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ÚVOD 

 

Takmer dve stovky kilometrov ostnatého drôtu, zátarás, múrov a územia nikoho, už 

desiatky rokov oddeľujú dve etnické a náboženské skupiny na ostrove. Pravoslávni kresťania 

a grécki Cyperčania na jednej strane a moslimovia a tureckí Cyperčania na strane druhej sa 

napriek veľkému počtu mierových iniciatív a mierových plánov nevedia dohodnúť na 

spoločnom politickom vládnutí a spolunažívaní. Napriek mnohým snahám o zmierenie 

a spoluprácu, obe strany zdôrazňujú svoj etnický pôvod, svoje náboženstvo, vlastnú identitu, 

svoje národné dedičstvo a svoj blízky vzťah k tzv. „materskej krajine“ Grécku a Turecku. 

V tzv. „cyperskom probléme“ zohráva dôležitú úlohu história. Obidve strany majú svoju 

verziu histórie ostrova a ich vnímanie a výklad sú často protichodné. Zameriavajú sa na 

vlastnú slávu, vlastné utrpenie a vlastné zákonné práva. Utrpenie a práva tej druhej strany sú 

ignorované, bagatelizované a prevažujú voči nej predsudky. Dve samostatné historiografie 

prispeli nielen k fyzickej, ale aj k psychickej bariére. 

Pochopenie súčasného cyperského problému nie je možné bez chápania historických 

súvislostí. Vzájomné spolunažívanie oboch komunít začalo počas osmanskej nadvlády (1571 

– 1878), v inej forme pokračovalo počas britskej nadvlády (1878 – 1960), v inej podobe tomu 

bolo počas cyperskej nezávislosti (1960 – 1974) a inú dimenziu dosiahlo po rozdelení 

ostrova (1974 – súčasnosť). Rôzny výklad histórie a účelové používanie historických faktov 

je jednou z rozhodujúcich prekážok pre mierové riešenie problému. 

V snahe získať nestranné vnímanie etnického a náboženského konfliktu na ostrove je 

nevyhnutné skúmať obidva postoje, porovnávať ich a tvoriť akýsi tretí pohľad na problém. 

Vzhľadom na to, že získaný zdroj býva často pod vplyvom etnického náhľadu neobjektívny, 

mnohokrát nie je možné ani zaujať jednoznačný postoj a je nutné uspokojiť sa iba so 

zverejnením pohľadu jednej a druhej strany. Mnohé príklady v tejto publikácii upozorňujú na 

diametrálne odlišný postoj jednej aj druhej strany na tú istú udalosť. 

Autori tejto odbornej monografie sa nesnažili o hľadanie konečnej a jednoznačnej 

pravdy (čo ani nie je možné), ale snažili sa o čo najobjektívnejší a nestranný pohľad na 

zmienený problém. Ich ambíciou bolo poskytnúť čitateľovi prehľadné a relevantné informácie 

o historickom vývoji konfliktu na ostrove a jeho súčasnom stave s dôrazom na jeho politické 

a vojenské dimenzie. Monografia je prioritne určená pre študentov Akadémie ozbrojených síl 

v rámci vysokoškolskej prípravy vo všetkých študijných programoch. Je možné ju využiť aj pri 

vzdelávaní účastníkov odborných a kariérnych kurzov v Akadémii ozbrojených síl. Taktiež je 

použiteľná v oblasti prípravy jednotiek OS SR a to predovšetkým tých, ktoré sa pripravujú na 

pôsobenie v mierovej misii (operácii) UNFICYP.  
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1  VÝCHODISKÁ GRÉCKEJ A TURECKEJ PRÍTOMNOSTI NA OSTROVE 

 

Na ostrove Cyprus sa už od staroveku trvale objavujú znaky gréckej kultúry a gréckeho 

jazyka, preto nie je divu, že ostrov je všeobecne vnímaný ako jednoznačná grécka enkláva 

a historicky je považovaný za grécky ostrov.1 Z historického zhodnotenia však vyplýva, že to 

nie je úplne správne. Cieľom tejto monografie nie je úplná historická analýza ostrova, avšak 

súčasné problémy je potrebné chápať v širších historických dimenziách. Je dôležité chápať 

interné a externé kultúrne a demografické vplyvy, tvorbu gréckej identity, vznik a budovanie 

pravoslávnej cirkvi, vplyvy katolicizmu a vznik tureckej komunity. 

Dejiny Cypru po stáročia ovplyvňovalo niekoľko dôležitých skutočností. Jednou z nich 

je ťažba medi, ktorá tvorila hlavné bohatstvo ostrova. Druhou je jeho výhodná poloha na 

križovatke námorných a obchodných ciest medzi Európou, Áziou a Afrikou. S polohou je 

viazaná aj ďalšia skutočnosť - tvorí predmostie k ázijskej pevnine. Predovšetkým z troch 

zmienených dôvodov sa na ovládnutie ostrova zameral záujem najsilnejších mocností. Bol 

obsadzovaný, kupovaný a predávaný, prevádzaný z jedného vládcu na druhého, bez toho 

aby to niekto niekedy konzultoval s jeho obyvateľmi.2 

 

1.1  Budovanie základov gréckej prítomnosti na ostrove 

Pravdepodobne práve spomínaná meď a výroba bronzu spôsobila v období neolitu 

prílev osadníkov najmä z Palestíny. V tejto súvislosti sa Cyprus stal centrom obchodu 

a významným exportérom spomínaných surovín. Ku koncu bronzovej doby (2500 – 1050 p. 

n. l.) sa na ostrove usadzujú Gréci a tým sa môže hovoriť o „trvalom“ gréckom charaktere 

ostrova.  

Hlavnými príčinami príchodu Grékov na ostrov bol koniec vojny o Tróju a zánik 

Chetitskej ríše čo malo za následok veľké sociálno-politické turbulencie v regióne a značné 

populačné pohyby smerom na západ. Práve migrácia Mykénskych Grékov, ktorí sa rozhodli 

usadiť na Cypre, poznačila kultúru populácie ostrova natoľko, že tá sa vyvíjala v gréckom 

duchu. Ich zásluhou sa vytvorili mnohé mestské štáty, z ktorých dominovali Salamis 

a Pafos.3 

V ďalšom období (1050 – 333 p. n. l.) bola grécka kultúra ovplyvňovaná vonkajšími 

udalosťami. Prvou vlnou „cudzieho“ vplyvu boli Feničania, ktorí unikali pred Asýrčanmi. 

Obzvlášť ich zásluhou sa z východu začiatkom 4. storočia p. n. l. dostali na Cyprus moderné 

                                                 
1
 PANTELI, S. A New History of Cyprus: From ... 1996, s. 15. 

2
 YALINCAK, H. Understanding the Cyprus Problem ... 2009, s. 3. 

3
 MALLINSON, W. Cyprus. A historical overview.  2011, s. 9. 
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poľnohospodárske metódy, vznikali niektoré obchodné centrá a od nich bolo prevzaté 

písmo.4 Neskôr sa jednotlivé mestské štáty na Cypre postupne dostávali pod nadvládu 

Asýrčanov, neskôr Egypťanov, a potom Peržanov. Napriek ich nadvláde, grécke kultúrne 

vzory naďalej na ostrove dominovali. 

V roku 333 p. n. l. bola perzská nadvláda v súvislosti s ťažením Alexandra Veľkého 

proti Perzskej ríši ukončená. Pád Perzskej ríše predznamenal Ptolemaiovskú5 nadvládu na 

Cypre v rokoch 294 – 58 p. n. l.. Počas nej bolo zrušených desať cyperských kráľovstiev 

a po prvýkrát môžeme hovoriť o unitárnom štátnom útvare na ostrove. Život v helenistickom6 

Cypre sa niesol v duchu  politickej stability, prekvitania umenia, rozvoja filozofie a medicíny.7 

Posledná fáza Ptolemaiovskej nadvlády so sebou prináša rímsku intervenciu na ostrov. 

Tá viedla v rokoch 58 – 38 p. n. l. k jeho prvej rímskej okupácii a následne k jeho konečnému 

ovládnutiu v roku 30 p. n. l.8 Počas nadvlády Rímskej ríše prišli v roku 45 n. l. na ostrov 

apoštoli Pavol a Barnabáš v sprievode evanjelistu Marka a priniesli kresťanstvo. Počas svojej 

návštevy zorganizovali na ostrove cirkev a ustanovili biskupov. Apoštol Barnabáš, zakladateľ 

cirkvi na ostrove, sa neskôr na rodný Cyprus vrátil, ale čakalo ho veľké sklamanie. Jeho 

židovskí krajania kresťanstvo odmietli, svätca prenasledovali a zabili. Až v roku 477 bol 

neďaleko Salamisu vybudovaný kláštor sv. Barnabáša na pamiatku nájdenia svätcovho tela 

a prinesenia kresťanstva na Cyprus. Kláštor a hrob sv. Barnabáša je dodnes zaujímavou 

archeologickou destináciou a vzácnym pútnickym miestom pravoslávnych veriacich.9 

 

1.2  Byzantská éra 

Po rozdelení Rímskej ríše pripadol Cyprus ako provincia pod (Východnú) Rímsko-

byzantskú ríšu. V byzantskej ére (v rokoch 330 – 1191 n. l.) sa Cyprus stále vyvíjal (podobne 

ako zvyšok helénskeho sveta) pod vplyvom gréckej kultúry. Kresťanské náboženstvo na 

                                                 
4
 ÇALIŞKAN, M. The Development of Inter-Communal Fighting in Cyprus: 1948-1974. 2012, s. 14. 

5
 Ptolemaiovci - kráľovská rodina, ktorá vládla helenistickému Egyptu po smrti Alexandra Veľkého 
v roku 323 r. n. l.. Ich meno je odvodené od Ptolemaia, jedného z generálov Alexandra Veľkého, 
ktorý sa v roku 305 r. n. l. vyhlásil za kráľa Ptolemaia I. Egypťania rýchlo prijali Ptolemaiovcov ako 
nástupnícky rod faraónov. Najznámejšou panovníčkou z tohto rodu bola Kleopatra VII., ktorej 
samovraždou v roku 30 n. l. sa skončila vláda Ptolemaiovcov v Egypte. Po jej smrti sa z Egypta stala 
provincia Rímskej ríše. 

6
 Helenizmus (Hellen - Grék) - dejinná a kultúrna epocha, obdobie starovekých dejín východného 
Stredomoria a Prednej Ázie. Začala vládou macedónskeho panovníka Filipa II. a následne jeho syna 
Alexandra Veľkého. Pokračovala v nástupníckych štátoch až do roku 30 n. l. kedy stratil svoju 
samostatnosť posledný helenistický štát (ptolemaiovský Egypt). Vzdelanosť, umenie, hodnoty 
a životný štýl starých Grékov prijímal rad národov a súčasne ho obohacoval o domáce tradície. 

7
 MALLINSON, W. Cyprus. A historical overview.  2011, s. 11. 

8
 Pax Romana („rímsky mier“) - stav relatívneho pokoja v oblasti Stredozemného mora. Ríša 
ochraňovala a vládla jednotlivým provinciám, pričom dovoľovala každej vytvoriť si a spravovať svoje 
vlastné zákony za podmienok, že bude Rímu platiť dane a dovolí rímsku vojenskú kontrolu svojej 
provincie. 

9
 ŠVERHA, S. Cyprus história a odkazy. 2008, s. 17 – 18. 
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ostrove sa kreovalo pod zvrchovanosťou gréckej pravoslávnej cirkvi. Bolo to obdobie, 

v ktorom boli postavené mnohé kláštory a kostoly. Niektoré z nich vydržali až dodnes, iné 

boli neskôr vplyvom rôznych udalostí zničené, alebo prebudované.10 

Získanie cirkevnej samosprávy11 na Cypre v roku 488 n. l. sa stalo dôležitým 

momentom, ovplyvňujúcim život na ostrove. Byzantský cisár Zeno, udelil pravoslávnej cirkvi 

na Cypre nezávislosť a samovládu12 vrátane možnosti voliť si vlastného vodcu – 

arcibiskupa.13 Arcibiskupovi priznal tri dôležité cirkevné výsady - podpisovať sa červeným 

atramentom, počas cirkevných obradov nosiť purpurový plášť, nosiť cisárske žezlo.14 Táto 

skutočnosť znamenala počiatok jedinečnej tradície zodpovednosti cirkvi za politické 

záležitosti ostrova. 

Počas tohto obdobia boli obyvatelia ostrova opakovane až do polovice 10. storočia 

nútení odrážať výpady arabských kmeňov. Do diania na ostrove svojimi aktivitami a rôznou 

spleťou vlastníckych vzťahov zasahovali aj križiaci a templárski rytieri. 

Grécko-cyperskí historici tvrdia, že práve byzantské obdobie zjednotilo Cyprus so 

zvyškom gréckeho sveta a že to bolo poslednýkrát kedy bol Cyprus súčasťou gréckeho 

štátu. Nesmieme zabúdať, že po roku 1191 bol Cyprus oddelený od byzantského helenizmu 

a cyperské inštitúcie, s výnimkou náboženských a vzdelávacích, už nikdy neboli totožné 

s tými gréckymi.15 Po ukončení byzantskej éry čakal Cyprus iný historický vývoj. 

 

1.3  Franské obdobie 

Tým, že ostrov v roku 1192 kúpil franský križiak Guy de Lusignan začalo tzv. franské 

obdobie (1192 – 1489). V tomto takmer 300 ročnom období bol do života na ostrove 

zavedený feudálny systém a zriadená rímsko-katolícka cirkev. Cyprus16 bol síce nezávislý, 

ale miestna grécka populácia bola znížená na postavenie poddaných (iba bohatší obchodníci 

boli klasifikovaní ako plnoprávni občania). Nemala takmer žiaden vplyv na verejné záležitosti 

a v podstate iba bojovala za udržanie pravoslávia. Rímsko-katolícka cirkev postupne 

získavala dominantné postavenie, oslabujúc tak dovtedajší vplyv gréckej pravoslávnej cirkvi. 

Ekonomika na ostrove vďaka pôsobeniu obchodníkov z územia dnešného Talianska (Amalfi, 

                                                 
10

 ŠVERHA, S. Cyprus história a odkazy. 2008, s. 10 – 43.  
11

 Autocefalos - nezávislá patriarchálna autorita používaná najmä vo východných národných cirkvách. 
12

 Bolo vytvorených päť samospráv grécky hovoriacej pravoslávnej cirkvi - Ekumenický patriarchát 
v Konštantínopole, patriarchát v Alexandrii, Antiochii a v Jeruzaleme, a cirkev na Cypre. 
(Ekumenický patriarchát v Konštantínopole je považovaný za prvý medzi rovnými. Cirkev v Aténach 
bola uznaná až v roku 1850.) 

13
 Arcibiskup – titul, ktorý vyjadruje istú formu riadenia ostatných biskupov v príslušnej cirkvi. 

14
 Tieto privilégia platia až dodnes. 

15
 ÇALIŞKAN, M. The Development of Inter-Communal Fighting in Cyprus: 1948-1974. 2012, s. 15. 

16
 Križiacke cyperské kráľovstvo. 
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Janov, Pisa, Benátky, ...) rozkvitala. A to aj v dobe, keď Osmanskej ríši17 podľahol 

Konštantínopol, osmanskí Turci začali ohrozovať Európu a už si podmanili aj pevninské 

Grécko a Balkán. 

 

1.4  Benátska nadvláda 

Benátčania, ako námorná mocnosť vtedajšej doby, mali veľký záujem o ovládanie tak 

strategicky dôležitého ostrova akým bol Cyprus. Ich obchodný a politický tlak sa presadil voči 

umierajúcej Lusignanskej dynastii a voči svojim konkurentom z Pisy a Janova (Janov 

dokonca niekoľko rokov ovládal Famagustu). Cyprus sa postupne pretransformoval 

z franského pevného feudalizmu do nadvlády mocnej benátskej ríše, pod ktorú spadal 

v rokoch 1489 – 1571. Niektorí historici hovoria, že Cyperčania „unikli zo zovretia psa, aby 

padli do zovretia leva“.18 

Benátčania uplatňovali počas svojej vlády na Cypre európsky štýl feudalizmu, ktorý 

prevzali z predchádzajúceho obdobia. Bežní miestni obyvatelia boli zaťažení vysokými 

daňami a ďalšími povinnosťami a život bol pre nich plný útrap. Pod vplyvom vtedajšej 

„západnej katolíckej politiky“19 bola miestna populácia vystavená nátlaku konvertovať na 

katolícku vieru.  

Pri popisovaní zmienených skutočností sa aj grécko-cyperskí aj turecko-cyperskí 

historici odvolávajú na zápisky cestovateľa Martina von Baumgartena, ktorý navštívil Cyprus 

v 16. storočí ešte pred tým, než ho ovládli osmanské vojská.20 Dochádza však k diametrálne 

odlišnému chápaniu ním uvádzaných súvislostí. Grécko-cyperskí historici pripúšťajú, že 

benátska nadvláda priniesla obyvateľom ostrova určitú mieru ekonomického strádania, avšak 

vnútorné i vonkajšie podmienky boli priaznivé na zdvojnásobenie miestnej populácie.21 

Z iných zdrojov sa dozvedáme, že počas vlády Benátčanov populácia ostrova poklesla na 

niečo viac než 200 tisíc obyvateľov, pričom sa skladala takmer výhradne z grécky 

hovoriaceho obyvateľstva.22 

Cyprus sa počas benátskej nadvlády stal jednou z najdôležitejších kresťanských bášt 

vo východnom Stredomorí. Obdobie franskej a benátskej nadvlády23 priviedlo Cyprus do 

                                                 
17

 Osmanská ríša – na Slovensku kodifikovaný tvar. Označenie má základ v osmanskej dynastii z 13. 
storočia a hovoríme o tzv. osmanských Turkoch. Iné názvy Otomanská ríša, Turecký sultanát,  
Vysoká porta. Často sa toto obdobie označuje za otomanskú nadvládu (z anglického základu) alebo 
tureckú nadvládu (z vyššie uvedeného dôvodu). 

18
 ÇALIŞKAN, M. The Development of Inter-Communal Fighting in Cyprus: 1948-1974. 2012, s. 16. 

19
 Tzv. „unitarizmus“ – svätá stolica odmietala sektárske delenie a uznávala iba katolícku cirkev. 

20
 SMILDEN, J. E. Histories of Cyprus. The Disputed Years of Ottoman Rule, 1571–1878. 2007, s. 19. 

21
 MALLINSON, W. Cyprus. A historical overview.  2011, s. 14. 

22
 YALINCAK, H. Understanding the Cyprus Problem ... 2009, s. 4. 

23
 Niekedy súhrnne označované za latinské obdobie. 
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priameho vzťahu so západným katolíckym svetom a moslimským orientom. Najmä benátska 

prítomnosť zdôraznila jeho geopolitický význam pokiaľ ide o obchodné vzťahy s Východom. 

Je príznačné, že zmienené obdobie znamenalo obohatenie cyperského architektonického 

dedičstva. Ako príklad môže poslúžiť napr. hrad Kantara ako aj opevnenia v Nikózii 

a Famaguste. Opevnenie v Nikózii dodnes predstavuje dôležitý architektonický prvok, ktorý 

dominantne vymedzuje historické centrum mesta. Obdobné charakteristiky má aj opevnenie 

vo Famaguste. 

 

    

Obrázok 1 Benátske opevnenie Nikózie na historickej mape
24

 a v súčasnosti
25

 

 

Vzťahy medzi Benátkami a Osmanskou ríšou neboli jednoznačné. Niekedy boli 

spojenci a niekedy protivníci. S postupujúcim šestnástym storočím osmanská expanzia na 

západ pokračovala a bolo len otázkou času, kedy bude napadnutý aj Cyprus. Vzhľadom na 

osmanskú hrozbu, Benátky investovali nemalé prostriedky do budovania ostrova. Stabilitu 

ostrova v podstate narušovalo iba ťažkopádne presadzovanie teológie rímsko-katolíckej 

cirkvi voči pravoslávnemu kresťanstvu a jeden osmanský nájazd na Limassol.26 

Konflikty medzi obomi rivalmi - Benátky a Osmanská ríša - sa stupňovali dlhšiu dobu. 

O osude ostrova bolo rozhodnuté, keď sa v Osmanskej ríši dostal k vláde Selim II., známy 

ako dobyvateľ Cypru. Sultán si uvedomoval strategickú polohu ostrova a taktiež mu prekážali 

maltskí a benátski piráti, ktorí napádali osmanské lode, pričom často nachádzali útočisko na 

Cypre. Sultána navyše navštívili dvaja vyslanci z Cypru so žiadosťou o pomoc. Je zaujímavé, 

že vtedajší Cyperčania nepovažovali Osmanov za hrozbu a v ich požadovanom príchode na 

ostrov videli spôsob, ako sa zbaviť benátskej nadvlády. Údajne až 50 000 miestnych 

nevoľníkov bolo pripravených podporiť osmanské ťaženie.27 

                                                 
24

 Zdroj: http://en.wikipedia.org/wiki/File:Nicosia_by_Giacomo_Franco.jpg 
25

 Zdroj: http://www.eusa.eu/en/news&showNews=934&sso=done 
26

 MALLINSON, W. Cyprus. A historical overview.  2011, s. 15. 
27

 SMILDEN, J. E. Histories of Cyprus. The Disputed Years of Ottoman Rule, 1571–1878. 2007, s. 21. 
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Obrázok 2 Benátky, Cyprus a Osmanská ríša v roku 1570
28

 

 

Dianie na ostrove v rokoch 1570 a 1571 malo pre nasledujúce obdobie rozhodujúci 

vplyv. V roku 1570 bolo ako prvé ovládnuté prístavné mesto Limassol, po šesťtýždňovom 

obliehaní padlo hlavné mesto Nikózia a nasledujúci rok po takmer jednoročnom obliehaní 

padlo aj dôležité prístavné mesto Famagusta. Benátčania boli proti drvivej osmanskej 

prevahe bezmocní.29 Ich sily boli v porovnaní s osmanskou inváznou flotilou veľmi malé 

a miestni ostrovania im poskytovali len malú, alebo žiadnu podporu. 

 

 

Obrázok 3 Historická mapa zachytávajúca dobýjanie ostrova v roku 1571
30

 

                                                 
28

 Zdroj: http://eq-ot.blogspot.sk/2010/06/context-ottoman-venetian-wars-1570-1573.html 
29

 Pomer síl je možné dedukovať aj z historickej mapy, ktorú vypracoval maliar Balthasar Jenichen. 
30

 Zdroj: http://www.famagusta.org.cy/default.asp?id=399 
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Kapituláciou Benátčanov prešiel Cyprus pod celkovú osmanskú nadvládu a z ich strany 

nasledovalo uplatňovanie politiky upevňovania svojej moci.  

V turecko-cyperskej historiografii sa rok 1570 popisuje ako príchod mierových 

záchrancov. V grécko-cyperskej historiografii sa však hovorí o vpáde násilných okupantov 

a nasledujúce obdobie pod osmanskou nadvládou je prezentované ako „tristo temných 

rokov“ a gréckeho utrpenia. Grécko-cyperskí historici tvrdia, že osmanské dobytie ostrova 

znamenalo koniec utrpenia pod európskou nadvládou a začiatok úplnej chudoby v ére 

orientálneho despotizmu.31 

 

 

Obrázok 4 Historická mapa zachytávajúca dobýjanie Famagusty v roku 1571
32

 

 

1.5  Príchod Turkov na ostrov 

Zásadným opatrením zo strany Osmanskej ríše po roku 1571 bolo osídľovanie ostrova 

novými osadníkmi. Tak ako sa rozdielne vníma v grécko-cyperskej a turecko-cyperskej 

historiografii osmanské ovládnutie Cypru, tak sa rozdielne vníma aj príchod spomínaných 

osadníkov. 

Grécko-cyperskí autori označujú túto politiku osídľovania za kolonizáciu a do istej miery 

islamizáciu a poturčovanie. Hovoria o zámernej manipulácii s demografickou rovnováhou 

                                                 
31

 SMILDEN, J. E. Histories of Cyprus. The Disputed Years of Ottoman Rule, 1571–1878. 2007, s. 23. 
32

 Zdroj: http://www.famagusta.org.cy/default.asp?id=399 



15 

ostrova s cieľom vytvoriť v miestnej populácii turecké zastúpenie. Moslimskí osadníci 

nezmenili iba pomery v populácii Cypru, ale taktiež priniesli svoje odlišné turecké kultúrne 

dedičstvo, rodinné tradície a islamskú vieru. To považujú za veľký problém neskorších rokov, 

ktorý pretrváva dodnes. 

Turecko-cyperskí autori prezentujú názor, že osadníci prišli na ostrov, ktorý bol riedko 

osídlený a bolo tu príliš málo ľudí potrebných na kultiváciu úrodnej pôdy. Počet obyvateľov 

na ostrove pred príchodom Osmanov poklesol v dôsledku katastrof, chorôb, rozšíreného 

pirátstva a benátskeho vládnutia.33 Navyše mnohí katolíci boli po porážke Benátčanov 

vyhnaní, mnohí pravoslávni Gréci boli v dôsledku vojny zabití a mnohí z ostrova ušli. Na 

podporu svojho tvrdenia uvádzajú, že v roku 1572 urobili osmanskí vládcovia všeobecné 

sčítanie obyvateľstva a majetku, z ktorého vyplynulo, že 76 dedín bolo úplne opustených 

a že pôda vhodná na poľnohospodárske účely ležala ladom.34 

Turecko-cyperským tvrdeniam o nedostatku obyvateľstva na ostrove sa dá veriť. Ale 

môžeme diskutovať o tom čo bolo skutočným dôvodom osmanskej politiky osídľovania 

Cypru. Jednalo sa o osídlenie ostrova po poklese populácie, alebo to bolo vedomé úsilie 

zmeniť etnickú a náboženskú rovnováhu v prospech Turkov/moslimov na úkor 

Grékov/pravoslávnych kresťanov?35 

Politika obnovy populácie na Cypre bola riadená úradmi v Istanbule,36 pričom na jej 

realizáciu bol 21. 09. 1572 vydaný dekrét. V jeho obsahu bola stanovená povinnosť presídliť 

na ostrov každú desiatu domácnosť zo štyroch osmanských provincií v Anatólii. Z obsahu 

dekrétu je zjavné, že sa nejednalo o dobrovoľné presídlenie. Pre presídlených v ňom bolo 

striktne stanovené, že sa nesmú vrátiť, a ak tak urobia budú silou donútení ísť tam opäť. Už 

začiatkom roku 1581 bolo presídlených 12 000 rodín.37 Z iných zdrojov sa dozvedáme, že sa 

jednalo o asi 30 000 Turkov38 a že v roku 1598 bola politika presídľovania z Anatólie 

ukončená.39 

                                                 
33

 JENNINGS, R. C. Christians and Muslims in Ottoman Cyprus and the Mediterranean... 1993, s. 212. 
34

 SMILDEN, J.E. Histories of Cyprus. The Disputed Years of Ottoman Rule, 1571–1878. 2007, s. 31. 
35

 S označovaním obyvateľov ostrova Cyprus ako Cyperčania sa začalo až hodne neskôr. Občas sa 
stretneme s pojmom Cyprioti čo je skomolenina a poslovenčené anglické označenie Cypriots. 
V tomto období sa obyvatelia ostrova nenazývali Cyperčania či tureckí Cyperčania a grécki 
Cyperčania. Označovali sa ako moslimovia a kresťania. Po Gréckej vojne za nezávislosť (po roku 
1820) sa mnohí grécki Cyperčania začali označovať za Grékov. Obdobne sa mnohí tureckí 
Cyperčania začali po vzniku Tureckej republiky v roku 1923 označovať za Turkov. 

36
 Sürgün (od slovesa sürmek = premiestniť) - presun populácie, alebo presídlenie. Tzn. pohyb veľkej 
skupiny ľudí z jedného regiónu do druhého, často formou nútenej migrácie na základe štátnej politiky 
alebo medzinárodnej správy a najčastejšie na základe etnického pôvodu, alebo náboženstva. 
Osmanská ríša používala nútené presídľovanie obyvateľstva ako nástroj na zmenu etnických 
a náboženských pomerov na ňou spravovanom území. 

37
 SMILDEN, J. E. Histories of Cyprus. The Disputed Years of Ottoman Rule, 1571–1878. s. 31. 

38
 YALINCAK, H. Understanding the Cyprus Problem ....2009, s. 4. 

39
 JENNINGS, R. C. Christians and Muslims in Ottoman Cyprus and the Mediterranean... 1993, s. 197. 
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Je zrejmé, že samotný osmanský sultán a samozrejme, že aj cyperský guvernér mali 

záujem, aby Cyprus prosperoval. Medzi osadníkmi, ktorým bolo nariadené presídliť sa 

z Malej Ázie na ostrov, boli remeselníci z miest a roľníci z vidieka a po dobu dvoch rokov boli 

oslobodení od daní.  

V zmienenom dekréte bolo stanovené, že sa má jednať o ľudí, ktorí sú z nejakého 

dôvodu v ťažkej pozícii, alebo majú zlú povesť. Doslovne bolo stanovené, že na ostrov budú 

zaslaní ľudia, ktorí žijú na jalových, skalnatých, strmých miestach, ktorí majú núdzu o pôdu, 

ktorí sú známi svojimi nezákonnými aktivitami, ktorí nie sú registrovaní v miestnom 

obchodnom registri, ktorí za bývanie platia nájomné, ktorí majú dlhodobé pozemkové spory, 

ktorí z vidieka odišli do miest a sú bez zamestnania. Dekrét však taktiež presne stanovoval 

konkrétne profesie obchodníkov a remeselníkov, ktorými sa má ostrov osídliť.40 

Z takto presne stanoveného rozpisu je zrejmé, že osídľovanie bolo (aspoň teoreticky) 

ekonomicky premyslené a nič v jeho texte nenasvedčuje tomu, že by sa sledovala politika 

poturčovania a islamizácie ostrova tak, ako to tvrdia grécko-cyperskí historici. Turecko-

cyperskí historici dokonca tvrdia, že medzi zmienenými osadníkmi boli aj kresťania – 

väčšinou Gréci, ktorí pôvodne žili v Anatólii. Evidentne však osadníci boli väčšinou Turci.41 

Osídľovanie ostrova neovplyvňovala iba presídlená pôvodná turecká/moslimská 

populácia. Okrem osadníkov sa k tureckému zastúpeniu radilo aj asi 3 – 4 tisíc osmanských 

vojakov a dôstojníkov, ktorí sa podieľali na dobytí Cypru a už ostali na ostrove. Tí spadali do 

rôznych kategórií (Janičiar,42 Sapahi,43 Zaptie44) a prednostne patrili do vládnuceho 

segmentu na ostrove.45 Niektorí z nich si na Cyprus priviedli svoje rodiny, zatiaľ čo iní sa 

oženili s miestnymi ženami.46 

Zmienené obdobie taktiež poskytlo priestor na návrat tých, ktorí sa z rôznych dôvodov 

pred príchodom Osmanov z ostrova odsťahovali, alebo utiekli a taktiež tých, ktorí tak urobili 

počas hektických rokov 1570 a 1571. Spomína sa asi 35 kresťanských rodín, ktoré sa vrátili 

z exilu v Benátkach. Zaručoval im to už spomínaný dekrét z roku 1572, v ktorom bolo 

uvedené, že ich pôvodné práva budú obnovené.47 

                                                 
40

 SMILDEN, J.R. Histories of Cyprus. The Disputed Years of Ottoman Rule, 1571–1878. 2007, s. 33. 
41

 SMILDEN, J.R. Histories of Cyprus. The Disputed Years of Ottoman Rule, 1571–1878. 2007, s. 34. 
42

 Janičiar (yeni çeri = nový vojak) - príslušník sultánovej elitnej stráže. Zväčša to boli Gréci 
a Slovania, ktorí boli od malých detí vychovávaní v moslimskej viere a prešli intenzívnym vojenským 
výcvikom. 

43
 Sipahi - príslušník ťažkej jazdy. Etnicky sa jazda skladala len z Turkov a moslimov. 

44
 Zaptie (alebo Zapitie) – príslušník miestnej polície v osmanskej administratíve. 

45
 ÇALIŞKAN, M. The Development of Inter-Communal Fighting in Cyprus: 1948-1974. 2012, s. 20. 

46
 SMILDEN, J.R. Histories of Cyprus. The Disputed Years of Ottoman Rule, 1571–1878. 2007, s. 31. 

47
 SMILDEN, J.R. Histories of Cyprus. The Disputed Years of Ottoman Rule, 1571–1878. 2007, s. 35. 
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Príchod osadníkov z Anatólie na Cyprus podlieha širokej diskusii. Grécko-cyperskí 

historici vidia osmanskú politiku osídľovania v zápornom zmysle a popisujú ju ako jedno 

z nespravodlivých opatrení proti Grékom, žijúcim na Cypre. Za krivdu považujú skutočnosť, 

že pôvodní kresťanskí obyvatelia sa museli o ostrov podeliť s novými etnickými 

a náboženskými skupinami. Turecko-cyperskí historici na vec pozerajú úplne inak, keďže 

Turci medzi týmito osadníkmi boli vlastne ich etnickí predkovia. Logicky teda, vnímajú 

príchod osmanských osadníkov pozitívne. 

Obidve strany sa zhodujú v tom, že ostrov mal nedostatok obyvateľstva, ale 

rozchádzajú sa v tom, aké zámery mal sultán s presídlením obyvateľov z Anatólie na ostrov. 

Jedna strana tvrdí, že sa jednalo o snahu zvýšiť počet obyvateľstva a tým využiť potenciál 

ostrova a druhá strana tvrdí, že sa jednalo o zámerné poturčovanie a islamizáciu. 

 

1.6  Osmanská nadvláda 

Obdobie osmanskej nadvlády na Cypre v rokoch 1571 – 1878 zohráva jedno 

z najdôležitejších období, ktoré má rozhodujúci vplyv na súčasný stav na ostrove. 

Osmanskými Turkami uplatňované zásadné opatrenia počas ich 307 ročného riadenia 

ostrova mali dlhodobý účinok, a to aj po ukončení ich nadvlády.  

Práve toto obdobie je z pohľadu histórie asi najdôležitejším aspektom pre chápanie 

súčasného cyperského problému48 a práve toto obdobie je na gréckej a tureckej strane 

diametrálne odlišne vykladané. Z rôzneho výkladu histórie často pramení aj dôvod prečo 

stále pretrvávajú prekážky pre mierové riešenia konfliktu. Na obidvoch stranách sa účelovo 

využívajú rozdielne argumenty a vôbec nedochádza ku snahe pochopiť historické východiská 

tej druhej strany. 

Je logické, že Osmanská ríša  po ovládnutí ostrova na ňom zaviedla svoj systém 

spravovania.49 Jeho účinky by sa dali prirovnať k revolúcii, ale revolúcii riadenej zvonku. 

V prvom rade benátska vládnuca garnitúra bola zrušená a prenasledovaná. Jej feudálne 

majetky boli zhabané a pridelené domácim pravoslávnym kresťanom a novo prichádzajúcim 

moslimom. V ďalšom, osmanský režim uznal pravoslávnu cirkev ako jedinú legitímnu 

kresťanskú inštitúciu na ostrove. Feudálna šľachta bola nahradená duchovnou silou cirkvi 

a osmanskou vojenskou oligarchiou.50 

Ostrov spravovala Rada guvernérov. V jej čele bol guvernér (vždy Turek a moslim) 

a obvykle štyria správni vysokí úradníci (tiež Turci a moslimovia). Ďalej tu bol mufti - osoba 

                                                 
48

 SMILDEN, J.R. Histories of Cyprus. The Disputed Years of Ottoman Rule, 1571–1878. 2007, s. 2. 
49

 Viac-menej rovnaký systém ako vo všetkých provinciách Osmanskej ríše. 
50

 ÇALIŞKAN, M. The Development of Inter-Communal Fighting in Cyprus: 1948-1974. 2012, s. 18. 
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s najvyššou moslimskou autoritou z moslimských armádnych dôstojníkov s vyššou 

hodnosťou a pravoslávny cyperský arcibiskup. 

Radu dopĺňal dragoman (tlmočník), ktorý fungoval ako spojovací článok medzi štátom 

a ľuďmi. Bol vždy kresťan a obvykle to bol grécky Cyperčan. Bol volený biskupmi a ďalšími 

významnými osobnosťami gréckej komunity na Cypre a mal blízky vzťah k pravoslávnym 

duchovným na Cypre. Spoločne s arcibiskupom zodpovedal za vyberanie daní od gréckych 

Cyperčanov a priamo komunikoval so sultánom v Istanbule. Moslimským šéfom 

spravodlivosti bol Turek a predstavoval najvyššiu právnu autoritu. Medzi moslimami 

uplatňoval zákon šaría a zaoberal sa trestnými prípadmi moslimov aj kresťanov. Pre prípady 

občianskeho a rodinného práva grécko-cyperskej populácie bola autoritou grécka 

pravoslávna cirkev.51 Z uvedeného vyplýva, že vedenie pravoslávnej cirkvi a kresťanský 

tlmočník boli súčasťou osmanského systému nadvlády. 

Dôležitým momentom bolo zavedenie jedného zo zásadných opatrení Osmanskej ríše 

na ostrove (tak ako to robili aj inde) tzv. „Millet systému“.52 Pravoslávny arcibiskup so svojim 

duchovenstvom znovu získal silné postavenie v spoločnosti a súčasne sa stal politickým aj 

duchovným vodcom gréckych Cyperčanov. Toto opatrenie umožnilo pravoslávnej 

kresťanskej cirkvi vstať z popola a skoncovať s predchádzajúcimi perzekúciami 

rímskokatolíckej cirkvi voči grécky hovoriacim kresťanom. Od neho sa odvíjalo aj povolenie 

na opravu starých a výstavbu nových kostolov. Súčasne mala cirkev právo zdaniť svojich 

farníkov a udeľovať súdne rozhodnutia v občianskych a náboženských záležitostiach. 

Pravoslávna cirkev prešla zásadným prerodom, keď sa z pozície „úbožiaka“ počas benátskej 

nadvlády zmenila na rozhodujúci prvok spoločnosti čo platí až dodnes.53 

Stavali na tradícii, ktorá vznikla v roku 488 n. l., keď bola deklarovaná nezávislosť 

a samovláda pravoslávnej cirkvi na Cypre. Jej úpadok naopak začal, keď ostrov v roku 1191 

ovládol kráľ Richard - Levie srdce a pravoslávna cirkev bola postupne potláčaná katolíckou 

cirkvou. Jej úpadok vyvrcholil v roku 1260, keď bola katolícka cirkev vyhlásená za oficiálnu 

cirkev na ostrove (Bulla Cypria). Od vyhlásenia tejto buly nebol zvolený žiaden arcibiskup, 

mnohé pravoslávne kostoly a kláštory boli zabavené a kňazi žili v zúfalej chudobe. To 

skončilo keď v roku 1571 ovládli ostrov Turci. Benátčania, nepriatelia Osmanskej ríše, 

predstavovali katolícku cirkev a po ich porážke boli ich kostoly zmenené na mešity, alebo 

používané ako stajne. Niektoré z nich však Turci odovzdali gréckej pravoslávnej komunite. 
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Grécko-cyperská pravoslávna cirkev je jednou z najstarších nezávislých 

a samosprávnych zložiek pravoslávnej východnej cirkvi. Je označovaná za priekopníka 

gréckeho nacionalizmu a ašpirácií na slobodu počas tristoročného útlaku. Silné postavenie 

cirkvi bolo dané tým, že obyčajní grécki Cyperčania vnímali cirkev ako ochrancu 

a dobrodinca grécko-cyperskej populácie. Práve preto rešpektovali najvyššie duchovenstvo 

a budoval sa pocit spolupatričnosti k cirkvi. Paradoxne osmanskou nadvládou jej sila 

zásadným spôsobom narástla. Cez ňu si grécke obyvateľstvo realizovalo samosprávu 

a spravovalo si svoje sociálne, vzdelávacie a náboženské záležitosti. Práve tento systém 

skutočne upevnil súdržnosť populácie gréckeho etnika.54 

Obyvateľstvo bolo v podstate rozdelené do dvoch kategórií: praví veriaci – moslimovia, 

a „zimmis“ - nemoslimovia. Nemoslimovia boli rozdelení na pravoslávnych kresťanov, 

Arménov, katolíkov, židov, atď.55  

Podľa niektorých autorov, práve takéto delenie neviedlo k mierovému spolužitiu, ale 

rozvíjalo oddelený život a oddeľovalo zvyky a obyčaje predovšetkým do dvoch skupín čo 

muselo zákonite viesť k etnickej a náboženskej nevraživosti. Zdôrazňujú, že sa nevytvorila 

občianska cyperská komunita, ale kreovala sa duálna spoločnosť a náboženská identita bola 

významným faktorom kolektívnej identifikácie jednotlivca. To so sebou prinášalo 

identifikovateľné kultúrne charakteristiky gréckych a tureckých etnických skupín najmä 

prostredníctvom ich jazykov.56 

Riadiaci systém viedol k tomu, že etnické delenie malo vplyv na zaraďovanie moslimov 

do administratívneho a bezpečnostného aparátu a nemoslimovia do obchodných činností. To 

však neznamená, že by tureckí a grécki roľníci, robotníci a obchodníci spolu nepracovali. Je 

príznačné, že tradičný hospodársky život na Cypre ilustroval sebestačnosť oboch národných 

identít. 

Turecko-cyperskí i grécko-cyperskí historici sa zhodujú v tom ako cirkev obnovila svoju 

moc, ale rozchádzajú sa v tom, aký to malo vlastne význam. Na gréckej strane sa 

revitalizácia pravoslávnej cirkvi považuje za významnú udalosť v histórii cyperského 

helenizmu. Zdôrazňujú, že už v roku 1585 sa im podarilo s využitím sultánovho  dekrétu 

z októbra 1571 vykúpiť a „obnoviť väčšinu kláštorov“, čo však malo za následok 

vyprovokovanie tureckých zásahov a prenasledovania.57 Pripúšťajú, že cirkev získala moc 

a privilegované postavenie po osmanskom ovládnutí ostrova, avšak Osmanom v tom 

priznávajú veľmi malú zásluhu. Turecká strana sa zmieňuje, že privilegované postavenie 
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cyperskej pravoslávnej cirkvi prinieslo podstatnej časti hornej alebo vládnucej triedy (najmä 

tým, ktorí sa zmierili s novou vládou) a vyššiemu duchovenstvu výhody „nad ich najdivokejšie 

očakávania“.58 

Treba zdôrazniť, že vrcholné duchovenstvo cyperskej pravoslávnej cirkvi malo dvojitú 

úlohu. Bolo súčasťou osmanského systému vládnutia a súčasne bolo politickým 

a duchovným vedením grécko-cyperskej populácie. Grécko-cyperská historiografia kladie 

hlavný dôraz na ten druhý aspekt a to pravdepodobne preto, že ten prvý nie celkom zapadá 

do ich historického vnímania reality. Turecko-cyperskí historici však s tým nemajú problém, 

keďže takáto duálna úloha cirkvi bola prirodzenou súčasťou osmanského systému vládnutia 

nielen na Cypre, ale vo väčšine provincií Osmanskej ríše. Práve na tento aspekt upozorňujú, 

keď chcú oponovať kto vlastne spôsoboval útlak a biedu grécko-cyperského obyvateľstva. 

Bolo by naivné domnievať sa, že osmanský sultán obnovil postavenie cyperskej 

pravoslávnej cirkvi ako vyjadrenie čistej štedrosti a starostlivosti o gréckych Cyperčanov. 

Keď Osmanská ríša dobyla v roku 1453 Konštantínopol/Istanbul, grécky pravoslávny 

patriarchát v Istanbule tiež disponoval mnohými výsadami a značnou mierou náboženskej 

slobody. Sultán mal na to tri dôvody:59 

1) Potreboval spojenca v boji proti Západu a rímskokatolíckej cirkvi. 

2) Potreboval kompetentných a vzdelaných ľudí na prácu vo svojej administratíve. 

3) Sledoval princípy koránu pokiaľ ide o toleranciu kresťanstva a judaizmu.  

 

Tento model bol uplatnený na Cypre, ale napríklad aj na Balkáne. 

Tým, že sultán udelil cirkvi na Cypre ekonomické výhody, dostal duchovenstvo do 

určitej závislosti. Arcibiskup a biskupi boli často spojencami s vedením tureckých Osmanov 

na Cypre. Tento vzťah pravdepodobne nebol založený na princípoch lásky, ale 

predovšetkým na princípoch vzájomnej prospešnosti, predovšetkým v politických 

a ekonomických záležitostiach. 

Arcibiskup a biskupi zohrávali dôležitú úlohu vyberačov daní už od prvých dní 

osmanskej nadvlády. Jedným zo zámerov bolo, aby sa nepríjemnosti s vysokými daňami 

neprenášali iba na cyperského guvernéra, ale aj na cirkev. Je len logické, že to nebolo 

zadarmo a časť daňových príjmov ostávala cirkvi.60 Cirkev tak získavala silné ekonomické 

pozície, čím sa jej dominancia, práva a výsady ešte zvyšovali. Získané výsadné postavenie 
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hraničilo so zneužívaním svojho postavenia a existujú indície, že za svoje postavenie „bolo 

treba Osmanom preukázať vďačnosť“.61  

Je zaujímavé ako obidve strany pomenúvajú predstaviteľov vtedajšieho riadenia 

ostrova. Grécko-cyperskí autori pojmom „tyran“  označujú výhradne členov osmanského 

systému nadvlády, pričom tí turecko-cyperskí používajú pojem „dravý tyran“ a označujú ním 

práve pravoslávne duchovenstvo. 

 

1.7  Protiosmanské povstania a ich dôsledky 

Obdobie osmanskej nadvlády je považované za pomerne jednotvárne a v turecko-

cyperskej rétorike sa objavujú tvrdenia, že počas tejto doby sa na ostrove žiaden otvorený 

konflikt medzi tureckou a gréckou komunitou neobjavil.62  

Toto obdobie je popisované relatívne vľúdne a hovorí sa o prevažujúcej harmónii 

a obvyklom mierovom súžití populácie bez ohľadu na etnickú príslušnosť a náboženské 

presvedčenie. Zdôrazňuje sa spolupráca medzi osmanským vládcom a pravoslávnym 

duchovenstvom, takmer počas celých tristo rokov.63 Objavujú sa však občasné protesty 

miestneho obyvateľstva proti daniam, ktorými bolo zaťažené. Až veľkovezír64 v Istanbule 

v roku 1765 uznal grécke argumenty, že dane stanovené osmanským guvernérom na Cypre 

boli príliš vysoké. 

Povstanie, ktoré vypuklo v roku 1804, nebolo jednoznačnou záležitosťou a bolo 

prirovnávané k revolúcii. Dá sa predpokladať, že ho poznamenali francúzske, britské a ruské 

záujmy vo východnom Stredomorí. Po podpise rusko-osmanskej mierovej zmluvy v roku 

177465 sa Rusko stalo ochrancom pravoslávnych kresťanov, čo malo za následok 

zvyšovanie jeho vplyvu na ostrov. Napoleonské Francúzsko sa tohto vplyvu obávalo 

a podnecovaním napätia podporovalo vzburu miestneho obyvateľstva, proti ktorej sultán 

zakročil. Vytvorenie neprehľadnej situácie bolo výsledkom sebeckej politiky veľmocí v čase, 

keď sa Osmanská ríša blížila k svojmu úpadku. Určité paralely môžeme badať aj 

v súčasnosti. Aspoň pokiaľ ide o záujmy, ktoré presadzujú cudzie mocnosti vo vzťahu 

k Cypru. 

V podobnom duchu sa niesli aj nasledujúce aktivity namierené proti osmanskej 

nadvláde. Tie ešte viac zvýrazňujú, že na nacionalistické hnutie na ostrove vplýva 
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francúzska revolúcia66 a dianie v pevninskej časti Grécka, čo umne využíval Napoleon 

Bonaparte aj Briti. 

V roku 1814 vznikla v Odese grécka nacionalistická ilegálna organizácia Philike 

Hetaireia (Priateľská spoločnosť), ktorej cieľom bolo zvrhnutie osmanskej nadvlády 

a zriadenie nezávislého gréckeho štátu. Cyperský arcibiskup Kyprianos bol jej členom.67 

Arcibiskup (a aj cyperská cirkev) bol pochopiteľne vo verejnej podpore Grékov opatrný, 

keďže prisťahovaní Turci už boli dobre usídlení a k Anatólii bolo oveľa bližšie než ku gréckej 

pevnine. 

Vyhlásenie v meste Patras, z 25. 03. 1821, signalizovalo začiatok povstania68 proti 

Osmanom na Peloponéze a v Strednom Grécku. Toto povstanie si našlo horlivých stúpencov 

po celom svete, a tak tomu bolo aj na Cypre.  

Grécko-cyperskí historici pripúšťajú, že do sprisahania bol zainteresovaný aj arcibiskup 

a traja biskupi, ale zdôrazňujú, že ich cieľom neboli násilné aktivity. Turecko-cyperskí 

historici však poukazujú na to, že boli na ostrove nájdené tajné sklady zbraní a že existovalo 

množstvo indícií k tomu, že cyperskí Gréci boli k vzbure proti Osmanom podnecovaní 

z vonku. 

Osmanský sultán sa rozhodol rýchlo konať a na potlačenie vzbury vyslal na ostrov 

posily. Sobota 09. 07. 1821 je v grécko-cyperskej histórii temným dňom. Arcibiskup 

Kyprianos, traja biskupi a ďalších takmer päťsto „starších“ bolo popravených a nasledoval 

kolotoč ďalších vrážd.69 Masové popravy sú pre gréckych Cyperčanov veľkou traumou a sú 

považované za dôležitú udalosť v histórii Cypru a popravený arcibiskup Kyprianos je 

považovaný za jedného z najväčších grécko-cyperských martýrov.70 

Aj tu sa líšia názory historikov. Tí grécko-cyperskí za uvádzané udalosti vinia 

osmanského guvernéra na Cypre a tí turecko-cyperskí zas vinia samotného arcibiskupa 

a pravoslávnu cirkev. V turecko-cyperských učebniciach dejepisu sa uvádza, že túto tragédiu 

spôsobili vodcovia pravoslávnej cirkvi a že osmanský panovník ich nemohol nepotrestať. 

Taktiež sa v nich zdôrazňuje, že to bola jediná poprava počas 307 ročnej osmanskej 

nadvlády.71 
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Obrázok 5 Vyobrazenie popravy arcibiskupa Kypriana
72

 

 

Drastické opatrenia Osmanskej ríše na potlačenie povstania na ostrove znamenalo pre 

gréckych Cyperčanov vážne rany. Fyzicky bola zlikvidovaná vrchnosť cirkvi, značná časť 

šľachty a nasledovalo rabovanie a drancovanie kostolov a kláštorov. Odhaduje sa, že 

v rokoch 1821 – 1825 následkom týchto a následných udalostí 20 000 – 25 000 gréckych 

Cyperčanov emigrovalo. Väčšina z nich ušla na grécku pevninu a tam pokračovali v boji proti 

Osmanom.73 Osmanskí vojaci ostali na ostrove až do roku 1829.74 

Boj za grécku nezávislosť (a to aj na tak vzdialených miestach od gréckej pevniny ako 

je Cyprus) priniesol zo strany Osmanov rôzne masakre, čo výrazne rozvírilo verejnú mienku 

v Európe. Keď Grécko vyhlásilo v roku 1830 nezávislosť, grécki Cyperčania sa s nim chceli 

spojiť, čo však nebolo z rôznych dôvodov možné. V každom prípade, Cyprus ako aj ďalšie 

ostrovy, sa stal súčasťou cieľa zjednotiť všetkých Grékov.75 Mnohí Cyperčania odchádzali do 

Grécka, aby získali grécke občianstvo, čím sa potom po návrate na ostrov vyhli svojmu 

nedôstojnému postaveniu (rayah).76  

Odhaduje sa, že väčšina tých čo v rokoch 1821 – 1825 opustili ostrov (20 000 – 25 

000) sa v rokoch 1830 – 1831 vrátili ako grécki občania. Boli pod ochranou Ruska, 

Francúzska a Veľkej Británie prostredníctvom svojich konzulov v Larnake.77 Tvrdili, že už sú 

slobodní občania Grécka (nie rayahovia), a tak sa na nich vzťahovali všetky daňové úľavy 
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a mnohé ďalšie výhody, ktoré využívajú cudzinci. Je prekvapujúce, že bolo možné realizovať 

takéto princípy návratu. Vysvetliť sa to dá jedine slabnúcou mocou sultána v Istanbule. Je 

evidentné ako do chodu života na ostrove zasahovali zmienené svetové mocnosti. 

Poprava arcibiskupa a biskupov v roku 1821 bola vážnou ranou pre pravoslávnu 

cirkev, ale okamžite bolo vytvorené nové vedenie. Cirkev veľmi rýchlo získala svoju pôvodnú 

moc. Je to dobrou ukážkou osmanského pragmatizmu. Ukázali, že dokážu tvrdo zasiahnuť 

proti podvratnému úsiliu, ale cirkev potrebovali, aby mohli naďalej uplatňovať tzv. „Millet 

systém“, čo predstavovalo základ ich systému spravovania provincií. Keď sa neskôr 

Osmanská ríša vzdala moci na Cypre, zanechávala na ostrove silnú cirkev, ktorá mala 

zohrať vedúcu úlohu v boji proti novým vládcom za nezávislosť a v boji za zjednotenie 

s Gréckom - myšlienka enosis.78 

 

 

Obrázok 6 Idealizujúca kresba myšlienky enosis
79

 

 

Život na Cypre pozitívne ovplyvnili pokusy Osmanskej ríše o jej centralizáciu 

a modernizáciu. Jej cieľom bolo zabezpečiť svoju územnú celistvosť proti nacionalistickým 

hnutiam zvnútra a agresívnym silám zvonku.80 Osmanská vláda taktiež posilňovala 

občianske slobody a rovnosť nemoslimov v ríši, čím sa snažila podporovať zmysel pre 
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príslušnosť k ríši, a aj preto sa snažila o vyššie zastúpenie nemoslimov vo vládnucej 

administratíve. Aj preto sa z Cypru stal samostatný dištrikt (Mutasarraflık), ktorý od 26. 05. 

1868 priamo spadal pod Istanbul.81 

 

Je evidentné, že ostrov mal po stáročia jedinečné grécke rysy, ale nemožno povedať, 

že Cyprus bol grécky ostrov alebo že to bola grécka kolónia či provincia. Boli to Gréci, ktorí 

s využitím poskytnutých právomocí výrazne ovplyvňovali demografiu a dianie na ostrove. Ich 

kultúra a kultúrne dedičstvo významne prispievalo k historickému vývoju ostrova. Predstava, 

že Cyprus patrí výhradne Grékom, je názor, ktorý sa objavil s rastom nacionalizmu na konci 

19. storočia. Súčasný cyperský konflikt nie je dôsledok nespokojnosti vtedajšieho gréckeho 

obyvateľstva, či osmanskej snahy o udržanie svojho panstva na ostrove. Jeho príčinou je 

vonkajšia dynamika v Európe a európsky zápas o rovnováhu síl na konci 19. storočia. 

Cyprus a jeho obyvatelia sa stali nástrojom na tento zápas. 

Všetky cudzie nadvlády a režimy sa nezaobišli bez toho, aby hlboko nezasiahli do 

gréckeho charakteru ostrova. Avšak práve osmanská nadvláda bola iná. Tá spôsobila 

zásadný trvalý zásah do demografie a etnického charakteru Cypru. 
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2  BRITSKÉ OBDOBIE NA OSTROVE (1878 – 1960) 

 

Tak ako tomu bolo mnohokrát v minulosti, tak aj nasledujúcim dôvodom zmeny 

nadvlády na Cypre bola rivalita veľmocí. Veľká Británia mala na tento akt svoje strategické 

dôvody. Jej hlavným motívom na získanie ostrova v roku 1878 bol boj proti rastu ruského 

vplyvu v Stredomorí. Kontrola nad ostrovom mala pre Britov taktiež mimoriadny význam 

z dôvodu zaisťovania bezpečného spojenia po mori so svojou najdôležitejšou kráľovskou 

kolóniou, Indiou. Navonok sa však odvolávala na cit pre národný romantizmus. Napríklad 

svoj záujem o ostrov odôvodňovala tým, že ten patril Anglicku už v 12. storočí, keď ho 

obsadil kráľ Richard I. 

 

2.1  Začiatok britskej administratívy 

Na rozdiel od osmanského ovládnutia ostrova v roku 1571, Briti prevzali nadvládu nad 

ostrovom v podstate hladkou zákulisnou operáciou, čo hnevalo hlavne Francúzsko, pretože 

malo podobný zámer. Na zásadnú zmenu osudu Cypru mali vplyv výsledky rusko-tureckej 

vojny v rokoch 1877 – 1878.82 Británia bola znepokojená ruským víťazstvom nad Turkami, 

čím vzrástol ruský vplyv v Stredomorí a to najmä tým, že vzniklo nezávislé prorusky 

orientované Bulharsko. 

To bol hlavný dôvod prečo Briti 04. 06. 1878 na kongrese v Berlíne podpísali 

s Osmanmi dohodu, nazývanú „Cyperská konvencia“, označovanú tiež ako „Konvencia 

o obrannej aliancii medzi Veľkou Britániou a Tureckom“.83 Z jej obsahu vyplývalo, že sultán 

súhlasí, aby bol ostrov obsadený a administratívne riadený britskými silami a na oplátku mu 

bude poskytnutá podpora proti potenciálnej ruskej agresii do Anatólie. 

Súčasťou dohody a následných doplňujúcich dohôd bola aj preambula o poplatku za 

nájom, ktorý sa zaviazala Veľká Británia platiť vo forme fixnej ročnej platby za každý rok 

britského obsadenia Cypru.84 Práve táto skutočnosť umožňovala Osmanom tvrdiť, že ostrov 

nebol odstúpený a ani sa ho nevzdali v prospech Britov, ale sa jednalo o prenájom. Ten sa 

neskôr stal hlavným zdrojom nespokojnosti Cyperčanov s britskou nadvládou a vzniku 

nepokojov na ostrove. 
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Prvé britské sily prišli do prístavu Larnaka 02. 07. 1878 a o niekoľko dní, 12. 07. 1878, 

bol v Nikózii vykonaný oficiálny ceremoniál, pri ktorom bola sňatá turecká a vztýčená britská 

vlajka. Ostrov oficiálne prevzal 22. 07. 1878 britský generál Garnet Wolseley, čím sa logicky 

začali postupné zmeny v správe ostrova.85 Britská vláda aplikovala na ostrove niekoľko 

ekonomických a politických projektov. To napríklad so sebou prinieslo zavedenie nových 

zákonov, nových inštitúcií a nových praktík. Boli to zmeny aj pre grécku aj pre tureckú 

komunitu. 

 

 

Obrázok 7 Vztyčovanie britskej zástavy v Nikózii
86

 

 

Veľká Británia očakávala od ovládania ostrova strategický aj ekonomický profit. 

Niektorí autori hodnotia, že ani jeden z nich sa počas prvých 35 rokov nenaplnil. Ostrov sa 

stal objektom sporov na politickej scéne v samotnej Veľkej Británii. Časť politického spektra 

(konzervatívci) v ňom videla cenný potenciál a naopak iná časť (liberáli) ho považovala za 

bezvýznamný.87 

Pôvodný zámer Britov zriadiť na ostrove vojenskú základňu stratil svoju aktuálnosť, 

keď Veľká Británia v roku 1882 prevzala kontrolu nad Suezským kanálom. Z Cypru nebola 

vytvorená námorná základňa na rozdiel od ostatných troch Britmi ovládaných území 
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v Stredomorí – Egypt, Malta a Gibraltár. V Egypte vybudovala vojenské základne, z ktorých 

Alexandria disponovala na rozdiel od Cypru vhodnými prístavmi pre britské loďstvo.88 

Aj keď Veľká Británia po desaťročia bezprostredný osoh z ovládania Cypru nemala, 

v žiadnom prípade nenechala tretí najväčší ostrov v Stredozemnom mori padnúť do rúk 

niekoho iného. Jej predstavitelia sa obávali, že odovzdanie ostrova späť Osmanskej ríši by 

mohlo priniesť stratu britskej prestíže. Navyše už do praxe zaviedli niektoré svoje 

administratívne opatrenia a viac ako tri štvrtiny populácie (kresťanov) tomuto variantu 

nepochybne neboli naklonené. 

  

2.2  Britský systém administratívy 

Britov čakali na ostrove mnohé prekvapenia. Ostrov nemal vybudované cesty, jeho 

prístavy boli nedostatočné, poľnohospodárstvo a obchodovanie chatrné a prevažoval stav 

všeobecnej stagnácie. Pravdepodobne to bolo dôsledkom toho, že 80 % zo zaplatených daní 

smerovalo do pokladnice v Istanbule.89 

Wolseley prevzal pozíciu,90 ktorú opustil turecký guvernér a do riadenia pôvodných 

šiestich administratívnych častí ostrova nominoval šiestich britských dôstojníkov. Je zrejmé, 

že Briti to mysleli so spravovaním ostrova vážne. Pôvodné policajné sily „zaptieh“ boli 

reformované a boli pre ne vytvorené nové pravidlá – nový systém náboru, odmeňovania, 

odevu, výzbroje, pravidiel služby, disciplíny, vytvorenia dištriktov a okrskov atď. Sledovalo sa 

tým vytvorenie systému efektívneho policajného dohľadu na celom ostrove.91 

Dňa 14. 09. 1878 bola na ostrove zriadená Legislatívna rada, ktorá pozostávala zo 

siedmych členov – štyria menovaní britskí úradníci a traja neoficiálni členova z miestnej 

komunity. Na sprehľadnenie a zjednodušenie finančných tokov bola 23. 06 1879 spustená 

menová reforma (následná potom v roku 1900) a 06. 12. 1880 sa ostrov dostal do agendy 

britského tajomníka pre kolónie.92 V tomto opatrení je možné badať, že Briti už v tomto 

období vytvárali predpoklady na to, aby Cyprus bol ich kolóniou. Pomerne rýchlo pochopili 

rôzne úskalia pochádzajúce z predchádzajúcej formy nadvlády, z miestnych zvyklostí 

a vzťahov medzi dvomi hlavnými komunitami a v neposlednom rade z postavenia cirkvi na 

ostrove. 
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Jedným z opatrení bol aj dohľad nad školstvom a postupné zavádzanie výučby 

anglického jazyka. Výučba angličtiny nebola povinná, ale boli na ňu vytvárané podmienky 

vrátane otvorenia niekoľkých škôl v anglickom jazyku (hlavne v Nikózii). Toto opatrenie 

odôvodňovali tým, že angličtina otvára dvere ku všetkým druhom moderného učenia 

a pokroku a že je to prostriedok na prístup ku každému odvetviu ľudského poznania. 

Odmietali politický motív tohto opatrenia.93 

V roku 1882 Briti zrealizovali na ostrove reformu správy (4 roky po svojom príchode).  

Počty Legislatívnej rady boli upravené. Pozostávala zo 6 britských úradníkov, 9 kresťanov 

a 3 moslimov.94 Pri stanovovaní počtov v rade vychádzali zo sčítania obyvateľstva,95 ktoré 

bolo Britmi zorganizované v roku 1881.96 Cez 12 volených členov rady poskytli obyvateľom 

ostrova priamu možnosť podieľať sa  na spravovaní ostrova.97 

Moslimovia a britskí úradníci vyvažovali pravoslávnych kresťanov, pričom rozhodujúci 

hlas mal britský vysoký komisár. To niekedy populáciu pravoslávnych kresťanov dráždilo, 

pretože to vnímali ako možnosť zmariť ich záujmy minoritnou časťou populácie s podporou 

koloniálnej mocnosti.98 

Veľká Británia prevzala kontrolu nad ostrovom, ktorý jej nebol geograficky blízky 

a Cyprus preto nemohla ovládať navždy. Grécko-cyperské obyvateľstvo (asi 80 %) preto 

očakávalo, že po skončení obdobia britskej nadvlády bude nasledovať zjednotenie ostrova 

s Gréckom. Takéto zjednotenie však nebolo nikdy akceptovateľné pre turecko-cyperskú 

menšinu (menej než 20 %). Grécko bolo stále úhlavným nepriateľom Osmanskej ríše (po 

roku 1923 Turecka). Prednášané zámery vodcov gréckych Cyperčanov o zjednotení 

s Gréckom boli v rozpore s rozhodným  odporom vodcov tureckých Cyperčanov. 

Britská správa udelila miestnemu obyvateľstvu väčšiu mieru autonómie než tomu bolo 

predtým. Britské poňatie správy na Cypre bolo založené predovšetkým na dvoch 

predpokladoch: britské vnímanie Cyperčanov a predchádzajúci osmanský etnicky 

štruktúrovaný systém. Koloniálne mocnosti (Británia, Francúzsko, Holandsko) obvykle v tej 

dobe klasifikovali národy na civilizované a barbarov. Briti považovali obyvateľov Cypru, 

Grékov aj Turkov, za „civilizovanú komunitu“ a tým pádom sa ich systém správy zásadne líšil 

od tej, ktorú uplatňovali vo svojich kolóniách (napr. v Indii). 
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2.3  Dôsledky britského systému administratívy 

Briti uplatňovali podobné princípy politickej správy na ostrove ako Osmanský systém. 

Bolo jasné, že britská nadvláda pokračovala v rozdeľovaní moslimskej a kresťanskej 

komunity. Tento model nepodporoval komunálnu toleranciu, ale naopak vytváral podmienky 

na podozrievanie. V takto členenom spoločenskom modeli sa vyvíjala aj politická komunita 

Grékov a Turkov nezávisle na sebe. 

Objavujú sa hypotézy, že práve britská nadvláda s príslušným systémom spravovania 

ostrova spôsobila prechod od multikulturalizmu k multinacionalizmu a že nielen poskytla 

priestor pre rozvíjanie helenizmu, ale ho priam „rozsievala“.99 Vnímanie pravoslávnych 

Cyperčanov ako Grékov znamenalo toleranciu a podporovanie gréckeho nacionalizmu na 

ostrove. Administratívne štruktúry so zavedeným sekulárnym systémom rozdeľovali 

obyvateľstvo na etnickom základe. Znamenalo to síce modernizáciu politiky, ale bolo to na 

úkor spoločnej cyperskej identity, ktorá tu prevládala do roku 1878. Stručne povedané, 

pravoslávni a moslimskí Cyperčania boli britskou nadvládou podporovaní k tomu, aby boli 

Grékmi a Turkami.100 Vďaka tomu mohli grécki aj tureckí Cyperčania pod britskou správou 

udržiavať a rozvíjať rozdielnosť svojich kultúrnych čŕt a rozvíjať svoj nacionalizmus.101 

Britská koloniálna politika významne ovplyvnila nárast národného povedomia 

Cyperčanov avšak nie ako jednej komunity. V kontexte s historickými, sociologickými, 

teritoriálnymi a náboženskými vplyvmi a v celkovom sociálno-kultúrnom prostredí sa kreovalo 

národné povedomie tureckej a gréckej komunity každej zvlášť. Je otázne, či tomu viac 

prispievali aktivity helenistických lídrov, alebo britsko-osmanské vzťahy. Nie je jasné, či bola 

reálna alternatíva tvorby spoločnej národnej identity obyvateľov ostrova ako Cyperčanov. 

Odporcovia tejto myšlienky poukazujú na existenciu Grécka ako štátu a na ideu 

zjednocovania (Megali Idea) čo gréckemu etniku na ostrove ponúkalo lákavú alternatívu. 

Taktiež poukazujú na nedostatočnú asimiláciu moslimskej menšiny a ich pretrvávajúcu 

identifikáciu s Osmanskou ríšou (a neskôr s Tureckom).102 

Existuje množstvo indícií, že do roku 1878 mnohí pravoslávni Cyperčania nevnímali 

svoju grécku identitu a to aj napriek tomu, že od roku 1832 existoval grécky štát. Tým, že 

ostrov prevzali Briti, vytvoril sa priestor na šírenie nacionalistických myšlienok a budovanie 

gréckej identity napr. prostredníctvom miestnych novín a gréckych vzdelávacích inštitúcií. Je 

logické, že to takouto formou nebolo možné počas osmanskej nadvlády. Počas prvých troch 

desaťročí britskej nadvlády došlo k značným procesom adaptácie gréckej identity. 
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Už od roku 1890 sa v cyperskej pravoslávnej komunite črtal rozpor medzi zástancami 

pravoslávneho Cypriotizmu a Helenistami. Rozpor, ktorý sužoval stabilitu Cypru vyvrcholil 

v roku 1910 v zápase o arcibiskupský úrad. V ňom s britskou pomocou zvíťazil helenistický 

kandidát, a tým aj myšlienky gréckeho nacionalizmu.103 Britská tolerancia a podpora 

Helenistov však zlyhala. Už v apríli 1912 požadovali grécki nacionalisti väčšinu v parlamente 

ako odplatu za odloženie ich požiadaviek na spojenie s Gréckom. O mesiac na to boli prví 

Cyperčania zabití v krvavom etnickom strete medzi gréckou a tureckou komunitou. Bol to 

prvý zo znakov toho, čo ešte len malo v neskoršom období prísť. 

Mnohí autori tej doby upozorňovali, že napríklad grécki a tureckí Cyperčania žili spolu 

v jednej obci, ale spájalo ich veľmi málo. Všeobecne boli obce rozdelené do štvrtí - grécke 

domy v jednej časti a turecké domy v inej. Sociálne komunity boli úplne oddelené a napríklad 

zmiešané manželstvá boli vzácnosťou. Obidve hlavné komunity (Gréci a Turci) boli vo svojej 

ekonomickej, poľnohospodárskej, priemyselnej a komerčnej činnosti sebestačné a vzájomne 

sa dopĺňali zriedka. Bez akýchkoľvek pochybností boli tureckí a grécki Cyperčania sociálne 

rozštiepení, separovaní jazykom, náboženstvom a spoločenskými zvykmi. Názory na dôvody 

etnického rozdelenia sa často rôznia. Niektorí poukazujú na to, že ho spôsobovalo grécke 

nekompromisné snaženie o enosis a niektorí poukazujú na uplatňovanie nevyspytateľných 

britských plánov, v ktorých stavali tureckých proti gréckym Cyperčanom na Cypre. 

Britská koloniálna správa si uvedomovala, že zmieňované antipatie na ostrove 

existovali ešte pred ich príchodom. Takáto nevraživosť však existovala aj v iných častiach 

sveta v tej dobe (a nielen v tej dobe) predovšetkým vo vzťahu východ – západ, kresťanský 

svet – moslimský svet. Britskí politici tej doby uvádzali, že tureckí a grécki Cyperčania žili 

v mieri pod ich nadvládou, ale stále sa navzájom nenávideli.104 

Moslimská a kresťanská reakcia na zavedenie britského režimu bola rozdielna. 

Moslimovia si uvedomovali, že Cyprus bol ústupok v záujme prežitia Osmanskej ríše. Boli 

však skeptickí k britskej nadvláde a dávali jasne najavo, že prenájom Cypru by nemal viesť 

k rozpadu Osmanskej ríše a suverenita sultána by mala byť rešpektovaná. 

Zmena vlády spôsobila niektorým tureckým Cyperčanom ujmu. Tisíce tureckých 

Cyperčanov a prvky osmanskej administratívy opustili ostrov, čo sa odohrávalo v zložitej 

kombinácii s migráciou Grékov z gréckej pevniny a tureckej Anatólie na Cyprus. Tým 

dochádzalo k veľkým zmenám v demografickom zložení cyperského obyvateľstva. Turecká 

populácia na ostrove sa v roku 1881 znížila o 23 % (v roku 1946 o ďalších 18 %).105 Pomer 

v počte obyvateľstva sa vzhľadom na zmienenú migráciu pozitívne menil v prospech 
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gréckych a negatívne v neprospech tureckých Cyperčanov. To spôsobovalo obavy v turecko-

cyperskej komunite o národné prežitie a významným spôsobom ovplyvňovalo formovanie 

politického myslenia tureckej komunity na Cypre. Zmeny v demografii podmienili zmeny 

v zastúpení v občianskych i vojenských službách v prospech gréckych Cyperčanov. 

Tureckí Cyperčania neprivítali britskú nadvládu s nadšením, ale vzniknutú situáciu brali 

na vedomie. Prijímali britskú nadvládu za podmienky, že ich práva, výsady a inštitúcie 

stanovené konventom z roku 1878 budú dodržané. Podľa zmieneného dokumentu bola 

zaručená náboženská sloboda moslimskej populácie a jej majetok. Nakoniec moslimská 

komunita verila, že ostrov zostane súčasťou Osmanskej ríše, pretože podľa konventu bola 

britská správa na Cypre dočasná. Tureckí Cyperčania stále označovali Osmanskú ríšu za 

„svoj večný osmanský štát“, za svojho vládcu stále považovali sultána a zdôrazňovali, že 

Cyprus je stále osmanským územím.106 

Bolo pre nich sklamaním, keď britský režim zrušil vládnucu moslimskú garnitúru 

a nahradil ju administratívou na základe národnostného zastúpenia. Tento stav bol pre 

tureckých Cyperčanov neprijateľný a guvernérovi písali memorandum. V ňom sa odvolávali 

na skutočnosť, že žiadna právna norma v Osmanskej ríši nezohľadňuje pri zriaďovaní 

samosprávy národnostné pomery obyvateľstva, ale pozostáva z rovnakého počtu moslimov 

a nemoslimov (a to aj tam kde moslimovia tvorili 9/10 obyvateľstva). 

Tureckí Cyperčania verili, že poukázali na to, že sú zraniteľnou menšinou a Briti si 

nespokojnosť moslimov uvedomovali. Je jasné, že moslimovia v predchádzajúcom režime 

síce predstavovali početnú minoritu, ale predstavovali oficiálnu vládnucu triedu a väčšinu 

štátnych zamestnancov. Zmenou režimu a zavedením nových princípov riadenia ostrova 

výrazne utrpeli.  

Pre gréckych Cyperčanov bola britská nadvláda krokom vpred k ich národným 

záležitostiam. Grécka vojna za nezávislosť (1821 – 1830) spolitizovala gréckych 

Cyperčanov. Verili, že Veľká Británia v krátkom čase odovzdá Cyprus Grécku. Už pri 

príchode prvého britského vysokého komisára (Garnet Wolseley) 22. 07. 1878 sa 

predstavitelia gréckych Cyperčanov vyjadrovali v tomto zmysle. Akceptovali zmenu vlády vo 

viere, že Veľká Británia pomôže Cypru spojiť sa so svojim „materským Gréckom“ tak, ako 

tomu bolo s Iónskymi ostrovmi.107 Napriek gréckym očakávaniam, Británia takéto ciele 

nemala a naopak si svoje postavenie na ostrove upevňovala.108 
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Britská vláda preukazovala malý rešpekt k tradičným orgánom gréckej komunity. Tie 

počas britskej nadvlády stratili svoj politický a ekonomický význam. Vyzdvihovali sa 

sekulárne sily109 oboch komunít ako dominantní hráči. Briti preferovali do Legislatívnej rady 

najmä sekulárne individuality. Niektorí autori tvrdia, že práve erózia tradičných orgánov, 

nútená sekularizácia a ekonomické tlaky vydláždili cestu k protibritským náladám. 

V neskorších rokoch si tieto nálady našli uplatnenie v hnutí enosis.110 

 

2.4  Ekonomické dosahy britskej administratívy 

Pohľad na prvých tridsať rokov britskej administratívy na ostrove poukazuje na 

nedostatočné aktivity v ekonomickej oblasti. Bolo konštatované, že ekonomický pokrok bol 

pomalý z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov (vina vlády) a z nedostatku iniciatívy 

samotných Cyperčanov (ich túžba po spoluúčasti na profitoch a ich vrodená 

konzervatívnosť).  

Jedným z prvých krokov na spravovanie ostrova bolo starostlivé preskúmanie 

finančných aktív a záväzkov, ktoré zdedili po svojich osmanských predchodcoch. Briti 

preskúmali princípy existujúcich daní na ostrove a spracovali odhad ročných príjmov 

a výdavkov. Zhodnotili, že „Turci zdaňovali takmer všetko“, že systém poskytoval priestor pre 

špekulantov a nebol motivujúci pre rozvíjanie tvorby zisku a obchodovania.111 Ich záujmom 

bola výnosnosť daní na čo prijímali opatrenia na sprehľadnenie systému daní a na spôsob 

ich uhrádzania. Vyvstáva otázka, či britská vláda bola oprávnená využívať cyperské výnosy 

tak, ako to robila. 

Na stav finančného rozpočtu ostrova mala veľmi výrazný vplyv ročná nájomná platba 

podľa britsko-osmanskej dohody známa ako „Cyprus Tribute“. Podľa britsko-osmanskej 

dohody sa jednalo o prebytok ostrovných príjmov nad výdavkami vlády.112 Na tento prebytok 

sa mal využívať výpočet na základe priemeru vykazovaného za posledných päť rokov. Na 

základe výpočtov a konečných rokovaní sa jednalo o sumu ročnej fixnej platby vo výške 

92 799 libier.113 Cyperčania tak museli splácať tribute, ale aj náklady, ktoré vznikali britskej 

koloniálnej správe.  
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Prvotné odhady príjmov a výdavkov v rokoch 1878 – 1879 sa pohybovali vo výške 

172 000 libier príjmy a 52 800 libier výdavky. Z toho vyplýva, že príjmy postačovali na 

zaplatenie tribute, ale je ťažké uveriť, že britská vláda sa nezaoberala efektívnou a liberálnou 

správou ostrova. Ako spravovať územie, keď viac ako 50 % príjmov bolo z ostrova trvale 

odvádzaných? To oslabovalo už aj tak zlú ekonomiku na ostrove. Čoskoro bolo porovnaním 

príjmov a výdavkov zistené, že je nutná podpora a britský parlament každoročne odhlasoval 

podporný fond vo výške 30 000 libier na vykrytie deficitu, ktorý platenie tribute spôsobovalo. 

V roku 1907 navštívil Cyprus štátny tajomník pre kolónie Winston Churchill a neskôr na jeho 

podnet parlament schválil trvalý ročný grant vo výške 50 000 libier pre Cyprus, čím sa 

dôsledky platenia tribute znížili. 

Od samého začiatku, otázku cyperského tribute zhoršovala skutočnosť, že peniaze 

nikdy neboli vyplatené Osmanskej ríši. Namiesto toho boli uložené v Anglickej banke (Bank 

of England) na vyplatenie úveru za turecko-krymskú vojnu (ručili zaň Británia aj Francúzsko 

vo výške 3 815 200 libier), ktorý Osmanská ríša neuhrádzala. Toto opatrenie rozčuľovalo aj 

Osmanov aj Cyperčanov. Na Cypre panovala verejná mienka, že sú nútení splácať dlh, ktorý 

s nimi nijako nesúvisí. Na ostrove prebiehala nepretržitá agitácia proti tomuto opatreniu 

a ročné poplatky sa stali symbolom britského útlaku. 

Po roku 1914 sa tzv. tribute objavil v ročnom rozpočte ako „Podiel Cypru na splácaní 

tureckého dlhu“.114 To je dôkaz, že Cyprus vyrovnával osmanský dlh aj pred aj po anexii. Je 

to v rozpore s tvrdením, že tribute bol poplatok na základe osmansko-britskej dohody, 

pretože tá už po anexii neplatila. 

Britská politika bola rezervovaná k míňaniu imperiálnych zdrojov na rozvoj ostrova čo 

spôsobovalo nedostatočnú cyperskú ekonomickú životaschopnosť. To však neznamená, že 

by sa až do roku 1915 na ostrove nič nezlepšilo. Efektívna a nekorupčne fungujúca 

administratíva využívala dostupné finančné zdroje na rôzne investície.  

Zväčša britskí autori uvedené projekty hodnotia pozitívne a popisujú výhody investícií 

do zdevastovaného lesného hospodárstva, do modernizácie poľnohospodárstva a do 

výstavby dopravnej infraštruktúry.115 Súčasne však pripúšťajú, že investície do ťažby, 

dopravy, ovocinárstva a ďalších projektov prinášali malé, alebo žiadne dividendy a dotknuté 

spoločnosti obvykle krachovali.116 Iní poukazujú na to, že prvé veľké projekty po roku 1895 

zlyhali (zavlažovanie), alebo sa ukázali byť ekonomicky nerentabilné (železnica).117 
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Obzvlášť investície do dopravnej infraštruktúry boli veľmi aktuálne. V čase príchodu 

Britov na Cyprus, ostrov nemal vybudované žiadne prístavy, žiadnu železnicu a bola tu iba 

jedna, 26 míľ dlhá, cesta z Larnaky do Nikózie. Larnaka bola považovaná za prístav, čo však 

bol iba priestor na kotvenie lodí bez dostatočného vybavenia pre cestujúcich a bez 

vybavenia na manipuláciu s tovarom. Napriek tomu to bolo takmer jediné miesto, cez ktoré 

prechádzal celý obchod ostrova navonok. Aj to bol dôvod, prečo zahraniční konzuli mali 

svoje kancelárie práve tu. Iba malá časť obchodovania bola realizovaná cez prístav 

Limassol, ktorý však nedisponoval takmer žiadnymi priestormi na nakládku a vykládku 

tovaru.118 

V roku 1895 sa do popredia dostala otázka cyperských prístavných zariadení, ale až 

v roku 1899 sa tento problém začal reálne riešiť. Na základe britského zákona o koloniálnych 

úveroch bol odsúhlasený úver vo výške 254 000 libier, ktorý bol určený na výstavbu prístavu 

vo Famaguste a na výstavbu 36 míľovej úzkokoľajnej železnice na jeho spojenie s hlavným 

mestom Nikóziou. S výstavbou prístavu sa začalo v roku 1903 a s výstavbou železnice 

nasledujúci rok. Prístav bol dokončený v júni 1906 a železnica, ktorá bola predĺžená 

o ďalších 25 míľ do Morphou (západný výbežok nížiny Mesaoria), bola spustená do 

prevádzky v roku 1907.119 

Prístav vo Famaguste v kombinácii so železnicou predstavoval dôležité miesto na 

dovážanie tovaru na ostrov a vývoz tovaru z ostrova a tým dôležité rozvíjanie obchodu. 

Vylepšili sa aj podmienky v iných mestách a okrem Famagusty sa na obchodovanie 

(predovšetkým s Egyptom) využívali aj prístavy Larnaka, Limassol a Pafos. Na 

obchodovanie s „opačným pobrežím“ (Tureckom) sa využíval vybudovaný prístav Kyrenia. 

Prístavy sa stali centrom vývozu britského textilného priemyslu do východného Stredomoria. 

Práve krajný konzervativizmus Cyperčanov, ktorí sa zdráhali opustiť tradičné stáročné 

spôsoby prepravy (ťavy, mulice, osly) spôsobovali nerentabilnú prevádzku železnice a jej 

neschopnosť splácať úver a pokrývať náklady na prevádzku. Až keď sa obchodovanie do 

značnej miery postupne presmerovalo do Famagusty, začala z toho ťažiť aj železnica, ktorá 

bola v roku 1914 predĺžená o ďalších 15 míľ z Morphou na úpätie pohoria Troodos.120 

Briti taktiež zamerali svoju pozornosť na výstavbu ciest, keďže stav cyperských ciest si 

to akútne vyžadoval. V roku 1900 už vykazovali takmer 2 000 míľ ciest „s možnosťou 

presunu kolesových dopravných prostriedkov“ a k tomu príslušnú sústavu mostov. Z celkovej 

                                                 
118

 ORR, CH.W.J. Cyprus Under British Rule. 2013, s. 152. 
119

 WILLIAMS, G. Railways in Cyprus. 2004 - 2011. 
120

 ORR, CH. W. J. Cyprus Under British Rule. 2013, s. 157. 



36 

cestnej siete považovali 800 míľ za hlavné cesty, pričom 300 z nich opisovali ako „už 

spôsobilé na motorovú prevádzku za každého počasia“.121  

Relatívny hospodársky rast, trhový systém a liberálne prostredie malo okrem 

ekonomických dosahov aj iné vplyvy. Predstavoval vhodné podmienky na vytvorenie 

mestských, svetských probritsky orientovaných vrstiev. Okrem toho, industrializácia 

a rastúce komerčné aktivity vyvrcholili do vzniku rozsiahlych pracovných aktivít, ktoré 

výrazne ovplyvnili neskoršie politické štruktúry cyperskej politickej scény. 

 

2.5  Anexia ostrova - upevnenie britskej administratívy 

Keď Osmanská ríša v roku 1914 vstúpila do 1. svetovej vojny na strane Nemecka,  

Veľká Británia zrušila dohody medzi Britániou a Osmanskou ríšou z roku 1878 a ostrov dňa 

05. 11. 1914 definitívne anektovala.122 Stal sa súčasťou britského impéria. Briti uvažovali 

o presune niektorých kompetencií do rúk miestneho obyvateľstva, ale mali isté obavy 

z etnickej „súťaživosti“ pri obsadzovaní pozícií napr. na poštových alebo správnych úradoch. 

Mali už dostatok skúseností z problémami v zmiešaných komunitách ako napr. z Indie.   

Niektorí tureckí Cyperčania verili, že anexia bola správnou alternatívou v nadväznosti 

na rastúci grécky nacionalizmus. Najvyšší predstavitelia tureckých Cyperčanov (členovia 

Legislatívnej rady) potvrdili svoju vernosť britskému vysokému komisárovi. Chceli však 

záruku, že Veľká Británia neodovzdá Cyprus Grécku. Britskí dôstojníci však zistili, že medzi 

moslimskými príslušníkmi polície je lojalita narušená predovšetkým kvôli rastúcemu napätiu 

medzi Osmanskou ríšou a imperiálnou vládou. Anexia vyvrcholila vlnou nespokojnosti medzi 

Turkami žijúcimi v mestách Famagusta a Nikózia.123 

Samotný ostrov vo vojne nehral žiadnu dôležitú rolu. Poslúžil iba ako objekt obchodu. 

Postupne, aj keď neochotne, viac a viac osobností s rozhodovacou právomocou v Británii 

dospelo k záveru, že Cyprus pre impérium nemá osoh. Niektorí z nich sa prikláňali 

k myšlienke, že by mohol byť odovzdaný Grécku. V roku 1915 ho Británia ponúkla Grécku za 

podmienky, že vstúpi do vojny proti Nemecku. To však grécky kráľ a vláda odmietli. Grécko 

tak urobilo až v roku 1917 (po zmene vedenia krajiny).  

V priebehu vojny a po vojne sa situácia v regióne a aj názory v britskej politike zmenili 

a pôvodný sľub sa nenaplnil. V texte Lausannskej mierovej zmluvy z roku 1923124 nová 
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Turecká republika odstúpila Cyprus Veľkej Británii a taktiež sa vzdala všetkých územných 

nárokov vo svojej bývalej (osmanskej) jurisdikcii. 

V roku 1925 Veľká Británia vyhlásila Cyprus za „Korunnú kolóniu“,125 čím jasne 

deklarovala, že sa ostrova nemieni vzdať. Zmena štatútu so sebou priniesla aj zmeny 

v zložení Legislatívnej rady.  

Briti zvážili, že v koloniálnej správe bolo potrebné vyššie zastúpenie miestnej komunity 

a rada zahŕňala 12 Grékov, 3 Turkov a 9 Britov. Vidieť, že naďalej zostal zachovaný princíp 

vyvažovania pravoslávnych kresťanov tureckými a britskými členmi rady (predtým 9 = 3 + 6). 

Konflikt sa začal vyostrovať, keď časť grécko-cyperského vedenia pristúpila ku 

konfrontačným procesom s britskou koloniálnou mocou. Osud Cypru je v kontraste s tým, čo 

sa stalo s ostrovom Kréta. Ten bol pod vedením mocností a po balkánskych vojnách sa 

v roku 1897 stal súčasťou Grécka. 

Drvivá väčšina gréckej populácie v kombinácii so silou a tlakom cyperskej cirkvi 

prezentovala svoje myšlienky zjednotenia s Gréckom aj keď sa túto otázku snažila britská 

koloniálna spoločnosť bagatelizovať. Grécki Cyperčania neustále vzhliadali na prípady Kréty 

a ostrovov v Iónskom mori. Lausannská mierová zmluva však tlmila všetky myšlienky na 

rozšírenie Grécka. 

V októbri 1931, na pozadí hospodárskej krízy a všeobecnej svetovej recesie, 

vypracovali Briti návrh na zvýšenie daní na ostrove. Grécki Cyperčania hlasovali proti 

britským daňovým opatreniam a tureckí Cyperčania sa k nim pridali. Londýn to ignoroval 

a tieto procesy v zmienenom roku vyvrcholili krátkym, avšak neúspešným povstaním. 

Tureckí Cyperčania reagovali na povstanie kriticky. Mali obavy, že v ňom prevažujú záujmy 

o enosis a nie odpor voči ekonomickej krivde, ako sa javilo pred jeho začiatkom. 

Po potlačenom povstaní bola britská nadvláda ešte pevnejšia. Povstanie malo za 

následok koniec relatívne liberálnej britskej praxe vládnutia. Tlač bola cenzurovaná, politické 

strany zakázané, používanie gréckych vlajok bolo taktiež zákonom zakázané. Dosah 

britských opatrení postihol obidve komunity, čo turecká tej gréckej zazlievala.126 
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Obrázok 8 Grécko-cyperská demonštrácia v 30-tych rokoch za enosis
127

 

 

Až v priebehu 2. svetovej vojny (počas nej ostrov vo vojne nezohrával žiadnu rolu) 

uvoľnili Briti svoju prísnu vládu a znovu povolili cyperskému obyvateľstvu byť politicky 

činným. Po roku 1945 sa však opäť zostrovalo napätie medzi koloniálnou mocou a gréckou 

pravoslávnou väčšinou obyvateľstva. Koloniálni vládcovia boli konfrontovaní s gréckymi 

zjednocovacími nádejami, ktoré boli iba na istú dobu utlmené. 

Londýn však mal s Cyprom iné plány. Bolo jasné, že Veľká Británia sa sústredí na 

zachovanie svojho vplyvu na Blízkom a Strednom Východe. A pri tejto novej strategickej 

orientácii zohral Cyprus hlavnú úlohu. Zatiaľ čo mnohým iným kolóniám bola umožnená 

nezávislosť, Cyprus bol vyhlásený za strategickú kolóniu, pre ktorú koniec britskej nadvlády 

neprichádzal do úvahy. Namiesto toho bola Cyperčanom ponúknutá iba rozsiahla 

samospráva pod britským vrchným vedením.128 

 

2.6  Mobilizácia a politizácia gréckej komunity na Cypre 

V dôsledku vojny medzi osmanskými silami a gréckymi povstalcami (1821 – 1830) a za 

aktívnej účasti európskej diplomacie vzniklo v roku 1830 Grécke kráľovstvo. Nový grécky štát 

sa zameriaval aj na helénske prvky v Osmanskej ríši a do praxe sa dostávala „Megali Idea“. 

Príkladom jej uplatňovania bolo, že mnohí grécki Cyperčania získali v novovzniknutom štáte 

grécke občianstvo (občianstvo Gréckeho kráľovstva). Helénske prvky v Osmanskej ríši 

spustili politiku únie s Gréckom cez ozbrojené povstania (napríklad macedónske 1904 – 

1913 alebo krétske 1870 – 1908). 
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Gréci na východe sa tešili na úniu s „idealizovaným útočiskom v Grécku“ a že jedného 

dňa „grécky hovoriaca časť Byzantskej ríše bude obnovená a zjednotená pod vlajkou 

Veľkého Grécka“.129 Grécko po svojom vzniku postupne územne expandovalo a v priebehu 

necelých 100 rokov svoje územie a populáciu takmer zdvojnásobilo. Napriek geografickej 

vzdialenosti to malo vplyv aj na Cyprus. 

Grécko-cyperské hnutie enosis malo svoju logiku. Nebolo to iba reflektovanie na 

grécku zahraničnú politiku, ale bolo založené na pocite spolupatričnosti ku gréckej kultúre 

a civilizácii. A to aj napriek tomu, že Cyprus bol 800 rokov „vytrhnutý“ z Helénskeho sveta. 

Politizácia a mobilizácia helénskych prvkov bola realizovaná niekoľkými spôsobmi. Z nich 

najdôležitejšími bolo pôsobenie cirkvi a pôsobenie vzdelávacích inštitúcií. 

Idea enosis spôsobovala napätie medzi cyperskou pravoslávnou cirkvou a britskou 

správou kolónie. Cirkev uvítala príchod Britov a videla v ňom odrazový mostík na zjednotenie 

s Gréckom. Vo veľmi krátkom čase však musela zápasiť s protiklerikálnym zmýšľaním Britov. 

Briti síce tiež postavili systém správy na ostrove na etnickom princípe, na rozdiel od 

Osmanov však postavili základ na svetských predstaviteľoch. Tým prišla cirkev o mnohé 

svoje privilégiá. Nový systém britskej administratívy jasne stanovil hranice medzi cirkvou 

a správou a tým bola cirkev znížená iba na poradný orgán. Výsledkom tohto systému bol 

narastajúci antagonizmus medzi cirkevnými elitami a správou kolónie. 

Cirkevní hodnostári a priaznivci cirkvi hodnotili britský prístup ako potláčanie helenizmu 

a kresťanstva na ostrove. Duchovenstvo ovládla protibritská atmosféra. V podstate, priazeň 

cirkvi a jej vedenia bola pretransformovaná do nacionalistického opozičného hnutia proti 

britskému kolonializmu. Erózia tradičnej moci a podoba svetskej politickej moci (ako 

komunistická strana na Cypre) kulminovala v cirkvou vedenom hnutí enosis.130 

Na vzdelávanie bolo nazerané ako na „zbraň v boji za prežitie helenizmu“. Od vzniku 

samostatného Gréckeho kráľovstva (1830) bolo helénske vzdelávanie vnímané ako základný 

prostriedok na budovanie gréckeho národného povedomia. Práve vzdelávanie často 

predstavovalo prepojenie medzi Gréckym kráľovstvom a ďalšími helenistickými prvkami, 

ktoré boli rozptýlené od Malej Ázie cez ostrovy v Egejskom mori až po Cyprus. Expanzia 

systému gréckych škôl na východ znamenala prenikanie národných myšlienok do 

vzdialených a izolovaných regiónov aj keď nemali priamu súvislosť s Gréckym kráľovstvom. 

Jediným cieľom helénskeho vzdelávania bolo formovanie gréckeho ducha (Ellinopsychoi) 

ako prvotného dedičstva. Idea gréckeho ducha bola založená na presvedčení, že Gréci 
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z Blízkeho Východu sú potomkovia Alexandra Macedónskeho, Platóna, Sofoklesa a hrdinov 

Byzancie. Použitie sily bolo považované za jediný spôsobom ako Grékov vzkriesiť.131 

Britská koloniálna správa na Cypre si uvedomovala, že grécko-cyperské školy 

rozdúchavajú medzietnické napätie na ostrove, stupňujú protiturecké nálady a obhajujú 

spojenie s Gréckom. Jej predstavitelia postupne nadobúdali presvedčenie, že na ostrove sa 

vytvára „systém terorizmu“, ktorý je medzi široké masy gréckeho obyvateľstva šírený 

prostredníctvom vzdelávacieho systému a prostredníctvom cirkvi. Expanzia základných 

a stredných škôl najprv v mestách a neskôr aj na vidieku vytvárala nové publikum pre grécke 

nacionalistické hodnoty. Napríklad, keď Gréci na Cypre oslavovali v roku 1895 výročie 

gréckej vojny za nezávislosť, žiaci gréckych škôl pochodovali cez turecké štvrte a spievali 

piesne, ktoré „opisovali porážku nenávidených moslimov“. Okrem toho, v grécko-cyperských 

školách sa obdobie osmanskej nadvlády opisovalo ako „300 rokov otroctva“ 

a „katastrofálneho obdobia pre helenizmus“. 

Umiernené a liberálne prostredie na britskom Cypre umožnilo postupné politizovanie 

grécko-cyperskej komunity. Jeho prvé obdobie je možné datovať na roky 1910 – 1931. 

Napomáhala tomu „nepriateľská“ administratíva, urbanizácia, proletarizácia a sekularizácia. 

Cyprus ponúkol živnú pôdu pre rast organizovaného ľavicového hnutia. Marxizmus bol 

v Grécku aj v Turecku oficiálne zakázaný, ale na Cypre sa dokázali myšlienky marxizmu 

uplatniť. Napomohol tomu obchodný rast v prístavných mestách Limassol a Larnaka 

prostredníctvom vytvárania organizovaných odborov.132 Prvé komunistické aktivity sa objavili 

v prístavnom meste Limassol začiatkom 20-tych rokov.133 

V roku 1926 bola založená Komunistická strana Cypru. Za cieľ si stanovila nielen boj 

proti vykorisťovaniu, ale aj nezávislosť Cypru spod britskej nadvlády. Keď Briti v dôsledku 

grécko-cyperskej vzbury v roku 1931 nastolili autokratický režim a zakázali činnosť všetkých  

grécko-cyperských organizácií, platilo to aj pre komunistov. 

Vedenie komunistickej strany prešlo v tomto období do ilegality. V roku 1941 po 

uvoľnení autokratického režimu založili jej vedúci predstavitelia stranu AKEL134 ako 

nástupnícku stranu pôvodnej komunistickej organizácie. Lídrom tohto procesu bol Ploutis 

Servas.135 V prvých komunálnych voľbách v roku 1943 (predtým sa starostovia nevolili, ale 
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 Ploutis Servas - Πλουτής Σέρβας (1907 - 2001) bol grécko-cyperský politik, novinár a publicista. 
Pôvodne sa volal Ploutarhos Loiza Savvidis (Πλούταρχος Λοΐζου Σαββίδης) ale počas štúdií si 
zmenil meno. V Moskve vyštudoval sociálne vedy. Aby mu bolo umožnené vrátiť sa na Cyprus 
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boli menovaní) sa kandidáti AKEL stali starostami v mestách Limassol a Famagusta. Od 

tohto času sa strana AKEL stala trvalým a popredným politickým aktérom na ostrove. 

 

                             

Obrázok 9 Ploutis Servas
136

                          Obrázok 10 Znak strany AKEL
137

 

 

Na rozdiel od svojho predchodcu, AKEL nebola proti enosis. Zastávala myšlienku 

postupného procesu: zo začiatku vytvoriť ústavu a samosprávu pri zachovaní statusu britskej 

kolónie, čo by neskôr viedlo k sebaurčeniu a k enosis. Po neúspešnom poradnom 

zhromaždení v roku 1948 s cieľom vytvoriť ústavu prijateľnú pre Cyperčanov, AKEL zmenila 

svoju líniu a podporovala okamžitý enosis bez medzistupňov. 

AKEL svojou existenciou spôsobovala dvojakú príčinu stupňovania myšlienky enosis. 

Po prvé, jej aktivity znepokojovali cirkev. Tá dávala jasne najavo, že komunizmus je úplne 

v rozpore s kresťanstvom a helenizmom. Nacionalistickí a konzervatívni grécki Cyperčania 

verili, že práve spojenie s Gréckom by bolo jedinou alternatívou voči rastúcej komunistickej 

moci. Preto cirkevné pravicové sily považovali boj za enosis za nutný a dôležitý. Po druhé, 

AKEL si uvedomila, že rozhodujúce pravicové víťazstvo v komunálnych voľbách v roku 1948 

spôsobil jej postoj k enosis a sama ho začala podporovať. 

Navyše, AKEL v roku 1950 podporovala neoficiálne referendum o spojení s Gréckom, 

a taktiež sa podieľala na veľkom enosis stretnutí, ktoré v roku 1954 organizovala cirkev. 

Uvedomovala si, že kto riadi enosis, riadi aj spoločnosť. Iróniou bolo, že cyperskí komunisti 

sa zasadzovali za spojenie s konzervatívnym monarchistickým Gréckom.138 

                                                                                                                                                         
v roku 1930, musel podpísať prehlásenie, že sa nebude angažovať v politike. Stal sa generálnym 
tajomníkom ilegálnej Komunistickej strany Cypru a zakladateľom a prvým generálnym tajomníkom 
AKEL (1941-1945). Stal sa prvý zvolený starosta mesta Limassol 1943 - 1946 a 1946 - 1949. Ako 
starosta sa podieľal na poradnom zhromaždení v roku 1948 a presadzoval prijatie britského plánu 
samosprávy na Cypre. Pre tento názor sa dostal do izolácie vo vnútri jeho strany a v roku 1952 bol 
z nej vylúčený. 
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V roku 1955 sa na scénu dostalo zoskupenie radikálnych a odhodlaných bojovníkov 

a tí vytvorili organizáciu EOKA139. Na ich čele bol Georgios Grivas140 a jeho zástupcom sa 

stal Grigoris Afxentiou141 (dôstojníci gréckej armády cyperského pôvodu). Prestavovala 

ilegálnu nacionalistickú polovojenskú organizáciu gréckych Cyperčanov, ktorá násilnou 

formou bojovala za ukončenie britskej nadvlády na Cypre, za sebaurčenie a spojenie 

s Gréckom.142 Jej cieľmi sa stali britské vojenské objekty. Zameriavala sa na sabotáže 

vojenských zariadení, útoky na vojenské konvoje a hliadky, vraždenie britských vojakov 

a miestnych informátorov. Jej snahou nebolo ovládanie územia, keďže na Cypre na to neboli 

pre takúto organizáciu podmienky. 

 

                         

Obrázok 11 Georgios Grivas
143

                  Obrázok 12 Znak organizácie EOKA
144

 

 

Na vrchole konfliktu dosiahla členskú základňu v počte 1 000 – 1 250 členov (200 - 250 

priamych aktívnych bojovníkov a asi 1 000 aktívne podporujúcich). V nábore členov sa 

organizácia zameriavala na mladšiu časť grécko-cyperskej populácie. Odhadom mala 47 
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 EOKA (Ethniki Organosis Kyprion Agoniston - Εθνική Οργάνωσις Κυπρίων Αγωνιστών). Anglický 
preklad: National Organization of Cypriot Fighters. Slovenský preklad: Národná organizácia 
cyperských bojovníkov. 
Svoje vojenské pôsobenie oficiálne začala 01. 04. 1955 a ukončila ho 31. 03 1959.   

140
 Georgios Grivas (alebo George Grivas) - Γεώργιος Γρίβας (1898 - 1974) – vojak, organizátor 
a vodca gerilovej a polovojenskej organizácie. Študoval na vojenských školách v Aténach 
a v Paríži. Slúžil v gréckej armáde v bojoch proti Osmanom. Počas 2. sv. vojny stále pôsobil 
v gréckej armáde a v roku 1946 z nej na vlastnú žiadosť odišiel. V roku 1954 prišiel tajne na ostrov, 
sformoval organizáciu EOKA a riadil ju v gerilovom boji. Po vzniku Cyperskej republiky neochotne 
zložil zbrane (enosis nebol dosiahnutý). Striedavo pôsobil na Cypre (rok 1964) a v Grécku (1968 – 
1969) v kontroverzných situáciách. Opätovne prišiel tajne na Cyprus a založil ozbrojenú 
organizáciu EOKA-B. Násilným spôsobom sa pokúšal zmeniť politiku vedenia ostrova, čo viedlo 
k začarovanému kruhu násilia a občianskej vojne cyperského spoločenstva (1971 – 1974). 
V ilegalite používal krycie meno Digenis (epický byzantský hrdina z 9. storočia). 

141
 Grigoris Pieris Afxentiou - Γρηγόρης Πιερής Αυξεντίου (1928–1957) – vojak, gerilový bojovník 
a zástupca vodcu organizácie EOKA. Na základe udania informátora bol 03. 03. 1957 so svojimi 
štyrmi spolubojovníkmi obkľúčený britskými silami. Odmietol sa vzdať a v boji zahynul.
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mestských buniek a 75 dedinských skupín. Hlavné sekcie boli: Nikózia, Morphou, Orinis 

(hory v oblasti Nikózia), Famagusta, Varosha, Karpas, Larnaka, Limassol, Kakopetria.145 

Britské bezpečnostné sily v tom čase predstavovali silu 40 000 osôb (32 000 profesionálov 

a 8 000 pomocného personálu). Organizácia bola zbraňami, peniazmi a propagandou tajne 

podporovaná z Atén.146 

V priebehu povstania sa EOKA vo svojich útokoch zameriavala na strety s britskou 

armádou a osobami s ňou previazanými (tzn. britskí vojaci, ich rodinní príslušníci a koloniálni 

policajti). Taktiež to boli grécki Cyperčania, podozriví so spolupráce s koloniálnymi silami a tí, 

o ktorých si mysleli, že sú informátormi. S tými nakladali zvlášť brutálne. 

Keď Briti vytvorili novú samostatnú jednotku (Special Mobile Reserve) a výhradne do 

nej regrutovali členov z tureckej komunity, tá sa čoskoro tiež stala objektom ich útokov (po 

istanbulskom pogrome v septembri 1955). Etnické násilie, relatívne vzácne pred začatím 

povstania, vzplanulo v roku 1956 v dôsledku pôsobenia EOKA. V dôsledku stupňujúceho sa 

etnického násilia vznikla v tureckej komunite v roku 1957 organizácia TMT ako odozva na  

pôsobenie EOKA s cieľom brániť turecko-cyperské záujmy. 

Existencia a pôsobenie EOKA sa odzrkadľuje aj na konaní cirkvi a na pôsobení grécko-

cyperského školstva. Pravoslávna cirkev na Cypre predstavovala tradičné militantné 

kresťanstvo a na ostrove pôsobila ako predĺžená ruka gréckeho nacionalizmu. Ozbrojené 

povstanie v rokoch 1955 - 1959 sa začalo s plnou podporou cirkvi a tá podporovala 

agresívnu ozbrojenú politiku voči Turkom. Nebolo divu, že EOKA sa často odvolávala na 

náboženské hodnoty. Popularita EOKA narastala aj na vidieku, ktorý bol pod silným vplyvom 

cirkvi. Jej sila spočívala vo vidieckych oblastiach, kde sa aktivizovala medzi frustrovanými 

mladými dedinčanmi. Kňazi a významné cirkevné osobnosti posilňovali bojové nadšenie 

členov EOKA v dedinách a v internačných táboroch. Plne vyzbrojeným bojovníkom EOKA 

bolo dovolené vstupovať do kláštorov, kde dostávali jedlo a zásoby. 

Keď EOKA spustila v roku 1955 ozbrojenú kampaň, niet divu, že školy boli zdrojmi 

bojovníkov. Fanatické davy študentov boli zástancami ozbrojeného povstania. Vedenie 

EOKA si bolo vedomé, že je to najlepší regrutačný zdroj. Medzi mladými ľuďmi sa najlepšie 

hľadajú tí čo sú horliví, odvážni, ochotní riskovať a bažiaci po veľkých úspechoch. 

Grécko-cyperská mládež (najmä na školách) zorganizovala viaceré mítingy na podporu 

EOKA. Napríklad na jeseň 1955, študenti z 21 škôl sa zúčastnili 46 štrajkov a demonštrácií. 

To spôsobilo, že britská koloniálna vláda mnohé školy zavrela, v dôsledku čoho sa 5/6 

mladých gréckych Cyperčanov nemohlo vzdelávať. Koloniálna administratíva bola 
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presvedčená, že práve školy boli centrom organizovania bezprávia, nepokojov a násilia. 

Vzdelávanie slúžilo ako integrálny proces postupnej politizácie gréckej komunity na Cypre. 

Spoločný postup cirkvi a helénskej vzdelávacej siete formoval mobilizáciu Grékov na 

ostrove.147 

AKEL bola na konci 50-tych rokov k násilnej protibritskej taktike, presadzovanej 

a uplatňovanej EOKA, skeptická. Taktiež bola konfrontovaná s protikomunistickými postojmi 

jej vedenia. Napríklad jej vodca Grivas počas gréckej občianskej vojny bojoval proti 

komunistickej strane. Jej predstavitelia obvinili príslušníkov AKEL, že spolupracujú s Britmi, 

že sú zradcovia a niektorí jej členovia boli zavraždení. Pritom aj AKEL bola od roku 1955 

ilegálna. 

Zaujímavý bol postoj strany AKEL voči tureckým Cyperčanom. Podľa nej boli tureckí 

Cyperčania pod silným šovinistickým vplyvom tureckej buržoázie. Turecko predstavovalo 

v očiach komunistov dvojakého nepriateľa: bolo súčasťou imperialistického spoločenstva 

a bolo odvekým nepriateľom helenizmu. Napriek tomu strana oslovovala aj tureckých 

Cyperčanov na vstup do strany, ale logicky z ich strany sa nejednalo o masové 

členstvo.148,149 

Komunisti na Cypre svojou existenciou a pôsobením zohrali dvojitú úlohu. Zrýchlili boj 

za enosis tým, že vstúpili do politického zápasu s cirkvou a poskytovali taktickú podporu 

nacionalistom. Grécki Cyperčania, na rozdiel od tureckých Cyperčanov, boli mobilizovaní 

z dvoch strán: cirkvou ako aj stranou AKEL, pričom obidve inštitúcie sa snažili o vedúce 

postavenie v hnutí enosis. Gréckej komunite chýbala vnútorná homogenita tak ako tomu bolo 

v tureckej komunite. Všetky politické sily gréckych Cyperčanov však mali silný zmysel pre boj 

proti tureckej rozpínavosti a pre národné ašpirácie pri spojení z Gréckom. 

 

2.7  Mobilizácia a politizácia tureckej komunity na Cypre 

Nemôže byť pochýb o tom, že zásadné rozdiely medzi gréckou a tureckou komunitou 

prispeli k posudzovaniu svojich historických skúseností. Pre Turkov na Cypre bola osmanská 

nadvláda považovaná za éru prosperity a hegemónie na ostrove. Osmanské dobytie ostrova 

v roku 1571 bolo považované za tradíciu hrdinstva, vlastenectva a mučeníctva. Vyslovene 

poukazovali na to, že krv ktorá vytiekla na Cypre v roku 1571 bola výrazom duchovného 

príbuzenstva so zemou, o ktorú sa bojovalo. V metafore poukazovali na to, že tureckí 
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Cyperčania sa videli ako dediči dobyvateľských osmanských predkov. Moslimská komunita si 

myslela, že oni majú legitímne práva na ostrove, pretože tisíce ich predkov sa obetovali 

a preliali svoju krv.150 

Turci na Cypre presadzovali svoju hegemóniu na ostrove počas osmanskej nadvlády. 

Boli nespokojní s nadmernými privilégiami gréckeho duchovenstva. Netreba dodávať, že 

zmena režimu mala ďalekosiahly vplyv na postavenie tureckých Cyperčanov. Z niekdajšej 

vládnucej elity na ostrove sa stali menšinovým subjektom. Samozrejme, že za to mohol 

britský spôsob spravovania ostrova. Od začiatku britskej správy sa predstavitelia tureckej 

komunity sťažovali na grécke snahy o enosis. Trvali na zachovaní a rešpektovaní ich 

pôvodného postavenia, pretože oni boli potomkovia hrdinských osmanských dobyvateľov. 

Briti si túto nespokojnosť moslimskej komunity uvedomovali. 

Boj za jej zvrchovanosť a práva ukazoval, že myšlienka kolektívneho zastupovania 

a kolektívneho ducha už existovala. S koncom osmanského obdobia sa stupňovali aj 

nacionalistické vášne. Tureckí Cyperčania vyvíjali svoju spoločnú identitu na tureckom a nie 

na cyperskom základe. Považovali sa za potomkov osmanských dobyvateľov a tým 

podmieňovali svoju tureckú identitu. Za základ považovali turecké etnické dedičstvo, turecký 

jazyk a zvyky. Keď v roku 1928 Briti oslavovali výročie prevzatia vlády na ostrove, v turecko-

cyperských novinách sa písalo o „päťdesiatom výročí smútku Turkov na Cypre“. 

Politizácia etnickej identity sa spoliehala na silu tradičných väzieb, kolektívneho 

zdieľania pamäte a agresívneho kresťanského zjednocovania voči Osmanskej ríši. V Nikózii, 

len niekoľko mesiacov po Mladotureckej revolúcii v roku 1908 v Osmanskej ríši, vzniklo 

združenie s názvom „Turk“. Bola to prvá inštitúcia tureckej komunity na Cypre založená na 

národnostnom princípe.151 

Tureckí Cyperčania veľmi citlivo vnímali republikánske myšlienky v Osmanskej ríši 

a dôležitým psychologickým efektom pre ich nacionalistické cítenie bol Mustafa Kemal.152 

Vnímali ho ako hrdinu, osloboditeľa a otca Turkov, a tým aj Turkov na Cypre.153 S nadšením 

sledovali turecké víťazstvá v boji s gréckou armádou v západnej Anatólii (1919-1922), čo 

pozitívne vplývalo na ich tureckú národnú hrdosť. Tú taktiež povzbudzovali ich rastúce 

kultúrne a spoločenské aktivity prepojené s Tureckom. V roku 1925 bolo na Cypre otvorené 

turecké veľvyslanectvo, boli podporované proturecky orientované organizácie, šírené 

nacionalistické myšlienky a pravidelne sa oslavoval „Deň republiky“.154 Ďalšou dôležitou 
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 ÇALIŞKAN, M. The Development of Inter-Communal Fighting in Cyprus: 1948-1974. 2012, s. 34. 
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 ÇALIŞKAN,M. The Development of Inter-Communal Fighting in Cyprus: 1948-1974. 2012, s. 36-38. 
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 Mustafa Kemal Atatürk - turecký vojvodca a štátnik, zakladateľ a prvý prezident Tureckej republiky. 
153

 SMOLAREK, M., ŻUBER, M. Korzenie terroryzmu tureckiego. 2010, s. 128. 
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 Deň republiky (29. október) – sviatok Tureckej republiky ako spomienka na vyhlásenie republiky 
v roku 1923. V podstate Turecká republika existovala od 23. 04. 1920, ale oficiálne bola 
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oblasťou rozvoja nacionalistického vnímania bolo vzdelávanie a prostredníctvom učiteľov 

budovanie vlastnej tureckej identity. 

V 30-tych rokoch boli tureckí Cyperčania rozdelení do dvoch politických skupín. Na 

jednej strane to boli tradicionalisti (Evkafçıkar), ktorí naznačovali spoluprácu s britskými 

úradníkmi a na druhej strane to boli populisti (Halkçılar), pôsobiaci v prospech tureckému 

nacionalizmu. Vo voľbách do Legislatívnej rady v roku 1930 získali populisti dva z troch 

tureckých postov, čo naznačilo, že v tureckej komunite prevládali nacionalistické nálady. 

Tureckí Cyperčania boli presvedčení, že ich komunita ako celok potrebuje politickú 

obnovu. Nacionalistické smerovanie, na čele ktorého bol Fazil Küçük,155 dominovalo tureckej 

komunite od 30-tych rokov. V skutočnosti sa však turecká komunita konsolidovala a vyzrela 

až počas 2. sv. vojny, keď vytvorila väčšinu svojich sociálnych a politických inštitúcií. V roku 

1941 boli založené noviny „Halkın Sesi“ (Hlas ľudu), ktoré predstavovali nástroj na 

zverejňovanie „mnohých sťažností turecko-cyperského ľudu proti koloniálnym úradom“. 

Rastúce požiadavky mladých gréckych Cyperčanov a silnejúce komunistické hnutie 

(predovšetkým v mestách Famagusta a Limassol) aktivizovalo turecko-cyperskú komunitu. 

 

 

Obrázok 13 Fazil Küçük
156

 

 

Reakciou vedenia tureckých Cyperčanov bolo založenie asociácie KATAK157 dňa 18. 

04. 1943. Členovia asociácie sa dostali do sporu vo veciach svojej stratégie. Fazil Küçük 

presadzoval tvrdú líniu politiky, čo v roku 1944 vyvrcholilo do vzniku politickej strany 

                                                                                                                                                         
deklarovaná až po troch rokoch. V súčasnosti ho oslavuje aj Turecká republika severného Cypru 
(Turkish Republic of Northern Cyprus – TRNC). 

155
 Dr. Fazıl Küçük (1906 – 1984) – hlavný politický predstaviteľ tureckých Cyperčanov a bojovník za 
ich práva, zakladateľ a editor novín Halkın Sesi (dodnes sú vydávané). V roku 1943 sa stal 
spoluzakladateľom asociácie KATAK. V roku 1959 zastupoval tureckých Cyperčanov na 
konferenciách o vytvorení nezávislej Cyperskej republiky v Londýne a v Zürichu. Stal sa jej 
viceprezident a vo funkcii pôsobil až do roku 1973. 
İrsen Küçük (premiér TRNC v rokoch 2010 – 2013) bol jeho synovec. 

156
 Zdroj: http://drfkts.com/en/about-us/dr-fazil-kucuk/ 

157
 KATAK - Kıbrıs Adası Türk Azınlığı Kurumu (Asociácia tureckej minority na ostrove Cyprus). 
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KTMHP.158 Obidve inštitúcie vytvorili 23. 10. 1949 úniu159 a tá sa pod vplyvom gréckeho 

ozbrojeného povstania v roku 1955 pretransformovala na stranu KTP.160 Jej hlavní 

predstavitelia (Fazil Küçük a Hikmet Bil) obhajovali kontroverzný názov strany a netajili sa 

myšlienkami, že sú odhodlaní bojovať za to, aby sa Veľká Británia vzdala ostrova a ten, aby 

opätovne patril Turecku.161 

Konsolidácia tureckej komunity pokračovala a vyvrcholila v 50-tych rokoch.  

V nadväznosti na grécke ozbrojené hnutie, vedenie tureckých Cyperčanov rozhodlo, že je 

potrebná nová sila na sebaobranu. Došlo k zjednoteniu všetkých 108 turecko-cyperských 

sociálnych a kultúrnych inštitúcií, čo sa významne podpísalo na ekonomickom a sociálnom 

rozvoji tureckej komunity. Dôraz bol kladený na vlastnú komunálnu sebestačnosť. Boli 

vytvorené samostatné turecké trhoviská s heslom „od Turka k Turkovi“ a neskôr nasledoval 

úplný zákaz obchodovania s Grékmi. Tureckí Cyperčania prichytení pri používaní grécko-

cyperských výrobkov a obchodov boli potrestaní.162 V roku 1957 vodcovia komunity usúdili, 

že britská správa neposkytuje spoľahlivú ochranu a vznikali mnohé rôzne turecko-cyperské 

milície.163 Ich počet a členstvo v nich narastali a v roku 1958 boli ozbrojené skupiny 

premenované na TMT.164 

Vznik a pôsobenie TMT sa na turecko-cyperskej strane všeobecne vníma ako 

prirodzená reakcia tureckej komunity proti stále rastúcemu gréckemu extrémizmu. TMT 

vznikla ako národné hnutie používajúce vojenské akcie na sebaobranu tureckej komunity. 

Onedlho (už v roku 1957) už sama seba vnímala za vojenský odkaz politiky takşim,165 ktorá 

nazerala na ozbrojenú rebéliu proti gréckej majorite ako na nevyhnutnú a potrebnú. 

Inými slovami, jej existencia bola určená na odrazenie tyranie cudzej vôle voči tureckej 

komunite. Tureckí Cyperčania vnímali požiadavky gréckych Cyperčanov na enosis ako 

smrteľnú hrozbu pre svoju existenciu. Väčšina z nich sa obávala, že spojenie s Gréckom by 

znamenalo koniec ich života na ostrove. Obávali sa obdobného osudu aký postihol turecké 

menšiny na ostrove Kréta, Rodos a Kos.166 
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 KTMHP - Kıbrıs Türk Milli Halk Partisi (Cyperská turecká národná ľudová strana). 
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 Kıbrıs Milli Türk Birliği (Cyperská národná turecká únia). 
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 KTP - Kıbrıs Türktür Partisi (Cyprus je turecká strana). 
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 ÇALIŞKAN, M. The Development of Inter-Communal Fighting in Cyprus: 1948-1974. 2012, s. 45. 
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 ÇALIŞKAN, M. The Development of Inter-Communal Fighting in Cyprus: 1948-1974. 2012, s. 46. 
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 Volkan (Sopka), KITEMB - Kıbrıs Türk Mukavemet Birliği (Cyperská turecká únia odporu),  
Kıbrıs Türk Komandoları (Cyperské turecké komando), 9 Eylül Cephesi (Front 9. septembra). 

164
 TMT (Türk Mukavemet Teşkilatı). Anglický preklad: Turkish Resistance Organization. Slovenský 
preklad: Turecká organizácia odporu. Až do decembra 1963 bola organizácia ilegálna. 

165
 Takşim (v preklade rozdelenie) bolo cieľom tureckých Cyperčanov, ktorí podporovali rozdelenie 
ostrova na tureckú a grécku časť. Tento koncept deklaroval Fazil Küçük v roku 1957. Priaznivci 
tejto myšlienky to vnímali ako jediný spôsob na zabezpečenie prítomnosti tureckého obyvateľstva 
na Cypre, zamedzenie jej asimilácie alebo etnických čistiek väčšinovou gréckou populáciou. 

166
 ÇALIŞKAN, M. The Development of Inter-Communal Fighting in Cyprus: 1948-1974. 2012, s. 48. 
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V tomto procese zohral významnú úlohu Rauf Denktaş.167 Vedenie organizácie vstúpilo 

do rokovaní s tureckým ministerstvom zahraničných vecí, ministerstvom obrany 

a generálnym štábom a dohodli sa na tom, že TMT by mala byť podporovaná. Dňa 01. 08. 

1958 prišiel na ostrov plukovník Rıza Vuruşkan (veterán z Kórejskej vojny) s ďalšími piatimi 

dôstojníkmi a stali sa členmi organizácie. Týmto dátumom nasledovala obranná, odvetná 

a nekompromisná politika voči gréckym Cyperčanom.168 

 

                             

Obrázok 14 Rauf Raif Denktaş
169

                    Obrázok 15 Znak organizácie TMT
170

 

 

Organizácii TMT sa podarilo vytvoriť akýsi vzor trvalého ozbrojeného boja. Bola to 

voľne organizovaná inštitúcia, zložená z vybraných dobrovoľníkov, ktorí boli silne prepojení 

na pravicový turecký nacionalizmus. Šéf TMT bol nazývaný „Bayraktar“ (vlajkový muž) 

a podliehal tureckému generálnemu štábu. V dobe medzikomunitného boja, TMT 

prevádzkovala pobočky na nábor a výcvik vo všetkých mestách a obciach. Na začiatku bolo 

zámerom vycvičiť 5 000 milicionárov a v krátkej dobe sa podarilo vybudovať ozbrojené bunky 

po celom ostrove. Ostrov bol rozdelený na niekoľko správnych celkov (Nikózia, Famagusta, 

Pafos, Larnaka a Limassol).171 
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 Rauf Raif Denktaş (1924 – 2012) – turecko-cyperský politik a právnik. Zohral kľúčovú úlohu pri 
vzniku TMT. V roku 1959 pôsobil v skupine zastupujúcej tureckých Cyperčanov na konferenciách 
o vytvorení nezávislej Cyperskej republiky v Londýne a Zürichu. V roku 1960 sa stal predsedom 
tureckej komunálnej komory. V rokoch 1964 – 1968 mal grécko-cyperským vedením odopretý 
vstup na ostrov z dôvodu jeho aktívneho pôsobenia v TMT. V roku 1976 a 1981 bol zvolený za 
prezidenta Cyperského tureckého federatívneho štátu (TFSC). Zohral kľúčovú rolu v roku 1983 pri 
vzniku deklarácie o nezávislosti Tureckej republiky severného Cypru (TRNC). Bol zvolený za jej 
prezidenta v rokoch 1985, 1990, 1995 a 2000. 
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 Zdroj: http://en.wikipedia.org/wiki/File:Ra0uf_Denktash.jpg 
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 Zdroj: http://en.wikipedia.org/wiki/File:T%C3%BCrk_Mukavemet_Te%C5%9Fkilat%C4%B1.png 
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 Sandžak (po turecky sancak tzn. vlajka ako vojenský odznak – doslovný preklad kopija s konským 
chvostom) – tradičné administratívne členenie v Osmanskej ríši. Do roku 1970 ešte pribudli: Boğaz 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/c/c3/T%C3%BCrk_Mukavemet_Te%C5%9Fkilat%C4%B1.png
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Hlavným cieľom TMT bolo posilnenie jednoty tureckých Cyperčanov, ochrana tureckej 

komunity a vytváranie konsenzu pokiaľ ide o vedenie komunity. Veľmi dôležité bolo udržanie 

jednoty tureckej komunity a zamedzenie jej trieštenia. V podstate si TMT monopolizovala 

ideologický prúd medzi Turkami na Cypre. Jej zásluhou napríklad nenašli komunisti v radoch 

tureckej komunity tak masové zastúpenie (na rozdiel od Grékov). Vedenie TMT v tom videlo 

potenciálnu hrozbu trieštenia komunity a realizovalo veľmi dôraznú protikomunistickú 

kampaň v jej radoch. Na rozdiel od gréckych Cyperčanov, turecká komunita mala veľmi veľký 

zmysel pre vnútornú integritu.172 

Tureckí Cyperčania mali až do vzniku Cyperskej republiky na čele veľmi talentované 

a politicky uvedomelé skupiny elít. Predstavovali ideologicky homogenizované spoločenstvo 

s efektívnym vojensko-politickým zriadením, pričom dokázali veľmi účelne pôsobiť 

v ilegálnom prostredí. Po vzniku odlišného prostredia (vznik Cyperskej republiky) sa turecká 

komunita pod záštitou jednotného vedenia presunula do novej a intenzívnej konfrontácie.  

 

2.8  Na ceste k nezávislosti 

 Británia sa v druhej polovici 50-tych rokov ocitla pod súčasným tlakom obidvoch 

komunít, pričom obidve strany bojovali za budúcnosť tej svojej časti. Sila zjednocovacích 

myšlienok enosis vzrástla, keď boli Grécku v roku 1947 odovzdané ostrovy Dodekanózy,173 

keď Briti opúšťali Palestínu a keď hrozil ich odchod z Indie. Dokonca aj Britské ministerstvo 

zahraničia v Londýne prežívalo svoju búrlivú vnútornú diskusiu v tom, či enosis posilní 

Grécko v jeho občianskej vojne, alebo sa k moci v Grécku dostanú komunisti a tým pádom 

musí Cyprus ostať v britských rukách. Prevážil druhý prúd myslenia (aj keď komunistická 

hrozba bola prehnaná), ale hlasy za enosis boli stále hlasnejšie a britsko-grécke vzťahy sa 

zhoršili.174 

Rok 1948 sa považuje za akýsi predel vo vnímaní situácie na ostrove gréckou aj 

tureckou komunitou. V tomto roku britská vláda ponúkla, aby sa na Cypre zaviedla nová 

ústava (tzv. „Winsterova ústava“175) a nová forma správy.176 Podľa nej mal zostať 

                                                                                                                                                         
(júl 1964), Erenköy (august 1964), Yeşilirmak (január 1965), Serdarlı (september 1969) a Ortaköy 
(január 1970). Po decembri 1963 sa štruktúra TMT rozšírila na relatívne profesionálnu armádu 
známu ako „Mudžahedíni“, pričom jej hlavné posty zastávali tureckí armádni dôstojníci, ktorí sa na 
ostrov dostali pod falošnou identitou (novinári, bankoví inšpektori, ...). Mudžáhid (mn. č. 
mudžáhedíni) – moslim, ktorý sa angažuje sa v ideologickom i fyzickom boji – džiháde. 
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 ÇALIŞKAN, M. The Development of Inter-Communal Fighting in Cyprus: 1948-1974. 2012, s. 51. 
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 Dodekanózy (Dodecanese, Dodekanesos) skupina 12 väčších a 150 menších ostrovov v Egejskom 
mori z ktorých 26 je neobývaných. Najznámejšie sú Rodos a Kos. 
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 MALLINSON, W. Cyprus. A historical overview.  2011, s. 21. 
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 Reginald Thomas Herbert Fletcher – Winster (1885 – 1961) – britský politik. V rokoch 1947 – 1949 
bol cyperský guvernér. 

176
 LOUIS, R. The British Empire in the Middle East 1945-1951. 1998, s. 222. 
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medzinárodný štatút ostrova ako britskej kolónie stále zachovaný. Grécki Cyperčania chceli 

sebaurčenie (ktoré by viedlo k zjednoteniu s Gréckom) a nie samosprávu, preto tento návrh 

odmietli.  Tureckí Cyperčania nesúhlasili ani s jedným, ani s druhým variantom. 

Vedenie tureckej komunity zorganizovalo 28. 11. 1948 demonštráciu (15 000 

účastníkov) s cieľom vyjadriť svoj nesúhlas s myšlienkou enosis a spochybnenie toho čo by 

mohla jej realizácia priniesť. Napätie narastalo aj v radoch grécko-cyperského obyvateľstva 

a dochádzalo k jeho polarizácii do pravého a ľavého tábora, pričom ich vedenia zvádzali 

zúrivý boj o moc. Pravdepodobne to podnecovalo aj britské odmietanie, aby ostrov niekedy 

získal nezávislosť.     

 

    

Obrázok 16 Turecko-cyperská
177

 a grécko-cyperská demonštrácia
178

 

 

Do presadzovania myšlienky enosis sa v roku 1948 začal vehementne angažovať 

mladý charizmatický biskup z Kitionu179 Michael Christodoulou Mouskos.180 Ambiciózny 

duchovný sa vo veci politicky systematicky prejavoval prostredníctvom rôznych vystúpení 

a publikácií a 15. – 22. 01. 1950 presadil neoficiálne referendum o enosis. Ako sa dalo 

očakávať, tureckí Cyperčania hlasovanie bojkotovali, ale komunisti sa ho zúčastnili. Zo 

zúčastnených gréckych Cyperčanov sa 96 % vyjadrilo pozitívne.181 

V tom istom roku bol Michael Christodoulou Mouskos vo veku 37 rokov zvolený za 

arcibiskupa pravoslávnych gréckych Cyperčanov s menom Makarios III. (čo znamená 

požehnaný). Okamžite po zvolení sa vo svojej prísahe zaviazal k boju za „národnú slobodu“ 
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 Zdroj: http://britains-smallwars.com/cyprus/Davidcarter/againstconspiracy/againstconspiracy.html 
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 Zdroj: http://ermis.lib.ucy.ac.cy/gsdl/collect/eokabook/index/assoc/HASHd1c1.dir/eoka02133.jpg 
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 Kition – vtedajšie sídlo biskupského úradu. Dnes nazývané Larnaka. 
180

 Michael Christodoulou Mouskos (Makarios III.) (1913 - 1977) – duchovný grécko-cyperskej 
pravoslávnej cirkvi, politik. Vstúpil do kláštora Kykko a od roku 1939 študoval na teologickej škole 
na univerzite v Aténach. Tam zostal počas druhej svetovej vojny. Po jeho štúdiu teológie v USA 
(Boston), sa v roku 1948 vrátil na Cyprus. V októbri 1950 bol zvolený za arcibiskupa. Po vzniku 
Cyperskej republiky sa stal jej prezidentom a zostal v úrade až do svojej smrti. 

181
 MALLINSON, W. Cyprus. A historical overview.  2011, s. 22. 
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a že nebude váhať v politike zjednotenia Cypru s „materským Gréckom“. V podstate prevzal 

politické vedenie proti koloniálneho boja. 

 

 

Obrázok 17 Makarios III.
182

 

 

Cyperský spor sa v 50-tych rokoch internacionalizoval. Makarios sa snažil získať 

podporu Grécka a naopak Küçük o podporu Turecka. Etnická rivalita na Cypre sa 

v zmienenom období vystupňovala. Na jeseň roku 1953 sa na Makariov podnet snažil grécky 

premiér183 o bilaterálne riešenie tejto otázky (požiadal Veľkú Britániu, aby Cyprus odovzdala), 

ale Briti odmietli o tejto problematike s Gréckom diskutovať. Keďže Briti túto požiadavku 

odmietli, Grécko 20. 08. 1954 prednieslo túto otázku na Valnom zhromaždení OSN.184 

Cyprus je vzdialený len pár desiatok kilometrov od južného pobrežia Turecka 

a predstava, že Cyprus by mohol prejsť do rúk úhlavného nepriateľa Grécka, bol pre Ankaru 

a jej politické a vojenské elity ťaživým snom. Okrem toho nemohol byť osud turecko-

cyperskej menšiny, ktorá sa stotožňovala s Tureckom ako s „materskou krajinou“, žiadnej 

tureckej vláde ľahostajný. Ankara zdôvodňovala pred OSN svoj nárok, že ostrov by mal po 

skončení britského kolonializmu pripadnúť Turecku. Argumentovala viac než 300 ročnou 

osmanskou nadvládou nad ostrovom pred rokom 1878. Ostrov z jej pohľadu by mal byť 

geografickým príveskom a tým časťou Anatolského polostrova.185 

Situáciu komplikovala skutočnosť, že britské strategické záujmy o Cyprus v dôsledku 

zmien v regióne rapídne vzrástli. Ostrov potrebovali ako nevyhnutnú lokalitu pre obranný 
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 Zdroj: http://www.nieuwsdossier.nl/politiek/makarios-iii-overleden-aan-een-hartaanval 
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 General Papagos - hrdina gréckej občianskej vojny. 
184

 Výsledky hlasovania: 30 hlasov v prospech gréckych požiadaviek, 19 proti a 11 sa hlasovania 
zdržalo. Všetky krajiny západnej Európy a krajiny NATO hlasovali proti. Päť krajín sovietskeho 
bloku, polovica krajín Latinskej Ameriky a päť zo šiestich arabských štátov požiadavky podporili. 
Pomer hlasov (2/3 väčšina) znamenal potrebu prijať rezolúciu. 

185
 FAUSTMANN, H. The Cyprus conflict as mirrored ... 2006, s. 2. 
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systém Západu. V decembri 1954 bolo z Palestíny na ostrov premiestnené britské veliteľstvo 

a taktiež boli z Alexandrie premiestnené britské vojenské sily, keďže egyptská vláda zrušila 

britsko-egyptskú dohodu z roku 1936. Sily potrebovali v regióne, aby naďalej mohli 

kontrolovať región. Tým sa naplnila pre Britov jedna z pôvodných myšlienok z roku 1878 

a ostrov pre nich nadobudol vojenský význam. 

 

2.9  Radikalizácia boja za nezávislosť  

Grécki Cyperčania diskutovali, ako postupovať v boji za svoje národné záležitosti. 

Makarios bol k ozbrojenému boju skeptický, ale niektorí grécki nacionalisti na ňom trvali. 

Predovšetkým to bol Georgios Grivas. Veril, že použitie sily je jediným spôsobom, ako získať 

nezávislosť. Mal skúsenosti z grécko-tureckej vojny (1919 – 1922) a gréckej občianskej vojny 

(1946 – 1949). V nich bol svedkom toho ako tureckí povstalci a komunistickí bojovníci 

používali gerilovú taktiku. Od začiatku 50-tych rokov obchádzal ostrov a získaval podporu 

pre svoje hnutie. Väčšina gréckych Cyperčanov však nebola psychicky na takýto spôsob 

boja pripravená. 

Aj keď bol Makarios k takémuto riešeniu skeptický, nakoniec súhlasil, že situácia 

potrebuje „dynamické riešenie“. V Aténach získali diplomatickú aj vojenskú podporu a od 02. 

03. 1954 sa začalo s pašovaním zbraní a výbušnín na ostrov. Boj EOKA za zvrhnutie britskej 

vlády na Cypre začal 01 . 04. 1955 distribúciou prvých letákov. Jej vojenské pôsobenie malo 

charakter mestskej partizánskej vojny. Bolo jasné, že EOKA nemohla realizovať revolučnú 

vojnu, tak aby do nej mohla vstúpiť celá cyperská populácia. EOKA vo svojom 

protikoloniálnom boji nepočítala s tureckou komunitou. Grivas vyzýval svojich stúpencov, aby 

neútočili na Turkov a Turkov varoval, aby upustili od spolupráce s Britmi. 

Grécki ozbrojení povstalci napriek tomu svojimi aktivitami spôsobili radikalizáciu aj 

v turecko-cyperskej komunite. Turecká reakcia prišla z troch úrovní:  

1) Grécki Cyperčania v dôsledku aktivít EOKA museli opustiť svoje posty v komunálnej 

administratíve, predovšetkým v polícii a tureckí Cyperčania ich nahradili. Súčasne 

sa začali vytvárať pomocné policajné sily a tie boli určené na pôsobenie proti 

gréckym povstalcom.  

2) Proti aktivitám EOKA boli vytvorené ozbrojené organizácie, ako napr. Volkan a TMT. 

Dedinčania začali v noci držať stráž, často vyzbrojení starými strelnými zbraňami 

a loveckými puškami. Zo strany TMT sa jednalo o politiku aktívnej odvety.  

3) Narastajúca opozičná verejná mienka tureckej populácie voči násilným aktivitám 

EOKA sa odzrkadlila aj v samotnom Turecku. Napríklad EOKA 22. 06. 1955 
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zaútočila na policajnú stanicu v tureckej štvrti v Nikózii a v jeho dôsledku boli mnohí 

tureckí Cyperčania zranení. 

 

 

Obrázok 18 Britskí vojaci pri prehľadávaní Cyperčanov
186

 

 

Odboj na Cypre sa zosilňoval a Londýn sa rozhodol internacionalizáciu cyperskej 

otázky riešiť tým, že Turecko postavil ako strategického protihráča gréckej strane. Británia sa 

rozhodla, že najlepšie, ako udržať problém mimo OSN bude zorganizovanie tripartitnej 

konferencie (29. 08. – 07. 09. 1955) v Londýne. Oficiálne zverejneným cieľom konferencie 

bola diskusia zainteresovaných krajín (Veľká Británia, Grécko a Turecko) o politických 

a obranných otázkach vo Východnom Stredomorí vrátane Cypru. 

Uvedené zameranie konferencie bolo trochu zavádzajúce, pretože konferencia bola 

v podstate o Cypre. Bola to snaha o vytvorenie spôsobu ako do procesov na Cypre zapojiť 

Turecko, čo bolo v rozpore so zmluvou v Lausanne. Pokračovanie vlastnej koloniálnej 

nadvlády malo byť svetovému spoločenstvu prezentované ako jediná možnosť, ako zabrániť 

občianskej vojne na Cypre a vojne o ostrov medzi Gréckom a Tureckom. Britským zámerom 

bolo rozdeliť Grékov a Turkov, a tým zabezpečiť zlyhanie konferencie, čím zostane moc 

v britských rukách.187 

Turecko a aj Grécko v roku 1952 vstúpili pod záštitou USA do NATO a očakávalo sa, 

že obidve krajiny pristúpia k otázke Cypru umiernene, keďže by to mohlo vyvolávať ich 

vzájomný nepriateľský postoj. Opak však bol pravdou. Grécko zo svojich požiadaviek 
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neustupovalo. Turecko taktiež (hneď na začiatku Londýnskej konferencie 29. 08. 1955) 

vystupovalo v tejto otázke kategoricky. Odvolávali sa na turecký podiel zvrchovanosti na 

ostrove, bezpečnosť tureckej komunity, geografickú blízkosť a jeho strategický význam. 

Odvolávali sa na Lausannskú zmluvu (Briti získali ostrov od Turkov a ak má prísť k zmene 

tak iba jeho vrátením). Taktiež upozorňovali na destabilizovanú situáciu v samotnom 

Grécku.188 

Tak ako britská vláda očakávala, konferencia bola narušená veľmi rýchlo. Prispeli tomu 

dobre koordinované protigrécke vzbury (napr. Istanbulský pogrom), ktoré vypukli v Turecku 

či záhadný výbuch bomby pred tureckým konzulátom v Solúne (Thessaloniki). To znamenalo 

koniec relatívne korektných grécko-tureckých vzťahov, ktoré existovali od roku 1930 

a exodus Grékov z Turecka a naopak Turkov z Grécka. 

Generál Harding189 26. 11. 1955 po prvýkrát na ostrove vyhlásil výnimočný stav. Boli 

vydané radikálne usmernenia (76 opatrení),190 v ktorých boli stanovené tresty pre účastníkov 

odboja. Stalo sa tak krátko po útokoch EOKA. Britská armáda mala v tom čase už bohaté 

skúsenosti z protipovstaleckého boja v Palestíne, Keni a Malajzii. Jedným z opatrení bola aj 

reorganizácia polície a vytvorenie novej „protipovstaleckej“ polície (Special Mobile Reserve 

Unit a Auxiliary Police), pričom v nej dominovali tureckí Cyperčania.191 

 

 

Obrázok 19 John Allan Francis Harding
192
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 ÇALIŞKAN, M. The Development of Inter-Communal Fighting in Cyprus: 1948-1974. 2012, s. 68. 
189

 John Allan Francis Harding (1896 – 1989) – britský armádny dôstojník. V období 03. 10. 1955 – 22. 
10. 1957 vykonával funkciu guvernéra na Cypre. Na zlepšenie bezpečnostnej situácie na Cypre 
prijal prísne opatrenia vrátane zákazu vychádzania, zatvorenia škôl, vytvorenia koncentračných 
táborov, trestu smrti. Mnohé z popráv sa vykonali aj v sporných prípadoch (napr. Michalis 
Karaolis), čo viedlo k ešte väčšej nenávisti voči britskej prítomnosti na ostrove. Dňa 21. 03. 1956 
sa EOKA pokúsila na neho spáchať atentát, ale neúspešne. Po kritike za metódy, ktoré používal 
a za ich neúčinnosť z funkcie odstúpil. 
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 Niektoré z opatrení: Držanie zbrane – trest smrti, sabotáž, alebo držanie výbušnín – doživotie, 
zákaz zhromažďovania sa, zákaz štrajkov. 

191
 ÇALIŞKAN, M. The Development of Inter-Communal Fighting in Cyprus: 1948-1974. 2012, s. 75. 

192
 Zdroj: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/a9/Jharding.jpg 



55 

Mnohí grécko-cyperskí politici a intelektuáli boli presvedčení, že práve vytvorenie 

a pôsobenie takejto polície bolo najvypuklejším dôkazom britsko-tureckej tajnej politiky 

vedúcej k oddeľovaniu. Existovali domnienky, že tureckí príslušníci polície spolupracovali 

s TMT, ale na druhej strane tak isto, že tí grécki spolupracovali s EOKA.193 EOKA začala 

orientovať svoje násilie aj na tureckých Cyperčanov, predovšetkým na turecko-cyperských  

policajtov. Prvé veľké násilie medzi znepriatelenými komunitami sa udialo 19. 03. 1956, keď 

grécki Cyperčania zaútočili na tureckú štvrť v obci Vasilia. 

 

 

Obrázok 20 Jednotka cyperskej polície194 

 

Od februára 1956 sa v tureckej komunite začala šíriť myšlienka takşim ako opozičný 

ideový smer voči enosis a ako jediný variant riešenia. Na jej propagácii sa najviac zaslúžili 

Fazıl Küçük a Ahmet Gazioglu.195 Jej podstatou bolo rozdelenie ostrova, pričom jeho severná 

časť by sa pripojila k Turecku (Ankara, aby si poistila strategickú kontrolu nad ostrovom). 

Južná časť by potom mohla byť ako vyrovnanie spojená s Gréckom. 

Rozdelenie ostrova, na ktorom žili obe národnostné skupiny spolu premiešané, ale 

bolo úplne neakceptovateľné pre grécku stranu. Tá si pripadala so svojou 80-percentnou 

väčšinou obyvateľstva ako zákonný vládca na ostrove a tureckým Cyperčanom už 

nepriznávala privilegovaný status menšiny. Britská vláda v snahe upokojiť situáciu 

a poskytnúť ústupok grécko-cyperským požiadavkám na sebaurčenie, nepriznávala turecko-

cyperskej menšine196 jej právo na sebaurčenie.197 
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 Zdroj: http://britains-smallwars.com/cyprus/Davidcarter/31rebellion/31rebellion.html 
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 Ahmet C. Gazioglu (1931 - ...) – novinár a spisovateľ. V medzikomunálnom boji zohral aktívnu 
úlohu. To viedlo k jeho exilu v Londýne v rokoch 1967 – 1973 počas Makariovej administratívy. 
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Obrázok 21 Útok EOKA na britskú policajnú hliadku na ulici Ledra v Nikózii v roku 1956
198

 

 

Harding s Makariom diskutoval rôzne návrhy na riešenie situácie. Po krachu rokovaní 

bol 09. 03. 1956 Makarios (a jeho traja blízki spolupracovníci) vyhostený na ostrov Seychely. 

Briti nadobudli presvedčenie, že spolupracuje s EOKA a že je duchovným otcom gréckych 

ozbrojených aktivít.199 Paradoxne tým uvoľnili ruky Grivasovi, ktorý bol Makariom v jeho 

násilných aktivitách aspoň trochu krotený. Rok 1957 sa niesol v duchu začarovaného kruhu 

násilia a etnickej krvnej pomsty. Medzi najvypuklejšie patrila napr. vlna tureckých útokov 

a trestných nájazdov na grécke štvrte so spôsobenými rozsiahlymi škodami (napr. zničenie 

niekoľkých gréckych kostolov a nemocníc vo Famaguste) alebo vražda tureckého vysokého 

policajného dôstojníka v Nikózii. 200 

Od roku 1957 sledovala EOKA politiku „svojvoľného násilia“, pričom jej obeťami sa 

často stávali roľníci a pastieri v odľahlých osadách, keďže Turci sa vo väčších sídlach 

dokázali lepšie brániť. Vzájomný boj (ničenie a zabíjanie) sa dostal do úrovne každodenného 

života.201 

Vojenská politika tureckých Cyperčanov bola založená na princípe vyhnať gréckych 

Cyperčanov z etnicky zmiešaných osád buď to vypaľovaním ich domov a kostolov, alebo 

verbálnou a psychickou hrozbou. Napriek tomu, že turecká komunita bola rozšírená naprieč 

celým ostrovom, snažili sa o vytvorenie homogénnych tureckých sektorov (najmä na severe), 
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čo by viedlo k rozdeleniu. EOKA sa naopak snažila systematickým terorom turecké 

odhodlanie a odpor rozbiť. Kým turecké násilie sledovalo „stanovenú politickú stratégiu“ proti 

gréckym Cyperčanom hlavne v mestách, grécke násilie proti tureckým Cyperčanom bolo viac 

náhodné a vyskytovalo sa zväčša vo vidieckych oblastiach. Obe cyperské komunity sa 

navzájom atakovali a zároveň obe realizovali samostatné povstanie proti Britom.202 

Počas takmer päťročného intenzívneho protikoloniálneho boja (predovšetkým EOKA) 

sa zásadne zmenili vnútorné aj vonkajšie podmienky. Z vnútorného pohľadu Londýn už 

nemal politickú situáciu na ostrove pod kontrolou. Z vonkajšieho pohľadu Veľká Británia sa 

v roku 1957 rozhodla pre novú orientáciu svojej bezpečnostnej, a tým aj cyperskej politiky. 

Ako nukleárna mocnosť bola ochotná vzdať sa vlády nad ostrovom ako kolóniou. 

Podmienkou malo byť vytvorenie dostatočného priestoru na jej vojenskú prítomnosť 

v regióne. 

V decembri 1957 bol do funkcie guvernéra ustanovený Huge Foot. Ten 14. 07. 1958 

vyzval komunálnych vodcov na ukončenie násilia a apeloval na to, že „všeobecný konflikt 

medzi oboma komunitami by mohol zničiť ostrov“. V podstate priznal, že ostrov bol v stave 

celkovej anarchie a občianskej vojny. Briti na nátlak USA umožnili Makariovi opustiť 

Seychely, ale nesmel sa vrátiť na Cyprus. Na ostrov sa vrátil až v marci 1959, pričom 

dovtedy bol v Aténach. 

Briti sa stále pokúšali nájsť riešenie a vytvárali rôzne návrhy. Najznámejším z nich bol 

tzv. „Macmillanov plán“203 vypracovaný v roku 1958. V ňom navrhovali rozdelenie ostrova 

medzi gréckych a tureckých Cyperčanov na sedem rokov so spoločnou suverenitou Veľkej 

Británie, Grécka a Turecka. Okrem iného obsahoval aj tri zásadné body: koniec 

výnimočného stavu a návrat Makaria na ostrov, vyjednávanie s vodcami oboch komunít 

a vypracovanie systému samosprávy, zaviazanie sa, že na konci prechodného obdobia 

nebudú prijaté žiadne rozhodnutia bez toho, aby s nimi nesúhlasili obe komunity. Turecko 

a tureckí Cyperčania tento plán akceptovali, ale grécki Cyperčania nie. 

Na riešenie napätej situácie bola Nikózia v roku 1958 predelená na turecký a grécky 

sektor tzv. „Mason-Dixon líniou“204 (akýsi predchodca neskôr vytvorenej Zelenej línie). Britskí 

vojaci natiahli pozdĺž línie ostnatý drôt.205 Toto predelenie mesta bolo prvým krokom 

k rozdeleniu. Rozdelenie Nikózie poskytlo pohľad na dynamiku etnického konfliktu na Cypre.  
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Obrázok 22 Mason-Dixon línia v Nikózii
206

 

 

Dňa 04. 08. 1958, vyhlásil Grivas Britom aj Turkom prímerie (pravdepodobne 

z taktických dôvodov), ale vyhradil si právo na ďalšie aktivity v prípade provokácií. TMT s tým 

v podstate súhlasila. Do decembra 1963 sa okrem ojedinelých incidentov už žiadne 

významné medzikomunitné boje neviedli. 

Gréci pochopili svoju geopolitickú a strategickú zraniteľnosť. Pochopili, že začarovaný 

kruh útokov spôsobuje útek gréckych Cyperčanov zo severu a migráciu tureckých 

Cyperčanov do severných oblastí, čo by viedlo k rozdeleniu. Napr. v júli 1958 sa takto 

presťahovala veľká skupina tureckej komunity, vrátane svojich zvierat a svojho nábytku, 

z mesta Pafos na bezpečnú rovinu pri Nikózii. Navyše, zlyhávanie boja v urbanizovanom 

prostredí spôsobovalo pochybnosti o schopnostiach EOKA. Turci si uvedomili svoje 

nedostatky v oblasti organizácie a vojenského vybavenia. Brali na vedomie obmedzenú 

vojenskú podporu z Turecka.207 

V dôkladnom menovitom zozname britského autora sa uvádza 476 obetí v období 01. 

04. 1955 – 25. 12. 1959. V zozname je na britskej strane uvedených 390 vojakov, 12 

policajtov, 8 osôb v inej službe a 25 civilov (+ 2 osoby inej národnosti). V zozname obetí je 

uvedených aj 15 grécko-cyperských a 22 turecko-cyperských policajtov (+ 2 cyperskí policajti 

inej národnosti).208 Počty civilných obetí Cyperčanov sa v tomto zdroji neuvádzajú. Turecký 

autor sa zameriaval aj na počty civilných obetí, ale ako je zrejmé z Tabuľky 1, značne 

podhodnotil počty padlých britských vojakov. 

                                                 
206

 Zdroj: http://britains-smallwars.com/cyprus/Davidcarter/againstconspiracy/againstconspiracy.html 
207

 ÇALIŞKAN, M. The Development of Inter-Communal Fighting in Cyprus: 1948-1974. 2012, s. 82. 
208

 CARTER, D. Aphrodite´s Killers ... s. 588 – 602. 



59 

Tabuľka 1 Počty obetí na Cypre: apríl 1955 – február 1959209 

 
Zabití pôsobením 

EOKA 

Zabití v stretoch 
s bezpečnostnými 

silami 

Zabití 
v medzikomunitných 

sporoch 

Veľká Británia 142* - - 

Gréci 218+ 95 60 

Turci 29 8 55 

Ostatní 4 - - 

* 104 vojakov, 12 policajtov, 26 civilov 
+ 15 policajtov, 203 civilov 

 

Medzikomunitné vlny konfliktu v rokoch 1955 a 1958 boli prirodzenou reakciou dvoch 

komunít na politický vývoj na Cypre. Boj tureckých a gréckych Cyperčanov spustil staré 

národné spory. Niet pochýb, že konflikt mal medzinárodný rozmer a to nielen pôsobením 

bezprostredných protagonistov (Grécko a Turecko), čím sa situácia ešte viac dramatizovala. 

Ozbrojené akcie Cyperčanov zanechali výrazný odkaz pre budúcnosť spolužitia na ostrove 

v negatívnom slova zmysle. 

Britská vláda si uvedomila, že koloniálny status ostrova nie je udržateľný. Nepokoje na 

ostrove nabrali masívny charakter, zvyšoval sa medzinárodný politický tlak a prestíž Veľkej 

Británie sa na Blízkom Východe znižovala. Po decembri 1956 britská vláda uznala, že 

„Cyperčania sú súčasťou gréckeho a tureckého národa“.  

Na Cypre prebiehala občianska vojna a NATO a USA sa obávali možnej vojny medzi 

dvomi spojencami vo vnútri aliancie (Grécko a Turecko). Transatlantický dialóg iniciovalo 

NATO, pretože generálny tajomník Paul-Henri Spaak sa kvôli cyperskej otázke obával 

ohrozenia južného krídla aliancie. 

Prekvapivo, asi predovšetkým vzhľadom na aliancie vytvorené v OSN a vzhľadom na 

zhoršujúcu sa regionálnu bezpečnostnú situáciu na Blízkom Východe, došlo v roku 1959 ku 

kompromisu, ktorý žiadna zo strán konfliktu v skutočnosti nechcela. Turecký premiér a jeho 

grécky náprotivok sa 05. 01. 1959 stretli v Zürichu, aby prerokovali možnú nezávislosť Cypru 

bez enosis alebo takşim. Vytvorili „Spoločnú konštitučnú komisiu“, pričom jej lídrom sa stal 

Marcel Bridel210 a oficiálne vystupoval ako právny poradca komisie. 

Dňa 19. 02. 1959 sa v Londýne stretli predstavitelia všetkých piatich zainteresovaných 

strán: Turecko (premiér Menderes), Grécko (premiér Karamanlis), Veľká Británia (premiér 

Macmillan), zástupca tureckých Cyperčanov (Dr. Fazil Küçük) a zástupca gréckych 
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Cyperčanov (arcibiskup Makarios). Prijali návrh znenia ústavy vrátane Zmluvy o zriadení, 

Zmluvy o spojenectve a Zmluvy o garanciách. Text zmluvy bol 23. 02. 1959 zverejnený 

v Londýne, Ankare, Aténach a v Nikózii. 

 

 

Obrázok 23 Podpisovanie dohody o cyperskej nezávislosti
211

 

 

Americký prezident Eisenhower situáciu vyhodnotil ako „víťazstvo zdravého rozumu“   

a „nádherný úspech“. Britský premiér videl dosiahnutý stav ako „víťazstvo rozumu 

a spolupráce“. Londýn mal svoje vojenské požiadavky naplnené. Britská vláda získala na 

ostrove dve strategicky významné vojenské základne (Akrotiri a Dhekelia) a to bolo v jej 

očiach „spradenie víťazstva z porážky“.212 

Zdalo sa, že Atény sú tiež spokojné. Svoj súhlas vysvetľovali tým, že „zbrane by mohli 

viesť k najhoršiemu spôsobu rozdelenia“. V skutočnosti si Gréci uvedomovali vojenskú 

slabosť EOKA a neúčinnosť jej aktivít. 

Aj Makarios ustúpil od svojho predchádzajúceho striktného presadzovania enosis a bol 

ochotný prijať nezávislosť na prechodné obdobie. Grivasovi argumentoval, že britská 

nadvláda sa na Cypre skončila. Mnohí grécki Cyperčania videli nezávislý Cyprus ako 

„frustrujúce meškanie k enosis“. Skutočná opozícia nezávislosti ostrova sa vytvorila 

z horlivých zástancov EOKA. Boli presvedčení, že Makarios zradil národné záujmy. Ani 

Grivas nebol so vzniknutou situáciou spokojný. Pre neho bol mier prijateľný bez britských 
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základní na ostrove a vôbec bez väzieb na Britániu. Bol sklamaný z „britsko-tureckých 

väzieb“. V Grécku však bol povýšený na generálporučíka, dostal zlatú medailu 

a parlamentom deklarované ocenenie. Makarios sa ho snažil presvedčiť, že na enosis sa 

nezabudlo. Rozpor medzi Grivasom a Makariom sa potom vyhrotil v 60-tych a 70-tych 

rokoch.  

Aj grécko-cyperskí komunisti (AKEL) sa zdráhali dohodu prijať. Enosis vnímali ako 

„protiimperialistický“ a „protikapitalistický“ zápas, a tak ten nebol zavŕšený víťazstvom. 

Vnímali to tak, že skutočné záujmy obyvateľov Cypru neboli dosiahnuté. Okrem toho vnímali 

britské vojenské základne za „neokolonializmus“ a prirovnávali ich k americkým základniam 

na Okinave.213 

Turecko vnímalo dosiahnutý stav pozitívne a nebezpečenstvo z enosis považovali za 

zažehnané aj keď turecká opozícia stále volala po takşim. Zabezpečenie rovnosti komunít na 

ostrove videli zaistené cez podpísané dohody a cez možnosť umiestnenia tureckého 

kontingentu. Na pozadí obáv z vývoja situácie na Blízkom a Strednom Východe (zvyšovanie 

vplyvu Sovietskeho zväzu a nepokoje v arabskom svete) bol dosiahnutý stav na Cypre 

vnímaný ako ten najlepší variant. Rátali s tým, že Cyprus bude ako nezávislá krajina členom 

OSN a v prípade konfliktu to bude musieť OSN vyriešiť. 

Tureckí Cyperčania mali isté pochybnosti o dohodách a mnohí boli zmätení. Niektorí 

súhlasili s nezávislosťou, iní sa naďalej zasadzovali o takşim. Denktaş a Küçük 

predpokladali, že grécki Cyperčania nebudú mať vôľu s nimi zdieľať vládu. Neverili, že starí 

nepriatelia dokážu spolupracovať. Na pozadí skúseností z predchádzajúceho obdobia 

očakávali, že zmierenie a mierové spolunažívanie bude ťažko možné. 

V súlade s Londýnsko-Zürišskými dohodami bola s účinnosťou od 01. 03. 1959 

vyhlásená všeobecná amnestia pre bojovníkov EOKA a TMT vrátane tých 

najhľadanejších.214 
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3  CYPERSKÁ NEZÁVISLOSŤ (1960 - 1974) 

 

Po podpise dohôd v Zürichu a Londýne nastalo pre ostrov „prechodné obdobie“ 

(február 1959 - august 1960). Počas tohto obdobia bola samospráva ešte stále pod britským 

riadením. Bolo to pochopiteľné, keďže cyperskú vládnu garnitúru bolo potrebné podľa 

prijatých dohôd ešte len vytvoriť. 

Pre obidve komunity boli v decembri 1959 zorganizované voľby s cieľom zvoliť si 

prezidenta, viceprezidenta a poslancov. Na grécko-cyperskej politickej scéne vo voľbách 

súperili dve strany. V obidvoch sa uplatňovali bývalí príslušníci EOKA, ktorí sa v podstate 

rozdelili do dvoch frakcií. Do jednej sa kumulovali tí čo v EOKA podporovali Makaria a do 

druhej tí čo podporovali Grivasa. Makarios viedol stranu „Národný front“ (s ľavicovou 

orientáciou) a oponoval mu Ioannis Clerides,215 ktorý bol na čele strany „Demokratický front“ 

(hlavne radikálnejší bývalí príslušníci EOKA). Makarios voľby vyhral216 a to predznamenalo 

jeho dlhotrvajúci výkon funkcie prezidenta republiky. Grécky minister zahraničných vecí po 

voľbách vyhlásil, že „prvýkrát po ôsmich storočiach vláda ostrova prešla do gréckych rúk“.217 

Na turecko-cyperskej strane bol Fazıl Küçük jediným kandidátom na viceprezidenta. Všetky 

posty v snemovni boli obsadené z jeho strany. Denktaş bol zvolený za prezidenta tureckej 

komunálnej komory. Cyperská republika bola oficiálne uznaná 16. 08. 1960 a posledný 

britský guvernér (Foot) s väčšinou britských úradníkov ostrov opustil. 

 

3.1  Východiská pre cyperskú nezávislosť 

Stretnutie predstaviteľov zainteresovaných strán, ktoré sa konalo 19. 02. 1959 v praxi 

znamenalo prijatie dokumentu s názvom „Memorandum, ktorým sa prijíma základ dohody na 

konečné riešenie cyperského problému“. Memorandum obsahovalo tieto dokumenty:218 

- Základná štruktúra Cyperskej republiky (Bacic Stucture of the Republic of Cyprus). 

- Zmluva o garanciách (Treaty of Guarantee). 

- Zmluva o spojenectve medzi Cyperskou republikou, Gréckom a Tureckom (Treaty of 

Alliance Between the Republic of Cyprus, Greece and Turkey). 
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- Deklarácia vlády Spojeného kráľovstva (Declaration by the Government of the 

United Kingdom). 

- Deklarácia gréckeho a tureckého ministra zahraničných vecí zo 17. 02. 1959. 

- Deklarácia predstaviteľa grécko-cyperskej komunity z 19. 02. 1959. 

- Deklarácia predstaviteľa turecko-cyperskej komunity z 19. 02. 1959. 

- Dohodnuté opatrenia na prípravu nového usporiadania na Cypre. 

 

Základná štruktúra Cyperskej republiky sa v mnohých zdrojoch označuje aj ako Zmluva 

o zriadení (Treaty of Establishment). Tento dokument predstavoval 27 článkov a obsahoval 

ustanovenia o zriadení a spôsobe spravovania nezávislej republiky na ostrove. Taktiež 

obsahoval základnú podmienku, že táto republika musí vzniknúť čo najskôr po podpise 

dohody, najneskôr však do troch mesiacov. 

Zmluva o garanciách obsahovala v 4 článkoch ustanovenia, že Grécko, Turecko 

a Veľká Británia sa zaručujú za nezávislosť, územnú celistvosť a bezpečnosť Cyperskej 

republiky. Zmluva zamedzovala akúkoľvek participáciu v celku alebo po častiach 

v „akomkoľvek politickom“ alebo „ekonomickom“ spojenectve so žiadnym štátom. Tým bolo 

zjednotenie ostrova s Gréckom alebo Tureckom vylúčené.219 Garantujúce národy sa 

zaväzovali, že v prípade narušenia ústavy to budú navzájom konzultovať a že budú konať 

spoločne. Ak spoločná akcia nebude možná, niektorý z garantov môže konať 

jednostranne.220 

Zmluva o spojenectve predstavovala 6 článkov a tvorila základný rámec pre 

kooperáciu medzi Gréckom, Tureckom a Cyprom. Poskytovala priestor pre zriadenie dvoch 

vojenských kontingentov na ostrove, gréckeho – 950 vojakov a tureckého – 650 vojakov.  

Na základe tejto zmluvy bol na ostrov nasadený grécky kontingent označený ako 

Helénske sily na Cypre (Hellenic Force in Cyprus, grécky Ελληνική Δύναμη Κύπρου – 

ΕΛΔΥΚ - ELDYK) a turecký kontingent označený ako Turecký pluk na Cypre (Turkish 

Regiment in Cyprus, turecky Kibris Turk Kuvvetleri Alayi – KTKA). Tieto kontingenty mali 

pôsobiť pod spoločným velením a niesť zodpovednosť za výcvik budúcej cyperskej armády. 

Cyperčania neskôr poukazovali na to, že vzájomný pomer vojakov gréckeho a tureckého 

kontingentu 60:40 nereprezentoval pomer gréckych a tureckých Cyperčanov na ostrove 

82:18.221 
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Z deklarácie vlády Spojeného kráľovstva vyplývalo zriadenie dvoch britských 

suverénnych území (vojenských základní) a pre Britov z nej taktiež vyplývala možnosť 

využívať prístav vo Famaguste a letisko v Nikózii. 

Zmluvné strany dohôd v Zürichu a v Londýne deklarovali, že Cyprus bude nezávislou 

a zvrchovanou unitárnou prezidentskou republikou.222 Avšak na druhej strane schválili rad 

ustanovení, ktoré neboli v súlade so zásadami zvrchovanosti ani s princípmi jednotného 

riadenia štátu. Zahrňovali v sebe zreteľné prvky svojrázneho federálneho usporiadania, ktoré 

poskytovalo menšinovým tureckým Cyperčanom ochranu pred ich majorizáciou zo strany 

miestnych Grékov. 

Cyperská republika predstavovala štát s dvojkomunitným zastúpením, pričom sa 

nejednalo o teritoriálny, ale etnický princíp. Všetci cyperskí občania boli rozdelení podľa 

svojej etnickej a náboženskej príslušnosti do dvoch národných spoločenstiev – gréckeho 

a tureckého,223 pričom obidve komunity sa stali  spoluzakladateľmi štátu. Ústava ponúkala 

tzv. zdieľaný systém. 

Pôsobenie v občianskych službách bolo medzi gréckou a tureckou komunitou založené 

na pomernom zastúpení 70:30. Pre dvojtisícové bezpečnostné sily (žandárstvo a polícia) 

platil ten istý pomer. Pre dvojtisícovú cyperskú armádu platil dokonca národnostný kľúč 

60:40. Prezidentom republiky bol grécky Cyperčan a viceprezidentom turecký Cyperčan, 

pričom obaja boli volení svojou komunitou. Radu ministrov tvorilo desať ministrov (sedem 

gréckych a traja tureckí), ktorých ustanovoval a odvolával podľa svojej národnosti prezident 

alebo viceprezident. Obaja najvyšší štátni funkcionári nemali právo sa navzájom zastupovať. 

Najvyšším legislatívnym orgánom sa stala Snemovňa reprezentantov (50 poslancov 

volených na 5-ročné obdobie), v ktorom 70 % miest (35 kresiel) pripadalo pre grécko-

cyperských poslancov a 30 % (15 kresiel) pre turecko-cyperských. Poslancov volili príslušné 

komunity oddelene. Na prijatie každého zákona bola potrebná tzv. dvojitá väčšina ako 

gréckych, tak aj tureckých poslancov. Rozhodujúce bolo, že prezident a viceprezident mali 

právo veta v oblasti zahraničných vecí, obrany, bezpečnosti a daní.224 

Z ústavy vyplynula kontroverzná možnosť vytvoriť v piatich veľkých mestách Nikózia, 

Limassol, Famagusta, Larnaka a Pafos samostatné grécke a turecké mestské samosprávy. 

Práve kríza magistrátov neskôr v roku 1963 vyvolala opätovné medzikomunitné boje. 

Významné postavenie v právnom systéme zastával Výbor verejných služieb (zvláštny 

menovací orgán) zložený zo siedmych gréckych a troch tureckých Cyperčanov. V prípadoch, 
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ktoré nebol schopný rozhodnúť rozhodoval trojčlenný Najvyšší ústavný súd, zložený z dvoch 

cyperských občanov (Turka a Gréka) a nezávislého zahraničného predsedu. Ten nemal byť 

ani občan Grécka či Turecka ani príslušník krajín Britského spoločenstva národov. 

K rozsiahlym kontrolným a arbitrážnym právomociam tohto orgánu prináležalo hlavne 

rozhodovanie o záväznom výklade ústavy, o ústavnosti zákonov, o sporoch medzi štátnymi 

orgánmi, o platnosti volieb i o obsadzovaní miest vo verejných inštitúciách.  

Zložitosť celého postkoloniálneho usporiadania odrážal celý rad záujmov, ktoré 

narušovali myšlienku jednotného štátu na základe rovnakých práv. Prejavovali sa tu britské 

a americké záujmy na zachovaní základní na vojenské účely, vnímaná potreba udržať tento 

priestor v sfére vplyvu NATO (aj keď Cyprus nebol člen aliancie), sprievodná potreba bojovať 

proti sovietskemu vplyvu vo východnom Stredomorí a v neposlednom rade to boli záujmy 

Grécka a Turecka pri zachovaní ich vplyvu. 

Predstavitelia gréckych a tureckých Cyperčanov dohody v Zürichu a v Londýne síce 

podpísali, ale ani jedna z komunít pri ich tvorbe nezohrala dôležitú úlohu. Obyvatelia Cypru 

nedostali možnosť hlasovať ani za ústavu a ani za zmieňované dohody. Dokonca aj Briti 

neskôr uznali, že Zmluva o garanciách bola v rozpore s Chartou OSN.225 

Na Cypre, kde sa stalo dominantné etnicky centrované myslenie, mali obidve komunity 

rozdielne predstavy o kultúrnych ideách a ašpiráciách. Ústava republiky bola „jedinečná vo 

svojom charaktere“. Nejednalo sa o teritoriálnu, ale o funkčnú federáciu, kde sa obidve 

komunity tešili svojim sociálnym a politickým právam. Republika bola federatívna – 

nezaložená však na územných, ale etnických líniách.226 

Grécko-cyperskí analytici a politici vyhodnotili, že ústava mala príliš veľa deliacich 

prvkov, že bola „prirodzene nefunkčná“, že bola „stanovená cudzími mocnosťami“ a že 

polarizovala obidve komunity. Zhodovali sa na tom, že „ústava nadhodnocovala tureckú 

pozíciu v štáte ďaleko nad rámec toho, čo by menšina tejto veľkosti mohla mať za 

normálnych okolností“. 

Na základe ústavy a dohôd sa Cyprus transformoval z „duálnej spoločnosti“ na „duálnu 

zvrchovanosť“. Oddelenie a separácia obidvoch komunít na ostrove existovala už pred 

vznikom republiky. Cyperčania boli už dávno predtým oddelení v dedinách, v obchodoch, 

v hospodárení, v nemocniciach, na cintorínoch. A pritom ich skutočné túžby (enosis 

a takşim) boli ústavou vylúčené.227 
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3.2  Ústavné spory v rokoch 1960 – 1963 

Ústava bola založená na myšlienke dvoch rovnoprávnych samostatných komunít, 

takže predstava väčšiny, alebo menšiny bola nepoužiteľná. „Dvojkomunitnosť“ predstavovala 

dominantný duch ústavy. Tureckí Cyperčania prikladali ústave zásadný význam a odmietali 

menšinovú a väčšinovú paradigmu. Tvrdili, že Cyprus sa skladá z dvoch národov 

s rozdielnou „všeobecnou vôľou“ a že sa musia nejakým spôsobom vyrovnať s jedným 

systémom politických inštitúcií. 

Je zrejmé, že tento pohľad bol v rozpore s grécko-cyperskými nárokmi. Väčšina 

gréckych Cyperčanov sa nevzdala myšlienky na enosis. Cítili sa byť poškodení a ponížení 

právomocami, ktoré získali podľa ústavy tureckí Cyperčania a podozrievali ich zo snahy 

o pretvorenie unitárneho štátu do federácie. Pod vplyvom týchto úvah obchádzali 

ustanovenia ústavy a svoj postup zdôvodňovali nefunkčnosťou štátneho systému a jeho 

zablokovaním zo strany turecko-cyperskej  komunity. 

Tureckí Cyperčania naproti tomu trvali na striktnom uplatňovaní všetkých článkov 

ústavy. Obávali sa, že grécki Cyperčania sa usilujú o odstránenie ich rovnoprávneho 

postavenia v rámci Cyperskej republiky a že si pripravujú podmienky pre jej enosis. Obávali 

sa tzv. „krétskej cesty“ tzn. vykorenenie Turkov, krátka existencia formálne nezávislého štátu 

a zjednotenie ostrova s Gréckom. Novovzniknutý štát bol v podstate odsúdený na smrť. 

Prvá vážna kríza medzi obomi komunitami nastala už v roku 1961. Tureckí Cyperčania 

uplatňovali argument, že nedostali ústavou zaručených 30 % miest v štátnom a verejnom 

sektore a znemožnili prijatie dvoch nových daňových zákonov. V roku 1962 nasledovala 

ďalšia kvôli rozdielnemu vnímaniu ústavy a kvôli daňovému systému. 

K najzávažnejším bodom vzájomných kontroverzií patrila okrem iného aj otázka 

mestskej správy v piatich najväčších cyperských mestách. Predstavitelia tureckej komunity 

trvali na tom, aby tam v súlade so znením ústavy vznikli separátne národne mestské správy. 

Grécko-cyperská politická reprezentácia v čele s prezidentom Makariom odmietla pristúpiť na 

túto požiadavku. Považovala ju za prejav turecko-cyperských snáh o separáciu 

a presadzovala zavedenie jednotného systému mestskej samosprávy. Najvyšší ústavný súd, 

ku ktorému sa tureckí Cyperčania odvolali, rozhodol za predsedníctva nezávislého 

zahraničného právnika (občan SRN) o tom, že postup cyperského prezidenta bol nezákonný. 

Predmetom mimoriadne ostrého sporu sa stala i otázka organizácie cyperskej armády. 

Ústava síce určovala jej národnostný kľúč v pomere 60:40 v prospech gréckeho etnika, 

nešpecifikovala však, či má pozostávať z integrovaných, alebo oddelených vojenských 

jednotiek. Turecko-cyperská strana presadzovala vytvorenie separátnych vojenských 

jednotiek s odvolávaním sa na jazykové i náboženské dôvody, ich existenciu však 
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predstavitelia gréckych Cyperčanov nechceli pripustiť. Keď grécka väčšina členov vlády 

prijala uznesenie o vytváraní spoločných jednotiek, turecký viceprezident Fazil Küçük tento 

krok vetoval a následne prezident Makarios rozhodol, že nebude armáda žiadna. 

Výsledným efektom zmieneného vojenského sporu nebola demilitarizácia ostrova, ale 

naopak urýchlené vytváranie tajných oddielov v rámci oboch znepriatelených komunít. Tie si 

„vypožičiavali“ zbrane z vládnych skladov a systematicky sa pripravovali na nový vzájomný 

ozbrojený konflikt. 

Prezident Makarios 30. 11. 1963 predložil viceprezidentovi Küçükovi memorandum, 

ktoré obsahovalo návrh 13 doplnkov k vtedajšej ústave.228 Kópiu tohto dokumentu zaslal 

taktiež Veľkej Británii, Grécku a Turecku. Zmeny ústavy, ktoré Makarios navrhoval, boli 

zásadné v každom ohľade. V podstate menili základ systému politickej správy krajiny. 

V tomto zmysle ich bolo možné vnímať ako snahu o prepisovanie zmlúv a zmenu riadiacich 

nástrojov celého Cypru. Makarios mal oprávnené sťažnosti na paralýzu krajiny, ktorú 

spôsobovali dohody z roku 1959. Konal však jednostranne a bez konzultácie s vedením 

tureckých Cyperčanov a to samo osebe spôsobovalo ešte väčší zdroj napätia. On sám svoje 

kroky odôvodňoval slovami, že „ústava, ktorú vytvorilo Grécko a Turecko, spôsobuje ťažkosti 

v hladkom fungovaní štátu a bráni rozvoju krajiny“. Svoje návrhy považoval za realistické 

a konštruktívne a očakával, že tureckí Cyperčania ich po dôkladnom preštudovaní prijímu. 

To sa však nestalo. 

Navrhované zmeny sa týkali oboch komunít a znamenali úpravy a obmedzenia na 

obidvoch stranách. Samozrejme, že turecko-cyperský pohľad bol oveľa kritickejší. Ak by sa 

tieto doplnky k ústave prijali a v praxi uplatnili, Cyperská republika by sa zmenila na 

integrovaný unitárny štát. Tureckým Cyperčanom veľmi vadilo zrušenie práva veta, ktoré 

síce platilo pre obe strany, ale ich by to zraňovalo viac. Taktiež by sa zmenil ich podiel 

v štátnom a verejnom sektore z 30 na 20 %, taktiež by prišli o svoje mestské samosprávy 

i vlastné súdy a stali by sa obyčajnou minoritou. Návrh bol v polovici decembra rezolútne 

odmietnutý ako turecko-cyperskou politickou reprezentáciou, tak i Ankarskou vládou. 

Viceprezident Küçük označil prezidentove návrhy za absolútne neprijateľné, pretože 

„útočia na samotné korene, ktoré dali život republike“ a že ich zámerom je „ponechať Turkov 

na milosť a nemilosť Grékov“. Proturecky orientovaní autori tvrdili, že práve preto sa tureckí 

Cyperčania vráti k myšlienke rozdelenia a objavilo sa heslo „rozdelenie alebo smrť“. Z ich 

pohľadu, Makarios zradil dohody, ktoré podpísal pred pár rokmi. Tvrdili, že „to nebudú Turci, 

ktorí začnú bojovať“.229 Takto vyostrená atmosféra dávala jednoznačné indície k tomu, že 
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obidve strany boli pripravené na ozbrojený konflikt. V podstate bolo len otázkou času, čo ho 

spustí. 

Hliadka grécko-cyperskej polície na hraničnej čiare medzi tureckou a gréckou štvrťou 

v Nikózii chcela 21. 12. 1963 prekontrolovať auto a žiadala predložiť doklady. Jeho turecko-

cyperskí pasažieri to odmietli, a tak sa tam vytvoril dav nazlostených občanov turecko-

cyperskej komunity. V zápase o kontrolu nad hraničnou čiarou došlo k prvým obetiam. Dvaja 

tureckí Cyperčania boli zabití a jeden grécko-cyperský policajt bol ťažko zranený. V priebehu 

niekoľkých minút sa medzikomunitný konflikt rozšíril na celé štvrte na severe a západe 

Nikózie. V priebehu niekoľkých dní sa strety rozhoreli po celom ostrove. Cyprus spel k novej 

a oveľa intenzívnejšej konfrontácii. 

 

3.3  Rozpútanie ozbrojeného konfliktu v rokoch 1963 – 1964 

Cyperská ústavná kríza sa tesne pred koncom roku 1963 zmenila na radikálny 

ozbrojený konflikt. Ozbrojené zrážky oboch komunít prerástli do brutálnej etnickej vojny 

charakterizovanej vzájomným zabíjaním, zajímaním rukojemníkov, útekom mnohých 

dedinčanov zo svojich domovov a kontinuálnymi pouličnými bojmi vo veľkých mestách. 

Oproti konfliktu v rokoch 1955 – 1959, bol konflikt v rokoch 1963 – 1964 v podstate vedený 

medzi viac-menej pravidelnými vojenskými a polovojenskými jednotkami. 

Turecko-cyperskú ozbrojenú silu predstavovali oddiely TMT (Mudžahedíni). V podstate 

sa jednalo o približne 6 000 vycvičených, alebo čiastočne vycvičených milicionárov. 

V organizácii pôsobilo takmer 1 500 bojovníkov vycvičených v Turecku a v jej štruktúre 

taktiež pôsobili bývalí policajti, tureckí Cyperčania, ktorí odišli zo služby, keď sa stupňovalo 

medzikomunitné napätie. Zbrane získavali od tureckého kontingentu na ostrove, nemali však 

dostatok munície. V prvých týždňoch konfliktu bol ich hlavným problémom nedostatok 

ťažkých zbraní. Turecko-cyperská komunita sa politicky aj vojensky spoliehala na zakázanú 

tureckú intervenciu.230 

Grécko-cyperské sily predstavovali policajné jednotky, ktorých príslušníkmi boli grécki 

Cyperčania. Mali svoju organizačnú štruktúru a disponovali príslušným oficiálnym 

vybavením. Okrem toho sa od januára 1963  na Cypre tvorili niečo ako súkromné ozbrojené 

zložky. Do decembra 1963 sa jednalo o 5 000 vycvičených mužov a ďalších 5 000 v rôznom 

štádiu pripravenosti, pričom boli organizované do niekoľkých ozbrojených skupín. Radikálov 

(bývalých príslušníkov EOKA) viedol Nikos Sampson, socialistické milície (alebo „Červené 

barety“) viedol Vassos Lyssarides a špeciálnych strážnikov viedol Polycarpos Georkadjis.231 
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Podľa turecko-cyperských zdrojov sa jednalo o vytvorenie a použitie polovojenskej 

organizácie Akritas s cieľom vyhladiť tureckých Cyperčanov. Duchovnými otcami organizácie 

boli Glafkos Clerides (predseda snemovne reprezentantov), Tassos Papadopoulos (minister 

práce) a Polycarpos Georkadjis232 (minister vnútra). Na jej čele stál Georkadjis a jej členmi 

mala byť väčšina členov a úradníkov vlády a ďalších priaznivcov z radov bývalej EOKA. Ku 

koncu roka 1963 sa jednalo o 1 800 členov, pričom vodcovia organizácie boli oprávnení 

formovať vlastné ozbrojené skupiny a ako je zrejmé z prechádzajúceho textu to aj robili. Celá 

sieť organizácie a jej plány boli prísne tajné. Prvýkrát o tom bolo publikované 21. 04. 1967 

v grécko-cyperských novinách Patris, tri roky po tom čo bol plán realizovaný.233 V gréckych 

a grécko-cyperských zdrojoch sa autori o uvedenom pláne vôbec nezmieňujú. 

Po vypuknutí násilia 21. 12. 1963 zaútočili grécko-cyperské sily (špeciálni strážnici 

s podporou neorganizovaných občanov) na turecké štvrte v Nikózii (21. 12.) a v Larnake (23. 

12.). Nasledovali kruté boje, v ktorých predovšetkým ulice Nikózie upadli do absolútneho 

chaosu. Mnohé dôležité časti mesta grécko-cyperské sily ovládli a turecké štvrte obkľúčili. 

Turecko-cyperskí lídri hovorili o totálnom útoku na tureckú komunitu. Tureckí Cyperčania 

označujú toto obdobie ako „Krvavé Vianoce“ (turecky - Kanli Noel). Tureckí a turecko-

cyperskí autori tvrdia, že sa naplno začal realizovať plán Akritas.234  

Obe komunity sa snažili získať pomoc zo strany vlád svojich „materských krajín“. 

Pomáhali im v tom nacionálne kruhy v oboch štátoch. Aténska vláda v tomto období tajne 

premiestnila na ostrov nielen množstvo zbraní, ale i celú vlastnú vojenskú jednotku v sile viac 

než 1 000 mužov. Aj ankarskej vláde sa podarilo prepašovať do tureckých enkláv nové 

zbrane a skryte zvýšiť počet vojakov oficiálneho tureckého kontingentu na Cypre. 

Ankarská vláda vyhlásila, že sa nemieni nečinne prizerať na terorizovanie turecko-

cyperského obyvateľstva a že je odhodlaná na ostrove vojensky zasiahnuť. Aténska vláda 

reagovala oznámením, že na prípadný turecký zásah odpovie obdobným spôsobom. 

Turecký vojenský kontingent s podporou Mudžahedínov prevzal kontrolu nad strategickou 

cestou z Nikózie na severozápad do Kyrenie. Ovládnutie tejto cesty, turecká flotila blížiaca 

sa k Cypru a demonštratívne lety nad Cyprom (3 turecké stíhačky) demonštrovali turecké 

odhodlanie realizovať vojenský zásah. Pozície Ankarskej a ani Aténskej vlády však neboli na 

vstup do konfliktu dostatočne silné a konflikt taktiež odporoval záujmom Veľkej Británie. Pod 

tlakom garančných mocností boli medzikomunitné boje zastavené. 
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Konflikt si vyžiadal niekoľko stoviek obetí a nezvestných 483 tureckých a 32 gréckych 

Cyperčanov.235 V období od decembra 1963 do marca 1964 ušlo asi 30 000 tureckých 

Cyperčanov zo 103 dedín do enkláv v severnej časti ostrova.236 Enklávy boli uzavreté 

a strážené grécko-cyperskými a ilegálne na ostrove pôsobiacimi gréckymi silami. 

 

 

Obrázok 24 Rozmiestnenie turecko-cyperských enkláv v rokoch 1963 - 1974
237

 

 

Vlády Veľkej Británie, Grécka a Turecka dňa 24. 12. 1963 informovali vládu Cyperskej 

republiky, že za účelom obnovy mieru a poriadku na ostrove sú pripravené rozmiestniť 2 700 

príslušníkov Spoločných mierových síl (Joint Truce Force238 označovaných aj ako Joint 

Peacemaking Force)239, zložených z jednotiek Veľkej Británie, Grécka a Turecka, ktoré boli 

na ostrove umiestnené na základe Zmluvy o spojenectve a Zmluvy o zriadení z roku 1959.  

Zároveň bolo navrhnuté, aby vytvorené mierové sily pôsobili výlučne pod britským 

velením. Táto ponuka bola po dialógoch medzi prezidentom arcibiskupom Makariom, Dr. 

Fazılom Küçükom a diplomatickými zástupcami Grécka a Turecka prijatá 25. 12. Prímerie 

bolo dosiahnuté už 29. 12., no aj napriek tomu mestá Nikózia a Larnaka zostali centrom 

napätia a sporadického vypuknutia bojov až do augusta 1964. Veliteľom spoločných 

mierových síl sa stal generálmajor Peter Young. 
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Za účelom oddeliť obidve komunity a zabrániť ďalším krvavým stretom bola dňa 30. 12. 

1963 v Nikózii vytvorená neutrálna zóna tzv. „Zelená línia“ („Green line“). Neutrálna zóna 

bola zabezpečená hliadkovaním, ktoré takmer výhradne vykonávali jednotky britského 

kontingentu. 

 

 

Obrázok 25 Zelená línia v meste Nikózia
240

 

 

Stály predstaviteľ Cypru pri OSN medzitým dňa 26. 12. 1963 požiadal o naliehavú 

schôdzku Bezpečnostnej rady, ktorej cieľom bolo nájsť najlepší spôsob, ako by OSN mohlo 

pomôcť pri obnove pokoja na ostrove. Zástupcovia Cypru, Grécka, Turecka a Veľkej Británie 

generálnemu tajomníkovi OSN241 navrhli vymenovať osobného zástupcu, ktorý bude priamo 

pozorovať nastolenie mieru na ostrove. Generálny tajomník po dohode so všetkými 

zúčastnenými stranami 17. 01. 1964 vymenoval generálporučíka Prem Singh Gyaniho (India)  

za svojho osobného zástupcu a pozorovateľa vývoja situácie na ostrove. Pôvodný mandát 

stanovený do konca februára bol neskôr predĺžený až do konca marca 1964. 

V polovici januára 1964 bola v Londýne zorganizovaná konferencia predstaviteľov 

garančných mocností a oboch cyperských komunít. Predstavitelia grécko-cyperskej komunity 

presadzovali požiadavku zrušenia Zmluvy o spojenectve i Zmluvy o garanciách a taktiež 

presadzovali radikálne zásahy do ústavy Cyperskej republiky. Chceli vytvoriť unitárny štát 

s nedeliteľným územím. Tureckí Cyperčania sa naproti tomu domáhali geografického 

oddelenia oboch komunít s federálnou vládou. Jednania prebiehali až do polovice februára, 

                                                 
240

 Zdroj: http://worriedlebanese.files.wordpress.com/2006/11/nicosia_aerial_with_green_l.jpg 
241

 V období od 30. novembra 1961 až 31. decembra 1971 bol v úrade generálneho tajomníka OSN 
U Thant (Barma, teraz Mjanmarsko). 

http://sk.wikipedia.org/wiki/1961
http://sk.wikipedia.org/wiki/1971
http://sk.wikipedia.org/wiki/Mjanmarsko


72 

dohoda však pre nezmieriteľnosť vzájomných postojov nebola dosiahnutá a medzikomunitné 

boje pokračovali.242 

 

 

Obrázok 26 Generálporučík Prem Singh Gyani
243

 

 

Briti podali návrh na umiestnenie jednotiek NATO na území Cyperskej republiky v sile 

asi 10 000 – 12 000 vojakov (s týmto návrhom sa stotožňovali aj USA). Aj keď sa tento návrh 

stretol s priaznivou odozvou garančných mocností i samotných tureckých Cyperčanov, 

stroskotal na jednoznačne odmietavom postoji arcibiskupa Makaria. Cyperský prezident sa 

chcel vyvarovať závislosti na garančných mocnostiach a usiloval o to, aby sa riešenia 

situácie ujala OSN. Tam sa jeho politika „národného sebaurčenia“ a neúčasti na vojenských 

paktoch stretávala s podporou a to i s významnou podporou štátov sovietskeho bloku.244 

Hneď ako bezprostredné nebezpečenstvo tureckého zásahu pominulo, grécko-

cyperské sily opäť začali útoky na turecké štvrte a dediny na západnom a juhozápadnom 

okraji ostrova (v okresoch Pafos a Limassol). Vo februári 1964 konflikt eskaloval. Grécko-

cyperské útoky na turecko-cyperské dediny a mestské štvrte boli systematické, 

organizované, vykonané s veľkou brutalitou, objavovali sa aj prípady únosov a týrania 

turecko-cyperského obyvateľstva. Dochádzalo k separácii členov komunít, masívnemu 

rabovaniu a ničeniu opustených turecko-cyperských domov.245 

Predstavitelia tureckých Cyperčanov vrátane viceprezidenta Küçüka, 3 ministrov a 15 

poslancov snemovne na znamenie protestu proti útokom grécko-cyperských nepravidelných 

oddielov na ich komunitu opustili svoje miesta v inštitucionálnych štruktúrach cyperskej 
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správy. Uchýlili sa do bezpečia tureckých národných enkláv a na ich územiach vyhlásili 

vlastnú administratívu.  

Turecko-cyperská komunita sa vo svojich predstavách o rozdelení ostrova čoraz viac 

politicky a vojensky spoliehala na nasadenie tureckých síl a preto odmietala všetky pokusy  

o opätovnú integráciu do vládneho systému ostrova.246 Od tohto okamihu bola ako výhradná 

vláda Cyperskej republiky uznaná vláda pozostávajúca z čisto grécko-cyperských 

predstaviteľov, čo platí až do súčasnosti. 

Prezident Makarios za ich neprítomnosti iniciatívne menil ustanovenia ústavy 

a realizoval reformu štátnej správy. Jedným z jeho najkontroverznejších krokov bolo 

i jednostranné vypovedanie Zmluvy o spojenectve. Vo februári 1964 bola založená Národná 

garda.247 Bola to síce silová zložka Cyperskej republiky, ale v podstate jej príslušníkmi boli 

len grécki Cyperčania. 

Spoločné mierové sily už nedokázali vlnu rastúceho násilia na ostrove kontrolovať. 

Osobný zástupca generálneho tajomníka OSN generálporučík Gyani vo svojej správe 

informoval o vážnom zhoršení pomerov na ostrove a pozornosť Bezpečnostnej rady OSN sa 

čoraz viac sústreďovala na možnosť vytvorenia mierovej misie OSN. Gyani vo svojej správe 

zároveň prejavil obavy z vojenského zásahu zo strany Turecka či Grécka.248 

 

3.4  Vznik mierovej misie UNFICYP 

Snaha o zapojenie OSN do riešenia konfliktu priniesla Makariovi úspech. Po tom čo 

všetky pokusy obnoviť mier na ostrove zlyhali, zástupcovia Veľkej Británie a Cyperskej 

republiky (Makarios) dňa 15. 02. 1964 požiadali o okamžitú akciu zo strany Bezpečnostnej 

rady. Dňa 28. 02. 1964 bol na pôdu OSN spolu s prezidentom Makariom prvýkrát pozvaný aj 

Rauf Raif Denktaş, aby prezentoval názory tureckej komunity na ostrove. Denktaş, 

cyperskou vládou vnímaný ako duchovný otec všetkých tureckých ozbrojených aktivít na 

ostrove, vo svojom prejave na pôde OSN kriticky poukazoval na grécko-cyperské aktivity, 

ktoré podľa neho predstavujú primárny bezpečnostný problém na ostrove. Na základe týchto 
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vyhlásení mu bol vládou Cyperskej republiky, pod hrozbou trestného stíhania, zakázaný 

vstup na ostrov.249 

Bezpečnostná rada jednomyseľne prijala 04. 03. 1964 rezolúciu č. 186 so stanoviskom, 

že situácia na Cypre môže ohroziť medzinárodný mier a bezpečnosť, a preto za účelom 

udržania mieru odporučila vytvorenie mierových síl OSN UNFICYP (The United Nations 

Peacekeeping Force in Cyprus).  

Základnou podmienkou nasadenia uvedených síl na ostrove bol súhlas vlády 

Cyperskej republiky, čo sa aj stalo. OSN prijatím tejto rezolúcie zároveň dala najavo, že za 

oficiálneho predstaviteľa Cyperskej republiky a všetkých jej obyvateľov uznáva vládu 

Cyperskej republiky, v ktorej orgánoch však už neboli zastúpení tureckí Cyperčania. Od tohto 

obdobia turecko-cyperskí predstavitelia museli na medzinárodnom fóre jednať najmä 

prostredníctvom predstaviteľov Tureckej republiky.250 

 

 

Obrázok 27 Znak mierovej misie UNFICYP
251

 

 

Bezpečnostná rada OSN tiež vyzvala všetky členské štáty, aby sa zdržali akéhokoľvek 

konania, ktoré by mohlo zhoršiť situáciu na ostrove alebo ohroziť medzinárodný mier. 

Cyperskú vládu, ktorá mala zodpovednosť za udržanie a obnovu práva a poriadku na ostrove 

požiadala, aby prijala všetky ďalšie opatrenia potrebné na zastavenie násilia 

a krviprelievania. 

Štruktúra a veľkosť síl UNFICYP mala byť stanovená po konzultácii s vládami Cypru, 

Grécka, Turecka a Veľkej Británie. Dňa 06. 03. 1964 bol generálnym tajomníkom 

vymenovaný veliteľ síl UNFICYP (Force Commander - FC) generálporučík Prem Singh 

Gyani. Bezpečnostná rada OSN odporučila platnosť mandátu na tri mesiace a zároveň, aby 
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všetky náklady spojené s činnosťou mierovej misie boli hradené vládami poskytujúcimi 

vojenské kontingenty spolu s vládou Cyperskej republiky, ktorá so stanoviskom 

Bezpečnostnej rady OSN súhlasila. 

Mandát misie UNFICYP bol pôvodne definovaný: 

"... v záujme zachovania medzinárodného mieru a bezpečnosti vynaložiť všetko úsilie, 

aby sa zabránilo opakovaniu bojov a podľa potreby, prispieť k zachovaniu a obnoveniu práva 

a poriadku a návratu do normálnych podmienok." 252 

 

Pôvodný predpoklad zotrvať na ostrove iba tri mesiace sa v dôsledku permanentných 

komplikácií nenaplnil. Sily UNFICYP s rôznymi úpravami mandátu a rôznymi zmenami 

v štruktúre zotrvali na Cypre až dodnes. 

Situácia sa na ostrove čiastočne upokojila, no tento stav nevydržal dlho. Generálny 

tajomník OSN dňa 09. 03. 1964 v správach adresovaných cyperskému prezidentovi 

Makariovi a ministrom zahraničných vecí Grécka a Turecka apeloval na zastavenie 

pretrvávajúceho násilia. Turecká vláda 12. 03. odoslala správy prezidentovi Makariovi 

a v nasledujúci deň aj generálnemu tajomníkovi OSN s tým, že ak útoky na tureckých 

Cyperčanov neprestanú, Turecko bude na základe Zmluvy o garanciách konať 

jednostranným nasadením tureckých síl až dovtedy, kým sily OSN nezačnú efektívne 

vykonávať svoje poslanie. 

Tento stav odvrátil až tlak USA, ktoré si uprostred studenej vojny jednak neželali 

konflikt medzi dvomi spojencami NATO Gréckom a Tureckom. Zároveň nechceli konfrontáciu 

so Sovietskym zväzom, ktorý k riešeniu konfliktu na ostrove v prípade tureckého zásahu, 

prizýval arcibiskup Makarios, pretože jeho väzby (a celej strany AKEL) na Sovietsky zväz 

boli stále silnejšie. Od tejto chvíle mal Sovietsky zväz v otázkach budúcnosti Cypru nepriamy 

vplyv.253 

V tejto dobe sa už prezident Makarios zriekol myšlienky na enosis a skôr sa snažil 

o väčšiu nezávislosť Cypru. Navonok, aby si podmienil pomoc aténskej vlády, však enosis 

stále podporoval. Aténskej vláde sa nepáčil vplyv Sovietskeho zväzu na Cypre, a taktiež 

Makariosov veľký vplyv. Preto tam vyslali jeho osobného rivala, extrémistického nacionalistu 

Georgisa Grivasa. Grivas vyhrocoval situáciu intrigami proti prezidentovi Makariovi, avšak 

navyše inicioval aj ozbrojené výpady proti turecko-cyperskému obyvateľstvu. Tie hrozili 

prerásť až do vojny medzi Gréckom a Tureckom. Vojnu si však ani aténska a ani ankarská 

vláda nepriali. 

                                                 
252

 UNFICYP. UNFICYP Mandate. 2014. [voľný preklad]. 
253

 SOMMER, J. Security in Cyprus: Threat, Perceptions, Possible Compromises ... 2005, s. 14 - 15. 



76 

Na mimoriadnom zasadnutí Bezpečnostnej rady OSN bola prijatá ďalšia rezolúcia, 

ktorou žiadala generálneho tajomníka OSN o zvýšenie úsilia a využitie jeho vplyvu na 

medzinárodnej pôde. Zároveň vyzývala členské štáty, aby sa zdržali akýchkoľvek krokov, 

ktoré by viedli k ďalšiemu zhoršovaniu situácie na ostrove a tým k ohrozeniu 

medzinárodného mieru. Generálny tajomník OSN poznamenal, že UNFICYP bude 

objektívna a nestranná mierová misia, ktorá bude pôsobiť v zmysle stanoveného mandátu 

udeleného Bezpečnostnou radou OSN a nebude niesť žiadnu zodpovednosť za politické 

riešenia situácie na ostrove.254 

Operačná pohotovosť misie stanovená na 27. 03. 1964 bola dosiahnutá po príchode 

jednotiek kanadského (CANCON) a britského kontingentu (BRITCON), predsunutých 

jednotiek švédskeho (SVEDCON), írskeho (IRCON) a fínskeho kontingentu (FINCON). 

Dánsky kontingent (DANCON) rovnako ako rakúsky kontingent (AUSCON), ktorých úlohou 

bolo aj vybudovanie poľnej nemocnice, prišli v máji spolu s ďalšími švédskymi jednotkami 

presunutými z operácie OSN v Kongu. Dňa 08. 06. 1964 bolo v operácii UNFICYP 

nasadených celkom 6 411 vojakov.  

 

 

Obrázok 28 Vylodenie kanadského kontingentu v prístave Famagusta v roku 1964
255

 

 

Súčasťou misie UNFICYP boli od apríla 1964 aj civilné policajné jednotky OSN (United 

Nation Civilian Police – UNCIVPOL/UNPOL), ktoré pozostávali z príslušníkov civilnej polície 
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Austrálie, Rakúska, Dánska, Nového Zélandu a Švédska. Tieto boli za účasti miestnej polície 

rozmiestnené v citlivých oblastiach, kde vykonávali spoločné kontroly a pátranie po 

nezvestných osobách. 

 

 

Obrázok 29 Vojaci kanadského kontingentu na pozorovacom stanovišti (27. 03. 1964)
256

 

 

Naďalej platila Zmluva o spojenectve a tým aj ustanovenia o umiestnení gréckeho 

kontingentu (950 vojakov) a tureckého kontingentu (650 vojakov) na ostrove. Turecký 

kontingent, ktorý po vypuknutí ozbrojených zrážok koncom roka 1963 obsadil severný okraj 

Nikózie, Kyreniu a cestu medzi nimi, aj naďalej zotrvával v taktických pozíciách, kde zostal 

až do roku 1974. Tento krok tureckých síl vláda ostrova označila za porušenie prijatej Zmluvy 

o spojenectve. Generálny tajomník OSN navrhol, aby turecká vláda svoj kontingent z týchto 

citlivých pozícií stiahla, alebo aby bol spolu s gréckym národným kontingentom 

prepodriadený pod velenie OSN (ale nie ako súčasť UNFICYP), s čím sa turecká vláda 

nestotožnila. 

 

3.4.1  Organizácia síl UNFICYP 

Od začiatku pôsobenia síl OSN boli jednotlivé kontingenty UNFICYP rozmiestnené po 

celom ostrove tak, aby ich oblasti zodpovednosti v čo najväčšej miere zodpovedali 

vtedajšiemu administratívnemu usporiadaniu ostrova. Toto rozmiestnenie malo uľahčiť 

nadviazať úzke pracovné vzťahy s cyperskými obvodnými úradníkmi a miestnymi vodcami 

tureckých Cyperčanov. Všetky obvody boli pokryté podľa intenzity ozbrojeného konfliktu. 
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Obrázok 30 Rozmiestnenie kontingentov mierových síl UNFICYP v roku 1972
257

 

 

Za účelom priaznivejšieho využitia dostupných síl UNFICYP boli v nasledujúcom 

období realizované ich mnohé presuny. Tie boli realizované v súlade s mandátom tak, aby 

boli vhodnejšie pokryté najmä nové oblasti napätia. Priamo v Nikózii boli pozorovacie 

stanovištia umiestnené po celej dĺžke "Zelenej línie". V obvodoch Kyrenia a Nikózia boli 

pozorovacie stanovištia rozmiestnené medzi obranné línie oboch komunít. V ostatných 

častiach ostrova boli pozorovacie tímy UNFICYP podporované mobilnými hliadkami. Tieto 

boli pravidelne rozmiestňované do oblastí, ktoré predstavovali možné ohniská napätia, alebo 

kde sa predpokladal opakovaný výskyt ozbrojených zrážok. 

 

3.4.2  Základné princípy operačnej spôsobilosti misie UNFICYP 

Na základe skúseností získaných počas prvých šiestich mesiacov operačného 

pôsobenia misie generálny tajomník OSN vo svojej správe z 10. 09. 1964 zhrnul základné 

princípy, ktoré zostávajú v platnosti až do súčasnosti.  

Tieto základné princípy zahŕňajú:258 

1. Všetky jednotky UNFICYP sú pod stálym velením a riadením OSN. 
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2. Veliteľ síl UNFICYP (FC) je menovaný generálnym tajomníkom OSN a je mu 

priamo podriadený. 

3. Všetky jednotky sú priamo podriadené veliteľovi jednotiek UNFICYP a sú povinné 

vykonávať jeho rozkazy. 

4. Úlohy vykonávané jednotkami UNFICYP nesmú byť v rozpore s ustanoveniami 

rezolúcie  Bezpečnostnej rady OSN č. 186 zo 04. 03. 1964. 

5. Príslušníci UNFICYP musia pri plnení úloh preukazovať dostatočnú sebadisciplínu, 

vždy a voči obidvom komunitám musia konať zdržanlivo a úplne nestranne. 

6. Personál UNFICYP môže pri plnení úlohy použiť zbrane len na vlastnú ochranu, 

a to v záujme zachovania medzinárodného mieru a bezpečnosti, v snahe zabrániť 

opakovaniu bojov a prispievania k zachovaniu a obnoveniu práva a poriadku 

a návratu do normálnych podmienok. 

7. Použitie zbrane na sebaobranu predstavuje konanie zahrňujúce obranu priestorov 

a vozidiel OSN, ako aj podporu ostatných príslušníkov UNFICYP rámci 

ozbrojeného konfliktu. 

8. Pri použití zbrane v sebaobrane je nutné uplatniť princíp minimálnej sily, ktorá je 

nevyhnutná na odvrátenie nebezpečenstva ohrozenia života. 

9. Sila bude použitá iba vtedy, ak zlyhajú všetky mierové prostriedky presviedčania.  

10. Rozhodnutie o tom, kedy môže byť použitá sila spočíva na veliteľovi, ktorý je 

prítomný na mieste incidentu.  

11. Príklady, v ktorých môžu byť jednotky UNFICYP oprávnené použiť silu, zahŕňajú 

pokusy opozičných síl: 

a) donútiť jednotky UNFICYP ustúpiť z pozícií zaujatých na rozkaz veliteľa, 

b) odzbrojiť jednotky UNFICYP, 

c) zabrániť jednotkám UNFICYP v plnení svojich úloh, ktoré boli vydané rozkazom 

veliteľa. 

 

3.4.3  Dohoda o spolupráci 

Jednotky OSN od samotného vzniku mierovej misie vykonávali širokú škálu činností, 

často v ťažkých podmienkach, ktoré ovplyvnili takmer každý aspekt života na ostrove. Tieto 

úlohy boli však realizované až po konzultáciách s cyperskou vládou a predstaviteľmi tureckej 

komunity a dokonca častokrát aj po konzultáciách s vládami Grécka a Turecka. Právny 
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rámec vzťahov s hostiteľskou vládou ostrova bol poskytnutý dňa 31. 03. 1964, keď generálny 

tajomník OSN a minister zahraničných vecí Cyperskej republiky uzavreli dohodu o postavení 

misie UNFICYP. 

Už v októbri 1964 bolo úsilie síl UNFICYP zdržiavané protichodným výkladom 

niektorých bodov mandátu. Z pohľadu cyperskej vlády bolo úlohou UNFICYP asistovať pri 

ukončení rebélie tureckých Cyperčanov a rozšíriť autoritu cyperskej vlády na celé územie 

republiky. Tureckí Cyperčania vnímali UNFICYP ako mierovú misiu, ktorej úlohou je zaistiť 

návrat do normálnych podmienok. Tým mysleli navrátiť (v prípade potreby aj prostredníctvom 

sily) postavenie tureckej komunity na ostrove do pozície v zmysle ústavy z roku 1960. 

Generálny tajomník OSN vo svojich správach obidva tieto výklady odmietol. Ak by boli 

uplatnené, mohli by ovplyvniť konečné vyriešenie cyperského problému v prospech jednej 

strany. UNFICYP by sa stala jednostranným sprostredkovateľom riešenia konfliktu a stratila 

by status nestrannosti.259 

 

3.4.4  Dohoda o voľnosti pohybu jednotiek UNFICYP 

Prijatá dohoda o postavení misie UNFICYP mala poskytnúť slobodu pohybu jej 

jednotiek po celom ostrove s právom používať všetky cesty, mosty a letiská. Voľný pohyb síl 

UNFICYP bol považovaný od začiatku misie za základnú podmienku pre jej riadne 

fungovanie. Hlavná úloha misie zameraná na zabránenie opakovaniu bojov vyslovene 

závisela na slobode pohybu vojenských a policajných zložiek UNFICYP.  

Sily UNFICYP sa však v oblasti voľnosti pohybu opakovane stretávali s mnohými 

problémami. Zmena nastala až 10. 11. 1964, kedy veliteľ síl UNFICYP dosiahol s veliteľom 

Cyperskej Národnej gardy dohodu, ktorá deklarovala voľnosť pohybu síl UNFICYP. Výnimku 

tvorili niektoré vymedzené priestory čo predstavovalo asi 1,65 % ostrova. Tieto vymedzené 

priestory boli sprístupnené len pre veliteľa síl UNFICYP a vyšších dôstojníkov UNFICYP. 

Opatrenia sa týkali aj prístupu k prístavu Limassol, ktorý bol využívaný cyperskou vládou na 

import vojenského materiálu.  

Prípady bránenia pohybu pri plnení úloh v zmysle mandátu sa aj napriek prijatiu 

uvedenej dohody objavovali i naďalej. V niekoľkých prípadoch bolo zaznamenané hrubé 

zaobchádzanie s dôstojníkmi UNFICYP, v iných dokonca aj úmyselná paľba na jej 

príslušníkov. Do týchto incidentov boli zapojení príslušníci ozbrojených zložiek obidvoch 

opozičných strán.260 

 

                                                 
259

 UNFICYP. Deployment and Organisation. 2014. 
260

 UNFICYP. Deployment and Organisation. 2014. 



81 

3.4.5  Dohľad nad prímerím 

Operačné postupy síl UNFICYP smerujúce k zamedzeniu opakovania bojov 

a dohliadaniu na prímerie vychádzali z aktuálnych potrieb. Jednotky UNFICYP operujúce zo 

statických pozorovacích stanovíšť dopĺňaných mobilnými hliadkami, po vypuknutí násilných 

incidentov vynakladali všetko úsilie od presviedčania cez vyjednávanie až po intervenciu. 

Cieľom týchto aktivít bolo zastaviť boje, pomôcť civilnému obyvateľstvu a evakuovať 

ranených. Napriek týmto snahám sporadické násilie medzi komunitami pokračovalo aj 

naďalej. Prerušovane prepukli ťažké boje, v ktorých sa často ocitli aj sami príslušníci 

UNFICYP. V máji 1964 bolo pri plnení svojich povinností zabitých množstvo vojakov 

UNFICYP.261 

Makarios nebol spokojný so spôsobom riadenia a nevyspytateľnosti pôsobenia 

dobrovoľníckych grécko-cyperských oddielov a v dobrej viere umožnil ich začlenenie do 

Cyperskej Národnej gardy. K 01. 06. 1964 sa odhadoval jej početný stav na 30 000 osôb. 

Napriek Makariovmu nesúhlasu sa 12. 06. 1964 na ostrov vrátil Grivas (spolu s ním asi 5 000 

gréckych dobrovoľníkov).  Aténska vláda presadila, aby sa stal veliteľom Cyperskej Národnej 

gardy. Grivas svoje pôsobenie komentoval, že neprichádza ako politik ale ako „národný 

vodca“ a „apoštol enosis“.262 

Dňa 04. 07. 1964 sa v Ženeve uskutočnilo medzi zástupcami USA, gréckej a tureckej 

vlády a zástupcov OSN rokovanie. Americkou stranou bol predložený tzv. „Achesonov 

plán“,263 ktorého cieľom bolo odvrátiť konfliktnú situáciu medzi Gréckom a Tureckom. 

Americká vláda bola presvedčená, že najlepším riešením cyperskej otázky by bol koniec 

cyperskej suverenity, rozpustenie republiky Cyprus a následné rozdelenie ostrova medzi 

Gréckom a Tureckom, tzv. „dvojitý enosis“. Plán získal súhlas zástupcov gréckej aj tureckej 

vlády, pretože v zásade splnil ich národné ciele, enosis aj takşim. Jeho prijatie by zároveň 

eliminovalo väčšinu zdrojov grécko-tureckého etnického napätia.264 Malo dôjsť k pripojeniu  

časti ostrova ku Grécku a ponechaniu dvoch kantónov tureckým Cyperčanom, ktorí by 

taktiež dostali vojenskú základňu. Plán však nebol ani po niekoľkých zmenách prijatý.265 

Začiatkom augusta 1964 sa situácia na Cypre vyhrotila. Grécko-cyperské jednotky 

podnikli proti tureckým Cyperčanom rozsiahly útok v oblasti Tylliria okolo dedín Kokkina 
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a Mansoura.266 Jeho cieľom bolo dobyť strategickú tureckú enklávu a znemožniť 

zásobovanie tureckých Cyperčanov z Turecka po mori. Na tento útok odpovedala Ankara 

leteckým bombardovaním pozícií gréckych Cyperčanov a niekoľkých ich obcí. Grécki 

Cyperčania tvrdia, že v niektorých prípadoch bol dokonca použitý napalm.267  

Grécka vláda vyhlasovala, že podnikne sama vojenskú intervenciu na Cyprus, ak 

nedôjde k zastaveniu tureckých náletov. Cyperský prezident Makarios sa vyhrážal, že 

grécko-cyperské jednotky podniknú frontálny útok proti všetkým tureckým dedinám na 

ostrove. Tureckí Cyperčania sa vo svojej argumentácii na túto vyhrážku odvolávali, že Gréci 

sa usilujú o ich vyhubenie. K zastaveniu bojových operácií došlo až 10. 08. 1964, potom čo 

sa sprostredkovacej role ujali Bezpečnostná rada OSN, USA a Veľká Británia. 

Vážne ozbrojené strety zaznamenané v dňoch 05. - 08. 08 1964 v oblasti Tylliria 

vyústili k zhromaždeniu Bezpečnostnej rady OSN. Bola prijatá rezolúcia č. 193, ktorá vyzvala 

na okamžité zastavenie paľby. Vlády Cypru a Turecka prímerie prijali. 

V auguste a septembri 1964 generálny tajomník OSN inicioval intenzívne rokovania 

s obidvomi stranami o sprístupnení tureckými jednotkami uzavretej cesty Kyrenia – Nikózia 

pre grécku dopravu. Sprístupnením cesty by zároveň bola umožnená kontrola rotácie 

tureckého národného kontingentu umiestneného na Cypre, ktorý sa periodicky vyloďoval 

v prístavnom meste Kyrenia príp. v prístave mesta Famagusta. K dohode o opätovnom 

otvorení komunikácie pod výlučnou kontrolou UNFICYP došlo 25. 09. 1964.  

Úlohy kontroly rotácie tureckého národného kontingentu v prístavoch, ktoré boli 

vykonávané dvakrát ročne až do roku 1974, však neboli plnené v súlade s mandátom 

UNFICYP. Boli plnené na výslovnú žiadosť zúčastnených strán, a to za účelom zachovať 

mier a znížiť napätie na ostrove. V dôsledku tejto dohody sa situácia na Cypre mierne 

zlepšila, generálny tajomník OSN vo svojej správe z decembra 1964 oznámil, že krvavé 

strety prakticky prestali. V nasledujúcom období aj napriek zlepšeniu bezpečnostnej situácie 

stále dochádzalo k posilňovaniu vojenských pozícií opozičných síl, ktoré boli príčinou 

sporadicky objavujúcich sa incidentov.268 

 

3.5  Snaha o návrat do normálnych podmienok (1964 – 1967) 

Vzťah oboch komunít bol naďalej veľmi napätý. K udržovaniu permanentného napätia 

prispievali predovšetkým aktivity extrémistických činiteľov. Na grécko-cyperskej strane to boli 
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predovšetkým aktivity generála Grivasa a jeho stúpencov a na turecko-cyperskej strane to 

boli aktivity Mudžahedínov. 

K zvyšovaniu napätia prispievala aj ekonomická blokáda, ktorú voči tureckým 

enklávam uplatňovala Makariova vláda. Embargo sa oficiálne týkalo iba vojenského 

materiálu, za tovar vojenskej povahy však bolo v praxi považované aj kurivo, pohonné 

hmoty, stavebný materiál a šatstvo. 

Obdobie po roku 1964 sa dalo charakterizovať zvýšením medzispoločenskej 

polarizácie. Konflikt sa dostal do ďalšej fázy. Medzikomunitné boje a následný vývoj situácie 

vyhrocoval komunitnú polarizáciu na všetkých úrovniach. Aj keď boli historické dispozície 

separácie pred rokom 1963 zrejmé, po roku 1964 došlo k extrémnemu antagonizmu. Cesty 

boli zablokované a štvrte od seba odrezané. Územia, ktoré ovládali tureckí Cyperčania a tie, 

ktoré ovládali grécki Cyperčania boli úplne oddelené, osobný a obchodný medzikomunitný 

kontakt sa zredukoval na minimum. Tisíce rozhnevaných a traumatizovaných tureckých 

Cyperčanov, ktorí utiekli zo svojich domovov ešte viac znásobovali etnickú nevraživosť. 

Tureckí Cyperčania si v podstate zriadili štát v štáte s „regulárnou“ armádou (Mudžahedíni), 

policajnými silami, súdnictvom, daňovým systémom a školstvom. Ich enklávy boli obkľúčené 

gréckymi ozbrojenými neregulárnymi silami a silami Cyperskej Národnej gardy. Ich voľný 

pohyb mimo svojich enkláv bol obmedzený.269 

Do procesu zmierovania oboch komunít aktívne vstupovali sily UNFICYP, ktoré 

podnikli množstvo opatrení.  Ich cieľom bolo chrániť civilné obyvateľstvo, minimalizovať 

utrpenie, obnoviť podmienky umožňujúce obyvateľom ostrova realizovať ich denné 

povinnosti bez strachu o svoje životy. V najvyššej možnej miere sa snažili rekonštituovať 

vládne služby a hospodárske aktivity narušené pretrvávajúcim sporom. 

Všetky snahy UNFICYP pre uskutočnenie uvedených opatrení boli realizované 

nestranne, aby nedošlo k ovplyvneniu postoja opozičných strán. Tieto opatrenia zahŕňali:270 

1) Eskorty presunov vozidiel, obyvateľov, tovaru, a to najmä pre príslušníkov tureckej 

komunity na ostrove, ktorá sa obávala únosov. 

2) Prostredníctvom hliadok realizáciu ochranu poľnohospodárov a poľnohospodárskej 

pôdy, ktorá sa nachádzala v blízkosti znepriatelenej komunity. 

3) Vykonávanie dohľadu nad vlastníctvom majetku v oblastiach kontrolovaných 

tureckými Cyperčanmi a zároveň dohľad nad dodávkou vody a elektriny pre turecko-

cyperské odvetvia. 
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4) Podporu normalizácie verejných služieb, kontrolu doručovania poštových zásielok, 

výplat dávok sociálneho poistenia a pod. 

5) Spoluprácu s Červeným krížom a s inými organizáciami pri poskytovaní pomoci 

vysídleným osobám (najmä tureckým Cyperčanom).  

6) Intenzívne úsilie o zmiernenie vplyvu ekonomických obmedzení, ktoré boli uložené 

na turecko-cyperskú komunitu. 

 

 

Obrázok 31 Eskortovanie turecko-cyperského autobusu
271

 

 

Od začiatku misie UNFICYP generálny tajomník OSN poukazoval na to, že prílev 

zbraní a vojenského materiálu z Grécka a Turecka predstavuje pre sily UNFICYP vážnu 

prekážku pri realizácii svojho poslania. Jednotky UNFICYP síce monitorovali všetky dovozy 

zbraní a vojenského vybavenia, ale na túto činnosť neboli v zmysle prijatého uznesenia 

Bezpečnostnej rady OSN č. 186 oprávnené. Zmluva o kontrole importu zbraní, vojenskej 

techniky a vojenského materiálu do prístavov v mestách Famagusta a Limassol bola 

uzatvorená až 10. 11. 1964. Ďalší materiál však bol tajne dovážaný cez prístav v meste 

Boghaz (severne od Famagusty). 

V októbri a novembri 1964 predstavitelia UNFICYP vyvinuli značné úsilie, aby 

presvedčili cyperskú vládu a vedenie turecko-cyperskej komunity k obojstrannému zníženiu 

ekonomických a bezpečnostných obmedzení. Cieľom bolo obnoviť voľný pohyb obyvateľov 

a zvážiť návrat vysídlených osôb, ktorý by bol realizovaný za asistencie síl UNFICYP. Táto 

snaha síce vyústila k čiastočnému zlepšeniu situácie na ostrove, ale primárny politický 

problém aj naďalej obmedzoval účinnosť normalizačného úsilia predstaviteľov UNFICYP. 
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Grécko-cyperská politická reprezentácia bola i po odchode zástupcov tureckej 

komunity z funkcií a úradov považovaná za reprezentáciu celej Cyperskej republiky. Táto 

okolnosť sa odrážala veľmi zreteľne v prístupe orgánov OSN k Makariovej vláde. Bolo to 

zreteľné aj zo správy, ktorú generálnemu tajomníkovi OSN U Thanovi predložil v marci 1965 

jeho oficiálny zamestnanec na Cypre Galo Plaza Lasso. Zmienený dokument odporúčal, aby 

Cyperská republika v budúcnosti existovala ako plne nezávislý demilitarizovaný štát 

unitárneho charakteru. Dobrovoľne by rezignoval na enosis, nebol by teritoriálne rozdelený 

do dvoch národných spoločenstiev a poskytoval by ostrovným Turkom menšinové práva. 

Galo Plaza Lasso tiež odporúčal začatie bilaterálnych rozhovorov medzi obomi komunitami. 

Ankarská vláda i turecko-cyperská reprezentácia označila správu zmocnenca za neprijateľnú 

a jej ekvádorského autora obvinili z filhelénstva a z prekračovania kompetencií oficiálneho 

sprostredkovateľa. 

Turecko ostro odmietlo i rezolúciu Valného zhromaždenia OSN o cyperskej otázke 

z 18. 12. 1965, ktorá bola schválená pomerom hlasov 47 ku 5, pri 54 absenciách. Proti 

prijatiu tohto dokumentu hlasovali okrem Turecka iba USA, Albánsko, Pakistan a Irán. 

Dokument zdôrazňoval nezávislosť, jednotu a územnú integritu Cyperskej republiky 

a vyzýval všetky štáty k zastaveniu zasahovania do jej záležitostí. Ankara vyhlásila, že 

rezolúcia OSN nebrala ohľad na zürišské a londýnske dohody vrátane intervenčného práva 

garančných mocností. Argumentovala, že tento dokument, ktorý podľa Charty OSN môže 

obsahovať iba odporúčania, je v rozpore so spravodlivosťou, právom a medzinárodnými 

hodnotami a vzhľadom k tomu je neuskutočniteľný. 

Turecko chcelo cyperský problém riešiť iba grécko–tureckými rozhovormi. 

Prostredníctvom jednaní s Aténami chcela Ankara dosiahnuť uvoľnenie existujúceho tlaku, 

ktorému boli turecký Cyperčania, v dôsledku ekonomickej blokády zo strany Makariovej 

vlády, vo svojich enklávach vystavení. Atény boli vnútropolitickým i zahraničným tlakom 

nakoniec k jednaniu s Ankarou prinútené. 

Aténske vládne nacionalistické kruhy sa snažili na podlomenie pozícií cyperského 

prezidenta využiť i postavenie jeho odporcu Grivasa. V marci 1966 mu bolo zverené vrchné 

velenie všetkých ozbrojených síl na Cypre. Makarios protestoval, ale neuspel. Preto už 

v priebehu roku 1966 začal budovať zvláštne policajné oddiely, ktoré sa mali nachádzať pod 

jeho priamym dozorom. 

Dovoz zbraní na ostrov naďalej spôsoboval vážne rozpory medzi zúčastnenými 

stranami. Začiatkom roka 1967 cyperská vláda navrhla, aby dovážané zbrane neboli 

okamžite distribuované, ale bezpečne uložené v skladoch, ktoré budú predstaviteľom 

UNFICYP sprístupnené na pravidelnú kontrolu, s čím sa dotknuté strany stotožnili. 
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Bezpečnostná situácia na ostrove v rokoch 1965 - 1967 umožnila postupné znižovanie 

síl UNFICYP. Z celkového počtu 6 275 príslušníkov vojenského personálu a polície 

v decembri 1964 došlo o rok neskôr k zníženiu stavu na 5 764, do konca roka 1966 na 4 610 

a v decembri 1967 na 4 737 osôb.272 

Grécko–turecké rozhovory prebiehali väčšinou na úrovni ministrov zahraničí. Ankara 

presadzovala buď obnovu zürišsko–londýnskej podoby samostatného cyperského štátu 

alebo vytvorenie Grécko–tureckého kondomínia273 nad Cyprom. Grécki zástupcovia naproti 

tomu presadzovali vlastný plán, ktorý predpokladal, že Cyperská republika bude zjednotená 

s Gréckom a že Turecko ako zámenu za svoj súhlas s týmto krokom získa na Cypre 

vojenskú základňu. Nie však prevzatím časti vtedajšieho územia cyperského štátu, ale 

odstúpením základne Dhekelia, nachádzajúcej sa dovtedy mimo územia Cyperskej republiky 

v britských rukách. 

Do jednaní zasiahli vnútropolitické problémy Grécka. Dňa 21. 04. 1967 zrealizovala 

skupina gréckych plukovníkov v Grécku prevrat a zaviedla režim vojenskej diktatúry.274 

Vojenská junta275 bola odhodlaná vyriešiť cyperskú otázku v zmysle enosis. Turecká 

vláda túto myšlienku okamžite  kategoricky odmietla a jednania boli prerušené. 

 

3.6  Kríza v roku 1967  

V júni 1967 boli obnovené grécko–turecké jednania bez toho, aby bol tento krok 

s prezidentom Makariom konzultovaný. Ten dal podnet na rezolúciu, ktorú 26. 06. 1967 

cyperská snemovňa jednomyseľne schválila. Hlásila sa v nej k boju za spojenie jednotného 

a celého Cypru – bez akýchkoľvek koncesií Turecka – s „materskou“ krajinou. Grécko–

turecké jednania, ale aj tak skončili neúspechom, čo Makarios s vďakou prijal. 

Už od leta 1967 sa postupne napätie medzi obomi komunitami prejavovalo násilnými 

aktivitami. V novembri 1967 bol Cyprus svedkom vypuknutia najvážnejších 

medzikomunitných bojov od roku 1964. 

                                                 
272

 UNFICYP. The 1967 crisis. 2014. 
273

 Kondomínium alebo kondominát je v medzinárodnom práve spoločná vláda viacerých štátov nad 
určitým územím (ako kondomínium sa označuje aj takto ovládané územie). 

274
 Skupina dôstojníkov zrealizovala vojenský prevrat, zosadila legitímne zvolenú vládu a nastolila 
pravicovú vojenskú diktatúru (vojenskú juntu). Hlavnými postavami prevratu byli Georgios 
Papadopulos, Stylianos Pattakos a Nikolaos Makarezos, ktorí mali plukovnícku hodnosť. Z toho bol 
odvodený názov „Grécki plukovníci“. 

275
 Junta (slovo španielskeho pôvodu: vyslovuje sa chunta/ niekedy sa aj píše chunta) - vláda či iný 
štátny orgán s dočasnou právomocou, najmä vláda nastolená po vojenskom prevrate. Junta, ktorej 
členovia sú vysokí predstavitelia z radov armády, sa nazýva vojenská junta a považuje sa za istú 
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V dňoch 15. – 16. 11. 1967 podnikli jednotky Cyperskej Národnej gardy v sile asi 3 000 

osôb, pod priamym vedením generála Grivasa, ozbrojený prepad dvoch obcí osídlených 

turecko-cyperským obyvateľstvom: Kofinou a Agios Theodoros.276 Jednalo sa o oblasť, 

v ktorej grécko-cyperské policajné hliadky často riešili napäté situácie. Mudžahedíni na odpor 

voči ich pôsobeniu vytvorili zátarasy, čím blokovali hlavnú cestu na smere Nikózia - 

Limassol. Grécko-cyperskí civilisti nemohli bez sprievodu síl OSN prechádzať cez tento 

priestor. Tureckí Cyperčania tvrdili, že v dôsledku útoku bolo zničených niekoľko dedín, 

nemilosrdne zmasakrovaných 27 dedinčanov (niektorí z nich i mučení) a vyplienených 

množstvo tureckých domov. Grécki Cyperčania tvrdili, že Cyperská Národná garda 

„neutralizovala všetok odpor v obidvoch oblastiach“.277 Pripustili, že v boji bolo zabitých 27 

bojovníkov TMT a dedinčanov. 

Grivasova akcia vyvolala okamžitú reakciu Turecka. Ankarská vláda zmobilizovala 

vojenské jednotky určené na vylodenie na Cypre, dala príkaz k preletu bojových lietadiel nad 

cyperským územím a sústredila veľké množstvo pozemných jednotiek na grécko–tureckých 

hraniciach v západnej Trácii, čo naznačovalo, že Turecko sa pripravuje na rozsiahlu 

ofenzívu. Navyše 17. 11. 1967 predložila Aténam ultimátum, obsahujúce niekoľko 

významných bodov. Turecko predovšetkým požadovalo okamžité odvolanie Grivasa z Cypru, 

stiahnutie všetkých gréckych jednotiek z ostrova (s výnimkou povoleného kontingentu 950 

vojakov), ukončenie nátlakových akcií proti turecko-cyperskej komunite, zaplatenie 

odškodného za zavraždených tureckých Cyperčanov a rozpustenie jednotiek Cyperskej 

Národnej gardy. Aténska vláda medzitým tiež sústredila vlastné vojská v Trácii. Akútne 

nebezpečenstvo vojnového konfliktu bolo nakoniec odvrátené za pomoci OSN a NATO. 

Grécka vláda musela súhlasiť s odvolaním generála Grivasa a so stiahnutím vlastných 

vojenských jednotiek, tajne na Cyprus presunutých v predchádzajúcich rokoch. Turecku sa 

nepodarilo presadiť iba rozpustenie Cyperskej Národnej gardy. Jej zachovanie si vtedy 

vydobyl cyperský prezident Makarios, ktorý dúfal, že sa po odchode jeho soka Grivasa 

dostane pod jeho vlastnú kontrolu. 

Stiahnutie jednotiek Cyperskej Národnej gardy z uvedených dvoch obcí bolo 

uskutočnené už 16. 11. 1967. Napriek tomu bolo v nasledujúcich dňoch spozorovaných 

niekoľko preletov tureckých lietadiel a medzikomunitné ozbrojené strety sa rozšírili do oblastí 

Kokkina a Kyrenia. Koncom decembra 1967 predstavitelia tureckých Cyperčanov pretvorili 

svoj dovtedajší administratívny orgán na tzv. „Provinčnú cyperskú tureckú správu“ (turecky - 

Geçici Kıbrıs Türk Yönetimi) a tým považovali tureckí Cyperčania proces separácie obidvoch 
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komunít za ukončený.278 Makarios označil tento krok za nezákonný. Napriek tomu pripustil, 

že tureckí Cyperčania by mali mať určitý stupeň politickej autonómie, pretože si uvedomil, že 

enosis bolo za daných okolností nedosiahnuteľné.279 

Zmienené udalosti vyústili do ťažkej politickej krízy. Generálny tajomník OSN 

v novembri a decembri 1967 opakovane apeloval na prezidenta Makaria a premiérov Grécka 

a Turecka. Svojimi výzvami sa snažil zabrániť vypuknutiu nepriateľstva a dosiahnuť dohodu 

o postupnom stiahnutí vojenských síl presahujúcich zmluvne garantované limity ich 

kontingentov na ostrove. Zároveň navrhoval rozšírenie mandátu UNFICYP tak, aby úlohy vo 

vzťahu k realizácii mieru a pokoja na ostrove boli rozšírené o vykonávanie dohľadu nad 

odzbrojením ako praktických opatrení na ochranu vnútornej bezpečnosti. Výzvy generálneho 

tajomníka OSN boli prijaté všetkými vládami. 

Bezpečnostná rada OSN na svojom zasadnutí dňa 22. 12. 1967 na základe kladných 

odpovedí všetkých troch vlád prijala rezolúciu č. 244 (1967), v ktorej odsúhlasila posilnenie 

mandátu UNFICYP. Grécko a Turecko podpísali dohodu, podľa ktorej sa grécke národné 

jednotky z ostrova stiahnu v termíne od 08. 12. 1967 až 16. 01. 1968.280 

 

3.7  Riešenie krízy v rokoch 1968 - 1974 

Bezpečnostná situácia na Cypre sa v roku 1968 zlepšila. Na zmenenú situáciu musela 

reagovať i Makariova vláda, ktorá v priebehu roku 1968 odvolala ekonomickú blokádu 

tureckých enkláv na Cypre. Prekonanie novembrovej krízy v roku 1967 vytvorilo priestor i pre 

vnútrocyperský dialóg, ku ktorého nadviazaniu podnecovali predstaviteľov oboch komunít 

funkcionári OSN. 

Krízou sa Cyprus dostal do medzinárodnej pozornosti a prezident Makarios otvorene 

preorientoval svoju politiku smerom k „neobmedzenej nezávislosti“ pre Cyprus a tým negoval 

myšlienku enosis. V januári 1968 argumentoval tým, že „riešenie je nutné hľadať v rámci 

toho čo je možné a nie vždy je to spojené s tým čo je žiaduce“. To poburovalo najmä silné 

nacionalistické sily v gréckej junte, ale aj stúpencov Grivasa, ktorí stále obhajovali spojenie 

s Gréckom.281 

V prezidentských voľbách v roku 1968 získal Makarios viac než 95 % hlasov a tým 

získal silné potvrdenie podpory pre svoju politiku. Jeho úsilie o vyriešenie problému 

s neobmedzenou nezávislosťou dráždilo nielen juntu v Aténach, ale taktiež spôsobovalo 
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obavy v USA a vo Veľkej Británii. Potenciálne nezávislý Cyprus vnímali ako pozitívum pre 

Sovietsky zväz a jeho vplyv v Stredozemnom mori, oveľa viac sa im pozdávalo riešenie typu 

Achesonovho plánu.   

V júni 1968 začali bilaterálne vnútrocyperské jednania, ktoré boli vedené až do 

polovice júla 1974, kedy boli pretrhnuté protimakariovským pučom a ofenzívnou akciou 

tureckých jednotiek na Cypre. Začali v libanonskom Bejrúte, neskôr však pokračovali 

v cyperskom hlavnom meste Nikózii. Grécko-cyperskú stranu na nich od začiatku zastupoval 

konzervatívny politik Glafkos Clerides, vtedajší predseda parlamentu Cyperskej republiky. 

Jeho protihráčom bol Rauf Denktaş, ktorý bol považovaný za reprezentanta tvrdého 

nacionálneho kurzu v turecko-cyperskom prostredí a na rodný ostrov sa mohol legálne vrátiť 

z niekoľkoročného pobytu v Turecku až v apríli 1968. Spojovníkom medzi obomi 

vyjednávačmi boli spoločne strávené štúdia práv vo Veľkej Británii. Rokovania priniesli malý 

pokrok. Obaja predstavitelia sa dohodli na nepresadzovaní takşim a enosis, ani jeden však 

svojmu partnerovi neveril, že svoj sľub nakoniec dodrží. Tureckí Cyperčania boli pripravení 

urobiť niekoľko ústupkov v ústavných otázkach, ale prezident Cyperskej republiky odmietol 

turecko-cyperskej komunite poskytnúť väčšiu autonómiu. Vývoj vnútrocyperského dialógu 

nepriaznivým spôsobom ovplyvňovala i okolnosť, že pomer síl medzi obomi komunitami 

nebol vyvážený. 

Za účelom vytvoriť priaznivú atmosféru pre rokovania vodcov obidvoch komunít, 

reprezentovaných Cleridesom a Denktaşom, a navyše z dôvodu všeobecného znižovania 

napätia na ostrove, došlo v období medzi aprílom a decembrom 1968 k ďalšiemu výraznému 

zníženiu počtu síl UNFICYP na 3 708 príslušníkov. Ďalšie zníženia sa konali postupne 

v priebehu nasledujúcich dvoch rokov až na konečný počet 3 150 osôb. V tejto súvislosti sa 

rakúsky kontingent, ako jediný kontingent UNFICYP, na žiadosť generálneho tajomníka OSN 

v roku 1972 navýšil. K poľnej nemocnici a príslušníkom jednotky UNCIVPOL (UNPOL) 

pribudol prápor pozemných síl v počte 276 osôb.282 

Grécki Cyperčania ovládli po roku 1963 (po demonštratívnom odchode Turkov 

z funkcií) všetky štátne inštitúcie a jednoznačne dominovali aj v hospodárskom živote 

(grécko-cyperská spoločnosť zaznamenávala dynamický rast ekonomiky i životnej úrovne, 

na rozdiel od turecko-cyperskej, ktorá stagnovala). Tureckú komunitu prevyšovali svojou 

vojenskou silou a mali na svojej strane podporu väčšiny ostatných krajín sveta, 

predovšetkým vďaka svojej aktívnej účasti v rôznych organizáciách medzinárodného 

spoločenstva, predovšetkým v OSN. 
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Tureckí Cyperčania sa naproti tomu mohli spoľahnúť iba na podporu svojej „materskej“ 

krajiny. Na rozdiel od ostrovných Grékov, ktorí sa ako reprezentanti cyperskej štátnosti mohli 

legálne ozbrojovať, bol každý turecko-cyperský pokus o zmenšenie vojenskej nerovnováhy 

dovozom zbraní z cudziny kvalifikovaný ako „nezákonné pašovanie vojenského materiálu“. 

Tureckí Cyperčania mali pod svojou bezvýhradnou kontrolou iba 2 % územia ostrova. 

Aténsky vojenský režim chcel krízu vyriešiť i bez priamej účasti cyperských 

predstaviteľov, s čím prezident Makarios samozrejme nesúhlasil. V dôsledku rastúceho 

napätia medzi Aténami a Nikóziou sa grécki plukovníci rozhodli Makaria zbaviť. V roku 1971 

Grivas záhadne zmizol zo svojho prísne stráženého bytu a tajne sa vrátil na rodný ostrov. 

Obnovil svoju predchádzajúcu ilegálnu organizáciu (teraz označovanú ako EOKA-B)283 

a rozpútal teroristické operácie proti prezidentovi Makariovi a jeho stúpencom. Rýchla 

eskalácia násilia výrazne polarizovala grécko-cyperskú spoločnosť. Makariovu pozíciu 

oslabovala i okolnosť, že vo vedení gréckeho vojenského kontingentu i Cyperskej Národnej 

gardy stáli dôstojníci, ktorí neboli voči jeho vláde lojálni a bezvýhradne plnili príkazy Atén. 

Prezident Makarios sa pokúšal čeliť tlakom nepriateľov, usilujúcim dokonca o jeho život 

(v roku 1970 a 1973 boli na neho spáchané atentáty), najrôznejšími spôsobmi. Okrem iného 

i vytvorením zvláštnych policajných jednotiek tzv. „Záložných zborov“, ktoré boli určené na 

boj proti teroristickým skupinám a stáli pod jeho vlastnou kontrolou. Aténska vláda predložila 

Makariovi nótu, podľa ktorej sa mal Grivas stať členom vlády. Z vlády mali naopak odísť jeho 

odporcovia a to hlavne vplyvná strana AKEL. Prezident Makarios nótu kategoricky 

odmietol.284 

V dôsledku vzrastajúcej snahy hnutia EOKA-B o zvrhnutie režimu prezidenta Makaria 

a následné zabitie bývalého ministra vnútra Cyperskej republiky Polycarposa Georkadjisa, za 

účelom dosiahnuť enosis, cyperská vláda v januári 1972 reagovala dovezením veľkého 

množstva ďalších zbraní a streliva. So zreteľom minimalizovať výsledný nárast napätia 

UNFICYP vyjednali dočasnú dohodu, kde sa dňa 10. 03. 1972 cyperská vláda zaviazala 

umiestniť aj tieto importované zbrane a strelivo do úschovy a k sprístupneniu ku kontrole 

predstaviteľmi UNFICYP. Dňa 21. 04. 1972 generálny tajomník OSN navrhol, aby boli zbrane 

a strelivo, s výnimkou výbušnín, uložené v oplotenom areáli v priestore kempu UNFICYP. 

Ďalej navrhol, aby bol oplotený areál zabezpečený neozbrojenými príslušníkmi cyperskej 

polície (Cyprus Police – CYPOL), ale kontrola kempu a prístup ku zbraniam a strelivu bola 

pod zodpovednosťou UNFICYP. Výbušniny by mali byť uložené na veliteľstve CYPOL, ale 

rozbušky v kempe UNFICYP.285 Cyperská vláda súhlasila aj s týmito dodatkami. 
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V októbri a novembri 1973 sily rakúskeho, fínskeho, írskeho a švédskeho kontingentu 

UNFICYP boli presunuté na Blízky východ ako predsunuté prvky záchranných síl OSN 

(United Nations Emergency Force). Premiestnené sily jednotlivých kontingentov UNFICYP 

boli na žiadosť generálneho tajomníka OSN okamžite nahradené vládami dotknutých štátov, 

ktoré na opätovné doplnenie svojich kontingentov vyslali vojenské jednotky. Ďalšie zníženie 

síl UNFICYP o 381 vojakov bolo vykonané na jar roku 1974, avšak udalosti z júla 1974 

spôsobili nevyhnutné opätovné navýšenie personálu UNFICYP.286 

Grivas 27. 01. 1974 zomrel na infarkt a jeho pohreb sa stal prehliadkou odhodlania 

bojovníkov za enosis. Stúpenci EOKA-B boli striktnými odporcami nezávislej Cyperskej 

republiky, čo Makarios považoval za prejav sprisahania Západu a jeho snahu 

o destabilizáciu Cypru. V dôsledku takejto domácej politickej turbulencie bol Cyprus v zúfalej 

anarchii,  ktorá 15. 07. 1974 vyvrcholila protimakariovským pučom. 
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4  TURECKÁ INTERVENCIA A ROZDELENIE OSTROVA 

 

4.1  Protimakariovský puč 

Dňa 15. 07. 1974 Cyperská Národná garda podporovaná Aténami, spolu s príslušníkmi 

EOKA-B, zrealizovala prevrat označovaný ako „Operácia Afrodita“. Jej cieľom bolo zavraždiť  

prezidenta Makaria, zadržať všetkých Makariovych prívržencov a zvrhnúť cyperskú vládu. 

Prezidentovi priaznivci kládli húževnatý odpor, ale napriek tomu Makarios bol nútený ostrov 

opustiť. Unikol na Maltu, čo sa mu podarilo s pomocou britkých síl cez vojenskú základňu 

Akrotiri.287 Do úradu prezidenta bol dosadený Nikos Sampson.288  

Sampson už ako nový prezident Cyperskej republiky vyhlásil, že prevrat je výhradne 

vnútornou záležitosťou ostrova, zvrhnutie Makariovho režimu bol akt nutnosti, ktorým bol na 

ostrove obnovený poriadok. V tejto súvislosti tureckí Cyperčania už nemusia mať obavy 

o svoju bezpečnosť, a preto nevidí žiadny dôvod na turecký vojenský zásah.289 

 

 

Obrázok 32 Nikos Sampson
290

 

 

V nadväznosti na správy o prevrate, ktorý bol vnímaný ako dielo gréckej junty, sa celý 

svet obrátil smerom na Ankaru. Predstavitelia OSN, NATO, Veľkej Británie, USA a ďalších 
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krajín žiadali o zdržanlivosť. Veľká Británia ku Cyperskej republike prechovávala zvláštnu 

povinnosť, jednak už zo vzájomného vzťahu z minulosti a zároveň aj ako garanta v rámci 

prijatých zmlúv z roku 1960.291 USA síce nemali žiadny podobný historický a ani zmluvný 

vzťah, avšak ich hlavným záujmom, rovnako ako záujmom Británie, bolo predostieraním 

uzmierujúcich opatrení voči Turecku a Grécku zabrániť ich vzájomnému konfliktu, a tým 

prípadnému rozšíreniu sovietskeho vplyvu na Strednom východe.  

Zatiaľ čo všetky krajiny, vrátane Sovietskeho zväzu, sa zhodli na tom, že Grécko je 

zodpovedné za prevrat na Cypre, USA sa zdržali komentára. Sovietsky zväz bol 

presvedčený, že vzbura bola organizovaná externými subjektmi a prezentoval, že je na 

strane tých, ktorí budú bojovať proti povstalcom. USA na rozdiel od politických vodcov iných 

krajín presadzovali názor, že nie je nutné zasahovať do vnútorných záležitostí ostrova, ale 

naopak je potrebné počkať, ako sa situácia pod novým vedením vyvinie. Ankara vnímajúc 

tento alibistický postoj usúdila, že grécka junta nemohla prevrat plánovať bez vedomia USA 

a túto pasivitu vnímala veľmi negatívne.292  

Generálny tajomník OSN inicioval zasadnutie Bezpečnostnej rady OSN, ku ktorému 

došlo v dňoch 16. 07. a následne 19. 07. 1974. Vyžadovala si to závažnosť situácie vo 

vzťahu k medzinárodnému mieru a bezpečnosti o to viac, že sily OSN už boli na Cypre 

nasadené. Sily UNFICYP boli okamžite uvedené do stavu vysokej pohotovosti. Styční 

dôstojníci boli nasadení na všetkých úrovniach vyjednávania. Bolo posilnené pozorovanie na 

celom ostrove, a to najmä v oblastiach pravdepodobnej konfrontácie komunít. Prijali sa 

osobitné opatrenia na zaistenie bezpečnosti turecko-cyperskej komunity na ostrove.293 

 

4.2  Mobilizácia tureckých síl 

Prevrat na ostrove bol v Ankare ostro kritizovaný. Turecko ho vnímalo ako akt, ktorého 

cieľom je enosis riadený vojenským režimom v Aténach. Ten ale svoj podiel na puči tajil. 

Turecko bolo presvedčené, že musí okamžite jednať, pretože situáciu nevnímalo ako 

vnútornú záležitosť Cypru, ale ako grécke porušenie dohôd prijatých v Londýne a Zϋrichu. 

Obdobným spôsobom zhodnotil túto operáciu i prezident Makarios vo svojom prejave 19. 07. 

1974 pred Bezpečnostnou radou OSN v New Yorku.  

Do úvahy pripadal buď okamžitý vojenský zásah do 24 hodín, alebo rozsiahla 

intervencia realizovaná v dvoch fázach. Turecko chcelo intervenovať ostrov už v roku 1964 

po prepuknutí etnického konfliktu. Detailné plány operácie malo vypracované už od roku 

                                                 
291

 V skutočnosti boli zmluvy podpísané v roku 1959. Z dôvodu, že Cyperská republika oficiálne 
vznikla v roku 1960 často sa uvádza údaj „z roku 1960“. 

292
 The Cyprus Conflict 30 Hot Days. The Turkish Intervention, July-August 1974. 1985. 

293
 UNFICYP. Events in the Summer of 1974. 2014. 

http://www.cyprus-conflict.net/30%20Hot%20Days.html


94 

1967. Tie mali možnosť využiť po ich aktualizácii. Svoj vojenský zásah zdôvodňovalo tým, že 

Grécko by po dosiahnutí enosis vytvorilo na Cypre vojenskú základňu, z ktorej by mohlo 

ovládnuť východné Stredomorie. To by predstavovalo vážne ohrozenie bezpečnosti Turecka, 

pretože jeho stredné a juhovýchodné územie by bolo v dosahu gréckych bombardérov. 

Zároveň sa obávalo pokračovania utláčania a masakrovania tureckých Cyperčanov na 

ostrove. Ankara prijala uznesenie okamžite vykonať všetky kroky potrebné na zabezpečenie 

prvoradých záujmov a vlastnej bezpečnosti. V Turecku boli mobilizované pozemné sily 

a vojenské letectvo, námorné jednotky boli sústredené v prístave mesta Mersin.294 

Po dlhých diskusiách v tureckom kabinete premiér Bülent Ecevit vydal tureckému 

generálnemu štábu písomný rozkaz, ktorý obsahoval inštrukcie pripraviť sa na vylodenie na 

Cypre. Prvotným cieľom plánovaného okamžitého tureckého vojenského zásahu bolo 

dosiahnuť rovnováhu síl, za účelom chrániť turecko-cyperskú komunitu na ostrove.295  

Ďalšie opatrenia by sa prijímali v súlade s následným vývojom situácie. Na tento účel 

bol pripravený dvojfázový plán. Cieľom prvej fázy bolo zaistenie predmostia, následné 

rozvíjanie útoku do šírky a hĺbky a dosiahnutie tzv. „Sahin línie“. Tým chceli dosiahnuť úplné 

oddelenie znepriatelených komunít. Po ukončení prvej fázy operácie mala byť situácia 

riešená diplomatickou cestou. K druhej fáze operácie malo dôjsť len v prípade, ak by zlyhala 

diplomacia. Jednalo sa o zmocnenie sa rozsiahlej časti severocyperského územia, 

dosiahnutím tzv. „Attilovej línie“.296 

 

4.3  Turecké rokovania v Londýne 

Ankara vyzvala Veľkú Britániu ako spolugaranta cyperskej ústavy k dialógu. Cieľom 

rokovaní bolo prijatie spoločného koordinovaného postupu riešenia cyperskej otázky 

v zmysle Zmluvy o garanciách z roku 1960. Na rokovaniach v Londýne dňa 17. 07. 1974  

zdôraznila, že Turecko nemôže zostať pasívne a ak Británia chce zabrániť krviprelievaniu 

a prípadnému konfliktu členských krajín NATO, aby prijala navrhované opatrenia. 

Požadovala okamžité stiahnutie všetkých gréckych dôstojníkov z ostrova a umožnenie 

tureckým ozbrojeným silám operovať z britských základní na Cypre. Odôvodňovala to 

zaistením ochrany turecko-cyperského obyvateľstva.297 

Turecko tieto výzvy prezentovalo ako svoje povinnosti vyplývajúce zo Zmluvy 

o garanciách z roku 1960. Trvalo na tom, aby si aj Británia plnila svoje povinnosti ako 

ručiteľa moci a aby prijala predložené návrhy, ktoré by obnovili ústavné pomery na 
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ostrove.298 Británia vyzývala na trojstranný dialóg spolu s Gréckom, čo však Turecko 

rezolútne odmietalo. Do jednaní sa neskôr zapojili USA, ktoré poukazovali na prípadné 

reakcie Sovietskeho zväzu a dôsledky, ktoré by mohli nasledovať v prípade použitia tureckej 

sily. Turecko aj naďalej prezentovalo, že v snahe obnoviť poriadok a rovnováhu síl na 

ostrove je pripravené realizovať akékoľvek aktivity, pretože bezpečnosť Turecka a tureckej 

komunity na Cypre musí byť zachovaná.299 

Makarios Bezpečnostnú radu OSN upozorňoval, že Grécko začalo okupáciu ostrova. 

V uliciach boli rozmiestňované tanky, dochádzalo ku krvavým stretom a grécke jednotky na 

úradných budovách na ostrove vztyčovali grécke vlajky. Zároveň upozornil, že turecko-

cyperská komunita je vo veľkom nebezpečenstve.  

 

 

Obrázok 33 Grécke tanky v Nikózii (15. 07. 1974)
300

 

 

Tureckej vláde boli prezentované už skôr očakávané zamietavé postoje Veľkej Británie. 

Tieto boli umocnené novými správami z Cypru, kde grécke sily neustále upevňovali svoju 

mocenskú pozíciu. Grécko aj naďalej tvrdilo, že prevrat na Cypre je vyslovene jeho 

vnútornou záležitosťou. Turecko po tejto správe vyzývalo Veľkú Britániu ako signatára 

Zmluvy o garanciách z roku 1960, na spoločnú vojenskú akciu. Británia reagovala, 

že spoločný vojenský zásah nemá právny základ.  
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Turecko prezentovalo, že v prípade ak Veľká Británia tento návrh odmietne, je plne 

odhodlané plniť svoje povinnosti aj bez jej pomoci. USA apelovali na Turecko, aby 

prehodnotilo svoje rozhodnutie, pretože sa obávali, že tento krok môže viesť k vojne medzi 

členskými štátmi NATO, ktorá by bola katastrofou pre celú oblasť. Turecko zdôraznilo, že 

nemá v úmysle vyprovokovať vojnu s Gréckom, ale situáciu na Cypre nemôže prehliadať.  

USA uvedomujúc si vážnosť tureckého postoja ponúkli Ankare spoluprácu v podobe 

predkladania tureckých požiadaviek Grécku. Turecko súhlasilo, ale vyprovokované správami 

z ostrova nebolo ochotné dlho čakať. Zoznam tureckých požiadaviek obsahoval okamžité 

odstránenie Nikosa Sampsona a opätovný návrat arcibiskupa Makaria do úradu prezidenta 

Cyperskej republiky. Ďalej požadovalo odchod gréckych dôstojníkov z ostrova, zaistenie 

bezpečnosti tureckej komunity na Cypre prítomnosťou tureckých vojsk na ostrove, 

umožnenie prístupu tureckých síl k tureckým Cyperčanom cez more aj vzduchom, rovnosť 

práv pre obidve komunity a prísnu kontrolu imigrácie a emigrácie.301  

Americký vyslanec odovzdal v Aténach zoznam tureckých požiadaviek vrchnému 

predstaviteľovi gréckej junty Dimitriosovi Ioannidesovi, ktorý bol však presvedčený, že 

Turecko nemôže na Cypre intervenovať. Dodal, že ak by sa to stalo, Grécko by sa určite 

zapojilo do vojny s Tureckom. Vyzval USA, že ak chcú odvrátiť kolaps NATO, aby okamžite 

zastavili Turecko.  

 

4.4  Prípravy na tureckú intervenciu 

Keďže londýnske rokovania neboli úspešné okamžitá spoločná akcia bola pre Britániu 

neprijateľná. Turecký premiér Ecevit dňa 19. 07. 1974 na pôde generálneho štábu tureckých 

ozbrojených síl potvrdil, že Turecko bude musieť konať samostatne. Navrhovaný plán 

obsahoval ničenie vybraných cieľov, vrátane základní gréckeho kontingentu roztrúsených 

v rôznych častiach ostrova, námorné a letecké bombardovanie realizované pred vysadením  

tureckých síl.  

Po prijatí správy o tureckom pláne a stave vojenských príprav, premiér Ecevit zhrnul 

účel plánovanej operácie. Zdôraznil, že sa bude jednať o mierovú operáciu, v ktorej zásadne 

odmieta zabíjanie nevinných ľudí. Preto nesmie byť použité rozsiahle ťažké bombardovanie. 

Tvrdil, že takýto ťažký útok spôsobí množstvo civilných obetí a turecký zásah bude v očiach 

celého sveta okamžite odsúdený. Premiérove pripomienky však boli po dlhých diskusiách 

zamietnuté.  
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Dokončený plán tureckého generálneho štábu zahŕňal vylodenie a súčasné vysadenie 

vzdušného výsadku dňa 20. 07. 1974 v čase o 06:30. Letecké bombardovanie vybraných 

cieľov malo byť spustené o 05:00. Ankara zároveň vypracovala pre turecko-cyperský kabinet 

správu. Jej účelom bolo informovať turecko-cyperskú komunitu o plánovanom nasadení 

tureckých ozbrojených síl na ostrove.302 

Na opätovnom stretnutí americký vyslanec informoval zástupcov Turecka 

o významných zmenách v postoji gréckych predstaviteľov, ktorí boli ochotní pristúpiť na 

vybrané turecké požiadavky. Tureckých zástupcov varoval, že Grécko je pripravené viesť 

s Tureckom vojnu. Upozorňoval na možné následky vrátane sovietskej hrozby a kolapsu 

NATO. Tureckí zástupcovia jednak Grécku nedôverovali a zároveň ich prísľub riešenia 

nevnímali ako dostačujúci. Opätovne prezentovali, že ich úmyslom nie je konflikt s Gréckom, 

ale ich povinnosť zasiahnuť je neodkladná. NATO bude otrasené iba vtedy, ak sa Grécko 

rozhodne ísť do vojny s Tureckom. Turecká delegácia opakovane vysvetľovala, že 

Sampsonov režim predstavuje hrozbu pre strategickú bezpečnosť Turecka. 

Americký vyslanec požiadal o ďalšie stretnutie, na ktorom predloží vypracovaný 

americký plán riešenia situácie. Táto snaha bola tureckými predstaviteľmi zamietnutá 

s odôvodnením, že podobné stretnutia sa konali aj pred desiatimi rokmi, kedy bolo Turecko 

pod tlakom USA prinútené upustiť od svojich plánov. Zdôraznili, že Turecko už nebude 

opakovať hrubé chyby, ktorých sa dopustilo v minulosti. 

V skorých ranných hodinách 20. 07. 1974 turecká vláda, s odvolaním sa na Zmluvu 

o garanciách z roku 1960, odsúhlasila rozsiahlu dvojfázovú vojenskú operáciu s kódovým 

označením „Operácia Attila“ ako odozvu na operáciu „Afrodita“. Ecevit dňa 20. 07. 1974 

o 06:10 v médiách informoval o spustení tureckej akcie, ktorú označil za mierovú operáciu, 

za akt proti invázii.303 Prezentoval ju ako zásah, ktorý nebol namierený proti grécko-

cyperskému obyvateľstvu, s ktorým turecko-cyperská komunita chcela žiť v priateľských 

vzťahoch, ale na obranu tureckých Cyperčanov a celej Cyperskej republiky. Prezentoval, že 

táto operácia môže výrazne prospieť tureckému národu, všetkým obyvateľom Cypru a aj 

celému ľudstvu. Turecko koná v presvedčení, že cieľom operácie nie je viesť vojnu, ale 

naopak priniesť mier, a to nielen pre tureckých, ale aj pre gréckych Cyperčanov. Táto 

operácia bola spustená až po vyčerpaní všetkých politických a diplomatických alternatív  

v snahe vyriešiť spor bez použitia zbraní, ktoré žiaľ želané ovocie nepriniesli.304 
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4.5  Operácia Attila 1 (20. 07. – 22. 07. 1974) 

4.5.1  Prvá fáza operácie Attila 1 

Prvá fáza vojenskej operácie tureckých ozbrojených síl, označovaná aj ako „Operácia 

Attila 1“, sa začala v sobotu 20. 07. 1974 v skorých ranných hodinách. Celkovou úlohou prvej 

fázy operácie bolo náletmi tureckého letectva na ciele v rôznych častiach ostrova oslabiť 

Cyperskú Národnú gardu. Následne zaistiť predmostie na pobreží v blízkosti mesta 

Kyrenia, vzdušným výsadkom sa zmocniť tureckých enkláv305 severne od Nikózie a ovládnuť 

dôležitú komunikáciu spájajúcu mestá Kyrenia a Nikózia.306  

Pôvodným zámerom bolo vylodiť turecké sily v oblasti Boghaz (Boğaz) nachádzajúcej 

sa 36 km severne od Famagusty. Keďže Gréci získali informácie o tureckých plánoch a túto 

oblasť opevnili, vylodenie bolo preplánované do oblasti Kyrenia. 

 

 

Obrázok 34 Prvá fáza operácie Attila 1 (20. 07. 1974)
307

 

 

Úspech operácie bol kvôli hornatému charakteru severnej časti ostrova, tvorenej 

pohorím Kyrenia,308 založený na rýchlosti jej vykonania a aktívnej participácii tureckého 
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 V predmetných enklávach sa nachádzalo 25 000 tureckých Cyperčanov. 
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307

 Zdroj: http://uk.ask.com/wiki/Military_operations_during_the_Invasion_of_Cyprus_(1974)?qsrc=304 
4. Upravené. 

308
 Pohorie je v gréčtine nazývané ako Pentadaktylos v turečtine Beşparmaklar. V obidvoch prípadoch   
to v preklade znamená päť prstov.  
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kontingentu KTKA. Ten sa na ostrove nachádzal v zmysle Zmluvy o spojenectve. Jeho 

oficiálny počet predstavoval 650 (reálne 1 000) vojakov rozmiestnených v severnej časti 

Nikózie v oblastiach Geunyeli (Günyeli) a Orta Kroi (Ortaköy). Ankara kalkulovala aj so 

zapojením Mudžahedínov,309 ktorých sila predstavovala 20 000310 ľahko ozbrojených mužov 

vycvičených na nekonvenčné operácie (sabotáže a pasce). Títo už od roku 1964 kontrolovali 

hlavnú komunikáciu smerujúcu od pobrežia až po Nikóziu.311 

 

 

Obrázok 35 Nálety tureckého letectva (20. 07. 1974)
312

 

 

Prvú ofenzívnu vlnu tvorila turecká námorná flotila pozostávajúca z 31 plavidiel,313 

ktorá vyplávala z prístavu Mersin v Turecku dňa 19. 07. 1974 o 11:30. Severné pobrežie 

Cypru dosiahla v nasledujúci deň o 05:00.314 Na jej palubách bola prepravovaná jedna 

brigáda námornej pechoty Çakmak,315 ktorej celková sila značila 3 000 vojakov.316 

Už 19. 07. 1974 zaujali turecké sily v sprievode šiestich civilných námorných lodí 

klamné pozície v blízkosti pobrežia mesta Famagusta, kde zotrvali až do skutočného 

vylodenia v oblasti Kyrenia. Cieľom tejto operácie bolo odpútať grécku pozornosť.  

                                                 
309

 Táto polovojenská organizácia vznikla v  roku 1963 (iné  zdroje  uvádzajú v roku  1967) 
premenovaním z pôvodnej TMT. V roku 1974 zahŕňala 8 plukov pozostávajúcich z  27 peších 
práporov.  

310
 Iné zdroje uvádzajú 5 000 až 6 000 mužov. 

311
 Military operations during the Turkish invasion of Cyprus. 2014. 

312
 Zdroj: http://img507.imageshack.us/img507/2332/43m8mpspv5.jpg 

313
 Turecká námorná flotila pozostávala z 21 vyloďovacích plavidiel, 2 stredných výsadkových lodí, 1 
nákladnej lode, 5 torpédoborcov a 2 krížnikov. 

314
 Cyprus: Invasion Timeline The "Attila" Invasion of July 1974. 1995 - 2000. 

315
 Brigáda námornej pechoty Çakmak pozostávala z troch práporov 50. pešieho pluku (39. divízie), 1. 
práporu obojživelného pluku, 1. tankovej roty 39. tankového práporu (39. divízie). Disponovala 15 
tankami M47 Patton, 20 obrnenými transportérmi M113 a 12 ks 105 mm húfnic M101. Jej vojaci 
boli vyzbrojení modernými automatickými útočnými puškami Heckler & Koch G3. 

316
 Battle of Pentemili beachhead (1974). 
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K vylodeniu tureckých síl došlo v oblasti Karavas na pláži Pente Milli (označenej ako 

„Five Mile Beach“, alebo „Five Mile Point“), vzdialenej asi 8 km západne od hlavného 

prístavného mesta Kyrenia. Začalo náletmi tureckého letectva na predmestia Nikózie 

a mesto Famagusta a intenzívnym námorným bombardovaním severného pobrežia 

ostrova.317 Turecké sily ihneď po vylodení začali rozširovať predmostie do bezpečnej 

hĺbky.318 

 
   

 

Obrázok 36 Vylodenie tureckých ozbrojených síl (20. 07. 1974)
319,

 
320

 

 

O 06:00 turecké dopravné lietadlá a vrtuľníky vysadili výsadkárov do oblastí Mia Millie 

a Gerolakkos. Ďalšie výsadky, v sile 1400 výsadkárov, boli vysadené do priestoru medzi 

tureckými enklávami Agyrta a Geunyeli.321 

 

   

Obrázok 37 Výsadok tureckých ozbrojených síl (20. 07. 1974)
322, 323 
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Na odrazenie tureckého útoku bolo okamžite nasadených 5 000324 vojakov Cyperskej 

Národnej gardy a gréckeho kontingentu ELDYK.  

Cyperská Národná garda bola zložená z peších, mechanizovaných a prieskumných 

práporov a delostreleckých oddielov, vojenské letectvo bolo vybavené malým počtom 

ľahkých lietadiel. V tejto dobe zahŕňala 40 000 vojakov, z toho 30 000 v zálohe, vybavených 

zastaraným a nepotrebným vybavením z Grécka, s nízkou zásobou munície a materiálu. 

Výzbroj tvorili „historické“ útočné karabíny Mauser 1899, 32 ks stredných tankov T-34, 80 ks 

rôznej delostreleckej techniky a asi stovka obrnených vozidiel BTR-152. Pre prípad 

vypuknutia rozsiahleho vojenského konfliktu bol už v roku 1972 vytvorený rezervný zbor 

(„Efedrikon Soma“), ktorý predstavoval sily na doplnenie Cyperskej Národnej gardy. Zahŕňal 

tri prápory dobre vycvičených policajných síl vybavených modernými zbraňami 

z Československa. Ďalšie cyperské ozbrojené zložky predstavovala polovojenská 

organizácia EOKA-B, ktorá zahŕňala 5 000 členov vyzbrojených 1 000 ks zbraní.325 

Grécky kontingent ELDYK nebol pod priamou kontrolou Cyperskej Národnej gardy. 

Pozostával z dvoch peších práporov s oficiálnym stavom 950 vojakov (reálne predstavoval  

1 200 vojakov). Bol dobre vycvičený a organizovaný, považovaný za najlepšiu jednotku na 

grécko-cyperskej strane, ale vybavený len ľahkými a starými zbraňami.326 

Počiatočné vylodenie tureckých síl sa stretlo iba s ľahkým odporom, keďže v mieste 

vylodenia bol aktívne nasadený iba jeden peší prápor Cyperskej Národnej gardy.327 Jeho 

posilnenie bolo do veľkej miery závislé na využití prístupovej cesty Nikózia – Kyrenia.  Táto 

však bola kontrolovaná Mudžahedínmi a blokovaná turecko-cyperskými silami dislokovanými 

v oblasti Geunyeli (severne od Nikózie) a navyše posilňovaná tureckými výsadkami. Preto 

okamžitou gréckou odpoveďou na vylodenie bol útok na turecké enklávy Geunyeli,328 ktorého 

cieľom bolo zmocniť sa tejto oblasti. Grécke sily však ani po opakovaných ofenzívnych 

snahách nedosiahli žiadny rozhodujúci výsledok a pod vplyvom tureckého letectva boli 

nútené ustúpiť.329  

Postupne sa po celom území ostrova (Famagusta, Pafos, Morphou, Limassol, Nikózia, 

Kokkina a ďalšie miesta) rozpútali ťažké boje s množstvom obetí aj medzi turecko-cyperskou 
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323
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324
 Iné zdroje uvádzajú 8 000 – 10 000 vojakov. 

325
 Military operations during the Turkish invasion of Cyprus. 2014.  

326
 Military operations during the Turkish invasion of Cyprus. 2014. 

327
 251. peší prápor posilnený piatimi tankami T-34 z 23. tankového práporu cyperskej Národnej 
gardy. 

328
 Do útoku bolo nasadených 550 vojakov gréckeho kontingentu ELDYK podporovaných 19 tankami 
23 tankového práporu a jednou rotou cyperskej Národnej gardy.  

329
 Military operations during the Turkish invasion of Cyprus. 2014.  
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komunitou podporovanou Mudžahedínmi a grécko-cyperskou komunitou podporovanou 

EOKA-B.330  

Tisíce gréckych Cyperčanov331 utekali z oblastí rozvíjania tureckých síl, zatiaľ čo ďalšie 

tisíce tureckých Cyperčanov žijúcich v gréckych oblastiach hľadali útočisko, aby unikli hnevu 

gréckych Cyperčanov. Asi 17 000 britských obyvateľov a rodinných príslušníkov britských 

vojakov, ktorí žili medzi cyperským obyvateľstvom, bolo konvojmi evakuovaných na základne 

v britských výsostných územiach.332 

 

4.5.2  Reakcia UNFICYP 

V deň tureckej intervencie, 20. 07. 1974, prijala Bezpečnostná rada OSN rezolúciu 

č.353. Žiadala o okamžité zastavenie paľby, koniec cudzej vojenskej akcie a odsun všetkých 

zahraničných vojenských síl prítomných na ostrove, ktorých prítomnosť nie je zakotvená 

v Zmluve o spojenectve z roku 1960. Bezpečnostná rada OSN vyzvala Grécko, Turecko 

a Veľkú Britániu na rešpektovanie suverenity a územnej integrity Cyperskej republiky. 

Zároveň žiadala, aby plne spolupracovali so silami UNFICYP, aby tie mohli vykonávať svoj 

mandát. Bezpečnostná rada touto rezolúciou naznačila, že predpokladá pokračovanie 

v plnení úloh UNFICYP aj napriek radikálne zmeneným podmienkam na ostrove. Za daných 

okolností bolo úlohou misie UNFICYP vyvinúť všetko úsilie na obnovenie prímeria, 

zabezpečiť aby sa zabránilo akýmkoľvek incidentom, eskalácii napätia a obnoveniu bojov, 

a tým aby sa zabránilo ďalším stratám na životoch a škodám na majetku.333  

 

4.5.3  Reakcia Grécka 

Grécko okamžite vyhlásilo celkovú mobilizáciu. Prezentovalo postoj, že v prípade 

nevyhnutnosti je pripravené chrániť svoje záujmy proti Turecku, ktoré na Cypre uplatňuje 

nezákonnú expanzívnu politiku. Atény zaslali ultimátum, ktoré Ankare ukladalo bezodkladné 

zastavenie akéhokoľvek ďalšieho tureckého vyloďovania a urýchlené stiahnutie všetkých 

tureckých síl nachádzajúcich sa na ostrove. Ak sa tak nestane, Grécko nebude zodpovedné 

za následky.334 
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 Podľa niektorých gréckych zdrojov útoky tureckého letectva použitím napalmu cielene zahŕňali 
početné nevojenské objekty (nemocnice, školy, hotely, grécke pravoslávne kláštory a i.). Ich 
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USA uvedomujúc si vážnosť situácie a vlastné zlyhanie v podobe neúspešného 

diplomatického apelu voči Turecku, boli pripravené použiť akýkoľvek prostriedok, aby sa 

zabránilo grécko-tureckej vojne. Za týmto účelom americký vyslanec inicioval stretnutia, na 

ktorých sa mu po dlhých diskusiách podarilo presvedčiť gréckych predstaviteľov, aby prijali 

nasledovné opatrenia:335  

1. Grécki vojaci, ktorí sa zúčastnili na protimakariovskom puči budú z ostrova 

stiahnutí. 

2. Tureckým jednotkám nasadeným na Cypre bude umožnené spojiť sa s tureckými 

Cyperčanmi. 

3. Oblasti, ktoré sú v súčasnej dobe obsadené tureckými silami, zostanú až do 

konečného usporiadania pod ich kontrolou. 

4. Finálne doriešenie situácie bude realizované na spoločnej konferencii v Ženeve. 

 

Vysokí grécki predstavitelia sa napriek snahe USA rozhodli pokračovať v mobilizácii 

s cieľom dokončiť všetky prípravy na vojnu proti Turecku.  

Dňa 21. 07. 1974 vo večerných hodinách junta v Aténach vyslala na ostrov tajné posily. 

Na palubách gréckych lodí, ktoré vyplávali z prístavu Pireas, bol prepravovaný jeden peší 

prápor, jeden tankový prápor a asi 500 grécko-cyperských členov EOKA-B, ktorí opustili 

ostrov po udalostiach v roku 1967.  

V ten istý večer grécke letectvo spustilo utajenú operáciu s označením „Operácia Niki“. 

Jej cieľom bolo 15-timi vojenskými dopravnými lietadlami (354. letky Pegasus) prepraviť 

prápor gréckych síl z Kréty na Cyprus. Letka však bola grécko-cyperskou protivzdušnou 

obranou nasadenou v blízkosti medzinárodného letiska v Nikózii spočiatku chybne 

identifikovaná. Jedno lietadlo bolo zostrelené a dve ďalšie boli poškodené. Medzinárodné 

letisko v Nikózii sa neskôr stalo dejiskom najťažších bojov. 

 

4.5.4  Druhá fáza operácie Attila 1 

Dňa 21. 07. 1974 o 13:30 druhá ofenzívna vlna tureckých ozbrojených síl s označením 

„Bora“336 opustila turecký prístav Mersin. Severné pobrežie ostrova dosiahla v ranných 

hodinách nasledujúceho dňa. Celkovou úlohou druhej vlny tureckých síl bolo útokom 
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ovládnuť koridor siahajúci od severného pobrežia v oblasti Kyrenia až po turecké enklávy 

v severnej časti Nikózie, za účelom rozšíriť turecký vplyv na ostrove.337 

Po opätovnom vylodení na pláži Pente Mili časť tureckých síl okamžite z obsadeného 

predmostia zaútočila na mesto Kyrenia, s cieľom vytvoriť nové predmostie v jeho prístave. 

Druhá časť síl rozvíjala útok smerom na Nikóziu s cieľom spojiť sa s tureckými jednotkami 

operujúcimi v oblastiach Agyrta a Geunyeli.338 

 

 

Obrázok 38 Druhá fáza operácie Attila 1 (21. 07. 1974)339 

 

Vrchné veliteľstvo Cyperskej Národnej gardy si uvedomovalo roztrieštenosť úsilia 

vlastných práporov zodpovedných za Kyrenejský sektor. Na druhú vlnu tureckých síl  

zareagovalo posilnením a prepodriadením všetkých jednotiek nachádzajúcich sa v tomto 

priestore pod jedno velenie. Grécka obrana bola napriek tomuto opatreniu rýchlo prekonaná 

a grécke jednotky museli pod tureckým tlakom ustúpiť až do Kyrenie.  Tu opätovne 

nedokázali turecký postup zastaviť.340 

 

 

                                                 
337

 Battle of Pentemili beachhead (1974). 
338

 Military operations during the Turkish invasion of Cyprus. 2014. 
339

 Zdroj: http://www.kypros.org/Occupied_Cyprus/lambousa/images/maps/invasion1.jpg. Upravené. 
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4.5.5  Ukončenie operácie Attila 1 

Po rozsiahlych rokovaniach bola turecká operácia dňa 22. 07. 1974 oficiálne zastavená 

a uzavreté prímerie. V tejto súvislosti sily UNFICYP asistovali pri určovaní postavení 

opozičných strán konfliktu, ktoré bolo realizované v ten deň k 16:00. V kritických oblastiach 

boli vybudované ďalšie pozorovacie stanovištia a vykonávané rozsiahle hliadkovanie.341  

Boje opätovne začali už v nasledujúci deň, a to najmä v blízkosti medzinárodného 

letiska v Nikózii. Letisko bolo so súhlasom miestnych vojenských veliteľov obidvoch strán 

obsadené personálom UNFICYP a v priebehu konfliktu bolo vyhlásené za chránené územie 

OSN (The United Nations Protected Area – UNPA).  

Dohoda obsahovala tieto podmienky:342 

1. UNPA zahŕňa celý areál letiska, vrátane všetkých priestorov a táborov OSN 

umiestnených na letisku. 

2. Obidve strany konfliktu odvolajú a opätovne nenasadia svoje sily do vzdialenosti 

minimálne 500 metrov od perimetra letiska. 

 

 

Obrázok 39 Medzinárodné letisko v Nikózii (23. 07. 1974)
343

 

 

V dôsledku tureckej intervencie a následných nezhôd v gréckej junte, v otázkach 

gréckych opatrení vzťahujúcich sa na Cyprus, došlo k odvolaniu Dimitriosa Ioannidesa 

z funkcie a neskôr dňa 24. 07. 1974 aj k pádu aténskej vojenskej junty. Nový grécky premiér 

Konstantinos G. Karamanlis so svojou demokratickou vládou jasne prezentoval, že je 

                                                 
341

 UNFICYP. Events in the Summer of 1974. 2014. 
342

 UNFICYP. The United Nations Protected Area (UNPA) and Nicosia Airport. 2014. 
343
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odhodlaný riešiť situáciu v prvom rade diplomatickou cestou než totálnou vojnou s Tureckom. 

Úradujúci prezident Cyperskej republiky Nikos Sampson dňa 22. 07. 1974344 rezignoval. 

Správu ostrova až do návratu arcibiskupa Makaria (07. 12. 1974) dočasne prevzal Glafkos 

Clerides.345 

Bezpečnostná rada OSN dňa 23. 07. 1974 prijala rezolúciu č. 354, v ktorej opakovane 

žiadala o okamžité zastavenie paľby, koniec cudzej vojenskej akcie a odsun všetkých 

zahraničných vojenských síl z ostrova. Predsedov vlád Grécka, Turecka a zastupujúceho 

prezidenta Cyperskej republiky Glafkosa Cleridesa žiadala vykonať opatrenia na 

zabezpečenie dodržiavania prímeria a zdržať sa konania, ktoré by mohlo situáciu ešte 

zhoršiť. Boje ustáli 23. 07. 1974, sporadické strety však pokračovali až do 14. 08. 1974.346 

Turecké ozbrojené sily dňom 22. 07. 1974 kontrolovali koridor široký 18 km pozdĺž 

severného pobrežia zasahujúci 22 km do hĺbky až po tureckú časť Nikózie (ohraničenie 

koridoru je označované ako „Sahin línia“). Jeho rozloha zahŕňala približne 4 % celého 

ostrova. Ovládali prístav Kyrenia, ktorý predstavoval strategický bod umožňujúci vylodenie 

posíl pre prípadný druhý turecký útok.347 

 

Tabuľka 2 Počty obetí tureckej operácie Attila 1: 20. 07. 1974 – 22. 07. 1974348 

 Mŕtvi Zranení Nezvestní 

Grécke a grécko-cyperské sily 215 - 223 

Turecké sily 57 184 242 

 

Ankara situáciu ohodnotila vyhlásením, že Turecko obnovilo vojenskú rovnováhu síl. 

Týmto krokom Ankara preukázala odhodlanie, že na ochranu svojich „legitímnych“ práv, aj 

za podmienok, ktoré so sebou nesú určité riziko, je rozhodnutá konať. Turecko vytvorením 

predmostia na ostrove preukázalo odhodlanie a schopnosť konať v prípade akýchkoľvek 

aktivít namierených proti tureckým Cyperčanom. S výnimkou Grécka, žiadny národ neodsúdil 

akciu Turecka, ale naopak každý kritizoval Grécko za jeho podiel na kríze na Cypre.  
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Obrázok 40 Výsledok operácie Attila 1 (22. 07. 1974 o 16:00)
349

 

 

4.6  Ženevská deklarácia 

Bezpečnostná rada OSN rezolúciou č. 353 (1974) iniciovala konferenciu v Ženeve 

v dňoch 25. 06. až 30. 06. 1974. Zúčastnili sa jej ministri zahraničných vecí Turecka, Grécka 

a Veľkej Británie. Po dlhých a vyostrených diskusiách sa zhodli na znení deklarácie o Cypre.  

Ženevská deklarácia obsahovala tieto opatrenia:350 

1) Na hraniciach oblastí obsadených tureckými ozbrojenými silami bude vytvorená 

bezpečnostná zóna. Jej veľkosť bude určená po konzultácii s UNFICYP, zástupcami 

Grécka, Turecka a Veľkej Británie. Táto zóna bude výhradne obsadená silami 

UNFICYP, ktoré budú dohliadať na neporušenosť jej hraníc.  

2) Všetky turecké enklávy, ktoré sú obkľúčené gréckymi alebo grécko-cyperskými 

silami, budú pod ochranou síl UNFICYP okamžite evakuované. Turecké enklávy, 

ktoré sú mimo územia kontrolovaného tureckými ozbrojenými silami budú chránené 

silami UNFICYP. 

3) V zmiešaných oblastiach prevezmú úlohy ochrany komunít sily UNFICYP.  

4) Vojnoví zajatci budú v najkratšom možnom čase prepustení a presunutí pod 

dohľadom Medzinárodného Červeného kríža. 

                                                 
349
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Všetci zúčastnení potvrdili, že opatrenia rezolúcie Bezpečnostnej rady OSN č. 353 

(1974) by mali byť vykonané v čo najkratšom čase. Dohodli sa, že v Ženeve od 08. 08. 1974 

prebehnú ďalšie rokovania. Budú prerokované otázky obnovenia mieru a ústavného poriadku 

Cyperskej republiky a bude prerokovaná potenciálna existencia Cyperskej republiky 

obsahujúca dva autonómne správne orgány, a to gréckej a tureckej komunity. Zároveň sa 

dohodli, že na prvých fázach rokovaní by sa mali zúčastňovať predstavitelia gréckych 

a tureckých Cyperčanov.  

Dohodli sa, že až do úplného obnovenia ústavného poriadku bude obidvom stranám 

umožnené ponechať si svoje jednotky na ostrove. Na druhej konferencii plánovali vypracovať 

opatrenia zahŕňajúce postupné znižovanie počtu ozbrojených síl, zbraní, munície a ďalšieho 

vojenského materiálu na ostrove. Na záver vyslovili súhlas so sprostredkovaním obsahu 

tohto vyhlásenia generálnemu tajomníkovi OSN, ktorého vyzvali, aby prijal príslušné 

opatrenia v súvislosti s týmto vyhlásením.351 

Ankara a aj Atény prijatie dohôd v Ženeve vnímali ako úspech a krok, ktorý priniesol 

cyperskému národu čiastočnú úľavu, tým že hrozba vojny pominula. Zároveň si uvedomovali, 

že tento krok predstavuje len prvú fázu a finálne riešenia budú prerokúvané na druhej 

konferencii. Grécke ľavicové strany však toto nadšenie nezdieľali. Podpísanú dohodu 

prezentovali ako zahanbujúcu, príliš negatívnu a preto nástojili, aby ich zástupcovia priniesli 

z nasledujúcich rokovaní priaznivejšie dohody.  

Na Cypre bola situácia stále deprimujúca a výhľad lepšej perspektívy v nedohľadne. 

Turecko-cyperské dediny boli neustále obliehané, na ostrov opätovne prichádzali ďalšie 

turecké posily. Nikos Sampson, ktorý bol stále na slobode, uskutočňoval provokatívne 

prejavy zvyšujúce napätie. Grécko-cyperské obyvateľstvo navádzal vzdorovať  

a neakceptovať žiadne ústupky.352  

Krehké prímerie bolo navyše často porušované obojstranným mínometným 

ostreľovaním, námorným delostrelectvom, ale aj pešími a tankovými útokmi. Tieto aktivity 

spôsobili posunutie hraníc oblastí okupovaných tureckými ozbrojenými silami, a teda 

rozšírenie územia pod tureckou kontrolou. Po 07. 08. 1974 územie obsadené tureckými 

silami predstavovalo asi 7 % rozlohy ostrova.353 

 

                                                 
351

 Geneva Declaration of July 1974 on Cyprus. 2007. 
352

 The Cyprus Conflict 30 Hot Days. The Turkish Intervention, July-August 1974. 1985. 
353

 Occupied town in Cyprus, by the Turkish army Illegally Occupied by Turkish Troops since ... 2002.  

http://www.cyprus-conflict.net/30%20Hot%20Days.html


109 

 

Obrázok 41 Posunutie hraníc územia obsadeného tureckými ozbrojenými silami
 
 

po 07. 08. 1974
354

 

 

Následná Ženevská konferencia sa konala v dňoch 08. 08. až 14. 08. 1974 za 

prítomnosti predstaviteľov Turecka, Grécka, Veľkej Británie a delegácií Glafcosa Cleridesa 

a Raufa R. Denktaşa. Turecká strana na nej dňa 12. 08. 1974 predložila svoj návrh s týmito 

hlavnými požiadavkami:355 

1) Cyperská republika bude nezávislý štát dvoch národov.  

2) Cyperská republika sa bude skladať z dvoch federatívnych štátov s plnou kontrolou 

a autonómiou v rámci svojich príslušných geografických hraníc. 

3) Turecko-cyperský federatívny štát (Turkish Cypriot Federated State) bude pokrývať 

34 % celkovej rozlohy ostrova. Hraničná čiara štátu bude prebiehať pozdĺž ostrova 

od oblasti Limnitis-Lefka na západe, cez Nikóziu až po Famagustu na východe. 

4) Do doby, kým dôjde k dohode o konečnom ústavnom usporiadaní republiky, obidve 

autonómne správy ostrova v rámci svojich príslušných oblastí príjmu opatrenia na 

stabilizáciu a normalizáciu života na ostrove a zdržia sa akéhokoľvek vzájomného 

nezákonného konania. 
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Naproti tomu grécko-cyperská delegácia dňa 13. 08. 1974 predložila svoj návrh, ktorý 

zahŕňal nasledovné hlavné body:356 

1) Cyperská republika si musí zachovať bikomunálny status, založený na koexistencii 

gréckej a tureckej komunity ako suverénnej, nezávislej a integrovanej republiky.  

2) Súčasný ústavný poriadok musí prejsť primeranou revíziou.  

3) Súžitie obidvoch komunít v kontexte inštitucionálnych opatrení bude dosiahnuté 

s ohľadom na dohodnuté rozdelenie funkcií a právomocí medzi ústrednou vládou 

a príslušnými autonómnymi komunálnymi správami.  

4) Štruktúra ústrednej vlády bude aj naďalej založená na prezidentskom vládnom 

systéme. 

  

Grécka strana sa k predloženému turecko-cyperskému návrhu vyjadrila, že takého 

riešenie nemôže prijať. Turecká strana však neoblomne trvala na svojich požiadavkách. 

Clerides a grécky zástupca požiadali o čas na konzultácie v Nikózii a Aténach, po ktorých sú 

pripravení k návratu do Ženevy do 48 hodín. Denktaş síce s ďalšími rokovaniami súhlasil, ale 

turecký zástupca s odôvodnením, že je to strata času, túto grécku požiadavku odmietol. 

Rokovania boli ukončené dňa 14. 08. 1974 o 02:25 hod.357 

Výsledok prvej fázy tureckej operácie nepredstavoval žiadny základ pre dosiahnutie 

konečného politického urovnania. Zároveň Turecko už od úvodu predpokladalo realizáciu aj 

druhej fázy operácie, s ohľadom na okolnosti ju vnímalo ako nevyhnutnosť. Časový priestor 

charakterizovaný dočasným prímerím, ktorý vznikol po prvej fáze tureckej operácie, bol pre 

Ankaru dôležitý. Turecku jednak umožnil vynaložiť všetko úsilie na začatie diplomatických 

krokov a zároveň, akonáhle bola ukončená prvá fáza, okamžitým vyslaním posíl aktivovalo 

prípravy na druhú fázu operácie.358  

 

4.7  Operácia Attila 2 (14. 08. – 16. 08. 1974) 

Dňa 14. 08. 1974 Ankara spustila druhú fázu operácie tureckých ozbrojených síl 

s kódovým označením „Operácia Attila 2“. Tureckú ofenzívnu vlnu tvorila 28. a 39. pešia 

divízia a ďalšie turecké sily359 s celkovým počtom 40 000 vojakov, 160 až 200 tankov M47 a 

M48, 200 obrnených transportérov M113 a 120 poľných diel. Plán zahŕňal dve fázy. 
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4.7.1  Prvá fáza operácie Attila 2 

Cieľom prvej fázy operácie Attila 2 bolo v čase od 14. 08. do 15. 08. 1974 útokom 

cez oblasť nížin Mesaoria preniknúť do mesta Famagusta, za účelom spojiť sa s turecko-

cyperskou enklávou. Ďalšia časť tureckých síl mala rozvíjať útok na juh smerom k letisku 

Tymbou (východne od Nikózie).  

Grécke sily boli rozdelené do troch sektorov na západný, stredný a východný. Grécky 

plán zamýšľal zdržiavať postupujúce turecké sily na západnom a východnom fronte, zatiaľ čo 

grécke sily v centrálnom sektore ustúpia a budú brániť už skôr zaujatú hlavnú obrannú čiaru, 

nazývanú aj ako „Troodos línia“. Západný sektor bránený 11. taktickou skupinou360 sa 

rozprestieral od pobrežia v oblasti Vasilia a končil pri medzinárodnom letisku pri Nikózii. To 

už bolo pod kontrolou kanadského kontingentu síl UNFICYP. Centrálny úsek361 prebiehal od 

medzinárodného letiska až po oblasť Mia Milia. Východný sektor, ktorý bol vyhodnotený ako 

najpravdepodobnejší smer tureckého tlaku, bol bránený 12., 9. a 15. taktickou skupinou.362 

Tiahol sa od oblasti Mia Milia cez východnú časť pohoria Kyrenia až po severné pobrežie 

ostrova.363 

Vo východnom sektore začalo o 06:30  turecké námorníctvo, letectvo a delostrelectvo 

paľbu, po ktorej turecké jednotky 39. divízie zaútočili na obrannú líniu gréckych síl v priestore 

Mia Milia. Tieto útoky boli spočiatku odrazené, ale neskôr boli grécke jednotky nútené pod 

tlakom ustúpiť až do Famagusty. Sily ELDYK brániace sa v centrálnej oblasti boli zasiahnuté 

paľbou tureckého delostrelectva a letectva, neskôr pechotou a tankami. Opakované turecké 

útoky boli úspešne blokované, došlo k minimálnej strate bráneného priestoru.364 

 

4.7.2  Druhá fáza operácie Attila 2 

Cieľom druhej fázy, ktorá začala večer 15. 08. 1974, bolo útokom ovládnuť oblasť 

Morphou a rozvíjaním útoku v nasledujúci deň sa spojiť s turecko-cyperskou enklávou 

Limnitis. Úlohou tureckých síl operujúcich v centrálnej časti bolo preniknúť do Nikózie 

                                                                                                                                                         
z 50. pluku), jedna brigáda špeciálnych síl, jedna výsadková brigáda a 5 plukov Mudžahedínov 
(pozostávajúcich s 19-tich peších práporov).  

360
 11. taktická skupina pozostávala zo štyroch  peších práporov (256., 316., 281. a 231.), práporu 
špeciálnych síl a jednej roty grécko-cyperskej polovojenskej polície. 

361
 Centrálny front zahŕňal 212. a 336. záložný prápor, 3 roty ELDYK, 211. peší prápor a 187. 
delostrelecký oddiel. 

362
 Taktické skupiny zahŕňali 361., 251. a 399. peší prápor, 32. prápor špeciálnych síl, 346., 305. a 
241.  záložný prápor a samostatne pôsobiaci 398. prápor v oblasti turecko-cyperskej enklávy 
Tziaos a 226. záložný prápor. 

363
 Línie jednotlivých obranných sektorov predstavovali priebeh hraníc oblastí obsadených tureckými 
ozbrojenými silami

 
 dosiahnutých po 07. 08. 1974. 

364
 Military operations during the Turkish invasion of Cyprus. 2014. 



112 

a postupovať smerom na medzinárodné letisko nachádzajúce sa západne od hlavného 

mesta. 

Nezadržateľný turecký postup cez nížinu Mesaoria vo východnom sektore prinútil 

brániace sa grécke sily k ústupu. Prvé turecké jednotky vstúpili do Famagusty dňa 15. 08. 

1974 o 17:30, kde sa spojili s Mudžahedínmi operujúcimi v tomto priestore. Dňa 16. 08. 1974 

turecké sily upevnili svoje postavenia a grécke sily reorganizovali obranu. 

V západnom sektore obrnené turecké jednotky nadviazali kontakt s gréckymi 

jednotkami okolo 14:30. Cez noc z 15. 08. na 16. 08. postúpili turecké jednotky o 6 km na 

západ. Mesto Morphou dosiahli o 12:30 a v ten istý deň o 18:00 aj turecko-cyperskú enklávu 

Limnitis. 

V centrálnej časti boli zvedené ťažké boje, ale bez významného tureckého postupu. 

K ich postupu došlo až po podpore letectvom kedy boli grécke sily zatlačené až po severné 

štvrte Nikózie, kde bol turecký postup zastavený.365 

 

4.7.3  Reakcia UNFICYP 

Za týchto okolností sily UNFICYP nedokázali plniť úlohy v zmysle mandátu misie. 

Jednotky UNFICYP častokrát pôsobili v extrémne ťažkých a nebezpečných situáciách, ktoré 

viedli k vážnemu ohrozeniu ich životov. Bezpečnostná rada OSN vo svojom uznesení č. 359 

z 15. 08. 1974 vyjadrila nad vzniknutou situáciou vážne znepokojenie. Apelovala, že misia 

UNFICYP bola na ostrove umiestnená s plným súhlasom vlád Cyperskej republiky, Turecka 

a Grécka. Požadovala, aby všetky zúčastnené strany plne rešpektovalii medzinárodné 

postavenie síl OSN, aby sa zdržali akéhokoľvek konania, ktoré ohrozuje životy a bezpečnosť 

jej členov. Ďalej sa dožadovala, aby všetky strany umožnili silám UNFICYP plnenie svojich 

úloh, vrátane humanitárnych akcií. Po rokovaniach bolo dňa 16. 08. 1974 o 18:00 miestneho 

času vyhlásené prímerie. V rovnaký deň Bezpečnostná rada prijala rezolúciu č. 360, v ktorej 

vyjadrila nesúhlas s jednostrannou vojenskou akciou cudzieho štátu na území iného 

samostatného štátu.  

Sily UNFICYP boli konfrontované s diametrálne odlišnou situáciou. Úlohy mierovej 

misie UNFICYP boli koncipované vo vzťahu k ozbrojenému konfliktu znepriatelených 

komunít na Cypre, a nie vo vzťahu k nepriateľským vojenským akciám. Generálny tajomník 

OSN požiadal jednotlivé prispievajúce krajiny o posilnenie svojich vojenských kontingentov 

misie UNFICYP. Od 24. 07. do 14. 08. 1974 sa celkový počet personálu UNFICYP zvýšil  

z pôvodných 2078 na celkových 4444 osôb. Vzhľadom na utrpenie obyvateľstva ostrova sily 
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UNFICYP podnikli množstvo humanitárnych aktivít, ktorých  cieľom bolo pomáhať postihnutej 

populácii obidvoch komunít.366 

 

 

Obrázok 42 Hliadka UNFICYP počas operácie tureckých ozbrojených síl
367

  

 

4.7.4  Ukončenie operácie Attila 2 

Útok tureckých síl trval tri dni. Spôsobil zrútenie obrany Cyperskej Národnej gardy 

a gréckych síl ELDYK. Dosiahnutá čiara tureckých ozbrojených síl zasahujúca hlboko do 

vnútrozemia, tzv. „Attilova línia“, pretínala ostrov po celej jeho šírke.368  

 

Obrázok 43 Výsledok operácie Attila 2 (16. 08. 1974 o 18:00)
369
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V dobe po vyhlásení prímeria turecké sily opätovne spustili ostreľovanie gréckych 

jednotiek na zaujatej hlavnej obrannej čiare „Troodos“. Toto ostreľovanie vyústilo dňa 17. 08. 

k obojstranným manévrom. Nedisciplinovaní vojaci Cyperskej Národnej gardy opustili svoje 

jednotky, čo tureckým jednotkám umožnilo zmocniť sa ďalšieho územia.  

V priebehu dvoch dní obsadili celé mesto Famagusta. Mesto bolo v dôsledku 

premiestnenia gréckych síl do Nikózie, kde mali brániť medzinárodné letisko, ponechané bez 

vojenskej ochrany. Famagusta bola pred postupujúcimi tureckými silami úplne evakuovaná. 

Týmito posunmi turecké sily získali kontrolu nad 37 % územia370 ostrova.  

 

 

Obrázok 44 Posunutie hraníc územia obsadeného tureckými ozbrojenými silami
 
 

po 16. 08. 1974
371

 

 

Obidve strany stabilizovali svoje nové pozície a vybudované obranné postavenia 

opevnili protitankovými priekopami, mínovými poliami a ostnatým drôtom. Grécko-cyperská 

strana vyvinula veľké úsilie, aby reorganizovala jednotky, ktoré utrpeli najvážnejšie straty. 

Prvoradou úlohou roztrieštenej Cyperskej Národnej gardy bol okamžitý prísun zbraní, 

techniky, munície a najnutnejšieho materiálu na pokrytie základných potrieb. Na druhej 

strane, turecké sily posilňovali obranné postavenia na dosiahnutej čiare. V obsadenej časti 

Cypru budovali základne,  na letisku v Lefkonoiko (20 km severozápadne od Famagusty) 

                                                                                                                                                         
369
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prestavovali pristávaciu plochu, aby bola využiteľná  vojenským letectvom. Po 18. 08. 1974 

už k ďalším ofenzívnym aktivitám nedošlo.372 

Operácia tureckých ozbrojených síl zapríčinila stovky obetí, množstvo zranených 

a nezvestných. Rôzne zdroje interpretujú, že počas tureckej intervencie dochádzalo 

k brutalite páchanej na obyvateľoch turecko-cyperskej komunity, o ktorej existuje množstvo 

záznamov.373 Na druhej strane, stovky ľudí vrátane detí, žien a dôchodcov, boli obeťami 

systematického mučenia a surového a ponižujúceho zaobchádzania zo strany tureckých 

ozbrojených síl.  

 

Tabuľka 3 Celkové počty obetí tureckej operácie Attila: 20. 07. 1974 – 16. 08. 1974374 

 Mŕtvi Zranení Nezvestní 

Cyperská Národná garda 309 1 141 909 

Grécka Národná garda 88 148 83 

Turecké ozbrojené sily 498 1 200 - 

Mudžahedíni 70 1 000 - 

UNFICYP 9 65 0 

 

Zoznamy nezvestných osôb z ostrova potvrdzujú, že počas druhej fázy tureckej 

intervencie, bolo viac ako 2 000 grécko-cyperských vojnových zajatcov prevezených 

tureckým námorníctvom do Turecka. Tu boli väznení v neľudských podmienkach, častokrát 

mučení a mnoho z nich sa už nikdy späť nevrátilo. Napriek tomu, že od intervencie uplynuli 

už desiatky rokov, ešte stále je na grécko-cyperskej strane evidovaných asi 1 400 

nezvestných osôb.375 OSN tieto zverstvá odsúdila ako zločin proti ľudskosti.376 
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5  CYPRUS PO ROZDELENÍ 

 

Protimakariovský puč síce spustil tureckú intervenciu na ostrov v roku 1974, ale je 

zrejmé, že by bez predchádzajúcej prípravy nemohla byť v takom rozsahu zrealizovaná. 

Určite si vyžadovala týždne príprav vrátane presunu síl a bojovej techniky, a tak veľký pohyb 

nebolo možné utajiť. O to viac, že do procesov boli zainteresovaní aktéri, ktorí disponovali 

dobre vyvinutými spravodajskými službami (USA a Veľká Británia). Je zrejmé, že napriek 

jasným indikátorom na schyľujúce sa turecké vojenské riešenie situácie na ostrove, USA 

a ani Veľká Británia nepodnikli žiadne kroky na jeho odvrátenie. Samozrejme ak nepočítame 

vyvinuté diplomatické úsilie s otáznymi výstupmi. 

Turecko a Cyprus boli členmi OSN, a tak OSN čelilo bezprecedentnému problému, keď 

člen organizácie napadol ďalšieho jej člena. Navyše vojenský zásah realizoval člen NATO 

(Turecko) a ďalšie krajiny organizácie (Grécko, Veľká Británia a aj USA) boli do problémov 

na ostrove zainteresované. Bolo reálne vojensky reagovať na tureckú intervenciu? Bola táto 

aktivita (tajne) konzultovaná s USA? Čo by sa stalo ak by USA vojensky zasiahli proti 

tureckým silám? Čo by sa stalo ak by vojensky reagovali Grécko a Veľká Británia? 

Grécko malo pripravené vojenské sily pozdĺž hraníc s Tureckom a stačilo vydať rozkaz. 

Veľká Británia sústredila niekoľko lodí do bezprostrednej blízkosti Cypru a boli na dohľad 

a dostrel od tureckých síl. Situáciu dokresľuje citát britského ministra zahraničných vecí 

(James Callaghan): „Bol to najdesivejší moment mojej kariéry. Skoro sme išli do vojny 

s Tureckom, ale Američania nás zastavili.“377 

 

5.1  Vplyvy intervencie 

Tureckou ofenzívou a ovládnutím značnej časti územia sa na ostrove veľa zmenilo. 

Grécko-cyperská strana stratila 37 % územia ostrova, a tým značnú časť svojej ekonomickej 

sily (cca 48 % poľnohospodárskej výroby, 70 % prírodných zdrojov, 41 % prostriedkov na 

chov dobytka, 56 % plantáží, 20 % zalesnených plôch). Taktiež stratila prístav Famagusta, 

cez ktorý sa realizovalo 83 % medzinárodného obchodu ostrova.378 

V roku 1974 mal Cyprus približne 750 000 obyvateľov. Severná časť ostrova stratila 

väčšinu svojich pôvodných obyvateľov, pretože takmer 200 000 gréckych Cyperčanov bolo 

nútených opustiť svoje domovy a odísť na juh. Ich domy ostali opustené. Niektoré boli 

zničené, alebo časom schátrali a niektoré začali užívať noví osadníci. Ten istý proces 
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nastával pre približne 65 000 tureckých Cyperčanov v opačnom smere. Tým sa stalo, že 

severná časť ostrova trpela nedostatkom obyvateľstva a to malo vplyv na jej pôvodnú 

funkčnosť. Vláda v Ankare si to uvedomovala a onedlho po stanovení hranice začala sever 

ostrova osídľovať. V praxi to znamenalo príchod asi 80 000 Turkov z pevniny a tí 

automaticky získavali cyperské občianstvo. Noví obyvatelia so sebou logicky prinášali 

odlišné postoje, názory a mentalitu. Významnú časť prisťahovalcov tvorili ľudia s nie príliš 

dobrou povesťou.379 Čoskoro dochádzalo ku kritike, že osadníci z pevniny nemali až taký 

záujem o riešenie situácie ako pôvodní tureckí Cyperčania.380 

Grécko-cyperskí autori tvrdia, že sa jednalo o upevnenie postavenia Turecka na 

ostrove a zásadný zásah do populácie na ostrove. Tento do súčasnosti významne 

ovplyvňuje vzťahy v severnej časti ostrova a na Cypre vôbec. Pod zásadným zásahom 

rozumejú príchod až „160 000 ilegálnych osadníkov“. K tomu udávajú až 40 000 tureckých 

„okupačných“ vojakov. Tieto počty porovnávajú s  počtom 116 000 pôvodných tureckých 

Cyperčanov a upozorňujú na masívnu, umelo vytvorenú demografickú nerovnováhu na 

ostrove.381  

Turecký vojenský zásah inicioval celý rad sťažností na porušovanie ľudských práv, 

z ktorých sa väčšina dotýkala gréckych Cyperčanov, ktorí museli opustiť svoje domovy na 

severe. Turecko bolo obviňované z mnohých porušení (plienenie, lúpenie, znásilňovanie, 

mučenie, odopieranie návratu do svojho domova, atď.). Spravidla sa viazali na obdobie 

pôsobenia tureckých vojsk počas ofenzívy. Avšak sťažnosti a obvinenia nikto, 

pravdepodobne s politických dôvodov, neriešil a nevyšetroval.  

Počas nasledujúcich mesiacov a rokov sa opäť objavovali sťažnosti a obvinenia, 

v ktorých boli tureckí vojaci obviňovaní z nátlaku, zastrašovania a zneužívania s cieľom 

vypudiť gréckych Cyperčanov zo severu. Veľmi málo ich ostalo na severe a tým, ktorí tak 

urobili bolo obmedzované vlastníctvo majetku, sloboda pohybu, zdravotná starostlivosť 

a vzdelávanie. 

Mnohé kultúrne pamiatky pravoslávnych kresťanov a gréckych Cyperčanov 

(archeologické náleziská, kostoly, kláštory) ostali v severnej časti ostrova. Vynútená aj 

dobrovoľná výmena obyvateľstva spôsobila, že boli buď zničené alebo postupne schátrali. 

Dá sa povedať, že rozdelenie ostrova neprospelo ani moslimským pamiatkam v južnej časti 

ostrova. 
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5.2  Vznik Cyperského tureckého federatívneho štátu 

Na grécko-cyperskej strane zavládlo obdobie neistoty. Po nútenom Makariovom úniku 

do zahraničia a veľmi krátkej Sampsonovej vláde (8 dní) krajinu v zastúpení riadil Clerides. 

Makarios sa vrátil na ostrov a do svojej pôvodnej funkcie až v decembri 1974. 

Turecko-cyperská strana vyriešila situáciu v severnej časti ostrova nezávisle na 

politickej situácii v južnej časti. Dňa 13. 02. 1975 deklarovala turecko-cyperská komunita 

vznik vlastného štátu - Cyperský turecký federatívny štát (The Turkish Federated State of 

Cyprus - TFSC)382 a jeho prvým prezidentom sa stal Rauf Denktaş. Aj keď turecká ofenzíva 

skončila, turecké vojenské sily naďalej zotrvávali na nimi obsadenom území a vojensky ho 

zabezpečovali. 

Vytvorenie TFSC malo za cieľ stabilizovať situáciu predovšetkým v severnej časti 

ostrova po vojenskom zásahu. Tureckí Cyperčania očakávali, že sa jedná len o dočasné 

riešenie. Nepredpokladali však, že by čoskoro mohlo dôjsť k prípadnej dohode s gréckymi 

Cyperčanmi tak ako tomu bolo už predtým. Rozdelenie ostrova a presuny obyvateľstva im 

zabezpečili miesto na život s pocitom bezpečia (pokiaľ ide o etnické problémy). Len málokto 

z nich cítil potrebu náhliť sa a rokovať o riešení vzájomnej koexistencie s gréckymi 

Cyperčanmi.  

Rauf Denktaş existenciu zmieneného štátu vnímal vysoko pozitívne, ale Turecko so 

vzniknutou situáciou v skutočnosti nebolo až tak spokojné. V dôsledku dlhodobej 

neujasnenej situácie spôsoboval Cyprus Turecku roky vážne finančné ťažkosti. Svoju lojalitu 

voči svojim etnickým príbuzným draho platilo. Udržiavanie tohto štátu nad vodou ho stálo 

viac než 200 miliónov dolárov ročne.383 

 

5.3  Konsolidácia vzťahov na ostrove po rozdelení 

V pomerne krátkej dobe sa začali medzikomunitné rokovania. Od ich začatia až do 

súčasnosti sa stali obsahom mnohých kníh, internetových stránok a témou rôznych 

konferencií. Napriek množstvu rokovaní a napriek snahe rozpory riešiť, k vyriešeniu nedošlo. 

Generálny tajomník OSN podnietil 28. 04 1975 medzikomunitné rokovania vo Viedni. 

V nasledujúcich desiatich mesiacoch sa predstavitelia oboch komunít snažili riešiť 

humanitárne otázky a následky, ktoré vyplynuli z udalostí v predchádzajúcom roku a ďalšie 

podstatné otázky (napríklad o území a charaktere ústrednej vlády). K zásadnej dohode však 

nedošlo. 
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Čiastočným posunom vpred a dôležitým odkazom pre budúcnosť ostrova boli výsledky 

medzikomunitného rokovania v dňoch 31. 07. – 02. 08. 1975, z ktorých vzišla tzv. „Tretia 

viedenská dohoda“. Z nej vyplynulo, že ak tureckí Cyperčania chcú, môžu sa usadiť 

v severnej a ak grécki Cyperčania chcú, môžu sa usadiť v južnej časti ostrova.384 Bolo to 

prvýkrát čo sa ostrov reálne rozdelil na dve odlišné etnické zóny, sever a juh. Po piatich 

kolách rokovaní, vo februári 1976, došlo k prerušeniu rozhovorov a nasledovalo obdobie 

„medzikomunitného ticha“. 

V roku 1977 sa na najvyššej úrovni konalo niekoľko rokovaní medzi Makariom 

a Denktaşom a 12. 02. 1977 podpísali tzv. „Dohodu na najvyššej úrovni“ (High-Level 

Agreement). Dohodli sa na zriadení dvojkomunitnej federálnej republiky na Cypre.385  

 

    

Obrázok 45 Stretnutie pri podpise Dohody na najvyššej úrovni 12. 02. 1977 a 19. 05. 1979
386

 

 

Makarios v auguste 1977 zomrel a nahradil ho Spyros Kyprianou,387 ktorý 

v rokovaniach v roku 1979 pokračoval. V máji 1979 Denktaş a Kyprianou podpísali druhú tzv. 

„Dohodu na najvyššej úrovni“ (High-Level Agreement), ktorú na odlíšenie nazývali aj ako tzv. 
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„Desaťbodovú dohodu“ (Ten-Point Agreement). V podstate sa jednalo o potvrdenie 

a zdôraznenie dohody Denktaş – Makarios z roku 1977. Obidve strany sa dohodli, že 

územné a ústavné otázky budú riešené v následných vzájomných rokovaniach. Súčasne 

súhlasili, že bude prejednávaná demilitarizácia ostrova a že nie je možná únia ostrova ako 

celku alebo jeho časti s inou krajinou.388 

 

 

Obrázok 46 Spyros Kyprianou
389

 

 

Väčšinu rokovaní v rokoch 1977 až 1981 organizovala OSN, ale žiadne z nich 

nedosiahlo pokrok smerom k akémukoľvek vzájomnému urovnaniu sporov. Takmer všetky 

zlyhali na otázkach riešenia vládnej moci, slobody pohybu a vlastníctva majetku. Obidve 

strany vnímali samotný konflikt v dvoch samostatných oblastiach. Jedna sa týkala 

vnútorných cyperských medzikomunitných postojov a druhá sa týkala komunitných vzťahov  

k „materským“ krajinám (Grécko a Turecko) a ich vplyvov na dianie na ostrove. 

Pôvodný medzikomunitný spor spočíval v podiele zastúpenia vo výkonnej moci 

a hájenia záujmov grécko-cyperskej a turecko-cyperskej komunity. Ich vzájomný vzťah sa 

v 70-tych rokoch preniesol do zápasu o pomer síl vo vzťahu väčšina – menšina. Nedostatok 

vzájomnej kooperácie a zvyšovanie nevraživosti viedlo k orientácii komunít na „materské“ 

krajiny. Grécki Cyperčania vnímali severnú časť ostrova ako územie pod vojenskou kontrolou 

a nevideli možnosť na jej hladké politické spravovanie. Tureckí Cyperčania predpokladali, že 

južná časť ostrova sa stále orientuje na myšlienku enosis a to napriek tomu, že jej podpora 

bola slabá. Takéto nedorozumenia viedli k atmosfére podozrievania a nedôvery čo 

podkopávalo pozitívny výsledok medzikomunitných rokovaní skôr než sa začali. 
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Kyprianou bol vo svete vnímaný ako prezident a legitímny vodca vlády Cyperskej 

republiky. Na vytvorený turecko-cyperský štát na severe ostrova uvalila cyperská vláda 

ekonomické embargo. Ten sa ocitol v ťaživej ekonomickej situácii a bol nútený zintenzívniť 

svoje vzťahy s Tureckom, ktoré mu ponúkalo pomoc. Turecko muselo zaplatiť zhruba dve 

tretiny rozpočtu uvedeného štátu, ale to predstavovalo iba zdroje na prežitie a chýbali 

peniaze na rozvoj. Embargo spôsobilo stagnáciu severnej časti a životná úroveň na severe 

a na juhu sa rozchádzala. Výrazné hospodárske zmeny sa na severe nedali očakávať. 

Uvedený štát nebol medzinárodne uznaný a jednotlivé krajiny s ním nechceli ekonomicky 

spolupracovať či dokonca taktiež uvažovali o jeho ekonomickom embargu. Začiatkom 

februára 1975 navyše Američania uvalili embargo na Turecko v oblasti zbraní a vojenskej 

pomoci. Medzinárodný menový fond a ďalšie svetové inštitúcie nasledovali americkú 

vládu.390 

 

5.4  Vznik Tureckej republiky severného Cypru 

Čas skutočne ukázal, že progres v riešení grécko-cyperských a turecko-cyperských 

vzťahov je v nedohľadne a obyvatelia severnej časti ostrova sa postupne zameriavali na 

presun k riešeniu vlastných potrieb samostatne. Výsledkom uvedených skutočností bolo, že 

15. 11. 1983 turecko-cyperské legislatívne zhromaždenie deklarovalo vznik republiky - 

Turecká republika severného Cypru (The Turkish Republic of Northern Cyprus - TRNC).391 

Jej prvým prezidentom sa stal Rauf Denktaş. Bezpečnostná rada OSN vydala 18. 11. 1983 

rezolúciu č. 541, ktorou deklarovala, že vznik TRNC bol v rozpore so zmluvami z roku 1960 

a z toho dôvodu sa jedná o nelegálny akt. Žiaden štát okrem Turecka uvedenú republiku ako 

legitímnu autoritu v severnej časti ostrova až dodnes oficiálne neuznal. 

Na TRNC je nazerané z obidvoch strán rozdielne. Grécki Cyperčania vnímajú 

Cyperskú republiku ako jediný legitímny štát s právom spravovať celý ostrov a TRNC vidia 

ako nezákonnú entitu, ktorá bola umelo vytvorená s využitím vojenskej sily. Tureckí 

Cyperčania na druhej strane vzhliadajú k TRNC ako k štátu, ktorý bol vytvorený po 

nevyhnutnej mierovej operácii. Vznikol teda legálne a s legitímnou právomocou spravovať 

sever ostrova. Táto téma bola obsahom desiatok rokovaní, ale v žiadnom z nich nedošlo 

k dohode. Jediným výsledkom bol vždy krach rokovania. 
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 POPE, N., POPE, H. Turkey Unveiled. 1997, s. 128. 
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 Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti. Anglický preklad: The Turkish Republic of Northern Cyprus 
(TRNC). Slovenský preklad: Turecká republika severného Cypru. Niektoré zdroje uvádzajú variant: 
Northern Cyprus alebo North Cyprus, resp. pojem: Turkish Cypriot-administered area alebo Area 
under Turkish occupation. 
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Ústava TRNC má veľké množstvo štrukturálnych podobností s ústavou Tureckej 

republiky z roku 1982, ale obsahuje aj prvky cyperskej ústavy z roku 1960. Zásadný rozdiel 

medzi ústavou TRNC a cyperskou ústavou z roku 1960 je v tom, že proklamuje parlamentnú 

demokraciu a dištancuje sa od prezidentského systému. Z hľadiska právneho štátu je 

porovnateľná s úrovňou západoeurópskych štandardov.392  

Tureckí Cyperčania vidia svoj štát ako jediný domov, ktorý mali po roku 1960 a ktorý im 

poskytuje ich etnickú víziu taksim. Žiadosti gréckych Cyperčanov o návrat utečencov do ich 

pôvodných domovov sú pre nich hrozbou, ktorá ich privedie k bezmocnosti čeliť myšlienke 

enosis a spôsobí im stratu domova. Na druhej strane, grécko-cyperský pohľad na uznanie 

TRNC predstavuje prijatie obrovského porušenia ľudských práv a spravodlivosti. 

Nacionalistické postoje obidvoch komunít a využívanie zmienených argumentov 

neponecháva priestor na vyjednávanie. 

Generálny tajomník OSN Perez de Cuellar vynútil v roku 1983 ďalšie medzikomunitné 

rokovania, ale bez akéhokoľvek pokroku. O rok neskôr predstavitelia OSN opätovne 

zorganizovali osobné stretnutie lídrov obidvoch strán s cieľom prerokovať kľúčové otázky pre 

ďalší summit. Pod vedením generálneho tajomníka sa stretnutie konalo v roku 1985 na 

neutrálnej pôde. Kyprianou a Denktaş sa stretli v New Yorku. Namiesto diskusie o kľúčových 

otázkach sa však obidve strany utápali v znení predbežne vypracovaných dokumentov. 

V snahe nájsť kompromis, nasledovala séria rokovaní. Ako obvykle, kompromis jednej strany 

mal za následok neprijateľnú zmenu strany druhej. 

Podobné scenáre sa v rokovaniach odohrávali až do volieb v roku 1988, kedy sa 

cyperským prezidentom stal George Vassiliou.393 Ten okamžite požiadal generálneho 

tajomníka o oživenie rokovaní bez predbežných podmienok. Aj keď nové rokovania 

nepriniesli veľký pokrok, Vassiliou priniesol do vzájomných vzťahov nový impulz a ochotu 

pravidelne pokračovať v rokovaniach s čím Denktaş súhlasil. Prístup nového prezidenta bol 

vnímaný ako presun od nacionalistického riešenia problému k skutočnej snahe dospieť 

k federálnemu riešeniu.394 
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 RUMPF, CH. Comments on the legal status of Cyprus ... . 2006, s. 13. 
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 George Vasiliou (alebo Georgios Vasos Vassiliou) - Γιώργος Βασιλείου (1931 - ...) – grécko-
cyperský politik a veľmi úspešný biznismen, tretí prezident Cyperskej republiky v rokoch 1988 až 
1993. Svoje štúdiá začal v Maďarsku, avšak po sovietskej invázii do Maďarska pokračoval v štúdiu 
v Londýne. Počas jeho pôsobenia vo funkcii prezidenta, Cyprus dosahoval ekonomický rast 
a prešiel mnohými reformami. V prezidentských voľbách v roku 1993 už úspešný nebol, ale bol 
naďalej politicky činný. Bol silným podporovateľom Annanovho plánu a taktiež zohral dôležitú úlohu 
v cyperských predvstupových procesoch do EÚ. 
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Obrázok 47 George Vassiliou
395

 

 

OSN podporovala sériu rokovaní v rokoch 1988 – 1990 so zameraním riešiť situáciu 

cez federálnu vládu. Takáto vláda by rešpektovala dvojkomunitu ako aj dvojzónové územie 

pokiaľ ide o ústavu. Napriek počiatočnému nadšeniu a optimizmu cyperského prezidenta, 

výsledky nových rokovaní boli sklamaním. Obe strany kládli dôraz na rozdielne oblasti 

problému. Grécki Cyperčania požadovali slobodu pohybu, usporiadanie vlastníckych 

vzťahov, zatiaľ čo tureckí Cyperčania zdôrazňovali dvojzónové geografické členenie 

a nezávislé orgány dvoch provincií v rámci federálneho štátu, čím prejavovali svoju 

tendenciu udržať status quo.396 

V roku 1991 generálny tajomník OSN Butrus-Ghali rokovania obnovil. Turecký 

prezident Turgut Özal navrhol viesť rokovania vo formáte z minulosti, tzn. za prítomnosti tzv. 

„materských krajín“. Očakávala sa účasť štyroch strán: Turecko, Grécko, grécki Cyperčania 

a tureckí Cyperčania. Butrus-Ghali veril, že prítomnosť Grécka a Turecka zvýši schopnosť 

okamžitej konzultácie predložených návrhov, a preto s týmto formátom súhlasil. Avšak, skôr 

než sa rozhovory začali, Atény a grécki Cyperčania návrh tureckého prezidenta odmietli. 

Podali protinávrh, aby sa jednalo o rozhovory za účasti piatich strán, pričom tou piatou mala 

byť Bezpečnostná rada OSN. Obhajovali to tým, že sa zvýši medzinárodný dosah 

rozhovorov. Ankara rýchlo tento protinávrh odmietla, keďže medzinárodné zapojenie do 

problému vnímala ako „obľúbené prostredie“ gréckych Cyperčanov na riešenie interných 

cyperských problémov. 
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5.5  Programy riešenia cyperského problému 

5.5.1  Súbor myšlienok 

O rok neskôr (v júni 1992) Butrus-Ghali navrhol zorganizovať rokovania v New Yorku 

so snahou urovnať rozpory medzi obomi stranami a zároveň lobovať za návrh OSN známy 

ako „Súbor myšlienok“ (Set of Ideas). Tento návrh vychádzal z dohôd z roku 1977 a 1979. 

Celkový rámec dohody zohľadňoval a zabezpečoval politickú rovnosť dvoch spoločenstiev 

a dvojzónové členenie územia. Všetky právomoci by neboli sústredené pod federálnu vládu. 

Federálna republika by predstavovala jedno územie a predstavovala by štátnu suverenitu, 

ale jednalo by sa o dva politicky rovnocenné federatívne štáty. 

Hlavné diskutované problémy návrhu predstavovali ústavné aspekty federácie, 

bezpečnosť a záruky, teritoriálne úpravy a presídlené osoby. Tureckí Cyperčania ponúkali 

územné ústupky (stačilo im 29 % územia ostrova), zníženie počtu vojakov a náhradu za 

stratený majetok. Navrhli opatrenia na budovanie vzájomnej dôvery, nové dvojzónové 

a dvojkomunitné politické štruktúry so spoločnými inštitúciami. Grécko-cyperská strana však 

požadovala právo prístupu gréckych Cyperčanov na sever ostrova a fyzickú obnovu 

vlastníctva ich majetku z 20. 07. 1974. To považovali tureckí Cyperčania za rozpor 

s dohodou z roku 1975. Obávali sa návratu gréckych Cyperčanov na sever a reštitúcie ich 

majetku, čo by mohlo viesť k ich opätovnej nadvláde na celom ostrove. Obávali sa ich túžby 

po jednotnom štáte alebo federácii so silnou ústrednou mocou a jej následného 

presadzovania.397 

Tento dokument bol schválený Radou bezpečnosti vo svojom uznesení č. 774 z roku 

1992 ako základ pre dosiahnutie celkovej rámcovej dohody. Táto však nakoniec nebola 

dosiahnutá. Turecko-cyperskí a grécko-cyperskí autori sa vzájomne rozchádzajú v názore 

kto spôsobil, že rokovania na základe tohto návrhu neboli úspešné (Vassiliou či Denktaş). 

Neskôr, Butrus-Ghali v správe pre Bezpečnostnú radu OSN obvinil Denktaşa, že je 

nekompromisný, uzavretý k už dohodnutým otázkam a že mnohé myšlienky ako základ pre 

diskusiu odmieta. 

 

5.5.2  Rozhovory na zbližovanie  

Vo februári 1993 sa stal prezidentom Cyperskej republiky Glafkos Clerides,398 čo do 

rokovaní prinieslo novú krv. 
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 Glafkos Clerides (alebo Glavcos Ioannou Clerides) - Γλαύκος Ιωάννου Κληρίδης (1919 - 2013) – 
grécko-cyperský politik, štvrtý prezident Cyperskej republiky v rokoch 1993 až 2003. Po štúdiu 
v Londýne pôsobil ako právnik na Cypre. Bol členom EOKA pod pseudonymom „Ypereides“. 
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Obrázok 48 Glafkos Clerides
399

 

 

Na začiatku rozhovorov 24. 05. 1993 zverejnil Butrus-Ghali ekonomicky priaznivé 

návrhy s cieľom spojiť obidve komunity. Tieto návrhy zahŕňali zavedenie novej bezcolnej 

zóny vo Famaguste a znovuotvorenie letiska v Nikózii pre civilné použitie. Taktiež dúfal, že 

sa čiastočne vyrieši utečenecký problém cez sprístupnenie štvrte Varosha400 vo Famaguste 

a jeho navrátenie pôvodným obyvateľom (asi 10 000 grécko-cyperských utečencov). Prvé 

Denktaşove a aj Cleridesove reakcie boli neisté, ale neboli negatívne. 

 

    

Obrázok 49 Pláže vo Varoshi pred rokom 1974 a v súčasnosti
401 

                                                                                                                                                         
V prvých prezidentských voľbách podporoval Makaria, napriek tomu že Makariovým 
protikandidátom bol jeho otec. Po vzniku nezávislej Cyperskej republiky pôsobil ako jej minister 
spravodlivosti a neskôr ako predseda snemovne reprezentantov. Po Sampsonovej rezignácii riadil 
prezidentský úrad až do návratu Makaria na ostrov (takmer 5 mesiacov). Šesť krát kandidoval na 
post cyperského prezidenta a podarilo sa mu to v rokoch 1993 a 1998.Počas jeho výkonu funkcie 
cyperského prezidenta Cyprus výrazne prosperoval a pripravil sa na vstup do EÚ. Časť svojej 
popularity u gréckych Cyperčanov stratil tým, že podporoval Annanov plán. 
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 Varosha (grécky: Βαρώσια, turecky: Maraş), jedno z najnavštevovanejších turistických letovísk 
v Stredozemnom mori, je od tureckej intervencie v roku 1974 pod kontrolou tureckých ozbrojených 
síl. Na rozdiel od iných oblastí TRNC, Varosha bola ihneď po jej obsadení tureckými ozbrojenými 
silami vyľudnená a oplotená ostnatým drôtom a v tomto stave zostáva dodnes. Varosha sa stala 
„mestom duchov“, ktoré je od udalostí z leta roku 1974 pre civilné obyvateľstvo uzavreté. 
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Obrázok 50 Obchody vo Varoshi pred rokom 1974
402

 a v súčasnosti
403 

 

Diskusie na tieto témy pokračovali až do mája 1994, pričom sa v ich priebehu  

objavovali mnohé praktické ťažkosti. Najzložitejšou otázkou bola dostupnosť letiska pre 

tureckých Cyperčanov. Použitie pasu občana Tureckej republiky severného Cypru ako 

cestovného dokladu pasažiera vnímal Clerides ako krok na priame uznanie existencie tohto 

štátu. Ďalšou komplikovanou otázkou bolo vyriešenie užívateľských práv vo štvrti Varosha. 

Čoskoro sa rokovania ocitli na mŕtvom bode, uvedené návrhy neboli prijaté 

a iniciátorov rokovaní zo strany OSN opúšťali všetky nápady. Letisko v Nikózii ako aj 

Varosha zostali dodnes zatvorené.404 

Myšlienka budovania vzájomnej dôvery sa v priebehu druhej polovici tohto roka opäť 

zrútila. Od polovice roka 1994 až do roka 1997 prebehlo ešte niekoľko rokovaní, ale obidve 

strany neboli pripravené na kompromis. Už aj tak zložitú situáciu sťažili oficiálne prístupové 

rokovania Cyperskej republiky s EÚ, ktoré začali v roku 1998. 

Prvé kolo rokovaní na zbližovanie medzi Denktaşom a Cleridesom sa konalo v New 

Yorku 03. – 14. 12. 1999 pod záštitou generálneho tajomníka OSN (Kofi Annan) a jeho 

osobitného poradcu pre Cyprus (Alvaro de Soto). Cieľom rokovania bolo pripraviť podmienky 

na rozhovory o dosiahnutí trvalého riešenia pre ostrov. Na rokovaní turecko-cyperská strana 

navrhla vytvorenie konfederácie avšak grécki Cyperčania stále preferovali federáciu. Taktiež 

boli prerokované základné otázky bezpečnosti, rozdelenia právomocí, výmeny pozemkov, 

teritória, zrušenia turecko-cyperského embarga a členstva v EÚ.405 Opäť ani jedna strana 

nepreukázala ochotu na ústupky. 
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Druhé kolo rokovaní na zbližovanie sa konalo 31. 01. – 10. 02. 2000 pod záštitou 

generálneho tajomníka OSN v Ženeve. Prioritnou témou pre tureckých Cyperčanov bola 

konfederácia a uznanie zvrchovaných práv pre TRNC, zatiaľ čo grécki Cyperčania sa 

zameriavali na územie a vypracovanie mapy. Clerides konfederáciu odmietol. Riešenie 

nebolo možné dosiahnuť, keďže jedna strana trvala na dvoch štátoch a druhá na dvoch 

komunitách.406 

Tretie kolo rokovaní na zbližovanie sa konalo 05. – 12. 07. 2000 a 24. 07. – 04. 08. 

2000 opäť v Ženeve. Denktaş stále trval na konfederácii a nič podstatné sa rokovaním 

nedosiahlo. 

Dňa 24. 11. 2000 Denktaş vyhlásil, že turecko-cyperská strana nebude v rozhovoroch 

pokračovať, ak nebude uznaná TRNC. Taktiež to podmieňoval uznaním, že grécki 

Cyperčania nevládnu tureckým Cyperčanom a celému Cypru a že nezastupujú tureckých 

Cyperčanov a celý ostrov. Oznámil, že rokovania na zbližovanie sa odchýlili od svojho 

deklarovaného zámeru a pokračovanie v nich by poškodzovalo turecko-cyperské záujmy. 

Uviedol, že je ochotný opäť si sadnúť za jeden stôl, ak budú jeho výhrady akceptované. 

Turecko jeho rozhodnutie plne podporilo. 

 

5.5.3  Rozhovory tvárou v tvár 

Denktaş vyzval Cleridesa v roku 2001 na sériu osobných stretnutí a Clerides túto výzvu 

prijal. Clerides 05. 12. 2001 prijal Denktaşovo pozvanie na večeru (vstúpil do TRNC) 

a recipročne 29. 12. 2001 sa Denktaş stal hosťom v Cleridesovom dome v južnej časti 

Nikózie.407 Iniciatíva pravdepodobne vznikla z dôvodu rastúceho tlaku spojeného s možným 

cyperským členstvom v EÚ. Rokovania, ktoré moderovala OSN, prebiehali v rokoch 2001 

a 2002. Zdalo sa, že obidve skupiny mali záujem o prelomenie sporov predtým než Cyprus 

podpíše asociačnú dohodu s EÚ.408 

Rozhovory tvárou v tvár začali 11. 01. 2002, pričom sa jednalo o rozhovory dvoch 

vodcov za prítomnosti Osobitného poradcu pre Cyprus (Alvaro de Soto). Dohodli sa na 

formáte rokovaní v pondelok, stredu a piatok bez prítomností médií.409 Osvedčili sa im 

priame rozhovory bez zaužívaných procesov OSN, čo malo pozitívny vplyv na ich atmosféru. 

Týmto formátom sa Denktaş snažil eliminovať svoje nevýhodné postavenie, ktoré vyplývalo 

z toho, že TRNC nebola vo svete uznaná. 
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Medzinárodná akceptácia grécko-cyperskej administratívy ako vlády Cypru dlhodobo 

v postavení a vyjednávaniach znevýhodňovala Denktaşa ako predstaviteľa neuznaného 

štátu. Grécki Cyperčania obsadzovali všetky posty vo svete, ktoré prináležali Cyperskej 

republike. Tým mali bezprostredný vplyv na všetky medzinárodné inštitúcie a hlavne na 

Európsky parlament. To isté platilo aj na obsadenie všetkých cyperských veľvyslanectiev vo 

svete. Grécki Cyperčania mali takmer štyridsať rokov zastúpenie v európskych inštitúciách 

a v OSN, a tým boli tureckí Cyperčania vylúčení z takmer všetkých oficiálnych a sociálnych 

kontaktov. To pociťovali tureckí Cyperčania ako veľkú nespravodlivosť.410 

 

5.5.4  Nová štruktúra partnerstva 

Zdalo sa, že grécki Cyperčania začali ustupovať od konceptu dvojzónovej 

a dvojkomunitnej federácie, ktorá bola prijatá v roku 1977. Naznačovali záujem o úpravu 

vzájomných vzťahov medzi obomi komunitami podľa pôvodnej štruktúry z roku 1960. 

Vzhľadom na to čo sa na ostrove udialo od roku 1960, tento model bol pre tureckých 

Cyperčanov neprijateľný. 

Turecko-cyperská strana stále považovala politickú rovnosť, dvojzónové rozdelenie 

a bezpečnosť prostredníctvom účinného zásahu Turecka za svoje základné záujmy. Grécki 

Cyperčania tento koncept úplne ignorovali. Tureckí Cyperčania nemali dôveru 

v medzinárodné záruky. Vnímali ich ako nástroje, ktoré ich nedokázali ochrániť, keď zúfalo 

potrebovali ochranu. Tvrdili, že bezpečnosť svojich rodín  môžu zveriť iba do rúk tureckých 

a turecko-cyperských vojakov. Systém záruk z roku 1960 síce stále formálne platil, ale 

gréckych Cyperčanov podozrievali, že sa snažia o jeho úpravy a tým ho robia neefektívnym, 

neproduktívnym a provokatívnym. 

Tureckí Cyperčania sa snažili o vytvorenie nového partnerstva, založeného na rovnosti 

oboch strán tak, aby mohli žiť vedľa seba, ale každá vo svojom vlastnom štáte. Snažili sa 

o dosiahnutie dohody, ktorá zabezpečí obidvom partnerským národom zachovať si oddelené 

identity. Vychádzali z toho, že majú početne menšiu populáciu a bezpečný územný základ 

považovali za najdôležitejšiu záruku udržateľnosti svojej životaschopnosti.411 

Grécki Cyperčania obviňovali druhú stranu zo snahy vytvoriť dva samostatné 

suverénne štáty. Naopak tureckí Cyperčania tvrdili, že sa snažia o premenu dvoch 

existujúcich občianskych poriadkov na ostrove do spolu zakladateľských štátov v prospech 

nového „partnerského štátu na Cypre“. „Partnerský štát“ by reflektoval a uznával rovnaký 

status jeho zakladateľov. Predpokladali vzájomné rešpektovanie osobitného vzťahu k svojim 
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materským krajinám, ako aj vyváženie záujmov, práv a povinností Turecka a Grécka vo 

vzťahu k novej štruktúre na Cypre. Očakávali, že obidve „partnerské“ strany by podporovali 

cyperské členstvo v EÚ v rámci podmienok politického urovnania.  

 

5.6  Európska únia ako nová dimenzia v cyperskom probléme 

Grécko-cyperská administratíva požiadala 03. 07. 1990 o plné členstvo v EÚ a Rada 

ministrov EÚ o tejto žiadosti rokovala 17. 09. 1990. Grécki Cyperčania svoju žiadosť označili 

za „odvážny akt“ tvárou v tvár hrozbám zo strany tureckej vlády.412 Naopak tureckí 

Cyperčania zdôrazňovali, že oficiálne reakcie Turecka k rozhodovaniu v tejto záležitosti boli 

limitované. Turecko samotné v roku 1987 požiadalo o vstup do EÚ413 a vtedajší turecký 

prezident Turgut Özal nechcel kvôli cyperskému problému zhoršovať turecko-európske 

vzťahy.414  

Predstavitelia TRNC namietali proti uvedenej žiadosti s odôvodnením, že grécko-

cyperská administratíva nezastupuje turecko-cyperskú komunitu, a teda nie je v pozícii, aby 

takéto opatrenie mohla v mene oboch cyperských komunít realizovať. Navyše Zmluva 

o garanciách z roku 1960 v článku jedna zakazovala Cypru ako celku alebo jeho časti účasť 

v akejkoľvek politickej alebo ekonomickej únii a akýmkoľvek štátom. Podľa tejto „stále 

platnej“ zmluvy nebol vstup Cypru do EÚ možný.415 Naopak, grécki Cyperčania vnímali 

Cyprus ako súčasť európskej skupiny národov a pristúpenie do EÚ považovali za prirodzenú 

voľbu pre Cyprus. Odvolávali sa na históriu, kultúru, tradície a európsku perspektívu.416 

Dňa 06. 03. 1995 Rada EÚ sformulovala všeobecný politický rámec, pokiaľ ide o rozvoj 

svojich vzťahov s Cyprom. Dňa 21. 11. 1995 Rada EÚ podpísala s Cyperskou republikou 

(grécko-cyperskou administratívou) „Protokol o finančnej a technickej spolupráci“ a v marci 

1998 EÚ spustila s Cyperskou republikou prístupové rokovania. 

Cyperská republika svoje prístupové rokovania s EÚ niesla v duchu vytvárania 

negatívneho obrazu o tureckých Cyperčanoch čo sprostredkovane malo vplyv na odmietavý 

postoj EÚ ku kandidatúre Turecka. Odmietnutie tureckej kandidatúry bolo obhajované, okrem 

iného, aj tureckým podielom na cyperskom probléme a znamenalo to zhoršenie európsko-

tureckých vzťahov. Je len logické, že to poznačilo aj grécko-turecké vzťahy.417 
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Na summite EÚ v roku 1999 v Helsinkách bolo konštatované, že vyriešenie cyperského 

problému nie je podmienkou cyperského plného členstva v EÚ. Grécki Cyperčania nemuseli 

usporiadať svoje rozpory s tureckými Cyperčanmi ako predpoklad na vstup do EÚ. 

V podstate tým uznala grécko-cyperskú administratívu za jedinú vládu na Cypre, a tým 

zamedzila akúkoľvek diskusiu s tureckými Cyperčanmi. Rozhodnutie EÚ tak spôsobilo, že 

cyperské usporiadanie sporov sa stalo takmer nemožné. Grécki Cyperčania v tomto 

rozhodnutí videli potenciál na vytváranie politického, ekonomického a dokonca aj vojenského 

tlaku na vynucovanie si svojich podmienok. Okrem iného im pomohol aj Európsky súdny 

dvor, ktorý svojim rozhodnutím bránil dovozu ovocia a zeleniny. K tomuto rozhodnutiu došlo 

na základe toho, že je ťažké ho inak právne odôvodniť.418 

Tureckí Cyperčania by prípadné členstvo Cypru v EÚ uvítali buď ako jeden, alebo ako 

dva štáty za predpokladu, že budú dohodnuté uspokojivé podmienky pristúpenia. Odmietali 

sa však stať súčasťou tzv. „Cyperskej delegácie“ na prebiehajúcich rokovania s EÚ. 

Považovali za neoprávnené, aby sa vtedajšia grécko-cyperská administratíva akýmkoľvek 

spôsobom pokúšala zasahovať do spravovania severnej časti ostrova. Súčasne boli 

presvedčení, že prístupové podmienky nemôžu byť naplnené kým sa nevyriešia cyperské 

medzikomunitné spory. 

EÚ ako medzinárodná organizácia a jej členské štáty vo svojej podstate chápali 

zložitosť situácie a bolo v ich záujme snažiť sa o podporu úspešnosti medzikomunitných 

rokovaní. Pristúpenie Cypru k EÚ, ako rozdeleného štátu, znamenalo riziko krízy 

(pokračovania krízy) na ostrove a krízy medzi Tureckom a Gréckom. Súčasne to vyvolávalo 

riziko narušenia tureckých predvstupových ambícií a zhoršenia vzťahov medzi Tureckom 

a EÚ. Vstup Cypru (južnej časti ostrova) do EÚ predstavoval riziko ešte užšej integrácie 

TRNC s Tureckom, alebo zvýšenie odhodlania na uplatňovanie politiky nezávislosti. Každý 

zo zmienených variantov znamenal narušenie bezpečnosti vo východnom Stredomorí. 

Kľúčovou otázkou pre EÚ bolo dosiahnutie vzájomne prijateľného usporiadania sporov 

na ostrove, čo by viedlo k vstupu Cypru ako jedného členského štátu. Napriek tomu, väčšina 

vlád štátov EÚ venovala konfliktu na Cypre len malú pozornosť. Európska komisia tak bola 

ponechaná realizovať prístupové rokovania bez politickej angažovanosti väčšiny členských 

štátov. Mnohé z členských štátov EÚ sa spoliehali na OSN. 

Rada EÚ v decembri 2002 na kodanskom summite rozhodla o prijatí Cypru do EÚ. 

Stalo sa tak napriek tomu, že konflikt na ostrove nebol vyriešený. Dôležitú rolu v procese 
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zohralo Grécko. „Upozornilo“, že v prípade zamietavého stanoviska k prijatiu Cypru, bude 

vetovať rozšírenie EÚ o ďalšie krajiny v roku 2004.419, 420 

Cyperská republika vstúpila do EÚ 01. 05. 2004. V tejto súvislosti je možné 

pripomenúť, že svojim členstvom v EÚ má dosah na prijímanie Turecka do tejto organizácie. 

Nevyriešený konflikt na Cypre sa môže stať vážnou prekážkou prijatia Turecka do EÚ. Avšak 

podmieňovanie tureckého členstva s riešením cyperského konfliktu by predstavovalo 

uplatňovanie dvojitého metra zo strany EÚ.421 

EÚ zohrala v konečných fázach cyperského prístupového procesu skôr negatívnu 

úlohu. Vstup Cyperskej republiky do EÚ, bez predchádzajúceho urovnania konfliktu, 

znamenal stratu možnosti EÚ pôsobiť ako mediátor422 sporu. Súčasne porušením jedného 

z kodanských kritérií, došlo k bezprecedentnému rozhodnutiu. Paradoxne, často sa 

používajú kodanské kritéria ako nástroj na odmietanie tureckého členstva v EÚ. 

EÚ prijatím Cyperskej republiky vytvorila mnohé paradoxy. Z nestranného 

pozorovateľa a potenciálneho mediátora sa stala priamym účastníkom konfliktu. Tureckí 

Cyperčania nemajú v EÚ žiadne zastúpenie. Turecký jazyk je podľa ústavy Cyperskej 

republiky jedným z dvoch úradných jazykov ostrova, ale oficiálnym jazykom EÚ sa nestal.423 

Nezávislosť EÚ ako inštitúcie je v súvislosti s cyperským problémom spochybnená.424  

 

5.7  Annanov plán 

OSN prešla z pozície sprostredkovateľa rozhovorov do pozície aktívneho riešiteľa 

cyperského problému. Rokovania začali v novembri 2002, pričom sa ich zúčastňovali 

vodcovia obidvoch komunít, predstavitelia gréckej, tureckej a britskej vlády (s citeľným 

neoficiálnym vplyvom USA). OSN predložila mierový plán s názvom „The Comprehensive 

Settlement of the Cyprus Problem“.425 Do histórie sa dostal pod označením „Annanov plán“ 

podľa mena vtedajšieho generálneho tajomníka OSN (Kofi Annan).426 Plán sa javil ako 
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realistický materiál na diskusiu. Nový a kontroverzný návrh predstavoval myšlienky, ktoré 

rozvírili vášnivé diskusie na celom ostrove.427 

 

  

Obrázok 51 Kofi Annan
428

 

 

Annanov plán sa stal finálnym vyústením snahy o zmierenie a urovnanie sporov na 

ostrove a zohľadňoval skúsenosti z predchádzajúceho štyridsaťročného procesu v tejto 

oblasti. Plán zohľadňoval už predtým dosiahnuté dohody: Tretia viedenská dohoda z roku 

1975, Dohoda na najvyššej úrovni z roku 1977 (Makarios – Denktaş), Dohoda na najvyššej 

úrovni z roku 1979 (Kyprianou – Denktaş), Rámcová dohoda z roku 1984 (ktorú pripravil 

generálny tajomník OSN Perez de Cuellar, ale podpísaná nebola), Súbor myšlienok z roku 

1992. Annanov plán priamo nadväzoval na myšlienky svojich predchodcov, ale rozhodnutia 

EÚ mu dávali odlišné pozadie. 

 

5.7.1  Procesy tvorby Annanovho plánu 

Prvýkrát bol plán prezentovaný 11. 11. 2002 (Annan Plan I.), avšak medzi 

predstaviteľmi jednotlivých komunít nenašiel potrebnú podporu. Následne bol v súlade 

s navrhovanými zmenami z oboch strán revidovaný a znovu prezentovaný 10. 12. 2002 

(Annan Plan II.), čo bolo dva dni pred summitom EÚ v Kodani. Opätovne bol revidovaný, 

označený za „finálny“ a znovu prezentovaný 26. 02. 2003 (Annan Plan III.), čo bolo  dva dni 

pred podpisom asociačnej dohody EÚ s Cyperskou republikou.429 

Napriek tomu, že sa jednalo o „finálnu“ verziu, ešte v nej boli realizované úpravy 

a v Haagu mal byť 10. 03. 2003 predstaviteľmi obidvoch komunít schválený ako verzia na 
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simultánne referendum na Cypre. Od marca 2003 grécko-cyperskú stranu zastupoval nový 

cyperský prezident Tassos Papadopoulos,430 pričom turecko-cyperskú stranu stále 

zastupoval Denktaş. Tretia verzia plánu upustila od toho, aby sa lídri komunít zaviazali na 

jeho podporu a jediné, čo sa od nich očakávalo bolo, aby predložili plán svojim komunitám 

na odhlasovanie v simultánnych referendách. 

 

 

Obrázok 52 Tassos Papadopoulos
431

 

 

Na jeho uvedenie do platnosti bol samozrejme potrebný pozitívny postoj oboch 

komunít. Ak by plán získal podporu nadpolovičnej väčšiny ako na severe ostrova, tak aj na 

juhu, zakladajúca zmluva (esenciálna súčasť plánu) by sa stala súčasťou medzinárodnej 

zmluvy podpísanej novou Zjednotenou Cyperskou Republikou (United Cyprus Republic) ako 

aj Gréckom, Tureckom a Veľkou Britániou. Bola by zaregistrovaná v súlade s článkom 102 

Charty OSN.432  

Po náročnom rokovaní v Haagu (skončilo 11. 03. 2003 o 05:30 po 19. hodinách 

vyjednávania) nedošlo k dohode a z krachu bol obviňovaný Denktaş. Annan považoval celý 

proces za stratený a naznačil, že kanceláriu svojho zvláštneho poradcu na Cypre v priebehu 

apríla uzavrie. Paradoxne vyznejú nasledujúce udalosti na Cypre. Dňa 23. 04. 2003 bola 

hranica medzi severnou a južnou časťou ostrova otvorená. Bol otvorený hraničný priechod 

Pergamos/Beyarmudu a Strovilia cez britské výsostné územie Dhekelia.433 Tureckí 

a turecko-cyperskí autori tvrdia, že to bola ukážka dobrej vôle predstaviteľov TRNC.434 
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Zelená línia bola otvorená prvýkrát od roku 1974 a ľudia mohli prekročiť hranicu 

v oboch smeroch bez toho, aby na to potrebovali špeciálne povolenie ako to bolo predtým. 

Stačilo predložiť pas alebo preukaz totožnosti a mohli sa slobodne pohybovať po obidvoch 

stranách. Od konca mája roku 2003 režim na „okupovaných“ územiach umožňuje tureckým 

Cyperčanom navštíviť juh pod podmienkou, že sa pred polnocou vrátia, zároveň gréckym 

Cyperčanom navštíviť sever po podrobení sa pasovej kontroly a rešpektovania obmedzenia 

ich pobytu.435 Toto rozhodnutie bolo skutočne prekvapujúce vzhľadom na predchádzajúci 

krach rokovaní v Haagu.436 

Nezadržateľne sa blížil dátum 01. 05. 2004 kedy mala Cyperská republika vstúpiť do 

EÚ. V septembri 2003 vyvíjali predstavitelia USA tlak na Grécko a predstavitelia EÚ na 

Turecko, aby využili svoj vplyv a aby sa rokovania o Annanovom pláne obnovili. Po 

parlamentných voľbách v TRNC (14. 12. 2003) vytvoril Mehmet Ali Talat parlamentnú 

koalíciu, ktorá bola k Annanovmu plánu pozitívne naladená. 

Annan pozval predstaviteľov obidvoch komunít do New Yorku na 10. 02. 2004. Navrhol 

im pokračovať v rokovaniach tak, aby bol plán dokončený do 31. 03. a aby sa 21. 04. konalo 

referendum. Prezentácia plánu (Annan Plan IV.) bola realizovaná 29. 03. 2004 vo 

Švajčiarsku (Bürgenstock). Zúčastnené strany vzniesli požiadavky na mnohé úpravy, zmeny 

v kľúčových otázkach a dohodli sa na zapracovaní značných kompromisov. Upravený plán 

(Annan Plan V.) prezentoval Kofi Annan 31. 03. 2004. Posledná piata verzia bola 21. 04. 

2004 predložená občanom obidvoch strán na vyjadrenie sa vo verejnom referende. 

 

5.7.2  Podstata Annanovho plánu 

Základom plánu bola existencia (a koexistencia) dvoch rovnocenných komunít na 

Cypre (gréckych Cyperčanov a tureckých Cyperčanov) a ich spoločná budúcnosť 

v dvojkomunitnej a dvojzónovej federácii. Predpokladala sa existencia Gréckeho Cyperského 

štátu a Tureckého Cyperského štátu ako dvoch federatívnych štátov a ich spoločnú 

existenciu mala zastrešovať Zjednotená Cyperská republika v skrátenej forme Cyprus. 

Republika by mala vlajku, ktorá dovtedy nebola nikdy použitá.437 

Na čele republiky mal stáť kolektívny orgán (prezidentská rada) ako predstaviteľ 

výkonnej moci, zložený zo 6 rovnocenných členov podľa pravidla pomerného zastúpenia. 

Radu by reprezentoval prezident, ktorého úrad by rotoval každých 10 mesiacov s výnimkou 

prvých prechodných 30 mesiacov. V prechodnom období by tento post zastávali spoločne 

a nezastupiteľne lídri oboch komunít. Na základe požiadaviek gréckych Cyperčanov sa 
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v piatej verzii plánu zvýšil počet členov rady na 9 s tým, že úrad prezidenta by rotoval 

každých 12 mesiacov a prechodné obdobie by bolo len 2 mesiace. (V prvej verzii bolo 

prechodné obdobie stanovené na 36 mesiacov.) 

Parlament mal byť dvojkomorový, kde by senát zobrazoval politickú rovnosť oboch 

komunít a snemovňa reprezentantov populačné zloženie ostrova. Súdna moc bola udelená 

najvyššiemu súdu, ktorý by zasadal aj ako ústavný súd.438 

Plán rešpektujúci dvojzónové rozdelenie ostrova však tiež predpokladal transfer 

značnej časti územia v súčasnosti pod správou TRNC do správy Gréckeho Cyperského 

štátu. Odovzdaných malo byť približne 7 % jej územia. Tým by Grécky Cyperský štát 

teritoriálne pokrýval 70,8 % a Turecký Cyperský štát 29,2 % územia republiky. Do kalkulácie 

nebolo zahrnuté územie, ktoré spravovala Veľká Británia. Samozrejme, transfer územia 

predpokladal aj transfer obyvateľstva. Takže v dôsledku implementácie Annanovho plánu by 

sa to dotklo 55 sídiel rôznych veľkostí a znamenalo by to premiestnenie takmer 50 000 

tureckých Cyperčanov.439 

Bezpečnosť ostrova bola obomi aktérmi konfliktu vnímaná rozdielne a bola zdrojom 

nezhôd a dlhotrvajúcich debát. To naznačoval aj vývoj piatich verzií plánu, pretože v každej 

z nich to bolo inak. V prvej verzii plánu boli vymedzené grécke a turecké vojenské jednotky, 

ktoré by ostali na ostrove po implementácii, s plánovaným počtom v rozmedzí 1 000 

až 9 999 vojakov. Druhá verzia počítala s počtom medzi 2 500 a 7 500 vojakov. Podľa tretej 

verzie plánu sa uvažovalo o variante, ktorý smeroval až k úplnej demilitarizácii ostrova. 

Proces mal prebehnúť stupňovito so stiahnutím všetkých vojenských jednotiek po prijatí 

Turecka za člena EÚ. Piata verzia plánu počítala s tým, že po roku 2018 by ostali na ostrove 

len symbolické počty  –  950 gréckych a 650 tureckých vojakov.440 

Obzvlášť komplikovaná forma konfliktu sťažovala (a stále sťažuje) aj jeho spravodlivé 

riešenie, a to najmä v oblasti vlastníctva majetku. Kým väčšina tureckých Cyperčanov bola 

nútená opustiť svoje majetky v rokoch 1963 - 1974, grécki Cyperčania museli opustiť svoje 

majetky po roku 1974. Časový odstup 11 rokov zmenil pomer medzi cenami pozemkov 

v značný neprospech tureckých  Cyperčanov. Stalo sa tak najmä v dôsledku ekonomických 

sankcií zo strany gréckych Cyperčanov  uvalených na tureckých Cyperčanov. Tieto mali za 

následok vytvorenie dvoch de facto separátnych ekonomík. Plán sa snažil o citlivé riešenie 

tejto oblasti konkurenčných právnych záujmov, ľudských práv a medzinárodného práva.441 

Časť plánu „o nehnuteľnostiach ovplyvnených udalosťami po roku 1963“ je najrozsiahlejšia.  
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Konečná verzia plánu obsahovala tiež kompletný zoznam federálnych a ústavných 

zákonov, Zmluvu o spolupráci medzi federálnou vládou a konštitutívnymi štátmi, zoznam 

medzinárodných zmlúv, ktorými má byť nová Zjednotená Cyperská Republika viazaná ako aj 

ustanovenia o Zmierovacej komisii. Z kontextu plánu vyplynula podmienka, že Veľká 

Británia, Grécko a Cyprus bude podporovať vstup Turecka do EÚ, čo niektorí grécko-

cyperskí autori považujú za neprijateľné porušenie suverenity. Plán podľa nich znamenal 

zrušenie pôvodnej Cyperskej republiky, vytvorenie novej a to bez dostatočných záruk na 

práva Cyperčanov (rozumie sa gréckych Cyperčanov). Tvrdili (a podľa všetkého oprávnene), 

že Annanov plán nebol iba o Cypre, ale aj o vonkajších záujmoch a to predovšetkým 

záujmoch EÚ.442 

 

5.7.3  Referendum o Annanovom pláne 

Politickí, ale aj cirkevní grécko-cyperskí vodcovia, napriek deklaráciám o záujme 

hľadať spoločné riešenia, označili plán za neprijateľné upustenie od národných cieľov. 

Paradoxom je, že grécko-cyperskí lídri plán počas rokovaní neodmietali. S kampaňou proti 

podpore plánu začali až tesne pred referendom. Dňa 07. 04. 2004 Papadopoulos vyzval 

gréckych Cyperčanov, aby si  hlasovaním v referende proti Annanovmu plánu „chránili svoju 

česť, históriu a to čo je správne“. Aj keď sa Denktaş vyjadril o pláne negatívne, väčšina 

turecko-cyperskej komunity sa priklonila k názorom, ktoré prezentoval jeho oponent Talat 

(neskorší prezident TRNC).443 

Referendum o Annanovom pláne sa simultánne konalo 24. 04. 2004 v obidvoch 

častiach ostrova. Väčšina turecko-cyperských voličov s plánom súhlasila (64,91 %), naopak 

väčšina grécko-cyperských voličov ho odmietla (75,38 %). Výsledok referenda možno 

pripísať najmä neochote grécko-cyperského vedenia podať svojim občanom správne 

informácie o tom, čo plán znamená, do akej miery je výhodný a aké kompromisy obsahuje. 

Annan očakával, že obidvaja prezidenti (Denktaş aj Papadopoulos) budú u svojich občanov 

za plán ešte pred konaním referenda lobovať, stal sa však opak.444  

Generálny tajomník OSN predložil vyhodnotenie výsledku referenda Bezpečnostnej 

rade a pozitívne sa vyjadril k hlasovaniu tureckých Cyperčanov. Vyhodnotil, že na ich 

medzinárodnú izoláciu, v ktorej sa tureckí Cyperčania nachádzali, už nie je morálny ani iný 

dôvoď a Radu žiadal o jej ukončenie. To v dôsledku uplatnenia práva veta zo strany Ruska 

nebolo odsúhlasené.445 
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Bolo by mylné domnievať sa, že plán neprešiel v referende preto, že grécki Cyperčania 

boli zaskočení jeho obsahom a že grécko-cyperskí politickí lídri nepoznali klady aj zápory 

plánu. Grécki Cyperčania najčastejšie odôvodňujú odmietnutie Annanovho plánu 

nedostatočnými zárukami bezpečnosti. Vzhľadom na začatie prístupových rokovaní EÚ – 

Turecko bolo a je vysoko nepravdepodobné, že Turecko by malo motívy ohroziť bezpečnosť 

obyvateľov Cyperskej republiky. Nehovoriac už o možnostiach takéto hrozby uskutočniť. 

Nemalú úlohu v odmietnutí zohrávali predsudky. Nepriateľské postoje sa vytvárali 

veľmi dlho a nebolo možné ich odstrániť zo dňa na deň. Dlhoročné vykresľovanie 

príslušníkov „opačnej“ komunity ako nedôveryhodných, zákerných, podradných atď. 

podnecuje väčšinu etnických konfliktov v súčasnom svete. Z výsledku referenda je zrejmé, 

že hľadanie cesty k svojmu partnerovi/oponentovi bude náročnejšie skôr u grécko-

cyperského obyvateľstva než toho turecko-cyperského. 

 

5.7.4  Obdobie po referende 

V globále negatívne vyjadrenie sa k plánu viedlo k utlmeniu pokusov o spoločné 

rozhovory. Annan opakovane žiadal Papadopoulosa, aby predložil zoznam konkrétnych 

zmien, ktoré navrhuje vykonať v predmetnom pláne tak, aby sa o ňom mohlo opäť rokovať. 

Predstavitelia gréckych Cyperčanov nikdy nestanovili priority v tom, čo ich na Annanovom 

pláne neuspokojuje. A to ani potom, čo turecká strana prišla so zoznamom opatrení, ktoré 

treba podniknúť na posun v mierových rokovaniach.446 V roku 2005 bol za prezidenta TRNC 

zvolený opozičný vodca Mehmet Ali Talat447 a stal sa tak druhým prezidentom v severnej 

časti ostrova (po roku 1974).  

V roku 2006 sa Papadopoulos a Talat dohodli na obnovení rokovaní s cieľom riešiť 

vzniknutú patovú situáciu. V priebehu roka 2007 prebiehala diskusia o zložení rokovacích 

komisií a ich programe, ale dospeli len k zanedbateľným výsledkom. Dôvodom bolo to, že 

tureckí Cyperčania sa stále zameriavali na aspekty Annanovho plánu a pritom grécki 

Cyperčania uvedený plán považovali za uzavretú a odmietnutú tému. Z tohto dôvodu nebolo 

možné posunúť sa vpred a to pretrvávalo až do prezidentských volieb v gréckej časti Cypru 

vo februári 2008.448 
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Vo februári 2008 bol do funkcie cyperského prezidenta zvolený Dimitris Christofias,449 

ktorý bol označovaný za výzvu k novému prístupu. Krátko po uvedení do úradu sa stretol 

s Talatom (21. 03. 2008). Po prvýkrát sa stretli dvaja „pozitívne naladení“ prezidenti a to bez 

akejkoľvek tretej strany, ktorá by stretnutie sprostredkovala. Čoskoro oznámili sľubný plán 

budúcich intenzívnych a pravidelných rokovaní. 

 

  

Obrázok 53 Stretnutie dvoch lídrov: Mehmet Ali Talat a Dimitris Christofias
450

 

 

Ani nie dva týždne po ich prvom stretnutí bola otvorená ulica Ledra – hlavná obchodná 

ulica v samom srdci Nikózie. Tá bola rozdelená na dve časti od roku 1964 a predstavovala 

symbol medzikomunitného rozdelenia. O sedem dní nato Talat pešo prešiel na grécku stranu 

ulice Ledra, čo predstavovalo prekvapujúcu udalosť a vyvolávalo pozitívnu atmosféru ako 

nikdy predtým.451 

Napriek pozitívnemu prístupu vedenia oboch častí ostrova, v mnohých oblastiach 

pretrvávali zásadné problémy.452 Problémovou oblasťou bol na turecko-cyperskej strane 

vzťah „štát vs. konfederácia“. V TRNC prebiehal zápas medzi umiernenými islamistami (na 

čele Talat) a tradičnou sekulárnou elitou (Denktaş a Eroğlu). Denktaş mal (napriek tomu, že 

v roku 2005 prehral prezidentské voľby) veľmi silné postavenie v parlamente a Eroğlu sa od 
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apríla 2010 stal prezidentom, a tým aj hlavným vyjednávačom. Obaja boli v zásade 

odporcami zjednotenia ostrova. 

 

  

Obrázok 54 Otvorenie ulice Ledra
453

 

 

Silne nespokojná elita grécko-cyperskej komunity stále v sebe udržiavala pocity, že 

grécki Cyperčania predstavujú demografickú väčšinu, ktorá predstavuje dominantné 

spoločenstvo na ostrove. Myšlienky o politickej rovnosti a zdieľaní moci prijímali s nevôľou. 

Mimoriadne veľkú prekážku naďalej predstavovalo územie a vlastnícke vzťahy. 

Diskusie pretrvávali k Annanovmu zámeru kompenzácie prostredníctvom transferu časti 

územia TRNC do správy grécko-cyperskej strany. Obdobne to bolo so zámerom 

kompenzácie za nútene opustený majetok. Diskusie názorovo rozdeľovali nielen obidve 

komunity, ale vytvárali názorové skupiny aj v samotných komunitách. Vo všeobecnosti však 

grécko-cyperská strana presadzovala uplatnenie práva vysídlených osôb na návrat alebo 

uznanie ich pôvodného vlastníctva. Naopak turecko-cyperská strana tento princíp 

nepripúšťala. 

Etnickí radikáli na obidvoch stranách mali taktiež problém s tým, či by zjednotením 

severnej a južnej časti ostrova vznikal nový štát, alebo by sa jednalo o „druhú“ republiku (ako 

príklad sa používalo Francúzsko). Obdobne zložitý proces predstavovala otázka kto bol 

obeťou a kto páchateľom. Väčšina vodcov obidvoch komunít to chápala tak, že občania ich 

komunity sú obeťou. Odmietali pripustiť, že sú, alebo ich predkovia boli, páchateľmi. Obvykle 
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vinili „druhú stranu“, „materské krajiny“ alebo „cudzie mocnosti“. Len zriedka niektorý politik 

pripustil, že vina bola aj v radoch jeho komunity.454 

V mnohých prípadoch sa problém ponímal rozdielne len preto, že ho sprostredkovala 

alebo popísala osoba bezprostredne etnicky zainteresovaná do etnického konfliktu na 

ostrove. Či už to bol turecký Cyperčan, grécky Cyperčan, Turek, alebo Grék. Paradoxom je, 

že k účelovým nepresnostiam sa uchyľovali (a uchyľujú) napriek tomu, že sú uznávaní 

historici a odborníci.  

Rok 2008 skutočne naznačoval pozitívne tendencie v medzikomunitných vzťahoch. 

Nasledujúce roky (predovšetkým po roku 2010) ukázali a súčasnosť ukazuje, že proces 

zbližovania nie je jednoduchý a problém naďalej pretrváva. 

 

5.8  Vplyvy nacionalizmu na rozdeľovanie ostrova 

Situáciu na ostrove významne ovplyvňovali nacionalistické nálady na obidvoch 

stranách. Obidve strany vnímali konflikt ako nesporný a nutný fakt založený na historických 

faktoch a ich vzájomný nepriateľský vzťah ako nevyhnutný. Takéto postoje desaťročia 

opakovane „zabíjali“ akékoľvek pokusy o zmier a usporiadanie sporov. 

Nacionalizmus prispel k cyperskému problému viac než akýkoľvek iný aspekt. 

Nacionalistické tendencie sa objavili dávno pred tým, než došlo k rozdeleniu ostrova v roku 

1974 a posilňovali rozdiely v etnicite cyperských obyvateľov. Myšlienky enosis a takşim sa 

prostredníctvom nacionalizmu vryli do komunitných vzťahov natoľko, že vzájomná 

nevraživosť sa stala súčasťou každodenného života a myslenia Cyperčanov. Účinky 

nacionalizmu sa stali viditeľné vo väčšine diania na ostrove: žiadanie Veľkej Británie o enosis 

v roku 1930, vytvorenie EOKA v roku 1955, neúspešný atentát v roku 1974, odmietnutie 

Annanovho plánu v roku 2004.455 

Ak sa obidve komunity pred tureckým vojenským zásahom nacionalisticky oddeľovali, 

tak po roku 1974 boli absolútne oddelené. Vytvorila sa striktne dodržiavaná atmosféra 

neporozumenia, nedôvery a bez komunikácie. Táto atmosféra sa neaplikovala iba v širokej 

verejnosti, ale aj medzi vysokými vládnymi úradníkmi vrátane politikov a vyjednávačov. 

Navyše sa podkopali aj nepatrné zvyšky vzájomného rešpektu a vytvorila sa atmosféra 

vzájomného podozrievania pri prednesení akéhokoľvek návrhu. Nedostatok informácií, 

denného kontaktu a postrehov z opačnej strany viedlo k vytváraniu vlastných stereotypov, 

bez ohľadu na opačnú stranu a bez myšlienky na potenciálnu zmenu v tomto procese. 
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Stereotypy spôsobovali značné škody v grécko-tureckých vzťahoch. Nie priamo ich 

zhoršovaním, ale nepriamo vytváraním predsudkov a pohŕdaním. Grécko-cyperský 

nacionalizmus vykresľoval Turkov ako nemilosrdných pohanov, ktorí nemajú akékoľvek 

zľutovanie voči cyperským Grékom, na počkanie ich zabíjajú a znásilňujú ich ženy. Turecko-

cyperský nacionalizmus vykresľoval Grékov za mäsiarov, zabijakov všetkých (vrátane 

nevinných detí), ktorí im stoja v ceste. 

Obidve skupiny nepochybne počas konfliktu trpeli. Začiatkom 70-tych rokov 

predovšetkým tureckí Cyperčania a po roku 1974 aj grécki Cyperčania. Aktívni nacionalisti 

na obidvoch stranách využívali strach, neistotu a utrpenie pričom zneužívali vlastenectvo na 

podnecovanie ďalšieho násilia. Na druhej strane, tieto skutočnosti nemožno absolutizovať 

a takto posudzovať celú populáciu ostrova. Nie všetci ľudia mali takéto negativistické 

postoje. Zvlášť tí čo žili v oblastiach, kde dlhú dobu zmiešane nažívali grécki aj tureckí 

Cyperčania a pamätali si obdobie bezproblémového spolužitia a vzájomného rešpektu. Tieto 

protichodné myšlienky ukazovali na akýsi potenciál aspoň čiastočného uzmierenia, ale často 

boli v menšine a vzťahovali sa na osobné skúsenosti jednotlivcov.456 

Nacionalistické myšlienky sa vyjadrovali aj v zobrazovaní a používaní národných 

symbolov. Grécka vlajka viala hneď vedľa vlajky Cyperskej republiky a podobne turecká 

vlajka bola vztyčovaná s vlajkou TRNC. Tureckí Cyperčania vnímali grécku vlajku ako 

symbol násilia, nadradenosti, represálií a obliehania. Grécki Cyperčania videli v tureckej 

vlajke symbol intervencie a okupácie. 

 

 

Obrázok 55 Používanie národných symbolov
457
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Uvedené národné symboly sa v spomínanej dvojkombinácii používajú dodnes aj keď 

sa význam ich používania časom zmenil. Stále vysielajú negatívne posolstvo opačnej 

komunite. Turecké symboly na úpätí pohoria Kyrenia sú vnímané ako do očí bijúca 

nespravodlivosť a grécka vlajka na radnici v Nikózii je vnímaná ako dôkaz, že myšlienka 

enosis nikdy nebola opustená (aj keď jej podpora je v súčasnosti veľmi malá).458 

 

   

Obrázok 56 Grécka vlajka na radnici v Nikózii
459

 a Turecká vlajka na kopci nad Nikóziou
460

 

 

5.9  Perspektívy riešenia cyperského problému 

Použitie vojenskej sily v roku 1974 trvalo iba niekoľko dní, zatiaľ čo východiská zo 

slepej uličky neboli nájdené ani za nasledujúcich 40 rokov. V priebehu desaťročí sa cyperský 

problém vyprofiloval na zložitejší problém než sa na prvý pohľad zdá. Akékoľvek riešenie 

bude musieť brať do úvahy všetky aspekty ako historické dedičstvo, etnicitu, nacionalizmus 

so svojimi paradoxmi, strach, nepochopenie, koncesie a ochotu. Vynechanie akéhokoľvek 

aspektu by ohrozilo riešenie a viedlo by k ďalšiemu problému.461 

Od roku 1974 bola situácia na Cypre až na sporadické napätia vo všeobecnosti 

stabilizovaná a znepriatelené strany spravidla rešpektovali vojenský „status quo“. Situácia 

však bola niekoľkokrát charakterizovaná ako „pokračujúce ticho (ktoré) by nemalo zakryť 

skutočnosť, že na Cypre existuje iba prímerie, nie mier“.462 Pretrvávajúci stav nepredstavuje 

prijateľné finálne riešenie. Absentujúci progres smerujúci k zmiereniu znepriatelených strán 

zapríčiňuje najmä celková situácia, ktorá sa aj naďalej vyznačuje nepredvídaným napätím 

generovaným jednak udalosťami v rámci ostrova, ale aj mimo ostrova. 
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Situáciu na ostrove a potenciálne riešenie cyperského problému významne ovplyvňuje 

ekonomika. Južná časť ostrova po rozdelení zaznamenala veľmi vysoký ekonomický vzostup 

a obyvatelia krajiny sa tešili vysokému životnému štandardu. Severná časť ostrova si 

zachovala nízku životnú úroveň zapríčinenú ekonomickým embargom. Finančná kríza 

eurozóny zasiahla Cyperskú republiku v roku 2012 a vyžiadala si rozsiahle zásahy do 

existujúceho bankového systému. 

 

   

Obrázok 57 Ulica Ledra na gréckej strane
463

 a na tureckej strane
464

 

 

Dôležitým ekonomickým faktorom sú aj v posledných rokoch objavené významné 

zásoby plynu v pobrežných oblastiach ostrova nachádzajúcich sa  približne 175 km južne od 

Limassolu. Cyprus oficiálne ohraničil svoje námorné čiary s Egyptom v roku 2003, 

s Libanonom v roku 2007 a s Izraelom v roku 2010. V roku 2011 cyperská vláda podpísala 

medzinárodnú obchodnú dohodu týkajúcu sa ťažby v predmetnej oblasti. Do obchodných 

procesov, ako obvykle vstupuje Rusko, USA a EÚ.465 Turecko neuznávajúce pohraničné 

dohody Cypru s jeho susedmi pohrozilo mobilizovaním svojich námorných síl v prípade, ak 

Cyprus začne s ťažbou. Ťažba plynu bola spustená v septembri 2011 a zo strany Turecka 

doposiaľ nebol zaznamenaný žiadny incident.466 

Dohody gréckych a tureckých Cyperčanov o práve utečencov na návrat do svojich 

domovov je dlhoročným kameňom úrazu a určite ním aj naďalej bude. Otázkou je ako ho 

realizovať, keďže od intervencie uplynulo už veľa času. Mnohé súvisiace otázky vznikli 

v priebehu desaťročí a zložitosť problematiky utečencov sa znásobuje. Práva na návrat sú 

v mnohých prípadoch spochybňované, alebo prinajmenšom ťažko realizovateľné. Vyvstáva 
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množstvo otázok: Jedná sa o skutočných utečencov (osoby ktoré museli opustiť svoje 

domovy), alebo sú to ich potomkovia a iba sa domáhajú „dedičských práv“? Koľká generácia 

potomkov by mohla mať takéto nároky? Sú to zložité otázky a pritom to nie sú jediné 

problémové oblasti, ktoré treba v tejto súvislosti vyriešiť. 

Nie je jasné koľkí utečenci by boli ochotní sa vrátiť. Od roku 1974 uplynulo veľa času 

a väčšina z nich si už vybudovala nové domovy. Usadili sa v nových odlišných podmienkach, 

vybudovali spoločenské a pracovné väzby. Ich pôvodné domy už boli obsadené inými 

obyvateľmi, z ktorých niektorí si ich riadne kúpili. Ak aj nie, na ich obnovu a modernizáciu 

investovali nemalé zdroje. V mnohých prípadoch v nich už žijú nasledujúce generácie, ktoré 

do intervencie v roku 1974 neboli nijako zainteresované. Ďalším a ďalším oneskorením sa 

situácia komplikuje ešte viac. Zvyšuje sa predpoklad, že zložitosť problému dosiahne svoj 

vrchol a už nebude možné otázku utečencov účinne vyriešiť nikdy. Niekto by povedal, že čas 

už uplynul.467 

Na cyperskom probléme sa do značnej miery podpisujú vonkajšie vplyvy. Nie je to len 

Turecko a Grécko ako “materské krajiny“. Veľká Británia, ako  mocnosť so záujmami 

v Stredozemí, je v konflikte priamo a úzko zaangažovaná. Naďalej má záujem ponechať si 

základne Dhekelia a Akrotiri. Súčasná mocenská konštelácia v medzinárodných vzťahoch 

núti pri riešení situácie zohľadňovať pozíciu USA. Nemôžeme zabúdať ani na Rusko. 

Je jasné, že momentálne status quo nemôže na ostrove pretrvávať do nekonečna. 

K dispozícii sú v podstate tri formy riešenia: 

- riešenie vo forme unitárneho štátu, niekedy nazývané aj „Európske riešenie“, 

- riešenie vo forme dvoch štátnych útvarov (v podstate potvrdenie súčasného stavu), 

- riešenie formou komplexného usporiadania pod záštitou OSN (Annanov plán).  

 

Riešenie vo forme unitárneho štátu je málo pravdepodobné. Tureckí Cyperčania už 

viac ako 30 rokov spravujú svoj vlastný štát, aj keď medzinárodne uznaný iba Tureckom. 

Z praktického hľadiska je ťažko možné očakávať, že budú dobrovoľne súhlasiť s limitáciou 

svojich politických práv a prijatím stavu hraničiaceho s pozíciou menšiny. 

Riešenie vo forme dvoch separátnych suverénnych štátnych útvarov sa na prvý pohľad 

zdá ako výhodnejšie pre turecko-cyperskú stranu. Toto riešenie však so sebou prináša 

množstvo problémov. Sú to nielen logistické problémy (dve rezolúcie Bezpečnostnej rady 

OSN 541/1983 a 55/1984 a jedno odporúčanie Rady Európy 1056/1987 odsudzujúce 
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jednostranne vyhlásenie nezávislosti TRNC sú stále v platnosti), ale aj nákladné finančné 

problémy. 

Cyperský problém nie je iba medzinárodnoprávny problém, ale predstavuje taktiež 

občianskoprávny rozmer. Problém s vlastníctvom nehnuteľností na Cypre narastá do 

obrovských rozmerov a to nielen pred Európskym súdom pre ľudské práva. Množí sa počet 

súdnych žalôb, kde grécki Cyperčania obviňujú tureckých Cyperčanov a tureckí Cyperčania 

zas obviňujú gréckych. Problém s vlastníctvom nehnuteľností na Cypre sa všeobecne 

považuje za väčšinovú časť celého konfliktu a bez jeho usporiadania konflikt nikdy urovnaný 

nebude. 

Riešenie, ktoré bolo detailne rozpracované v doposiaľ poslednom OSN návrhu na 

usporiadanie Cypru (Annanov plán) je v mnohých aspektoch najschodnejšie a disponuje 

najväčšími šancami na prežitie. Neustanovuje totiž len nové štátne zriadenie, ale ponúka 

riešenie aj pre mnohé ďalšie problémy, ktoré z narušenia súčasného status quo vzniknú.468 

Pre EÚ je vyriešenie tohto konfliktu dôležité.469  Je neželateľné, aby dlhodobo platil 

stav, kedy jeden zo súčasných členských štátov EÚ nevykonáva moc nad celým svojím 

územím. Navyše vznikla absurdná situácia, keď jeden z kandidátskych štátov na členstvo 

v EÚ (Turecko) neuznáva Cyperskú republiku ako zvrchovaného predstaviteľa celého Cypru 

a všetkých Cyperčanov. Vo vzťahu EÚ – Turecko, je nutné cyperský problém vyriešiť alebo 

vytvoriť podmienky, aby jeho vyriešenie neovplyvňovalo priebeh rokovaní s Tureckom (tak  

ako nezabránilo prijatiu Cyperskej republiky).470 

OSN sa v konflikte aktívne angažuje už od marca 1964.471 Väčšina rozhovorov o Cypre 

sa uskutočnila pod záštitou OSN. Úloha OSN v cyperskom probléme kulminovala do svojej 

zatiaľ poslednej fázy, keď bol pripravený a prerokovaný Annanov plán. Odmietnutie plánu 

spôsobilo pozastavenie pôsobenia OSN ako sprostredkovateľa v konflikte. Mierové jednotky 

však na ostrove naďalej zostali. 

Možno konštatovať, že OSN „stratila chuť“ angažovať sa tam, kde neexistuje vôľa 

priamo zúčastnených strán, a to nielen kvôli vynaloženému úsiliu, času a peniazom, ktoré 

cyperský problém spôsobil a ktoré vyšli nazmar. Napriek všetkému však OSN stále ostáva 

najnestrannejším a najneutrálnejším prvkom v konflikte. OSN so svojím tímom expertov 

a resumé plným návrhov na konečné urovnanie je stále považovaná za jediného 

spoľahlivého riešiteľa konfliktu. 
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6  MIEROVÁ MISIA UNFICYP PO TURECKEJ INTERVENCII 

 

Od samotného vzniku misie UNFICYP v roku 1964 bolo jej hlavným cieľom podporovať 

mierové podmienky, ktoré by umožňovali hľadanie spravodlivého a trvalého riešenia 

vzniknutého problému. Hlavným nástrojom pre udržanie pokoja a prevenciu sporov na 

ostrove boli a stále zostávajú mierové sily OSN. Práve z tohto dôvodu Bezpečnostná rada 

OSN prijala uznesenie, že pokračujúca prítomnosť síl UNFICYP na ostrove zostáva 

opodstatnenou. V súvislosti s udalosťami v júli a auguste 1974 Bezpečnostná rada OSN 

prijala niekoľko uznesení, ktoré sa dotýkali fungovania UNFICYP.472 

 

6.1  Vytvorenie nárazníkovej zóny 

Po rokovaniach o uzavretí prímeria bola jednotkami UNFICYP vykonaná inšpekcia 

predných obranných línií rozmiestnenia znepriatelených síl. Výsledná čiara najhlbšieho 

preniknutia jednotiek tureckých ozbrojených síl, označená ako „Attilova línia“, pretínala 

ostrov od Kato Pyrgos na severozápadnom pobreží až po obec Dherinia (Deryneia) na 

východnom pobreží ostrova. Prechádzala aj hlavným mestom Nikóziou.  

Silami UNFICYP boli stanovené tzv. „čiary zastavenia paľby“ (Cease Fire Lines - CFL), 

ktoré ustanovovali tzv. „status quo“, čiže základ pre určovanie narušení voči dohode 

o prímerí. Tento stav bol následne ďalej upravovaný v mnohých návrhoch medzi jednotkami 

UNFICYP a dotknutými stranami. Väčšina z týchto návrhov bola nakoniec spojená do 

jednoduchého súboru pravidiel tzv. „The 1989 Aide Memoire“, ktoré velenie UNFICYP 

opozičným stranám predostrelo začiatkom roka 1989. Súbor pravidiel však dodnes nebol 

opozičnými stranami oficiálne prijatý.473 

Územie medzi jednotlivými pozíciami tureckých a gréckych jednotiek bolo definované 

ako „nárazníková zóna OSN“ (UN Buffer Zone), ktorá bola vyhlásená za neutrálnu zónu pod 

plnou kontrolou UNFICYP. Je nazývaná aj ako „Zelená línia“ (Green Line) a predstavuje 

oblasť dlhú 180 km, ktorá pokrýva 3 % územia ostrova. Nárazníková zóna nadväzuje 

v Nikózii na neutrálnu zónu, ktorá bola vytvorená dňa 30. 12. 1963 za účelom oddeliť 

znepriatelené komunity. V niektorých miestach, najmä v Nikózii, je široká menej ako 4m, 

v iných miestach, napr. v blízkosti Athienou približne 7 km.474 
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Obrázok 58 Nárazníková zóna
475

 

 

6.2  Úlohy mierovej misie UNFICYP po tureckej intervencii 

Po tureckej intervencii v roku 1974 boli úlohy UNFICYP prispôsobené vzniknutej 

situácii. Tieto úlohy boli rozdelené do dvoch oblastí:  

1) Bezpečnostné úlohy, ktoré zahŕňajú kontrolu dodržiavania vojenského status quo na 

čiarach zastavenia paľby znepriatelených síl, realizované za účelom zabrániť 

opakovaniu bojov.  

2) Humanitárne a ekonomické aktivity napomáhajúce návratu do normálnych 

podmienok.  

 

6.2.1  Bezpečnostné úlohy 

S cieľom predísť prípadným incidentom, ktoré by mohli vyústiť do opakovaných 

ozbrojených stretov, boli sily UNFICYP nasadzované do nárazníkovej zóny. Ich úlohy boli 

zamerané na dodržiavanie rozmiestnenia jednotiek znepriatelených síl na čiarach zastavenia 

paľby a neporušenosť hraníc nárazníkovej zóny. Táto bola pod neustálym dohľadom 

prostredníctvom systému 146 pozorovacích stanovíšť476 (54 z nich bolo permanentne 

obsadených) a stáleho hliadkovania. Pravidelné hliadky boli spravidla vykonávané na 
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vozidlách, v prípade potreby boli nasadzované aj vrtuľníky. Zvýšená pozornosť bola 

venovaná neutrálnej zóne v Nikózii, v ktorej línie rozmiestnenia jednotiek znepriatelených 

strán boli v tesnej blízkosti. V máji roku 1989 UNFICYP dosiahla trojstrannú dohodu, ktorá 

v niektorých citlivých oblastiach podnietila posunutie postavení znepriatelených jednotiek 

smerom od seba, pričom však pozície čiar zastavenia paľby zostali nezmenené. V tejto 

súvislosti sa počet incidentov v Nikózii výrazne znížil.477 

Obidve strany často obojstranne vyjadrovali znepokojenie z neustáleho posilňovania 

vojenských síl na strane druhej. UNFICYP preto navrhovalo, že za účelom overenia 

a sledovania tohto vývoja bude vykonávať inšpekcie. Aj napriek tomu, že k uzavretiu dohody 

o tomto návrhu nedošlo, UNFICYP spustilo otvorené monitorovanie znepriatelených síl. 

 

 

Obrázok 59 Hliadka kanadského kontingentu UNFICYP v Nikózii (06.09.1974)
478

 

 

V nárazníkovej zóne bola umožnená realizácia vybraných civilných aktivít, najčastejšie 

spojených s poľnohospodárskymi a chovateľskými činnosťami. Tieto činnosti boli umožnené 

v záujme uplatnenia vlastníckych práv bez toho, aby tým bolo dotknuté prípadné politické 

riešenie v otázkach dispozície priestoru. Za týmto účelom boli štyri dediny a niektoré ďalšie 

oblasti v nárazníkovej zóne vyhlásené za voľne prístupné, ale strážené miestnou civilnou 

políciou. V iných oblastiach však vstup a akákoľvek činnosť vyžadovala zvláštne povolenie 

od UNFICYP. V Nikózii, s ohľadom na bezpečnostné dôsledky, bolo povolenie vydané len so 

súhlasom obidvoch opozičných strán. 

Podpísaním prímeria sa súčasťou nárazníkovej zóny oddeľujúcej obidve spoločenstvá 

na ostrove stalo aj chránené územie medzinárodného letiska v Nikózii (UNPA). Jeho 
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hangáre a pristávacie dráhy zostali v dôsledku tureckej intervencie, najmä po bojoch dňa 23. 

07. 1974, pre civilný letecký sektor nepoužiteľné a až dodnes nezmenené. Tento priestor 

predstavoval jedno z miest pre organizovanie mierových rozhovorov.479 

 

6.2.2  Humanitárne a ekonomické úlohy 

Sily UNFICYP sa spočiatku nezameriavali len na úlohy v nárazníkovej zóne, ale 

zaoberali sa množstvom humanitárnych aktivít, ktoré realizovali na celom ostrove.480 Počas 

a po udalostiach v júli a auguste 1974 sily UNFICYP plnili významné humanitárne úlohy 

zamerané na ochranu civilného obyvateľstva. Z dôvodu tureckej agresie muselo 160 000 až 

200 000 Cyperčanov nútene opustiť svoje domovy, ktoré už nikdy nevideli. Sprievodným 

znakom operácie, bol útek a násilné vypudzovanie gréckych Cyperčanov zo severnej časti 

ostrova na juh a opačný presun tureckých Cyperčanov z juhu na sever.481  

Sily UNFICYP v rámci operácie „Mayflower“ vo veľkých konvojoch eskortovali 8 000 

tureckých Cyperčanov zo svojich dedín z juhu na sever. Tureckí Cyperčania, ktorí hľadali 

útočisko v britských výsostných územiach boli letecky prevezení tureckými čartrovými 

lietadlami z letiska Akrotiri do Ankary a odtiaľ loďami na severnú časť Cypru. Dôvodom bolo 

to, že grécko-cyperské úrady nedovolili, aby boli presunutí po ceste.482 Táto „výmena“ 

obyvateľstva, zároveň aj proces etnického delenia ostrova, bola zavŕšená v roku 1975 

a existuje dodnes. 

 

 

Obrázok 60 Stanový tábor Happy Valley vo výsostnom britskom území (18. 08. 1974)
483
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„Novou“ úlohou jednotiek UNFICYP v spolupráci s Medzinárodným výborom 

Červeného kríža bola široká škála činností, ktorých cieľom bolo poskytnúť pomoc utečencom 

a civilnému obyvateľstvu v hmotnej núdzi. Približne jedna tretina obyvateľstva ostrova 

v dôsledku vojenskej intervencie prišla o svoje domovy. Preto dňa 20. 08. 1974 generálny 

tajomník OSN označil Vysokého komisára OSN pre utečencov (United Nations High 

Commissioner for Refugees - UNHCR) ako koordinátora OSN pre humanitárnu pomoc484 na 

Cypre.  

Bezpečnostná rada OSN v rezolúcii č. 361 z 30. 08. 1974 odsúhlasila ďalšie 

poskytovanie núdzovej humanitárnej pomoci pre všetkých obyvateľov ostrova, ktorí túto 

pomoc potrebovali. Odôvodňovala to tým, že jedným z popredných účelov OSN je 

poskytovať humanitárnu pomoc v situáciách, v akej sa v súčasnosti Cyprus nachádza.485  

UNFICYP v rámci humanitárnych úloh poskytovala nevyhnutné služby týkajúce sa 

sprostredkovania dodávok elektrickej energie a pitnej vody. Zriadením konferenčných 

priestorov, poskytovaním zdravotníckej záchrannej služby vrátane lekárskej evakuácie, 

dodávkami pošty, dôchodkových a sociálnych platieb uľahčovala normálne kontakty medzi 

gréckymi a tureckými Cyperčanmi. Hliadky UNFICYP pravidelne navštevovali tureckých 

Cyperčanov žijúcich v južnej časti ostrova, ktorým pomáhali udržiavať kontakt so svojimi 

príbuznými na severe. 

Dňa 13. 09. 1974 bola medzi obomi stranami uzavretá dohoda o výmene 

zadržiavaných chorých a zranených vojnových zajatcov.  Na jej základe došlo k výmene 116 

gréckych a 127 tureckých Cyperčanov, pri ktorej sily UNFICYP asistovali.486  

 

 

Obrázok 61 Výmena vojnových zajatcov (13. 09. 1974)
487
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Civilná polícia OSN (UNCIVPOL/UNPOL) udržiavala úzku spoluprácu s cyperskou 

políciou (CYPOL) a turecko-cyperskou políciou (Turkish Cypriot Police Element - TCPE). 

Táto sa týkala riešenia vnútorných záležitostí, ktoré prispievali k udržiavaniu práva 

a poriadku. Pomáhala pri vyšetrovaní zverstiev a obojstranného neľudského zaobchádzania 

s civilným obyvateľstvom, ku ktorému dochádzalo počas tureckej intervencie.  

 

 

Obrázok 62 Masový hrob tiel 86 tureckých Cyperčanov pri obci Maratha  

v obvode Famagusta (02.09.1974)
488

 

 

UNFICYP postupne odovzdávala realizáciu vybraných humanitárnych úloh cyperskej 

vláde a Medzinárodnému výboru Červeného kríža pôsobiaceho na Cypre. Jednalo sa najmä 

o dodávky zásob pre gréckych Cyperčanov žijúcich v severnej časti ostrova, väčšinou na 

polostrove Karpas.489 

V prvej polovici roka 1995 velenie UNFICYP uskutočnilo hodnotenie životných 

podmienok gréckych Cyperčanov žijúcich v severnej časti ostrova a tureckých Cyperčanov, 

ktorí žili v južnej časti. V júni 1995 informovalo vládu Cyperskej republiky a turecko-cyperské 
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 Zdroj: http://www.unmultimedia.org/photo/detail.jsp?id=147/147556&key=137&query=cyprus&sf= 
488
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autority o výsledku prieskumu, v ktorom vyslovilo znepokojenie. Prieskum konštatoval, že 

tureckí Cyperčania žijúci v južnej časti ostrova neboli vystavení reštriktívnemu 

zaobchádzaniu a mali rovnaké práva ako ostatní občania. Na druhej strane však bolo 

zistené, že sú často obeťami znevažovania, ktoré ovplyvňovalo ich normálny život.  

Prieskum životnej úrovne gréckych Cyperčanov žijúcich v severnej časti ostrova 

potvrdil, že tieto komunity boli objektmi veľmi prísnych obmedzení, ktoré sa týkali výkonu 

mnohých základných slobôd. Tieto reštrikcie takmer úplne ukončili existenciu grécko-

cyperskej komunity v severnej časti ostrova.490 Velenie UNFICYP prerokovalo tieto otázky 

s predstaviteľmi oboch strán a odporúčalo realizáciu niekoľkých obojstranných nápravných 

opatrení, ktoré však boli splnené len čiastočne. 

Programy pre podporu vysídlených osôb boli prevádzkované až do roku 1998. Vysoký 

komisár OSN pre utečencov (UNHCR) bol na žiadosť cyperskej vlády, súbežne s riadením 

uvedených programov, taktiež zodpovedný za posudzovanie žiadostí o priznanie postavenia 

utečenca. Pomáhal vláde v rozvoji vnútroštátnych právnych predpisov a postupov na 

posudzovanie žiadostí o azyl. 

 

6.3  Reštrukturalizácia UNFICYP (1974 – 2004) 

Misia UNFICYP spočiatku pozostávala z kontingentov mierových síl Austrálie, 

Rakúska, Dánska, Fínska, Kanady, Švédska, Írska, Nového Zélandu a Veľkej Británie. 

V priebehu svojej dlhej histórie však bola predmetom rôznych reorganizačných 

a dislokačných úprav. Tieto boli realizované v dôsledku čiastočného alebo úplného stiahnutia 

jednotlivých kontingentov, ktoré bolo spravidla zapríčinené ich nedostatočným financovaním. 

Väčšina nákladov vojenských kontingentov jednotlivých krajín súvisiacich s misiou 

UNFICYP bola od jej spustenia hradená vysielajúcimi vládami. OSN bola zodpovedná len za 

prevádzkové náklady na administratívnu a logistickú podporu (stravu, pohonné hmoty, 

prenájom vozidiel, údržbu priestorov a pod.). Iné mimoriadne náklady boli prispievajúcim 

vládam refundované na základe samostatných dohôd uzavretých s OSN. Tieto náklady mohli 

byť zaangažovaným vládam vyplatené len z dobrovoľných príspevkov OSN, ktoré boli prijaté 

práve za týmto účelom. Dobrovoľné príspevky však nepredstavovali požadovaný objem 

finančných zdrojov, a preto boli tieto mimoriadne náklady prispievajúcich krajín vyplácané len 

do decembra 1981.  

Generálny tajomník OSN opakovane vyjadril svoje hlboké znepokojenie nad 

zhoršujúcou sa finančnou situáciou misie UNFICYP. Navrhol, že najlepší spôsob, ako 
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financovať UNFICYP je úhrada z vymeraných povinných príspevkov jednotlivých členských 

krajín OSN.491 

V októbri 1977 po viac ako 13 rokoch služby, v dôsledku zlej finančnej situácie 

UNFICYP, došlo k stiahnutiu fínskeho kontingentu. Po konzultácii s fínskou vládou 

a dotknutými stranami generálny tajomník rozhodol, že odchádzajúci kontingent nebude 

nahradený inou jednotkou OSN. V tejto súvislosti došlo k čiastočnému prerozdeleniu 

priestorov zodpovednosti tak, aby vzniknutá medzera v oblasti medzinárodného letiska 

v Nikózii bola obsadená inými jednotkami.492 

 

 

Obrázok 63 Rozmiestnenie veliacich kontingentov mierových síl UNFICYP v roku 1985
493

 

 

Vo februári 1987 švédska vláda informovala generálneho tajomníka o rozhodnutí, že 

pokiaľ nedôjde k zmene financovania, do konca roka tiež stiahnu svoj kontingent. Následné 

odvolanie švédskeho kontingentu vyústilo k významnému prispôsobeniu rozmiestnenia síl 

UNFICYP.  

Priestor operácie bol z pôvodných šiestich sektorov (Sektor 1, Sektor 2, Sektor 4, 

Sektor 5, Sektor 6 a UNPA) rozdelený do štyroch sektorov. Sektor 1 bol obsadený dánskym 

kontingentom, Sektor 2 britským, Sektor 3 kanadským a Sektor 4 rakúskym kontingentom. 
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Tým, že Rakúsko a Kanada rozšírili svoje kontingenty po odchode švédskych síl, v celkovom 

počte personálu UNFICYP to predstavovalo pokles iba o 206 príslušníkov. 

 

Obrázok 64 Rozmiestnenie veliacich kontingentov mierových síl UNFICYP do roku 1992
494

 

 

V roku 1992, vzhľadom na zhoršujúcu sa finančnú situáciu nasadených síl UNFICYP 

a frustráciu z nedostačujúceho pokroku smerom k trvalému politickému riešeniu cyperského 

problému, sa niektoré prispievajúce vlády rozhodli prehodnotiť účasť svojich kontingentov 

v misii.  

Generálny tajomník vo svojej správe z mája 1992 o činnosti UNFICYP apeloval na 

potrebu konzultácie s prispievajúcimi krajinami. Tieto by sa týkali zámerov jednotlivých vlád 

v zapojení ich vojenských síl, vrátane načasovania zníženia alebo úplného stiahnutia ich 

kontingentov. Mali slúžiť na posúdenie eventuálnych budúcich možností misie UNFICYP. 

Dňa 21. 09. 1992 generálny tajomník informoval Bezpečnostnú radu, že prispievajúce vlády 

predložili legitímne stanoviská o svojom zámere znížiť záväzky svojich kontingentov. 

Následne načrtol plán pre možnú reštrukturalizáciu misie UNFICYP.495 

V priebehu roka 1992 odchodom dánskeho (323 príslušníkov), časti britského (198 

príslušníkov), rakúskeho (63 príslušníkov) a kanadského (61 príslušníkov) kontingentu došlo 

k významnému zníženiu počtu personálu misie UNFICYP. Ten poklesol o 28 % čo 

znamenalo výsledný stav 1 513 príslušníkov. Generálny tajomník vo svojej správe uviedol, 
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že toto zníženie si vyžaduje zásadnú reorganizáciu UNFICYP, ktorá sa podpíše aj na 

operačnej spôsobilosti misie. Počet sektorov bol redukovaný zo štyroch na tri, v čoho 

dôsledku Sektor 1 zanikol.  

Nové hranice Sektoru 2, pokrytého britským kontingentom, zahŕňali priestor od Kokkiny 

na západnom pobreží až po medzinárodné letisko v Nikózii. Sektor 3, pokrytý kanadským 

kontingentom, pokračoval až po Athienou. Sektor 4, pokrytý rakúskym kontingentom, sa 

rozprestieral od Athienou až po Dheriniu na východnom pobreží.  

V dôsledku redukcie síl jednotky UNFICYP pokrývali čiary zastavenia paľby 

znepriatelených síl v menšej hustote ako predtým. Mandát misie však zostal nezmenený, 

pretože plnené úlohy boli v zásade rovnaké.  

Veliteľ síl UNFICYP (FC) kompenzoval redukciu síl reorganizáciou počtu permanentne 

obsadených pozorovacích stanovíšť z 54 na 39. Väčší dôraz bol kladený na mobilné 

hliadkovanie. „Novou“ hlavnou úlohou bolo sledovanie rozmiestnenia znepriatelených síl na 

čiarach zastavenia paľby, kontrola dodržiavania prímeria a vojenského „status quo“. Plnenie 

vybraných humanitárnych úloh odovzdal silovým zložkám na obidvoch stranách. Tieto 

vynútené operačné a organizačné úpravy boli zavedené dňom 16. 12. 1992. 

Generálny tajomník v predloženej správe uviedol, že ďalšie odchody oznámila Kanada 

a Veľká Británia, čím dôjde k zníženiu síl z 1 513 na 850 príslušníkov. Konštatoval, že pokiaľ 

nedôjde k náprave, misia UNFICYP v júni 1993 prestane byť spôsobilá plniť stanovené 

úlohy. Apeloval na Bezpečnostnú radu, že ďalšia funkčnosť misie závisí od spôsobu jej 

financovania. Zdôraznil, že misia už nemôže byť financovaná z dobrovoľných príspevkov, 

ale z vymeraných povinných príspevkov členských štátov.496 

Bezpečnostná rada OSN vo svojom uznesení č. 831 z 27. 05. 1993 rozhodla, že 

náklady, ktoré boli kryté z dobrovoľných príspevkov by mali byť považované za výdavky 

OSN. Účinnosť tohto uznesenia limitovala následným predĺžením mandátu misie alebo dňom 

15. 06. 1993. Rada tiež rozhodla, že UNFICYP je z finančných dôvodov nutné 

reštrukturalizovať do troch peších práporov.  

Aby bola zachovaná účinná kontrola nárazníkovej zóny, každý prápor by mal mať 

minimálne 350 príslušníkov. Do štruktúry UNFICYP boli doplnení vojenskí pozorovatelia, 

ktorých úlohy zahŕňali realizáciu prieskumných, vyjednávacích (styčných) a vybraných 

humanitárnych aktivít. Výkon týchto funkcií však bol v roku 1994 prerušený.497 

V júni 1993 bol stiahnutý kanadský kontingent, čoho výsledkom bolo, že v období od 

júna do septembra 1993 veľkosť síl UNFICYP dočasne klesla pod 1000 príslušníkov. FC 
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UNFICYP zaviedol núdzový plán obsahujúci reorganizovanie síl UNFICYP do dvoch 

sektorov (Sektor 2 a Sektor 4), ktoré boli pokryté britským a rakúskym kontingentom.  

Rozhodnutím Bezpečnostnej rady OSN o zmene systému financovania sa situácia 

zmenila. Argentínska vláda ponúkla nasadenie 350 členného kontingentu, čím bolo dňom 08. 

10. 1993 obnovené rozloženie síl na tri sektory (s číslovaním Sektor 1, Sektor 2 a Sektor 4). 

Odchodom kanadského kontingentu Sektor 3 prestal existovať a tento priestor bol 

prerozdelený medzi Sektor 2 a Sektor 4.498 

 

 

Obrázok 65 Rozmiestnenie veliacich kontingentov mierových síl UNFICYP v roku 1997
499

 

 

K 31. 03. 1996 celkový počet uniformovaného personálu UNFICYP (vrátane civilnej 

polície OSN) predstavoval takmer 1 200 príslušníkov. Okrem toho misia UNFICYP zahŕňala 

360 civilných zamestnancov, z toho 42 z nich bolo regrutovaných medzinárodne a 318 

lokálne z ostrova. 
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Tabuľka 4 Počet príslušníkov UNFICYP k 31. 03. 1996 500 

Krajina Vojaci UNPOL 

Argentína 390 - 

Rakúsko 314 - 

Kanada 2 - 

Fínsko 2 - 

Maďarsko 39 - 

Írsko 30 15 

Veľká Británia 388 - 

Austrália - 20 

Celkom 1 165 35 

 

6.4  Nový koncept misie UNFICYP 

Prijatím rezolúcie Bezpečnostnej rady OSN č. 1568 v roku 2004 bol stanovený nový 

koncept misie „UNFICYP Force 860 Concept of Operation“. Na jeho základe bola 31. 01. 

2005 vykonaná redukcia počtov príslušníkov misie UNFICYP o 1/3. Zmeny v štruktúre 

mierovej misie UNFICYP sa premietli aj do systému plnenia operačných úloh, a to bez 

zmeny mandátu. Úloha misie UNFICYP zostala zameraná sa zabránenie opakovaniu bojov, 

udržiavanie stabilného prostredia a deeskaláciu vojenskej činnosti znepriatelených síl 

rozmiestnených pozdĺž nárazníkovej zóny. Dôraz bol a aj v súčasnosti je kladený na 

spoluprácu a sprostredkovanie, nie na plošné nasadenie mierových síl UNFICYP.501  

V zmysle uvedeného konceptu už nebolo možné obsadiť všetky pozorovacie 

stanovištia. Od tohto momentu bola kontrola nárazníkovej zóny a sledovanie dodržiavania 

status quo z roku 1974 realizované predovšetkým peším, bicyklovým, motorizovaným alebo 

vzdušným (vrtuľníkovým) hliadkovaním. Prispôsobenie operačných postupov realizovaných 

v súvislosti s novým konceptom misie sa ukázalo ako účinné. Sily UNFICYP boli a aj naďalej 

sú schopné vykonávať svoj mandát vo všetkých oblastiach.502 
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7  MIEROVÁ MISIA UNFICYP V SÚČASNOSTI 

 

V mierovej misii UNFICYP od jej vzniku v roku 1960 dodnes pôsobilo viac ako 150 000 

vojakov z necelej dvadsiatky prispievajúcich krajín. Počas tejto doby žiaľ prišlo o život 179 jej 

príslušníkov. UNFICYP počas 40-tich rokov prešla množstvom štrukturálnych úprav 

a dislokačných zmien. Posledným zásahom bolo prijatie nového konceptu misie „UNFICYP 

Force 860 Concept of Operation“. V jeho dôsledku došlo k ďalšej redukcii mierových síl, čo 

sa odzrkadlilo na samotnej štruktúre, rozmiestnení a systéme pôsobenia mierových síl 

UNFICYP.503  

 

7.1  Štruktúra misie UNFICYP v súčasnosti 

V mierovej misii UNFICYP k 31. 03. 2014 pôsobí personál z 13 krajín (Argentína, 

Rakúsko, Brazília, Kanada, Čile, Čína, Chorvátsko, Maďarsko, Paraguaj, Srbsko, Slovensko, 

Ukrajina a Veľká Británia). Celkovo je tvorená 1 145 pracovníkmi. Z tohto počtu je 996 

uniformovaného (vojenského a policajného) personálu a 149 civilných príslušníkov.504 Skladá 

sa zo štyroch komponentov:505 

1) Vojenská zložka  (The Military).  

2) Civilná polícia OSN (UNPOL).  

3) Odbor občianskych záležitostí (The Civil Affairs Branch). 

4) Administratíva (Administration).  

 

S cieľom maximalizovať internú spoluprácu jednotlivých komponentov UNFICYP bola 

vypracovaná koncepcia „troch pilierov“ (vojenská zložka, civilná polícia OSN a odbor 

občianskych záležitostí), ktoré sú vo všetkých aktivitách podporované administratívou. 

Najvyšším predstaviteľom misie UNFICYP, vedúcim predstaviteľom misie (Chief of 

Mission), je v súčasnosti Lisa M. Buttenheim z USA, ktorá zároveň pôsobí aj ako zvláštny 

predstaviteľ generálneho tajomníka OSN na Cypre (Special Representative). Veliteľom 

vojenskej zložky UNFICYP (FC) sa stala dňom 11. 08. 2014 generálmajorka Kristin Lund 

z Nórska.506 
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Obrázok 66 Generálmajorka Kristin Lund
507

 

 

7.1.1  Vojenská zložka 

V súčasnosti je v UNFICYP nasadených približne 850 vojakov rotujúcich 

v pravidelných ročných (resp. polročných) intervaloch. Najväčšími prispievateľmi vojenského 

personálu sú Argentína, Veľká Británia, Slovenská republika a Maďarská republika. 

Nárazníková zóna je naďalej rozdelená do troch sektorov, a to Sektor 1, Sektor 2 a Sektor 

4.508 

 

7.1.1.1  Sektor 1 

Sektor 1 pokrýva priestor nárazníkovej zóny dlhý približne 90 kilometrov. Rozprestiera 

sa od dediny Kokkina na západnom pobreží ostrova až po dedinu Mammari nachádzajúcu 

sa západne od Nikózie. Veliacou krajinou je od 16. 10. 1993 Argentína, ktorej kontingent 

spravidla rotuje každých šesť mesiacov.  

Veliteľstvo Sektoru 1 a veliteľská rota sú dislokované v kempe San Martin, ktorý sa 

nachádza v blízkosti obce Skouriotissa. Rota podpory je umiestnená v Kempe Roca, 

v blízkosti obce Xeros na severe. Dve strážne roty sú rozmiestnené na štyroch permanentne 

obsadených hliadkových základniach (Patrol Bases). Argentínsky kontingent personálne 

zabezpečuje aj vrtuľníkovú letku (UN Flight), niekoľkými vojakmi dopĺňa pohotovostnú 

záložnú jednotku UNFICYP (Mobile Force Reserve - MFR) a veliteľstvo UNFICYP.509 
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Tabuľka 5 Počty vojenského personálu UNFICYP v Sektore 1 k 30. 04. 2008510 

Krajina Počet príslušníkov 

Argentína 183 

Chile 14 

Paraguaj 14 

Brazília 1 

Celkom 212 

 

7.1.1.2  Sektor 2 

Sektor 2 je od roku 1993 po odchode kanadských mierových síl v zodpovednosti 

britského kontingentu. Priestor zodpovednosti predstavuje viac ako 30 kilometrov 

nárazníkovej zóny. Začína na východnom okraji obce Mammari a končí v obci Kaimakli 

východne od Nikózie. Sektor 2 je personálne obsadený výlučne britskými vojakmi 

v celkovom počte 183.  

Sektorové veliteľstvo, kasárne Wolseley, sa nachádza v nárazníkovej zóne neďaleko 

západného okraja benátskych múrov, ktoré obklopujú staré mesto Nikózie. Kedysi 

majestátny hotel Ledra Palace sa od roku 1974, na základe dohody s cyperskou vládou, stal 

základňou pre sily UNFICYP a dodnes sú tu umiestnené jednotky Sektoru 2. Príslušníci 

britského kontingentu pôsobia aj v MFR a taktiež vo veliteľstve UNFICYP.511 

 

7.1.1.3  Sektor 4 

Sektor 4 sa rozprestiera vo východnej časti ostrova s celkovou dĺžkou nárazníkovej 

zóny 65 km. Začína na východnom konci obce Kaimakli a končí v obci Dherinia na 

východnom pobreží ostrova. Veliacou krajinou je od roku 2001 Slovenská republika.  

Jej sektorové veliteľstvo, Kemp generála Štefánika (Camp General Stefanik - CGS) sa 

nachádza v meste Famagusta (viac v kapitole Ozbrojené sily Slovenskej republiky 

v UNFICYP).  
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Obrázok 67 Rozmiestnenie sektorov a veliteľstiev UNFICYP v súčasnosti
512

 

 

Tabuľka 6 Počty vojenského personálu UNFICYP v Sektore 4 k 06. 11. 2013513 

Krajina Počet príslušníkov 

Slovensko 96 

Maďarsko 57 

Srbsko 45 

Chorvátsko 2 

Ukrajina 2 

Celkom 202 

 

Kontingenty štvrtého sektoru taktiež poskytujú personál pre MFR a veliteľstvo 

UNFICYP.514 

 

7.1.1.4  Ďalšie vojenské prvky UNFICYP 

Vojenská zložka okrem síl pôsobiacich v jednotlivých sektoroch zahŕňa aj ďalšie 

jednotky, ktoré sú zväčša dislokované na veliteľstve UNFICYP v Nikózii a pôsobia 

v prospech všetkých sektorov. 
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Vrtuľníková letka 

Vrtuľníková letka UNFICYP (UN Flight) je tvorená 28 pilotmi z argentínskeho 

kontingentu. Je vybavená tromi vrtuľníkmi (typu Bell 212 a Hughes 500), ktorými 

zabezpečuje vzdušné hliadkovanie nárazníkovej zóny vo všetkých troch sektoroch. Taktiež 

poskytuje logistickú podporu UNFICYP a pomoc pri mimoriadnych udalostiach. Ako 

domovskú základňu využíva priestory medzinárodného letiska v Nikózii, ktoré bolo 

v dôsledku tureckej intervencie v roku 1974 pre civilný letecký sektor uzavreté.515 

 

Pohotovostná záložná jednotka UNFICYP 

Pohotovostná záložná jednotka UNFICYP (MFR) vznikla v roku 1997 

z predchádzajúcej jednotky stálej zálohy (Permanent Force Reserve). Predstavuje flexibilnú 

jednotku, ktorá je nasadzovaná v prípade výskytu mimoriadnych situácií v nárazníkovej 

zóne. Na tieto úlohy je vybavená špeciálnymi obrnenými vozidlami a materiálom na 

potláčanie demonštrácií. MFR zároveň poskytuje ochranu veliteľstva misie.516  

 

Tabuľka 7 Počty príslušníkov MFR k 30. 04. 2008517 

Krajina Počet príslušníkov 

Argentína 33 

Veľká Británia 55 

Slovensko 10 

Maďarsko 9 

Celkom 107 

 

Ženijná podpora 

Ženijná podpora UNFICYP sa skladá z viacerých podporných prvkov, ktoré sú riadené 

hlavným ženistom (Chief Engineer). Hlavnou úlohou je poskytovanie ženijnej podpory 

všetkým zložkám UNFICYP.518  

 

Vojenská polícia 

Jednotka vojenskej polície (Force Military Police Unit – FMPU) je taktiež 

mnohonárodná jednotka, ktorá je dislokovaná v UNPA v Nikózii. Hlavnou úlohou FMPU je 
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 UNFICYP. Other Key Units. 2014. 
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 UNFICYP. Other Key Units. 2014. 
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zabrániť, resp. odhaliť páchanie trestnej činnosti. Kontroluje dodržiavanie vojenských 

predpisov, poskytuje policajné poradenstvo a pomoc pri vyšetrovaní trestných činov 

spáchaných v nárazníkovej zóne, ktoré sa týkajú vojenského personálu.519  

 

Tabuľka 8 Počty príslušníkov FMPU k 30. 04. 2008520 

Krajina Počet príslušníkov 

Veľká Británia 7 

Argentína 6 

Slovensko 5 

Maďarsko 5 

Celkom 23 

 

Vojenskí pozorovatelia - styční dôstojníci 

Novou a veľmi dôležitou zložkou štruktúry mierovej misie UNFICYP sa po redukcii 

počtov od roku 2005 stali vojenskí pozorovatelia – styční dôstojníci (Military Observer Liaison 

Officers - MOLOs). V súčasnej dobe je v misii nasadených 28 styčných dôstojníkov, ktorí 

pôsobia vo všetkých troch sektoroch.521  

Hlavné úlohy MOLOs zahŕňajú:522 

- monitorovanie nárazníkovej zóny s dôrazom na aktivity znepriatelených síl na čiarach 

zastavenia paľby, 

- budovanie dôvery u znepriatelených síl udržiavaním permanentných kontaktov, 

zabezpečovaním a realizáciou stretnutí a vyjednávaní s veliteľmi týchto síl na 

všetkých úrovniach velenia (prostredníctvom ich styčných dôstojníkov), 

- nadväzovanie a udržiavanie kontaktov s miestnymi autoritami a civilnými 

predstaviteľmi samospráv s cieľom podporovať ekonomický rozvoj a využívanie 

nárazníkovej zóny v častiach, v ktorých sú povolené civilné aktivity. 

 

7.1.2  Civilná polícia OSN 

Civilná polícia OSN (UNPOL) sa stala súčasťou UNFICYP od 14. 04. 1964. Jej úlohou 

je prispievať k zachovaniu a obnoveniu práva a poriadku v nárazníkovej zóne, a tým 
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 Príručka pre príslušníkov mierovej operácie UNFICYP. 2014, s. 12. 
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podporovať vojenskú zložku a odbor občianskych záležitostí. UNPOL nenahrádza miestnu 

políciu, ale rozsah jej právomocí zahŕňa aj zatýkanie a zadržanie osôb. Je riadená starším 

policajným poradcom (Senior Police Advisor) a celkovo zahŕňa 66 policajtov z desiatich 

krajín a jedného civilného zamestnanca. Ústredie UNPOL je dislokované v priestore UNPA 

UNFICYP v Nikózii a osem policajných staníc je umiestnených v nárazníkovej zóne. Pätnásť 

policajtov UNPOL pri poskytovaní pomoci civilnému obyvateľstvu (pri návrate do normálnych 

podmienok) v nárazníkovej zóne priamo spolupracuje s odborom občianskych záležitostí 

UNFICYP.523 

 

Tabuľka 9 Počty príslušníkov UNPOL k 03. 04. 2013524 

Krajina Počet príslušníkov 

Austrália 15 

Bosna a Hercegovina 8 

Chorvátsko 4 

India 7 

Írsko 12 

Taliansko 4 

Čierna hora 4 

Srbsko 2 

Slovensko 2 

Ukrajina 8 

Celkom 66 

 

7.1.3  Odbor občianskych záležitostí  

Odbor občianskych záležitostí (The Civil Affairs Branch) bol založený v roku 1998 ako 

dôsledok neustáleho nárastu problémov civilného obyvateľstva týkajúcich sa aktivít 

v nárazníkovej zóne. V súčasnosti zahŕňa 9 civilných pracovníkov, 15 príslušníkov UNPOL   

a 2 vojenských zamestnancov. Úlohy tohto odboru, v zmysle mandátu „prispieť k návratu do 

normálnych podmienok" na ostrove sú rozdelené do troch oblastí:525 

1) Civilná oblasť. Riadenie využívania vybraných oblastí nárazníkovej zóny civilným 

obyvateľstvom na mierové (poľnohospodárske, chovateľské, komerčné) účely. Je 
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realizované prostredníctvom tímov občianskych záležitostí (Sector Civil Affairs 

Teams - SCATs), ktoré na túto činnosť vydávajú povolenia. 

2) Humanitárna oblasť. Poskytovanie humanitárnej pomoci obyvateľstvu na celom 

ostrove (poskytovanie humanitárnych dávok, zaisťovanie sociálnej starostlivosti, 

vzdelávacích a zdravotníckych potrieb). 

3) Spoločenská oblasť. Podporovanie zmierenia komunít prostredníctvom kultúrnych, 

športových a iných akcií, podpora pre zachovanie spoločného kultúrneho dedičstva, 

pomoc pri poskytovaní základných služieb pre obidve komunity prostredníctvom 

spolupráce na technickej úrovni a pod. 

 

7.2  Úlohy mierovej misie UNFICYP v súčasnosti 

V dôsledku tureckej intervencie v roku 1974 prijala Bezpečnostná rada OSN rad 

rezolúcií, ktorými rozšírila pôvodný mandát UNFICYP. Jeho rozšírenia sa týkali 

predovšetkým rozsahu aktivít mierových síl v záujme zachovania medzinárodného mieru 

a bezpečnosti. 

Úlohy zahŕňajú tri oblasti, ktorých cieľom je:526 

1. Zabrániť opakovaniu bojov. 

2. Prispieť k zachovaniu a obnoveniu práva a poriadku. 

3. Prispieť k návratu do normálnych podmienok. 

 

Vzhľadom na to, že cyperský problém stále nie je vyriešený, mandát UNFICYP sa 

neustále pravidelne predlžuje. Každých šesť mesiacov predkladá generálny tajomník správu 

Bezpečnostnej rade OSN o vývoji bezpečnostnej situácie na ostrove. 

 

7.2.1  Zabrániť opakovaniu bojov 

Hlavnou úlohou mierovej misie UNFICYP je zabrániť opakovaniu bojov. Táto zahŕňa 

kontrolu dodržiavania status quo na čiarach zastavenia paľby znepriatelených síl. Dosahuje 

sa plnením nasledovných aktivít:527 

1) Umiestňovaním jednotiek UNFICYP medzi znepriatelené sily. 

                                                 
526

 UNFICYP. UNFICYP Mandate. 2014. 
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 Príručka pre príslušníkov mierovej operácie UNFICYP. 2014, s. 11. 



166 

2) Neustálym 24 hodinovým monitorovaním priestoru rozmiestnenia znepriatelených síl 

na čiarach zastavenia paľby, ktoré je realizované prostredníctvom systému 

pozorovacích stanovíšť, pozemného a vzdušného prieskumu, za účelom: 

- sledovania dodržiavania dohôd o počte vojakov umiestnených na jednotlivých 

pozíciách znepriatelených síl, 

- kontroly dodržiavania zákazu pohybu a činnosti jednotiek znepriatelených síl 

pozdĺž čiar zastavenia paľby alebo vo vzdialenosti do 1 km od čiary zastavenia 

paľby do vnútrozemia, so zameraním najmä na neohlásené aktivity, 

cvičenia, výbuchy, alebo streľbu, 

- kontroly dodržiavania zákazu vylepšovania, posilňovania existujúcich alebo 

budovania nových pozícií vo vzdialenosti do 400 m od čiary zastavenia paľby, 

- monitorovania dodržiavania dohôd o zákaze preletov nad nárazníkovou zónou 

vojenskými alebo inými lietadlami. 

 

Hlavný dôraz je v súčasnosti položený na flexibilné mobilné, pešie a vzdušné 

(vrtuľníkové) hliadkovanie. Zníženie počtu mierových síl je kompenzované tzv. 

„koncentráciou mobility“. 

Rastúci počet incidentov na čiarach zastavenia paľby znepriatelených síl bol jedným zo 

stimulov, ktoré viedli k zvýšeniu variability systému hliadkovania. Cieľom týchto zmien bolo 

zvýšenie intenzity a zamedzenie pravidelnosti hliadkovania.  

Najčastejšie je využívané mobilné hliadkovanie vykonávané dvojčlennými hliadkami 

v trvaní 12 hodín (resp. 8 hodín). V závislosti od priestoru zodpovednosti najazdí jedna 

mobilná hliadka v uvedenom čase v priemere 120 km. Táto zmena bola implikovaná najmä 

po incidentoch, keď znepriatelené sily opakovane odmietali uznanie hraníc nárazníkovej 

zóny, najmä v oblastiach Louroujina Pocket, Athienou a Karavous Pass, nachádzajúcich sa 

východne od Nikózie.528 

Sily UNFICYP denno-denne udržiavajú kontakt so znepriatelenými silami na všetkých 

úrovniach, aby sa zabránilo eskalácii napätia. Ročne je zaznamenaných v priemere 1 000 

incidentov v rozsahu od verbálnych útokov až po neoprávnené použitie strelných zbraní.529 

Reakcia UNFICYP pri narušení prímeria a vojenského status quo závisí od povahy 

incidentu. Môže zahŕňať písomné protesty, ale aj nasadenie pohotovostných síl UNFICYP.  

                                                 
528
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Významnou úlohou misie UNFICYP je zabezpečovať územnú integritu nárazníkovej 

zóny. Nárazníková zóna bola silami UNFICYP vytvorená za účelom oddeliť znepriatelené 

vojenské sily. Zaistením jej integrity sa predchádza stupňovaniu napätia, vypuknutiu 

demonštrácií530, a tým zamedzeniu obnovy ozbrojeného konfliktu. Kontrola nárazníkovej 

zóny sa dosahuje realizáciou pozorovania a hliadkovania s cieľom: 

1) Zabezpečiť neporušenosť jej hraníc počas tzv. „hlavného obdobia demonštrácií”.531 

2) Zamedziť vstup, resp. činnosť miestnych poľovníkov v nárazníkovej zóne počas tzv. 

„poľovníckej sezóny“532 (Hunting Season). 

 

   

Obrázok 68 Nácvik potláčania demonštrácií
533

 

 

   

Obrázok 69 Príslušníci UNFICYP počas tzv. „poľovníckej sezóny“
534
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tureckými jednotkami usmrtený grécky Cyperčan Tasos Isaac a o pár dní neskôr aj Solomos 
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 Grécko-cyperskí poľovníci v období tzv. „poľovníckej sezóny“ lovia vtáctvo a počas týchto aktivít 
často neoprávnene vstupujú aj do nárazníkovej zóny.  
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7.2.2  Prispieť k zachovaniu a obnoveniu práva a poriadku 

S cieľom prispieť k zachovaniu a obnoveniu práva a poriadku sú niektoré oblasti 

nárazníkovej zóny sprístupnené. Tieto špeciálne oblasti, nazývané ako „Oblasti pre civilné 

využitie“ (Civil Use Areas), sú spravidla využívané na poľnohospodárske a chovateľské 

účely. Civilné obyvateľstvo môže do vybraných oblastí vstupovať bez obmedzení, do iných 

najmä citlivých oblastí si vstup aj v súčasnosti vyžaduje zvláštne povolenie od UNFICYP.535  

Aby bolo možné organizovať civilné činnosti v nárazníkovej zóne, UNFICYP posudzuje 

a vydáva štyri druhy povolení: pre stavebníctvo, poľnohospodárstvo, výrobnú činnosť a vstup 

do nárazníkovej zóny. Povolenia majú časovo obmedzenú platnosť. Aktivity v nárazníkovej 

zóne realizované bez platného povolenia sú silami UNFICYP okamžite zamedzené.536 

Jedným z dôvodov prečo UNFICYP reguluje plné využitie nárazníkovej zóny je fakt, že 

aj v súčasnosti sa v niektorých priestoroch stále nachádzajú mínové polia. Tie boli 

vybudované znepriatelenými vojenskými silami v roku 1974 za účelom opevniť dosiahnuté 

čiary zastavenia paľby. Zaistenie bezpečnosti v tejto súvislosti je prioritnou operačnou úlohou 

UNFICYP.  

 

 

Obrázok 70 Leták UNFICYP upozorňujúci na mínové nebezpečenstvo
537
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Uplatňovanie vlastníckych práv k majetku v nárazníkovej zóne je mierovými silami 

umožnené len pri dodržaní bezpečnostných pravidiel UNFICYP. Jedným z pravidiel je 

absolvovanie bezpečnostných školení o pozemných mínach, ktoré sú uchádzači povinní 

absolvovať pri podaní žiadostí o povolenie vlastnej činnosti v nárazníkovej zóne. Držiteľom 

povolení, ktorí opakovane porušia nariadenia týkajúce sa vstupu do nebezpečných oblastí, 

sú tieto povolenia odobrané. UNFICYP nenesie žiadnu zodpovednosť za zranenie osôb 

a zvierat alebo poškodenie zariadení využívaných pri činnosti v nárazníkovej zóne.538  

UNFICYP sa angažuje aj v projektoch odmínovania nárazníkovej zóny. V období od 

konca roka 2004 do začiatku roka 2011 sa tímy pyrotechnikov (United Nation Mine Action 

Centre on Cyprus - UNMACC) podieľali na odmínovaní nárazníkovej zóny. Počas tejto 

činnosti zneškodnili viac ako 25 000 mín. Bezpečnostná rada OSN v uznesení č. 2135 z 30. 

01. 2014 opakovane znepriateleným stranám adresovala svoju výzvu na sprístupnenie 

zamínovaných oblastí nachádzajúcich sa mimo nárazníkovej zóny a zároveň na predĺženie 

termínu odmínovacích prác v týchto priestoroch.539 

 

 

Obrázok 71 Odmínovanie nárazníkovej zóny
540

 

 

V nárazníkovej zóne sa nachádza aj niekoľko obývaných obcí, kde žije viac ako 10 000 

Cyperčanov. Napríklad v jej východnej časti sa nachádza obec Pyla, ktorá predstavuje jedinú 

zmiešanú obec na ostrove, kde bok po boku žije grécko-cyperské a turecko-cyperské 
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obyvateľstvo. Vo východnej časti ostrova je nárazníková zóna prerušená britským výsostným 

územím (ESBA Dhekelia). Ďalšou oblasťou, ktorá nie je pod úplnou kontrolou UNFICYP je 

mestská časť Varosha, ktorá sa nachádza na južnom okraji mesta Famagusta. Ostatné 

plochy nárazníkovej zóny sú z veľkej časti nedotknuté ľudskou činnosťou. Množstvo 

roztrúsených zvyškov starých dedín, priemyselných priestorov, obchodov a ďalších stavieb 

pripomína ako obyvatelia ostrova kedysi žili. V Nikózii je v podzemných garážach 

umiestnených množstvo „nových" vozidiel, ktoré v nich nehybne parkujú od roku 1974.541  

V súvislosti so sprístupnením nárazníkovej zóny civilnému obyvateľstvu je zo strany 

UNFICYP uskutočňovaných množstvo aktivít najmä prostredníctvom civilnej polície OSN 

(UNPOL). 

Sú zamerané hlavne na:542 

1) Vyšetrovanie incidentov spáchaných civilným obyvateľstvom v nárazníkovej zóne. 

2) Poskytovanie podpory jednotkám UNFICYP pre zachovanie verejného poriadku 

počas demonštrácií a nepokojov vo vnútri a priľahlých oblastiach nárazníkovej 

zóny. 

3) Riešenie občianskoprávnych sporov medzi obyvateľmi obidvoch komunít 

v nárazníkovej zóne. 

4) Udržiavanie práva a poriadku v zmiešanej obci Pyla. 

5) Monitorovanie oprávnenosti vstupu civilného obyvateľstva do nárazníkovej zóny. 

6) Monitorovanie hraničných priechodov medzi severnou a južnou časťou ostrova. 

7) Kontrola povolení pracovných aktivít v nárazníkovej zóne. 

8) Vyšetrovanie nelegálnych skládok odpadu v nárazníkovej zóne. 

9) Prevenciu lovu a odchytu vtáctva v nárazníkovej zóne. 

10) Vyšetrovanie nelegálneho prisťahovalectva. 

11) Udržiavanie spolupráce s miestnou správou v severnej a južnej časti ostrova. 

12) Napomáhanie Cyperskej polícii (CYPOL) a Turecko-cyperskej polícii (TCPE) pri 

vyšetrovaní incidentov v nárazníkovej zóne. 
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7.2.3  Prispieť k návratu do normálnych podmienok 

Špeciálnou úlohou osobitného poradcu generálneho tajomníka OSN (Special Adviser) 

je vykonávanie sprostredkovateľských služieb, tzv. „Good Offices“. Jeho úlohou je 

poskytovať podporu a uľahčiť proces vyjednávania medzi predstaviteľmi gréckych 

a tureckých Cyperčanov s cieľom dosiahnuť konečné vyriešenie cyperského problému. Za 

účelom poskytovania priamej podpory pre rokovania bol zriadený Úrad osobitného poradcu, 

ktorý je tvorený politickými odborníkmi.543 

Zvláštny predstaviteľ generálneho tajomníka OSN na Cypre (Special Representative) 

resp. vedúci misie UNFICYP (Chief of Mission) pôsobí aj ako zástupca osobitného poradcu 

generálneho tajomníka OSN (Deputy Special Adviser). UNFICYP pri rokovaniach zohráva 

dôležitú úlohu pri podpore mierového procesu tým, že zaisťuje stabilné prostredie 

umožňujúce proces vyjednávania.544 

 

Od roku 1974 ubehli už desiatky rokov. Jednotliví po sebe nastupujúci generálni 

tajomníci OSN a ich zvláštni predstavitelia na Cypre sa desaťročia snažili nájsť recept 

prijateľný pre obidve strany. Od udalostí z leta roku 1974 bola situácia na Cypre až na 

sporadické konfrontácie vo všeobecnosti stabilizovaná. Znepriatelené strany spravidla 

rešpektovali prímerie a vojenský status quo. Napriek tomu existujú vyjadrenia predstaviteľov 

OSN, že „pokračujúce ticho by nemalo zakryť skutočnosť, že na Cypre existuje iba prímerie, 

nie mier“. Bezpečnostná rada vyhlasovala, že pretrvávajúci status quo nepredstavuje 

prijateľné finálne riešenie. Absentujúci progres smerujúci k zmiereniu znepriatelených strán 

zapríčiňuje najmä celková situácia, ktorá sa aj naďalej vyznačuje nepredvídaným napätím 

generovaným jednak udalosťami v rámci ostrova, ale aj mimo neho.545 

                                                 
543

 UNFICYP. About the Good Offices. 2014. 
544

 UNFICYP. Secretary General's Good Offices Mission. 2014. 
545

 UNFICYP. Secretary General's Good Offices Mission. 2014. 
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8  SÚČASNÁ VOJENSKÁ PRÍTOMNOSŤ NA OSTROVE 

 

V súčasnosti sa na ostrove okrem mierových síl OSN UNFICYP nachádzajú aj 

ozbrojené sily Cyperskej republiky, TRNC, Turecka, Grécka a Veľkej Británie. 

 

8.1  Vojenský potenciál Cyperskej republiky 

Cyperská republika má na ostrove dislokovaných približne 12 000 vojakov Cyperskej 

Národnej gardy, z toho asi 1 300 profesionálnych vojakov. Do služby môže byť povolaných 

ďalších asi 75 000 príslušníkov v zálohe. Základná vojenská služba trvá 25 mesiacov. 

Cyperská republika vydáva na obranu ročne 3,8 % HDP.546  

Cyperská Národná garda pozostáva z pozemných síl, námorníctva, letectva 

a špeciálnych síl. Pozemné sily sú tvorené rôznymi zložkami na úrovni divízií, brigád 

a peších plukov (regimentov).547  

V jej výzbroji je 82 tankov typu T-80U a 52 typu AMX-30B2, 517 bojových vozidiel 

pechoty a obrnených transportérov (z toho 43 ks BVP-3), 132 delostreleckých prostriedkov 

(typu ZUZANA, MK F3 a iné).  

Námorníctvo obsahuje vojenské loďstvo (4 hliadkové pobrežné člny, 2 útočné lode, 3 

logistické lode), pobrežnú raketovú batériu, pobrežné radary a špeciálne námorné sily tzv. 

„OYK“ (grécky Omada Ipovrixion Katastrofon - Ομάδα Υποβρυχίων Καταστροφών).548  

Vzdušný komponent zahŕňa protitankovú vrtuľníkovú letku (4 ks SA-342L Gazelle a 2 

ks Bell-206L-3s), bojovú vrtuľníkovú letku (11 ks Mi-35, 1 ks PC-9 a 1 ks BN2B-21), 

viacúčelovú vrtuľníkovú letku (3 ks AW-139s), letku UAV a prostriedky protivzdušnej obrany 

(9M330 TOR, 9K37 BUK, Matra Mistral a iné).  

Špeciálne sily sú rozdelené do troch skupín tzv. „LOK“ (grécky Lochoi Oreinōn 

Katadromōn - Λόχοι Ορεινών Καταδρομών - ΛΟΚ), ktorých vojaci sú označení ako “Raiders“ 

(grécky Katadromeas resp. Katadromeis - Kαταδρομέας resp. Kαταδρομείς).549  

Zálohy tvorí 6 ľahkých peších brigád, kde každá obsahuje 3 pešie prápory. Výzbroj 

Cyperskej Národnej gardy je v prevažnej miere ruskej, francúzskej a brazílskej výroby.550 

 

                                                 
546

 Príručka pre príslušníkov mierovej operácie UNFICYP. 2014, s. 9. 
547

 The National Guard. 2014. 
548

 OYK sú predurčené na realizáciu demolácií pod vodnou hladinou. 
549

 Príslušníci špeciálnych síl Raiders nosia zelené barety. 
550

 The National Guard. 2014. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Tor_missile_system
http://en.wikipedia.org/wiki/Buk_missile_system
http://en.wikipedia.org/wiki/Mistral_%28missile%29
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8.2  Vojenský potenciál Grécka na ostrove 

Grécko má v južnej časti ostrova dislokovaný kontingent Helénskych síl na Cypre – 

ELDYK, ktorý obsahuje približne 950 vojakov. Oficiálne nie je súčasťou ozbrojených zložiek 

Cyperskej republiky. Veliteľstvo ELDYK (Camp Major Sotirios Staurianakos) sa nachádza 

v blízkosti Nikózie. Tento grécky pluk (regiment) predovšetkým slúži na zabezpečenie 

výcviku a na podporu Cyperskej Národnej gardy, s ktorou sa zúčastňuje mnohých 

vojenských cvičení.  

Jeho výzbroj tvorí 61 tankov, 92 obrnených transportérov a 24 delostreleckých 

prostriedkov. Motto síl ELDYK pochádza z diela starovekého gréckeho historika Herodota 

z názvom Urania: "rovnaký pôvod a spoločný jazyk a spoločné náboženstvo a spoločné 

tradície". Príslušníci ELDYK sú grécki občania, ktorí sú po absolvovaní základného výcviku 

v Gréckej Národnej garde v Grécku, vybraní a vyslaní na Cyprus. Sú prezývaní ako 

„Eldykarios“ (Ελδυκάριος), nosia uniformy gréckej armády s ramennými výšivkami 

obsahujúcimi slovo "ΕΛΔΥΚ". Táto prezývka im ostáva aj po ukončení služby na ostrove 

a návrate späť do Grécka. Eldykarios dostávajú za službu na Cypre čestné vyznamenanie.551 

 

                                     

Obrázok 72 Znak Cyperskej Národnej gardy
552

 a ELDYK
553

 

 

8.3  Vojenský potenciál Tureckej republiky severného Cypru 

TRNC predstavuje jednu z najhustejšie militarizovaných oblastí na svete. Turecko-

cyperské bezpečnostné sily (Turkish Cypriot Security Forces - TCSF)554 tvoria hlavné 

ozbrojené sily štátu. Od roku 2009 zahŕňajú 9 000 príslušníkov555 prevažne z odvedených 

tureckých Cyperčanov vo veku 18 až 40 rokov. Dodatočne môže byť povolaných ďalších 26 

000 vojakov v zálohe vo veku do 50 rokov. Základná vojenská služba trvá 8 - 15 mesiacov.  

                                                 
551

 Príručka pre príslušníkov mierovej operácie UNFICYP. 2013, s. 9. 
552

 Zdroj: http://www.army.gov.cy/?cat=1 
553

 Zdroj: http://koukfamily.blogspot.sk/2013/02/blog-post_4452.html 
554

 TCSF boli vytvorené v roku 1975 (iné zdroje uvádzajú v roku 1976) z pôvodnej polovojenskej 
organizácie Mudžahedíni.  

555
 Iné zdroje uvádzajú 5 000 aktívnych príslušníkov. 
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Veliteľstvo TCSF je označované ako Security Forces Command (turecky Güvenlik 

Kuvvetleri Komutanlığı - GKK). Veliteľom TCSF je brigádny generál tureckých ozbrojených 

síl. V štruktúre TCSF sa nachádza množstvo tureckých dôstojníkov.  

Hlavnou úlohou TCSF je zachovanie vnútornej bezpečnosti a ochrana hraníc TRNC. 

TCSF predstavujú ľahko ozbrojené vojenské sily, ktoré sú silne závislé na tureckých 

spojencoch z pevniny (vrátane finančných zdrojov). TCSF sú organizované do 15 peších 

práporov v dvoch brigádach. Vojaci sú vyzbrojení ľahkými zbraňami a delostreleckými 

prostriedkami.556  

 

8.4  Vojenský potenciál Turecka na ostrove 

Na území TRNC sa od udalostí v roku 1974 nachádzajú aj zložky tureckých 

ozbrojených síl, ktoré sú označené ako Cypersko-turecké mierové sily (Cyprus Turkish 

Peace Force – CTPF, turecky Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri – KTBK, iné zdroje uvádzajú 

Turkish Mainland Army - TMA). Turecké úrady deklarujú, že z pôvodných 40 000 vojakov je 

po redukcii v roku 1990 na ostrove dislokovaných 17 500 tureckých vojakov. Podľa odhadov 

OSN ich počet dosahuje 30 000 až 42 500. Ďalšie posilnenie tureckých síl na strove môže 

byť v prípade potreby vykonané v priebehu niekoľkých hodín.557 

CTPF sú súčasťou 4. armády (Egejskej armády) so sídlom v tureckom Izmire. Veliteľ 

CTPF je priamo podriadený tureckému generálneho štábu v Ankare. CTPF sú zodpovedné 

za bezpečnosť TRNC, ale nezasahujú do politických záležitostí. Ich hlavnou úlohou je 

zachovať bezpečnosť tureckej komunity na Cypre, brániť hranice stanovené v roku 1974 

a pomáhať pri výcviku príslušníkov TCSF. Spravidla sú nasadené pozdĺž Zelenej línie, najmä 

v citlivých oblastiach.558  

CTPF sú tvorené dvomi mechanizovanými divíziami, plukom špeciálnych síl, 

delostreleckým plukom, námornými silami a ďalšími jednotkami. Vo výzbroji majú 296 tankov 

(M48A5T1 a T2 Patton), 677 obrnených bojových vozidiel a obrnených transportérov 

(M113A1, M106/NUROL a iné), 108 samohybných húfnic (M-110A2 203 mm, M44T 155 mm 

a M52T 155 mm), 8 raketometov (T-122), 96 ťahaných húfnic (M-115 203 mm, M-59 155 mm 

a iné), 609 protitankových systémov (TOW, MILAN, KONKURZ a iné), 299 systémov 

protivzdušnej obrany (RHIMENTAL/GAI DOI 20 mm, STINGER/REDEY a iné), 10 vojnových 

lodí a 2 viacúčelové vrtuľníky (Cougar AS-532).559 

                                                 
556

 Military of Cyprus.  
557

 Cyprus Forces in the Turkish-Administered Area. 1991. 
558

 Cyprus Forces in the Turkish-Administered Area. 1991. 
559

 Letter dated 21 February 2007 from the Permanent Representative of Cyprus ... 2012. 

http://en.wikipedia.org/wiki/M48_Patton
http://en.wikipedia.org/wiki/M113A1
http://en.wikipedia.org/wiki/M110_howitzer
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Obrázok 73 Znak TCSF (GKK)
560

 a CTPF (KTBK)
561

 

 

Turecko v roku 2005 ukončilo reštrukturalizačný program, ktorý bol založený na 

prezbrojení, modernizácii vojenskej výstroje a ďalšom rozširovaní svojich síl na ostrove.  

 

8.5  Vojenský potenciál Veľkej Británie na ostrove 

Britské sily na Cypre (British Forces Cyprus - BFC) sú britské ozbrojené sily 

rozmiestnené v britských výsostných územiach Dhekelia a Akrotiri na ostrove. Sú tvorené 

príslušníkmi troch zložiek: z Kráľovského námorníctva, Britskej armády a Kráľovského 

letectva (Royal Air Force - RAF).  

 

 

Obrázok 74 Znak BFC
562

 

 

Výsostné územie Akrotiri a Dhekelia563 sa skladá z dvoch oblastí. Oblasť Akrotiri564 

zahŕňa dve hlavné základne RAF Akrotiri, kasárne Episkopi a všetky časti obvodu Akrotiri. 

                                                 
560

 Zdroj: http://www.mucahit.net/ 
561

 Zdroj: http://seeklogo.com/images/K/KTBK_KOMUTANLIGI-logo-50BFDDDECB-seeklogo.com.gif 
562

 Zdroj: http://en.wikipedia.org/wiki/File:MinistryofDefence.svg 
563

 Výsostné územie Akrotiri a Dhekelia (grécky Akrotiri kai Dhekeleia - Ακρωτήρι και Δεκέλεια; turecky 
Ağrotur ve Dikelya), je od roku 1960 na základe Zmluvy o nezávislosti britské zámorské územie na 
Cypre. 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/12/MinistryofDefence.svg
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Druhá oblasť Dhekelia565 obsahuje základňu v Ayios Nikolaos a časti dvanástich vidieckych 

oblastí. 

 

   

Obrázok 75 Výsostné územie Akrotiri
566

 a Dhekelia
567

 

 

Od roku 1960 mala Veľká Británia vo svojich výsostných územiach Akrotiri a Dhekelia 

dislokovaných 10 000 vojakov Britskej armády a RAF. Tieto sily predstavovali dve letky 

bombardérov a neskôr aj bojové lietadlá. Britské základne slúžili na výcvik RAF 

a pozemných jednotiek,568 zároveň predstavovali predmostie Veľkej Británie k južnej Ázii 

a k Ďalekému východu.  

Základne poskytovali podporu pre sily UNFICYP v podobe poskytovania dielenských 

priestorov pre údržbu a opravy zariadení a príslušenstva UNFICYP. Počas udalostí v roku 

1974 základňa Dhekelia poskytovala útočisko pre utekajúce grécko-cyperské obyvateľstvo. 

Vo výsostnom území Akrotiri bol vybudovaný stanový utečenecký tábor „Happy Valley" 

(súčasť kasární Episkopi), v ktorom bolo až do roku 1975 umiestnené turecko-cyperské 

obyvateľstvo pochádzajúce z oblasti Limassol.  

Ich najdôležitejšou funkciou však bola realizácia elektronického prieskumu, 

zhromažďovanie spravodajských informácií a zaistenie prenosu komunikačných dát. 

                                                                                                                                                         
564

 Označované ako WSBA (Western Sovereign Base Area). 
565

 Označované ako ESBA (Eastern Sovereign Base Area). 
566

 Zdroj: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/be/CIA-Akrotiri.png 
567

 Zdroj: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/93/CIA-Dhekelia.png 
568

 Výcvik britských síl prebiehal, so súhlasom cyperskej vlády, aj v pohorí Troodos. 
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Základne taktiež poskytovali logistickú podporu pre mierové operácie USA na Blízkom 

východe a pre mnohonárodné sily vyslané do Libanonu v roku 1982. Od začiatku roku 1970 

využívali základňu Akrotiri prieskumné lietadlá U-2, ktoré boli nasadené na sledovanie 

dodržiavania prímeria na Sinaji po Šesťdňovej vojne.569  

Od roku 1990 bolo vo výsostných oblastiach umiestnených asi 4 000 britských vojakov 

a približne rovnaký počet rodinných príslušníkov. Britské sily pozostávali z jedného pešieho 

práporu, dvoch ďalších peších rôt a jednej prieskumnej letky zahŕňajúcej 6 vrtuľníkov typu 

Gazelle, ktoré vykonávali podporné aktivity aj pre UNFICYP. RAF mala na základniach letku 

piatich vrtuľníkov typu Wessex.570  

Britské výsostné územie v súčasnosti zohráva dôležitú úlohu ako stredisko získavania 

spravodajských informácií Veľkej Británie (Signals Intelligence – SIGINT) v Stredomorí a na 

Blízkom východe. Základne umožňujú udržiavať stálu vojenskú prítomnosť na strategickom 

mieste vo východnej časti Stredozemného mora. Môžu byť použité ako predsunutá základňa 

pre celý rad vojenských a humanitárnych operácií.571 

Na britských základniach je v súčasnosti rozmiestnených 3 300 až 3 500 vojakov572 

BFC, ktorí nie sú súčasťou britského kontingentu UNFICYP. Tieto sily pozostávajú 

z veliteľstva, 2 ľahkých peších práporov573 rotujúcich každé dva roky (zároveň tvoria rezervu 

pre britské sily nasadené v Afganistane), 2 vrtuľníkových letiek vybavených vrtuľníkmi typu 

Gazelle, jednotiek bojového zabezpečenia (spojovacie jednotky a i.) a vojenskej polície 

(Cyprus Joint Police Unit - CJPU).574 

                                                 
569

 Šesťdňová vojna
 
(resp. Tretia arabsko-izraelská vojna) bol vojenský konflikt medzi Izraelom 

a koalíciou Egypta, Sýrie a Jordánska v júni 1967. 
570

 Cyprus British Forces on Cyprus. 1991. 
571

 The British Army in Cyprus. 2014. 
572

 Vo výsostných územiach v súčasnosti žije 14 000 - 15 000 obyvateľov, z čoho približne polovicu 
tvoria britskí vojaci a ich rodinní príslušníci a zvyšok Cyperčania.  

573
 V kasárňach Episkopi v WSBA Akrotiri je dislokovaný The Yorkshire Regiment a v ESBA Dhekelia 
The Royal Regiment of Fusiliers. 

574
 Príručka pre príslušníkov mierovej operácie UNFICYP. 2014, s. 10.  

http://sk.wikipedia.org/wiki/Izrael
http://sk.wikipedia.org/wiki/Egypt
http://sk.wikipedia.org/wiki/S%C3%BDria
http://sk.wikipedia.org/wiki/Jord%C3%A1nsko
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9  OZBROJENÉ SILY SLOVENSKEJ REPUBLIKY V UNFICYP 

 

Slovenská republika sa na riešení cyperského problému angažuje už od roku 1989 

(ešte ako ČSSR) a to prostredníctvom Zastupiteľského úradu ČSSR na Cypre. Účasť bola 

založená na sprostredkúvaní medzikomunitných stretnutí (v Prahe), ktorých cieľom bolo 

premostiť bariéry medzi politickými reprezentáciami tureckých a gréckych Cyperčanov. SR 

po svojom vzniku otvorila Zastupiteľský úrad SR v Nikózii, ktorý pokračoval v organizovaní 

medzikomunitných schôdzok. Tieto sprostredkovateľské aktivity možno považovať za 

prínosné, a to najmä kvôli tomu, že SR nemá na Cypre priame politické či strategické 

záujmy. V tomto spore vystupuje ako neutrálna strana, ktorá sa riadi najmä platnými 

medzinárodnými zmluvami, rezolúciami OSN a Chartou OSN.575  

SR na základe verbálnej nóty generálneho tajomníka OSN Kofiho Annana z marca 

2001 akceptovala ponuku na účasť v misii UNFICYP.576 Súhlas s vyslaním 280 člennej 

vojenskej jednotky vyjadrila uznesením vlády č. 353 z 19. 04. 2001 a následne uznesením 

NR SR č. 1372 z 10. 05. 2001. Na základe týchto uznesení bola do mierovej misie UNFICYP 

v máji a júni 2001 vyslaná prvá jednotka Armády SR (ASR). Mandátom stanovené operačné 

úlohy plnila vo východnej časti ostrova - v Sektore 4.577  

Zapojenie SR do procesu udržiavania stability v tomto regióne predstavuje dôležitý 

rozmer pôsobenia v mnohonárodnom prostredí. Je ho možné chápať ako proces, ktorý je 

ovplyvňovaný ambíciami SR byť pripravení podieľať sa na aktivitách medzinárodného 

spoločenstva. Výsledným efektom je okrem naplnenia záväzkov aj budovanie prestíže SR 

v európskom a svetovom meradle.578 

 

9.1  Ozbrojené sily Slovenskej republiky v Sektore 4  

9.1.1  História Sektoru 4 

Od začiatku pôsobenia síl OSN na Cypre v roku 1964 boli priestory zodpovednosti 

rozdelené tak, aby v čo najväčšej miere zodpovedali vtedajšiemu administratívnemu 

usporiadaniu ostrova. Obvody Famagusta a Larnaka nachádzajúce sa vo východnej časti 

ostrova, ktoré približne predstavujú súčasný priestor zodpovednosti Sektoru 4, boli pokryté 

švédskym a írskym kontingentom (pozri Obrázok 30 Rozmiestnenie kontingentov mierových 

síl UNFICYP v roku 1972).  

                                                 
575

 MO SR Návrh na vyslanie jednotky Armády Slovenskej republiky do mierovej ... 2001, s. 2 - 3. 
576

 NAJŠLOVÁ, L., TIRYAKI, S. Perspektívy riešenia cyperskej otázky vo svetle ... 2006, s. 1 - 2. 
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 MO SR Misia UNFICYP, Cyprus. 2014. 
578

 MAJCHÚT, I. Mnohonárodný aspekt účasti OS SR v operáciách ...  2009, s. 3 - 4. 
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Koncom roka 1973, po predchádzajúcich štrukturálnych zmenách UNFICYP 

spôsobených najmä redukciou írskeho kontingentu, bol obvod Larnaka obsadený rakúskym 

kontingentom.579 Obvod Pafos, ktorý bol od začiatku pôsobenia misie obsadený rakúskym 

kontingentom, prešiel po tejto zmene do zodpovednosti britského kontingentu.580 

 

 

Obrázok 76 Rozmiestnenie veliacich kontingentov mierových síl UNFICYP  

po premiestnení rakúskeho kontingentu v roku 1973 

 

Po tureckej intervencii v roku 1974 dochádzalo k rôznym zmenám, najmä vo vzťahu 

k hraniciam jednotlivých sektorov zodpovednosti, ktoré sa často menili. Od 18.10.1977, po 

odchode fínskeho kontingentu, prevzal rakúsky kontingent zodpovednosť za obvod 

Famagusta (Sektor 6). Nárazníková zóna tohto sektoru zahŕňala územie od východného 

pobrežia až po obec Akhna. Švédsky kontingent pokrýval nárazníkovú zónu v obvode 

Larnaka (Sektor 5), ktorá na východe hraničila s britským výsostným územím Dhekelia 

a tiahla sa po východné predmestia Nikózie.581 

Po stiahnutí švédskeho kontingentu došlo k opätovným zmenám hraníc jednotlivých 

sektorov. Novovzniknutý Sektor 4, rozprestierajúci sa od východného pobrežia až po 

Athienou (pozri Obrázok 64 Rozmiestnenie veliacich kontingentov mierových síl UNFICYP 

do roku 1992), bol v  rokoch 1987 - 1995 obsadený výlučne rakúskym kontingentom. 

                                                 
579

 ALTENAICHINGER, S. Sozial und wirtschaftshistorische Aspekte des Zypern... 2009, s. 90. 
580

 Arrival of the Austrian Battalion. 2014, s. 11. 
581

 ALTENAICHINGER, S. Sozial und wirtschaftshistorische Aspekte des Zypern... 2009, s. 90 - 97. 
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Obrázok 77 Rozmiestnenie veliacich kontingentov mierových síl UNFICYP  

vo východnej časti ostrova v roku 1985
582

 

 

V roku 1993, po odchode kanadského kontingentu, Sektor 3 zanikol. Priestor 

zodpovednosti Sektoru 4 od tohto momentu zahŕňal územie od východného pobrežia ostrova 

až po obec Kaimakli východne od Nikózie (pozri Obrázok 65 Rozmiestnenie veliacich 

kontingentov mierových síl UNFICYP v roku 1997).  

Od roku 1995 pôsobila v Sektore 4 aj čata maďarských ozbrojených síl, ktorá nahradila 

jednu rakúsku čatu 1. strážnej roty. Od septembra 1997 bola celá 1. strážna rota obsadená 

príslušníkmi maďarského kontingentu. V roku 1998 začala v Sektore 4 pôsobiť aj jedna 

slovinská čata, ktorá vystriedala 3. rakúsku čatu 2. strážnej roty.583  

V roku 2001 bol celý rakúsky a slovinský kontingent nahradený príslušníkmi ASR. 

Nasadenie sa uskutočnilo v troch etapách od 26. 05. do 19. 06. 2001. Do misie bolo 

vyslaných celkom 274 vojakov ASR. Dňa 18. 06. 2001 o 18:00 sa na veliteľstve Sektoru 4 

(Camp Duke Leopold V.) vo Famaguste za prítomnosti FC UNFICYP (generálmajor Victory 

Rana) a ďalších hostí uskutočnil oficiálny akt odovzdania velenia Sektoru 4.584 Podplukovník 

Milan Kováč ako prvý slovenský veliteľ585 prevzal velenie Sektoru 4 čím sa SR stala tzv. 

„vedúcim národom“ (Lead Nation).  

                                                 
582

 Zdroj: https://www.royal-irish.com/events/2nd-battalion-royal-irish-rangers-united-nations-peacekee 
ping-force-cyprus. Upravené. 

583
 Kommando fϋr internationale einsätze. s. 25. 

584
 Headquarters sector 4 Withdrawal of Austrian and Slovenian UNFICYP soldiers... 2001. 

585
 BUČKA, P., RIŠIANOVÁ, A. Účasť Ozbrojených síl Slovenskej republiky ... 2010, s. 37. 
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Obrázok 78 Slávnostný akt odovzdania a prevzatia velenia Sektoru 4 (18. 06. 2001)
586

 

 

Sektor 4 prešiel do plnej operačnej zodpovednosti slovensko-maďarského kontingentu. 

Na veliteľstve Sektoru 4 v kempe gen. M. R. Štefánika (Camp General Stefanik - CGS) vo 

Famaguste slúžilo 80 slovenských vojakov. Sektor 4 zahŕňal 3 strážne roty, pričom 1. 

strážna rota bola tvorená príslušníkmi maďarského kontingentu, 2. a 3. strážna rota 

príslušníkmi slovenského kontingentu (125 vojakov). Slováci v rámci rotácie v septembri 

2002 prevzali funkcie hlavného lekára, hlavného hygienika a asistenta hlavného ženistu.587  

Od septembra 2004 pôsobia v Sektore 4 aj dôstojníci chorvátskych ozbrojených síl. 

V roku 2005, prijatím nového konceptu misie „UNFICYP Force 860 Concept of Operation“ 

a na jeho základe vykonanou následnou reštrukturalizáciou, sa znížil počet príslušníkov OS 

SR na 210 (reálne 196), z toho 61 pôsobilo v štruktúrach veliteľstva misie UNFICYP. Od 

tohto momentu v Sektore 4 operačné úlohy plnili dve slovenské a jedna maďarská čata.588  

V septembri 2011 sa počet vojakov OS SR znížil na 159. Slovenská strážna čata 

pôsobiaca v zmiešanej dedine Pyla bola nahradená čatou srbských ozbrojených síl. Zo 159 

slovenských vojakov 98 slúžilo v Sektore 4, ďalších 61 na veliteľstve v Nikózii (z toho 9 

v štruktúre veliteľstva UNFICYP, 37 v ženijnej čate, 5 v FMPU a 10 v MFR).589  

V súčasnosti je v mierovej misii UNFICYP nasadených 157 príslušníkov OS SR (k 27. 

03. 2014), čo po Argentíne a Veľkej Británii predstavuje tretí najväčší vojenský kontingent. 

                                                 
586

 Zdroj: http://www.unficyp.org/media/Blue%20Beret%20-%20pdf%20files/2001/BB%2006%20June 
%202001.pdf 

587
 Vojaci OS SR v misiách OSN. 2014. 

588
 MO SR Misia UNFICYP, Cyprus. 2014. 

589
 Vojaci OS SR v misiách OSN. 2014. 
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Od septembra 2013 v Sektore 4 pôsobia aj 2 dôstojníci ukrajinských ozbrojených síl.590 

V septembri 2014 chorvátsky kontingent po 10 rokoch služby ukončil svoje pôsobenie 

v UNFICYP.591 

 

9.1.2  Organizácia síl Sektoru 4 v súčasnosti 

Sektor 4 sa rozprestiera vo východnej časti ostrova na rozlohe približne 110 km2. 

Začína na hranici so Sektorom 2 východne od hlavného mesta Nikózia a končí na 

východnom pobreží ostrova. Jeho súčasťou je aj britské výsostné územie Dhekelia, ktoré sa 

nachádza medzi obcami Pyla a Strovilia. Toto územie je mimo rozsah pôsobnosti UNFICYP. 

V Sektore 4 pôsobia vojenské kontingenty piatich štátov (Slovensko, Maďarsko, 

Chorvátsko, Srbsko a Ukrajina). Vojenské sily Sektoru 4 sú tvorené 202 vojakmi Slovensko-

maďarsko-chorvátsko-srbsko-ukrajinského práporu, ktorí sa spoločne podieľajú na plnení 

úloh vyplývajúcich z mandátu mierovej misie UNFICYP. Ďalších 84 vojakov pôsobí v rôznych 

funkciách v štruktúre veliteľstva UNFICYP v UNPA v Nikózii.592 

 

9.1.2.1  Veliteľstvo Sektoru 4 

Veliteľstvo Sektoru 4 so sídlom v CGS zabezpečuje velenie a riadenie, poskytuje 

spojenie, logistické a administratívne zabezpečenie jednotkám UNFICYP Sektoru 4. 

Nadväzuje styk a vyjednávanie s predstaviteľmi opozičných síl a miestnou samosprávou.  

 

   

Obrázok 79 Veliteľstvo Sektoru 4 (Camp General Stefanik) od roku 2001
593, 594 

                                                 
590

 MO SR Misia UNFICYP, Cyprus. 2014. 
591

 Rotácia personálu v UNFICYP a výmena veliteľov v Sektore 4. 2014. 
592

 Príručka pre príslušníkov mierovej operácie UNFICYP. 2014, s. 13. 
593

 Zdroj: http://incyprus.philenews.com/en-gb/local-features/4409/40283/peacekeeping. Upravené. 

http://incyprus.philenews.com/en-gb/local-features/4409/40283/peacekeeping
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Pôvodný kemp vybudovaný v roku 1940 slúžil počas 2. svetovej vojny ako tábor 

poskytujúci útočisko židom, ktorí unikali pred nacistami. Po vzniku misie UNFICYP až do 

roku 1977 slúžil ako veliteľstvo švédskeho kontingentu (Carl Gustav Camp). V období rokov 

1977 až 2001 predstavoval veliteľstvo rakúskeho kontingentu (Camp Duke Leopold V.).  

 

   

Obrázok 80 Veliteľstvo Sektoru 4 (Camp Duke Leopold V.) do roku 2001
595,

 
596

 

 

CGS je dislokovaný na východnom pobreží ostrova na území TRNC v historickom 

meste Famagusta.597 Mesto Famagusta s takmer 40 000 obyvateľmi sa nachádza na brehu 

Famagustského zálivu vo vzdialenosti 58 km východne od Nikózie. V centre starej časti 

mesta sa nachádza prístav, ktorý je obohnaný mohutnými hradbami z benátskeho obdobia. 

Nová časť mesta nazývaná Varosha je po tureckej intervencii v roku 1974 strážená 

tureckými vojakmi.  

V tesnej blízkosti CGS sa nachádza známa vysoká škola EMU (Eastern 

Mediterannean University),598 kde študuje približne 16 000 študentov prevažne 

z moslimských krajín a z Afriky. Z bezpečnostného hľadiska predstavuje potenciálne riziko 

vzniku demonštrácií islamských radikálov, prípadne teroristických útokov.599 

 

 

                                                                                                                                                         
594

 Zdroj: VJVM UNFICYP – Sektor 4 (ppt. prezentácia). 2008. 
595

 Zdroj: http://www.panoramio.com/photo/48474135 
596

 Zdroj: http://www.unficyp.org/media/Blue%20Beret%20-%20pdf%20files/2001/BB%2005%20May% 
202001.pdf 

597
 Názov mesta Famagusta (grécky Αμμόχωστος - Ammochóstos, turecky Gazimağusa alebo 
Mağusa) pochádza z gréckeho slova ammóchostos, čo v preklade znamená utopené v piesku. 

598
 EMU (turecky Doğu Akdeniz Üniversitesi - DAÜ) bola založená v roku 1979 ako vyššia vzdelávacia 
inštitúcia technológie pre tureckých Cyperčanov. V roku 1986 získala štatút štátnej univerzity. 
Univerzita má v súčasnosti 139 programov (11 fakúlt a 5 škôl). 

599
 Príručka pre príslušníkov mierovej operácie UNFICYP. 2014, s. 14. 
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9.1.2.2  Strážna rota 

Po redukcii síl UNFICYP v roku 2005 je kontrola priestoru zodpovednosti Sektoru 4 

zabezpečovaná jednou strážnou rotou. Strážna rota predstavuje výkonný prvok veliteľstva 

sektoru, ktorý monitoruje priestor zodpovednosti Sektoru 4. Monitorovanie priestoru 

zodpovednosti realizované mobilným, vzdušným hliadkovaním a statickým pozorovaním je 

zamerané najmä na citlivé oblasti, v ktorých sa porušenia status quo vyskytujú najčastejšie.  

Strážna rota pozostáva z veliteľstva roty a troch strážnych čiat. Veliteľstvo roty je 

situované v CGS vo Famaguste. Niektoré družstvá strážnych čiat sú dislokované na 

hliadkovacích základniach (PB – Patrol Base), pozorovacích stanovištiach (Observation Post 

- OP) priamo v nárazníkovej zóne, iné v CGS vo Famaguste.  

 

 

Obrázok 81 Rozmiestnenie čiat strážnej roty Sektoru 4 od septembra 2011 

 

V súčasnosti je v priestore zodpovednosti Sektoru 4 situovaných päť permanentne 

obsadených hliadkovacích základní (PB 91, PB 104 - Camp Szent István, PB 126 – Camp 

Stefan Nemanja, PB CP-10, PB 152) a dve pozorovacie stanovištia (OP 129, OP 149).600 

Prvá strážna čata je zložená z príslušníkov maďarského kontingentu (HUNCON). Jej 

priestor zodpovednosti predstavuje najzápadnejšiu časť nárazníkovej zóny Sektoru 4. Štyri 

hliadkovacie družstvá a veliteľstvo čaty sú dislokované v PB 104 (Camp Szent István - PB 

CSI), ktorý sa nachádza v poľnohospodárskej obci Athienou. Jedno hliadkovacie družstvo je 

nasadené na PB 91.  

                                                 
600

 HRNČIAR, M. Ozbrojené sily Slovenskej republiky ako spolugarant bezpečnosti... 2014, s. 509. 
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Obrázok 82 PB-104 Camp Szent István a PB 91
601

 

 

Druhá strážna čata je od septembra 2011 tvorená príslušníkmi srbského kontingentu 

(SERBCON).602 Operačne zodpovedá za centrálnu časť nárazníkovej zóny Sektoru 4. 

Veliteľstvo srbskej čaty PB 126 (Camp Stefan Nemanja)603 vrátane dvoch hliadkovacích 

družstiev sa nachádza na útese nad obcou Pyla, v ktorej aj v súčasnosti žije grécko-

cyperská aj turecko-cyperská komunita. Jedno pozorovacie družstvo je dislokované na 

pozorovacom stanovišti OP 129, ktoré sa nachádza priamo v obci Pyla.  

Dve strážne družstvá, ktoré zabezpečujú ochranu veliteľstva Sektoru 4 sú umiestnené 

v CGS vo Famaguste. Východná hranica priestoru zodpovednosti druhej čaty hraničí 

s britským výsostným územím Dhekelia. 

  

   

Obrázok 83 PB-126 Camp Stefan Nemanja a OP 129
604

 

                                                 
601

 Zdroj: VJVM UNFICYP – Sektor 4 (ppt. prezentácia). 2008. 
602

 Pred septembrom 2011 bola obsadená príslušníkmi slovenského kontingentu (SLOVCON). 
603

 PB-126 bola označovaná aj ako „Alcatraz“. 
604

 Zdroj: VJVM UNFICYP – Sektor 4 (ppt. prezentácia). 2008. 
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Tretia strážna čata je obsadená príslušníkmi slovenského kontingentu (SLOVCON). 

Priestor zodpovednosti zahŕňa nárazníkovú zónu nachádzajúcu sa vo východnej časti 

Sektoru 4. Zahŕňa aj tzv. „Corridor Road“ (komunikácia spájajúca dve oddelené časti 

britského výsostného územia Dhekelia) a opustenú mestskú časť Varosha.  

V priestore zodpovednosti tretej čaty sú situované dve hliadkovacie základne a jedno 

pozorovacie stanovište. V nárazníkovej zóne, v blízkosti obce Dherinia, sa nachádza PB CP-

10. Táto základňa je obsadená jedným hliadkovacím družstvom vrátane veliteľa čaty.  

Na južnom okraji mesta Famagusta, v mestskej časti Varosha, je dislokovaná PB 152 

obsadená hliadkovacím družstvom a OP 149, ktoré je obsadené pozorovacím družstvom. 

Tieto sú zodpovedné za dodržiavanie status quo v tomto bývalom rozsiahlom rekreačnom 

stredisku, ktoré je od tureckej intervencie v roku 1974 uzavreté.  

Ďalšie dve hliadkovacie družstvá tretej strážnej čaty sú dislokované v CGS vo 

Famaguste. Jedno  hliadkuje v nárazníkovej zóne v priestore zodpovednosti tretej čaty, 

druhé zabezpečuje styčné stanovište (Liaison Post – LP) v obci Strovilia nachádzajúcej sa 

v blízkosti Famagusty. Obec Strovilia, v ktorej žije 9 gréckych Cyperčanov, bola v roku 2000 

obsadená tureckými vojakmi a v súčasnosti je kontrolovaná turecko-cyperskou políciou 

(TCPE). Úlohou príslušníka družstva pôsobiaceho na LP, spolu s jedným vojakom TCSF, je 

monitorovať situáciu v tejto obci. 

 

   

Obrázok 84 PB CP-10 a LP Strovilia
605

 

 

9.2  Ozbrojené sily Slovenskej republiky vo veliteľstve UNFICYP 

OS SR majú zastúpenie aj na veliteľstve UNFICYP v Nikózii.  Príslušníci OS SR 

pôsobia v štruktúrach pohotovostnej záložnej jednotky UNFICYP (MFR), vojenskej polície 

                                                 
605

 Zdroj: VJVM UNFICYP – Sektor 4 (ppt. prezentácia). 2008. 
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(FMPU), v rôznych funkciách veliteľstva misie (Military Public Information Officer, Force 

Photographer a iné), ale aj v ženijnej podpore UNFICYP, kde v ženijnej čate trvalo pôsobí 37 

vojakov.  

 

9.2.1  Ženijná čata veliteľstva UNFICYP 

Ženijná čata veliteľstva UNFICYP (Force Engineer HQ Unit) predstavuje hlavný prvok 

ženijnej podpory veliteľstva UNFICYP.606 Zabezpečuje ženijné práce vo všetkých sektoroch 

vrátane veliteľstva UNFICYP. Realizuje výstavbu nových, údržbu alebo rekonštrukciu 

používaných ubytovacích, stravovacích, administratívnych a logistických zariadení 

veliteľstiev, základní hliadok, pozorovacích stanovíšť a komunikácií v nárazníkovej zóne 

určených na hliadkovanie vo všetkých sektoroch. 

Ženijná čata je dislokovaná v slovenskom kempe (Camp Tatry) v priestore veliteľstva 

misie UNFICYP v Nikózii. V jeho blízkosti sa nachádza park ženijnej techniky, dielne 

a sklady materiálu.  

 

   

Obrázok 85 Úlohy ženijnej čaty UNFICYP
607

 

                                                 
606

 UNFICYP. Other Key Units. 2014. 
607

 Zdroj: VJVM Organizácia, štruktúra a hlavné úlohy jednotlivých zložiek ... (ppt.prezentácia). 2008. 
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ZÁVER 

 

Prostredníctvom riešenia historických, sociálnych, etnických, psychologických, 

politických a vojenských aspektov problematiky cyperského konfliktu je možné bližšie poznať 

podstatu jeho vzniku, vývoja a potenciálneho napredovania. Cieľom tejto monografie bolo 

poskytnúť primeraný prehľad o konflikte na Cypre so zameraním na príčiny a popis udalostí 

medzikomunitných rozporov, ktoré prerástli do brutálneho charakteru. Medzikomunitná 

rivalita bola jednou z rozhodujúcich príčin rozporov, ktoré vyvrcholili do dlhotrvajúcej etnickej 

polarizácie a do ozbrojeného zápasu. Dôležitým medzníkom bol rok 1964, v ktorom sa 

etnická polarizácia prejavila naplno. Táto polarizácia sa aj naďalej až do roku 1974 len a len 

stupňovala, kedy z mentálnej podoby prerástla až do jej podoby fyzickej. 

Skúmanie historického pozadia Cypru je vhodným nástrojom na pochopenie príčin 

vzniku konfliktu. Na vnútornú dynamiku konfliktu sa podpísali rôzne historické a sociálno-

politické vplyvy. Do nich určite patrili rozsiahle politické a sociálne právomoci pravoslávnej 

cirkvi, ktoré sa kreovali od byzantského obdobia. Taktiež to bola etnická spriaznenosť 

s helenizmom, ale aj prenasledovanie pravoslávnych Grékov počas latinského obdobia. 

Príchod osmanských Turkov a zavedenie Millet systému znamenal prvé skúsenosti 

s autonómnou správou a spoločným životom dvoch komunít na ostrove. Postavením cirkvi 

a zavedením Millet systému sa kreovali prvopočiatky polarizácie dvoch etník. Britská 

koloniálna správa takýto stav len prevzala a ďalej mu napomáhala. Rastúce medzikomunitné 

nepriateľstvo a nevraživosť boli posilnené vnútorným i vonkajším politickým vývojom (grécke 

povstanie a grécko-turecké vojny). Nekompromisný dôraz na enosis vzťahy medzi 

komunitami ešte viac zhoršoval. 

Budovanie politického povedomia a formovanie politickej garnitúry gréckych 

a tureckých Cyperčanov počas britskej správy predstavuje vnútorný (cyperský) faktor, na 

ktorom sa podpísali etnické, náboženské, kultúrne a jazykové rozdiely oboch komunít. 

Vonkajší (európsky, svetový, ...) faktor predstavuje geopolitická poloha ostrova, ktorá vytvára 

podmienky na presadzovanie ambícií vonkajších síl. To so sebou v rôznych podobách 

prináša predpoklady na etnickú polarizáciu a konfliktné politické povedomie. 

Nepriateľské medzikomunitné postoje sa vytvárali na základe vnútorných, ale 

i vonkajších faktorov. K vnútorným faktorom patrili historické udalosti na ostrove a konflikty 

v spolunažívaní. K tým vonkajším faktorom patril antagonistický vzťah „materských krajín“ 

(Grécka a Turecka). Ten bol dlhodobo vytváraný cez grécko-turecké zdĺhavé konflikty na 

Kréte, v Macedónsku a v Malej Ázii. 
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Cyperský problém má korene v minulosti. Historický kontext a vytvorené prostredie 

vytváralo podmienky na ozbrojený konflikt. Aktívny boj gréckych Cyperčanov za enosis nútil 

tureckých Cyperčanov aktívne bojovať proti nej a naopak bojovať za takşim. Ústrednou 

otázkou bolo, či dôjde k rozdeleniu ostrova. Uplatnenie násilnej formy riešenia rozporov 

v roku 1955 znamenalo otvorenie pandorinej skrinky. 

Prechod k nezávislému štátu predstavoval náročný proces a pritom to nebol cieľ ani 

jednej z komunít. Etnická polarizácia cyperskej spoločnosti a zhoršenie medzikomunitných 

vzťahov sa ešte výraznejšie prejavovala počas existencie nezávislého štátu v rokoch 1960 - 

1974. Vlečúci sa konflikt predstavoval strety medzi grécko-cyperskými a turecko-cyperskými 

vojenskými a polovojenskými jednotkami za podpory síl z Grécka a Turecka. Aktívne do 

neho prostredníctvom rokovaní, vyjednávaním i nasadením vojenských síl (UNFICYP) 

vstupovala medzinárodná diplomacia. Za kritické možno označiť roky 1963-1964, 1967 

a vyvrcholením bol rok 1974. 

Porozumenie cyperskej otázky vyžaduje pochopenie historicky vleklého grécko-

tureckého sporu, politiky studenej vojny, geopolitiky a rôznych ďalších problémov. Zvýšené 

ekonomické aktivity a sporné hospodárske zóny vo východnom Stredomorí sa dotýkajú, 

vzhľadom na jeho polohu, aj Cypru. Pretrvávajúce napätie v regióne neprispieva 

k upokojeniu a konečnému vyriešeniu cyperskej otázky. 

Cyperský problém sa stále vyvíja. Napriek tomu, že v minulosti prebehlo niekoľko 

pokusov a pozitívne sa vyvíjajúcich udalostí, je dnes možné povedať, že napätie medzi 

grécko-cyperskými a turecko-cyperskými vodcami pretrváva. Cyprus naďalej zostáva jedným 

z najvypuklejších prípadov dlhodobého sporu. 



190 

ZOZNAM POUŽITÝCH SKRATIEK 

 

AKEL 
 

The Progressive Party of Working 
People 

Pokroková strana pracujúceho ľudu 
 

ARGCON Argentine Contingent argentínsky kontingent 

ASR  Armáda Slovenskej republiky 

AUSCON Austrian Contingent rakúsky kontingent 

BRITCON British Contingent britský kontingent 

BFC British Forces Cyprus Britské sily na Cypre 

BZ Buffer Zone nárazníková zóna 

CANCON Canadian Contingent kanadský kontingent 

CFL Cease-fire Line čiara zastavenia paľby 

CGS Camp General Stefanik Kemp generála Štefánika 

CJPU Cyprus Joint Police Unit 
vojenská polícia vo výsostných 
britských územiach 

CTPF Cyprus Turkish Peace Force Cypersko-turecké mierové sily 

CUA 
 

Civil Use Area 
 

Oblasť pre civilné využitie  
(v nárazníkovej zóne) 

CYPOL Cyprus Police Cyperská polícia 

DANCON Danish Contingent dánsky kontingent 

ELDYK Hellenic Force in Cyprus Helénske sily na Cypre 

EMU Eastern Mediterannean University Východo-stredomorská univerzita 

EOKA 
 

National Organization of Cypriot 
Fighters 

Národná organizácia cyperských 
bojovníkov 

ESBA 
 

Eastern Sovereign Base Area 
 

Východné výsostné územie Veľkej 
Británie na Cypre 

FC Force Commander veliteľ síl 

FINCON Finnish Contingent fínsky kontingent 

FMPU Force Military Police Unit Jednotka vojenskej polície 

GKK 
 

 
Veliteľstvo Turecko-cyperských 
bezpečnostných síl 

HDP  hrubý domáci produkt 

HUNCON Hungarian Contingent maďarský kontingent 

IRCON Irish Contingent írsky kontingent 

KATAK 
 

 
Asociácia tureckej minority na 
ostrove Cyprus 

KITEMB  Cyperská turecká únia odporu 

KTKA Turkish Regiment in Cyprus Turecký pluk na Cypre 
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KTMHP 
 

 
Cyperská turecká národná ľudová 
strana 

KTP  Cyprus je turecká strana 

LP Liaison Post styčné stanovište 

MFR Mobile Force Reserve pohotovostná záložná jednotka 

NG National Guard Národná garda 

n. l.  nášho letopočtu 

OP Observation Post pozorovacie stanovište  

OS SR  Ozbrojené sily Slovenskej republiky 

PB Patrol Base hliadkovacia základňa 

p. n. l.  pred našim letopočtom 

RAF Royal Air Force Kráľovské letectvo 

SERBCON Serbian Contingent srbský kontingent 

SCAT 
 

Sector Civil Affairs Team 
 

Tím pre riešenie občianskych 
záležitostí (v nárazníkovej zóne) 

SLOVCON Slovak Contingent slovenský kontingent 

SWEDCON Swedish Contingent švédsky kontingent 

TCPE Turkish Cypriot Police Element Turecko-cyperská polícia 

TCSF Turkish Cypriot Security Forces Turecko-cyperské bezpečnostné sily 

TFSC 
 

The Turkish Federated State of 
Cyprus 

Cyperský turecký federatívny štát 
 

TMA Turkish Mainland Army Turecká pozemná armáda 

TMT Turkish Resistance Organization Turecká organizácia odporu 

TRNC 
 

Turkish Republic of Northern 
Cyprus 

Turecká republika severného Cypru 
 

UAV Unmanned Aerial Vehicle bezpilotný prieskumný prostriedok 

UNFICYP 
 

The United Nations Peacekeeping 
Force in Cyprus 

Mierová misia OSN na Cypre 

UNHCR 
 

United Nations High Commissioner 
for Refugees 

Vysoký komisár OSN pre utečencov 
 

UNPA The United Nations Protected Area chránené územie OSN 

UNPOL United Nations Police Civilná polícia OSN 

WSBA 
 

Western Sovereign Base Area 
 

Západné výsostné územie Veľkej 
Británie na Cypre 

 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/United_Nations_High_Commissioner_for_Refugees
http://en.wikipedia.org/wiki/United_Nations_High_Commissioner_for_Refugees


192 

ZOZNAM OBRÁZKOV A TABULIEK 
 
 

Obrázok 1 Benátske opevnenie Nikózie na historickej mape a v súčasnosti.......... 12 

Obrázok 2 Benátky, Cyprus a Osmanská ríša v roku 1570..................................... 13 

Obrázok 3 Historická mapa zachytávajúca dobýjanie ostrova v roku 1571............. 13 

Obrázok 4 Historická mapa zachytávajúca dobýjanie Famagusty v roku 1571...... 14 

Obrázok 5 Vyobrazenie popravy arcibiskupa Kypriana........................................... 23 

Obrázok 6 Idealizujúca kresba myšlienky enosis.................................................... 24 

Obrázok 7 Vztyčovanie britskej zástavy v Nikózii.................................................... 27 

Obrázok 8 Grécko-cyperská demonštrácia v 30-tych rokoch za enosis................. 38 

Obrázok 9 Ploutis Servas........................................................................................ 41 

Obrázok 10 Znak strany AKEL.................................................................................. 41 

Obrázok 11 Georgios Grivas..................................................................................... 42 

Obrázok 12 Znak organizácie EOKA......................................................................... 42 

Obrázok 13 Fazil Küçük............................................................................................. 46 

Obrázok 14 Rauf Raif Denktaş.................................................................................. 48 

Obrázok 15 Znak organizácie TMT............................................................................ 48 

Obrázok 16 Turecko-cyperská a grécko-cyperská demonštrácia............................. 50 

Obrázok 17 Makarios III. ........................................................................................... 51 

Obrázok 18 Britskí vojaci pri prehľadávaní Cyperčanov............................................ 53 

Obrázok 19 John Allan Francis Harding.................................................................... 54 

Obrázok 20 Jednotka cyperskej polície..................................................................... 55 

Obrázok 21 
 

Útok EOKA na britskú policajnú hliadku na ulici Ledra v Nikózii  
v roku 1956............................................................................................. 

 
56 

Obrázok 22 Mason-Dixon línia v Nikózii.................................................................... 58 

Obrázok 23 Podpisovanie dohody o cyperskej nezávislosti...................................... 60 

Obrázok 24 Rozmiestnenie turecko-cyperských enkláv v rokoch 1963 - 1974........ 70 

Obrázok 25 Zelená línia v meste Nikózia.................................................................. 71 

Obrázok 26 Generálporučík Prem Singh Gyani........................................................ 72 

Obrázok 27 Znak mierovej misie UNFICYP.............................................................. 74 

Obrázok 28 
 

Vylodenie kanadského kontingentu v prístave Famagusta 
v roku 1964............................................................................................. 

 
76 

Obrázok 29 
 

Vojaci kanadského kontingentu na pozorovacom stanovišti 
(27. 03. 1964)......................................................................................... 

 
77 

Obrázok 30 Rozmiestnenie kontingentov mierových síl UNFICYP v roku 1972....... 78 

Obrázok 31 Eskortovanie turecko-cyperského autobusu.......................................... 84 

Obrázok 32 Nikos Sampson...................................................................................... 92 



193 

Obrázok 33 Grécke tanky v Nikózii (15. 07. 1974).................................................... 95 

Obrázok 34 Prvá fáza operácie Attila 1 (20. 07. 1974).............................................. 98 

Obrázok 35 Nálety tureckého letectva (20. 07. 1974)................................................ 99 

Obrázok 36 Vylodenie tureckých ozbrojených síl (20. 07. 1974)............................... 100 

Obrázok 37 Výsadok tureckých ozbrojených síl (20. 07. 1974)................................. 100 

Obrázok 38 Druhá fáza operácie Attila 1 (21. 07. 1974)............................................ 104 

Obrázok 39 Medzinárodné letisko v Nikózii (23. 07. 1974)........................................ 105 

Obrázok 40 Výsledok operácie Attila 1 (22. 07. 1974 o 16:00).................................. 107 

Obrázok 41 
 

Posunutie hraníc územia obsadeného tureckými ozbrojenými  
silami po 07. 08. 1974............................................................................. 

 
109 

Obrázok 42 Hliadka UNFICYP počas operácie tureckých ozbrojených síl............... 113 

Obrázok 43 Výsledok operácie Attila 2 (16. 08. 1974 o 18:00).................................. 113 

Obrázok 44 
 

Posunutie hraníc územia obsadeného tureckými ozbrojenými  
silami po 16. 08. 1974............................................................................. 

 
114 

Obrázok 45 
 

Stretnutie pri podpise Dohody na najvyššej úrovni 12. 02. 1977  
a 19. 05. 1979........................................................................................ 

 
119 

Obrázok 46 Spyros Kyprianou................................................................................... 120 

Obrázok 47 George Vassiliou.................................................................................... 123 

Obrázok 48 Glafkos Clerides..................................................................................... 125 

Obrázok 49 Pláže vo Varoshi pred rokom 1974 a v súčasnosti................................ 125 

Obrázok 50 Obchody vo Varoshi pred rokom 1974 a v súčasnosti........................... 126 

Obrázok 51 Kofi Annan.............................................................................................. 132 

Obrázok 52 Tassos Papadopoulos............................................................................ 133 

Obrázok 53 Stretnutie dvoch lídrov: Mehmet Ali Talat a Dimitris Christofias............. 138 

Obrázok 54 Otvorenie ulice Ledra............................................................................. 139 

Obrázok 55 Používanie národných symbolov............................................................ 141 

Obrázok 56 
 

Grécka vlajka na radnici v Nikózii a Turecká vlajka na kopci  
nad Nikóziou........................................................................................... 

 
142 

Obrázok 57 Ulica Ledra na gréckej strane a na tureckej strane................................ 143 

Obrázok 58 Nárazníková zóna.................................................................................. 147 

Obrázok 59 Hliadka kanadského kontingentu UNFICYP v Nikózii (06.09.1974)....... 148 

Obrázok 60 
 

Stanový tábor Happy Valley vo výsostnom britskom území  
(18. 08. 1974)......................................................................................... 

 
149 

Obrázok 61 Výmena vojnových zajatcov (13. 09. 1974)............................................ 150 

Obrázok 62 
 

Masový hrob tiel 86 tureckých Cyperčanov pri obci Maratha  
v obvode Famagusta (02.09.1974)........................................................ 

 
151 

Obrázok 63 
 

Rozmiestnenie veliacich kontingentov mierových síl UNFICYP  
v roku 1985............................................................................................. 

 
153 



194 

Obrázok 64 
 

Rozmiestnenie veliacich kontingentov mierových síl UNFICYP  
do roku 1992.......................................................................................... 

 
154 

Obrázok 65 
 

Rozmiestnenie veliacich kontingentov mierových síl UNFICYP  
v roku 1997............................................................................................. 

 
156 

Obrázok 66 Generálmajorka Kristin Lund.................................................................. 159 

Obrázok 67 Rozmiestnenie sektorov a veliteľstiev UNFICYP v súčasnosti.............. 161 

Obrázok 68 Nácvik potláčania demonštrácií.............................................................. 167 

Obrázok 69 Príslušníci UNFICYP počas tzv. „poľovníckej sezóny“........................... 167 

Obrázok 70 Leták UNFICYP upozorňujúci na mínové nebezpečenstvo................... 168 

Obrázok 71 Odmínovanie nárazníkovej zóny............................................................ 169 

Obrázok 72 Znak Cyperskej Národnej gardy a ELDYK............................................. 173 

Obrázok 73 Znak TCSF (GKK) a CTPF (KTBK)........................................................ 175 

Obrázok 74 Znak BFC............................................................................................... 175 

Obrázok 75 Výsostné územie Akrotiri a Dhekelia...................................................... 176 

Obrázok 76 
 

Rozmiestnenie veliacich kontingentov mierových síl UNFICYP  
po premiestnení rakúskeho kontingentu v roku 1973............................. 

 
179 

Obrázok 77 
 

Rozmiestnenie veliacich kontingentov mierových síl UNFICYP  
vo východnej časti ostrova v roku 1985................................................. 

 
180 

Obrázok 78 
 

Slávnostný akt odovzdania a prevzatia velenia Sektoru 4  
(18. 06. 2001)......................................................................................... 

 
181 

Obrázok 79 Veliteľstvo Sektoru 4 (Camp General Stefanik) od roku 2001............... 182 

Obrázok 80 Veliteľstvo Sektoru 4 (Camp Duke Leopold V.) do roku 2001................ 183 

Obrázok 81 Rozmiestnenie čiat strážnej roty Sektoru 4 od septembra 2011............ 184 

Obrázok 82 PB-104 Camp Szent István a PB 91...................................................... 185 

Obrázok 83 PB-126 Camp Stefan Nemanja a OP 129.............................................. 185 

Obrázok 84 PB CP-10 a LP Strovilia......................................................................... 186 

Obrázok 85 Úlohy ženijnej čaty UNFICYP................................................................. 187 

 
 

Tabuľka 1 Počty obetí na Cypre: apríl 1955 - február 1959.................................... 59 

Tabuľka 2 Počty obetí tureckej operácie Attila 1: 20. 07. 1974 - 22. 07. 1974........ 106 

Tabuľka 3 
 

Celkové počty obetí tureckej operácie Attila: 20. 07. 1974 -  
16. 08. 1974............................................................................................ 

 
115 

Tabuľka 4 Počet príslušníkov UNFICYP k 31. 03. 1996.......................................... 157 

Tabuľka 5 Počty vojenského personálu UNFICYP v Sektore 1 k 30. 04. 2008....... 160 

Tabuľka 6 Počty vojenského personálu UNFICYP v Sektore 4 k 06. 11. 2013....... 161 

Tabuľka 7 Počty príslušníkov MFR k 30. 04. 2008.................................................. 162 

Tabuľka 8 Počty príslušníkov FMPU k 30. 04. 2008................................................ 163 

Tabuľka 9 Počty príslušníkov UNPOL k 03. 04. 2013.............................................. 164 



195 

ZOZNAM BIBLIOGRAFICKÝCH ODKAZOV 
 

ALTENAICHINGER, Sabine. Sozial und wirtschaftshistorische Aspekte des Zypern Einsatzes 
des österreichischen Bundesheeres. Wien: Universität Wien. 2009. [cit. 2014-06-05]. 
Dostupné z: http://othes.univie.ac.at/7359/1/2009-10-28_9805357.pdf 

 

AKGŰN, Mensur, GŰREL, Ayla, HATAY, Mete, TIRYAKI, Sylvia. Quo vadis Cyprus? 
Istanbul : TESEV, 2005. 

 

ANASTASIOU, Harry. The Broken Olive Branch. New York : Syracuse University Press, 
2008. 

 

BLAŽEK, Jakub. The Cyprus Problem, 1974 – 2008. Bachelor Thesis. Zlín : Thomas Bata 
University in Zlín, 2011. 

 

BRINKLEY, Douglas G. The Cyprus Question: Dean Acheson as Mediator. 1988. [cit. 2014-
02-24]. 
Dostupné z: http://aspects.duckdns.org/cyprus/van_coufoudakis/The_Cyprus_Question_ 
Dean _Acheson_as_Mediator_Brinkley_15_3-4.pdf 

 

BUČKA, Pavel, RIŠIANOVÁ, Andrea. Účasť Ozbrojených síl Slovenskej republiky 
v mierových operáciách. Liptovský Mikuláš: Akadémia ozbrojených síl generála M. R. 
Štefánika, 2010.  1. vyd. 178 s.  ISBN 978-80-8040-412-3. 

 

ÇALIŞKAN, Murat. The Development of Inter-Communal Fighting in Cyprus: 1948-1974. 
Ankara : Middle East Technical University, 2012. 

 

CARTER, David. The United Nations Force in Cyprus Since 1964. 2008. [cit. 2013-07-09] 
Dostupné z: http://britains-smallwars.com/cyprus/Davidcarter/UNFICYP.html 

 

CARTER, David. Aphrodite´s Killers. Cyprus, the EOKA Conflict and the Road to Partition. 
United Kingdom : Downlow Productions, 2010. 

 

Cypnet. North Cyprus Economy - Transport and Communications [online]. 1994-2013 [cit. 
2013-07-09]. Dostupné z: http://www.cypnet.co.uk/ncyprus/economy/econ06.htm  
 

ELLIS, Brian. Water in Cyprus. [online]. 2009 [cit. 2013-07-09]. 
Dostupné z: http://www.cypenv.info/cyprusee/files/water.pdf 

 

FAUSTMANN, Hubert. The Cyprus conflict as mirrored in the various interests in the eastern 
Mediterranean. [online]. 2006 [cit. 2013-07-09]. 
Dostupné z: http://www.eduvinet.de/comcult/pdf/regiokonf/e/cocentla404.pdf 

 

FAUSTMANN, Hubert. History in the Making? A New Drive for a Solution to the Cyprus 
Problem. Mediterranean Politics 13, No. 3. 2008.  

 
FAUSTMANN, Hubert, KAYMAK, Erol. Cyprus. European Journal of Political Research 47. 
2008. 
 



196 

HADJIDEMETRIOU, Katia. A History of Cyprus. Nicosia : Hermes Media Press Ltd. 2002. 

 

HAKKI, Murat Metin. The Cyprus Issue: A Documentary History, 1878 – 2006. Oxford: 
Oxford Publishing Services, 2007. 

 

HRNČIAR, Michal. Ozbrojené sily Slovenskej republiky ako spolugarant bezpečnosti na 
Cypre. In: Bezpečnostné fórum 2014. Zborník vedeckých prác. Fakulta politických vied 
a medzinárodných vzťahov, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Slovenská republika, 
2014. II. zväzok, s. 504 - 511. ISBN 978-80-557-0678-8. 

 

JENNINGS, Ronald C. Christians and Muslims in Ottoman Cyprus and the Mediterranean 
World, 1571–1640. New York and London : New York University Press, 1993. 

 

KATSOURIDES, Yiannos. Political Parties and Trade Unions in Cyprus. London : Hellenic 
Observatory European Institut. 2013. 

 

KOUMOULIDES, John. Cyprus & the War of Greek Independence 1821–1829. London : 
Zeno Booksellers and Publishers, 1974. 

 

KOVÁČ, Milan. Cyperský problém. In: Vojenská osveta. 2007, č.1, s.17 – 22. ISBN-80-
969458-1-5. 

 

KYRRIS, Costas P. History of Cyprus. Nicosia : Lampousa Publications. 1996. 

 

LABUZÍK, Milan, OLAK, Antoni. Európska únia. Vybrané témy. Ostrowiec Šw.: Wyžsza 
szkola Biznesu i Przedsiebiorczošci w Ostrowcu Šw. 2013.  

 

LOUIS, Roger. The British Empire in the Middle East 1945-1951. New York : Oxford 
University Press, 1998. 

 

MAJCHÚT, Ivan. Mnohonárodný aspekt účasti OS SR v operáciách medzinárodného 
krízového manažmentu. In: International crisis management operations [elektronický zdroj]: 
The 11th international conference on Interoperability 2009. Liptovský Mikuláš : Armed Forces 
Academy of General Milan Rastislav Štefánik, 2009. ISBN 978-80-8040-365-2.  

 

MALLINSON, William. Britain and Cyprus. Key Themes and Documents Since World War II. 
London : I. B. Tauris, 2011. 

 

MALLINSON, William. Cyprus. A Historical Overview. Republic of Cyprus : Konos Ltd., 2011. 

 

MŰFTŰLER-BAÇ, Meltem, GŰNEY, Aylin. The European Union and the Cyprus Problem 
1961-2003. SSCI journal - Middle Eastern Studies Vol. 41, No: 2, s. 281-293. 2005. 

 
NAJŠLOVÁ, Lucia. Potenciál EÚ pôsobiť v prevencii a riešení konfliktov : Prípadová štúdia 
cyperského konfliktu a jej implikácie. In: Panoráma globálneho bezpečnostného prostredia 
2006-2007. Bratislava: MO SR. s. 167-176. [cit. 2013-12-30]. 
Dostupné z: www.mod.gov.sk/data/files/414.pdf 

 



197 

NAJŠLOVÁ, Lucia, TIRYAKI, Sylvia. Perspektívy riešenia cyperskej otázky vo svetle 
otvorenia prístupových rokovaní EÚ s Tureckom. Paper prepared for the Ministry of Foreign 
Affairs of the Slovak Republic. Bratislava: RC SFPA. 2006. 36 s. [cit. 2013-12-30]. 
Dostupné z: www.sfpa.sk/.../CYPRUS%20ANALYZA%20FINAL%201.3.2006.doc 

 

O´MALLEY, Brendan, CRAIG, Ian. The Cyprus Conspiracy. America, Espionage and the 
Turkish Invasion. London : I.B.Tauris & Co Ltd, 1999 

 

ORR, Charles William James. Cyprus Under British Rule. London : Forgoten Books, 
(Originaly published 1918). 2013 

 

PANTELI, Stavros. A New History of Cyprus: From the Earliest Times to the Present Day. 
London : Pall Mall Press. 1996. 

 

PANTELI, Stavros. The Making of Modern Cyprus, From obscurity to statehood. Nicosia: 
Interworld Publications, 1990. 

 

PETRUFOVÁ, Mária, BELAN, Ľubomír. Zvládanie davového správania sa príslušníkov OS 
SR v priestoroch nasadenia. In: Bezpečnostné fórum 2011. Zborník príspevkov zo IV. 
medzinárodnej vedeckej konferencie. Banská Bystrica : Fakulta politických vied 
a medzinárodných vzťahov, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, 2011. s. 202-209. 
ISBN 978-80-557-0136-3. 

 

PHILIPPOU, Andreas. Cyprus gas exploration opportunities. [online]. 2012 [cit. 2014-06-06]. 
Dostupné z: http://www.bakertillyklitou.com/uploadfiles/Articles/Cyprus_gas_exploration_ 
opportunities_APH_Mar12.pdf 

 

POPE, Nicole, POPE, Hugh. Turkey Unveiled. New York : The Overlook Press, 1997. 

 
RAPPAS, Alexis. The Green Line in Nicosia From Ceasefire Line to North-South Border. 
[online]. 2012 [cit. 2014-02-06]. 
Dostupné z: http://www.fondazionecasadioriani.it/assets/Rappas_Wall_Nicosia_M_e_R-1.pdf 

 

RUMPF, Christian. Comments on the legal status of Cyprus. Issues of conflict and their 
causes. [online]. 2006 [cit. 2014-02-06]. 
Dostupné z: http://www.tuerkei-recht.de/downloads/cyprus_conflict_linest.pdf 

 

ŞAHIN, Sanem. Open borders, closed minds: The discursive construction of national identity 
in North Cyprus. [online]. 2011 [cit. 2013-07-12]. 
Dostupné z: http://eprints.lincoln.ac.uk/7657/1/MCS398694%5B1%5D.pdf 

 

SMILDEN, Jan-Erik. Histories of Cyprus. The Disputed Years of Ottoman Rule, 1571–1878. 
Oslo : Universitetet i Oslo. 2007. 

 

SMOLAREK, Mirosław, ŻUBER, Marian. Korzenie terroryzmu tureckiego. In: Problematyka 
bezpieczeństwa w administracji publicznej. Seria Administracja. Społeczeństwo. Nr 4. 
Warszawa: Wyższa Szkoła Administracyjno-Społeczna, 2010. 

 



198 

SOLSTEN, Eric. Cyprus: A Country Study. Washington : GPO for the Library of Congress. 
1991. 

 

SOMMER, Jerry. Security in Cyprus: Threat Perceptions, Possible Compromises and the 
Role of  the EU. Bonn : International Center for Conversion, 2005. 

 

SPILÝ, Peter. Nástroje Európskej únie na komplexné riešenie kríz. In: Národná 
a medzinárodná bezpečnosť 2011. Zborník 2. medzinárodnej vedeckej konferencie. 
Liptovský Mikuláš : Akadémia ozbrojených síl generála M. R. Štefánika, 2011. s. 260-266. 
ISBN 978-80-8040-429-1 

 

ŠIMČEKOVÁ, Alena. Angažovanosť organizácií medzinárodného krízového manažmentu 
v humanitárnych krízach. In: Interpolis´10. Zborník príspevkov zo VII. vedeckej konferencie 
doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov s medzinárodnou účasťou v Banskej Bystrici 
25. novembra 2010. Banská Bystrica : UMB Banská Bystrica, Fakulta politických vied 
a medzinárodných vzťahov, 2010.  s. 425-431. ISBN 978-80-557-0155-4.   

 

ŠVERHA, Stanislav. Cyprus. História a odkazy. Liptovský Mikuláš : NAO, 2008. 

 

THEODOULOU, Georghios. The origins and evolution of Church-State relations in Cyprus 
with special reference to the modern era. Nicosia : Kailas Printers and Lithographers Ltd. 
2005. 

 

TOCCI, Nathalie. Reflections on post-referendum Cyprus. [online]. 2004 [cit. 2014-04-04]. 
Dostupné z: http://www.tombeurcounsel.eu/teksten/bestuur-beleid/Cyprus%20post%20[1]%2 
0referendum.pdf 
 

TUNCER, Hűner. The Cyprus Issue: Recent Developments. [online]. 2005 [cit. 2014-04-04]. 
Dostupné z: http://sam.gov.tr/wp-content/uploads/2012/02/HunerTuncer.pdf 

 

UNFICYP. Arrival of the Austrian Battalion. In: Bleu Beret. The Magazine of the United 
Nations Peacekeeping Force in Cyprus. January/February 2014. 23 s.  
Dostupné z: http://www.unficyp.org/media/Blue%20Beret%20-%20pdf%20files/2014/Blue 
Beret_JanFeb_2014_web.pdf 

 

UNFICYP. Withdrawal of Austrian and Slovenian UNFICYP soldiers – Slovakians to take 
over Sector 4. Press Information. Famagusta : Headquarters Sector 4 Camp Duke Leopold 
V., 2001. [cit. 2014-06-05]. 
Dostupné z: http://www.bmlv.gv.at/archiv/a2001/zypern/press_release.pdf 

 

VARNAVA, Andrekos. A History of Liberation Struggle of EOKA: 1955-1959. Nicosia : 
SIMAE. 2004. 

 

VARNAVA, Andrekos. British Imperialism in Cyprus, 1878-1915: the Inconsequential 
Possession. Manchester : Manchester University Press, 2009. ISBN: 9780719079030. 320 s. 

 

VARNAVA,  Andrekos. Why the Latest Initiative to Reunify Cyprus will Fail: The Six Pillars of 
the Cyprus ‘Problem’ and the Impregnable Roof. In The Cyprus Review. Nicosia : A Journal 
of Social, Economic and Political Issues.  2011. ISSN 1015-2881. s. 147-154. 



199 

VARNAVA, Andrekos, FAUSTMAN, Hubert. Reunifying Cyprus: The Annan Plan and 
Beyond. London : I.B.Tauris & Co. Ltd., 2009. 

 

VJVM. Príručka pre príslušníkov mierovej operácie UNFICYP. Martin : Výcviková jednotka 
vojenských misií Martin, 2014. 

 

WALLACE, Paul W., ORPHANIDES, Andreas G. Sources for the History of Cyprus. New 
York : Greece and Cyprus Research Center, 1998. 

 

WILLIAMS, Glyn. Railways in Cyprus. [online]. 2004-2011 [cit. 2013-07-08]. 
Dostupné z: http://www.sinfin.net/railways/world/cyprus.html  

 

YALINCAK, Hakan. Understanding the Cyprus Problem: A Small Chess Piece on a Huge 
Board. [online]. 2009 [cit. 2013-10-22]. 
Dostupné z: http://mpra.ub.uni-muenchen.de/40163/1/MPRA_paper_40163.pdf 

 

 

Internetové zdroje: 

 

Battle of Pentemili beachhead (1974). [cit. 2014-03-16]. 
Dostupné z: http://www.smileatyou.com/1/1/82/37/1-1-82-37-1.html 

 

Committe on Missing Persons in Cyprus. 2014. [cit. 2014-02-27]. 
Dostupné z: http://www.cmp-cyprus.org/ 

 

Cyprus British Forces on Cyprus. 1991. [cit. 2014-06-03]. 
Dostupné  z: http://www.photius.com/countries/cyprus/national_security/cyprus_national_se 
curity_british_forces_on_cy~1483.html 

 

Cyprus Forces in the Turkish-Administered Area. 1991. [cit. 2014-06-03]. 
Dostupné z: http://www.photius.com/countries/cyprus/national_security/cyprus_national_se 
curity_forces_in_the_turkis~1482.html 

 

Cyprus: Invasion Timeline The "Attila" Invasion of July 1974. 1995 - 2000. [cit. 2014-03-03]. 
Dostupné z: http://www.hellas.org/cyprus/timeline.htm#20774b 

 

Cyprus United Nations Peace-keeping Force in Cyprus. 1991. [cit. 2014-06-02]. 
Dostupné z: http://www.country-data.com/cgi-bin/query/r-3612.html 

 
Geneva Declaration of July 1974 on Cyprus. 2007. [cit. 2014-04-02]. 
Dostupné z: http://www.moi.gov.cy/moi/pio/pio.nsf/All/595D15A8C314FB45C22572750054D 
01E?OpenDocument 

 

Kommando fϋr internationale einsätze. [cit. 2014-06-09]. Austria – 2434. Götzendorf, 
Wallenstein – Kaserne. 26 s. 
Dostupné z: http://www.bmlv.gv.at/archiv/a2001/zypern/zypern_doku.pdf 

 

http://www.cmp-cyprus.org/
http://www.hellas.org/cyprus/timeline.htm#20774b


200 

Letter dated 21 February 2007 from the Permanent Representative of Cyprus to the United 
Nations addressed to the Secretary-General. 2012. [cit. 2014-06-03]. 
Dostupné z: http://www.cyprus.gov.cy/MOI/pio/pio.nsf/All/4FC90989378EAD00C2257290002 
90986?OpenDocument 

 

Military of Cyprus. [cit. 2014-06-03]. 
Dostupné z: http://www.cyprusdirectory.net/explore-cyprus/cyprus-military 

 

Military operations during the Turkish invasion of Cyprus (1974). 2014. [cit. 2014-03-06]. 
Dostupné z: http://uk.ask.com/wiki/Military_operations_during_the_Turkish_invasion_of_ 
Cyprus ?qsrc=3044 

 

MO SR. Oficiálna webová stránka. Návrh na vyslanie jednotky Armády Slovenskej republiky 
do mierovej misie UNFICYP na Cypre. 2001 [cit. 2014-05-31]. 
Dostupné z: http://www.mosr.sk/materialy-a-dokumenty/ 

 

MO SR. Oficiálna webová stránka. Misia UNFICYP, Cyprus. 2014 [cit. 2014-05-31]. 
Dostupné z: http://www.mosr.sk/misia-unficyp-cyprus/ 

 

Occupied town in Cyprus, by the Turkish army Illegally Occupied by Turkish Troops since 
1974. 2002. [cit. 2014-04-05]. 
Dostupné z: http://kypros.org/Occupied_Cyprus/lambousa/location/location-maps.htm 

 

Occupied Towns and Villages in CYPRUS. 2005. [cit. 2014-04-08]. 
Dostupné z: http://www.kypros.org/Occupied_Cyprus/cyprus1974/villages_towns.htm 

 

The British Army in Cyprus. 2014. [cit. 2014-06-03]. 
Dostupné z:  http://www.army.mod.uk/operations-deployments/22728.aspx 

 

The Cyprus Conflict. [cit. 2014-03-03]. 
Dostupné z: http://www.cyprus-conflict.net 

 

The National Guard. 2014. [cit. 2014-06-03]. 
Dostupné z: http://www.army.gov.cy/?cat=1 

 

Turkish invasion of Cyprus. 2014. [cit. 2014-03-06]. 
Dostupné z: http://uk.ask.com/wiki/Turkish_invasion_of_Cyprus 

 

UNFICYP. Oficiálna webová stránka. 2014 [cit. 2014-04-04]. 
Dostupné z: http://www.unficyp.org/nqcontent.cfm?a_id=1&tt=graphic&lang=l1  

 

Vojaci OS SR v misiách OSN. 2014. [cit. 2014-09-17]. 
Dostupné z: http://forum.valka.cz/viewtopic.php/t/37534 

 

1974 Turkish Invasion Against Cyprus. July 20, 1974. 2005. [cit. 2014-03-16]. 
Dostupné z: http://www.kypros.org/Occupied_Cyprus/ cyprus1974/turkish_invasion.htm 

 

 



201 

REGISTER 

A 

anexia ostrova, 36 

Annanov plán, 131 

arcibiskup Makarios, 60, 106 

Attilova línia, 113 

B 

bezpečnostné úlohy, 147 

britská nadvláda, 26, 37, 40 

britská politika, 34 

Britské sily na Cypre, 175 

Britské výsostné územie Dhekelia a 
Akrotiri, 175 

budovanie vzájomnej dôvery, 126 

C 

civilná polícia OSN, 158, 163 

Cyperská Národná garda, 87, 90, 172 

Cyperská republika, 63, 66 

Cypersko-turecké mierové sily, 174 

cyperský konflikt, 131 

cyperský problém, 129, 189 

Cyperský turecký federatívny štát, 118 

Cyprus, 8, , 11, 25, 28 

Č 

čiary zastavenia paľby, 146 

D 

Desaťbodová dohoda, 120 

dohľad nad prímerím, 81 

Dohoda na najvyššej úrovni, 119 

E 

enosis, 33, 45, 50 

etnické násilie, 43 

F 

finálne riešenie konfliktu, 142 

financovanie UNFICYP, 152 

G 

grécki Cyperčania, 6, 18, 29, 57 

Grécko, 6, 11, 44 

H 

humanitárne a ekonomické úlohy, 149 

C 

chránené územie OSN, 105 

K 

Kemp generála Štefánika, 182 

komunisti, 49, 51, 61 

komunistická strana, 40, 44 

kontingent ELDYK, 101, 173 

kontingent KTKA, 99 

M 

mandát misie UNFICYP, 75 

medzikomunitné rokovania, 118, 122 

medzikomunitný konflikt, 59, 83 

medzinárodnoprávny problém, 145 

mierová misia, 79 

mobilizácia tureckých síl, 93 

moslimovia, 19 

Mudžahedíni, 68, 70, 99 

N 

nacionalistická polovojenská organizácia, 
42 

nacionalizmus, 31, 140 

nárazníková zóna, 169, 186 

nezávislosť, 50, 59, 62 

nová štruktúra partnerstva, 128 

nový koncept misie UNFICYP, 157, 181 

O 

občianska vojna, 59 

odbor občianskych záležitostí, 158 

Operácia Afrodita, 97 

Operácia Attila, 98, 115 

Operácia Mayflower, 149 

Operácia Niki, 103 

organizácia síl Sektoru 4, 182 

organizácia síl UNFICYP, 77 

Osmanská ríša, 10, 13, 20, 24, 45 



202 

Ozbrojené sily Slovenskej republiky, 179 

ozbrojený konflikt, 68 

P 

pohotovostná záložná jednotka UNFICYP, 
162 

policajné jednotky, 69 

pomoc utečencom, 150 

povstanie, 21, 37, 43 

pravoslávna cirkev, 18, 22, 39 

prevrat, 92 

prezident Makarios, 67, 73 

priestor zodpovednosti, 185 

prímerie, 58 

prispieť k návratu do normálnych 
podmienok, 171 

prispieť k zachovaniu a obnoveniu práva 
a poriadku, 168 

protikoloniálny boj, 57 

protimakariovský puč, 92, 103, 116 

R 

referendum, 41 

referendum o Annanovom pláne, 136 

reštrukturalizácia UNFICYP, 152 

rozdelenie ostrova, 56 

rozhovory na zbližovanie, 124 

rozhovory tvárou v tvár, 127 

S 

Sektor 1, 159 

Sektor 2, 160 

Sektor 4, 160, 179 

spoločné mierové sily, 71, 73 

sprostredkovateľské služby, 171 

strážna rota, 184 

Súbor myšlienok, 124 

T 

takşim, 47 

turecká intervencia, 92, 96, 102 

turecká komunita, 50, 53, 66, 69 

turecká námorná flotila, 99 

Turecká republika severného Cypru, 121 

turecké ozbrojené sily, 106 

tureckí Cyperčania, 6, 31, 32, 44, 57, 61 

Turecko, 6, 45 

Turecko-cyperské bezpečnostné sily, 173 

turecko-cyperské enklávy, 70, 101 

U 

UNFICYP, 7, 74, 78, 89, 102 

ústavné spory, 66 

uznanie pôvodného vlastníctva, 139 

V 

veliteľ síl UNFICYP, 155 

veliteľstvo Sektoru 4, 182 

Veľká Británia, 26, 27, 38, 47 

viceprezident Küçük, 68 

vlastnícke vzťahy, 123 

vojenská polícia, 162 

vojenská zložka, 158 

vojenskí pozorovatelia - styční dôstojníci, 
163 

vojenský zásah, 140 

vrtuľníková letka, 162 

vstup do EÚ, 131 

vylodenie tureckých síl, 100, 101 

vytvorenie nárazníkovej zóny, 146 

Z 

zabrániť opakovaniu bojov, 165 

Zelená línia, 71, 146 

Zmluva o garanciách, 60 

Zmluva o spojenectve, 60 

Zmluva o zriadení, 60 

Ž 

Ženevská deklarácia, 107 

ženijná čata veliteľstva UNFICYP, 187 

 

  



203 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRÍLOHA 

 



204 

Príloha 1 

 

CHRONOLÓGIA608 

 

9. tis. p. n. l. Skorá fáza nekeramického neolitického obdobia. 

5800 p. n. l. Osídlenie Choirokitia: dobre organizované spoločenstvo. 

3900 – 2500 p. n. l. Chalkolitické obdobie: prvé objavovanie medi. 

2500 – 1050 p. n. l. Doba bronzová: obchodovanie s meďou, rozkvet umenia, remesiel. 

2. a 1. tis. p. n. l. 
Grécka civilizácia (Mykénski a Achaeanski Gréci sa usídľujú na 
Cypre). Vznik gréckych mestských kráľovstiev. 

9. stor. p. n. l. 
Prichádzajú fenickí osadníci a sústreďujú sa hlavne v pobrežnom 
meste Kition (neskôr nazývané Larnaka). 

8. – 4. stor. p. n. l. 
Cyperské mestské kráľovstvá prechádzajú pod cudziu dominanciu: 
Asýrčania (8. – 6. stor. p. n. l.), Egypťania (560 - 525 p. n. l.) 
a Peržania (525 - 333 p. n. l.). 

499 p. n. l. Cyprus sa pripája k revolte proti Perzskej nadvláde . 

332 p. n. l. 
Cyperské mestské kráľovstvá vítajú Alexandra Veľkého 
a participujú na jeho expedíciách. 

294 – 58 p. n. l.  Cyprus ako súčasť Ptolemaiovskej ríše. 

30 p. n. l. – 330 n. l. Cyprus ako provincia Rímskej ríše. 

45 n. l. Apoštoli Pavol a Barnabáš prinášajú na Cyprus kresťanstvo. 

330 – 1191 Cyprus ako provincia Byzantskej ríše. 

488 Udelenie „Autocefalos“ (jurisdikčná samospráva cyperskej cirkvi). 

649 – 965 Obdobie charakteristické arabskými  inváziami na ostrov. 

1191 Anglický kráľ Richard I. Levie srdce sa zmocňuje ostrova. 

1192 – 1489 Franské obdobie: Cyprus pod francúzskymi Lusignanmi. 

1489 – 1571 Benátska nadvláda. 

1571 Dobytím Nikózie a Famagusty začína osmanská nadvláda. 

1821 
Grécka vojna za nezávislosť. 
Poprava arcibiskupa, biskupov a ďalších prominentných gréckych 
Cyperčanov (sú podozriví z plánovania účasti vo vojne). 

1830 
Koniec gréckej vojny za nezávislosť. Vznik Gréckeho kráľovstva. 
Šírenie myšlienky Megali Idea (zjednotenie všetkých Grékov). 

1833 Prvé náznaky myšlienky enosis (únia s Gréckom). 

1878 
Osmanská ríša dáva Cyprus Veľkej Británii do prenájmu. Poplatok 
tribute využívaný na splácanie osmanského dlhu. 

1882 Zriadená legislatívna rada (guvernér však mal rozhodujúce slovo). 

                                                 
608

 MALLINSON, W. Cyprus. A Historical Overview. 2011, s. 38 – 40. 
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1914 Cyprus Veľkou Britániou formálne anektovaný.  

1922 
Koniec brutálnej dvojročnej grécko-tureckej vojny. Vznik Tureckej 
republiky. Masívne výmeny populácie medzi Tureckom a Gréckom. 

1923   Turecko sa vzdáva všetkých práv voči Cypru. (Lausannská zmluva) 

1925   Cyprus deklarovaný ako „Korunná kolónia“ Veľkej Británie. 

21. 10. 1931 Prvé grécko-cyperské povstanie proti britskej nadvláde. 

1941 Vzniká strana AKEL (nástupnícka strana cyperských komunistov). 

1943 Vzniká asociácia KATAK. 

1949 Prvý verejný turecko-cyperský protest proti enosis v Nikózii. 

15. – 22. 01. 1950 Cyperská cirkev organizuje plebiscit o otázke enosis. 

20. 10. 1950 
Makarios III, Kitionský biskup je zvolený za cyperského 
arcibiskupa. 

1952 Turecko a Grécko vstupujú do NATO. 

1954 
Briti presúvajú svoje sily zo Suezu na Cyprus. Grécko predkladá 
otázku cyperského sebaurčenia na Valnom zhromaždení OSN. 

01. 04. 1955 EOKA začína grécko-cyperský ozbrojený protikoloniálny odboj. 

1956 

Arcibiskup Makarios je vyhostený Veľkou Britániou na Seychely. 
EOKA sa zameriava na príslušníkov polície. Grécko-cyperských 
policajtov nahrádzajú turecko-cyperskí. 
Objavuje sa prvá oficiálna zmienka o takşim (rozdelenie Cypru). 

1957 Vzniká TMT a šíri sa myšlienka takşim. 

19. 02. 1959 Grécko, Turecko a Veľká Británia uznávajú nezávislosť Cypru. 

12. 1959 
Arcibiskup Makarios zvolený za prvého prezidenta a Dr. Fazil 
Küçük zvolený za prvého viceprezidenta Cyperskej republiky. 

16. 08. 1960 Proklamácia Cyperskej republiky. 

30. 11. 1963 
Prezident Makarios predkladá návrhy ústavných zmien  
„na odstránenie prekážok hladkého fungovania a rozvoja štátu“. 

21. 12. 1963 Prepukajú medzikomunitné strety na Cypre. 

04. 03. 1964 
Bezpečnostná rada OSN prijíma rezolúciu č. 186.  
Na jej základe sa neskôr vytvárajú mierové sily OSN na Cypre. 

03. – 05. 1964 Príchod mierových síl OSN (UNFICYP) na Cyprus. 

05. - 08. 08 1964 
 

Útok grécko-cyperských jednotiek na tureckú enklávu v oblasti 
Tylliria (okolo dedín Kokkina a Mansoura). 

26. 03. 1965 
Mediátor OSN  Galo Plaza, vo svojej správe turecký postoj ku 
geografickému rozdeleniu cyperských komunít. 

21. 04. 1967 Vojenská junta preberá moc v Grécku. 

15. 11. 1967 
Prepukajú medzikomunitné strety na Cypre. Turecko pripravuje 
inváziu na Cyprus. USA sprostredkúvajú zažehnanie krízy. 

02. 06. 1968 Začatie rokovaní medzi komunitami na Cypre pod záštitou OSN. 

15. 07. 1974 
Prevrat proti cyperskej vláde. Prezident Makarios prežíva útok na 
prezidentský palác a uniká do bezpečia v zahraničí. 

20. 07. 1974 Turecko začína prvú fázu vojenskej intervencie na Cyprus. 
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23. 07. 1974 Prevratový režim (Nikos Sampson) kolabuje. 

14. 08. 1974 Turecko začína druhú fázu vojenskej intervencie na Cyprus. 

13. 02. 1975 Vznik TFSC – medzinárodné spoločenstvo ho neuznáva. 

02. 08. 1975 Tretia viedenská dohoda – prvá dohoda o vytváraní etnických zón. 

12. 02. 1977 
Makarios a Denktaş uzatvárajú štvorbodovú „Dohodu na najvyššej 
úrovni“ (dohoda o cyperskom urovnaní).  

03. 08. 1977 Makarios zomiera. Nahrádza ho Spyros Kyprianou. 

19. 05. 1979 
Kyprianou a Denktaş uzatvárajú desaťbodovú „Dohodu na 
najvyššej úrovni“ (potvrdenie dohody o cyperskom urovnaní). 

15. 11. 1983 Vznik TRNC – medzinárodné spoločenstvo ho neuznáva. 

03. 07. 1990 Cyprus žiada o členstvo v EÚ. 

06. 1992 Rámcová dohoda „Súbor myšlienok“ (nebola podpísaná). 

31. 03. 1998 Začatie prístupových rokovaní medzi Cyprom a EÚ. 

11. 12. 1999 
Helsinský summit EÚ. Vyriešenie cyperského problému nie je 
podmienkou na vstup Cypru do EÚ. 

10. 05. 2001 
Európsky súd pre ľudské práva Rady Európy uznáva Turecko vinné 
zo závažného porušovania ľudských práv na území, ktoré ním bolo 
obsadené v roku 1974. 

11. 11. 2002 
Annan predkladá plán na komplexné riešenie cyperského 
problému. 

13. 12. 2002 Kodanský summit EÚ. Cyprus prijatý za člena EÚ od 01. 05. 2004. 

16. 04. 2003 Cyprus podpisuje v Aténach zmluvu o vstupe do EÚ. 

23. 04. 2003 TRNC čiastočne ruší obmedzenia o pohybe osôb cez „Green Line“. 

24. 04. 2004 
Grécki a tureckí Cyperčania hlasujú o Annanovom pláne: 
V globále bol Annanov plán odmietnutý. 

01. 05. 2004 Cyprus oficiálne vstupuje do EÚ. 

01. 01. 2008 Cyprus prijíma euro ako oficiálne platidlo. 
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