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ANOTACE 

Tato bakalářské práce je zaměřena na středomořský ostrov Kypr, na jeho geologickou 

historii, genezi vzniku ložisek mědi, pak také na její těžbu a zpracování. S tím souvisí i 

historie ostrova v souvislosti s ostatními středomořskými národy. 

První část pojednává o geografii Kypru, jeho současné politické situaci a také o tom, co 

ostrov představuje z hlediska současného turistického ruchu. Druhá část je soustředěna na 

jeho tisíce let dlouhou historii. Třetí část ukazuje Kypr z hlediska jeho geologického 

vzniku. Na to navazuje čtvrtá, nejobsáhlejší část týkající se především mědi, jejího 

geologického vzniku na ostrově, její těžby a zpracování. V závěru najdeme shrnutí 

historického významu a postavení Kypru ve Středomoří, jeho vliv na civilizační vývoj této 

oblasti a také jeho současný výhled do budoucna. 

Klíčová slova: Kypr, geologie, měď, Středomoří, historie, těžba, zpracování 

SUMMARY 

This bachelor thesis is focused on Cyprus, the Mediterranean island, its geological 

history, genesis of the origin of copper deposits, also on its extraction and processing. It is 

connected with the history of the island in context with the rest of the Mediterranean 

nations. 

The first part deals with the geography of Cyprus, its present political situation and also 

with the notion of the island in term of turism. The second part is focused on thousands 

years of its history. The third part presents Cyprus in term of its geological origin. It is 

followed by the fourth, most extensive part particularly concentrated on copper, its 

geological origin, extraction and processing. In conclusion we can find the summary of the 

position of the island in the Mediterranean in individual phases of its historical 

development., its influence on the civilization development of the area and also its present 

prospect into the future. 

Key words: Cyprus, geology, copper, Mediterranean, history, extraction, processing 
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1 ÚVOD 

Rozkvět a prosperita každé civilizace byly od počátku vždy těsně spjaty s určitou 

komoditou, lehce dosažitelnou v dané oblasti, aby bylo možno ji získat a zpracovat 

takovými prostředky, které měli tehdy lidé k dispozici a dovedli je použít.  

Jako příklad lze uvést dřevo, rudy, vodu, uhlí i ropu. Mezi ně patří také měděné rudy, 

z nich byl získáván ušlechtilý kovový prvek měď. Ta měla ve starověku tak obrovský 

význam, že civilizace, které ji dokázaly vytěžit a zpracovat, posunula v jejich vývoji 

daleko kupředu. Pro srovnání vyspělosti těch civilizací, které měď využívaly, a těch, které 

ji ještě naopak nevyužívaly v takové míře, lze uvést fakt, že v Evropě je přechodné období 

mezi dobou kamennou a bronzovou označováno jako eneolit (5000 př.n.l. - 2300 př.n.l.), 

v něm stále převažovalo užívání kamenných nástrojů. Ve východním Středomoří se však 

toto přechodné období nazývá chalkolit nebo také doba měděná (5000 př.n.l. - 3300 

př.n.l.), protože již převažovaly nástroje a výrobky z mědi. Dalším důkazem významu 

mědi je období souhrnně nazývané doba bronzová, pro ni je charakteristické využití bronzu 

(slitina mědi a cínu) k výrobě nástrojů. Pro srovnání vývoje civilizací je možné opět uvést 

chronologické zařazení. Na Předním Východě započala doba bronzová kolem roku 3300 

př.n.l., v Evropě 2300 př.n.l. a ve střední Evropě dokonce až kolem roku 1900 př.n.l.  

Avšak nejpřesvědčivějšími důkazy toho, že národy ve Středomoří znaly měď a dovedly 

s ní pracovat, jsou archeologické nálezy. Mezi ně lze zařadit starověké kláštery, základy 

domů, pozůstatky starověkých a dnes již neexistujících vesnic a také mnoho předmětů, 

nástrojů a zbraní z mědi a bronzu. Důležitým důkazem jsou také pradávná místa, kde se 

měď těžila, zpracovávala a také měděné strusky (vedlejší produkt při tavení mědi). Tyto 

strusky je možné vidět na různých místech ve východním Středomoří, jako je právě 

středomořský ostrov Kypr.  

Cílem práce je zaměřit se podrobněji na tento ostrov, protože je tak úzce spjatý 

s těžbou a zpracováním mědi a údajně získal svůj název podle latinského názvu mědi 

Cuprum a Římané tento kov dokonce označovali jako Aes Cyprium (kov kyperský). Na 

něm jsem měl možnost několikrát po dobu několika měsíců žít. 
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2 OBECNÉ INFORMACE O KYPRU 

Kypr s rozlohou 9 251 km2 je po Sicílii a Sardinii třetím největším ostrovem ve 

Středozemním moři. Nachází se v nejvýchodnější části Středomoří, 64 km jižně od 

tureckého pobřeží, 96 km západně od syrských břehů a 308 km severně od Egypta. Od 

pevninského Řecka ho dělí vzdálenost větší než 1000 km (obr. 1).  

 

Obrázek 1: Satelitní snímek polohy ostrova (internet-6) 

Ostrov je převážně hornatý s křovinatou stepí, nízkým pobřežím a písečnými plážemi a 

oplývá různorodou krajinou. Na severu ostrova se tyčí hřebeny pohoří Kyrenia. Je 100 

kilometrů dlouhé a jižně od něj se rozkládá rovina Mesaoria, ta zabírá území od Morfou na 

západě až k Famagustě na východě. Rovina Mesaoria poskytuje úrodnou půdu pro 

pěstování citrusových plodů a oliv. Severovýchod ostrova tvoří poloostrov Karpasia. 

Většinu jihozápadního území zabírá horský masiv Troodos, jehož horské stráně jsou 

většinou porostlé borovicovými lesy (kapitola 5.3, obr. 41). Masivu vévodí nejvyšší hora 

Kypru Mt. Olympos – 1952 m n. m. (obr. 2). V jižním cípu ostrova najdeme dvě významná 

města Larnaku s mezinárodním letištěm a Limassol, největší kyperský přístav. 
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Na ostrově nejsou větší řeky, je zde pouze několik potoků a říček. Podnebí je příjemné, 

typicky středomořské až subtropické. Suché a horké léto trvá od června do září. Na podzim 

vane příjemný vánek, v zimě je pohoří Troodos pokryto vrstvou sněhu. Impozantní 

topografie má vliv na klima a tvoří jeho různorodost. Průměrné roční srážky jsou od 

300mm na planinách, do více než 1000mm na vrcholcích Troodosu. V chladnějších 

oblastech s vyššími srážkami se pěstují třešně a švestky a zároveň je možno vidět banánové 

plantáže na pobřeží. Toto vše přímo i nepřímo ovlivňuje každý aspekt života. 

 

Obrázek 2 : Topografie Kypru (internet-6) 

Geograficky je Kypr přiřazován k Asii avšak historicky, kulturně a politicky k Evropě. 

Podle údajů z roku 2008 je obýván 796 900 obyvateli. Celý Kypr byl vyhlášen republikou 

v roce 1960. Politicky je od roku 1974 po puči řeckých důstojníků a následné turecké 

invazi rozdělen na severní část, ovládanou kyperskými Turky, a jižní část, spravovanou 

kyperskými Řeky (obr. 3).  

V severní části se na území o rozloze 3 335 km2 nachází samostatná Severokyperská 

turecká republika a je ve světě uznávána pouze Tureckem (obr. 3). Byla jednostranně 

vyhlášena samostatnou republikou 15. 11. 1983, OSN ji označuje jako separatistický stát. 

Výkonná moc je reprezentována prezidentem (v současnosti Dr. Derviş Eroğlu). Měnou je 

zde Nová turecká lira a náboženství je z 98% islám. 

V jižní části se nachází Kyperská republika, ta vznikla vyhlášením nezávislosti na 

britském království dne 16. 8. 1960. Rok poté se stala členem Commonwealthu. Od 1. 5. 

2004 je členem Evropské unie a 1. 1. 2008 Evropské měnové unie. V jejím čele stojí 

http://www.etravel.cz/recko/thassos/potos
http://www.etravel.cz/dovolena-leto-2009
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prezident (v současnosti Demetrios Christofias). Náboženství je z 97% pravoslavné. HDI 

Kyperské republiky je 0,928, což je 30. místo na světě. 

Obě části ostrova odděluje od sebe "zelená" (někdy zvaná Attilova, podle turecké 

vojenské operace Attila) linie - nárazníková zóna OSN (obr. 3). Hlavním městem obou 

států je město Nikosie nacházející se uprostřed Mesaorijské planiny. Je posledním městem 

Evropy, které je rozdělené hranicí. 

 

Obrázek 3 : Mapa ukazující současné rozdělení Kypru (internet-4) 

Rád bych zde také uvedl několik zajímavostí. Tři procenta povrchu Kypru si ponechala 

Británie, a využívá ho jako své vojenské a letadlové základny (obr. 3). Mezi místními se 

tak Kypru přezdívá „nepotopitelná letadlová loď britské armády“. Město Larnaca, které je 

leteckou křižovatkou ostrova, úspěšně vstoupilo na arabský trh. Je také tzv. daňovým 

rájem, a proto zde sídlí mnoho známých firem. Pod vlajkou Kypru po světových mořích 

pluje okolo 3 tisíc lodí a to je 4. největší lodní flotila světa. 

Další zajímavostí je, že současný prezident Kypru je předsedou Pokrokové strany 

pracujícího lidu, marxistické a komunistické strany. O pádu Sovětského svazu se vyjádřil 

jako o zločinu proti lidskosti a podporuje kubánský odpor proti hegemonii USA. V 70. 

letech studoval v Moskvě. Rezolutně však odmítá, že by chtěl Kypr přeměnit na Kubu a 

tvrdí, že volný trh hodlá zachovat. Jeho hlavním cílem je vyřešit „kyperský problém“ a 

obnovit dialog o sjednocení Kypru. Ten byl ukončen výsledkem referenda o sjednocení 

ostrova v roce 2004, kdy v severní části hlasovalo 65% obyvatel pro sjednocení, avšak 

v jižní části bylo proti 74% obyvatel. Tento výsledek je také velkou překážkou při možném 

vstupu Turecka do EU. Jednou z podmínek EU pro Turecko je sjednocení ostrova, protože 
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Kyperská republika argumentuje tím, že kandidát na vstup do EU vlastně vojensky 

okupuje stát EU. 

Poslední drobnou zajímavostí je, že Kyperská republika jakožto jediný světově 

uznávaný stát na tomto ostrově, má naprostou suverenitu nad 97% povrchu ostrova a všemi 

přiléhajícími vodami.  

Díky své poloze, klimatickým podmínkám a velkým množstvím památek je Kypr 

vyhledávaným turistickým místem. Ročně ho navštíví okolo 2 a půl milionu lidí. Právě 

proto je turistický ruch jedním z hlavních pilířů kyperské ekonomiky. Kyperské pláže s 

jemným pískem patří k nejčistším v Evropě. Proto byla v jejich blízkosti na místě 

původních rybářských vesniček s několika desítkami obyvatel vybudována velká centra 

turistického ruchu, jako je například Ayia Napa a Protaras na východním pobřeží ostrova. 

Nabízejí tu nejvyšší kvalitu služeb od ubytování přes zábavu až po bezpečnost 

návštěvníků. A přesto si zachovávají svůj původní ráz a kolorit. 

Po celém ostrově se nachází mnoho kulturních památek, jako jsou byzantské kláštery a 

kostely, ale také mytologické místo Petra tou Romiou. Zde se podle legendy zrodila 

bohyně Afrodité (obr. 4). 

Legenda dle řeckého básníka Hésioda ze 7. stol. př.n.l. zní: „Vynořila se bílá pěna z 

masa nesmrtelného tvora a v ní rostla krásná dívka“. Od toho okamžiku se podle 

vyprávění místních obyvatel tento ospalý ostrov v tichých vodách změnil. Místní lidé ji 

přijali s otevřenou náručí, a když kráčela do svého chrámu, sypali před ní plátky růží a 

poutníci z celého Středomoří přicházeli po tisících, aby jí vzdali čest. Tato legenda je však 

velmi zamotaná a stala se předmětem zkoumání historiků (kap. 3.1). 

 

Obrázek 4 : Mýtické místo Petra Tou Romiou s Afroditinou skálou (vlastní fotografie)  
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3 HISTORIE 

Kypr byl osídlen již v dobách prehistorických. Jeho vývoj byl díky geografické poloze 

velmi pestrý. Výzkumy měření podle absolutního datování pomocí izotopu 
14

C  a různé 

archeologické vykopávky dokazují, že počátky neolitu na tomto ostrově spadají až do 

období 10 000 let př.n.l.  

Strategicky významná poloha ostrova a bohatá ložiska mědi se velkou měrou odrazily 

na pozdějším rozvoji kultury, umění, lékařství i metalurgie starověkých civilizací 

Středomoří. Díky své poloze se ostrov stal ve starověku také centrem obchodu (příl. obr. 

61). Stal se také středem zájmů mnohých okolních civilizací a ne vždy zažíval klidné časy 

prosperity. Strategická důležitost, bohatství z obchodu, těžba mědi a zemědělství však daly 

Kypru schopnost přizpůsobit se těmto vlivům takovým způsobem, aby se zde zrodila 

originální kyperská kultura. 

Významné vykopávky z nedávné doby, které provedla francouzská archeologická mise 

v oblasti Shillourokampos poblíž vesnice Pareklisia u města Limasol, vynesly na světlo 

nálezy datované do doby 8000 let př.n.l., tedy o 2000 let starší než ty, které zná současná 

archeologie. 

Význam Kypru ve starověku potvrzují také archeologické vykopávky vedené 

institutem DAC prakticky po celém ostrově. Zajímavým příkladem jsou památky z oblasti 

města Pafos. Zde byly odkryty hrobky králů z doby helénské (obr. 5). Při podrobnějším 

průzkumu byly ovšem pod těmito hrobkami nalezeny mnohem starší zbytky mozaiky a 

hrobky, které se datují do období v 7. stol.př.n.l. 

 

Obrázek 5 : Hrobky králů, pod nimiž se nacházejí zbytky mozaiky (internet-3) 
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Dalším příkladem jsou vykopávky v údolí Maroni v oblasti Choirokoitia na úpatí 

pohoří Troodosu. Zde bylo objeveno neolitické sídliště, osídlené v období 7000 – 4000 let 

př.n.l. (obr. 6). Je to jedno z nejdůležitějších prehistorických nalezišť ve východním 

Středomoří. Zdejší nálezy pomohly objasnit vývoj lidské společnosti v této oblasti. 

Odkryta byla zatím jen část. První průzkumy odhalily, že zde žili lidé, kteří pocházeli 

z blíže nespecifikovaných oblastí kontinentu. Přinesli s sebou rostliny a zvířata, v té době 

na Kypru neznámé. Domy tohoto osídlení měly kruhovou strukturu s plochými nebo 

možná vyklenutými střechami. Byly zde hliněné podlahy a existují důkazy, že tito 

obyvatelé pohřbívali své mrtvé pod podlahu do základů domů (obr. 7). Sídliště bylo 

obehnáno ochrannou zdí. Jsou zde totiž indikace, že v období nazývaném keramické 

praktikovali animismus (věřili, že živé i neživé předměty mají duši a také v posmrtný 

život) a kulty předků. Mrtví zůstávali v domech, aby rodinu ochraňovali. 

 

Obrázek 6 : neolitické sídliště Choirokoitia (vlastní fotografie) 

 

Obrázek 7 : Pohřebiště z neolitického sídliště Choirokoitia (internet-3) 
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Zde bych rád citoval kurátorku kyperského CAM a jednu z vedoucích pracovníků DAC 

doktorku Marinu Solomidou-Ieronymidou, která mi osobně při konzultaci sdělila: „…na 

Kypru není možno vstoupit na místo, které by nebylo spjato s dávnou historií, a dokonce i 

při běžných zemědělských pracích byly objeveny a stále jsou objevovány cenné 

archeologické nálezy“. Dále uvedla: „…pod mnoha současnými archeologickými 

vykopávkami se nalézají ještě starší, které by však bylo možné odkrýt pouze za cenu 

poškození těch mladších“. 

Na Kypru se nachází památky, které byly zařazeny na seznam světového dědictví 

UNESCO. Příkladem jsou kláštery (obr. 8, příl. 2, 3 obr. 62-65) a jedinečná sbírka deseti 

byzantských kostelů, jejichž interiér je nádherně vyzdoben velkolepými freskami, dále již 

zmíněná oblast Choirokoitia a také archeologická lokalita v okolí Pafosu. 

Kypr je také místem, kde se mísí historické události s pověstmi a legendami. Afrodita 

si vybrala město Pafos, aby se tu vynořila z moře, svatý Pavel se tu zastavil na své cestě za 

císařem Konstantinem, Shakespearův Othello se odehrává ve Famagustě a Richard Lví 

srdce si vybral město Limassol, aby se zde oženil se svou snoubenkou během jedné 

křížové výpravy. 

 

Obrázek 8 : Nejslavnější byzantský klášter Kykkos (vlastní fotografie) 
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3.1  Legenda o bohyni Afrodité 

Jak bylo zmíněno výše, legenda o bohyni Afrodité byla historiky několikrát zkoumána 

ze spisů řeckých básníků a filozofů. Přesný popis legendy je vystaven v TMMS.  

Afrodita, bohyně lásky a krásy, byla jednou z nejznámějších bohů klasického řeckého 

Pantheonu. Avšak Kypris, Afrodita Kypru, řeckou Afroditu předcházela. Bohyně plodnosti 

byla na Kypru uctívána nejméně 2 tisíciletí před Afroditou řeckou. Tato bohyně je úzce 

spjata s mýty a tradicemi na Kypru. 

Homér se v 8. stol.př.n.l. setkává s Kypridou, Afroditou Kypru, a poznává, že má 

svatyni a oltář provoněné kadidlem. V 7. stol.př.n.l se Hésiodos zmiňuje o zvláštním, 

dosud neznámém mýtu, který spojuje Afroditu přímo s mořem a Kyprem. Tento mýtus 

říká, že v lítém boji prvních bohů o moc zmrzačil Kronos svého otce Úranose a zahodil 

jeho genitálie do moře a ty byly daleko odneseny. Z pěny byla vytvořena nádherná postava 

ženy. Nejdříve se přiblížila k ostrovu Kythira, poté ji Zefyros přemístil ke Kypru, kde se 

vynořila jako bohyně Afrodita. Z Kypru odešla k Olympským bohům. 

Hésiodova verze vypadá, jakoby chtěla obhájit jméno Afrodita zrozená z mořské pěny. 

Když Hésiodos říká, že si Afrodita za místo pobytu vybrala Kypr, míní tím, že byla 

výhradně bohyní Kypru a tam byla uctívána. 

Skutečností je, že bohyně plodnosti byla v západní části ostrova uctívána již od 3. 

tisíciletí př.n.l. byla ztvárňována jako těhotná žena nebo v pozici rodící ženy. Její uctívání 

po několik staletí ochablo a znovu se objevilo na konci 2. tisíciletí př.n.l. u věhlasné 

Afroditiny svatyně v Palaipafosu. V ostatních částech Kypru uctívání této bohyně 

intenzivně pokračovalo během 2. tis.př.n.l., ale bylo ovliněno náboženstvím blízkého 

východu. Tehdy byla uctívána jako nahá figura se silnou sexuální charakteristikou. Tehdy 

pravděpodobně vypadala tato bohyně jako bohyně Astarte (bohyně východní Středomoří 

uctívána v Sýrii a Mezopotámii). Sami Kypřané si byli vědomi, že jejich bohyně má 

východní kořeny, protože říkali, že jejich svatyně byla odvozeninou Ourania Aphrodite 

v Aškelonu. 

Je velmi pravděpodobné, že Řekové nalezli tuto bohyni na Kypru poté, co na ostrov 

připluli a založili města. Zdá se, že si kyperskou bohyni osvojili, zmírnili její sexuální 

charakter, dali jí ryze řecké ctnosti, jmenovitě krásu, vznešenost a helenizovali její jméno. 

Nechali se pravděpodobně inspirovat rituály uctívání na Kypru, kde byla tato bohyně 
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spojována s plodností lidí a přírody, s ochranou mědi a s vojenským uměním jako bohyně 

východu, a vytvořili mýt jako je legenda o Afroditě a Adonisovi, Afroditě a Hefaestusovi 

nebo Afroditě a Arésovi. 

V 1. tisíciletí př.n.l. byla stále uctívána jako nahá bohyně se sexuální charakteristikou, 

ale navíc jako ohromná bohyně se vztyčenýma rukama nebo v působivém oblečení 

s drahými šperky. 

Ve 4. stol. př.n.l. je plně identifikována s řeckou Afroditou a vyobrazena v řeckém 

sochařství jako vynořující se Afrodita, bohyně doprovázená delfínem nebo dokonce jako 

koupající se Afrodita. Nakonec byl tento subjekt obohacen o mořskou lasturu, která bohyni 

nese na vlnách. 

 

Obrázek 9 : Socha bohyně Afrodité v CAM (vlastní fotografie) 
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3.2  Starověk 

První důkazy o osídlení ostrova pocházejí už z doby neolitu. Na jihu ostrova, obzvláště 

v blízkosti skalnatého mořského pobřeží (Xylofagou, Akrotiri), (příl. 4 obr. 66, 67), byly 

díky expedicím DAC objeveny masivní zbytky koster slona a hrocha (obr. 10). Společně 

s tím tu byly objeveny kamenné nástroje dávných lovců. Lidské tlupy spoluexistovaly 

s těmito zvířaty, ovšem ne ve formě trvalého společenského osídlení. Burian (et al. 1984) 

uvádí, že keramika byla ještě neznámá. Zcela jedinečným dokladem je lidská hlava – 

nejspíše hlava ženy - s individuálními rysy, vyrobená z nepálené hlíny. Dalšími nálezy jsou 

kamenné včelíny z několika oblastí, pocházející z doby kolem roku 7000 př.n.l. 

 

Obrázek 10 : Lebka kyperského slona nalezena v okolí Xylofagou, vystavena v TMMS (vlastní fotografie) 

Vedle zemědělství byl zdrojem obživy chov ovcí, koz a vepřů, v menší míře i lov. 

Původ obyvatelstva, které vytvořilo tuto akeramickou neolitickou kulturu, jak již bylo 

zmíněno, nelze bezpečně zjistit. Na základě antropologického rozboru nalezených koster 

byla vyslovena domněnka, že tito lidé přišli na Kypr z území Théssalie a Makedonie, byl 

však zjištěn i vztah k neolitickému osídlení v Malé Asii a severním Iráku. Jsou tu též 

analogie s hmotnými památkami raného neolitu v syrsko-palestinské oblasti. Zdá se, že 

během tohoto pozoruhodného období se organizovaná společenství rozvíjela na velké části 

ostrova (Burian et al., 1984). Ani jedna z domněnek o původu obyvatelstva však není 

definitivně potvrzena a jsou nadále předmětem zkoumání. 
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Na jiných místech Kypru je doložena i vyspělejší neolitická kultura. Během druhé fáze 

neolitu, známé jako keramické období, se výroba keramiky stala běžnou praxí a postupně 

nahrazovala kamenné výrobky a nástroje. Keramika byla zdobena červenobílým 

malováním (obr. 11). Mrtví již nebyli pohřbíváni v domech, ale na oddělených hřbitovech 

(Burian et al., 1984). 

 

Obrázek 11 : Keramická nádoba z období neolitu vystavena v TMMS, která byla nalezena v oblasti Nissia (vlastní 

fotografie) 

Jedním z nejznámějších osídlení tohoto období je Sotira. Před několika lety však 

archeologové z DAC odkryli při vykopávkách další pozoruhodné sídliště v oblasti Nissia 

v Paralimni podél pobřeží Protaras. Jeho obranná zeď má zvláštní význam, neboť je 

nejlépe zachovanou zdí tohoto období, která kdy byla na Kypru odkryta. Sloužila 

pravděpodobně k ochraně obyvatel před agresivními nájezdníky nebo před divokou zvěří. 

Hill (1940) upozorňuje na období v neolitu trvající přibližně tisíc let, kdy ostrov nebyl 

s největší pravděpodobností osídlen. Pravděpodobně to bylo následkem silného 

zemětřesení, které postihlo Kypr ve 4. tis. př.n.l. Toto však není nikým jiným potvrzeno. 

Zhruba kolem roku 3500 př.n.l. začala těžba mědi u pohoří Troodos a tím také doba 

měděná (3500-2500 př.n.l.). Z tohoto kovu i výrobků z něho, se později stal důležitý 

obchodní artikl. Kypřané však v počátcích této doby nadále používali kámen jako hlavní 

materiál pro výrobu svých nástrojů a zbraní, protože měď byla vzácností. Její první zdroje 

byly chudé a nacházely se na povrchu. Přesto to byl významný objev. Uvedení mědi jako 

alternativního materiálu na výrobu nástrojů a zbraní způsobil revoluční společenský rozvoj 

na všech úrovních (příl. 5 obr. 68).  

Pohřební zvyky Kypřanů se zcela změnily a objevily se první hliněné figurky 

zobrazující bohyně plodnosti. Navíc se vyráběla keramika s naprosto odlišnými styly 
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zdobení. Kulturní rozvoj se objevil současně s expanzí sídlišť v oblasti Limasolu a oblasti 

Pafosu (internet-1). 

Nejvýznamnějším prvkem v umění této doby byly figurky ve tvaru kříže vyrobené 

z šedozeleného pikrolitu (odrůda antigrolitu), který se nachází v určitých oblastech 

jihovýchodního Kypru (obr. 12). Tyto figurky, které byly obvykle malé, jasně dokazovaly 

zručnost kyperských umělců během tohoto období a jsou unikátní v celém východním 

Středomoří (Burian et al., 1984). 

 

Obrázek 12 : Figurka z pikrolitu v CAM (vlastní fotografie) 

Dalším významným obdobím je doba bronzová (2300-1050 př.n.l.). V rané době 

bronzové (2300-1950 př.n.l.) je dle archeologických výzkumů prokázáno, že v důsledku 

velkých přírodních katastrof (zemětřesení a záplavy v okolí řek Eufrat a Tigris) proběhlo 

významné stěhování národů z Malé Asie na Kypr, a tak různé předměty denní potřeby 

z tohoto období nacházející se na ostrově jsou ovlivněny keramikou Malé Asie. (internet-

1). 

Postupně byla během tohoto období měď smíchána s cínem, a tak vznikl bronz, ten je 

tvrdší než měď. Brzy byla tato nová slitina používána po celém ostrově. Cín byl díky 

Féničanům dovážen převážně ze Španělska a ze souostroví Scilly. 

Dále se začal značně rozvíjet obchod. O tom svědčí nálezy v hrobkách (příl. 5 obr. 68, 

69). Zimák (2008) dodává, že zboží bylo dováženo převážně z Kréty, z Egejské oblasti a 

zemí Blízkého východu. 

Keramické figurky zhotovené vyklepáváním (tzv. nosens) jsou uměleckými výtvory 

z pozdní doby bronzové a jsou ukázkou zručnosti starověkých umělců ve Středomoří. 

Dalšími uměleckými výtvory byly hliněné modely, které znázorňovaly scény 

každodenního života (obr. 13), (Burian et al., 1984). 
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Obrázek 13 : Hliněné nádoby běžné potřeby z doby bronzové vystaveny v TMMS (vlastní fotografie) 

Právě v tomto období dávné kyperské historie se objevila první božstva kyperského 

Pantheonu (příl. 6 obr. 70). Z vykopávek a modelových rekonstrukcí svatyní provedených 

na ostrově, ale i z dalších religionistických artefaktů, se usuzuje, že místní obyvatelé 

vyznávali kult býka a hada. Býk reprezentuje sílu přírody a plodnost, had představuje 

podzemí a jeho síly. Období je také plné konfliktů kvůli nerostným surovinám nezbytným 

pro rozvoj tehdejších říší (Asýrie, Chetitská říše a Egypt), (obr. 14). Proto se na Kypru 

začala stavět řada pevností a ty měly poskytnout ochranu obyvatelstvu před nájezdníky 

(Burian et al., 1984). 

 

Obrázek 14 : Mapa znázorňující rozložení říší v době bronzové (internet-4) 

Střední a pozdní doba bronzová (1850 – 1050 př.n.l.) je obdobím velkého vlivu 

mykénské kultury. Střední doba bronzová je krátké období, během kterého se na Kypru 
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poprvé objevila poloměstská urbanistická společnost, ve které měla významnou roli i 

metalurgie. Relativně stoupající počet pevností a opevněných sídlišť soustředěných hlavně 

ve střední a severovýchodní části ostrova dokazuje, že Kypr byl ve stavu ohrožení 

(internet-1).  

Střední doba bronzová může být označována jako počáteční fáze v rozvoji 

organizovaných komunit na Kypru, ty by pak mohly být jádrem organizace a rozvoje 

větších měst v počátečních fázích dalšího období (pozdní doby bronzové). Patří mezi ně 

Enkomi, Kition, Kourion, Paphos a Soloi a Lapithos na severním pobřeží (obr. 15), 

(Boatswain 2011). 

Počáteční fáze pozdní doby bronzové nejsou výrazně odlišné od konečných fází střední 

doby bronzové. Určité odlišnosti tu však jsou, např. nový typ keramiky vyvážený na 

Blízký východ a do oblastí Egejského moře (viz. příloha z muzea). 

Tyto drobné pokroky v počátečních fázích pozdní doby bronzové jsou odlišné od 

pozdních fází, kdy došlo k nejvýznamnější události kyperské prehistorie: k rozšíření 

mykénské kultury. Burian (et al., 1984) dodává, že rozšíření je patrné v celé oblasti 

východního Středomoří a historicky je tak významné, že jeho vliv na politický a kulturní 

vývoj je na Kypru vidět dodnes. 

Někteří historikové soudí, že Kypr se stal středem mykénského zájmu pro své zásoby 

mědi a že Mykénští zde založili obchodní centra především na jižním a východním 

pobřeží, aby ochránili své obchodní zájmy. Podle exotického zboží, které bylo nalezeno 

v hrobkách sídlišť této doby, se obchod s východem pozoruhodně rozvíjel a Kypr vstoupil 

do období relativní prosperity. Toto kulturně významné období bylo ukončeno ve 12. 

stol.př.n.l. invazí mořských národů (Etruskové, Lýkové, Dórové, Frýgové) (Burian et al., 

1984). 

Další staletí na ostrově svědčí o době železné, která začala jak je všeobecně usuzováno, 

asi v 11. stol. př.n.l., kdy bylo mnoho kyperských měst pravděpodobně zničeno mohutným 

zemětřesením (internet-1). Během první fáze tohoto období ostrov prosperoval na rozdíl od 

pevninského Řecka, tam je toto období označováno jako doba temna. Po celém Kypru 

došlo k rozvoji obchodu. V tomto období, nazývaném protogeometrické období (1050 – 

750 př.n.l.), také značně posilovalo na ostrově řecké etnikum. Tím se stal ostrov natrvalo 

součástí řecké kulturní sféry, i když nadále přijímal vlivy přicházející z východu. Současně 
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byl také jedinou oblastí, v níž se udrželo jisté propojení mezi mykénskou a pozdější řeckou 

kulturou (Boatswain 2011). 

V období od roku 1000 až 750 př.n.l se na Kypru nacházelo 12 městských království 

(obr. 15). Významnou dobou, je 9. a 8. stol.př.n.l., kdy Féničané poprvé připluli na Kypr. 

Měli své vlastní písmo a právě z něho Řekové odvodili svou abecedu. Během 9. stol.př.n.l. 

také Féničané začali kolonizovat Kition-Larnaku, patrně pro její zeměpisnou polohu, ta 

pak také umožnila spojení s jejich domovským městem (internet-1). 

 

Obrázek 15 : Mapa s 12 městskými královstvími (internet-4) 

Roku 750 př.n.l. započalo na Kypru období kypersko-archaické (750 – 475 př.n.l.). 

Během počáteční fáze byl Kypr velmi bohatou zemí udržující obchod jak s východním, tak 

s helénským světem, obzvláště s oblastí Egejského moře. Během tohoto období sílila moc 

Asyřanů na východě sahající do Palestiny, Sýrie a Fénicie (Boatswain 2011). 

Přesné datum vyhnání Asyřanů z Kypru není známo, ale řecký historik Hérodotos 

informuje o tom, že egyptský faraon Amassen okupoval Kypr asi v době 560 př.n.l.. 

Období egyptské nadvlády však bylo krátké (internet-1). 

Další významnou silou, která kontrolovala Blízký východ, byla Persie. Podle historika 

Herodota přijali kyperští králové perskou nadvládu v roce 545 př.n.l. v míru. Na základě 

tohoto politického kroku tito králové dokázali udržet svou politickou autonomii a také jim 

bylo dovoleno razit své vlastní mince. První mince (stříbrné) byly raženy v roce 538 př.n.l. 

Evelthonem, králem Salaminy. Kypr se stal částí Perské říše společně se Sýrií, Palestinou a 

Fénicií. Je také nutné podotknout, že perská nadvláda neměla téměř žádný vliv na umění a 

řemesla na Kypru. Peršané patrně upřednostňovali vládu nad Kyprem zdálky a nezajímali 

se o zasahování do kyperského politického a společenského života. Na rozdíl od této 
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skutečnosti, byly posilovány během perské nadvlády politické a kulturní vztahy s východo-

řeckým světem. Kyperské silné vazby na východní helénský svět vedl k účasti v Ionské 

vzpouře. Jak Ionská, tak Kyperská vzpoura proti perskému útlaku byly neúspěšné a měly 

za následek posílení perské moci ve východním Středomoří (internet-1). 

Následujícím významným obdobím starověku na Kypru je klasické období (475-325 

př.n.l.). Pro ně je charakteristické soutěžení mezi Řeckem a Persií o suverenitu nad 

Egejským mořem a východním Středomořím. Největší tažení řeckého námořnictva a 

vojska na východě vedené generálem Kimonem ztroskotalo a Kimon zemřel během boje u 

Kitionu na Kypru. Následovala mírová smlouva z Kallias, ta vešla v platnost roku 448 

př.n.l.. Atéňané se v ní zavázali, že nebudou uplatňovat žádné nároky na území ve 

východním Středomoří a že stáhnou své armády z Kypru (Boatswain 2011). 

V roce 411 př.n.l. se objevila na politické scéně ostrova velmi silná osobnost. Byl to 

král Evagoras ze Salamisu, věrný spojenec Atéňanů. Ten se velmi aktivně zapojil do 

politických záležitostí kontinentálního Řecka po peloponéské válce. S pomocí Atéňanů se 

Evagoras pokusil sjednotit kyperská městská království a ovládnout je. Následovalo 

několik vojenských výprav. Uspěl ve většině dobytých částí ostrova, ale města Kition, 

Amathous a Soloi odmítla uznat jeho nadvládu a požádala o pomoc Persii. Kypr byl proto 

rozdělen na prohelénskou a properskou část. Athéňané poslali Evagorovi loďstvo pod 

velením generála Heviase a ten pomohl králi Salominy sjednotit celý ostrov včetně Kitionu 

(internet-1). 

Přesto zůstaly jeho politické cíle a aspirace nenaplněny. Roku 406 př.n.l. byla 

podepsána mírová smlouva a všechna města v Malé Asii včetně Kypru byla předána 

perskému králi Artarxerxeovi. Tuto smlouvu popsal Platón jako „ostudný politický čin, 

který obětoval velkou část helénského světa“. Následovalo mnoho porážek Evagora a 

pravděpodobně byl na něho spáchán v roce 374 př.n.l. atentát (internet-1). 

Kypersko-klasické období je poznamenáno vlivem řeckého umění a zvyků na umění 

Kypru. Král Evagoros pozval na ostrov mnoho řeckých intelektuálů a umělců a ti přinesli 

helénskou kulturu. Byl prvním kyperským vládcem, který razil zlaté mince a dal do nich 

vyrýt písmena řecké abecedy (Burian et al., 1984). 

Posledním významným obdobím starověké historie Kypru je helénské období (320 

př.n.l. – 30 př.n.l.). Helénské tažení na východ pod vedením Alexandra Velikého se 

uskutečnilo ke konci 4. století př.n.l., osvobodilo sice Kypr od Peršanů, ale trvalo velmi 
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dlouho, než Kypr znovu získal svou nezávislost. Brzy po Alexandrově smrti zasáhla 

rivalita mezi jeho následníky i Kypr. A tak se stal Kypr středem nenávisti mezi 

Ptolemainem a Antigonem, dvou Alexandrových generálů. Vedli mezi sebou mnoho válek 

a jednou z obětí těchto bojů byl Nikokreon, poslední král Salamíny (Boatswain 2011). 

Rok 312 př.n.l. byl velmi kritickým rokem v politickém vývoji na Kypru. Byl to rok 

smrti krále Nikokreota. Ptolemaios obsadil Kition a zabil krále Melikiathona a zároveň 

zničil Marion a jeho obyvatele přestěhoval do Pafosu. Výsledkem bylo, že Kypr se stal 

částí ptolemaiského Egypta (Boatswain 2011).  

Rozpuštění deseti království na Kypru bylo velkou politickou událostí. Poprvé ve svém 

politickém vývoji byl Kypr jedním ze států pod politickým a vojenským vedením 

Ptolemaiovců. Byla to velice významná politická a společenská změna, po staletí trvající 

existenci městských království. Událost významně ovlivnila kyperskou společnost 

ekonomicky, politicky i kulturně. Kulturní zvláštnosti Kypru přestaly existovat (internet-

1). Tyto změny přinesly nová období míru na Kypru. Ptoleimaos využil výhod, jež 

přinášela měď a bohaté zásoby dřeva na ostrově, a vybudoval silnou námořní flotilu. 

Hodnost vojenského guvernéra Kypru byla Ptolemainem vysoce ceněna a do této funkce 

byl jmenován člen královské rodiny (internet-1). 

Další významnou událostí této doby byla změna hlavního města ze Salaminy na Nea 

Pafos. Během této doby byl kulturní život soustředěn do gymnázií, což byla vzdělávací 

zařízení po helénském způsobu, kde bylo cvičeno tělo i mysl (Hill 1940). 

Kulturní život byl také obohacen o divadla, ta se stavěla v mnoha významných městech 

ostrova a hrály se zde tragédie i komedie. Kyperští umělci kopírovali způsoby a styl mnoha 

slavných řeckých umělců té doby, jako byli sochaři Lýsippos a Práxitelés. Kultura ostrova 

byla pozoruhodně ovlivněna egyptskou Alexandrií. Kult řeckých olympských bohů 

pokračoval a byl obohacen novými prvky, například kult sestry a manželky Ptolemy 

Philadephos (Hill 1940). 
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Obrázek 16 : Předměty denní potřeby z Helénského období v TMMS (vlastní fotografie) 

  



David Morštein : Kypr 

2012  20 

 

 

3.3  Středověk 

Počátky raného středověku znamenají období prosperity a rozkvětu po několik století. 

Roku 330 se hlavní město římské říše přesunulo z Říma do Konstantinopolu, křesťanství se 

stalo oficiálním náboženstvím země a v roce 395 se říše rozpadla na dvě části: 

západořímskou a východořímskou. Z východořímské se stala říše byzantská, ke které patřil 

Kypr od 4. do 12. století a tím začalo pro Kypr byzantské období (395 – 1191), 

(Boatswain 2011).  

V době od 4. do 7. století dokázala kyperská církev přes všechny konflikty a boje 

zachovat svou původní podobu a plnou autonomii a vzkvétala. Roku 488 zaručil císař Zeno 

kyperskému arcibiskupovi a jeho následníkům některá privilegia, jako například oblékat si 

během oficiálních bohoslužeb červený plášť, držet královské žezlo a podepisovat se 

červeným inkoustem. Kypr se rozvíjel mírumilovně během prvních století byzantské éry. 

Na ostrově se objevila nová města, jiná byla ale opuštěna z důvodu ohromných 

katastrofických zemětřesení. Hlavní město Kypru se přesunulo z Pafosu do Salaminy - 

Constancia, v okolí můžeme od 7. století zaznamenat rozkvět Arsinoe-Ammochostos 

(dnešní Famagusta). Starobylé jméno města Ledrae bylo nahrazeno Lefkosií (Nicosií), 

která se v 11. - 12. století stala hlavním městem ostrova. V 6. století se na Kypru objevuje 

výroba hedvábí. Jeho zpracování se stalo jedním z nejvýnosnějších odvětví domácí výroby. 

Ostrovní loděnice pokračovaly ve stavbě lodí ve velkém rozsahu a zároveň byzantský císař 

Herakleios podpořil stavbu akvaduktu v Salamině. Pozoruhodný byl také rozvoj 

stříbrotepectví a zlatnictví. Dokladem tohoto období jsou výše zmíněné byzantské kláštery 

zařazené do UNESCO (internet-1). 

Rozšíření islámu v 7. století mělo na Kypr velký vliv a počínaje rokem 647 docházelo 

opakovaně k nájezdům Arabů a ty měly katastrofální následky na život obyvatelstva a na 

obchod. Město Salamis bylo vydrancováno a již se nikdy neobnovilo, Kourion padlo a 

osadníci z pobřeží se přesunuli do vnitrozemí, aby se vyhnuli opakovaným válkám a 

drancování. V roce 688 bylo uzavřeno částečné příměří, když Justinián II. a arabský kalif 

Abd-al-Malik podepsali dohodu o společné vládě nad Kyprem. Tato dohoda trvala do roku 

965, kdy císař Nikiforos Fokas získal Kypr zpět pro Byzancii (Hill 1940). 

Roku 1192 si během své křížové výpravy uvědomil anglický král Richard III. Lví srdce 

strategický význam Kypru pro zásobování armády a proto ostrov dobyl. Uvědomil si však, 
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že bude obtížné jej udržet pod kontrolou, a tak ho prodal templářským rytířům, ti ho ovšem 

kvůli vzpourám Kypřanů vrací Richardovi zpět. Ten nakonec Kypr prodal bývalému králi 

latinského státu Jeruzalém, francouzskému šlechtici Guy De Lusignanimu, zakladateli 

Lusignanské dynastie na Kypru, jehož rodina pocházela z Poitier ve Francii. Franská vláda 

na Kypru trvala tři století. Na ostrově byl nastolen feudální systém a římská církev byla 

ustanovena oficiální státní institucí. Touto událostí na Kypru začalo období franské 

nadvlády (1192 – 1489), (Boatswain 2011). 

Poté, co Mamelukové dobyli Acre (část království Jeruzalémského), stal se Kypr 

jedinou baštou křesťanství v Orientu a ve stejné době nejvýznamnějším obchodním 

centrem východního Středomoří. Ústupky franských králů, týkající se privilegií 

v obchodování s obchodními velikány západu, jako byly Benátky a Janov, však vyústily 

v konflikt mezi západními mocnostmi o to, kdo ovládne Kypr (Boatswain 2011). 

Během 14. století nastal další pozoruhodný obchodní rozvoj Kypru. Hlavní město 

Nicosia a pobřežní město Famagusta se stávají velkými urbanistickými a komerčními 

centry, které si užívaly intenzivní ekonomické aktivity. Ve středověku Kypr produkoval 

také velmi kvalitní víno. V tomto období také vidíme rozvoj domácí výroby týkající se 

tkalcovství a vyšívání a také výrobu glazurovaných keramických nádob nejen pro místní 

potřeby, ale i na export. Proto je toto období také nazýváno zlatou érou středověkého 

Kypru (Zimák 2008). Dokladem této prosperity a bohatství za vlády Lusignanů jsou 

dochované katedrály (obr. 17) a kostely jako St. Sophia v Nicosiia a St. Nicholas ve 

Famagustě. 

V posledních letech vlády Lusignanů se o Kypr z hlediska strategické polohy zajímaly 

městské státy Benátky a Janov. Janov dokonce získal pod svou kontrolu Famagustu, ale to 

nebylo pro tento významný přístav žádným přínosem. Dokládá to Zimák (2008) citátem 

kyperského kancléře o nadvládě Janovanů: „Dříve připlouvalo do Famagusty 60-100 lodí, 

velkých i malých, a každá přivážela z Egypta nebo Sýrie náklad arabského zlata, 

drahokamů, koření a vonných látek, kamelotů, zlatých brokátů a hedvábných látek v 

celkové hodnotě v průměru 100 000 zlaťáků, od té doby, co nad městem vlaje bílá vlajka s 

červeným křížem (tj. janovská), rostou v ulicích kopřivy a ostružiny“. 

Posledním Lusignanem byl král Jakub II. Vykázal Janovany z města Famagusta a 

oženil se s benátskou šlechtičnou Kateřinou Benátskou, sestrou benátského šlechtice 

Andrea Cornara, ta se později stala královnou Kypru a poslední postavou dynastie 
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Lusignanů. Roku 1489 však ostrov předala pod nadvládu Nejjasnější republiky benátské, 

která trvala až do roku 1571. To mělo za následek konečné vytlačení Janovanů z ostrova a 

dominantní postavení Benátčanů. Prvotním záměrem Benátčanů bylo zabezpečit a zajistit 

pevnou državu Kypru, kvůli svému volnému pohybu, ale i pro zásobování benátských lodí 

ve východním Středomoří. Hlavními vyváženými zemědělskými plodinami byly pšenice, 

ječmen, cukr, bavlna, víno a olivový olej. Kypr také produkoval námořní zásoby pro 

benátské flotily. Nejvýznamnější domácí výrobou bylo tkalcovství, zatímco oblast Lefkara 

zaznamenala paralelní rozvoj výroby lefkarské krajky, tato výroba pokračuje dodnes. 

Většina importu a exportu vedla přístavem Famagusta. Ke konci období vlády Benátčanů 

se nejvýznamnějším přístavem Kypru stává Larnaka, odtud byla vyvážena především sůl a 

ve stejné době začal rozvoj přístavu v Limassolu. Po dobytí Rhodosu osmanskými Turky 

v roce 1522 cítili Benátčané ohrožení své moci, a proto postavili v Nikósii pevnostní zdi a 

zpevnili již existující opevnění ve Famagustě (internet-1). 

 

Obrázek 17 : Gotická římskokatolická katedrála sv. Mikuláše ve Famagustě, dnes přestavěna na mešitu Laly Mustafy, 

z období nadvlády Lusignanů (vlastní fotografie) 

  



David Morštein : Kypr 

2012  23 

 

 

3.4  Novověk 

Roku 1571 byl Kypr obsazen Osmany. Významný vliv na kulturu a umění si zde získal 

islám. Obsazení Kypru Osmany má pararelu v moderní historii ostrova, za jejich vlády zde 

byly totiž zakládány mešity a mnoho míst bylo prohlášeno svatými. Jako příklad bych 

uvedl významnou islámskou svatyni Hala Sultan Tekke (obr. 18). Je zde pohřbena 

Mohamedova pěstounka a také prababička jordánského krále Husejna. Po Mekce a 

Messině je to třetí nejposvátnější místo pro muslimy. Mezi Kypřany se říká, že je to 

„záruka“ zachování posvátných míst v severní části Kypru. 

 

Obrázek 18 : Hala Sultan Tekke, jedno z nejposvátnějších míst muslimů (vlastní fotografie) 

Po roce 1878 sice stále Kypr patřil k osmanské říši, administrativně ho však spravovala 

Británie. Od roku 1914, kdy Turecko vstoupilo do války na straně Německa, je ostrov 

považován za území patřící Velké Británii a o jedenáct let později byl Kypr prohlášen za 

britskou korunní kolonii. Britové zde vybudovali vojenské základny kvůli ochraně 

Suezského průplavu, na jehož správě se podíleli do poloviny 50. let. Po druhé světové 

válce začaly na Kypru sílit hlasy po samostatnosti a ty pak přerostly v osvobozenecké boje 

o nezávislost (Boatswain 2011). 

Nezávislost Kypru byla vyhlášena roku 1960, kdy si Británie ponechala kontrolu jen na 

dvou vojenských základnách Akrotiri a Dhekelia. Moc na ostrově byla rozdělena v poměru 

zastoupení jednotlivých etnik (70 % Řeků, 30 % Turků). Prezidentem se podle ústavy měl 

stát řecký zástupce (prvním prezidentem se stal arcibiskup Makarios III (příl. 6 obr. 71)), 
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viceprezidentem naopak turecký zástupce (stal se jim Fazil Küçük). Dlouhotrvající rozpory 

se postupně vyvinuly v etnickou válku a tu měla zastavit mírová mise OSN. Do sporu se 

začaly stále více zapojovat Řecko a Turecko. Po zásahu OSN a NATO byla hrozba války 

odvrácena, ale spory pokračovaly. Od počátku sedmdesátých let se také zhoršují vztahy 

mezi prezidentem Makariem a athénskou vládou. Spory vyvrcholily v roce 1974 pučem 

proti prezidentovi Makariovi. Puč byl organizován ultrapravicovou řeckou vládou, a 

následné vylodění „mírových“ tureckých jednotek mělo zabránit připojení ostrova k 

Řecku. Tyto jednotky ovládly přes třetinu ostrova a hranice postupu se zastavila až na 180 

km dlouhé tzv. Attilově hranici, která odděluje obě kyperské komunity dodnes. Je 

neutrálním místem, kde operují jednotky OSN. Ze severní obsazené části bylo vyhnáno 

řecké obyvatelstvo a turecké obyvatelstvo bylo naopak přesunuto nebo uteklo z jihu na 

sever. Následná mírová jednání nepřinesla návrat k předválečným poměrům a v roce 1983 

představitel turecké části Kypru Rauf Denktaš vyhlásil samostatnou Severokyperskou 

tureckou republiku. 

Tuto kapitolu bych rád uzavřel několika svými poznatky, které jsem získal při svých 

pobytech. Duch historie a kultury je cítit na Kypru opravdu všude. Přestože na ostrov 

přicestuje během jedné sezóny kolem jednoho a půl milionu turistů a je nutné jim 

poskytovat veškeré služby a výdobytky dnešní západní civilizace, můžeme se tu setkat 

s pozůstatky dávné kultury. Typickým příkladem jsou oslavy svateb, kde se sejde celá 

rodina (průměrně tak kolem 150 osob), dále různé festivaly na oslavu všeho možného, jako 

je Jahodový festival, Květinový festival, festival bohyně Afrodité či festival Velké potopy 

a také jsou zde desítky tavern, kde je možné ochutnat typickou kyperskou kuchyni, ve 

které se mísí řecký, turecký, britský i blízkovýchodní vliv. 

Co se týká historie, dávné či nedávné, s tou je možné se střetnout prakticky kdekoliv. 

Ať jedete po dálnici či po malé úzké silničce ve vnitrozemí nebo v horách, každou chvíli je 

cedule odkazující na nějaké historické místo, kostel, klášter či archeologické naleziště. 

Města Nikosia, Pafos, Larnaka, Kyrenia a Famagusta jsou místa se spoustou památek, na 

nichž je možno sledovat set let trvající promíchávání různých kultur.  

Mezi tři nejvíce navštěvovaná místa patří klášter Kykkos, Petra Tou Romiou a město 

Famagusta. Kykkos je krásný, funkční klášter se spoustou nádherných nástěnných fresek, 

ale především je to posvátné místo pro pravoslavné i pro samotné Kypřany. Nejvíce turistů 

zde tvoří Rusové. Pro Kypřany je to místo, kde svou kariéru začal arcibiskup Makarios III, 
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který se velmi podílel na získání nezávislosti ostrova vyhlášené 16. 8. 1960 a jeho hrobka 

se nachází 3 km západně od kláštera. 

 Petra Tou Romiou, zátoka kousek od Pafosu, je naopak mýtické místo, kde se podle 

řeckého básníka Hésioda zrodila bohyně krásy a lásky Afrodita. Je to kouzelná pověst i 

místo, ze kterého se stal na Kypru kult a ten byl natolik silný, že se ho ani křesťanům 

nepodařilo vymýtit, a proto si na tomto místě vytvořili svou legendu o boji Kypřanů proti 

Saracenům. Ať se bráníte jakkoliv, stejně zde na vás zapůsobí zdejší atmosféra a do moře 

se zajdete smočit s vírou, že omládnete o 10 let. 

Město Famagusta, turecky pojmenována Gazimağus, je několikrát zmiňované město na 

východním pobřeží ostrova. Měl jsem možnost ho několikrát navštívit a vlastně ho mám 

nadohled z místa, kde trávím své pobyty. Z oken hotelů a pláží v okolí měst Paralimni a 

Protaras se jeví jako turistické centrum. Při jeho návštěvě jde však mráz po zádech. Toto 

město bylo před 40 lety se svým předměstím plným luxusních hotelů barů, obchodů a 

soukromých rezidencí a také nejhezčí pláží ostrova opravdovým centrem turistického 

ruchu (obr. 19). Dnes se mu přezdívá město duchů, ztraceným rájem a je odkazem historie 

posledních pár desítek let. Z několika kilometrů dlouhé pláže je otevřen pouze stometrový 

úsek, zbytek je obehnán ostnatým drátem a hlídán vojsky turecké armády a zpřístupněn 

pouze vojákům OSN. Z hotelů a budov na tomto předměstí se staly ruiny, vyčnívají z nich 

výtahové šachty, ve zdech najdeme díry od kulek a na hlavní třídě, dříve obklopené bary 

(obr. 20), restauracemi a obchody, dnes rostou keře a stromy. Při mírových jednáních se z 

této části stala demilitarizovaná zóna a z křesťanských budov mešity. 

 

Obrázek 19 : Dobová fotografie Famagusty z období před okupací (internet-4) 
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Obrázek 20 : Současná podoba turistické části ve Famagustě (vlastní fotografie) 

 

 Rok 1974 je pro Kypřany dodnes velmi citlivým tématem a mohl bych ho přirovnat 

k rokům 1938 či 1968 v bývalém Československu. Ačkoliv byl vývoj po vyhlášení 

nezávislosti jakýkoli, nebýt tzv. turecké mírové intervence, mohl být dnes ostrov připojen 

k Řecku. Turecká invaze měla za následek mnoho negativ. Jedním z nich je násilné 

vyhnání kyperských Řeků ze severní části ostrova. Ti tam žili po několik generací spolu 

s kyperskými Turky a najednou museli ze dne na den opustit svůj domov, svou půdu, svůj 

majetek. Tato invaze skončila tím, že země byla uměle rozdělena hranicí, názvy měst byly 

přejmenovány na turecké, třísetleté soužití kyperských Turků a Řeků bylo uměle 

rozděleno. Třetina původních kyperských Turků emigrovala a bylo sem přivezeno 115 000 

Turků z Turecka za účelem kolonizace. Také vyhlášení ilegální republiky, jejíž režim 

systematicky a vědomě vyhlazuje několik tisíc let starou historii, archeologická naleziště, 

kláštery a kostely byly buď zničeny, nebo přestavěny na mešity, archeologické a posvátné 

poklady rozkradeny a ilegálně vyváženy do zahraničí. 

Toto je pro kyperské Řeky velmi stresující. Na otázku proč se nikdy nebyli podívat po 

roce 1974 ve Famagustě či Kyrenii, argumentují, že nehodlají ve své zemi ukazovat pas, 

akceptovat vízum na 24 hodin a platit poplatek za pojištění auta v severní části.  Odpovědí 

na otázku o spojení ostrova v jednotnou republiku je, že by nebyl problém sjednotit se,  ne 

však s Turky, ale s tureckými Kypřany, kteří zde již většinou nežijí, však nechtějí přijmout 

finanční vyrovnání, chtějí navracení veškerého majetku.  
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Toto všechno ve mně vyvolává pochopení pro kyperské Řeky, ale také další otázky. 

Kdo nebo co stojí za tichým přihlížením okupace suverénního státu a člena EU, za 

neochotou světových velmocí tento problém definitivně vyřešit? 
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4 GEOLOGIE 

Tak jako pohybem a kolizí euroasijské a indické tektonické desky vzniklo například 

pohoří Himaláj, pohybem a kolizí euroasijské a africké vznikl ostrov Kypr, který se ve 

východním středomoří podle Mísaře (1987) řadí do tzv. egejsko-turecko-arménského 

úseku.  

Mísař (1987) uvádí: „Tento úsek dělíme na egejský neotektonický oblouk, který 

představuje oceánskou riftovou skupinu lemující ostrov Kréta na jihu a navazující dále 

k východu na ostrov Kypr, dále vnitřní oblast s ostrovy Kyklady a Sporady a vlastní 

egejský bazén na severu. A dále na turecké, respektive anatolské alpidy. Toto alpínské 

pásmo začíná při tureckém pobřeží egejského moře, pokračuje přes celé Turecko 

k východu až příčnému pásmu s ofiolity u Vanského jezera. Na severu se anatolské alpidy 

noří pod hladinu Černého moře, na jihu sahají až k riftové struktuře Kypru a k zóně 

levantské v lemu arabské platformy. Hlavní pásma anatolských alpid jsou od severu k jihu 

označována jako pontidy, anatolidy, mediální anatolské pásmo a taurusidy, které navazují 

na struktury ostrova Kypru“(obr. 21, 22). 

Dále uvádí že: „Kypr je specificky zařazen k anatolským alpidám, které se napojují 

přes Egejské a Marmarské moře a jižní část Černého moře na alpidní strukturní jednotky 

Evropy (helenidy, mediální pásmo a balkanidy) a jeví se jako samostatný regionální celek 

v egejsko-tureckém úseku. Geologicky má ostrov Kypr velmi blízko k taurisidám, 

respektive k jejich externí antatolské zóně. Ostrov byl ještě v miocénu spojen s pobřežní 

částí Turecka. Hlavní vrásnění spadají do konce křídy, do svrchního eocénu až oligocénu a 

velké horizontální posuny do svrchního miocénu až pliocénu“. 

 

Obrázek 21 : Geologická pásma ve východním Středomoří (internet-7) 
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4.1  Historická geologie ostrova 

Formování Kypru bylo výsledkem série komplikovaných geologických procesů, které 

udělaly z ostrova pro geology velmi zajímavé a vyhledávané místo. 

Belamy et al. (1905) uvádějí, že téměř všechny starší později vyvrásněné horniny na 

Kypru, jsou triasového až jurského stáří. Mladší horniny jsou vulkanického a 

sedimentárního původu z období křídy až eocénu.  

Z moře se jako první před 20 miliony lety vyvrásnil Troodos. Pohoří Troodos je část 90 

milionů let staré oceánské kůry; Bellamy et al. (1905) uvádí, že byl vytvořen hlubinnými 

horninami, diabasy (obr. 30, příl. 7 obr. 72), polštářovými lávami a mořskými sedimenty 2 

– 4 km pod hladinou moře. Tato část oceánské desky byla později vytlačena komplexem 

geologických procesů alpínského vrásnění do výšky bezmála 2000m nad mořem. 

Pohoří Kyrenia, jež je nejjižnější součástí alpského pásu, rozkládající se v severní části 

Kypru, bylo utvořeno skládáním a lámáním usazenin, které vznikaly na dně oceánu Tethys. 

Internet-2 (2010) uvádí, že: „oddělení horského pásma Kyrenia a jeho následný pohyb 

směrem na jih tak, aby se stalo součástí dnešního ostrova, je otázkou diskutovanou 

dodnes“. 

 

Obrázek 22 : Schématická mapa tektonických pohybů v okolí Kypru (internet-7) 
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4.1.1  Vznik ostrova z hlediska pohybu tektonických desek 

První z nejvýznamnějších procesů je subdukce africké a euroasijské tektonické desky, 

která odstartovala formaci Troodoského ofiolitu ve svrchní křídě před 90 miliony lety (obr. 

23). 

 

Obrázek 23 : Schéma počátku formování ostrova (vlastní fotografie) 

Troodoský ofiolit byl díky levosměrné rotaci o 90° připojen k jižní a západní části, 

nazývané Mamonia komplex, která se skládala z hornin o stáří v rozsahu 230 – 75 milionů 

let. Tento proces byl následován obdobím relativního tektonického klidu, spadajícího do 

období 75 – 10 milionů let (internet-2, 2010). Belamy et al. (1905) však dodává, že je to 

období charakterizované karbonátovou sedimentací a postupným změlčováním 

sedimentární pánve nazývané Troodoská zóna sedimentární sukcese, jejíž největší části je 

Mesaorijská planina (odborně nazývaná formace Lefkara a Pakhna). Umístění 

Pentadaktyloského pohoří (pohoří Kyrenia) v severní části Troodoské zóny sedimentární 

sukcese a vyzdvižení ostrova do současné polohy (miocén 10 – 15 mil) je druhou velkou 

tektonickou událostí (obr. 24). 

Subdukcí desek a jejich relevantním uspořádáním se desky posunuly na sever tak, že 

jejich jižní okraje byly umístěny v oblasti, kde se nakonec usadilo pohoří Kyrenia. Mořská 

sedimentace a relativně nulová tektonická aktivita dominovala jižní části této oblasti a byla 

následována spojením Troodosu a komplexu Mamonia. Ve stejném období začalo 

periodické vyzdvihování Troodosu, které mělo za následek formování samotného ostrova 

(obr. 24). Na konci miocénu (6 mil.) v nejsevernější části regionu vznikla série 

alochtonních vápenců, které byly přesunuty přes boční části troodoské zóny (internet-2, 

2010). 
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Obrázek 24 : Schéma vyzdvižení Troodosu, vzniku komplexu Mamonia, Mesaorijské planiny a usazení pohoří Kyrenia 

(vlastní fotografie) 

Opětovné spojení Středozemního moře s Atlantickým oceánem (otevření 

Gibraltarského průlivu) a zvýšení mořské hladiny mělo za následek uložení nových 

sedimentů, které jsou dnes reprezentovány slíny a kalkarenity (detritickými vápenci) ve 

formaci Nicosia a Athalassa. Náhlé vyzdvižení této oblasti se odehrálo během pleistocénu 

přibližně před dvěma miliony lety (poslední tektonická epizoda), kdy Troodos a Kyrenia 

byly vyzdviženy do nadmořské výšky vyšší než dnes. Internet-2 (2010) toto náhlé 

vyzdvižení v kombinaci s intenzivními srážkami společně s transportem velkého množství 

erozního materiálu (klastických usazenin) je označováno za hlavního činitele rozsáhlé 

eroze těchto oblastí, obzvláště v Troodosu. Vzniklé sedimenty byly uloženy ve velkých 

údolích a v Mesaoriské planině a vytvořily pleistocenní fanglomeráty (obr. 25). 

 

Obrázek 25 : Schéma poslední fáze formování ostrova (vlastní fotografie) 
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4.2 Geologická stavba ostrova 

Strukturně geologicky se Kypr rozděluje na 4 geologické zóny (obr. 26): 

 Troodoský ofiolit 

 Pohoří Kyrenia 

 Komplex Mamonia 

 Zóna autochtonních sedimentárních hornin 

 

Obrázek 26 : Rozdělení ostrova dle geologických jednotek (internet-2) 
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4.2.1  Troodoský ofiolit 

Troodos dominuje celému ostrovu v centrální části. Představuje geologické jádro 

Kypru, objevuje se ve 2 oblastech. Menší vyvýšeniny se objevují na poloostrově Akamas a 

v oblasti vesnice Troulli. Horniny, tvořící pohoří, byly vytvořeny ve svrchní křídě na dně 

oceánu Tethys. 

Stratigrafická úplnost ofiolitu ho dělá jedinečným a je považován za nejkomplexněji a 

nejvíce studovaný ofiolit na světě. Je fragmentem plně vyvinuté oceánské kůry, skládající 

se z hlubinných, intrusivních a vulkanických hornin a chemických usazenin. Troodos má 

velice komplikovanou stavbu, protože v něm dominují tektonicky pomíchané členy 

ofiolitové série, jako jsou ultrabazika, gabro (příl. 7 obr. 73), polštářová láva (obr. 27) a 

s nimi spojené radiolarity a červené vápence, triasového-jurského stáří. Polštářová láva je 

pravděpodobně senonského stáří (svrchní křída), (Internet-2, 2010). 

 

Obrázek 27 : Polštářová láva na úpatí Troodosu (internet-2) 

Bellamy et al. (1905) tvrdí, že stratigrafie ofiolitu má topografickou inverzi, starší 

vrstvy hornin se nacházejí v nejvyšších bodech pohoří, zatímco mladší vrstvy hornin se 

objevují na úbočích ofiolitu. Tato zřetelná inverze má svůj původ ve způsobu, jak byl 

ofiolit vyzdvižen a v jeho odlišné erozi. Diapirické stoupání oceánské kůry proběhlo 

hlavně po částech strmým vyzdvižením až do pleistocénu (2mil.).  

Trodoský ofiolit se skládá z následujících litostratigrafických celků: 

 Plutonity 

 Intruzivní horniny 

 Vulkanity 

 Chemické sedimenty 
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Obrázek 28 : Schéma stratigrafických celků (internet-2) 

Plutonitický celek je tvořen horninami tzv. plášťového sledu, které jsou považovány za 

pozůstatky částečně nataveného svrchního pláště a utvořené z bazaltového magmatu, ze 

kterého vznikly zbývající horniny ofiolitu. Skládá se hlavně z harzburgitu a dunitu (obr. 29 

a příl. 8 obr. 74, 75) s 50% – 80% původních minerálů přeměněných na hadec a serpentinit 

(s nebo bez přítomnosti azbestu (příl. 9 obr. 76)) v místech, kde přeměna je téměř úplná. 

Druhým typem hornin jsou tzv. nahromaděné horniny, které jsou produktem krystalizace a 

koncentrace krystalů na dně magmatického krbu, pod zónami, kde se rozpínalo mořské 

dno. Hlavními horninami jsou dunit (s nebo bez přítomnosti chromitu), verlit (příl. 9 obr. 

77), pyroxenit, gabro a plagiogranity (příl. 10 obr. 78), (Internet-2, 2010). 

 

Obrázek 29 : Harzburgit troodoského ofiolitu (vlastní fotografie) 
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Obrázek 30 : Diabasická hornina troodoského ofiolitu (vlastní fotografie) 

Intruzivní horniny mají bazaltické doleritické složení a byly formovány magmatem 

v žilách, kterými magma intrudovalo z magmatických komor ve spodu oceánské kůry a 

současně přiživovalo podmořskou extruzi lávy na mořském dně (Internet-2, 2010). 

Vulkanické horniny se skládají ze dvou řad polštářové lávy a lávových proudů, 

především bazaltového složení. Lávové polštáře mají charakteristický kulový a elipsovitý 

tvar polštáře o rozměrech 30 – 70cm v průměru a byly vytvořeny díky podmořské 

vulkanické aktivitě (Internet-2, 2010). 

Formace Perapedhi se skládá z tmavého okru, radiolitů a radiolitické jílové břidlice. 

Toto byly první sedimenty uložené přes ofiolit jako výsledek hydrotermální aktivity a 

sedimentace na mořském dně. S troodoským ofiolitem jsou přímo spojovány masivní 

sulfidy, chromit (příl. 10 obr. 79) a ložiska minerálů azbestu (Internet-2, 2010). 

Bellamy et al. (1905) také zmiňují významnou roli troodoského ofiolitu jako důležitou 

zásobárnu vody. Odůvodňují to puklinatostí hornin, především gabra. Tyto horniny jsou 

dobrými sedimentárními kolektoryakvifery. Paprskovitě stále tekoucí říčky zásobují hlavní 

akvifery na perifériích Troodosu a na planinách. 
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Obrázek 31 : Geologická stavba Troodosu (internet-2) 
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4.2.2  Pohoří Kyrenia 

Oblast Pentadaktylos, neboli pohoří Kyrenia, je nejsevernější geologickou oblastí 

Kypru a je považována za nejjižnější součást alpinské zóny. Vytváří úzký, strmý horský 

řetězec, který se prudce zvedá z okolních nížin a rozprostírá se od zálivu Kormakatis na 

západě k mysu Andreas na východě, a tak tvoříc plně otevřený oblouk, který míří na sever. 

Hřebeny pohoří mají po celé své délce různou nadmořskou výšku, ta se pohybuje 

v rozmezí 800 – 1100 mn.m. Úzkou terasovitou pobřežní planinou je pohoří odděleno 

směrem na sever a tato planina není nikde širší než 5 km (obr. 32). Směrem na jih pohoří 

lemováno nížinami Mesaorijské planiny (obr. 33). 

 

Obrázek 32 : Pohoří Kyrenia (vpravo severní pobřeží Kypru (vlastní fotografie)) 

 

Obrázek 33 : Pohoří Kyrenia z Mesaorijské planiny (vlastní fotografie) 

Bellamy et al. (1905) Kyreniu popisují jako strukturální komplex permské parageneze 

a sedimentárních omezeně metamorfovaných a vyvřelých hornin. Internet-2 ji rozděluje do 

tří hlavních geologických alochtonních formací (z období triasu až spodní křídy 250 – 135 
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milionů let) Dhikomo, Sykhari a Hilarion, které tvoří hlavní karbonátové masivy pohoří 

Kyrenia. Formace Dhykomo je složena z deformovaných, slabě vrstevnatých vápenců 

s vrstvami šedých a zelených fylitů. Formace Sykhari je z masivního a silně vrstevnatého 

dolomitického vápence. Hilarion ze středně vrstevnatých až masivních vápenců, které byly 

vystaveny nízkému stupni metamorfózy. Přerůstání vápence se objevuje v centrální části 

pohoří, zatímco ve východní je ve formě olistolitů (blok horniny jakéhokoliv objemu, který 

sklouzl po tektonicky aktivním okraji pánve do cizího prostředí), což se týká také formace 

Kantara (permsko-karbonské období 350 – 250 milionů let). Tyto alochtonní formace byly 

vytlačeny směrem na jih přes mladší autochtonní mořské sedimenty (Internet-2, 2010). 

Nejstarší autochtonní celek v pohoří je formace Lapithos (od campanu ve svrchní křídě 

až po eocén 84 – 40). Formace se skláda ze slínů a křídy s rohovcem. Tato formace je 

následována vzestupným sledem Bellapaiské formace (svrchní eocén 35 milionů). Ta je 

naopak obklopena neuspořádaným nadložím formace Kythrea, která se neočekávaně 

vyskytující se podél obou stran pohoří jako silný, zvrásněný sled pískovce, prachovce a 

slínu z období miocénu (15 mil.) (Bellamy et al., 1905). 

 

Obrázek 34 : Schématická mapa geologického rozdělení pohoří Kyrenia (internet-2) 
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4.2.3  Komplex Mamonia 

Jihozápadním až západním směrem od Troodoského ofiolitu se nachází komplex 

Mamonia. Internet-2 tento komplex popisuje jako různorodou a strukturálně komplexní 

paragenezi vyvřelých, sedimentárních a metamorfovaných hornin, vznikajících v době od 

středního triasu po svrchní křídu (230 – 75 mil. Let). Tyto horniny, které jsou považovány 

za alochtonní v souvislosti s uložením autochtonního karbonátového sledu a troodoských 

ofiolitových hornin, byly přemístěny a přilehly k troodoským ofiolitům během maastrichtu. 

Objevují se jen na jižní straně Kypru s rozsáhlým výskytem v oblasti města Pafos (Bellamy 

et al., 1905). 

  

Strategická klasifikace tohoto komplexu je problematická, nicméně mohou být 

rozeznány 3 hlavní skupiny: 

 Vulkanické a sedimentární horniny 

 Pelagické (širomořské) sedimentární horniny 

 Metamorfované horniny (břidlice a slíny) 

 

Vysoký stupeň deformace a alterace v kombinaci s podložím bentonitických jílů a 

strmá stratigrafie jsou považovány za jeden z hlavních faktorů nestability v oblasti Pafosu 

a navíc zemětřesení zde hrála a stále hrají svou velmi významnou roli (Bellamy et al., 

1905). 
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4.2.4  Zóna autochtonních sedimentárních hornin 

Zóna autochtonních sedimentárních hornin; podle Bellamyho et al. (1905) tvořená 

v období od svrchní křídy po pleistocén (67 mil. let – současnost) je oblastí rozkládající se 

mezi pohořím Kyrenia a Troodoským ofiolitem a nazývá se Mesaorijská planina. Tato 

zóna se však také objevuje v jižní části ostrova. Internet-2 (2010) uvádí, že je složena 

z bentických jílů, vulkanoklastik, slínů, křídy (obr. 35), rohovce, vápence, kalkarenitu (obr. 

36), evaporitů a úlomkovitých sedimentů. 

 Geologická historie Kypru je od svrchní křídy charakterizována mořskou 

sedimentací. Sedimentace začala depozicí formace Kannaviou (ta je tvořena bentonity, 

vulkanoklastiky), ta je pak následovaná depozicí útvarů Moni a Kathikas. Karbonátová 

sedimentace započala v paleocénu s depozicí formace Lefkara, která zahrnuje pelagický 

slín a křídu s charakteristickou bílou barvou. Formace Lefkara je následována formací 

Pakhna (miocén), skládající se hlavně z nažloutlého slínu a křídy. Hlavní rozdíl mezi 

těmito formacemi je barva hornin a přítomnost kalkarenitu (Internet-2, 2010). 

 

Obrázek 35 : Masivní křída (vlastní fotografie) 
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Obrázek 36 : Kalkarenit (vlastní fotografie) 

Ukládání evaporitů ve formaci Kalavasos následovalo ve svrchním miocénu (6mil.) 

v důsledku uzavření Středozemního moře od Atlantického oceánu a následným 

odpařováním jeho vody. Formace se skládá ze sádrovce, ten pokrývá rozsáhlé plochy. Se 

znovupropojením Středozemního moře s Atlantickým oceánem začal nový cyklus 

sedimentace (Internet-2, 2010). 

  



David Morštein : Kypr 

2012  42 

 

 

Sedimentární horniny jsou důležitými zdroji průmyslových minerálů a hornin na 

ostrově. Hlavní průmyslové zdroje zahrnují:  

 sádrovec 

 cihlářské jíly 

 tmavý okr 

 slínovec 

 křídy 

 bentonické jíly, stavební kámen, celestit a magnesit 

 

Obrázek 37 : Schématické rozdělení 3. a 4. geologického celku ve formacích (internet-2) 
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5 MĚĎ – HLAVNÍ NEROSTNÉ BOHATSTVÍ KYPRU 

Tisíce let dlouhá historie ostrova je spojena nejen s polohou ostrova, ale také 

především s těžbou a využitím jeho přírodních zdrojů. Pohoří Troodos bylo a stále je jejich 

hlavním zdrojem přírodních zdrojů. Mezi ty významné se dá zařadit voda, rozsáhlé lesy, 

jejichž dřevo sloužilo k výrobě lodí a především zdroje minerálů. Nejvýznamnějším 

minerálem na ostrově, který přispěl k tomu, že se Kypr stal známým zbytku tehdejšího 

světa, byla měď. Kypr měl ve starověku s ohledem na svou velikost nejbohatší ložiska 

mědi na světě a to ho činilo jejím hlavním zásobovatelem ve Středomoří. Od počátku těžby 

do křesťanské éry vyprodukoval ostrov odhadem 200 000 tun mědi 

5.1  Vznik ložisek mědi 

Hlavní ložiska rud těžených na Kypru jsou měděné rudy masivní sulfidové skupiny. 

Troodoský ofiolit obsahuje početná ložiska mědi a je podle doktora Constantionoua 

(1992): „jednou z nejbohatších oblastí zásob mědi na světě“. Zásoby sulfidu mědi se 

nacházejí v řadách polštářové lávy tohoto ofiolitu, kde se objevují jako shluky čtyř nebo 

více rudných těles v pěti těžebních oblastech rozložených po Trodosu. Velikost měděných 

rudných těles se pohybuje od 50 000 – 17 000 000 tun. Chemicky se skládají hlavně ze 

železa, síry, mědi a menšího množství zinku. Průměrný obsah mědi se pohybuje od 0.5 – 

4.5 %.  Ve většině měděných rudných těles jsou zóny sekundárního měděného obohacení, 

které obsahuje více než 15% mědi. Měděné sulfidové rudy byly formovány na dně moře 

hydrotermálními roztoky spojenými s vulkanitou podmořského lávového polštáře a byly 

pokryty sedimenty, které mohou mít tloušťku přes 3 km (Constantinou 1992). 

Během pozdějších geologických procesů sulfidové minerály jako pyrit a chalkopyrit 

chemicky reagovaly s dešťovou vodou obsahující rozpuštěný kyslík a vytvářely silný 

kyselý roztok obsahující kolísavé poměry sulforických  kyselin, železnatých a měděných 

sulfátů. Část těchto roztoků se ztratila v moři odváděním povrchových vod a na své cestě 

reagovala s fragmenty vápence a křídy roztroušenými kolem rudných těles. Tím došlo ke 

vzniku minerálů mědi jako je malachit a azurit (obr. 38, 39), které mají působivou zelenou, 

respektive modrou barvu (barvy těchto minerálů velmi záhy přitahovaly pozornost 

starobylých národů. Protože bylo snadné extrahovat jejich měď tavením, staly se tyto 
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minerály prvními používanými minerály v rané pyrometalurgické výrobě mědi na Kypru), 

(Constantinou 1992). 

 

Obrázek 38 : Malachit (internet-4) 

 

Obrázek 39 : Azurit (internet-4) 

 

Kyselý roztok ze zvětrávajícího procesu reagoval s půdami obohacenými o 

borovicovou pryskyřici. Tyto půdy převažovaly v hustých borovicových lesích v blízkosti 

rudných těles. Během této reakce byl sulfid mědi v kyselém roztoku redukován na ryzí 

metalickou měď, ta byla s největší pravděpodobností první měď použitá na Kypru. Část 

kyselého roztoku prosákla do hlubších částí rudných těles. Při prosakování se železo 

v tomto roztoku vysráželo do formy železných hydroxidů a vytvořilo nad rudnými tělesy 

silné gosany, mající nápadnou červenou a žlutou barvu (obr. 40), (Constantinou 1992). 

Vzácné kovy zlato a stříbro, které se v oxidovaných rudných tělesech objevily ve 

stopovém množství, se usadily také v gosanech. Sulfid mědi z kyselého roztoku pronikl do 

nižších vrstev a dosáhl vodní hladiny, kde nastaly redukční podmínky. Zde se měď usadila 
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ve formě různých druhů sekundárních minerálů sulfidu mědi včetně covellinu, chalkocitu, 

bornitu a méně obvyklého tenantitu a vytvořila zóny sekundárního obohacení mědi 

(Constantinou 1992). 

V některých částech rudných měďosulfidových těles usadily roztoky kyselé oxidace 

hydratované sulfáty mědi, zinku a železa, ty pak byly ve velkém rozsahu používány 

dávnými národy v helénském a římském období jako lék (Constantinou 1992). Muhly (et 

al. 1981) dodává, že slavný lékař z římského období Galén navštívil Kypr roku 162 n.l., 

aby se těmito minerálními solemi zásobil, a poté rovněž sepsal vynikající popis těžebních 

postupů k jejich získání (kap. 5.2).  

 

 

Obrázek 40 : V horní části je patrný výrazně červeno žlutý gosan v oblasti Mathiati (vlastní fotografie) 
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5.2  Historie těžby 

Početné historické odkazy a archeologické důkazy, které jsou k dispozici, nenechávají 

žádných pochyb o tom, že Kypr v dávných dobách byl jedním z nejvýznamnějších center 

produkce mědi na světě. Neexistuje však mnoho přímých důkazů o těžebních metodách 

používaných ve starověku, a tak je stále diskutovanou otázkou jak Kypřané měděnou rudu 

těžili. Největší překážkou dalšího výzkumu je, že mnoho důkazů o těžbě bylo v minulosti 

zničeno důsledkem opakovaného využívání měděných dolů. Geologové a důlní inženýři 

poskytli několik významných informací o různých aspektech pradávné těžby při 

znovuotevření dolů po roce 1920. Nejcennějším archeologickým důkazem je žlábkové 

kamenné kladivo z oblasti Mathiati, které se datuje do období chalkolitu. 

Při posledním znovuotevření dolů v 70. letech minulého století (doly Mitsero, 

Perisrerka, Kambi a Vrecha) bylo nalezeno několik starobylých šachet a chodeb (obr. 41). 

Bruce (et al., 1937) popsal pro Colorado School Mines Magazine tvar a velikost chodeb, 

šachet a štol a také metody pro jejich vydřevení. Jako nástroje, které k tomu byly použity, 

uvádí lana, ruční navijáky, klíny, hřebíky, koše, lopaty, olejové lampy a žebříky. 

 

Obrázek 41 : Důlní šachta v oblasti Mathiati (vlastní fotografie) 

Bruce (et al., 1937) dále uvádí: „nejčastěji používané dřevo té doby byla borovice, 

méně často Kypřané používali platan východní, olši východní a trpasličí dub. Počet 

letokruhů předpokládá, že věk stromů používaných dávnými národy jako dřevěné výztuhy 

má rozsah 11-52 let. Široké datování dřevěných výztuh, dřeva, lan a košů ze všech 

starodávných dolů Kypru nasvědčuje, že zdaleka největší část těžební aktivity proběhla v 

době předřímské“. 
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V oblasti Kalavasos byla podle Petropoula (1967) použita CUT AND FILL metoda, 

což je způsob zakládání pod vysokými stropy redukující riziko závalu při těžbě rozsáhlých 

žil nebo žilných systémů. To umožňovalo přístup k rudě ve stropu nebo rubanině. Tato 

metoda je nejčastěji používána např. v porušeném horském masivu v horizontálním nebo 

lehce nakloněném směru. Ruda získaná z horniny byla v místě vyrubání nahrazena odpadní 

horninou nebo pískem. Množství vyrubaného materiálu se zhruba rovná množství 

materiálu ke zpevnění. Díky této metodě nebyly pozorovány známky poklesu půdy, 

přestože bylo vytěženo obrovské množství rudy. 

 Další z významných informací je, že Kypřané ve svém hledání sulfidových rud zcela 

jistě objevovali gosany. Původní důlní šachty a štoly, na které se narazilo při obnovení 

těžby, začínaly na gosanech při povrchu a končily v nižších částech sulfidových rudných 

těles, v některých případech dokonce v pozoruhodných hloubkách (185m). V gosanech 

Kypřané nenašli žádnou měď, ale pod nimi objevili zóny obsahující více než 15% mědi. 

V této zóně byly kromě mědi navíc ještě kovové rudy jako zinek, arsen, zlato a stříbro 

(Constantinou 1992). 

 

Obrázek 42 : Důl Mathiati, před svým znovuotevřením zde byla nalezena měď starověkými Kypřany právě díky 

gosanům (vlastní fotografie) 

Důležitým faktorem, limitujícím rozsah starověké těžební činnosti, byla úroveň hladiny 

vody v jednotlivých dolech. Ta byla v každém dole kontrolována důlní stratigrafií. V 

žádném dole nebyly nalezeny stopy po vodních pumpách, nicméně v některých dolech 

(Skouriotissa, Petra Kalavasos) byly chodby kvůli výhodným topografickým podmínkám 

konstruovány tak, aby odváděly vodu gravitací. V mnoha dolech se ale podzemní voda 
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stala vážnou překážkou v těžbě a donutila dávné horníky zanechat rudu nevytěženou. Ta 

pak byla vytěžena v moderní době. (Constantinou 1992). 

Ten, kdo také popsal způsob těžby, byl výše zmíněný slavný lékař Galén. Jeho popis 

přeložil do angličtiny Walsch (1926): „Byl tam rozlehlý nízký dům zakrývající vstup do 

dolu. Byl vytesán do skály jako jeskyně, v šířce tří mužů s rozpaženými pažemi, o výšce, že 

nejvyšší z nich mohl jít vzpřímený, a dále se lehce svažující. Na dně, asi 600 stop od 

vchodu, bylo jezero vlažné, husté, zelené, mastné vody. Voda kapající z porézního kopce 

byla kapku po kapce sbírána 24 hodin do římské amfory. Otroci ji vynášeli ven a vylévali 

do čtvercových hliněných žlabů umístěných u vchodu do domu, kde po několika dnech 

zhoustla a přeměnila se na CHALCANTHOS (měděný sulfát). Proces k získávání mědi se 

nazýval PROMALACTERION. Na dně dolu je dusivý zápach, který je jen těžko snesitelný. 

Voda měla podobnou chuť a zápach jako zkažené vejce. Nazí otroci vynášejí džbány v co 

největším spěchu, aby dlouho nezůstávali v dole. Štola byla do vrchu hloubena pomalu i 

několik let“. 

 

Obrázek 43 : Nákres římského lékaře Galéna prezentovaný v CAM (vlastní fotografie) 
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Je nutné také dodat, že v dolech v období antiky pracovali nejprve otroci, váleční 

zajatci, kriminálníci nebo političtí vězni. Snadno dostupné zdroje byly nakonec vyčerpány 

a těžební ekonomika vyžadovala těžební dovednosti. Výsledkem bylo, že za vlády 

Hadriana si římské impérium začalo uvědomovat určitý stupeň osobního vlastnictví a 

povolilo těžbu svobodným občanům. A tím začalo postupné zlepšování těžební 

technologie tím, že za doby Říma byli otroci nahrazeni zručnými dělníky. 

Skutečnost, že místa, kde se nacházejí zbytky původních starověkých dolů, je prakticky 

nemožné přesně lokalizovat, potvrzuje má vlastní zkušenost. Existují dva hlavní důvody, 

proč je téměř nemožné získat mapy s přesnou polohou dolů. Prvním důvodem je, že mapy 

jsou uchovávány v archivech těžebních společností jako je Hellenic Mining Company Ltd. 

a nejsou veřejnosti dostupné, protože případným návštěvníkům hrozí nebezpečí sesuvů a 

závalů a také tím a některé původní doly jsou dnes také využívány jako zásobárny vody. 

Druhým důvodem je znovuobnovení těžby, přitom však byla většina pozůstatků starší 

těžby zničena a kvůli tomu je i vstup do dolů zakázán. Podařilo se mi však alespoň 

vyfotografovat moderní doly na místech, kde se nacházely původní starověké doly.  



David Morštein : Kypr 

2012  50 

 

 

5.2.1  Přehled navštívených dolů 

 Důl Lefka: Tento měděný důl se nachází severně od pohoří Troodos. Při mé 

návštěvě v roce 2010 byl a stále je v provozu. Řadí se mezi větší doly, severně od 

něj se při pobřeží nachází kancelář Hellenic Mining Company Ltd. V příloze 

najdeme další fotografie. 

 

Obrázek 44 : Důl Lefka (vlastní fotografie) 

 

Obrázek 45 : Důl Lefka (vlastní fotografie) 
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 Důl Limni: Důl Limni leží severozápadně od pohoří Troodos. Je místem těžby 

železného a měděného pyritu. Je stále v provozu. Důl jsem navštívil v roce 2010. 

Na pobřeží se nachází nákladní molo s jeřábem. Dále v příloze. 

 

Obrázek 46 : Důl Limni (vlastní fotografie) 

 

Obrázek 47 : Nákladní molo na pobřeží u dolu Limni (vlastní fotografie) 
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 Důl Mathiati: Důl se nachází nejvýchodněji od pohoří Troodos. 

V současnosti je uzavřen. Je to jeden z historických dolů, kde byla nalezena 

historická štola. Důl jsem objevil náhodou při cestě z Nikósie a navštívil ho v roce 

2011. Další obrázky najdeme v příloze. 

 

Obrázek 48 : Důl Mathiati (vlastní fotografie) 

 

Obrázek 49 : Důl Mathiati (vlastní fotografie) 
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 Důl Mitsero: Důl Mitsero je jeden z nejznámějších historických dolů. Nachází se 

východně mezi pohořím Troodos a městem Nikósia. Důl jsem navštívil v roce 

2011. Ve stejném roce o něm vyšel článek v Cyprus Weekly. V současnosti je 

uzavřen. Další obrázky v příloze. 

 

Obrázek 50 : Důl Mitsero (vlastní fotografie) 

 

Obrázek 51 : Těžební vláček vystavený v okolí dolu Mitsero (vlastní fotografie) 
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 Důl Skouriotissa: Důl se nachází severně od pohoří Troodos. Je stále využíván. 

Leží nedaleko dolu Lefka. Řadí se k největším dolům. Další obrázky se nacházejí 

v příloze. 

 

Obrázek 52 : Důl Skouriotissa (vlastní fotografie) 

 

Obrázek 53 : Důl Skouriotissa (vlastní fotografie) 
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5.3  Počátky metalurgie a zpracování mědi 

Podle archeologických nálezů (např. měděných ingotů (obr. 54)) Kypřané začali 

zpracovávat měď ve 4. tisíciletí př.n.l. Kov pocházel z nalezišť ryzí mědi, která se 

nacházela na povrchu troodoského ofiolitu, a proto byla tak lehce dostupná. Díky 

pyrometalurgickým schopnostem Kypřanů začaly brzy u nich převládat měděné nástroje 

nad kamennými. Vynikající vlastnosti kovu, jeho velké zásoby a snadná dostupnost vedly 

spolu se zručností kyperských metalurgů k rychlé expanzi kovu do okolních států ve 

Středomoří. 

 

Obrázek 54 : Měděný ingot vystavený v CAM (vlastní fotografie) 

Stechová (1982) velkou metalurgickou aktivitu popírá a uvádí: „Metalurgie v první 

části pozdní doby bronzové dále pokračovala v konzervativní tradici. Navzdory velkému 

množství důkazů metalurgické aktivity je zde jen velmi málo příkladů skutečného využívání 

bronzu na Kypru mezi lety 1450 př.n.l. až do konce 13. st.př.n.l., protože kov byl velmi 

cenný a kovové nástroje se v následujících obdobích tavily, aby mohly být znovu použity“.  

Objev vraku lodi Uluburun (příl. 18 obr. 92) u tureckého pobřeží však její tvrzení 

částečně vyvrací. Na této lodi, která se potopila na konci 14. st.př.n.l.,  bylo nalezeno přes 

10tun kyperských měděných ingotů (obr. 55) a Constantinou (1992) dodává, že: „tento 

objev jasně ukazuje, že Kypr byl hlavním producentem mědi v oblasti mezinárodního 

obchodu již ve střední době bronzové“ a že: „kyperští kováři produkovali nejlepší 

bronzové předměty ve východním Středomoří, především pozoruhodné trojzubce a 

vojenskou výzbroj“. 
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Dále dodává: „na počátku 2. tisíciletí př.n.l. se Kypr stal centrem výroby a vývozu 

mědi. Tím zůstal až do pádu římského impéria“. 

 

Obrázek 55 : Měděné ingoty z vraku Uluburun (internet-5) 

 Nejpřesvědčivějším důkazem metalurgické aktivity a způsobu zpracování mědi jsou 

však miliony tun strusky. Jen v oblasti Skoutiotissa a Kalavasos se jich nachází 2 750 000 

tun. 

Charakteristické pro starověké hromady strusky na Kypru je, že jen vzácně obsahují 

jakékoli zbytky z pecí. V různých úrovních těchto hromad byly nalezeny kameny, použité 

pro roztloukání sulfidové rudy a vyzdívku pecí.. Tyto kameny byly většinou omleté 

balvany z potoků a říček pečlivě vybrané tak, aby měly správnou mineralogii, strukturu a 

chemické složení a posloužily svému účelu. Kameny použité pro vyzdívku pecí byly 

ultrabazické (s nízkým obsahem křemene a bohaté na železo a hořčíkové minerály) 

plutonické horniny (Bruce et al. 1937).  

Velikost, morfologie, mineralogie a chemické složení jednotlivých struskových kusů či 

vrstev reprezentují různorodost metod pro tavení sulfidových rud. Srovnání mezi 

chemickým složením typické masivní sulfidové rudy a starobylou struskou z Kypru jasně 

ukazuje, že metalurgové míchali při tavení rudu s křemenem a horninami obsahujícími 

mangan. Funkcí oxidu křemičitého a manganového je snížit při metalurgii tavicí bod a 

regulovat viskozitu taveniny (Stos-Gale et al. 1998). 

Nejpravděpodobnějším zdrojem oxidu manganu byl okr (obr. 58), protože obsahuje 

oxi-hydroxidy manganu a železa. Přidání okru se také vyvozuje z pozoruhodného navýšení 

niklu ve strusce v porovnání s jeho obsahem v masivních sulfidových rudách.  Okr se na 

Kypru vyskytuje velmi často a nachází se v těsné blízkosti většiny dolů. Protože je měkký 
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a drolivý, snadno se těží. Jestliže bylo potřeba materiálu s velmi vysokým obsahem 

manganu, potom mohli použít manganové srůsty, které vznikly zvětráváním okrů. Srůsty s 

vysokým obsahem oxidu manganu se objevují v okolí Phoukasa (Stos-Gale et al. 1998). 

Nejpravděpodobnějším zdrojem křemene používaného při tavení, byly oblasti 

extrémního louhování gosanů a oblasti vybělené lávy. V obou případech byly kovy z 

horniny odstraněny kyselými roztoky vzniklými oxidací sousedních sulfidových rud. Jak 

louhování a bělení pokračovalo, tak se hornina obohacovala skrytě krystalickým opálovým 

křemenem. Tento křemen má nižší tavicí bod než normální křemen. Jeho chemická analýza 

indikuje obsah 80-85% SiO2, 4-8% Fe2O3 a 0.5-4% Al2O3, s proměnlivým množstvím 

vody z krystalizace (Stos-Gale et al. 1998).  

Tavení sulfidových měděných rud při výrobě mědi je obtížnější a komplikovanější než 

tavení oxidových rud. Sulfid rudy se nejprve rozpálí, aby se odstranila síra, ta uniká do 

atmosféry. Rozpálená ruda se pak roztluče (obr. 58), smíchá s tavidlem a dřevěným uhlím 

a taví se v peci. Tavidlo se používá pro snížení tavicího bodu a viskozity nechtěných 

zbytků rudy a usnadňuje oddělení kovu od strusky. Tavicí bod mědi je nižší a její 

specifická přitažlivost (hmotnost) vyšší, takže ji přitahuje na dno pece, zatímco struska 

vystupuje na vrchol. Získaná měď byla dále čištěna sekundárním tavením v kelímku. 

Purifikovaná (vyčištěná) měď byla odlita poblíž pece do sádrové formy v jámě ve formě 

oxidových ingotů. Ingoty byly převezeny z dolů do hlavních center obchodu ostrova, odtut 

pak exportovány nebo následně zpracovány na měděné artefakty, nástroje, nářadí a zbraně 

pro místní užití a vývoz (Stos-Gale et al. 1998). 

Jak bylo zmíněno výše, na Kypru bylo vyprodukováno v rozmezí 3500 – 4000 let více 

než 200 000 tun mědi. Pyrometalurgické zpracování sulfidových rud za účelem výroby 

mědi vyžaduje obrovské množství energie a výsadním zdrojem energie ve starověku bylo 

dřevo a dřevěné uhlí.  

Jeho vysoká spotřeba měla negativní vliv na životní prostředí ostrova ve starověku. 

Odhaduje se, že na starověkém Kypru bylo využito 60 000 000 tun dřevěného uhlí při 

dříve zmíněné výrobě mědi a k výrobě tohoto množství dřevěného uhlí bylo spotřebováno 

1 200 000 m3 borovicového dřeva. Constantionou (1992) dodává: „průměrný výnos 

z hektaru borového lesa na Kypru je 80 m3 dřeva. Z tohoto důvodu bylo kyperským 

průmyslem zničeno 150 000 km2 borového lesa. Bereme-li v úvahu, že celková rozloha 
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ostrova je bezmála jen 9300 km2 dojdeme k závěru, že lesy na Kypru byly zničeny nejméně 

16x aby podpořily průmysl po dobu 3500 let“. 

 

Obrázek 56 : Troodoské kopce porostlé z velké části borovicovými lesy (vlastní fotografie) 

Spotřeba energie však byla během tohoto období mnohem větší. Na Kypru v té době 

nefungoval jen metalurgický průmysl, ale také výroba keramiky a ta v oné době vzkvétala. 

Vypalování keramiky probíhá při teplotě nad 800 °C. Navíc měl Kypr ve starověku 

rozsáhlý průmysl stavby lodí a výhradním zdrojem dřeva pro tento průmysl byly opět 

ostrovní lesy. A nakonec lesy Kypru poskytovaly energii pro vaření a vytápění domů 

obyvatelstva. Údaje devastujících efektů, které toto vše mělo na lesy na Kypru, udávají 

následující data. Asi 300 kg dřevěného uhlí je potřeba k získání 1 kg kovu mědi z 2 

měďných sulfidových rud. Podle ministerstva lesnictví na Kypru dává 80-100 let stará 

borovice výnos 1 kubického metru nebo 800 kg dřeva. K výrobě 1 tuny dřevěného uhlí je 

potřeba při využití výkonných vypalovacích pecí 12 kubických metrů dřeva, zatímco 

primitivní a méně výkonné pece spotřebují 20 kubických metrů dřeva. Neexistuje důkaz, 

který by dokázal, že dřevo nebo dřevěné uhlí pro těžební průmysl byly importovány. 

Naproti tomu existuje textový důkaz pro vývoz dřeva odtud do Egypta (Constantinou 

1992). 

Produkce takového množství dřeva na ostrově byla umožněna schopností regenerace 

těchto lesů. V Troodosu dosahují roční srážky 600 000 000 m3 vody. Část této vody 

proniká do hlubších hornin, vytváří prameny v různých úrovních pohoří, ale většina této 

vody odteče přes nížiny do moře. Na své cestě je zavlažuje a znovu zaplňuje ohromné 

akvifery podél říček poblíž pobřeží. 
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Úrodné půdy ostrova, obzvláště v pohoří Troodos, umožňují v kombinaci s hojnými 

srážkami a středomořským klimatem regeneraci borových lesů každých 50 – 80 let. 

 

Obrázek 57 : Výstava nástrojů, pomůcek a ohniště, která znázorňuje způsob tavené mědi ve starověku (vlastní 

fotografie) 

 

Obrázek 58 : V horní nádobě se nachází rozdrcená roztavená měděná ruda, v levé potřebný okr, vespod je "syrový" 

měděný ingot (vlastní fotografie)  
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5.3.1  Měděné strusky 

Mnoho pytlů strusky bylo sesbíráno během vykopávek v nalezištích z doby bronzové 

v Kitionu, Enkomi a Agios Dhimitros Kltavasos. Kousky strusky z těchto nalezišť byly 

vědecky studovány a poskytly důkaz o technologii tavení. Je pravděpodobné, že tavení 

mědi při výrobě měděných ingotů neprobíhalo v době bronzové na pobřeží, ale na úpatí 

Troodosu v blízkosti nalezišť rudy. Není však těžké narazit na kupy strusky pod úpatím 

Troodosu či na polích Mesaorijské planiny. Některé z těchto kup sem byly převezeny a 

následně použity jako podložní materiál při stavbě silnic v posledních 50 letech. Některé se 

však dostaly na povrch při častém obdělávání půdy. Jedna taková skrytá strusková kupa 

byla objevena v 80. letech pod starým úložištěm nynějších těžebních aktivit v oblasti 

Mitsero (Stos-Gale et al. 1998). 

 

Obrázek 59 : Kus historické strusky prezentované v TMMS (vlastní fotografie) 

Další strusky byly nalezeny pod vinohrady a ovocnými sady. Například blízko vesnice 

Zoopigi je velké množství strusky vedle meruňkového sadu, většina je ukryta pod vinnou 

révou a artyčoky. V oblasti Pafosu, ve vesnicích Istinjio a Lyso bylo nalezeno velké 

množství strusky, v Lysu byla struska rozdrobena a rozprášena po ulicích. Ve vesnici 

Istinijo bylo pod základy vesnických domů odhaleno velké množství strusek (Stos-Gale et 

al. 1998). 

Často byly také strusky uloženy poblíž malých kaplí nebo kostelíků na venkově. (např.  

Agios Emnon v oblasti Pafosu a poblíž Lefkary). Mohou mít historický význam, protože 

tyto nyní opuštěné kaple mohou někdy označovat místa dřívějších vesnic nebo starověkých 
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osídlení. Je jasné, že tyto strusky znamenají velké množství archeometalurgických 

informací rozesetých po kyperském venkově (Stos-Gale et al. 1998). 
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5.4  Historický význam kyperské mědi ve Středomoří 

Objevení mědi na ostrově bylo zásadní nejen pro Kypr. Kov, který byl dříve vzácný, se 

stal po nalezení jeho obrovských zásob a možnosti zpracování v podstatě nepostradatelný. 

Jako první ovlivnil běžný život, protože téměř naprosto vytlačil kamenné nástroje a 

nahradil je měděnými, později bronzovými. 

Dále ovlivnil zásadně obchod, protože poptávka po kovu přicházela i ze vzdálenějších 

oblastí. S tím však souvisela potřeba dopravit na Kypr cín, ten byl k výrobě bronzu 

nepostradatelný. Díky tomu se kyperští metalurgové a obchodníci začali vydávat do zemí, 

kde se nacházel. Tyto výpravy vedly od Cornwallu na západě, přes Afganistán na východě 

až po Kavkaz na severovýchodě. To vedlo i k rozšíření technologií hlubinné těžby a 

zpracování mědi. Zimák (2008) uvádí například Rio Tinto v jižním Španělsku. 

Většina vyprodukované mědi na Kypru byla určena na vývoz. S kovem mědi se 

obchodovalo ve standardním tvaru, velikosti a váze v celém Středomoří. Tvar byl suchý 

ingot, který měl rozměr zhruba 60cm na 45cm a tloušťku asi 4 cm a obvykle vážil 29 kg 

(obr. 60). Takovéto oxhidové ingoty byly nalezeny v mnoha zemích Středomoří včetně 

pobřeží Palestiny a Kypru ve dvou vracích lodí v zálivu Galidonya a zálivu Ulu Burun 

podél jižního pobřeží v Asijském výběžku na sever od Kypru, na Krétě, Sardinii, Řecku, 

Itálii a Černém moři při pobřeží Bulharska. Oxidové ingoty jsou často znázorňovány v 

různých formách umění, například na egyptských freskách, souvisejících s produkcí mědi 

ve starověku. Jsou také pečeti bronzově tripodové (trojnožní) podstavce, které znázorňují 

ingoty nebo nosiče ingotů. 

 

Obrázek 60 : Ingot standardních rozměrů, tvaru, váhy a velikosti nalezený ve vraku lodi Uluburun (internet-5) 
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Rozvoj obchodu, který získal Kypru bohatství, nevedl pouze přes export mědi a 

bronzu, ale umožnil také import luxusního zboží a keramiky, a tím také zásadně ovlivnil 

kyperské umělce i kyperskou kulturu. To dokazují například nálezy mykénské keramiky ze 

13. století př.n.l. 

Na závěr je také nutno uvést, že oxidační produkty sulfidických nalezišť na Kypru 

zahrnují velké koncentrace vodnatých sulfátových solí železa, mědi a zinku. Tyto barevné 

soli přitahovaly dávné Kypřany. Rychle objevili jejich antiseptické vlastnosti a využívali 

je. To pak učinilo Kypr jedním z prvních center praktické terapeutické medicíny ve 

starověku. 

První psaná atestace profesionální lékařské praxe na Kypru pochází z bronzové desky 

v Athénské svatyni v Idalionu (dnes je uložena v Národní knihovně v Paříži). Smlouva 

mezi Onasilem (léčitel) a Stasikyprem (král Idalionu) je zapsána na této desce a týká se 

způsobu platby za lékařské ošetření, které bylo poskytnuto zraněným vojákům během 

obléhání Idalionu Peršany v roce 479 př.n.l. Léky použité k léčbě byly soli mědi, železa a 

zinku a pocházely ve velkém množství z blízkosti dolů na Kypru (Constantinou 1992). 

Přemíra starověkých textů, epigramů, požehnání tvoří společně s archeologickými 

nálezy tvoří přesvědčivý důkaz lékařské tradice na Kypru, která začala s Onasilem a trvala 

po dalších 9 století. Využití kyperských minerálních léčiv expandovalo poté, co byla 

publikována práce Dioskorida, zakladatele farmakologie, a dále založení lékařské chirurgie 

v řecko-římské době. Kypr se pak stal největším výrobcem a obchodním centrem 

minerálních léčiv. Následující práce Plinia a Galéna způsobily stoupající poptávku po 

minerálních léčivech. Aby dávní Kypřané pokryli tuto velkou poptávku, začali využívat 

pyrometalurgické a hydrometalurgické techniky výroby minerálních léčiv (Constantinou 

1992).  
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6 ZÁVĚR 

Cílem práce bylo zmapování významu těžby mědi na Kypru ve starověku, její vliv na 

historický, kulturní a ekonomický rozvoj ostrova. Dále však také bylo nutné uvést 

geologický vývoj a složení ostrova a to z důvodu přímé souvislosti mezi geologií ostrova a 

těžbou a zpracováváním mědi. 

Převážné množství studijního materiálu bylo získáno po mnoha návštěvách muzeí 

(např. Historical Museum of Nicosia, Thalassa Municipal Museum of the Sea), institucí 

(např. Geological Survey Department, Department of Antiquties), historických lokalit, 

které jsou uvedeny v práci, a v neposlední řadě na základě rozhovorů a konzultací 

s odborníky. 

Pokud shrnu své poznatky získané z různých zdrojů, mohu říci, že objevení měděné 

rudy a dovednost ji vytěžit a zpracovat bylo pro historický vývoj ostrova naprosto zásadní.  

Z historického hlediska měď pomohla Kypr vymanit z izolace a dostala ho do popředí 

evropského dění. Na Kypru díky tomu vznikaly stavby, které jsou dnes hojně 

navštěvovány, a také artefakty, vystavené v muzeích, a jsou hmotným důkazem 

historického vývoje. Z jejich návštěv je patrné, že je kladen velký důraz na jejich údržbu a 

zachování. Měď však neměla pouze pozitivní vliv. Díky jejím zásobám vznikaly spory a 

války, střídali se vládci Kypru, a někteří si ostrov dodnes nárokují (viz turecká okupace). 

Z geologického hlediska je Kypr také velmi zajímavý. Nejenže se díky svému 

geologickému vývoji a poloze stal turistickou destinací, ale v několika publikacích je 

uváděn jako zajímavé místo pro geology, protože zde mohou pochopit vývoj a stavbu 

mořského dna a také způsob, jak se vyvíjelo celé Středomoří. 

Překvapivým zjištěním však byla neexistence zachovalých původních šachet a dolů, 

protože právě v nich by bylo možné ukázat odbornější veřejnosti způsob a metody týkající 

se těžby a metalurgie tak, jak to například funguje u nás v Ostravě či na Mostecku. Existuje 

v podstatě pouze jediná výstava v muzeu v Nikósii, kde je na modelu ukázáno, jak taková 

šachta pravděpodobně vypadala a byla konstruována. 

V závěru je také nutné zmínit událost, která bude mít bezpochyby opět zásadní vliv na 

budoucí politický a ekonomický vývoj na Kypru. V loňském roce byla započata těžba 

zemního plynu v Levantské pánvi. Zásoby, které náleží Kypru, jsou odhadovány pro jeho 
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potřebu na více než 200 let. Tato ložiska začala být těžena spolu s Izraelem a Kypr se v tu 

chvíli stal středem politických sporů, v nichž Turecko vyzvalo Kypr pod pohrůžkou 

vojenské akce k ukončení této spolupráce, protože kyperští Řekové, kteří kontrolují jih 

Kypru, nemohou podle ní těžit přírodní zdroje, jež patří celému ostrovu
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