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K Turecku 20. století neodmyslitelně patří 

převraty organizované armádou za účelem 

obrany demokratických principů republiky. 

Docházelo k nim vždy v době politické 

nestability a napětí, se kterými se Turecko 

opakovaně od 2. poloviny minulého století 

potýkalo. Kořeny posledního pokusu o 

vojenský převrat a následných proměn v 

Turecku můžeme hledat už v době, kdy do 

funkce prezidenta nastoupil v roce 2014 

Recep Tayyip Erdoğan. Ten jako jediný 

z politických špiček čelících převratům tento 

zásah armády zvrátil a započal období 

restriktivních opatření, která mají za cíl 

zabránit možnému opakování a upevnit 

prezidentovu pozici v zemi. Nejdůležitější 

změnou v této oblasti je proměna ústavy, o 

které v dubnu letošního roku proběhlo 

referendum, jehož výsledek dopadl ve 

prospěch prezidenta. 

 

Cílem tohoto textu je ukázat, proč v Turecku 

došlo v létě 2016 k pokusu o puč, jaké jsou 

následné změny, které v Turecku po 

nezdařeném puči proběhly a nastínit 

předpokládaný vývoj Turecka v nejbližší 

budoucnosti. Text se zaměří v první části na 

tradici vojenských pučů v moderní turecké 

historii, v druhé části se text věnuje 

samotnému vývoji, který je spojen s dobou 

nezdařeného puče a událostmi, které 

následovaly. 

 

Tradice převratů v Turecku 
Role armády je v turecké společnosti odlišná 

od toho, jak ji chápeme v evropském 

kontextu. Armáda v Turecku chápe sebe 

sama jako hlavního ochránce státu, který 

jedná nezávisle na civilní moci, ale na druhou  

 

 

stranu nechce převzít vládu nad státem. 

Cílem armádních převratů zde nikdy nebylo 

získání moci a nastolení nějaké formy 

vojenské diktatury, ale pouze zajištění 

pořádku v zemi a obrana principů, které má 

civilní vláda od doby zakladatele moderního 

Turecka Mustafy Kemala Atatürka 

prosazovat – republikanismus, etatismus, 

laicismus, nacionalismus, reformismus, 

populismus a jednotu Turecka. (Demirel, 

2004). 

 

V novodobé historii Turecka najdeme hned 

tři vojenské intervence do politiky (v letech 

1960, 1971 a 1980) a jeden tzv. postmoderní 

převrat v roce 1997, kdy ke klasickému 

převratu nedošlo, ale výsledky zásahu 

armády byly obdobné jako u předchozích 

intervencí.  

 

Od 50. let se v Turecku rozvíjel vícestranický 

systém (tradiční CHP1 získala opozičního 

rivala v DP2), který se v rámci politických 

bojů začal odklánět od původních tureckých 

principů a vytvářet politickou nestabilitu. 

Navíc vládnoucí DP začala mít autoritářské 

sklony (volby v roce 1950 vyhrála  ziskem 

53,3 % hlasů, CHP získala 40 %, nicméně 

turecký volební systém dal vítězné DP 84 % 

křesel v parlamentu, takže mohla vládnout 

neomezeně; ve volbách 1957 už získala jen  

48 % hlasů, to jí ale stále dávalo 70 % křesel) 

(Kresier - Neumann, 2010), což přimělo 

armádu využít své pozice „hlídacího psa“ a 

27. května 1960 sesadit vládu prvním 

vojenským pučem. Armáda každý převrat 

                                                      
1 CHP – Cumhuriyet Halk Partisi, Republikánská strana 
lidová, založená Atatürkem 
2 DP – Demokratik Parti, Demokratická strana, 
založena bývalými členy CHP 
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obhajovala z pozice dohlížitele nad 

moderními a sekulárními principy státu. 

Cílem intervence bylo připravit cestu pro 

demokracii a její rozvoj odstraněním krize a 

překážek – v roce 1960 autoritářskou 

jednostrannou vládu, v letech 1971 a 1980 

politický chaos a anarchii a 1997 reakční 

islám. (Cizre, 2008) 

 

Po převzetí moci byla v roce 1961 schválena 

liberální ústava podporující individuální 

svobody, ale ve společnosti se stále více 

projevoval ideologický boj Studené války. 

Turecká politika i společnost se polarizovala 

a začalo docházet k násilným střetům pravice 

a levice, které vláda nebyla schopná řešit. 12. 

března 1971 tak nastal druhý převrat 

armádou, která poslala memorandum 

prezidentovi, ve kterém byla vláda donucena 

k rezignaci. Polarizace společnosti nicméně 

stále pokračovala až se Turecko dostalo na 

pokraj občanské války, a proto se armáda 12. 

září 1980 opět uchýlila k intervenci a do roku 

1983 si ponechala moc ve svých rukou, aby 

zachránila stát a společnost před sociálním 

rozdělením, ekonomickým úpadkem a 

anarchií, ze kterých obviňovala politické 

strany. Důležité pro toto období je, že armáda 

má během všech intervencí velkou podporu 

společnosti, i když vytváří opatření, která 

omezují demokracii. (Cizre, 2008) 

 

Poslední převrat, který proběhl 28. února 

1997, má počátky o rok dřív, kdy se vlády 

chopila islamistická Strana blahobytu. Vládě 

byl předložen seznam požadavků na 

odstranění „prvků plíživé islamizace“. Tento 

převrat byl nový, protože došlo k 

znovunastolení kemalistického modelu bez 

klasického převratu a za podpory občanské 

společnosti. Přítomnost islámu se nově začala 

chápat jako každodenní ohrožení principů 

republiky. 28. únor je dodnes chápán jako 

dlouhodobý proces boje proti reakčnímu 

islámu, což začalo být opět zdůrazňováno při 

nástupu Erdoğana a AKP3 – umírněné 

odnože islamistických hnutí do vysoké 

politiky v roce 2002. (Cizre, 2008) 

                                                      
3 AKP – Adalet ve Kalkınma Partisi, Strana 
spravedlnosti a rozvoje, založena Erdoğanem. 

Vývoj před červencovým 

pučem 
Existuje řada vysvětlení, proč došlo v létě 

2016 k pokusu o další převrat. Podle S. Cooka 

můžeme najít počátky už ve vývoji od 60. let, 

kdy začala myšlenka úzké spolupráce 

s Evropou, respektive EU (od 1963 dohody o 

spolupráci a jednání o reformách, které mají 

Turecko přivést mezi členské země EU, ale 

jejich prodlužování, zejména od počátku 

přístupových rozhovorů v roce 2005, vedlo 

zejména v posledních letech k navyšující se 

frustraci ze strany Turecka). Vedle toho hrál 

podle Cooka klíčovou roli nástup AKP k moci, 

protože strana ukázala možnost, že vstup do 

EU není proti turecké cestě a vytvořila model 

muslimské demokracie. Řada reforem 

v prvním období vlády skutečně vedla k 

přibližování se evropským standardům, ale 

postupně se v AKP začala prosazovat 

islámská myšlenka, což začalo vytvářet spory 

s armádou. (Cook, 2016)  

 

Podle A. Erola byl pokus o převrat výsledkem 

kombinace několika okolností – Erdoğanovy 

snahy o utužení moci (vytvoření 

prezidencialismu), přerušení klidu zbraní s 

PKK4 kvůli volbám 2015, kdy kurdská strana 

HDP5 svým ziskem zamezila AKP ve 

většinové vládě, což vedlo k vyhlášení nových 

voleb, a silné nepřátelství s Fetullahem 

Gülenem6 po korupční aféře v roce 2013, po 

které byli jeho příznivci Erdoğanem označeni 

za teroristickou organizaci. (Erol, 2016) 

Důležité bylo, že opakované volby v roce 2015 

doprovázela zhoršená bezpečnostní situace, 

útoky na členy HDP, jejich obvinění ze 

spolupráce s PKK a dlouhodobé omezování 

médií – zatýkání kritizujících žurnalistů a 

                                                      
4 PKK – Partiya Karkerên Kurdistan, Strana 
kurdských pracujících, v Turecku považována za 
teroristickou organizaci. 
5 HDP – Halkların Demokratik Partisi, Lidově 
demokratická strana, zastupuje kurdské zájmy 
v Turecku. 
6 Fethullah Gülen je turecký islámský učenec 
intelektuál a obhájce vzdělanosti, vůdce Gülenova 
hnutí, které má školy v řadě zemích světa a 
miliony stoupenců. Od 90. let žije v USA, po 
rozkolu s Erdoğanem bylo jeho hnutí v Turecku 
prohlášeno za teroristickou organizaci a jeho 
stoupenci za teroristy. 
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přebírání kontroly nad médii ze strany AKP. 

(Freedomhouse, 2016) 

 

Z výše uvedeného jasně vyplívá, že Erdoğan 

dlouhodobě agresivně bojuje proti jakékoliv 

politické i společenské opozici – 2012 série 

vykonstruovaných procesů proti členům 

armády, 2013 násilné potlačení protestů 

v istanbulském parku Gezi a otevření 

korupční aféry v rámci AKP, která vedla 

k rozchodu s Gülenem, nebo 2015 obvinění 

univerzitních profesorů z velezrady kvůli 

naléhání na obnovu mírového procesu 

s Kurdy. Podle A. Pearsona je pro vládu 

pohodlné svést vinu na Gülena, i když je řada 

dalších důvodů, proč mohly vzniknout 

v armádě nepokoje, když je od Atatürka 

zatížena ideou ochránce demokracie a 

sekularismu. (Pearson, 2016) 

 

První zásadní střet vlády s armádou byl 

v roce 2007 kvůli návrhu Abdullaha Güla na 

prezidenta. AKP měla ale už v té době velkou 

společenskou podporu, kterou si Erdoğan 

uvědomoval a začal odstraňovat 

institucionální opozici a postupně získal 

kontrolu nad vzdělávací, soudní, policejní i 

vojenskou strukturou Turecka. (Pearson, 

2016) Podle Cooka postupný obrat AKP 

k autoritarismu ukazuje, že nikdy neměla za 

cíl demokracii -  Erdoğanovými slovy: 

„demokracie je cesta, ne cíl“. (Cook, 2016) 

 

Některé faktory tento pokus o převrat 

přibližují předchozím čtyřem převratům – 

ospravedlnění převratu zhoršujícím se 

vedením státu, rozdělením společnosti a 

dlouhodobým konfliktem. Erol nicméně vidí 

jeden zásadní rozdíl – předchozí čtyři 

převraty ospravedlňoval článek 35 zákona o 

vnitřních službách tureckých ozbrojených sil, 

ale tento článek byl v roce 2013 pozměněn a 

pasáž ospravedlňující intervenci armády byla 

vymazána. Poslední převrat z července 2016 

tak není ospravedlnitelný jako legální 

ochrana státu. (Erol, 2016b) 

 

15. červenec 2016 
Páteční večer 15. července 2016 obsadily 

armádní jednotky Bosporský most, který 

v Istanbulu spojuje Evropu s Asií, a vjely do 

Ankary s cílem sesadit vládu a prezidenta 

Erodğana. Několik hodin se v Turecku rodil 

další, tentokrát velmi krvavý, vojenský 

převrat, ale v době sociálních médií se 

událost začala šířit společností a řada 

tureckých občanů, na žádost prezidenta, 

který je přes sociální sítě vyzval k odporu, 

vyšla do ulic převratu vzdorovat. S pomocí 

policie a části armády, která zůstala loajální 

vládě, se v pořadí pátý pokus o převrat 

podařilo v Turecku zastavit. Po převratu 

zůstalo na 300 mrtvých a 2 000 zraněných. 

Prezident z převratu okamžitě obvinil Gülena 

a vyzval USA, aby ho vydali turecké 

spravedlnosti. Ta to ovšem odmítla. (CNN, 

2016) Důsledky nezdařeného puče v Turecku 

rychle následovaly. 

 

Důsledky neúspěchu 
Po pokusu o puč došlo k mnoha změnám ve 

společenském i právním životě Turecka, 

v nichž opět můžeme vidět odezvu 

popřevratové vlády z přechozích období – 

masové zatýkání, suspendování a 

propouštění všech, kteří byli obviněni nebo 

alespoň vnímáni jako opozice Erdoğana. 

Čistka zasáhla téměř všechny oblasti života a 

dnes už můžeme říct, že je to největší čistka 

turecké historie. Tento očistný proces, jehož 

cílem bylo očistit turecké instituce od členů 

Gülenova hnutí, neměl legální podložení 

(založen pouze na prezidentově výzvě, která 

podporovala udavačství). Zatýkání však 

dosáhlo nečekaných rozměrů, které už nebylo 

možné zákonně přehlížet, proto Erdoğan pět 

dní po potlačeném puči vyhlásil výjimečný 

stav nad Tureckem, čímž započalo období 

rozsáhlého vydávání dekretů. (Erol, 2016b) 

 

Jak Erol poukazuje, je paradoxem, že 

výjimečný stav má napomáhat ochraně 

demokratické vlády před nebezpečím, ale 

dekrety, které od 20. července 2016 Turecko 

přijalo, odstraňují demokratickou vládu 

zákona a nahrazují ji autoritářským 

zneužíváním zákonných procesů. Tyto nové 

dekrety omezují lidská práva a obyvatelé 

nemají právo se proti tomu bránit u soudů, 

nezávislé organizace stále častěji šíří zprávy o 

mučení zadržených. V době výjimečného 

stavu vzniká v Turecku režim, kde neexistuje 

žádná vyšší autorita kontrolující státní moc. 

(Erol, 2016b) I z toho důvodu je 
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pravděpodobně stále prodlužován (výjimečný 

stav byl původně vyhlášen na tři měsíce, ale 

3. října byl prodloužen o další tři měsíce a 

tímto způsobem se prodlužuje dále). Zatím 

poslední prodloužení bylo vyhlášeno v dubnu 

2017. (Al Jazeera, 2017) 

 

Pokud si Erdoğan nebyl jistý svou mocí před 

červencovým pučem, situace, která v Turecka 

nastala, jeho moc značně posílila a pomohla 

mu na cestě k prezidentskému systému.  

 

Vedle těchto efektů poukazuje Erol ještě na 

dlouhodobé důsledky puče pro tureckou 

společnost. Jedním z nich je rozšíření 

náboženství ve veřejném prostoru (do výzev 

pro zastavení puče byly zapojeny mešity, byla 

použita náboženská rétorika vyzývající věřící, 

aby vyšli do ulic proti armádě). S tím souvisí 

také výraznější rozdělení společnosti mezi 

proislámské příznivce AKP a zbytek 

společnosti (Erdoğan označil své odpůrce za 

virus, který musí být zničen). Vláda využila 

puče jako možnost odplaty a veřejného 

ponížení své opozice, což vede k posilování 

polarizace společnosti. Obyvatelé Turecka, 

kteří nesdílejí Erdoğanovy názory, mají 

strach o vlastní bezpečnost (roste počet 

žádostí o azyl tureckých občanů). A 

samozřejmě je zde jasné směřování Turecka 

k autoritářství, jelikož Erdoğan má ve 

společnosti obrovskou podporu, která mu 

dává velký prostor. (Erol, 2016) 

 

Referendum 2017 
V lednu 2017 turecký parlament schválil 

balíček ústavních reforem, jehož přijetí bylo 

vloženo do rukou národního referenda. Pro 

přikročení k referendu potřeboval reformní 

balíček získat 330 z 550 hlasů parlamentu. 

Prokurdská HDP hlasování bojkotovala 

(několik jejích poslanců je uvězněno kvůli 

obvinění z terorismu) a opoziční CHP 

hlasovala proti, nicméně AKP spolu se svým 

spojencem – ultranacionalistickou MHP7 

získala 339 kladných hlasů. (DW, 2017) 

                                                      
7 MHP – Milliyetçi Hareket Partisi, Národně 
činná strana, krajně pravicová, euroskeptická 
strana, někdy označována za neofašistickou, silně 
v opozici s HDP 

Snahy o změnu ústavy a nastolení 

prezidencialismu byly už součástí posledních 

předvolebních plánů AKP, která je, přes 

prezidentskou nestranickost, stále 

Erdoğanovou stranou. Nicméně ve volbách 

2015 nezískala potřebnou většinu, aby mohla 

změny v ústavě provést. Národní referendum 

tedy bylo pro Erdoğana další možností, jak 

své prezidentské ambice naplnit. Tyto ústavní 

reformy umožňují posílit moc prezidenta a 

prodloužit možné funkční období Erdoğana 

(při znovuzvolení) až do roku 20298. 

Prezident se mimo jiné stane hlavou státu, 

vlády i vládní strany (už nebude nestranický), 

zruší se místo premiéra (nahradí ho post 

viceprezidenta), prezident si bude sám 

vybírat ministry bez potřeby souhlasu 

parlamentu, navrhovat rozpočet i jmenovat 

většinu nejvyššího soudního aparátu. Vedle 

toho bude mít právo rozpustit parlament a 

vyhlašovat výjimečný stav. Prezidentské a 

parlamentní volby budou probíhat současně 

každých 5 let. (Soguel. 2017) Nové Turecko 

tak změnou ústavy ztratí systém kontroly a 

rovnováhy politické moci. 

 

Podporovatelé ústavní reformy 

argumentovali tím, že prezidencialismus 

posílí Turecko, které tak bude moci lépe čelit 

vnitřním i vnějším bezpečnostním hrozbám, 

a podpoří stabilitu země tím, že ukončí 

soutěžení mocenských center. Dále se ústavní 

změny obhajovaly přenosem moci na občany 

(lid si bude volit vládu i parlament, ne pouze 

parlament, který vytvoří vládu). (Weise, 

2017) Kritici naopak zdůrazňovali nebezpečí 

kumulace moci v rukou jednoho muže, který 

od nezdařeného puče projevuje stále více 

autoritářské sklony (štvavá kampaň proti 

opozici, dohled nad médii, zadržování 

novinářů apod.). Dalším důvodem kritiky 

bylo vyhlášení referenda v době, kdy v zemi 

je výjimečný stav, který omezuje opoziční 

kampaň. (Soguel, 2017) Navíc opozice před 

referendem čelila řadě politických útoků. 

Kromě vyhrocených vztahů uvnitř Turecka, 

                                                      
8 Erdoğan by tak stál v čele Turecka 26 let – od 
roku 2003 vládl jako premiér, 2014 byl jako první 
prezident zvolen přímou volbou do čela státu, kde 
by mohl setrvat až do roku 2029. 
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Erdoğanova kampaň před referendem 

narušila vztahy s evropskými partnery. Kvůli 

zákazům mítinků s tureckou menšinou 

(jelikož i hlasy ze zahraničí byly pro výsledky 

voleb zásadní), obvinil Erdoğan Německo a 

Nizozemí z „nacistických praktik“, což 

způsobilo velkou diplomatickou krizi. 

(Reuters, 2017) 

 

16. dubna 2017 nicméně proběhlo národní 

referendum o ústavních změnách. Výsledky 

byly velice těsné, ale nakonec poměrem 

51,41% ku 48,59 % zvítězili příznivci ústavní 

změny. Podobně těsný výsledek byl i 

v hlavních tureckých metropolích (v Ankaře 

bylo pro ústavní změnu 48,8 %, v Istanbulu 

48,6 %). Účast společnosti na referendu byla 

podobně jako při všech volbách vysoká – 

85,32 %. (CNN Türk, 2017) Zejména pro 

Evropu bylo zásadní a překvapivé hlasování 

tureckých menšin, kde drtivě zvítězila 

podpora ústavních změn (Německo 62 %, 

Nizozemí 69 % nebo Belgie 77 %). (NTV, 

2017) 

 

Závěrem 
Ačkoliv Turecko ve své historii prožilo 

několik vojenských intervencí, ta zatím 

poslední, která skončila pro armádu 

neúspěchem, bude mít radikální důsledky na 

budoucnost země a společnosti. Turecko 

schválením ústavních změn čeká největší 

proměna politického systému od jejího 

vzniku v roce 1923. Prezidentský systém 

samozřejmě nutně neznamená odklon od 

demokracie (ve světě je řada demokracií se 

silným prezidentem), ale turecký model 

prezidencialismu se silně oslabeným 

parlamentem vytváří jasné nebezpečí, že 

Turecko pomalu přechází k autoritářskému 

režimu. Jaké změny skutečně v Turecku 

proběhnou, ukáže až čas, ale už nyní vidíme 

tranzici k určité hybridní formě autoritářství 

(pokračuje potlačování opozice a médií, 

narůstá moc jednoho muže, dochází 

k omezování nezávislosti soudů i moci 

parlamentu, ale všechny tyto arény mají stále 

vlastní manipulační prostor). Dalším 

krokem, který Erdoğan chystá, je referendum 

o obnovení trestu smrti. Tento vnitřní vývoj 

Turecka, problematická bezpečnostní situace 

na Blízkém východě, migrační krize a 

události, které předcházely referendu, vedou 

k otázce, jaká bude forma partnerství nejen 

s Evropou do budoucnosti. 

 

Výsledky referenda byly zásadní i pro 

představitele evropských zemí a EU. Shodně 

se v prohlášeních zdůrazňoval velmi těsný 

výsledek, který ukazuje rozdělenost turecké 

společnosti a který by měla turecká vláda ve 

svých dalších krocích zohlednit. Zároveň jsou 

však výsledky referenda důležitým signálem 

pro evropské země, že musí začít hledat 

způsob, jak lépe oslovit své menšiny, které 

přes život v demokracii podporují autokracii. 

Evropská komise navíc poukázala na možné 

nesrovnalosti v hlasování a vyzvala 

mezinárodní pozorovatele k zhodnocení 

průběhu referenda. Podle čelních politiků 

Evropy výsledky voleb, spolu s prohlášením o 

možné revizi trestu smrti, znamenají odklon 

od evropských standardů a konec možnosti 

připojení Turecka k zemím EU. (BBC, 2017) 
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