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Anotace 
 
Severokyperská turecká republika je státem s jen omezeným mezinárodním uznáním. 
Násilné rozdělení ostrova s sebou nese i řadu lokálních negativ, s ohledem na opuštěné 
majetky a velkou nejistotu ohledně jejich možného využívání v budoucnu. 
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Turkish Republic of Northern Cyprus is a country with very limited international recognition. 
Forcible division of the island also brings a number of local negative aspects, with respect to 
abandoned properties and great uncertainty related to their possible use in the future. 
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Historie 
 
 Severokyperská turecká republika je velmi zajímavým tématem ke zkoumání. Kypr je 
ostrovem ve Středozemním moři, mezi Východem a Západem, kde v minulosti vládla spousta 
civilizací jako Asyřané, Egypťané, Peršané, Římané, Arabové, Templářští rytíři, Lusignanové, 
Benátčané, osmanští Turci a v neposlední řadě Britové.1 Kypr byl obydlený po více než 9 000 
let od mladší doby kamenné.2 

Je proto velmi složité říci, kterému z národů ostrov patří, nebo by měl patřit. Zároveň 
je ovšem překvapivé, že právě toto místo mnoha kultur a civilizací je dnes rozdělené tzv. 
zeleným pásmem. Zdrojů, ze kterých je možné čerpat, aby se dala v plné míře pochopit 
nynější situace, je bohužel jen velmi málo. Jedná se zejména buď o turecké, nebo naopak 
řecké zdroje, které jsou ovšem, pochopitelně, názorově neobjektivní, a tím pádem jen velmi 
málo vhodné ke zkoumání. Přesto jsem se snažila podat události co nejvíce objektivním 
způsobem a uvádět oba názorové proudy. Abychom tedy pochopili dnešní situaci, je 
nezbytné vrátit se do minulosti a zkoumat, alespoň krátce, kyperské dějiny a začátky 
osidlování. 
 Ostrov začali jako první trvale obývat nejpravděpodobněji obyvatelé přicházející 
z nedaleké Malé Asie, jelikož právě ta se nacházela pouhých 64 km od Kypru. Již během doby 
měděné se ostrov stal významnou obchodní křižovatkou pro mnoho národů.  
 S dobou bronzovou přišel i rozvoj prvních skutečných měst a obchodních center, 
a vzhledem k obchodu, kulturní vztahy se sousedními zeměmi se výrazně zlepšila. Také se 
zvýšil příliv imigrantů z okolních zemí a měst, mezi ta spadají například i Mykény, Enkomi na 
severu, nebo Pafos na jihu. Pro nás je významné, že tito migranti s sebou přivezli řecké 
kulturní zvyky a metody a začali vyrábět dekorativní keramiky, a to nejen pro domácí trh, ale 
i pro export. 
 Vše se začalo měnit s příchodem Féničanů. Obyvatelé vyměnili své bohy a zároveň se 
dostaly během příštích století pod nadvládu mnoha mocností, především z Blízkého východu. 
Platili poplatky do Asýrie, Egyptu, Persie a dalších zemí. Během tohoto období se obyvatelé 
pokusili několikrát povstat, ovšem vždy byli poraženi a islámské hordy dál plenily 
a drancovaly města. Tím došlo ke zničení mnoha křesťanských památek a taky celá města 
byla opouštěná. To pokračovalo až do té doby, kdy Byzantská říše neporazila Araby  
a nezajistila si tak ostrov zpátky. 
   Poslední vládce Byzantské říše vládl velmi krutě. Osudové chyby se dopustil, když se 
choval urážlivě a krajně nevhodně k princezně Berengarii Navarrské, jejíž loď téměř 
ztroskotala poblíž Lemesosu. Budoucí královna Anglická, snoubenka Richarda Lví srdce, 
nezůstala v nesnázích dlouho. Richard přišel na záchranu a ovládl celý ostrov. 
V Lemesosském zámku v roce 1191 si poté vzal svoji zachráněnou snoubenku a poté začal 
své třetí křižácké tažení na Jeruzalém.3 Ostrov Richard prodal Templářům, ale když 
nespokojené obyvatelstvo povstalo proti jejich krutovládě, skončil na dalších 300 let v rukou 

                                                 
1
 Historical Background. Turkish Republic of Northern Cyprus, Ministry of Foreign Affairs. 

http://mfa.gov.ct.tr/cyprus-negotiation-process/historical-background/ 
2
 SMITH, Lavinia, Neville. History of Northern Cyprus. Welcome to North Cyprus; The Definitive North Cyprus 

Destination Guide. http://www.northcyprus.co.uk/history-of-northern-cyprus/ 
3
 LEWIS, Jone, Johnson. Berengaria of Navarre, Queen of England, Spouse of Richard I. Women History.  

 http://womenshistory.about.com/od/medbritishqueens/p/berengaria.htm 

http://mfa.gov.ct.tr/cyprus-negotiation-process/historical-background/
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francouzské vlády a postupem času byl obnoven mír a pořádek, především díky zachování 
místních zákonů a zvyků.4  
 V roce 1570 došlo k obsazení celého ostrova osmanskými Turky.5 Během vlády 
Osmanské říše, tedy mezi lety 1571 a 1878, došlo k obnovení řecké ortodoxní víry 
a arcibiskup byl uznán jako vůdce řeckého pravoslavného společenství, které dosáhl práva 
spravovat své vlastní záležitosti, ovšem stále spadajících pod osmanský systém. Z tohoto 
důvodu bylo umožněné mírové soužití mezi těmito menšinami, žijící na ostrově.6  
 Řecké války za nezávislost v roce 1821 vedly k růstu řeckého nacionalismu na Kypru, 
což mělo za následek oživení myšlenky „enosis“7 – spojení s Řeckem. V roce 1878, Velká 
Británie převzala správu ostrova, i když de jure zůstal součástí Osmanské říše až do první 
světové války v roce 1914.8 Britové velkou mírou přispěli k rozvoji ostrova, postavili nové 
silnice, mosty, zavedli vodní potrubí do vesnic, byly instalovány systémy zavlažování plodin a 
byla propojena města Famagusta, Nicosia a Güzelyurt. V roce 1915 Británie nabídla ostrov 
Řecku za podmínky, že bojovat na straně Spojenců. Řecko nabídku odmítlo a tak později,  
v roce 1925, byl Kypr připojen k Británii a byl oficiálně prohlášen za korunní kolonií.9  
  Na základě jejich požadavku na enosis, řečtí Kypřané začali vzpouru proti britské 
přítomnosti na ostrově, které vyvrcholilo ve spálení britské radnice v roce 1931. Podle údajů 
z roku 1960, až 80% populace tvořili právě kyperští Řekové. Za účelem vyřešit palčivou 
situaci, řecká pravoslavná církev uspořádala referendum v roce 1950. Dne 1. dubna 1955 
byla založena teroristická organizace kyperských Řeků EOKA, jejímž cílem bylo dosažení 
enosis pomocí ozbrojeného boje. Turečtí Kypřané, jako spoluobyvatelé ostrova, ovšem anexi 
ostrova k Řecku odmítli a dožadovali se práva vyjádřit se a stejné váhy slova, kdy se bude 
rozhodovat o budoucnosti Kypru. Bohužel, řecké kyperské ozbrojené útoky proti Britům se 
také zaměřily proti kyperským Turkům, což v důsledku vedlo k výraznému zhoršení vztahů 
mezi oběma komunitami. Do roku 1959 se situace na ostrově se stala nesnesitelnou pro 
kyperské Turky, ale také pro britskou správu.10 
 V roce 1959, bylo dosaženo kompromisu ze strany Turecka, Řecka a Velké Británii 
prostřednictvím dohod v Londýně a Curychu, a Kyperská republika byla založena v roce 1960 
jako bi-komunální stát založený na partnerství mezi kyperskými Řeky a kyperskými Turky. 
Prostřednictvím tohoto kompromisu, Kypr získal svou nezávislost, zatímco si Británie udržela 
dvě vojenské základny na ostrově.11 
 Dne 16. srpna 1960 vznikla nezávislá Kyperská republika. V nové ústavě byla uznaná 
politická rovnoprávnost tureckých Kypřanů a řeckých Kypřanů jako spolu-zakládajícím 
                                                 
4
 SMITH, Lavinia, Neville. History of Northern Cyprus. Welcome to North Cyprus; The Definitive North Cyprus 

Destination Guide. http://www.northcyprus.co.uk/history-of-northern-cyprus/ 
5
 SMITH, Lavinia, Neville. History of Northern Cyprus. Welcome to North Cyprus; The Definitive North Cyprus 

Destination Guide. http://www.northcyprus.co.uk/history-of-northern-cyprus/ 
6
 Historical Background. Turkish Republic of Northern Cyprus, Ministry of Foreign Affairs. 

http://mfa.gov.ct.tr/cyprus-negotiation-process/historical-background/ 
7
 Enosis. Oxford Living Dictionaries. http://www.oxforddictionaries.com/definition/english/enosis 

8
 Historical Background. Turkish Republic of Northern Cyprus, Ministry of Foreign Affairs. 

http://mfa.gov.ct.tr/cyprus-negotiation-process/historical-background/ 
9
 SMITH, Lavinia, Neville. History of Northern Cyprus. Welcome to North Cyprus; The Definitive North Cyprus 

Destination Guide. http://www.northcyprus.co.uk/history-of-northern-cyprus/ 
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 Historical Background. Turkish Republic of Northern Cyprus, Ministry of Foreign Affairs. 
http://mfa.gov.ct.tr/cyprus-negotiation-process/historical-background/ 
11

 Historical Background. Turkish Republic of Northern Cyprus, Ministry of Foreign Affairs. 
http://mfa.gov.ct.tr/cyprus-negotiation-process/historical-background/ 

http://mfa.gov.ct.tr/cyprus-negotiation-process/historical-background/
http://mfa.gov.ct.tr/cyprus-negotiation-process/historical-background/
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partnerem nové republiky. Ústava Kyperské republiky byla navržena, ve skutečnosti, jako 
funkční federace. Prezident byl volen řeckou komunitou a musel pocházet z řecké části 
obyvatelstva, zatímco premiér byl z druhé komunity a byl původem z turecké části 
obyvatelstva. Voleni tedy byli zvlášť podle komunit a premiérovi bylo uděleno právo 
konečného veta. Rada ministrů se skládala z deseti ministrů, z nichž tři měli být kyperští Turci 
(18 procent obyvatel), a museli být nominováni premiérem. Ve Sněmovně reprezentantů 
turečtí Kypřané byli voleni odděleně podle své vlastní komunity. Parlament neměl pravomoc 
na změnu ústavy v žádném ohledu a rozsahu, v němž by se změna týkala základních článků 
a jakákoliv jiná úprava by vyžadovala dvoutřetinovou většinu jak kyperských Řeků, tak 
kyperských Turků. Na druhou stranu jakákoliv změna volebního zákona a přijetí jakéhokoli 
zákona týkající se obce nebo jakékoliv daňových předpisů je nutná prostá většina kyperských 
Řeků a kyperských Turků jako členů Sněmovny. Takto osm poslanců turecké části Kypru 
mohli porazit zákon, pro který by hlasovalo 35 kyperských Řeků členů a sedm členů z řad 
kyperských Turků.12  
 Parlament spravoval jak komunální záležitosti, jako je narození, úmrtí, manželství, 
vzdělání, kultura, sportovní nadací a sdružení, některé obecní povinnosti, jakož i daně, a co je 
důležité, byly řízeny odděleně příslušnými správními orgány jednotlivých komunit. Na 
mezinárodní úrovni, Kyperská republika se stala členem Organizace spojených národů 
s jednotnou právní subjektivitou.13  
 Co se týče soudního systému, bylo poměrně komplikované. Nejvyššího ústavního 
soudu a Vrchní soud, musela mít v čele neutrální představitele – ani kyperské Řeky, ani 
kyperské Turky – sloužilo to k udržování rovnováhy mezi řeckým a tureckým obyvatelstvem. 
Vzhledem k tomu, v rámci koloniálního režimu kyperských Řeků a kyperských Turků soudci 
řešili všechny případy bez ohledu na původ stran, jež se mezi sebou soudily, řešilo se to 
konkrétně tak, že spory mezi kyperskými Turky byly souzeny kypersko-tureckými soudci  
a spory mezi kyperskými Řeky byly posuzovány soudci z řecké části obyvatelstva. Co je ale 
velice zajímavé, že spory mezi kyperskými Řeky a kyperskými Turky, tedy smíšené spory, 
řešily smíšené soudy složené ze zástupců obou skupin obyvatel – kyperských Řeků 
a kyperských Turků. Tak pro běžný trestný čin, který se ovšem týkal jak kyperského Řeka, tak 
kyperského Turka, museli u soudu být přítomni dva soudci a celý proces se tak výrazně 
prodražil a časově protáhl.14  
 Tento složitý systém, se ukázal být těžce proveditelný a zároveň byl celkem 
nepřiměřený vzhledem k situaci. Byly vytvořeny legislativní a správní orgány, které se 
zabývaly vzděláním, náboženstvím, kulturou, sportovními a charitativními záležitostmi. 
Samostatné obce byly zamýšleny v pěti největších městech na ostrově, vzhledem k smíšení 
populace, nemovitostí a různých podniků, to ovšem nebylo možné uskutečnit. Ukázalo se to 
neúměrně drahé a komplikované, zejména pro malá kyperská města.15 

                                                 
12

 ZACHARIA, Giorgios. Zurich and London Agreements; The Constitution; The Treaties. The Cyprus Problem. 
1996. http://www.kypros.org/Cyprus_Problem/p_zurich.html 
13

 Historical Background. Turkish Republic of Northern Cyprus, Ministry of Foreign Affairs. 
http://mfa.gov.ct.tr/cyprus-negotiation-process/historical-background/ 
14

 ZACHARIA, Giorgios. Zurich and London Agreements; The Constitution; The Treaties. The Cyprus Problem. 
1996. http://www.kypros.org/Cyprus_Problem/p_zurich.html 
15

 ZACHARIA, Giorgios. Zurich and London Agreements; The Constitution; The Treaties. The Cyprus Problem. 
1996. http://www.kypros.org/Cyprus_Problem/p_zurich.html 
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 Tento stav ovšem trval pouhé tři roky. V listopadu 1963 pak prezident republiky, 
arcibiskup Makarios, ve své upřímné touze vylepšit situaci, navrhl třináct bodů ústavy – tyto 
pozměňovací návrhy nepředpokládaly žádné radikální změny. Zde se turecké zdroje, 
pochopitelně, naprosto rozchází se zdroji řeckými. Podle řecké části Kypru „třináct bodů“ 
mělo odstranit některé z nejpalčivějších problémů, které přirozeně vznikaly mezi oběma 
národnostmi během jejich společného soužití. Tyto změny byly předloženy vůdci kyperských 
Turků, ale ještě před tím, než měla šanci turecká vláda pečlivě zvážit tento návrh, označila ho 
jako naprosto nepřijatelný a zavrhla ho.16  
 Turci jsou přesvědčení o tom, že tímto byl zahájen plán „Akritas“17, který byl 
předložen jako úmyslná kampaň pro změnu stavu věcí vytvořených Ústavou. Řečtí Kypřané si 
záhy uvědomili, že toto je ideální příležitost dosáhnout enosis. Navrhli tedy plán změny 
ústavy, známé jako „třinácti bodů“, které by znamenaly omezení práv kyperských Turků  
a snížily by status spoluzakladatelů na status menšiny na ostrově.18 
 Faktem ovšem zůstává, že v prosinci 1963 přišla hrozivější reakce ze strany turecké 
části obyvatelstva – povstání proti státu zahájila TMT (turecká odbojová organizace na Kypru, 
Türk Mukavemet Teşkilatı), a hrozby invaze a akty agrese ze strany Turecka samotného, 
které použilo prezidentovy návrhy na změnu ústavy jako záminku (ať už bylo omezení práv 
kyperských Řeků pravdou, nebo ne) pro uvedení v platnost plánu na rozdělení Kypru.19 
 Premiér poté veřejně prohlásil, že Kyperská republika přestala existovat, a spolu 
s kypersko-tureckými ministry, poslanci a úředníky, podal demisi. Prohlásil, že se řecká vláda 
Kypru chystá zničit tureckou část obyvatel Kypru.20  
 Tento výbuch mezietnického násilí v roce 1963 vedl ke stažení tureckých Kypřanů  
– kteří trpěli nejvíc, z hlediska obětí a vysídlení asi z pětiny obyvatel – do ozbrojených 
enkláv.21 Po jejich odchodu museli kyperští Turci spravovat své území, kde ustanovili 
generální výbor, aby řešil každodenní záležitosti. Ten fungoval až do 27. prosince 1967. 
Prozatímní turecká samospráva byla poté dne 21. prosince 1971 přejmenovaná na 
„Kypersko-tureckou samosprávu“ (Cyprus Turkish Administration). Bez ohledu na tyto 
vývoje, období mezi lety 1963 a 1974 bylo pro kyperské Turky ve znamení deprivace, izolace, 
nepřístupnost, strachu a nejistoty.22 
 Vznik Turecké samosprávy umožnila Organizace spojených národů vytvořené tzv. 
„zelená linie“ v roce 1964, která zde existuje dodnes. V roce 1967 konflikt slábl, ovšem vznikl 
zde jiný problém, tentokrát z řecké strany.23 Nová extrémistická organizace nesla název 
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EOKA (Ethnikí Orgánosis Kipriakoú Agónos; Greek: “National Organization of Cypriot 
Struggle”24) a byla podporovaná řeckou juntou. Trvala na plánu enosis a zosnovala převrat 
proti prezidentovi Kyperské republiky Arcibiskupovi Makariosovi v červenci 1967.25 Prezident 
prohlásil tento řecký státní převrat za "invazi, který porušil nezávislost a svrchovanost 
Republiky."26 
 Jako odpověď zahájilo Turecko útok na ostrov po délce demarkační Zelené linie, které 
ostrov rozdělovalo. Turecko prohlásilo tuto intervenci jako nezbytnou kvůli ochraně 
obyvatelstva. Zatímco 45 000 kyperských Turků bylo přesídleno z jihu ostrova na sever, až 
165 000 kyperských Řeků bylo přesídleno ze severní na jižní část ostrova. Obě strany utrpěly 
ztráty. Konflikt si vyžádal mnoho nezvěstných a mrtvých, přičemž řecká komunita nesla horší 
následky.27 Dne 15. listopadu 198328 kypersko-turecké vedení prohlásilo vytvoření nového 
státu na severu ostrova – Severokyperskou tureckou republiku (TRNC). Tento státní útvar 
není uznávaný žádnou zemí na světě, kromě Turecka.29  

 

                                                 
24

 Ethnikí Orgánosis Kipriakoú Agónos. Encyclopedia Britannica.  
http://www.britannica.com/EBchecked/topic/189352/EOKA 
25

 BRYANT, Rebecca; PAPADAKIS, Yiannis. Cyprus and the Politics of Memory: History, Community and Conflict. 
I. B. Tauris, New York; Palgrave Macmillan, London 2012. 
26

 Historical Background. Turkish Republic of Northern Cyprus, Ministry of Foreign Affairs. 
http://mfa.gov.ct.tr/cyprus-negotiation-process/historical-background/ 
27

 BRYANT, Rebecca; PAPADAKIS, Yiannis. Cyprus and the Politics of Memory: History, Community and Conflict. 
I. B. Tauris, New York; Palgrave Macmillan, London 2012. 
28

 Historical Background. Turkish Republic of Northern Cyprus, Ministry of Foreign Affairs. 
http://mfa.gov.ct.tr/cyprus-negotiation-process/historical-background/ 
29

 BRYANT, Rebecca; PAPADAKIS, Yiannis. Cyprus and the Politics of Memory: History, Community and Conflict. 
I. B. Tauris, New York; Palgrave Macmillan, London 2012. 

http://mfa.gov.ct.tr/cyprus-negotiation-process/historical-background/
http://mfa.gov.ct.tr/cyprus-negotiation-process/historical-background/
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Vláda Severokyperské turecké republiky 
 
 Severokyperská turecká republika funguje jako poloprezidentská republika, přičemž 
prezident je hlavou státu a premiérem hlava vlády. Vše funguje v systému více politických 
stran. Výkonná moc je vykonávána vládou. Legislativa je v rukou jak vlády, tak a Parlamentu. 
Soudnictví je nezávislé na výkonné a zákonodárné moci. Předseda vlády má v Parlamentu 
většinu.30 
 

Zákonodárná moc 
 

Jednokomorový zákonodárný sbor (Cumhuriyet Meclisi) je složen z 50 poslanců 
volených na dobu pěti let v přímých všeobecných volbách.31 
 

Výkonná moc 
 

Vláda je jmenovaná prezidentem republiky. Současnou vládu tvoří je koalice 
sestávající ze středolevé Republikánské turecké strany (CTP) a středopravicové Demokratické 
strany (DP-UG).32 
 

Hlavní politické strany33 
 

 Republikánská turecká strana (CTP). 

 Strana národní jednoty (UBP).  

 Demokratická strana (DP).  

 Strana komunální demokracie (TDP). 
 

Zelená linie 
 
 Linie je dlouhá asi 180 km a je kontrolovaná mírovými silami Organizace spojených 
národů. Podle Organizace spojených národů prochází „zelená linie“ téměř sedm a půl 
kilometru napříč v nejširším místě, a zabírá asi tři procenta ostrova.34  
 Rada bezpečnosti tuto linii stanovila prostřednictvím rezoluce 186 (1964) dne 
4. března 1964 a od té doby obnovila mandát mise pro dalších šest měsíců.35 V souladu  
s mandátem UNFICYP36 je jejím úkolem pracovat na návratu k normálním podmínkám, 
ovšem spousta části nárazníkové zóny je obydlených. Fungování mise je založeno na čtyřech 
komponentech, které úzce spolupracují: armádou, policií Organizace spojených národů 
(UNPOL), pobočkami pro občanské záležitosti a administrativou, která podporuje všechny 

                                                 
30

 Political Structure. North Cyprus. http://www.cypnet.co.uk/ncyprus/main/polsyst/ 
31

 Başbakanlik Tanimi. KKTC Başbakanlik. http://basbakanlik.gov.ct.tr/ba%c5%9ebakanlik/ba%c5%9ebakan 
32

 Başbakanlik Tanimi. KKTC Başbakanlik. http://basbakanlik.gov.ct.tr/ba%c5%9ebakanlik/ba%c5%9ebakan 
33

 Başbakanlik Tanimi. KKTC Başbakanlik. http://basbakanlik.gov.ct.tr/ba%c5%9ebakanlik/ba%c5%9ebakan 
34

 United Nations Peacekeeping Force in Cyprus. United Nations. http://www.unficyp.org/ 
35

 United Nations Peacekeeping Force in Cyprus. United Nations. http://www.unficyp.org/ 
36

 United Nation Peacekeeping Force in Cyprus; založeny v roce 1964 aby sloužily k prevenci dalšího vyhrocení 
konfliktu mezi kyperskými Řeky a kyperskými Turky a aby pomohly vrátit ostrov do stavu normálního fungování. 
United Nations Peacekeeping Force in Cyprus. United Nations. http://www.unficyp.org/ 
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činnosti. Mise čítá téměř 1 100 zaměstnanců. Od roku 1964, téměř 180 zaměstnanců 
Organizace spojených národů přišlo o život při službě v UNFICYP.37 UNFICYP nad tímto 
místem udržuje neustálý dohled s hlídkami ve vozidlech, pěšky, na kolech a vrtulníkem. 
Navíc, vysoce mobilní jednotka je připravena reagovat na mimořádné události v nárazníkové 
zóně. Přibližně až 1 000 incidentů se vyskytne v nárazníkové zóně každý rok, od slovních 
přestřelek až po neoprávněné použití střelných zbraní.38 
 Existuje i přes to několik vesnic a speciální oblasti (tzv. civilní využití plochy), v rámci 
nárazníkové zóny, kde více než 10 000 lidí, žijí a / nebo pracují. Civilisté mohou do těchto 
prostorů volně. Jinde v nárazníkových zónách, civilní pohyb nebo činnost vyžaduje zvláštní 
povolení od zmíněného orgánu UNFICYP. Tyto oblasti se nachází především ve východní části 
zelené linie. Příkladem vesnice, která je nejen že obydlená, ale obyvatele tvoří jak kyperští 
Řekové, tak i kyperští Turci, žijící bok po boku, je Pyla. Ostatní plochy jsou ovšem z velké části 
nedotčené lidskou činností. Je zde spousta zbytků starých vesnic, měst a v nich obchodů 
a dalších připomínek života, který se kdysi rozprostíral po této oblasti.39 
 Nárazníková zóna je nejvíce patrná v Nikósii, kde jsou běžně k vidění ulice 
zablokované betonovými stěnami, sudy a ostnatým drátem. Mimo zastavěné plochy zelené 
linie se to zdá být spíše symbolické. Zdání ovšem klame a vše je pečlivě sledováno v místě 
kontrolních bodů a jsou zde umístěny i strážní věže. Někdy je možné narazit na silnice, které 
jsou zablokovány a opuštěné, nicméně prostor působí spíše jako přírodní rezervace, než 
oblast, kde působí vojáci.40  
 Toto místo může na někoho působit velmi frustrujícím dojmem. Je zde mnoho 
omezení a například podél demarkační linie není povoleno fotografovat, a pokud tak někdo 
chce učinit, tak může pouze se zvláštním povolením od orgánů Organizace spojených 
národů. V tomto případě mu jako pozorovateli bude přidělen příslušný doprovod. Velmi 
často hlídky Organizace spojených národů zastavují a vyslýchají zvědavce, kteří by si přáli 
prohlédnout si linii blíž.41 Kyperští Řekové mají vstup zakázaný úplně.42 
 Nárazníkové pásmo ve Staré Nikósii je ovšem zároveň obrovskou oázou klidu. Všude 
jsou zarostlé domy, obchody a stánky se pomalu kroutí klikatou cestou, a zvuk je zde sotva 
slyšet. Společný popis nárazníkové zóny „zamrzlé v čase" je bez pochyb velmi výstižný. 
Nicméně to neznamená, že by se tomuto místu vyhýbal konflikt – v minulosti, nicméně ani 
dnes. Velká část domů nese stopy války: díry po kulkách, ohrazené opevnění a palebné 
pozice připomínají události, které se zde odehrály.43  
 Mnoho vývěsních štítů stále připomíná bohaté doby a některé budovy vyvolávají 
dojem, že se majitelé každou chvíli vrátí. V bývalé kavárně lahve, hrnce a pánve se zdají být 
téměř nedotčené. Určené pro bohatší část tehdejšího obyvatelstva jdou dodnes uloženy 
v podzemních garážích dovezené nové Toyoty. Byly kdysi dopraveny na ostrov z Japonska, 

                                                 
37

 United Nations Peacekeeping Force in Cyprus. United Nations. http://www.unficyp.org/ 
38

 United Nations Peacekeeping Force in Cyprus. United Nations. http://www.unficyp.org/ 
39

 United Nations Peacekeeping Force in Cyprus. United Nations. http://www.unficyp.org/ 
40

 HALL, Neil. Lost in Time – the Cyprus Buffer Zone. Reuters Blogs. 10. IV. 2014. 
http://blogs.reuters.com/photographers-blog/2014/04/10/los-in-time-the-cyprus-buffer-zone/ 
41

 HALL, Neil. Lost in Time – the Cyprus Buffer Zone. Reuters Blogs. 10. IV. 2014. 
http://blogs.reuters.com/photographers-blog/2014/04/10/los-in-time-the-cyprus-buffer-zone/ 
42

 Cyprus Green Line. http://www.cyprusgreenline.com/ 
43

 HALL, Neil. Lost in Time – the Cyprus Buffer Zone. Reuters Blogs. 10. IV. 2014. 
http://blogs.reuters.com/photographers-blog/2014/04/10/los-in-time-the-cyprus-buffer-zone/ 
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ale boje vypukly před tím, než se stihly prodat. Nyní již zaprášené a zrezavělé, některé ještě 
mají své dovozní nálepky a povolený limit pouhých 32 mil za hodinu.44  
 UNFICYP proto podporuje co nejúplnější a nejrychlejší obnovení normální civilní 
aktivity v nárazníkové zóně, je ovšem nutné mít na paměti, že je to stále oblast pod trvalým 
ozbrojeným dohledem armád na obou stranách. Podpora UNFICYPu se soustředí na aktivity 
jako obnovení chovu v nárazníkové zóně, kde je bezpečnější prostředí, spravování záležitostí 
souvisejících s dodávkou elektřiny a vody přes linii atd. Misi v současné době řídí Lisa 
Buttenheim ze Spojených států, což je zvláštní zmocněnec generálního tajemníka 
a vedoucího mise. Současný velitel ozbrojených sil je generálmajor Chao Liu z Čínské lidové 
republiky.45 
 Pokusy o vyřešení konfliktu na Kypru a opětovného sjednocení ostrova byly dosud 
bez výsledku, i když vztahy mezi severem a jihem se v průběhu let zlepšily. Mimo jiné to 
vedlo k otevření několika přechodů přes nárazníkovou zónu, zejména přes Ledra Street ve 
staré Nikósii dne 3. dubna 2008.46 Již ovšem od dubna roku 2003 se několik hraničních 
přechodů mezi severem a jihem otevřelo: dva v britské oblasti u Pergamos a Strovilia, tři  
v Nikósii na Ayios Demotios / Metehan, Ledra Palace a jeden na západ od Nikósie k horám 
Troodos, na Astromeritis / Zodhia.47 Situace se tak postupně, i když velmi pomalu, zlepšuje. 
Ta nejdůležitější role ovšem nebude patřit orgánům Organizace spojených národů, nýbrž 
samotným obyvatelům, kteří budou muset mít vůli a ochotu dokázat, že spory v minulosti 
ještě nemusí nutně určovat jejich budoucnost.   
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 HALL, Neil. Lost in Time – the Cyprus Buffer Zone. Reuters Blogs. 10. IV. 2014. 
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 United Nations Peacekeeping Force in Cyprus. United Nations. http://www.unficyp.org/ 
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 United Nations Peacekeeping Force in Cyprus. United Nations. http://www.unficyp.org/ 
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 United Nations Peacekeeping Force in Cyprus. United Nations. http://www.unficyp.org/ 
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Přílohy: Momentky z prostředí Severního Kypru a nárazníkové zóny uprostřed ostrova.48 
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