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Základny Spojeného království na Kypru 
 
Anotace 
 
Celkem vice než 254 km2 na ostrově Kypru pokrývá specifický subject mezinárodní práva, 
suverénní základny Spojeného království (to je například vice, nez rozloha okresu Brno  
– Město, 230 km2). O tomto fenoménu se v češtině píše snad ještě méně, než o Severo-
kyperské turecké republice. Tento stručný článek si klade za cíl tento deficit vyřešit 
– s důrazem na otázky bezpečnosti a fungování orgánů prosazování prava v tomto prostoru. 
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Summary 
 
A total of more than 254 square kilometers of the island of Cyprus is covered by a specific 
subject of international law, the Sovereign bases of the United Kingdom (for example, it is 
more than the area of the district – Brno-City, 230 square kilometers). About this 
phenomenon is written perhaps even less than about Turkish Republic of Northern Cyprus. 
This brief article aims to solve this deficit – with an emphasis on security questions and 
functioning of law enforcement in this area. 
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Základny Spojeného království na Kypru 
 
Od roku 1974 je ostrov Kypr de facto rozdělen na mezinárodně uznanou Republiku Kypr  
a tzv. „Severokyperskou tureckou republiku“, uznanou pouze Tureckem. Kypr je proto 
dodnes státem s ne zcela vyřešenou integritou. Na tom nic nezměnil ani jeho vstup do 
Evropské unie, který se de facto týká jen jižní, „řecké“ části ostrova.  
 
Geopolitickou situaci na ostrově dále „komplikují“ dvě vojenské základny Spojeného 
království (Sovereign Base Areas, SBA, Dhekelia – 131 km2 a Akrotiri – 123 km2), na které se 
pravomoc zdejší policie nevztahuje.1 
 
Základny vznikly roku 1960 v souvislosti se smluvním podchycením nezávislosti ostrova na 
Spojeném království. Akrotiri je primárně leteckou základnou, Dhekelia je základnou 
pozemních sil. V lokalitě Ayios Nikolaos (která je exteritoriální silnicí spojena se základnou 
Dhekelia) je umístěno zařízení „Vládního štábu pro komunikace“ (Government 
Communication Headquarters, GCHQ) pro monitorování elektronické komunikace ve 
východním Středomoří.2 V prostoru obou základen dnes (2010) žije asi 14 500 osob, z toho 
7 000 občanů Kypru (kteří často na základnách pracují), 3 000 vojáků Spojeného království  
a 4 500 nevojenského personálu (zejména rodinných příslušníků výše uvedených vojáků). 
Základny nejsou klasickými „koloniemi“. Hovoří o nich „dodatek O“ smlouvy Spojeného 
království s Kyprem, kde se dočteme, že: 
 
 V rámci základen se nepočítá s rozvojovými programy, které se netýkají vojenských 

otázek (včetně budování nevojenských výrobních, obchodních, dopravních či turistických 
kapacit). 

 Mezi základnami a zbytkem ostrova neexistuje celní hranice nebo hraniční kontroly 
v pravém smyslu slova.  

 Není dovoleno přistěhovalectví civilních osob z Kypru (s výjimkou dědiců osob, které zde 
vlastnily půdu v době vzniku základen).  

 Půdu v prostoru základen je možné vyvlastnit pouze pro vojenské účely a za adekvátní 
náhradu. 

 
Právní řád, který na základnách platí, vychází z právního řádu kolonie Kypr, platného v roce 
1960. Přestupky jiných než vojenských osob jsou projednány místním soudem. V rámci 
základen působí jak Vojenská policie (Cyprus Joint Police Unit3), tak „civilní“ policejní sbor 
(Sovereign Base Areas Police, SBA Police), kterému podléhá i „civilní“ věznice Dhekelia. 
V rámci SBA aktuálně slouží 256 policistů (z toho 33 žen) a 18 civilních zaměstnanců. Pouze  

                                                           
1
 Wikipedia: Akrotiri and Dhekelia <http://en.wikipedia.org/wiki/akrotiri_and_dhekelia>. 

2
 Government Communications Head Quarters <http://www.gchq.gov.uk/>. 

Vedle základen Spojené království v rámci Kypru spravuje i další menší lokality, souhrnně nazvané „retained 
sites“. 
3
 Ta spojuje síly „Královské vojenské policie“ (Royal Military Police) a „Policie Královského letectva“ (Royal Air 

Force Police). 
Mezi těmito kontingenty a vojáky, které Spojené království vyslalo do mise Organizace spojených národů 
na Kypru (UNFICYP), neexistuje žádná operační vazba. 
Operations and Deploymens: Cyprus 
<http://www.army.mod.uk/operations-deployments/overseas-deployments/920.aspx>. 
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7 policistů pochází ze Spojeného království, zbytek sboru tvoří místní Kyperští Řekové  
a Kyperští Turci. Jedná se tak zřejmě o jediný sbor, který zahrnuje členy obou znesvářených 
národů ostrova. Ačkoli chod SBA financuje Ministerstvo obrany, sbor jako takový není nijak 
podřízen řídícím strukturám Vojenské policie a funguje jako kterýkoli jiný policejní sbor Anglii 
a Walesu (včetně podřízenosti policejní inspekci, Her Majesty's Inspectorate of 
Constabulary). 
 
„Teritoriálně“ se SBA dělí na dvě části (divisions), kterými logicky jsou Akritiki a Dhekelia.4 
S ohledem na neexistenci hraničních kontrol mezi základnami a jejich okolím je vrcholem 
policejní činnosti turistická sezóna, kdy na zdejší pláže přijíždí až 10 000 výletníků denně. 
Zhruba 40 % půdy v rámci základen vlastní Ministerstvo obrany Spojeného království nebo se 
jedná o vlastnictví koruny (Crown Land). Zbytek je soukromým majetkem dědiců původních 
majitelů z roku 1960. 
 
Právě tyto soukromé pozemky sehrávají roli v plánu z listopadu 2009. Londýn totiž nabídl, že 
pokud dojde k „normalisaci vztahů“ mezi řeckokyperskou a turecko-kyperskou komunitou 
(podle tzv. Annanova plánu Organizace spojených národů), může být 117 km2 z dnešní 
rozlohy základen vyklizeno. Zatím však nic nenasvědčuje, že by se tento scénář stal realitou.  
 
Ilustrace: Schematická mapa ostrova Kypr, s vyznačením nárazníkové zóny a britských 
základen. 
 

 

                                                           
4
 Sovereign Base Areas Police Force <http://www.sba.mod.uk/sbap.htm>. 
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Ilustrace: Schematický a podrobnější pohled na základnu Akrotiri5 (nahoře) a Dhekelia6 
(dole), včetně vazby jejich hranic a na jednotlivé obce na Kypru. 
 

     
 

     
 

                                                           
5
 Wikimedia: Akrotiri Base <http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/be/cia-akrotiri.png>. 

Sovereign Base Areas Cyprus <http://www.sba.mod.uk/pictures/akrotiri_map.jpg>. 
6
 Wikimedia: Dhekelia Base <http://commons.wikimedia.org/wiki/file:cia-dhekelia.png>. 

Sovereign Base Areas Cyprus <http://www.sba.mod.uk/pictures/dhekeliamap.gif>.  
Freewebs: Dhekelia Sovereign Base Area Map 
<http://www.freewebs.com/enclaves/cyprus%20-%20dhekelia%20sovereign%20base%20area%20map.jpeg>. 
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Ilustrace: Návrh na vyklizení části základen ve prospěch „řeckokyperské“ (modré šrafování)  
a „tureckokyperské“ (červené šrafování) komunity.7 
 

   
 
Ilustrace: Vozidla SBA v sobě slučují britský design a kyperskou respektive kustomizovanou 
(SBA) registrační značku.8 
 

  

                                                           
7
 The United Kingdom's involvement in Cyprus 

<http://www.publications.parliament.uk/pa/cm200405/cmselect/cmfaff/113/11307.htm>. 
8
 Sovereign Base Areas Police. Science Pole. <http://sciencepole.com/sovereign-base-areas-police/>. 

Police Car Photos <http://police-car-photos.com.s3.amazonaws.com/740.jpg>. 
Wikipedia: Sovereign Base Areas Police <http://en.wikipedia.org/wiki/sovereign_base_areas_police>. 
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Ilustrace: Rozfázování Annanova plánu (přesun obcí pod správu řeckokyperské komunity). 
Mapa s popisky v turečtině navíc uvádí jména obcí a vizi rozdělení základny Dhekelia (zelené 
šrafování: území zůstane Spojenému království, červené šrafování: území připadne 
řeckokyperské komunitě a modré šrafování: území připadne tureckokyperské komunitě).9 
 

 

                                                           
9
 Británie vrátí kus svého území na Kypru, pohne-li se sjednocení. Právo, 12. XI. 2009. 

News about Cyprus <http://www.cypriot.org.uk/harita2a.jpg>. 



Ochrana & Bezpečnost – 2016, ročník V., č. 1 (jaro), ISSN 1805-5656 
Mgr. Oldřich Krulík, Ph.D., Základny Spojeného království na Kypru (2016_A_09) 

 

 
7 
 

Vydává: Ochrana a bezpečnost o. s., IČ: 22746986 
Lamačova 825/11, 152 00 Praha 5, http://ochab.ezin.cz, ochab@email.cz 

Ilustrace: Topografická mapa základny Dhekelia z rok 1959.10
 

 

 
 

Ilustrace: Vojenské základny na Kypru jako téma pro časopis Květy v době studené války.11
 

 

 

                                                           
10

 United Kingdom’s Dhekelia Sovereign Base Area. Maps of the World 
<http://www.maps-of-the-world.net/maps-of-asia/maps-of-dhekelia/>. 
11

 Neupřesněno, zřejmě okolo roku 1985. 
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Ilustrace: Prostor Dhekelia na aktuální mapě (vrstvy Google Maps). 
 

 
 

 


