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Úvodní slovo 
 
Vážené delegátky, vážení delegáti, 
 
dovolte mi, abych vás tímto přivítal na čtvrtém jednodenním Studentském modelu 
Rady bezpečnosti OSN pořádaném Plzeňskou diplomatickou simulací. 
 
Jak jistě víte, jedná se o již o druhou historickou simulaci v českém jazyce, kterou pořádáme. 
Tentokrát se zabýváme vskutku zajímavým tématem z roku 1974, a to tureckou invazí 
na Kypr. 
 
Tato akce by nemohla proběhnout bez tvrdé práce organizačního týmu, ale ani bez pomoci 
našeho dlouhodobého partnera, Informačního centra OSN v Praze, kterému bych tímto 
velice rád poděkoval za ochotu a poskytnutí prostor. 
 
Ačkoliv se jedná o první projekt, který pořádáme v úplně novém složení organizačního týmu, 
pevně věříme, že si tuto minisimulaci užijete a že vám nabyté informace a zkušenosti 
poslouží ve vašem budoucím osobním i profesionálním rozvoji. Snažíme se dokázat, 
že informace lze získávat i praktickou a nenásilnou formou a že vzdělávání nemusí být 
zprostředkováno pouze nudným a nezáživným způsobem. 
Budeme však rádi, pokud nám vznesete jakékoliv připomínky, které k průběhu simulace 
či jakékoliv části programu máte. 
 
Pevně doufáme, že následujících několik hodin pro vás nebude ztracených a že budou plné 
zajímavých zkušeností, nových přátel a dobrých vzpomínek. 
 
Se srdečnými pozdravy 
 
Viktor Karlíček 
předseda PDS a hlavní organizátor akce 
e-mail: karlicek@simulaceplzen.cz 
 
za organizační tým historické simulace: 
 
Ondřej Skrla, tvůrce backgroundu a předseda Rady bezpečnosti, 
 
Vojtěch Domín, místopředseda Rady bezpečnosti, 
Branislav Mičko, místopředseda Rady bezpečnosti, 
Kateřina Špalková, místopředsedkyně Rady bezpečnosti, 
 
Jan Střecha, organizátor, 
Iva Šalplachtová, organizátorka, 
Milan Vosáhlo, organizátor, 
Jonathan Machander, organizátor, 
Jan Žemlička, organizátor, 
Filip Jiroušek, organizátor 

mailto:karlicek@simulaceplzen.cz
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Odborný background k historické simulaci 
 

Předmluva k odbornému podkladu 

 
 Ještě než se pustíte do komplexního a nesmírně zajímavého tématu, 
kterou tento úsek dějin Kypru představuje, dovolte mi říct pár slov o mém myšlenkovém 
postoji při vytváření tohoto backgroundu a vznést pár poznámek k jeho obsahu. 
 Začnu představením celého konceptu. Jak vám potvrdí každý historik a sociolog, 
krize většinou nejsou otázkou náhlé změny, ale postupného vývoje situace až k vyvrcholení 
a následné katarzi. I u turecké invaze na Kypr je tedy nutné tuto událost vnímat nejen 
jako instantní, ale především v celém rozsahu jejího historického kontextu, který vysvětluje 
překvapivě mnohé. Background proto dělím na shrnutí historických úseků Kypru, 
které ovlivnily a určily neútěšnou budoucnost ostrova, a komentář k němu, vysvětlující 
panující nálady a pohnutky a cíle hlavních aktérů. Věřím, že tímto způsobem dojde k lepšímu 
pochopení a smysluplnosti než při jednolitém textu plném faktů. 
 Zmíním se ještě o zdrojích. Je důležité vnímat, že silná polarizace interpretací 
událostí na Kypru neumožňuje zcela objektivní zhodnocení, obzvlášť v kritériu násilí 
napáchaného jednou či druhou stranou, u kterého se proto vyhýbám jakýmkoliv explicitním 
popisům. Nicméně při přípravě a kritickém hodnocení pro-řeckých a pro-tureckých zdrojů 
jsem shledal ty s pro-řeckou afilací racionálnějšími z důvodu lepší objektivity a praktické 
neúčasti vládní propagandy. Turecká invaze je konec konců mezi Turky a tureckými Kypřany 
považována za mírovou operaci roku 19741. 
 V posledním bodě bych vám chtěl poděkovat za přihlášení se na naši historickou 
simulaci a pevně věřím, že zažijeme diskusi plnou zajímavých názorů, projevů a výstupů 
a že vytvoříme pravé diplomatické prostředí jako – a kdo ví, možná ještě lepší než – 
v roce 1974. 
 

S pozdravem 
Ondřej Skrla 

tvůrce backgroundu a předseda Rady bezpečnosti 
e-mail: skrla@simulaceplzen.cz 

 

Historie kyperské krize v kostce 

 
 Historie Kypru je – až do roku 1960, kdy prohlásil nezávislost – ve znamení 
střídajících se imperiálních mocností rozhodujících o jeho bytí a žití. O prominentní ovlivnění 
jeho budoucnosti vedoucí až k turecké invazi na Kypr se však postarali poslední dva držitelé 
ostrova před jeho nezávislostí, a to Osmanská říše a Velká Británie. Po vpádu Osmanské 
říše (1571)2 se Kypr stává její součástí a sultán podporuje jeho kolonizaci osmanskými 
občany3. Přivádí tak na svět menšinu4 tureckých Kypřanů, která nenávratně ovlivní tvář 
a budoucnost Kypru. Po turecko-ruské válce podepisují roku 1878 Osmanská říše 
a Velká Británie smlouvu Cyprus Convention, která propůjčuje Kypr britské správě pod jejím 
závazkem bránit Osmanskou říši v případě další ruské ofenzívy5. Na začátku první světové 
války je Kypr okupován a připojen k Britskému impériu6. 

                                                           
1 [online]. [cit. 2017-03-28]. Dostupné z: http://www.mfa.gov.tr/meaningful-anniversary-of-the-cyprus-peace-operation-turkish-

parliament-proclaims-solidarity-with-trnc.en.mfa 
2 [online]. [cit. 2017-03-28]. Dostupné z: 

http://www.mfa.gov.cy/mfa/highcom/highcomcanberra.nsf/cyprus02_en/cyprus02_en?OpenDocument 
3 [online]. [cit. 2017-03-28]. Dostupné z: https://ejts.revues.org/4396 
4 První sčítání lidu provedené Velkou Británií (1881) čítá 24,4 % celkové populace s tendencí k poklesu až na 18,2 % (1960). 
5 [online]. [cit. 2017-03-28]. Dostupné z: http://www.lygeros.org/section_caratheodory/CyprusConvention_18780604.pdf 
6 [online]. [cit. 2017-03-28]. Dostupné z: https://www.britannica.com/place/Cyprus/Government-and-society#ref409789 

mailto:skrla@simulaceplzen.cz
http://www.mfa.gov.tr/meaningful-anniversary-of-the-cyprus-peace-operation-turkish-parliament-proclaims-solidarity-with-trnc.en.mfa
http://www.mfa.gov.tr/meaningful-anniversary-of-the-cyprus-peace-operation-turkish-parliament-proclaims-solidarity-with-trnc.en.mfa
http://www.mfa.gov.cy/mfa/highcom/highcomcanberra.nsf/cyprus02_en/cyprus02_en?OpenDocument
https://ejts.revues.org/4396
http://www.lygeros.org/section_caratheodory/CyprusConvention_18780604.pdf
https://www.britannica.com/place/Cyprus/Government-and-society#ref409789
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 Řečtí Kypřané jako majorita obyvatelstva změnu vítají s nadějí, že Velké Británii 
nebude vadit připojení Kypru k Řecku (enosis), po kterém tolik toužili. Ta neměla ale ani 
v nejmenším úmyslu upustit od Kypru jakožto významné geostrategické vojenské základny7. 
Proto po několika desetiletích rostoucí nespokojenosti způsobené vysokými daněmi 
a odmítnutého postupu enosis dochází ve 30. a následujících letech 20. století k prvním 
demonstracím proti britské vládě8. V menšině tureckých Kypřanů přirozeně vyvolává 
myšlenka připojení Kypru k Řecku znepokojení o vlastní osud, a proto adoptují vlastní 
ideologii, tedy rozdělení ostrova mezi Řecko a Turecko (taksim)9.  
 Eskalující napětí ideologií a zájmů ústí v založení pro-enosis skupiny EOKA (National 
Organization of Cypriot Fighters) roku 1955 řeckými Kypřany a demonstrace se rozrůstá 
na partyzánskou válku proti britskému režimu, která postupně začleňuje do cílů svých útoků 
i turecké Kypřany. V reakci je tak vytvořeno hnutí tureckých Kypřanů TMT (Turkish 
Resistance Organization) s cílem zabránit enosis. Obě skupiny využívají politických vražd, 
atentátů a násilí za účelem manifestace svých cílů. Je však nutné podotknout, že TMT 
je aktivně podporováno tureckou vládou10 a dokonce je turecká loď přistižena britskou 
pobřežní hlídkou při pokusu o dodání zbraní a munice11. Roku 1959 se Velká Británie, Řecko 
a Turecko schází v Curychu pod mezinárodním tlakem na vyřešení kyperské otázky a vytváří 
klíčovou smlouvu London-Zurich Agreements, která je podepsána v Londýně 19. února 1959 
výše zmíněnými mocnostmi a dvojicí arcibiskup Makarios III. a Dr. Kuchyk, kteří jsou přítomni 
jako představitelé obou kyperských komunit a zároveň jako budoucí prezident 
a viceprezident ostrova12. 
 Dohoda obsahuje ústavu, základní principy fungování budoucí republiky Kypru 
a tři smlouvy. Jednou z nich je pro další vývoj klíčová Treaty of Guarantee, která zaručuje 
státům Guarantor Powers (Turecko, Řecko a Velká Británie) právo na intervenci v případě 
narušení stavu nezávislého Kypru za účelem zajištění statī quo ante bellum. Další důležitý 
bod dohody je ve smlouvě Treaty of Establishment, který formálně zakazuje jakoukoliv formu 
podstoupení enosis nebo taksim13. 
 Britská nadvláda a teroristické boje jsou touto smlouvou odstraněny, 
ale nespokojenost komunity řeckých Kypřanů po v jejích očích vysokých ústupcích menšině 
tureckých Kypřanů (především jejich vysoké procentuální zastoupení v armádě a policii14 
a legislativní zákaz enosis) rapidně roste. Tato sociální nálada společnosti a rigidita ústavy 
(rozlišení občanů podle etnicity a právo veto prezidenta a viceprezidenta) činí pokusy 
o plnění etnických kvót ve státních orgánech, nastavení daní a vytvoření procesu přijímání 
nové legislativy neúspěšnými15. 
  

                                                           
7 [online]. [cit. 2017-03-28]. Dostupné z: http://www3.nd.edu/~dlindley/handouts/US%20role%20in%20Cyprus%20Crises.pdf. 

Str. 4. 
8 ANDERSON, David a David. KILLINGRAY. Policing and decolonisation: politics, nationalism, and the police, 1917-65. New 

York, NY, USA: Distributed exclusively in the USA and Canada by St. Martin's Press, c1992. Studies in imperialism 
(Manchester, England). ISBN 07-190-3033-1. Str. 190. 
9 ISACHENKO, Daria. The making of informal states: statebuilding in Northern Cyprus and Transdniestria. New York: Palgrave 

Macmillan, 2012. ISBN 978-023-0360-594. 
10 [online]. [cit. 2017-03-28]. Dostupné z: 

http://www.rcenter.intercol.edu/Newsletter/In%20Depth/volume%206%20issue%204/article09.htm 
11 [online]. [cit. 2017-03-28]. Dostupné z: https://history105.libraries.wsu.edu/fall2015/2015/09/01/nuclear-war-the-impact-on-

global-war-policies/#_ftn12 
12 [online]. [cit. 2017-03-28]. Dostupné z: http://irice.univ-paris1.fr/spip.php?article1044#nb18 
13 [online]. [cit. 2017-03-28]. Dostupné z: 

https://www.embargoed.org/downloads/1959_London_and_Zurich_%20Agreements.pdf 
14 armáda: 40 % turečtí Kypřané, 60 % řečtí Kypřané; policie: 30 % turečtí Kypřané, 70 % řečtí Kypřané; viz poznámka č. 13 
15 [online]. [cit. 2017-03-28]. Dostupné z: http://www3.nd.edu/~dlindley/handouts/US%20role%20in%20Cyprus%20Crises.pdf 
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https://history105.libraries.wsu.edu/fall2015/2015/09/01/nuclear-war-the-impact-on-global-war-policies/#_ftn12
http://irice.univ-paris1.fr/spip.php?article1044#nb18
https://www.embargoed.org/downloads/1959_London_and_Zurich_%20Agreements.pdf
http://www3.nd.edu/~dlindley/handouts/US%20role%20in%20Cyprus%20Crises.pdf
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Stagnace postupu a nutná potřeba zlepšení vypjaté situace nutí Makariose k akci. 
17. listopadu 1963 proto podává 13bodový návrh na úpravu ústavy. Cílem je přetvoření 
ústavy za účelem zavedení konvenční demokracie (vláda s podporou většiny - mj. také 
zrušení práva veta a legislativních rozdílů mezi etnickými skupinami. Odpovědí Ankary 
je 11. prosince 1963 kategorické zamítnutí jakéhokoliv omezení práv turecké menšiny. 
Prudká reakce Turecka přeměňuje napětí v přestřelky a boje a mezi etnickými skupinami. 
Makarios na žádost zemí Guarantor Powers uděluje povolení k vojenské intervenci 
pod podmínkou, že generál celé operace bude pocházet z Británie. Tyto spojenecké síly 
opět nastolují pořádek, avšak nedokážou spojit smýšlení tureckých a řeckých Kypřanů. 
Během jara 1964 se proto opět obnovují ozbrojené konflikty. 
 Nedostatek britských jednotek a problémy se spoluprací ze strany Turecka a Řecka 
vedou 4. března k vytvoření více neutrální a diplomaticky přijatelné vojenské síly složené 
ze států OSN Radou bezpečnosti skrz rezoluci č. 186 pod názvem UNIFCYP (United Nations 
Peace Keeping Force in Cyprus). Ani po její demilitarizační a humanitární činnosti boje 
neustávají. Po prohlášení, že každý řecký Kypřan ve věku od 18 do 50 let může být povolán 
k vytvoření nové Národní gardy16 Makariosem, se Ankara chystá k vojenské invazi na Kypr 
z obav z možného postupu enosis. Ta je ale odvrácena tvrdou výhrůžkou prezidenta 
Spojených států v podobě odmítnutí pomoci Turecku bránit se Sovětskému svazu v případě 
jeho případné intervence na Kypr17. 
 Další krize přichází 21. dubna 1967 po rychlém sledu událostí, a sice coup d’etat 
junty v Řecku, nastolení vojenské vlády a následně obnovených militantních akcích skupiny 
EOKA. Okamžitá jednání (iniciovaná USA) s Tureckem jsou zahájena z důvodu obav o jeho 
potenciální invazi. Hlavní podmínka Ankary snížení počtu řeckých jednotek na ostrově podle 
limitu smlouvy Treaty of Alliance z roku 1959. Řecko podmínky přijímá a je tak zabráněno 
jeho otevřenému vojenskému konfliktu s Tureckem18. 
 Po roku 1970 situace opět nabírá rychlý spád. Makarios se svojí politickou afilací 
pro nezávislý Kypr je několikrát vystaven pokusu o atentát, hnutí EOKA je přetvořeno 
na EOKA-B s cílem dosažení enosis jakoukoliv cestou19 a celou kaskádu završuje další 
vojenský coup v Řecku ještě více radikální pro-enosis juntou. Je evidentní, že coup na Kypru 
podporovaný Řeckem je pouze otázkou času. Makarios proto řeckému prezidentovi 
(který je ale de facto bezmocný) posílá 2. července 1974 otevřený dopis, v němž ho vyzývá 
ke stažení 650 řeckých vojáků z Národní gardy a osočuje ho z pokusu o atentát a rozvrat 
kyperské vlády20. 15. července skutečně přichází coup d’etat Národní gardy podporovaný 
řeckou vládou a Makarios těsně uniká smrti a přesouvá se do Londýna21. Prezidentem 
je prozatímně prohlášen člen EOKA-B Nicos Sampson jako loutka řeckého militárního 
režimu a po ostrově se rozzuří boje mezi Národní gardou a přívrženci Makariose. Turecká 
menšina v obavách a svoji bezpečnost volá o pomoc Turecku, které žádá Velkou Británii 
o společnou intervenci, ta ale návrh zamítá22. Ankara tedy déle nečeká a 20. července 1974 
se turecká armáda vyloďuje v Kyrénii a ještě ten den schvaluje Rada bezpečnosti rezoluci 
č. 353, která volá po okamžitém přerušení palby, stažení všech zahraničních vojenských 
jednotek z Kypru a zahájení jednání mezi Řeckem, Velkou Británií a Tureckem23. Turecko 
ale agresivně postupuje vpřed, a to i přes vojenský odpor Řeků a řeckých Kypřanů.  
 

                                                           
16 řecko-kyperská kombinovaná armádní síla složená z pozemních, vzdušných, námořních a speciálních složek 
17 KER-LINDSAY, James. Britain and the Cyprus crisis, 1963-1964: key themes and documents since World War II. Mannheim: 

Bibliopolis, 2004. Peleus (Series), 27. ISBN 39-339-2558-4. Str. 22 – 115. 
18 COAKLEY, John. Pathways from Ethnic Conflict: Institutional Redesign in Divided Societies. London: Routledge, 2010. ISBN 

978-041-5554-022. 
19 [online]. [cit. 2017-03-28]. Dostupné z: http://countrystudies.us/cyprus/14.htm 
20 [online]. [cit. 2017-03-28]. Dostupné z: http://www3.nd.edu/~dlindley/handouts/US%20role%20in%20Cyprus%20Crises.pdf 

(str. 43) 
21 MALLINSON, William. Cyprus: A Modern History. London: I. B. Tauris, 2005. ISBN 978-184-5118-679. 
22 [online]. [cit. 2017-03-28]. Dostupné z: https://www.academia.edu/2343038/British_Non-

Intervention_in_the_Cyprus_Crisis_of_1974 
23 [online]. [cit. 2017-03-28]. Dostupné z: http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/353(1974) 

http://countrystudies.us/cyprus/14.htm
http://www3.nd.edu/~dlindley/handouts/US%20role%20in%20Cyprus%20Crises.pdf
https://www.academia.edu/2343038/British_Non-Intervention_in_the_Cyprus_Crisis_of_1974
https://www.academia.edu/2343038/British_Non-Intervention_in_the_Cyprus_Crisis_of_1974
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/353(1974)
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Komentář k odbornému podkladu 

 
 Na pozadí celého tohoto dějinného úseku Kypru se odehrává několik konfliktů, 
které jej ovlivňují. Prvním z nich je obava západu z potenciální války členů NATO, a to Řecka 
a Turecka. To je součástí ještě většího obrazu studené války, kdy v případě oné války hrozí 
destabilizace západní sféry vlivu v oblasti Středomoří a Blízkého východu a potenciálně 
i komunistický převrat jak na Kypru, tak v okolních zemích tohoto regionu. V tomto kontextu 
je třeba si uvědomit, že jakákoliv intervence NATO by byla v přímém rozporu s její filosofií 
vojenské aliance. 
 Další jsou poté individuální zájmy států, kdy postupná radikalizace řecké vlády 
(coup vojenských junt) postupně zaslepila fakt nedostatečné vojenské kompetence pro boj 
s Tureckem, který si předchozí vlády uvědomovaly a projevovala se větší agresivitou 
a asertivitou v aktivitách na Kypru. 
 Turecko na druhé straně vnímalo Kypr především jako důležité geostrategické území 
a tureckou menšinu především jako záminku a zakrytí k manifestaci svých cílů k obsazení 
ostrova. V počátečních letech konfliktu pod tlakem USA jednajícími především ve výše 
zmíněném zájmu NATO si Turecko nedovolilo provést chtěnou vojenskou intervenci 
až do uvolnění politiky USA vůči otázce intervence. 

Samotný Kypr a jeho obyvatelstvo se cyklicky pohybuje mezi napjatým mírem 
a propuknutí napětí v násilí. Důvodem této nestability situace jsou již historické části 
popsaná fakta, ale na nejzákladnější úrovni jde o desítky let kulminace strachu a zlosti 
na obou stranách. U řeckých Kypřanů se jedná o neustálou frustraci z faktu, že jako 80% 
majorita nemohou vládnout a především rozhodovat o osudu Kypru (viz sen enosis), 
a u tureckých Kypřanů o neustálý strach o svá práva a možný odsun jejich menšiny 
při připojení Kypru k Řecku, podobně jako se stalo na Krétě24. 

Co se vůdců komunit týče, Dr. Kuchyk odrážel názory a přání turecké menšiny 
(konkrétně postup taksim), nicméně arcibiskup Makarios III. je během své politické kariéry 
zásadně změnil. Zpočátku, ještě za Britského kolonialismu, podporuje postup enosis 
a až s přicházející nezávislostí si uvědomuje, že enosis je z politických důvodů nedosažitelný 
a usiluje o udržení nezávislosti Kypru. Této ideologie se poté drží a brání ji až do krize 1974. 
 
Plzeňská diplomatická simulace 
Simulace Plzeň, z. s. 
Zelenohorská 186/10, 326 00 Plzeň 
IČO: 056 93 055 

 

 
 
web: www.simulaceplzen.cz 
e-mail: info@simulaceplzen.cz 
FB: fb.me/SimulacePlzen 
tel.: +420 732 355 016 

Tento odborný poklad k historické simulaci na téma „Turecká invaze na Kypr“ z roku 
1974 na základě provedení hluboké analýzy za použití elektronických i tištěných zdrojů 

byl sepsán v březnu 2017 Ondřejem Skrlou pro účely Plzeňské diplomatické simulace.

                                                           
24 [online]. [cit. 2017-03-28]. Dostupné z: 

http://www.mfa.gov.cy/mfa/embassies/Embassy_Paris.nsf/all/2ABA3DAE2A22F3DAC12579EC0049FFA8/$file/HISTORICAL%2
0OVERVIEW.pdf. Str. 21. 

http://simulaceplzen.cz/cz/
mailto:info@simulaceplzen.cz
https://www.facebook.com/SimulacePlzen
http://www.mfa.gov.cy/mfa/embassies/Embassy_Paris.nsf/all/2ABA3DAE2A22F3DAC12579EC0049FFA8/$file/HISTORICAL%20OVERVIEW.pdf
http://www.mfa.gov.cy/mfa/embassies/Embassy_Paris.nsf/all/2ABA3DAE2A22F3DAC12579EC0049FFA8/$file/HISTORICAL%20OVERVIEW.pdf
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Pozice jednotlivých států 
 

Následující krátké výpisy popisující situaci vztaženou k projednávanému tématu 
v daných zemích v roce 1974 jsou pouze inspirací a odrazovým můstkem pro stanovisko 
vaší země, kterou budete na Studentském modelu Rady bezpečnosti OSN zastupovat. 
U každého výpisu zároveň najdete odkaz pro hlubší analýzu postoje státu, 
kterou vám doporučujeme provést. 

 
Australské společenství 
 

Po druhé světové válce získává Austrálie obrovskou pracovní sílu tvořenou válečnými 
migranty, což v 50. letech probudilo nebývalý hospodářský růst. Během uvolňování vztahů 
se Spojeným královstvím a veřejného nesouhlasu s válkou ve Vietnamu v 60. a 70. letech 
je roku 1972 zvolena progresivní Labour Party, která ruší politiku bílé Austrálie, ruší poplatky 
za vysokoškolské vzdělávání, přináší systém zdravotní podpory dostupné všem 
a rovnocenný plat pro muže i ženy.  

Během řešení otázky Kypru Radou bezpečnosti je od Austrálie pravděpodobná 
podpora jakéhokoliv řešení preferující nezávislost a liberální fungování Kypru. 
 
Další čtení: bit.ly/PDS201704_Australia1, bit.ly/PDS201704_Australia2 
 

Běloruská sovětská socialistická republika 

 
Pod sovětskou vládou se BSSR stává členem OSN v roce 1945. Po druhé světové 

válce je Bělorusko zanecháno zdevastované a následující roky jsou ve znamení 
znovuvybudování státu. Národní zvyky a kultura jsou silně potlačovány bolševismem, 
obzvlášť za stalinistické diktatury. 

I přesto je standardně na otázku Kypru a celého území východního Středomoří 
očekávána podpora jakéhokoliv stanoviska, které vznese Sovětský svaz. 
 
Další čtení: bit.ly/PDS201704_BSSR1, bit.ly/PDS201704_BSSR2 
 

Čínská lidová republika 

 
V kontextu postupného ochlazování vztahů se Sovětským svazem (sovětsko-čínské 

pohraniční konflikty, hrozba invaze, …), normalizace přístupu k diplomacii a návštěvy Číny 
prezidentem Nixonem v roce 1972 je nutno vnímat čínskou politiku v procesu proměny 
spojené s vnitropolitickými konflikty. K nestabilitě celé situace přispívá zhoršený zdravotní 
stav Mao Ce-tunga a nejistota o dalším čínském vůdci. 

Zjevná nejistota a diskomfort v politických vztazích Číny činí pravděpodobnou 
její podporu stanoviska, které zachová globální rovnováhu mocností beze změny – 
a pokud ne, tak spíše ve prospěch západu. 
 
Další čtení: bit.ly/PDS201704_PRC1, bit.ly/PDS201704_PRC2 

  

http://bit.ly/PDS201704_Australia1
http://bit.ly/PDS201704_Australia2
http://bit.ly/PDS201704_BSSR1
http://bit.ly/PDS201704_BSSR2
http://bit.ly/PDS201704_PRC1
http://bit.ly/PDS201704_PRC2
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Francouzská republika 

 
Od posledních let vlády významného státníka a politika Charlese de Gaulla, 

který vedl Francii ke vstupu do EHS, k vývoji jaderných zbraní a stabilizaci ekonomiky, 
se Francie vypořádává se stávkami, které paralyzují ekonomiku. Po ropné krizi v roce 1973 
a arabském embargu, kdy se ceny energie zvýšily čtyřnásobně, se ekonomika a pozice 
Francie potácí v nejistotě a k neštěstí se přidává smrt prezidenta Pompidoua v dubnu 1974. 

Na jednání Rady bezpečnosti je proto očekávána podpora Francie co nejrychlejší 
stabilizace situace a předejití dalším konfliktům, a to především za účelem zabránění 
jakékoliv další krizi na Blízkém východě. 
 
Další čtení: bit.ly/PDS201704_France1, bit.ly/PDS201704_France2 
 

Indonéská republika 

 
Indonésie nabyla členství v OSN roku 1950. Antikomunistické čistky prezidenta 

Sukarna v letech 1965 a 1966 značně uklidnily západní mocnosti, které se obávaly tamního 
komunistického převratu. Vláda jeho následníka a současného prezidenta Suharta se však 
vyznačuje přebudováváním indonéské politiky a přilákání zahraničních investorů. 

Na setkání Rady bezpečnosti je pravděpodobné, že Indonésie bude podporovat 
jakékoliv řešení, které nebude ohrožovat její nově zdařilé obchody. 
 
Další čtení: bit.ly/PDS201704_Indonesia1, bit.ly/PDS201704_Indonesia2 
 

Irácká republika 

 
Irák je jedním ze zakládajících členů OSN, v této unii je tedy již od roku 1945. 

V témže roce spoluzakládá Ligu arabských států. I přes sérií náhlých převratů vládnoucích 
režimů Iráku jsou v posledních letech stále zachovávány dobré vztahy se Sovětským 
svazem. Důkazem a manifestací je uzavření bilaterální smlouvy Treaty of Friendship 
and Cooperation. 

Na tomto jednání Rady bezpečnosti OSN se očekává irácká podpora sovětského 
postoje spolu s podporou jakéhokoliv řešení, které oslabí vliv USA v regionu. 
 
Další čtení: bit.ly/PDS201704_Iraq1, bit.ly/PDS201704_Iraq2 
 

Kamerunská republika 

 
Stejně jako Kypr se i Kamerun roku 1960 stává oficiálně nezávislou federativní 

republikou. Tomuto okamžiku předcházely boje kamerunských etnických skupin 
proti francouzské koloniální vládě o nezávislost. Po vyhlášení nezávislosti zůstává 
však i nadále pod francouzským vlivem skrz členství ve French Community. Následující 
období se vyznačuje vnitrostátním bojem proti rebelující skupině UPC (Union of the Peoples 
of Cameroon) až do jejího potlačení v roce 1970 a nastolení autoritářského režimu. 

I přes svoji politickou neutralitu se od Kamerunu na zasedání Rady bezpečnosti 
očekává diplomatická souhra s Francií a podpora udržení míru. 
 
Další čtení: bit.ly/PDS201704_Cameroon1, bit.ly/PDS201704_Cameroon2 

  

http://bit.ly/PDS201704_France1
http://bit.ly/PDS201704_France2
http://bit.ly/PDS201704_Indonesia1
http://bit.ly/PDS201704_Indonesia2
http://bit.ly/PDS201704_Iraq1
http://bit.ly/PDS201704_Iraq2
http://bit.ly/PDS201704_Cameroon1
http://bit.ly/PDS201704_Cameroon2
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Keňská republika 

 
Po krvavém povstání Mau Mau proti nadvládě Spojeného království je roku 1963 

vyhlášena Keňská republika. I přes původní protibritskou politiku vládne nový prezident 
Kenyatt nové demokratické republice spravedlivě a v zemi panují chvíle pokoje a jistoty. 
V roce 1963 Mauritánie ještě vstupuje do sdružení Commonwealth a téhož roku se stává 
členem OSN. 

Během zasedání Rady bezpečnosti je očekávána neutralita Keni s komentáři 
o způsobech dosažení jejího úspěchu při vytváření dříve koloniálního státu. 
 
Další čtení: bit.ly/PDS201704_Kenya1, bit.ly/PDS201704_Kenya2 
 

Kostarická republika 

 
Kostarika je stejně jako Irák v roce 1945 jedním ze zakládajících členů OSN. 

Na rozdíl od jiných částí Latinské Ameriky, kde probíhají válečné střety mezi komunisty 
a pravicí, si Kostarika drží demokratickou tvář. Prosperuje především z mezinárodního 
obchodu s kávou a banány. Země také začíná být atraktivní po turistické stránce. 

Během setkání Rady bezpečnosti je Kostarika viděna jako zastánce jakéhokoliv 
mírového řešení, které neohrozí její nově nabytou ekonomickou prosperitu. 
 
Další čtení: bit.ly/PDS201704_CostaRica1, bit.ly/PDS201704_CostaRica2 
 

Mauritánská islámská republika 

 
Po vyhlášení nezávislosti ve stejném roce jako Kypr a přijetí do OSN o rok později 

se Mauritánie snaží vyřešit problém rasového napětí mezi Maury a Araby, kvůli kterému 
dochází ke stávkám a studentským protestům. Tímto etnickým pnutím ve své zemi je velmi 
podobná Kypru. 

Na zasedání Rady bezpečnosti bude Mauritánie především následovat Francii, 
a to zejména za účelem udržení dobrých vztahů a tedy i francouzské ekonomické pomoci, 
která je pro Mauritánii tolik důležitou. Je však také možné, že na základě svých zkušeností 
vznese Mauritánie připomínky a poznámky ohledně řešení rasových konfliktů. 
 
Další čtení: bit.ly/PDS201704_Mauritania1, bit.ly/PDS201704_Mauritania2 
 

Peruánská republika 

 
V Peru nyní po vystřídání několika vojenských i demokratických režimů vládne 

vojenská junta. Její politikou je znárodňování domácích i zahraničních podniků ve snaze 
o přechod od Laissez-faire k míšené ekonomice, ukončení závislosti na USA a navázání 
spolupráce s východním blokem, Japonskem a západními zeměmi. 

Je tedy zřejmé, že Peru bude během zasedání Rady bezpečnosti preferovat 
také řešení, které nijak neohrozí jeho nově navázanou spolupráci, obchod a finanční pomoc 
zmíněných zemí. Po ideologické stránce jsou jeho preference víceméně neutrální, 
ale pravděpodobná je podpora řeckého režimu a převratu vojenských junt. 
 
Další čtení: bit.ly/PDS201704_Peru1, bit.ly/PDS201704_Peru2 
  

http://bit.ly/PDS201704_Kenya1
http://bit.ly/PDS201704_Kenya2
http://bit.ly/PDS201704_CostaRica1
http://bit.ly/PDS201704_CostaRica2
http://bit.ly/PDS201704_Mauritania1
http://bit.ly/PDS201704_Mauritania2
http://bit.ly/PDS201704_Peru1
http://bit.ly/PDS201704_Peru2
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Rakouská republika 

 
Oficiálně neutrálním státem od roku 1955, kdy se zároveň stává členem OSN, 

Rakousko je v 70. letech vedeno socialistickou vládou. Země prosperuje a daří se jí zajistit 
zdravotní péči, rostoucí ekonomiku a potřebné reformy. 

Z důvodu legislativní neutrality Rakouska není během jednání Rady bezpečnosti 
očekáváno stranění některé z mocností, nýbrž nalezení řešení, které zachovává mír 
a předchází jakýmkoliv budoucím konfliktům. 
 
Další čtení: bit.ly/PDS201704_Austria1, bit.ly/PDS201704_Austria2 
 

Svaz sovětských socialistických republik 

 
Sedmdesátá léta jsou pro sovětskou zahraniční politiku charakterizována podstatným 

zlepšením vztahů s USA, které byly projeveny podepsáním série bilaterálních smluv SALT. 
Zároveň se SSSR daří získat výhodu ve válce ve Vietnamu, která zahrnuje rozšíření vlivu 
i na Laos a Kambodžu. Napětí však vyvolává vysoká míra zbrojení u sovětsko-čínské 
hranice z důvodu předešlých konfliktů mezi těmito dvěma velmocemi. 

Ke Kypru jej váže zejména jeho významná geostrategická pozice a zároveň existence 
tamní vlivné komunistické strany AKEL. Faktem však zůstává, že poloha Kypru je výrazně 
více v západní sféře vlivu a ke komunistickému a převratu nemůže ve světle pravicového 
Řecka a udržení dobrých vztahů s Tureckem dojít. Proto je pravděpodobné, že během 
jednání podpoří takové řešení, které zajistí minimální vliv západu na ostrově a které bude 
vyhovovat Turecku. 
 
Další čtení: bit.ly/PDS201704_USSR1, bit.ly/PDS201704_USSR2 
 

Spojené království Velké Británie a Severního Irska 

 
Ze všech členů Rady bezpečnosti zasedajících při vytváření rezoluce č. 354 

má Británie ke Kypru historicky nejblíže. Její zájmy představují především 254 km2 
suverénního území se dvěma vojenskými základnami, které se ukázaly jako ještě více 
potřebné pro zabezpečí a stabilizaci regionu ve světle arabského ropného embarga 
v roce 1973, které bylo reakcí na Jomkipurskou válku. 

Je tedy pravděpodobné, že stanovisko, které bude Spojené království při setkání 
Rady bezpečnosti podporovat, bude prosazovat okamžité ukončení konfliktu a potvrdí 
budoucí existenci suverénních vojenských základen. 
 
Další čtení: bit.ly/PDS201704_UK1, bit.ly/PDS201704_UK2 

 

Spojené státy americké 

 
V 70. letech se USA v kontextu své zahraniční politiky snaží o normalizaci vztahů 

se Sovětským svazem a Čínou. Nicméně nákladná Jomkipurská válka, na domácí půdě 
obzvlášť zatracovaná válka ve Vietnamu a následně skandál Watergate způsobily během 
odchodu prezidenta Nixona téměř apatii k jakémukoliv vměšování do kyperských záležitostí. 

Jako jedna ze tří mocností, které přímo ovlivňují průběh událostí na Kypru, bude USA 
pravděpodobně hledat řešení, které především zamezí válce mezi členy NATO a udrží 
pozitivní vztahy s Tureckem. 
 
Další čtení: bit.ly/PDS201704_USA1, bit.ly/PDS201704_USA2 

http://bit.ly/PDS201704_Austria1
http://bit.ly/PDS201704_Austria2
http://bit.ly/PDS201704_USSR1
http://bit.ly/PDS201704_USSR2
http://bit.ly/PDS201704_UK1
http://bit.ly/PDS201704_UK2
http://bit.ly/PDS201704_USA1
http://bit.ly/PDS201704_USA2
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Jednací řád Rady bezpečnosti OSN 
Kapitola I: Zasedání 

Čl. 1 

Zasedání Rady bezpečnosti je svoláno na podnět předsedy. 

Čl. 2 

Rada bezpečnosti zasedá v nejbližším sídle OSN, pokud její předseda nerozhodne jinak. 

Kapitola II: Agenda 

Čl. 3 

Agendu pro zasedání sestavuje předseda Rady bezpečnosti a schvaluje předseda PDS. 

Čl. 4 

O agendě obeznámí zástupce členských států předseda Rady bezpečnosti, a to nejméně 7 dní 
před ohlášeným zasedáním. Rovněž poskytne potvrzeným zástupcům členských států plné znění 
odborného podkladu v elektronické formě, a to nejméně 48 hodin před ohlášeným zasedáním. 

Kapitola III: Zastoupení a mandát 

Čl. 5 

Členské státy zastupují pověření delegáti, kterým pověření uděluje, pozastavuje a odjímá 
předseda PDS, a to na základě jím stanovených podmínek. 

Kapitola IV: Předsednictví 

Čl. 6 

Předsedu Rady bezpečnosti jmenuje předseda PDS a podle uvážení mu propůjčuje pravomoci, 
které plynou z čl. 5. 

Čl. 7 

Předseda Rady bezpečnosti vede, přerušuje a ukončuje jednání Rady bezpečnosti, uděluje a odjímá 
slovo, provádí výklad jednacího řádu a rozhoduje v případech jím neupravených. Své pravomoci může 
propůjčit dle svého uvážení. 

Místopředseda Rady bezpečnosti vede, přerušuje a ukončuje jednání Rady bezpečnosti, uděluje 
a odjímá slovo, provádí výklad jednacího řádu a rozhoduje v případech jím neupravených pouze 
v nepřítomnosti předsedy nebo v souladu s jeho pokyny. 

Kapitola V: Sekretariát 

Čl. 8 

Předseda PDS má právo dočasně nebo trvale převzít pravomoci předsedy Rady bezpečnosti. 
Tuto pravomoc může dle svého uvážení propůjčit i svému zástupci. 
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Kapitola VI: Průběh jednání 

Čl. 9 

Jednací řád zná tyto režimy jednání: 

 Obecná rozprava 
o Předseda uděluje slovo delegátům v pořadí, ve kterém se přihlásili do pořadníku 

řečníků. Po udělení slova probíhá delegátův řádný projev, který je ukončen uplynutím 
časového limitu, vzdáním se slova, nebo odebráním slova předsedou. Řečník 
se může vzdát slova ve prospěch předsedy, nebo kteréhokoliv delegáta - v takovém 
případě může daný delegát využít zbývající čas řádného projevu pro svoji řeč. 

o Na řádný projev je, po jeho skončení, možné krátce reagovat. Své přání delegáti 
signalizují bezprostředně po skončení projevu viditelným zdvižením hlasovacího 
štítku. Reakce eviduje předseda v jím stanoveném pořadí, na základě kteréhož 
pak uděluje delegátům slovo. 

o Řečník může na reakci reagovat formou doplnění, ve kterém zodpoví položenou 
otázku nebo dovysvětlí svoji argumentaci. 

 Řízená rozprava 
o Delegáti jsou postupně vyvoláváni předsedou, aby se vyjádřili k projednávanému 

tématu. Po vyjádření posledního řečníka se jednání navrací do obecné rozpravy, 
pakliže předseda nerozhodne jinak. 

 
 Moderovaná diskuse 

o Slouží k hlubšímu rozboru specifické oblasti v rámci stanovené agendy. Případný 
navrhovatel musí předsedovi sdělit téma, celkový čas a časový limit na projev v rámci 
moderované diskuse. Předseda se následně řídí čl. 12. 

o V rámci moderované diskuse se delegáti hlásí o projev do pořadníku řečníků. 

 Kuloární jednání 
o Delegáti se po stanovenou dobu zdržují ve vymezeném prostoru a jednají o zvoleném 

tématu formou neřízené diskuse. Po skončení kuloárního jednání se jednání vrací 
do režimu, ve kterém se nacházelo před jeho začátkem. 

 Rozprava o předloženém návrhu rezoluce nebo o pozměňovacím návrhu rezoluce 
o Členové se vyjadřují pouze k projednávané rezoluci a s ní spojeným pozměňovacím 

návrhům. Rozpravu začíná předkladatel rezoluce, který po udělení slova rezoluci 
představí. Pokud jsou k rezoluci podané pozměňovací návrhy, tak je stejným 
způsobem představí jejich předkladatelé. Následně je předsedou zahájena obecná 
rozprava. 

o V rámci rozpravy o předloženém návrhu rezoluce je možné využívat libovolný režim 
jednání. Rozprava přijetím nebo nepřijetím rezoluce automaticky končí a vrací 
se do režimu obecné rozpravy. 

o Hlasování o projednávané rezoluci je možné spustit až ve chvíli, kdy byly představeny 
a odhlasovány všechny pozměňovací návrhy podané k dané rezoluci. 

 

Čl. 10 

Jednání začíná prezencí. Rada bezpečnosti je usnášeníschopná, pokud je přítomna alespoň 
nadpoloviční většina jejích členů. 

Bezprostředně po prezenci obeznámí předseda členy o bodech agendy pro dané zasedání. Následně 
se členové Rady bezpečnosti k agendě vyjádří v rámci řízené diskuse. 
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Čl. 11 

Delegát má právo mimo svůj řádný projev vznést následující poznámky a žádosti: 

 Technická poznámka 
o Delegát po vyzvání uvede důvody, které ztěžují jemu nebo jinému delegátovi 

bezproblémový a důstojný výkon jednání. 

 Faktická poznámka 
o Delegát po vyzvání upozorní na porušení jednacího řádu. 

 Žádost o vysvětlení 
o Delegát po vyzvání přednese otázku týkající se výkladu jednacího řádu 

nebo projednávané agendy. 

O jejich oprávněnosti a vyřešení rozhoduje předseda okamžitě a v uvedeném pořadí. Rada 
bezpečnosti vyčká jeho rozhodnutí. 

Čl. 12 

Delegát má právo v rámci svého řádného projevu vznést následující návrhy: 

 Návrh na zahájení přestávky 
o Delegát uvede také časové rozmezí navrhované přestávky. 

 Návrh na změnu hlasovací procedury, při hlasování o projednávané věci, na jmenovitou 

 Návrh na hlasování o projednávané věci 
o Pokud delegát nenavrhne jinak, forma hlasovací procedury je určena dle čl. 17. 

 Návrh na ustanovení časového limitu pro vystoupení 

 Návrh na změnu režimu jednání 
o Delegát kromě režimu uvede také navrhované časové limity, které daný režim 

rozeznává. V opačném případě je stanoví předseda. 

O jejich přijetí rozhoduje na základě hlasování předseda. S adekvátním odůvodněním může jakýkoliv 
návrh přijmout, odmítnout nebo pozměnit i bez hlasování, a to zejména v případech nejasností 
nebo časové tísně. 

Čl. 13 

Delegát má právo v rámci svého řádného projevu přednést návrh rezoluce, nebo její pozměňovací 
návrh. Předseda tyto návrhy zaeviduje v plném znění. 

Rezoluci, nebo její pozměňovací návrh, může podpořit každý delegát, který není jejich 
předkladatelem. 

Čl. 14 

O přednesených procedurálních návrzích, návrzích rezolucí a pozměňovacích návrzích se jedná 
v pořadí, v jakém byly představeny. 

Čl. 15 

Stáhnutý může být každý procedurální návrh, návrh rezoluce a pozměňovací návrh, pokud o něm 
ještě neproběhlo hlasování. 

Pokud byl návrh podpořen, může podporovatel požádat o hlasování o jeho projednání nebo o přijetí 
jako o vlastním návrhu, a to ve stejném pořadí, jako kdyby původní návrh stáhnutý nebyl. 

Čl. 16 

O zápis na pořadník řečníků a využití možnosti reakce nebo doplnění se delegát hlásí viditelným 
zdvižením svého hlasovacího štítku. Při vznášení poznámek a žádostí úkon doplní zvoláním názvu 
příslušné procedury dle čl. 11. 
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Kapitola VII: Hlasování 

Čl. 17 

O přijetí rezoluce, její části a o pozměňovacích návrzích se hlasuje jmenovitě: 

 Předseda postupně vyvolává všechny přítomné členy dle abecedního pořadí. Členové 
si v prvním kole hlasování vybírají ze šesti postojů: 

o Pro návrh 
o Proti návrhu 
o Pro návrh, s výhradou 

 Po ukončení hlasování má stát právo na vystoupení, ve kterém vysvětlí důvod 
svého hlasování a s ním spojenou výhradu. 

o Proti návrhu, s výhradou 
 Po ukončení hlasování má stát právo na vystoupení, ve kterém vysvětlí důvod 

svého hlasování a s ním spojenou výhradu. 
o Zdržuje se hlasování 
o Vynechává hlasování 

 Automaticky přechází do druhého kola hlasování. 

 V druhém kole si členové, kteří se rozhodli vynechat hlasování v prvním kole, vybírají ze dvou 
postojů: 

o Pro návrh 
o Proti návrhu 

 Pokud je pro návrh alespoň nadpoloviční většina všech přítomných členů a žádný ze stálých 
členů nevyužil své právo veta, návrh se přijímá. 

O všech ostatních věcech se hlasuje hromadně: 

 Předseda se táže delegátů, kdo je pro návrh a kdo je proti návrhu. Delegát, při předsedou 
zvolené možnosti, viditelně zdvihne svůj hlasovací štítek. 

 Pokud je pro návrh alespoň nadpoloviční většina všech přítomných členů, návrh se přijímá 
v souladu s čl. 12. 

Čl. 18 

Na žádost kteréhokoliv delegáta se o částech přednesených procedurálních návrhů, návrhů rezolucí 
a pozměňovacích návrhů hlasuje jednotlivě, a to pokud se jejich předkladatel proti takovému 
hlasování neohradí. 

Kapitola VIII: Jazyk 

Čl. 19 

Český a slovenský jazyk jsou oba oficiálními a pracovními jazyky zasedání Rady bezpečnosti. 

Kapitola IX: Veřejnost zasedání a zápis 

Čl. 20 

Přijaté rezoluce, společně se zprávou o jednání Rady bezpečnosti, předá předseda Rady bezpečnosti 
předsedovi PDS, který je v co nejkratší možné době zveřejní jím zvolenou cestou. 
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Vzorová rezoluce Rady bezpečnosti OSN 
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Dress code 
 
Pro tuto historickou simulaci není předepsán striktní dress code, doporučujeme však zvolit 
business casual / business formal. 
 

Vzor pro dámy 
 

 

 
 

 

Vzor pro pány 
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Pozvánka 
 

Studentský model Valného shromáždění OSN 

 
Líbila se vám dnešní minisimulace, ale jeden den je málo? 
 
Pokud je vaše odpověď kladná, pak pro vás máme skvělou zprávu! 
 
Na začátku září, přesněji 8. - 13. 9. 2017 se uskuteční již VII. ročník Studentského modelu 
Valného shromáždění OSN. Můžete se těšit na znovuobnovené tři výbory 
Valného shromáždění, na anglickou Radu bezpečnosti a také na žurnalistický Press tým! 

 
Kromě dvou dní workshopů a tří dní simulace jednání OSN se dočkáte také unikátních 
doprovodných akcí, jako jsou přednášky se zajímavými hosty, politiky i akademiky, 
diplomatická recepce či další kulturní zážitky. 
 
Pro více informací sledujte náš Facebook (fb.me/SimulacePlzen). 
 
Na shledanou v září! 
 
S pozdravem 
PDS tým 
 

 
 

 
 

Pojeď s námi do Paříže! 
 
Mezinárodní konference o lidských právech s názvem „Svoboda a demokracie“ se bude 
konat již osmým rokem 1. července 2017 v Paříži. Tato konference je pořádána na podporu 
lidí, jejichž práva jsou často utlačována, a ročně se jí účastní více jak sto tisíc lidí. 
 
PDS bude letos u toho! 
 
Více informací na našem webu www.simulaceplzen.cz 

https://www.facebook.com/SimulacePlzen
http://simulaceplzen.cz/cz/
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