve kterém byl vítán jako osvoboditel. (13, s. 15-17) 

Došlo ke „Cogadh an dá rí“ – válce dvou králů. (18, s. 158) Boje skončily 11. července 

1690 prohrou Jakuba u řeky Boyne a jeho opětovným vyhnáním do Francie. (13, s. 19) 

Irská válka byla formálně ukončena až 3. října 1961 podepsáním Limerické smlouvy, 

jež měla být výhodná pro katolické obyvatelstvo, a Vilém se mohl se svým vojskem 

přesunout na obranu Holandska. Nastalá situace se nelíbila irským protestantům, kterým 

se zdálo, že podmínky plynoucí ze smluv jsou pro katolíky příliš velkorysé. Toto 

zapříčinilo, že smlouva nakonec nebyla dodržovaná v plném rozsahu a katolíkům 

nakonec vůbec nepřinesla to, co očekávali. Podíl půdy, kterou vlastnili, se snížil na 

přibližně jednu sedminu.  

 

Po další velké porážce irských katolíků – Limerické smlouvě – začal výhradně 

protestantský parlament upevňovat postavení protestantů napříč společností. Protestanté 

získali zpět své privilegované postavení a katolíci byli oproti nim stále více omezováni. 

Byly přijaty protikatolické zákony, které však zhruba od roku 1716 nebyly uplatňovány. 

Jejich cílem bylo katolickou víru v Irsku vymýtit. Vzhledem k tomu, že však katolíků 

byla v Irsku většina a stále vlastnili poměrně velký podíl půdy, bylo zřejmé, že bez 

dalších omezení se protestantům nikdy nepodaří získat naprostou nadvládu. Byla tedy 

zavedena nová ustanovení, která se týkala vlastnictví půdy. Díky nim se podařilo podíl 

půdy v rukou katolíků do roku 1778 snížit na necelých 5%. Katoličtí velkostatkáři 

mezitím přešli na protestantskou víru.  

 

                                                 
4
 Ten tím prakticky získal jeho místo na trůnu. (13, s. 15-17) 



   

 

10 

  

Katolické obyvatelstvo, žijící na venkově, bylo velmi chudé. Jejich obživu jim 

zajišťovalo zemědělství a živili se především bramborami. Na jejich nuzné životní 

podmínky nikdo nedbal, na což ve svých dílech poukazovali i Jonathan Swift a George 

Berkeley. Venkované však byli navzdory nedostatku, ve kterém žili, poměrně 

bezstarostní lidé. Namísto shromažďování statků „pěstovali“ bohatou lidovou kulturu, 

z níž se mnohé dochovalo až do dnešních dnů.  

 

Británie měla strach, aby Irsko neohrožovalo její obchody, a tak na něj uvalovala různé 

restrikce. V roce 1720 si britský parlament odhlasoval právo přijímat pro Irsko zákony. 

Irským poslancům se tento krok samozřejmě nelíbil, věděli však, že jsou v zemi 

v menšině a kdyby došlo k dalšímu konfliktu s katolíky, budou potřebovat podporu 

Británie. (18, s. 163-164) 

 

1.1.5 Krize impéria 

Británie samozřejmě měla více kolonií než jen Irsko. Jednou z nich byla 

Amerika, která měla s Irskem prakticky stejné postavení. Stejně jako Irsko měla svůj 

tradiční parlament, a i přesto měla Británie právo vydávat pro Ameriku zákony. 

Americkým kolonistům se to však nelíbilo a postavili se proti Británii. (18, s. 175) Tím 

si u Irů zasloužili jejich podporu, částečně i proto, že mezi americkými kolonisty byli i 

emigranti z Irska (především Ulsteru), kteří sem ve velké množství připluli koncem 17. 

století. (13, s. 117)  

 

Britská vláda však měla zajištěnou podporu irského parlamentu a do války 

s koloniemi poslala i irskou armádu. Tak se stalo, že Irové zůstali zcela bez ochrany 

před případnou invazí z pevniny. Pro svou obranu začali organizovat dobrovolné sbory 

pro běžné občany. Členství v nich se stalo velmi atraktivním a jejich velikost rostla. 

Rozložení moci v Irsku se tím začalo měnit, docházelo k zatím nejlepší politické 

organizovanosti v zemi.  

 

Hospodářství země mělo velké potíže a za jejich hlavní příčinu byly považovány 

obchodní restrikce ze strany Britů. Irové se proti tomu silně vzepřeli a začali 

protestovat. Británie omezení obchodu zrušila, Irům to však nestačilo a zformovali 
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„hnutí proti omezování irského parlamentu“, v jehož čele byl Henry Grattan. (18, s. 

175-176) 

 

Po ztrátě amerických kolonií bylo pro Británii důležité právě Irsko, a tak se 

William Pitt, tehdejší předseda vlády, snažil zreformovat irskou vládu. Jeho pokusy 

však byly mařeny jeho vlastními stoupenci. (13, s. 190) Díky oslabování britského 

impéria se začalo Irsku v jeho požadavcích ustupovat. Proimperiální vládu lorda Northa 

vystřídali Whigové, kteří si Iry chtěli naklonit, a tak rušili omezení uvalená na irský 

parlament, až se vzdali svého zákonodárného práva v Irsku zcela. Ponechali si jen právo 

vetovat návrhy zákonů. Těmito změnami se z Irska stalo nezávislé království, které 

s Británií sdílelo pouze společného panovníka. Toto byl pro Irsko velký krok, který 

zvedl vlnu národní hrdosti a vedl k projevům prvních známek suverenity. Odstraněna 

byla i mnohá omezení uvalená na katolíky, i když to neznamenalo jejich okamžité 

zapojení do všech sfér irského (především politického) života. 

 

Aby bylo dosáhnuto skutečné nezávislosti Irska na britské vládě, bylo třeba 

reformovat parlament. 10. listopadu 1783 se v Dublinu sešli zástupci dobrovolných 

sborů
5
 k vypracování plánu reforem, který měli následně předložit parlamentu. Plán byl 

zamítnut. Další konference byla svolána proreformními radikály o rok déle, skončila ale 

fiaskem. Po zbytek 80. let 18. století se na irské politické scéně zdánlivě nic nedělo. (18, 

s. 176-179)  

 

1.2 19. a 20. století – období před Válkou za nezávislost 

1.2.1 Problémy první poloviny 19. století 

V Irsku bylo třeba na začátku 19. století řešit několik problémů. Nejzávažnější 

byla otázka půdy, které byl nedostatek pro stále rostoucí obyvatelstvo. Půdy bylo tak 

málo, že došlo v letech 1845-48 k hladomoru, který radikálně snížil počet obyvatel, což 

problém nedostatku půdy částečně vyřešilo. Politici tento problém neřešili právě až do 

doby hladomoru, kdy už ho nebylo možné ignorovat. Namísto toho se zabývali jinými 

problémy, které se zdály být důležitější (katolíci a presbyteriáni, bouřící se kvůli 

povinnosti odvádět desátky anglikánské církvi; upadající průmysl, který nedokázal 

konkurovat britskému; absence podpory pro nejchudší obyvatelstvo). (18, s. 188-189) 

                                                 
5
 Předsedal jim generál lord Charlemont.  
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V roce 1800 byl schválen Zákon o unii s Irskem
6
. V této době probíhaly v Irsku 

opět neshody mezi katolíky a protestanty a bylo třeba definitivně vyřešit uspořádání 

ostrova. Problémem byli katolíci diskriminovaní trestními zákony. Aby bylo vůbec 

možné dojít k nějaké dohodě, bylo potřeba je emancipovat. K tomu však (ještě po další 

desítky let) nedošlo, a i přesto irský parlament mezitím zákon o unii schválil. (13, s. 

222-223) Irsko od té doby podléhalo parlamentu britskému. Z celkového počtu 658 

poslanců bylo irských zástupců pouze 100, prosperita země tedy závisela na rozhodnutí 

britských poslanců, jenž tvořili většinu. Byť tedy bylo Irsko ve svazku s nejbohatší zemí 

světa, nemuselo to pro něj automaticky znamenat výhody.  

 

Na začátku fungování unie se ozvali katolíci s požadavky na plnou emancipaci, 

která jim byla při jejím vytváření slíbena (proti tomuto plánu však stál král spolu 

s ministry kabinetu). Doposud mohli (po zrušení trestních zákonů v 80. a 90. letech 18. 

století) mít pouze vlastní školy, volit a zastávat svobodná povolání. Neměli však 

možnost získat významnější funkce ve státní správě.  

 

Tyto události silně ovlivnil Daniel O’Connell. Jednalo se o muže, který se 

narodil do rodiny katolického statkáře z hrabství Kerry, a přes úspěšnou právnickou 

kariéru se vypracoval až do čela irské politiky. V roce 1823 vytvořil Katolický svaz
7
, 

čímž oficiálně začal „boj“ za zrovnoprávnění katolické církve. Svaz si kladl za cíl získat 

co nejvíc katolíků ze všech vrstev obyvatelstva, včetně katolických kněží, což Svazu 

velmi pomohlo, jelikož působili po celé zemi a měli ve svých lidech velkou důvěru. Od 

každého člena Svazu se vybíralo měsíčně jedno penny, což byla suma, kterou si mohli i 

ti nejchudší dovolit. Vzhledem k velkému počtu zájemců o členství to svazu přineslo 

poměrně velkou sumu peněz. Svaz měl u katolíků velký úspěch a konečně se u nich 

probudil pocit sounáležitosti.  

 

Poprvé se výsledky činnosti Svazu projevily ve všeobecných volbách v roce 

1826. Katolíci v zemi stále představovali většinu obyvatelstva, což se ukázalo ve 

výsledcích voleb. Vyhráli poslanci, kteří byli katolíkům nakloněni. Daniel O’Connell 

tímto vítězstvím prokázal výborné organizační schopnosti. O’Connell sám také oznámil 

                                                 
6
 Act of Union with Ireland 

7
 Catholic Association 
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svou kandidaturu do voleb v hrabství Clare, které suverénně vyhrál. Mezi katolickým 

obyvatelstvem zavládlo velké nadšení. Zákon o zrovnoprávnění katolíků byl tedy 

opravdu navrhnut, prošel oběma sněmovnami a 13. dubna 1829 nabyl platnosti. David 

O’Connell díky tomu získal ještě větší vliv a dokázal prosadit mnoho dalších drobných 

reforem.  

 

Když v roce 1841 vyhráli ve volbách znovu konzervativci, spustil O’Connell 

další velkou kampaň. Cílem kampaně tentokrát bylo zrušení unie. Již v roce 1840 

založil Svaz za zrušení unie
8
 a začal znovu stejným způsobem organizovat obyvatelstvo. 

Znovu si zajistil pomoc kněžích a vybral dokonce více financí než v první kampani. 

V průběhu kampaně se konala masová shromáždění.  

 

Situace ve 40. letech však byla úplně jiná než v roce 1829. Tehdy měl O’Connell 

silnou podporu parlamentu, nyní však už ne, parlament byl skoro jednotný v názoru na 

zachování unie. Kampaň sice pokračovala, O’Connell však byl věrný zákonům a své 

zásadě prosazovat požadavky Svazu mírumilovnou formou, a tak odvolal největší 

shromáždění, které se mělo konat v roce 1843 v Dublinu. Hnutí se začalo rozpadat a 

zaniklo ještě před O’Connellovou smrtí. (18, s. 188-197) 

 

1.2.2 Zákon o irské samosprávě9 

V roce 1858 bylo založeno Irské republikánské bratrstvo
10

. Jednalo se o skupinu 

ideologicky zaměřenou proti vazbám s Velkou Británií. Snahy o zrušení britsko-irské 

unie byly v Irsku viditelné po celé 19. století. Stály zde proti sobě dvě skupiny obyvatel 

– katolíci usilující o irskou autonomii a protestanté, kteří se báli, že budou 

diskriminováni katolickou většinou v případě, že westminsterský parlament už nebude 

mít na Irsko žádný vliv. (25, s. 24-25) 

 

Britský premiér William Gladstone věnoval irské otázce velkou pozornost. Nejprve 

vyřešil nevoli Irů vůči cizímu náboženství tím, že odloučil protestantskou církev od 

státu, dále se věnoval pozemkové reformě. (14, s. 251) Dvakrát se pokusil zavést Home 

                                                 
8
 Repeal Association 

9
 Irish Home Rule 

10
 Bratrstvo se z velké části podílelo na Velikonočním povstání. (25, s. 24) 
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Rule – obnovení irské autonomie včetně vlastního parlamentu, návrat do doby před 

rokem 1801 – návrhy mu ale byly pokaždé zamítnuty parlamentem. (25, s. 25)  

 

V roce 1870 byla založena Liga za autonomii
11

. Do vedení hnutí se dostal Charles 

S. Parnell – protestantský statkář, jenž pohrdal anglickými způsoby i institucemi. Jako 

další byla v roce 1879 založena Pozemková liga
12

, v jejímž čele stál Michael Davitt, 

jenž věřil, že nelze oddělit pozemkovou reformu od řešení autonomie. Cílem tohoto 

hnutí bylo snížit nájemné na půdu a to, aby se z nájemců stali zároveň majitelé 

pozemků. Podporu toto hnutí našlo i v Parnellovi a v tu chvíli se vytvořila silná skupina 

lidí, které spojovala touha po vlastní půdě spolu s touhou po politické nezávislosti země. 

Gladstone nejprve parlamentu navrhl prozatímní odškodnění nájemců, Sněmovna lordů 

to však zamítla a v Irsku začalo v reakci na to docházet k násilným činům. Liga začala 

být v Irsku organizačně úspěšná, dokonce více než dublinské úřady. Finanční podporu 

získávala dokonce i z Austrálie a Ameriky.   

 

V březnu 1881 byl vydán represivní zákon, díky němuž mohl irský místokrál 

zatknout prakticky kohokoliv a na jakkoliv dlouhou dobu. Hned poté byl schválen 

pozemkový zákon, který vyšel Irům vstříc v téměř všem, co požadovali. Ačkoliv to byl 

velice velkorysý krok, Parnell požadoval více ústupků a byl proto na základě 

represivního zákona zatčen. V Irsku se zvedla další vlna teroru a Parnell byl na základě 

dohody v roce 1882 propuštěn, aby uklidnil situaci. Ještě větší naděje do něj byly 

Gladstonem vkládány poté, co byl v Irsku zavražděn lord Frederick Cavendish a jeho 

sekretář Burke. Alespoň na tři roky v Irsku zavládl relativní mír.  

 

V červnu 1885 podal William Gladstone demisi. Irským místokrálem byl jmenován 

hrabě Carnavore, jenž byl znám svým kladným postojem k irské autonomii. V listopadu 

téhož roku se konaly všeobecné volby, jejichž výsledky vypadaly pro irskou autonomii 

uspokojivě, přesto tomu však bylo přesně naopak. Konzervativci, kteří získali více 

křesel díky Parnellově podpoře, se k autonomii stavěli odmítavě. Na Nový rok 1886 

rezignoval Carnavon a zanedlouho vláda schválila další represivní zákon. Tehdejší 

královna však díky Gladstoneovým krokům návrh vlády v trůnní řeči zamítla. Návrh 

zákona o irské autonomii byl Dolní sněmovně předložen 8. dubna 1886, ta ho ale ve 

                                                 
11

 Home Rule League 
12

 Land League 
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druhém čtení zamítla. (14, s. 251-256) Podle tohoto návrhu
13

 měl být znovu ustanoven 

systém, který zde existoval v 18. století. Parlament složený ze dvou zřízení měl sídlit 

v Dublinu. Jedna část parlamentu měla být složena z 28 zástupců šlechty a dále ze 75 

volených členů. Druhá část parlamentu měla mít 103 členů, z nichž 101 by bylo voleno 

ve všech irských volebních obvodech kromě Trinity College. Obě zřízení mohla mít 

společná i oddělená zasedání. Exekutiva měla podléhat Koruně, ale zároveň se 

zodpovídat irské legislativě. Irsko mělo přijít o reprezentaci ve westminsterském 

parlamentu.  

 

V roce 1893 byl zamítnut další Gladstoneův návrh irské autonomie
14

, kterým měl 

být založen dvoukomorový irský parlament. Obě komory měly být volené, jen každá 

v jiných volebních obvodech. Největším rozdílem oproti prvnímu návrhu bylo to, že 

Irsko mělo mít 80 zástupců i ve westminsterském parlamentu. (23, s. 564-566) 

 

V roce 1893 byla založena Gaelská liga, jejímž cílem bylo obnovit původní irský 

jazyk a kulturu. Růst politického vlivu Ligy vyvrcholil v roce 1905 založením strany 

Sinn Féin (My sami) Arthurem Griffithem. Strana usilovala o založení vlastního irského 

parlamentu a zrušení Zákona o unii z roku 1800. (9) 

 

Zákon o obnovení irské autonomie byl nakonec přijat v roce 1914, za premiéra 

Herberta Asquitha. Pro Irsko to znamenalo obnovení vlastního parlamentu 

s pravomocemi pro celou zemi. Zákon měl nabýt účinnosti po konci první světové 

války. V letech 1916-1918 se však v Irsku natolik změnily poměry (více v dalších 

kapitolách), že irskou autonomii nebylo možné obnovit. (25, s. 25) 

 

1.2.3 Velikonoční povstání 

24. dubna 1916 vypuklo v Dublinu tzv. Velikonoční povstání. Malá skupina 

povstalců na několik dní ovládla centrum města, nakonec ale byli obklíčeni a zajati. 

Povstání organizovalo již zmíněné Irské republikánské bratrstvo, které však nemělo 

podporu ve veřejném mínění (9), veřejnosti připadalo příliš extremistické. (25, s. 26) 

Vůdci povstání byli popraveni, další tisíce mužů britská vláda uvěznila. Kvůli povstání 
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 First Home Rule Bill 
14

 Second Home Rule Bill 
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bylo do Irska umístěno okolo 50.000 britských vojáků. Během povstání bylo mnoho lidí 

zabito i zraněno.  

 

Tato reakce zvedla vlnu nenávisti proti britskému obyvatelstvu. Proti popravám 

a věznění protestovali dokonce i britští politici a irští vůdci, kteří byli k britské koruně 

loajální. Ze situace tak těžila především strana Sinn Féin, která se ideologicky stavěla 

proti britské vládě. Podporu si získala i v zahraničí. Strana měla takový úspěch, že část 

vězněných povstalců byla na Velikonoce v roce 1917 jako vyjádření dobré vůle britskou 

vládou propuštěna. (25, s. 27) 

 

V roce 1918 prošla nová všeobecná volební reforma, kdy získali volební právo 

muži starší 21 let a některé ženy nad 30 let. Následující volby strana Sinn Féin vyhrála 

se ziskem nadpoloviční většiny irských mandátů. Poslanci se odmítali scházet 

v britském parlamentu, a tak jednali v Dublinu a prohlásili, že jsou „první zasedání 

autonomního irského parlamentního shromáždění“
15

. Hned na tomto prvním jednání 

v roce 1919 byla 28 poslanci přijata deklarace o nezávislosti Irska a potvrzeno vyhlášení 

Irské republiky z roku 1916. (viz. Příloha č. 4) Iry opět čekaly represe ze strany britské 

vlády. (25, s. 28-29)  

 

Rok 2016 se nesl v duchu oslav uplynulých 100 let od Velikonočního povstání. 

Dublin byl vyzdobený plakáty, které připomínaly tuto událost, prodávaly se 

upomínkové předměty jako pohledy, mince apod. (viz. Příloha č. 5) 

 

2. Britsko-irská válka za nezávislost 1919-1921 

Britsko-irská válka byla vyvrcholením složitých a konfliktních vztahů mezi 

Brity a Iry, které trvaly po staletí. (4, s. 912) Vypukla na začátku roku 1919 a skončila 

v červenci 1921. Docházelo při ní i k útokům na civilní obyvatelstvo, vypalování měst, 

popravám, teroru… (18, s.239) Ve válce proti sobě stály Irská republikánská armáda
16

 

                                                 
15

 Dáil Éireann 
16

 IRA byla založena v roce 1919 Irskými dobrovolníky. Cílem IRA bylo použít ozbrojené síly 

k získání nezávislosti pro Irsko a k uznání Irské republiky. Na politické úrovni se o toto snažila 

strana Sinn Féin. V průběhu Britsko-irské války vedla IRA prakticky partyzánskou válku – pod 

vedením Michaela Collinse. Silou se snažili donutit Brity, aby souhlasili s jejich požadavky na 

nezávislost. 
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(dále jen IRA) a tzv. „Black and Tans“ – britské ozbrojené jednotky v Irsku. Jednalo se 

o výsledek politické konfrontace strany Sinn Féin, která v roce 1918 vyhrála v Irsku 

volby a vyhlásila Irskou republiku, a britské administrativy v Dublinu. Třetí strana 

konfliktu se nacházela na severu země, kde převažovalo protestantské obyvatelstvo, 

podporující unii. (6, 2012)  

 

V prosinci rou 1918 vyhrála v Irsku volby strana Sinn Féin a vyhlásila Irskou 

republiku. Prezidentem byl zvolen Eamon de Valera. 21. ledna 1919 se staly dvě 

události, které jsou považovány za začátek Britsko-irské války: vražda dvou 

policistů Irskými dobrovolníky v hrabství Tipperary a první schůze parlamentu Irské 

republiky Dáil Éireann (21, s. 728) –, kde byla vyhlášena nezávislost Irska.  

 

Začátkem roku 1920 se udála řada útoků na kasárna policejních jednotek. Policie 

se začala stahovat z menších základen do opevněných městských kasáren. V noci o 

Velikonoční neděli téhož roku IRA opuštěné kasárna vypálila. Vyvrcholením války byl 

21. listopad 1920 – den, který je nazýván Krvavá neděle. Při něm bylo britskými 

jednotkami zabito 14 civilistů v Croke Parku v Dublinu. Jednalo se o odvetu za zabití 14 

britských důstojníků irskými povstalci. (viz. Příloha č. 3) (7) V prosinci 1920 byl přijat 

Zákon o vládě v Irsku, což vedlo k dalšímu vyhrocení konfliktu. Britský premiér byl 

vyzván k tomu, aby přehodnotil způsob, jakým přistupuje k irské otázce a konečně 

svolil k tomu, aby Irové získali statut dominia. Premiér reagoval změnou svého postoje 

prakticky ihned, zveřejnil podmínky příměří a na 24. června pozval do Londýna 

premiéry Irska a Severního Irska, aby se na konferenci dohodli na ukončení britsko-

irské války. (26, s. 154-155) 

 

Ačkoliv je válka časově ohraničena roky 1919 a 1921, k násilnostech docházelo 

před (viz. kapitola 1.2.3.) i po tomto období (viz. kapitola 3.1.).
17

 (6) Nevraživost mezi 

Iry a Brity byla díky válce ještě více prohloubena. (26, s. 152) 

 

11 července 1921 bylo uzavřeno mezi válčícími stranami příměří. (8) Britský 

premiér David Lloyd George se ještě ten měsíc sešel s Eamonem de Valerou, aby mu 

přednesl návrh na ustanovení Irska dominiem, což by znamenalo plnou autonomii 

                                                 
17

 Období let 1916-1923 (někdy 1912-1924) je souhrnně nazýváno Irská revoluce. (3, s. 644) 
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v domácích záležitostech. De Valera to předběžně odmítl, posouzení však nechal i na 

irském parlamentu. V srpnu téhož roku poslal do Británie zprávu, že s dominiem 

nesouhlasí, a tak na nějakou dobu docházelo k výměně názorů obou stran, aniž by se 

cokoliv vyřešilo. 11. října se zástupci obou zemí sešli na konferenci v Londýně, kde měl 

být vyjednán kompromis. (26, s. 156-158) De Valera se konference neúčastnil, hlavním 

zástupcem irské delegace byl Michael Collins. Spolu s ním jeli Arthur Griffith (ministr 

pro zahraniční věci a zakladatel Sinn Féin), Eamon Duggan, George Gavin Duffy a 

Robert Barton. (8) Za Británii byli přítomni David Lloyd George, Austen Chamberlain 

(vůdce Dolní sněmovny), Winston Churchill (ministr pro kolonie), Frederick Edwin 

Smith a tajemníci Lionel Curtis a Thomas Jones.  

 

Hlavní body, které se na konferenci řešily byly britsko-irské vztahy, irská 

nezávislost a otázka Severního Irska. Dále se řešila otázka obrany v době míru i války, 

což rozpoutalo vášnivou debatu. Británie chtěla mít přítomny vlastní vojáky 

v přístavních a letištních základnách, což se Irům nelíbilo, protože chtěli vybudovat 

vlastní flotily, a navíc vyhlásit neutralitu. Britové považovali neutralitu za neslučitelnou 

se statutem dominia. (26, s. 156-160) 

 

6. prosince 1921 byla podepsána Anglo-irská dohoda, která válku formálně 

ukončila. Jako výsledek tohoto konfliktu vznikly na ostrově dva politické celky 

s vlastními parlamenty – Irský svobodný stát (26 hrabství) a Severní Irsko (6 hrabství). 

Irsko se stalo britským dominiem a Severní Irsko zůstalo součástí Británie. Irský 

parlament smlouvu schválil 7. ledna 1922. (18, s. 249) Jiné řešení téměř nebylo možné, 

uvažovalo se ještě o sjednocení ostrova, což by ale vyloučilo jeho nezávislost. (26, s. 

156) 

 

3. Vývoj v Irsku po osamostatnění se od Velké Británie 

3.1  Občanská válka 1922-1923 

Dáil Éireann (neboli Irské shromáždění – dolní komora irského parlamentu) 

Anglo-irskou dohodu schválil nadpoloviční většinou hlasů 7. ledna 1922. Podepsání 

dohody v Irsku vyvolalo konflikt mezi republikány, kteří se rozdělili na dvě skupiny: 
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jedni se smlouvou souhlasili a druzí ji zcela odmítali a požadovali vyhlášení Irské 

republiky, naprosto nezávislé na Velké Británii.  

 

V červnu téhož roku proběhly v Irsku volby, které byly díky vzniklým neshodám 

vyostřené. Vyhráli příznivci smlouvy s 58 mandáty, 36 mandátů získali oponenti 

smlouvy, 17 labouristé a 17 reprezentanti zemědělců a nezávislých. (18, s. 249) Konflikt 

se vyhrotil natolik, že 28. června 1922 vypukla Irská občanská válka (ačkoliv boje 

probíhaly už před tímto dnem), která trvala do 24. května 1923. (20, s. 201) 

 

3.2  Vývoj politického systému do založení Irské republiky 

V roce 1920 bylo rozděleno Irsko na dva správní celky – Severní Irsko a „Jižní 

Irsko“ – a každý z nich měl vlastní parlament.  

 

První irská ústava byla schválena v roce 1922, do ní byl včleněn obsah anglo-

irské dohody. Zároveň zahrnovala základní lidská práva (svoboda projevu, 

shromažďování a náboženství aj.). Její součástí byly také jisté hranice irské suverenity 

(povinnost přísahy britské koruně pro všechny členy parlamentu, generální guvernér je 

britským reprezentantem, omezení zahraniční politiky, možnost odvolání se v soudním 

řízení k Privy Council
18

 v Londýně, britské vojenské základny na irském území). Podle 

ústavy se Irsko stalo dominiem a dostalo mu název Svobodný irský stát, ústava se 

nevztahovala na Severní Irsko. Zákonodárnou moc získal dvoukomorový parlament 

tvořený horní sněmovnou „Seanad“, dolní sněmovnou „Dáíl“ a generálním guvernérem 

(panovníkem). Členové dolní komory parlamentu byli voleni systémem poměrného 

zastoupení. Výkonnou moc měl v rukou výkonný výbor
19

 (vláda), složený z pěti až 

sedmi členů, v jehož čele stál premiér. Členové výboru museli být zároveň členy 

parlamentu. Výkonný výbor byl odpovědný dolní komoře. Odvolat ho mohla jedině 

jako celek. Zvláštní funkci měli „vnější ministři“
20

. Tito byli odborníky na 

problematiku, kterou řešila pozice, do níž byli jmenováni. Byli odpovědní dolní 

sněmovně a ta je mohla individuálně odvolat. Ministři nemuseli být zároveň členy 

parlamentu a měli povoleno kritizovat činnost výkonného výboru. 

 

                                                 
18

 poradní orgán britského panovníka 
19

 Executive Council  
20

 Extern Ministers 
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Ústavu bylo možné novelizovat prostým hlasováním v parlamentu, což 

znamenalo, že je velmi flexibilní. To vedlo k postupnému uvolňování svazku mezi 

Británií a Irskem ve 30. letech 20. století. V roce 1932 vyhrála volby v Irsku strana 

Fianna Fáil (Vojáci osudu), jejíž členové odmítli ve 20. letech složit přísahu věrnosti 

britské koruně (nakonec ho složili). Premiérem se stal Eamon de Valera (oponent ústavy 

z roku 1922) a postupně začal uvolňovat vazby na Velkou Británii. První krok jeho 

vlády byl zrušení přísahy britské koruně. Následovaly další kroky postupného 

uvolňování jako: omezení pravomocí generálního guvernéra, zrušení možnosti odvolat 

se k Privy Council (1933), zrušení horní sněmovny (1936), a další…  

 

V roce 1937 byla přijata úplně nová ústava, ta zůstala základem irské politické 

struktury až dodnes. Irsko ale stále nebylo republikou a zůstávalo součástí 

Commonwealthu
21

. (25, s. 31-34)  

 

3.3  Irská republika 

Republika byla vyhlášena v roce 1949 za vlády strany Fine Gael (Irský národ). 

Irsko zároveň opustilo Commonwealth. Britský parament toto rozhodnutí přijal celkem 

bez problémů, dokonce Irům ponechal preferenční postavení (nestali se pro něj cizinci) 

–, a to i v oblastech, ve kterých Irsko Britům lepší postavení nezajišťovalo. Zajímavostí 

z britsko-irské spolupráce je tzv. „Malý Schengen“. Jak název napovídá, jedná se o 

volný pohyb osob (bez hraničních kontrol) mezi těmito dvěma státy. (25, s. 165-167) 

 

Aktuální politické zřízení republiky popisuji v kapitole 5.   

 

3.4  Vztahy s Velkou Británií 

Na vývoj britsko-irských vztahů měly vliv i sympatie mezi představiteli obou 

zemí. Poznamenány byly chováním premiéra Eamona de Valery, který několik dní před 

koncem války kondoloval k Hitlerovu úmrtí. Winston Churchill na to reagoval jízlivě ve 

svém projevu po porážce Německa. Po válce se tak Irsko ocitlo ve složité situaci, při 

které nebylo přizváno k budování OSN. Velkým úspěchem byla Britsko-irská smlouva 
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 Britské společenství národů 
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z roku 1985, podepsaná britskou premiérkou Margaret Thatcherovou a irským 

premiérem Garretem FitzGeraldem. (25, s. 164-166) 

 

3.4.1 Obchodní válka 

Na počátku 30. let 20. století vypukla mezi Irskem a Británií „obchodní válka“, 

která výrazně omezila vzájemnou ekonomickou spolupráci. V březnu 1932 nastoupil na 

post ministerského předsedy Irského svobodného státu Eamonn de Valera. Hned po 

nástupu podnikal kroky k přerušení vazeb mezi Irskem a Velkou Británií a úplně 

prvním z nich bylo zrušení platby roční renty z irských pozemků. Británie na toto 

chování okamžitě reagovala uvalením nouzových cel na export irské zemědělské 

produkce, především na dobytek. Rychlost a vážnost britské reakce byla ovlivněna 

politickými faktory. Británie doufala, že díky sankcím, které na Irsko uvalí budou kroky 

tehdejší irské vlády méně populární. Opak byl pravdou, tato obchodní válka totiž irské 

vládě více pomohla než uškodila. Irsko na britskou reakci také odpovědělo, a to 

restrikcemi na import britské oceli, železa, uhlí a dalších průmyslových surovin a 

produktů. To zapříčinilo rychlý růst irského protekcionismu.  

 

V roce 1934 byl dohodnut „coal-cattle pact“, který snížil cla uvalená na tyto dvě 

komodity. Obchodní válka však skončila až o tři roky později, a to za podmínek velice 

výhodných pro Irsko. Dá se tedy říct, že Irsko tuto válku vyhrálo. (19, 357-358) Válku 

formálně ukončila právě v roce 1938 Britsko-irská obchodní dohoda.  

 

3.4.2 Irská neutralita 

Součástí dohody z roku 1938 byla úmluva o stažení britských vojsk z irských 

vojenských základen. Irsko podle této smlouvy mohlo přijít Británii na pomoc, pokud 

by byla ohrožena zvenčí. Toho nebylo za druhé světové války využito. Irové 

argumentovali zastaralostí armády, neutralitou a nevyřešenou otázkou rozdělení ostrova 

na dvě části. Jedině sjednocení země by Irsko přimělo upustit od neutrality. Díky této 

smlouvě měli Irové možnost posílit řady britské armády, nebyli k tomu však nuceni.  
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Irská neutralita neznamenala, že by se Irové vůbec neangažovali. Umožnili 

britským letcům nouzově přistát a poté se vrátit zpět do Británie
22

, nad severozápadem 

ostrova dovolili průlet Spojenců, Britové měli povoleno monitorovat irské rádiové 

vysílání, dublinští hasiči pomáhali v Belfastu po náletu Němců, irská vláda podnikla 

razantní kroky proti irským sympatizantům s nacistickým Německem. Británie ale 

stejně vnímala irskou neutralitu jako sobectví. (25, s. 163-164) 

 

3.5  Irská ekonomika po válce do 50. let  

Jak jsem již zmínila v kapitole 3.4.1., během Britsko-irské obchodní války 

v Irsku sílil protekcionismus. Tato situace překvapivě Irsku pomohla se ekonomicky 

pozvednout. V průmyslu se vyráběly především výrobky pro domácí trh, ne pro export 

do Británie, a vznikala tak nová pracovní místa. Protekcionismus pokračoval i po 

obchodní válce, když Irové ignorovali měnící se evropský a světový trh. 

 

Země prožívala krátký a prudký rozvoj na konci 40. let, čemuž irská ekonomika 

nestačila a bylo potřeba vytvořit nápravná opatření. Ta však byla natolik přehnaná, že 

došlo k obrovské ekonomické krizi, která vedla k rozsáhlé emigraci. Krizi zároveň 

ovlivňoval pokračující nedostatek exportu a zlepšující se ekonomická situace v Británii 

a Evropě. Krize byla zažehnána mezi lety 1956-1957 a v 60. letech došlo k dalšímu 

prudkému rozvoji irské ekonomiky. (15) 

 

4. Otázka Severního Irska 

4.1  Historický kontext 

Jak jsem již zmínila v první kapitole (a všech jejích podkapitolách), osidlování 

Irska Británií bylo velmi nerovnoměrné. Irsko bylo po staletí sužováno nadvládou velké 

Británie a nejsnazší cesta z ní byla přes Skotsko na sever Irska. V nejužším bodě je 

Irsko vzdálené od Skotska pouhých 20 mil – a to právě na severu ostrova. Největší 

úspěch tedy slavila britská politika v provincii Ulster (viz. Příloha č.1) a většina 

britských osadníků pocházela ze Skotska. (10, s. 16) Protestantů zde časem byla, oproti 

zbytku ostrova, většina. Když docházelo v Irsku k rozdělení, nebyla historická oblast 
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 Podle mezinárodního práva by je jako neutrální stát měli intervenovat do konce války.  
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Ulster oddělená od zbytku Irska jako celek. V hrabstvích Cavan, Donegal a Monaghan 

(viz. Příloha č.2) byl mnohem výraznější počet katolíků než ve zbytku Ulsteru, a tak 

zůstala Svobodnému irskému státu. Převaha protestantů nad katolíky tím byla 

v Severním Irsku ještě více umocněna. (25, s. 220-222) 

 

Rozdíl mezi severní částí ostrova a zbytkem Irska nebyl jen ve složení 

obyvatelstva, ale také v jejich politické a ekonomické orientaci a vyspělosti. Belfast 

zažil svůj největší rozkvět v první polovině 19. století, kdy se stal největším světovým 

producentem plátna. Později mu připsaly další slávu loděnice Haarland and Wolf, 

v jejichž docích byl sestaven Titanic (1912). Toto industrializované město provincie 

Ulster bylo svou ekonomikou spojeno spíše s Británií než se zbytkem Irska, které mělo 

velmi slabý a chudý trh, orientovaný na zemědělství – což bylo důležité pro jeho 

budoucí politickou orientaci. (10, s. 19-20) 

 

Na počátku 20. století se blížila irská autonomie a všichni se soustředili na tento 

cíl a nevěnovali pozornost tomu, že mají vnitřní problém s definováním své identity. 

Obyvatelé Ulsteru odmítali osamostatnění se Irska od vlivu Velké Británie, jelikož se 

báli, že budou diskriminováni. V Irsku jako celku byli protestanté totiž vždy menšinou – 

byť s lepším postavením. Dominovali v těch nejvyšších vrstvách a zároveň 

reprezentovali velkou část střední třídy. Byli tedy velmi ekonomicky i politicky 

významní. Na severu ostrova vytvořili docela jiné Irsko, které inklinovalo k pevnému 

svazku s Británií. Irská samostatnost pro něj byla neakceptovatelná. (10, s. 21-22) 

V roce 1920 byl tedy v britském parlamentu přijat zákon, který zahrnoval dvě nezávislé 

irské vlády. Rozdělení ostrova tak bylo potvrzeno v roce 1921 Anglo-irskou dohodou. 

(25, s. 221) 

 

V opozici stáli irští emancipovaní katolíci, jejichž cílem bylo obnovení vlastní 

irské státnosti. Ti v Severním Irsku po rozdělení ostrova tvořili menšinu (asi třetinu 

obyvatelstva) a nastalá situace jim byla velmi nepříjemná. Ve 20. letech nabyl 

severoirský konflikt takových rozměrů, že se jednalo téměř o občanskou válku. Během 

nepokojů v letech 1920-1922 zemřelo okolo sta osob. Katolíci v té době ve velkém 

počtu emigrovali do Svobodného irského státu. (18, s. 245-247) Ve 30. letech došlo na 

severu Irska ke krizi spojené s útlumem plátenického i loďařského průmyslu. Velmi 

rychle rostla nezaměstnanost, začala se opět prohlubovat nevraživost mezi katolíky a 
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protestanty a docházelo i k násilnostem. V Belfastu i mimo něj propukaly nepokoje. 

Tato situace trvala až do 40. let, kdy sever Irska začal znovu růst díky rozvoji válečného 

průmyslu. Další vlna násilí přišla v letech 1956-1962, ta se tentokrát týkala diskriminace 

nacionalistů unionisty. (25, s. 220-221)  

4.2  Vývoj politického systému do 70. let 

V letech 1920-1972 bylo Severní Irsko zastupováno ve dvou parlamentních 

shromážděních – v londýnském parlamentu a parlamentu pro Severní Irsko 

„Stormont“
23

. Složení severoirského parlamentu se značně podobalo parlamentu 

britskému. Stormont měl dvě komory – horní a dolní (Senate a House of Commons). Do 

dolní komory bylo původně voleno 52 poslanců poměrným volebním systémem, ten byl 

později změněn na většinový volební systém (opět po vzoru Británie). Volby probíhaly 

v devíti vícemandátových obvodech. Parlament zasedal jen několik měsíců v roce. 

Horní komora se skládala z 26 senátorů, z nichž dva byli starostové měst Belfast a 

Derry. Zbytek senátorů byl volen dolní komorou.  

 

Až do 60. let fungovala politická struktura výše zmíněným způsobem. 

Protestantské obyvatelstvo mělo díky ní zajištěnou většinu v severoirském parlamentu a 

po mnoho let stabilní vládu. Díky silné převaze protestantů v politických strukturách 

docházelo k diskriminaci katolického obyvatelstva. Katolíci se snažili „ovládnout“ 

alespoň města, v nichž měli nad protestanty převahu. Zároveň se odmítali zapojit do 

politického systému Severního Irska a snažili se hledat alternativní způsoby, jakými 

svou situaci zlepšit, což vyústilo v založení tajných ozbrojených skupin, které podnikaly 

teroristické útoky.  

 

Ke zlepšení bezpečnostní situace v Severním Irsku došlo právě až v 60. letech, 

kdy zároveň začalo utužovat vztahy se zbytkem ostrova. Seán F. Lemass v roce 1965 

jako první irský premiér od roku 1925 navštívil Severní Irsko. A severoirský premiér 

Terence O‘Neill se snažil snižovat diskriminaci katolíků a byl k nim vstřícný svými 

symbolickými návštěvami katolických kostelů a dalšími podobnými kroky. Na tyto 

aktivity však reagovala část protestantského obyvatelstva radikalizací, což vedlo ke 

sporům v doposud jednotné protestantské straně s názvem Ulsterská unionistická strana. 
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 Název podle předměstí Belfastu, kde bylo od roku 1932 sídlo této instituce. (17, s. 222) 
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Vnitřní neshody vedly k vytvoření Demokratické unionistické strany v 70. letech. (25, s. 

222-225) 

 

4.3  Troubles 

Na konci 60. let působilo v Severním Irsku hnutí za občanská práva, které 

z počátku pořádalo různé pokojné akce, čímž se snažilo o to, aby byla omezena 

diskriminace katolického obyvatelstva. V čele hnutí stálo Severoirské sdružení pro 

občanská práva
24

. Nejprve byly nejčastějšími akcemi pokojné protestní pochody, které 

však byly napadány protestantskými radikály i policejními jednotkami. Do čela hnutí se 

postavila Skupina za lidovou demokracii, která byla radikálnější. (25, s. 225-226) 

Konflikt mezi katolíky a protestanty se začal více vyhrocovat a přišly i první oběti na 

životech, katolíci byli vyháněni ze svých domovů a domy byly posléze zapalovány. 

Nepokoje se vymkly z rukou jak vládě, tak policejním jednotkám a k uklidnění situace 

musely být využity britské vojenské jednotky.  

 

Katolíci byli do té doby naprosto bez ochrany, a tak příchod Britů uvítali. 

V nejvíc ohrožených oblastech byly mezi katolickými a protestantskými částmi měst 

postaveny zdi s věžemi pro hlídkující vojáky. Strana Fianna Fáil, vládnoucí tehdy 

v republice, vyslala k hranicím s Ulsterem vojenské nemocnice pro uprchlíky. Bylo 

jasné, že protestanté budou muset ustoupit, aby se situace uklidnila a mohly se prosadit 

reformy, díky kterým by postupně končila diskriminace katolíků. (10, s. 76-77) 

  

Konfliktu, který na konci 60. let v Severním Irsku začal se přezdívalo 

„Troubles“. Zemřelo při něm více jak 3.600 lidí a přes 30.000 bylo zraněno (v letech 

1969-2000). Drtivá většina obětí byli neozbrojení civilisté. Takto označené období 

trvalo až do 90. let. (16, s. 894) Konfliktu se účastnily tři strany – Británie se svou 

armádou, figurující zde z pozice moci; irští republikáni, respektive Irská republikánská 

armáda (zastupující katolíky); a loajalistické paravojenské složky Ulsterští bojovníci za 

svobodu
25

 a Ulsterské dobrovolné složky
26

 (zastupující protestanty). Celý svět tento 

dlouhotrvající konflikt chápal jako výsledek nenávisti a sporu mezi katolíky a 

                                                 
24

 Northern Ireland Civil Rights Association 
25

 Ulster Freedom Fighters 
26

 Ulster Volunteers Forces 
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protestanty. Terčem útoků byla i Británie a jejich počet vzrostl v 70. letech. (25, s. 227-

228) 

 

4.4  Vývoj politického systému od 70. let 

Britská vláda byla v době konfliktu nespokojená s jednáním severoirských 

policejních složek, a tak požadovala jejich přesun pod svůj vliv. To se nelíbilo 

severoirské vládě, a tak v roce 1972 rezignoval tehdejší předseda vlády Brian Faulker a 

hned na to byl rozpuštěn parlament. Rok na to byl v Londýně přijat zákon, který zrušil 

samostatnou severoirskou vládu a její pravomoci byly přesunuty do londýnského 

parlamentu. Severnímu Irsku zůstala jen možnost provádění politiky na úrovni místní 

samosprávy. (25, s. 227) 

  

V roce 1973 byla podepsána Dohoda ze Sunningdale, která měla Severnímu 

Irsku znovu zajistit autonomii. Ta dala vzniknout parlamentnímu shromáždění o 78 

členech, jenž bylo strukturováno tak, aby se na moci museli podílet jak zástupci 

katolického, tak i protestantského obyvatelstva. Bylo počítáno také s účastí Irské 

republiky. Dohodu však odmítli i katolíci i protestanté, a tak nově vytvořené 

parlamentní shromáždění vydrželo pouze několik měsíců.  

 

Od května 1974 bylo Severní Irsko opět spravováno Londýnem a bylo tomu tak 

po mnoho dalších let. V roce 1993 byla britským (John Major) a irským (Albert 

Reynolds) předsedou vlády podepsána Deklarace z Downing Street, která předběžně 

stanovila budoucí uspořádání v Severním Irsku. A souběžně byla vyjednána předběžná 

dohoda mezi Johnem Humem (lídr Sociálně demokratické a labouristické strany) a 

Gerrym Adamsem (předsedou strany Sinn Féin) o ukončení násilí v Severním Irsku. 

Výsledkem této dohody bylo zastavení útoků Irské republikánské armády v letech 1994-

1996. (25, s. 233-235) 

 

Začala další příprava autonomie pro Severní Irsko, tentokrát do ní byla zapojena 

i severoirská strana Sinn Féin – pod podmínkou, že dojde k ukončení útoků ze strany 

Irské republikánské armády a k jejímu odzbrojení – a Spojené státy americké. Jako 
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výsledek jednání byla 4. dubna 1998 podepsána Velkopáteční dohoda
27

, která měla 

změnit způsob vládnutí v Severním Irsku a zároveň ústavu Irské republiky. V obou 

částech ostrova tedy byla vypsána referenda a dohoda v nich byla občany schválena. 

(25, s. 237-238) 

 

Dohodou vzniklo severoirské Zákonodárné shromáždění, složené pouze z jedné 

komory. Jejích 108 členů (poslanců) je voleno metodou jednoho přenosného hlasu. 

Každý z kandidátů musí ještě před volbami prohlásit k jaké skupině patří 

(unionisté/republikáni), nebo jestli chce zůstat nezařazený. Shromáždění je po volbách 

rozděleno do dvou skupin bez ohledu na stranickou příslušnost. Důležité otázky musí 

být odsouhlaseny většinou v obou skupinách. Tyto prvky mají zajistit to, aby 

v rozhodovacím procesu nedošlo k výrazné převaze katolíků, nebo protestantů.  Moc 

výkonnou má v rukou vláda složená ze 12 členů, z nichž dva jsou premiér a jeho 

zástupce. 10 zbývajících členů musí být potvrzeno Zákonodárným shromážděním. 

Severní Irsko má samozřejmě stále zastoupení i v londýnském parlamentu, kde mu 

náleží 18 mandátů. Není vyloučeno, aby byl týž člověk členem Zákonodárného 

shromáždění Severního Irska a zároveň londýnské Dolní sněmovny. Do odchodu 

Británie z Evropské unie mělo Severní Irsko také tři poslance v Evropském parlamentu. 

 

Ani období po podepsání Velkopáteční dohody se však neobešlo bez vládní 

krize. V roce 2001 rezignoval tehdejší severoirský premiér (a stejně tak jeho zástupce) 

kvůli prodlevám s odzbrojením IRA. Zákonodárné shromáždění se nebylo schopné 

dohodnout na obsazení obou postů, a tak měly být vypsány nové volby. Protože by 

podle předvolebních průzkumů po volbách byly silnější strany, které nesouhlasily 

s novým systémem rozdělení moci, byla prodloužena lhůta pro sestavení vlády. I přesto 

se to nepodařilo, na jaře 2003 bylo Londýnem shromáždění rozpuštěno a vyhlášeny 

nové volby. Volby dopadly podle toho, jak se předpokládalo již v roce 2001. Byly tedy 

chápány jako odmítnutí Velkopáteční dohody voliči. (25, s. 242-246) 

 

V roce 2005 došlo konečně k dokončení odzbrojení IRA. Násilí v Irsku velmi 

pokleslo, neustalo však úplně. Ještě ten rok došlo k útoku na republikána Roberta 
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McCartneyho členy PIRA
28

(10, s. 203-204), v dubnu 2006 byl zabit Denis Donaldson, 

přední člen strany Sinn Féin. Záležitosti Severního Irska tedy stále zůstávaly pod 

přímou vládou Londýna. V říjnu 2006 byla podepsána Dohoda ze St. Andrews 

předpokládající obnovení stormontského parlamentu, v březnu 2007 se konaly 

parlamentní volby a v květnu 2007 byla obnovena severoirská vláda. (25, s. 247-248) 

 

 

5. Aktuální politická situace v Irsku a v Severním Irsku 

Irsko je republika s Národním parlamentem (Oireachtas) složeným z prezidenta 

(sedmileté volební období) a dvou komor – ze Sněmovny reprezentantů (Dáil Éireann) a 

Senátu (Seanad Éireann) –, jejichž pravomoci a funkce jsou založeny na Ústavě z roku 

1937. (2) 

 

Poslanci volení do Dáilu musí být občané starší 21 let. Volební období je pětileté a 

všeobecné svobodné volby probíhají ve 40 volebních obvodech, z nichž je v každém 

zvoleno 3-5 poslanců. (Jeden poslanec zastupuje 20.000-30.000 obyvatel.) Aktivní 

volební právo má každý irský i britský občan, jenž je registrovaným voličem Dáilu a je 

starší 18 let. V tuto chvíli je ve Sněmovně 158 poslanců. Volební obvody musí být 

přepočítány minimálně jednou za 12 let. (Děje se tak však po každém sčítání 

obyvatelstva, které se koná každých 5 let.) (6) Poslední volby proběhly v roce 2016, 

vyhrála je strana Fine Gael a získala 50 křesel. (1, s. 63) (Celkové výsledky voleb viz. 

Příloha č. 6) 

 

Senát je složen ze 60 členů, z nichž 43 je voleno sborem volitelů, 6 je vybráno ze 

dvou univerzit – National University of Ireland a University of Dublin (Trinity College) 

– z každé po 3 senátorech. Zbylých 11 senátorů je jmenováno premiérem. Na rozdíl od 

poslanců tedy senátoři nejsou přímo voleni, mají také nižší pravomoci. (22) 

 

 

Na začátku tohoto roku (leden 2017) se v Severním Irsku rozpadla vládní koalice. 

V březnu tak proběhly předčasné parlamentní volby, které opět vyhrála Demokratická 

                                                 
28

 Provisional Irish Republican Army = Prozatímní IRA 



   

 

29 

  

unionistická strana. Předvolební kampaň se týkala především brexitu. Strana Sinn Féin 

se obává znovuzavedení hranic mezi Severním Irskem a zbytkem ostrova, DUP má 

oproti tomu strach z opuštění Británie a spojení se s Irskou republikou. V zemi se 

obávají dalších konfliktů mezi protestanty a katolíky.  

 

Strana DUP vyhrála volby již v předešlých volbách, tentokrát byl ale rozdíl ve 

výsledcích těsnější. V regionálním parlamentu získala jen o jedno křeslo více než strana 

Sinn Féin. Strana Sinn Féin však odmítá s DUP nadále spolupracovat, a tak po volbách 

nebyla vytvořena koalice.  

 

Politickou situaci (nejen) v Severním Irsku zhoršil tzv. brexit – odchod Velké 

Británie z Evropské unie. Sinn Féin s ohledem na to, že se severoirští občané vyjádřili 

56% hlasů proti odchodu z EU, zvýšila své snahy o připojení Severního Irska ke zbytku 

ostrova. Největší strach mají z uzavření hranic s Irskem a také z omezení obchodních 

styků se zeměmi EU. DUP se naopak snaží o setrvání ve Velké Británii, a tak vedla 

kampaň proti brexitu. (17)  

 

8. června tohoto roku se budou severoirské volby opakovat, jednání o sestavení 

vlády bude moct trvat až do 29. června. (24) V případě, že by se snad znovu vládu 

nepodařilo sestavit, mohlo by se stát, že bude Severní Irsko opět dočasně spravováno 

britskou vládou. (17) (Celkové výsledky voleb viz. Příloha č. 7) 
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Závěr 

Britsko-irská válka zasáhla již tak velmi napjaté vztahy mezi těmito dvěma 

zeměmi. Po staletích kolonizace stačilo Irům málo k tomu, aby se uchýlili k násilnostem 

na britských občanech. Samotná válka byla jakýmsi vyvrcholením této nevraživosti, 

která byla zajisté vzájemná a plynula nejen z touhy Britů rozšiřovat své území, ale také 

z náboženských rozdílů, které byly stejně významným předmětem sváru. Katoličtí Irové 

byli britskými protestantskými kolonizátory považováni za „divoký“ nevyspělý národ. 

Protestanti byli naopak ti, jenž brali původnímu irskému obyvatelstvu svobodu, 

pozemky, práva a postavení. Dá se říci, že Irové byli „otroky“ ve vlastní zemi.  

 

Jakékoliv omezení, jenž bylo na Iry britskou vládou uvalenou, způsobilo vlny 

nesouhlasu, které se mnohdy přeměnily až v krvavá povstání a boje, při nichž umírali ve 

velkém počtu i civilisté. Tyto situace se neustále opakovaly až do první poloviny 20. 

století. Válka je ohraničena roky 1919-1921, k revolučnímu chování Irů a k bojům ale 

docházelo už před (Velikonoční povstání aj.) a následně i po válce (Občanská válka 

1922-1923). 

 

Osamostatnění se naopak na britsko-irské vztahy konečně vliv pozitivní. 

Uvolňování svazku mezi Irskem a Velkou Británií bylo po roce 1923 postupné a 

poměrně jednoduché, Británie už nedělala Irsku problémy, ani když byla Iry znovu 

vyhlášena republika. Pro Brity byla irská otázka konečně vyřešena a irský 

nacionalismus byl uspokojen. Konflikt se už nekonal, ba naopak, Irům dokonce zůstala 

výsadní práva, které do té doby měli (oproti občanům z jiných zemí) – nestali se 

najednou cizinci. Politická situace se po vyhlášení irské republiky velmi zlepšila, 

představitelé obou zemí se snažili napravovat vzájemné vztahy pokřivené jejich 

předchůdci. Hranice mezi Irskem a Británií zůstala otevřená pro volný pohyb osob. 

Otázka je, jestli bude moci tímto způsobem i po aktuálním odchodu Británie z Evropské 

unie.  

 

Pro Iry republika znamenala konec staletí britské nadvlády, naplnění vlastního 

nacionálního cítění a obnovování zvyků, tradic a jazyka původního obyvatelstva. 

Samozřejmě je společný život s anglickými kolonizátory ve všech těchto ohledech 
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poznamenal a nelze si nevšimnout, že v kultuře mají Británie a Irsko velmi společného, 

ať už se jedná o přejaté recepty, architekturu a mnoho dalšího.  

 

V Severním Irsku docházelo donedávna k teroristickým útokům a stále není 

jasné, zda útoky v této části ostrova skončily, především s ohledem na aktuální 

politickou situaci, která je velmi složitá a pravděpodobně povede k dalšímu konfliktu 

mezi místními katolíky orientovanými na Irsko a probritskými protestanty. Můžeme 

tedy očekávat další zatím nejasný vývoj britsko-irských vztahů, který se bude odvíjet od 

voleb, jež v Severním Irsku proběhnou na začátku června tohoto roku (2017), a od 

reakce nově sestavené vlády na brexit 
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Použité zkratky: 

 

DUP = Democratic Unionist Party / Demokratická unionistická strana 

 

EU = European Union / Evropská unie 

 

IRA = Irish Republican Army / Irská republikánská armáda 

 

PIRA = Provisional Irish Republican Army / Prozatímní irská republikánská armáda 
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