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Anotace 

Tato práce je případovou studií zkoumající zrod organizovaného zločinu v Srbsku v 80. a 90. 

letech minulého století v souvislosti s působením státních bezpečnostních služeb socialistické 

Jugoslávie, a později Svazové Republiky Jugoslávie. Text se soustředí na provázanost událostí, 

kterých byla Služba státní bezpečnosti Srbska iniciátorem a přímým účastníkem, se vznikem 

struktur organizovaného zločinu v Srbsku. Cílem práce je prokázat přímou souvislost mezi 

aktivitou bezpečnostních služeb a zrodem organizovaného zločinu skrze společné zájmy a 

působení hlavních představitelů obou struktur.   

 

 

Annotation 

This work is a case study examining birth of organized crime in Serbia in 80’s and 90’s of the 

past century in connection with operations of state security agencies of socialist Yugoslavia 

and later Federal Republic of Yugoslavia. The text focuses on interconnection of the events 

that Serbian State security agency initiated and was directly involved in, and the creation of 

organized crime structures in Serbia. The aim of this work is to proof straight linkage 

between the activities of security agencies and the creation of organized crime through 

common interests and operations of main representatives of both structures.   
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ÚVOD 

Konec 80. a začátek 90. let přinesl do srbské a tehdy také jugoslávské společnosti, kromě 

nacionalismu a válečných hrůz, některé zcela nové fenomény. Jedním z těch, který 

charakterizoval další politický vývoj v Srbsku opravdu velkou měrou, byl jev, který sice 

v tomto regionu historicky neznámý nebyl, nicméně od rozpadu Království Jugoslávie 

za druhé světové války nebyl v jihoslovanských zemích zaznamenán: organizovaný zločin. 

Teprve proces rozpadu socialistické Jugoslávie a válečné události devadesátých let probudily 

organizovaný zločin opět k životu. Tato práce je případovou studií kapitoly soudobých dějin 

zkoumající zrod, důvody a okolnosti vzniku tohoto jevu v Srbsku. Studie prokáže přímou 

vazbu struktur organizovaného zločinu a institucí státní bezpečnosti (tajných služeb), jejich 

vzájemnou propojenost skrze jedince a události, které poznamenaly jak předválečné období 

70. a 80. let, tak i válečné, až do roku 1996, kdy došlo k institucionalizaci některých 

zločineckých organizací do státního sektoru a legalizaci jejich teroristické praxe. Cílem práce 

bude tedy poukázat na využití nově vznikajících zločineckých organizací pro politické a 

mocenské účely elity státní hierarchie právě skrze zmíněnou Službu státní bezpečnosti a 

odpovědět na tyto výzkumné otázky: Kdy se začal formovat organizovaný zločin v Srbsku? 

Co bylo hnacím motorem pro jeho rychlý vzestup? Kterými praktikami sloužily skupiny 

organizovaného zločinu státní elitě? Jaký charakter tyto praktiky měly z pohledu definice 

trestných činů? Kdo utvářel a pomáhal utvářet organizovaný zločin v Srbsku v daném 

období? Jaké společné zájmy měly Služba státní bezpečnosti a struktury organizovaného 

zločinu?  

Autor si vybral toto téma, aby nabídl detailnější náhled do této sféry, a ve snaze ukázat i na ne 

tolik známé osoby, které se podílely na utváření politické moci, ale i zvráceného 

společenského diskursu při definici vlastenectví a patriotismu. Dalším důvodem je seznámení 

s některými zdroji zabývajícími se touto tématikou, které v češtině dosud příliš citovány 

nebyly. Velká část zdrojů pochází od srbských autorů a je psána v srbském jazyce, což přináší 

práci možnost přímějšího dotyku s tématem, než kdyby se omezovala jen na „cizojazyčné“ 

zdroje (tj. zdroje v angličtině a dalších západních jazycích). Teoretická část se zabývá definicí 

pojmů organizovaný zločin a terorismus, neboť právě tyto pojmy jsou stěžejní pro pozdější 

pojmenování praktik, kterými se jednotlivé zločinecké, ale i státní struktury, vyznačovaly. 
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V tomto směru byla inspirací studie Sama Mullinse a Jamese K. Withera z Evropského centra 

pro bezpečnostní studia George C. Marshalla „Terrorism and Organized Crime“. Jelikož 

v případě socialistické federativní a později Svazové Republiky Jugoslávie, jíž bylo Srbsko 

součástí, šlo o stát, který měnil svoji politickou, ekonomickou a ideologickou formu, autor 

textu uznal za vhodné definovat i režim, za kterého začal organizovaný zločin v Srbsku 

vznikat, jakož i ten, za kterého se enormně rozrostl. K takovým definicím bylo použito 

především práce španělského politologa a sociologa Juana Josého Linze, kterého v případě 

studia politických režimů cituje velké množství badatelů. Také publikace Michala Kubáta 

(FSV UK) a Stanislava Balíka „Teorie a praxe totalitních a autoritativních režimů“ byla 

v tomto případě užitečná.  

Praktická část se opírá především o díla investigativních žurnalistů. Někteří z nich kvůli 

důsledkům jejich práce museli z bezpečnostních důvodů opustit zemi, jiní jsou pod neustálou 

policejní ochranou. Status „lokálního Roberta Savianiho“
1
 si mezi nimi získala Brankica 

Stanković, která ve svém investigativním pořadu „Insajder“, mapuje činnost a propojení 

kriminálních a státních struktur od začátku 90. let až do dneška. Několik epizod pod názvem 

„Služební tajemství“ otřásly srbskou veřejností, byť ta je, v nadsázce řečeno, zvyklá už na 

všechno. Velmi dobře zpracovaný je dokumentární film „Jednotka“ Filipa Švarma ze 

srbské redakce týdeníku Vreme. Ten se zabýval vznikem a působením srbských para-

militárních jednotek na území Chorvatska a Bosny a Hercegoviny během válek v 90. letech. 

Jeho kolega z redakce, Miloš Vasić, se pak ve svých článcích věnoval propojení Služby státní 

bezpečnosti s těmito jednotkami a zkoumal jejich společné cíle. Velmi užitečnou publikací je 

kniha žurnalistů Aleksandra Kneževiće a Vojislava Tufegdžiće „Zločin, který změnil Srbsko“ 

z roku 1995. Jde o zřejmě první knižní zpracování dané tématiky na území Srbska. Pro svůj 

detailní popis osob, které se na samém začátku podílely na formování srbského podsvětí, se 

stala naprostým bestsellerem i mezi mladými lidmi v té době. Ovšem na mnohé z nich, byť 

nechtěně, zapůsobila spíše jako inspirace než varování. Zdroje z odborných kruhů, které tato 

práce využívá, jsou autorskými díly např. bývalého ministra spravedlnosti Republiky Srbsko, 

Momčila Grubače, dr. Srdjana Cvetkoviće z Institutu pro soudobé dějiny v Bělehradě nebo 

slovinského politologa Dejana Sajoviće. Práce využívá i několika dalších knižních titulů nejen 

srbských autorů, ale z velké části absorbuje poznatky z periodických novinových titulů na 

                                                           
1 Italský investigativní novinář a spisovatel, jež detailně popsal a zveřejnil fungování neapolské mafie, a je 

z bezpečnostních důvodů pod dvaceti čtyř hodinovou policejní ochranou 
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internetových portálech. Největším problémem při výběru zdrojů byl fakt, že srbské archivy 

nebyly dodnes zpřístupněny ani odborné veřejnosti, či jen ve velmi omezené míře. A tak se 

veškeré seriózní zdroje opírají o svědectví relevantních osob (např. z řad Služby státní 

bezpečnosti). Ovšem v takových případech je více než obvykle třeba pečlivě zhodnotit, jakou 

motivaci pro takové výpovědi mohou někteří z nich mít, a nejde-li o revanšizmus spíše než o 

zveřejnění faktů.  

Práce bude v rámci možností postupovat chronologicky. Na začátku praktické části bude autor 

zkoumat kořeny a rysy spolupráce jednotlivců se Službou státní bezpečnosti (SDB) v 70. a 80. 

letech 20. století, stejně jako prostředí, ve kterém se tyto osoby pohybovaly. Válečné události 

od r. 1991 do roku 1995 pak budou pozadím druhé části, která se bude zabývat paralelně 

domácí, výhradně srbskou kriminální scénou a působením stejných struktur za hranicemi, 

tedy na bojištích, aby prokázala vzájemnou provázanost těchto polí působnosti. V poslední 

praktické části textu, která zmapuje období institucionalizace některých zločineckých 

organizací od r. 1996 a etablování jejich vůdců coby národních hrdinů, bude cílem obhájit tezi 

o přímém vlivu SDB na formování sféry organizovaného zločinu v Srbsku. Závěr práce 

odpoví na zkoumané otázky. 

TEORETICKÁ ČÁST         

TEORIE A TERMINOLOGIE  

„Organizovaný zločin (OZ) a totalitní režim jsou ve své podstatě a logice totalitními jevy a 

navzájem se tedy vylučují. Proto organizovaný zločin nemá živnou půdu v totalitních 

systémech.“2 Takto vysvětlil nepřítomnost OZ jako takového v Socialistické Federativní 

Republice Jugoslávii (SFRJ) až do začátku jejího rozpadu Momčilo Grubač, bývalý ministr 

spravedlnosti a profesor a děkan na novosadské Právnické fakultě. Jako nejčitelnější příklad 

toho, jak jsou tyto dva fenomény nespojitelné, udává postavení italské mafie v Mussoliniho 

fašistickém režimu. Uvádí, že teprve tento fašistický režim skutečně eliminoval 

několikasetletou činnost italské mafie, kterou po svém vylodění na Sicílii osvobodily z vězení 

až americké jednotky, které je označovaly za antifašisty. Vzhledem k tomu, že se tato práce 

zabývá zrodem organizovaného zločinu v Srbsku, které bylo součástí SFRJ do začátku 

                                                           
2 Grubač, M. Organizovani kriminal u Srbiji. Zbornik radova Pravnog fakulteta u Splitu, 46 (4), 2009, s. 701 - 

702. Dostupný z WWW:  https://hrcak.srce.hr/45692 
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devadesátých let 20. století, je potřeba definovat oba výše uvedené pojmy, které Grubač 

zmínil. A sice „druh režimu“ v bývalé Jugoslávii, především v době vzniku OZ, a 

„organizovaný zločin“. 

TOTALITNÍ vs. AUTORITÁŘSKÝ REŽIM 

Posledních několik let se v Chorvatsku v reakci na revizionizmus ustašovského režimu a 

snahu o rehabilitaci jeho zločinců ze strany některých politických elit, mluví o přísnějším 

zákonném ukotvení odsouzení tohoto režimu jako celku. Sympatizanti revizionizmu pak 

rozšiřují požadavek o zákonné odsouzení všech totalitních režimů stejným způsobem, tedy o 

instalaci rovnítka mezi komunistickým režimem v SFRJ a ustašovským režimem během druhé 

světové války. Počítají s tím, že takový požadavek je zásadně nepřijatelný pro ty, kdo 

odsouzení ustašovského režimu a jeho symbolů požadují a odmítají to s tvrzením, že politický 

systém v SFRJ nebyl totalitní, nýbrž autoritativní.3 Takové tvrzení si žádá hlubší analýzu, 

především s důrazem na období 80. let, kterým se tato práce z velké části zabývá. 

V polovině dvacátého století přišli Carl Joachim Friedrich a Zbigniew Brzezinski v práci 

Totalitarian Dictatorship and Autocracys s šesti rysy charakterizujícími totalitní režim.  

1) Oficiální ideologie vládnoucích vrstev odůvodňující jejich nárok na výkon moci. 2) Jediná 

masová strana ovlivňující veškerý politický a společenský život v zemi. 3) Vládce či strana 

má veškerý monopol na kontrolu armády. 4) Stejné mechanismy umožňující kontrolu armády 

jsou používány i pro kontrolu masmédií. 5) Fyzická a psychologická kontrola společnosti 

tajnou policií, která používá i teroristické metody. 6) Veškerá ekonomika je kontrolována a 

centrálně plánována státem. 4 

Hannah Arendtová se více soustředí na „vytváření nového člověka“, který bude zcela 

podřízen státu/straně, k čemuž ho přiměje masová ideologická indoktrinace a teror. K tomu 

jsou potřeba dvě podmínky. Zaprvé, jedna politická strana se zbožštělým vůdcem, která je 

nositelkou ideologie a teroru a zadruhé, masový charakter společnosti způsobující izolovanost 

člověka a jeho vykořeněnost z tradičních společenských struktur. 5 

                                                           
3 Hina, Index.hr. SFRJ nije bila totalitarna država. Portál B92. Online. Vyšlo 11/2014 (Naposledy navětíveno 

12/2018). Dostupný z WWW: 

https://www.b92.net/info/vesti/pregled_stampe.php?yyyy=2014&mm=11&dd=29&nav_id=930405 

4 Balík, S., Kubát, M. Teorie a praxe totalitních a autoritativních režimů (Dokořán, Praha, 2004), 35 - 37 

5 Tamtéž 
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Giovanni Sartori pak vymezuje 3 znaky totalitního systému. Totální rozšíření moci a 

pronikání státu, ideologizace politiky v podobě politického náboženství a politické ovládnutí 

všeho, včetně mimopolitických oblastí života. Na rozdíl od Arendtové netrvá bezpodmínečně 

na použití teroru, byť uznává, že je v totalitních režimech rozšířen. 6  

Většina dnešních prací zabývající se totalitními režimy ovšem vychází z práce Juana Josého 

Linze a jeho díla Totalitarian and Authoritarian Regimes. V něm identifikoval Linz tři 

podmínky, aby systém mohl být klasifikován jako totalitní a vycházel přitom i z práce 

Friedricha a Brzezinského. 1) Existence jediného centra moci, které nemusí být nutně 

jednolité a jakýkoli pluralismus existujících institucí či skupin vychází právě z tohoto centra 

moci. 2) Život společnosti zcela (totálně) řídí jedna samostatná, výlučná a intelektuálně 

podložená ideologie, ze které vládnoucí skupiny odvozují svůj mandát. 3) Ve společnosti 

probíhá masová společenská mobilizace (aktivní zapojení do činnosti strany a jiných 

monopolních masových organizací). Pasivní poslušnost a apatie (přítomny u autoritářských 

režimů) nejsou žádoucí, jsou nechtěné.7 

U autoritativních režimů přichází Linz s charakteristikou politického systému s limitovaným 

politickým pluralismem bez vybroušené ideologie, zato s typickou mentalitou, bez politické 

mobilizace, a s vůdcem či malou skupinou uplatňující moc uvnitř špatně definovaných, leč 

předvídatelných hranic.8  Limitovaný politický pluralismus je tím, co odděluje totalitu a 

autoritářský režim z měřitelného hlediska nejlépe. Jde tu o existenci institucí či organizací, 

které nepodléhají přímo centru moci. Jsou tolerovány pod podmínkou, že budou tomuto 

režimu loajální a nebudou zpochybňovat jeho historický nárok na existenci nebo jeho 

podstatu. Je to nejpatrnější v sociální a ekonomické sféře, např. církve, univerzity, soukromé 

podnikání. Zjednodušeně popisují vztah autoritativního státu k takovým skupinám Kubát a 

Balík: „Dělejte si, co chcete, sdružujte se, jak chcete, svobodně si podnikejte, ale nemluvte 

nám do politiky, nechtějte na ní mít podíl.“9 Z těchto skupin může časem vzniknout 

semiopozice, která se angažuje v umírněné kritice režimu, ale neusiluje o jeho změnu.  

                                                           
6 Tamtéž, s. 38 

7 Linz, J. J. Totalitarian and Authoritarian Regimes (Lynne Riener Publishers, Boulder, 2000), s. 70 

8 Balík, S., Kubát, M. Teorie a praxe totalitních a autoritativních režimů (Dokořán, Praha, 2004), s. 50 

9 Balík, S., Kubát, M. Teorie a praxe totalitních a autoritativních režimů (Dokořán, Praha, 2004), s. 52 
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Dalším rozdílem mezi totalitním a autoritářským uspořádáním je nahrazení ideologie 

mentalitou. Podle Balíka10 bývá ideologie pevně tvarovaná, má intelektuální obsah se silně 

utopistickým a/nebo futuristickým elementem. U mentality jde o intelektuální postoj, vychází 

spíše z minulosti a přítomnosti a bývá beztvará, vágní a proměnlivá.  

Mobilizace přítomna u totality se vyznačuje nadšeným podílem občana na fungování režimu. 

Jako názorný příklad takovéto akce uvádí Hloušek, Kopeček a Šedo masové podepisování 

petic v podnicích a úřadech v době procesu s M. Horákovou požadující smrt této političky.11 

U autoritativního režimu je takováto mobilizace nežádoucí, sází spíše na politickou pasivitu 

občana.   

A konečně, vůdcovství jednoho člověka nebo úzké skupiny. Není ho třeba brát jako rys, nýbrž 

jako indikátor režimu. Zde je totiž velmi nepřesné přiřazovat ho pouze k tomu či onomu typu 

režimu.  

Linz určil 7 typů autoritativních režimů. Byrokraticko-militaristický, organicko-etatický, 

mobilizační, post-koloniální mobilizační, rasové a etnické „demokracie“, defektní a pre-

totalitní, a konečně posttotalitní autoritativní režim.12 Tyto typy lze pak ještě dále členit podle 

intenzity skupinového konfliktu, s čímž přišel G. Skilling. Sedmý typ tak lze rozdělit na:  

1) Kvazi-totalitní stát (státy střední a východní Evropy v letech 1948 – 1953) 

2) Konzultativní post-totalitarismus (Polsko po r. 1968) 

3) Kvazi-pluralistický post-totalitarizmus (SSSR mezi lety 1954 a 1964) 

4) Demokratizující se a pluralistický post-totalitarizmus (Československo 1968, Jugoslávie 

1966 - 1980) 

5) Anarchický post-totalitarismus (Čína v době Velké kulturní revoluce) 

Tento sedmý typ, tedy post-totalitní autoritativní režim charakterizoval Linz tak, že na rozdíl 

od předešlých, má jediná strana dominantní pozici jasnou a nějakou dobu již funguje. Také 

politická kultura je zcela odlišná. Existuje zde mnohem větší společenský pluralizmus než 

v totalitním uspořádání, ale politický není žádný, na rozdíl od autoritativního režimu. Také 

                                                           
10 Hloušek, V., Kopeček, L., Šedo, J. Politické systémy (Barrister and Principal, Brno, 2011), s. 43 

11 Hloušek, V., Kopeček, L., Šedo, J. Politické systémy (Barrister and Principal, Brno, 2011), s. 43 

12 Linz, J. J. Totalitarian and Authoritarian Regimes (Lynne Riener Publishers, Boulder, 2000), s. 184 - 261 
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typ vůdcovství je značně jiný. Vůdcové v tomto případě bývají víc technokratičtí a 

byrokratičtí než charismatičtí. Ideologie již není něco, čemu vládci nadále skutečně věří, byť 

samozřejmě i nadále plní funkci „posvátné knihy“.13 Později tak Linz tento typ režimu, tedy 

post-totalitní, povýšil na čtvrtou kategorii uspořádání politické obce k třem jiným – totalitní, 

autoritativní a sultanistický. 

A právě jugoslávský režim po roce 1966 označil Linz za post-totalitní, demokratizující se a 

společensky pluralistický. Jugoslávie si jako mnohé jiné země od druhé světové války prošla 

různými obdobími, kdy režim naplňoval i znaky totalitní, především pak po roce 1948, kdy se 

naplno rozjela Rankovićova tajná policie a společenská mobilizace skutečně byla velmi 

aktivní. V dobách boje proti prosovětským agentům bylo udavačství rozšířeným fenoménem. 

Posléze přichází uklidnění politické situace a období administrativní, tedy konkretizace a 

úpravy ústavy a politicko-ekonomického zřízení. Období po r. 1966, tedy po zavedení 

samosprávy a decentralizaci institucí nazývá Linz „post-administrativním“.14 I samosprávný 

systém je jedním z rysů pluralistického systému, stejně jako přítomnost soukromého 

ekonomického sektoru. Ideologie již skutečně byla z velké části nahrazena mentalitou, a alfou 

a omegou režimu bylo „bratrství a jednota“ národů. Co se týká stranického aparátu, ten byl 

značně nesourodý, byť navenek působil neochvějně. Rivalita republikových komunistických 

stran byla přítomna. Jednalo se tak spíše o parti unifié než o parti unique.15 To se odrazilo 

především v ústavě z roku 1974, která z federace de iure udělala konfederaci de facto. Také 

vládnoucí elita ztrácí svůj revoluční étos a stává se byrokratičtější a technokratičtější. Tato 

fáze vrcholí především po Titově smrti v roce 1980, kdy do čela země nastupuje kolektivní 

předsednictvo vedené každý rok jiným předsedou. Byrokratizace a paralýza systému je čím 

dál častějším jevem. Charisma vůdce je v nenávratnu. Semiopozice se v 80. letech pomalu 

mění v opozici, a je zpochybňován ekonomický a politický systém země, především z řad 

slovinských elit. A v roce 1990, po 14. kongresu Svazu komunistů Jugoslávie, padá i 

komunistický politický systém. Režim SFRJ v 80. letech se tak dá označit za technokraticko-

byrokratický autoritativní režim.  

Země se pak ocitá ve víru válek při rozpadu a Srbsko, tak jako ostatní republiky, vyhlašuje 

první více stranické volby, v nichž vítězí S. Milošević a jeho Socialistická strana Srbska 

                                                           
13 Balík, S., Kubát, M. Teorie a praxe totalitních a autoritativních režimů (Dokořán, Praha, 2004), s. 62 

14 Linz, J. J. Totalitarian and Authoritarian Regimes (Lynne Riener Publishers, Boulder, 2000), s. 256 

15 Linz, J. J. Totalitarian and Authoritarian Regimes (Lynne Riener Publishers, Boulder, 2000), s. 162 
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(SPS). Z důvodu probíhajících válek se pak nedá země z pohledu politického uspořádání 

charakterizovat jako celek. Této práce se však týká režimního uspořádání Srbska, kde válka 

neprobíhala, byť se jí Srbsko nepochybně účastnilo. Období po volbách v r. 1990 můžeme 

podle Paula Brookera nazvat „postideologickým“. Vůdci nových diktatur se dostávají k moci 

postupným „sebe nastolením“. Toto slovní spojení je trefné z pohledu příchodu S. Miloševiće 

k moci skrze pletky a intriky ve Svazu komunistů Srbska v druhé polovině 80. let. Takoví 

vládci se snaží předstírat demokratickou fasádu a zdánlivě soutěživé volby, přičemž se vše 

odehrává na pozadí nacionalistického šovinizmu.16 Režim tohoto typu toleruje pluralitní 

politické prvky a zároveň se etabluje díky zakladatelské roli „silného muže“. K tomu 

zpravidla využívá stranu, státní aparát či armádu jako podpůrné elementy. V kombinaci 

s tlakem ze zahraničí je pak tento režim velmi zranitelný a náchylný ke krizím.17 Není třeba 

podotýkat, že Miloševićův režim byl v té či oné krizi od začátku do konce, přičemž sám 

některé krize dokázal využít i ve svůj prospěch a udržovat se tak u moci. Po Miloševićově 

pádu v r. 2000 se Srbsko opět změnilo, ale následky tohoto režimu si nese dodnes a to velmi 

viditelně. A tak zatímco W. Merkel ve své „konsolidologické“ studii z roku 2007 označil 

např. Chorvatsko za zemi „rychle se konsolidující“, Srbsko si od něj získalo označení „země 

s otevřeným koncem“.18 

ORGANIZOVANÝ ZLOČIN vs. TERORISMUS 

Definice OZ je zdánlivě jednodušší než charakterizace politických systémů, ale jak tento text 

ukáže, i zde existuje pojem, který se mu svou definicí v mnohém podobá. A tím je terorizmus. 

Tento pojem je třeba analyzovat proto, že v tomto bádání hraje důležitou roli. Z podstaty 

svých cílů jsou oba fenomény i jejich aktéři mnohdy úzce propojeni a nezřídka je pak 

problematické je oddělit. 

Přihlédneme-li k výkladu UNODC19, je za skupinu organizovaného zločinu považováno tři a 

více osob, ne náhodou spojených, páchajících společně trestnou činnost, kterou lze odsoudit 

minimálně čtyřletým odnětím svobody. Skupina páchá trestné činy za přímým či nepřímým 

                                                           
16 Hloušek, V., Kopeček, L., Šedo, J. Politické systémy (Barrister and Principal, Brno, 2011), s. 66-67 

17 Tamtéž 

18 Tamtéž, s. 57 - 58 

19 United Nations Office on Drugs and Crime. Transnational Organized Crime. Online. (Naposledy navštíveno 

12/2018). Dostupný z WWW: https://www.unodc.org/ropan/en/organized-crime.html 
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účelem finančního nebo materiálního obohacení se a má časovou kontinuitu.20 Mezi trestnými 

činy, které se považují za relevantní pro OZ, uvádí FBI například úplatkářství, sázkové 

podvody, padělání, zpronevěra, praní špinavých peněz, vraždy, nájemné vraždy, pašování 

drog, prostituce, loupeže, únosy, krádeže aut, vydírání, pašování nedovoleného zboží, atd. 

Tyto trestné činy se podle Grubače za dob SFRJ až do konce 80. let neděly, nebo téměř 

neděly. V každém případě ne v takovém objemu a takovou formou, aby se to dalo označit za 

organizovaný zločin.21 Jestliže k něčemu podobnému docházelo, pak takové akty dělal sám 

stát (nelegální obchod se zbraněmi). Jedinci se podle něj museli realizovat v zahraničí, 

protože stát (policejní stát) kontroloval veškeré dění a obchody uvnitř země. To potvrzuje i 

popis balkánského OZ ze strany FBI, který časově zařazuje vznik OZ skupin na konec 80. a 

počátek 90. let., kdy se mezinárodní zločinecké trhy otevřely i regionálním kriminálníkům.22 

Neznamená to, že by se praktiky OZ regionu do té doby v historii plně vyhýbaly. Naopak, 

tradice klanových organizací pracujících na tomto poli mají podle FBI své kořeny už v 15. 

století, ale období poválečné Jugoslávie tuto činnost nezaznamenala.23  

Grubač vysvětluje, že to, co se považuje za klasický zločin, který v SFRJ jistě existoval, se od 

OZ liší tím, že jde zpravidla o individuální, neplánovaný, impulzivní čin, který vytváří 

konflikt mezi jedincem (pachatelem) a státem s právem trestat (ius puniendi). Výsledek 

konfliktu bývá v takovém případě předvídatelný. V případě OZ, kdy se páchá trestný čin jako 

korporativní, vysoce profitabilní činnost, jsou v konfliktu dvě organizace/instituce, z nichž ta 

kriminální může vykazovat stejnou i větší sílu a moc, než má ta státní. Výsledek pak není 

předvídatelný. A právě v časech státní krize (která SFRJ na konci 80. let postihla) se OZ stává 

obzvlášť agresivním a snaží se dokonce uchopit či substituovat státní moc, nebo být alespoň 

rovnocenným partnerem. Ohrožuje právní a demokratické uspořádání země a útočí na důvěru 

občana ve státní a právní instituce. Stejně tak podrývá společenskou morálku a ohrožuje nejen 

individuální, ale i kolektivní bezpečnost.24 Že se stát nezabýval fenoménem organizovaného 

                                                           
20 United Nations Office on Drugs and Crime. Transnational Organized Crime. Online. (Naposledy navštíveno 

12/2018). Dostupný z WWW: https://www.unodc.org/ropan/en/organized-crime.html 

21 Grubač, M. Organizovani kriminal u Srbiji. Zbornik radova Pravnog fakulteta u Splitu, 46 (4), 2009, s. 702. 

Dostupný z WWW:  https://hrcak.srce.hr/45692 

22 Federal Bureau of Investigation. Transnational organized crime. Online. (Naposledy navštíveno 12/2018) 

Dostupný z WWW: https://www.fbi.gov/investigate/organized-crime 

23 Tamtéž 

24 Grubač, M. Organizovani kriminal u Srbiji. Zbornik radova Pravnog fakulteta u Splitu, 46 (4), 2009, s. 705.   

Dostupný z WWW:  https://hrcak.srce.hr/45692 
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zločinu je poznat mj. i na faktu, že například trestný čin praní peněz byl do srbského trestního 

zákoníku implementován až v roce 2005.25  

Problém s definicí OZ spočívá především v tom, že tyto činy, v podobných či stejně 

organizovaných skupinách, páchají i teroristé. Sam Mullins a James K. Wither z Evropského 

centra pro bezpečnostní studia George C. Marshalla vypracovali v r. 2016 studii zabývající se 

rozdíly mezi skupinami organizovaného zločinu a teroristickými uskupeními. Následující 

řádky sumarizují jejich poznatky.26           

Rozdílů a podobností je několik. Násilné trestné činy jsou páchány oběma skupinami, ovšem 

teroristické je páchají s cílem získání popularity (např. bombové útoky) a oslovení veřejného 

povědomí, zatímco skupiny OZ je realizují takříkajíc skrytě a nechtějí s nimi být veřejně 

spojovány.  

Nenásilné trestné činy pak u teroristických skupin provází přípravu samotných útoků 

(pašování a obchod se zbraněmi, padělání dokladů, korupce, nelegální překračování hranic, 

atd.), kdežto u kriminálních organizací jde především o finanční zisk jako konečný cíl. 

Z důvodu dalšího působení se snaží obě uskupení zůstat s takovými akcemi tzv. pod radarem 

státních či mezinárodních institucí.  

Rozdíl ve způsobu financování těchto skupin prakticky není (obchod s drogami, loupežná 

přepadení, vydírání, obchod s lidmi, praní peněz, obchod s nerostnými surovinami a 

pohonnými hmotami, pašování cigaret, aj.), ale v dalším využití těchto financí je zcela 

odlišný. Teroristé je používají zpravidla k páchání dalších (teroristických) trestných činů, 

k financování svého chodu, zatímco u druhé skupiny jde více méně o „sobecký“ osobní 

finanční a materiální prospěch. Teroristé v rámci snahy o získání popularity zakládají 

nejrůznější poloilegální organizace, jako byly například pouliční pořádkové služby a 

domobrany (Severní Irsko v časech „Troubles“), nebo i k zakládání vlastních forem státu a 

spravedlnosti (ISIS).  

Hierarchická uspořádání skupin OZ a teroristů jsou velmi podobná a za vzor mají zpravidla 

vojenská uspořádání (Tamilští tygři, Armáda Božího Odporu, IRA) s jasným vůdcem či šéfem 

a dále sestupující pyramidovou formou. Poslední dobou se však i tato uspořádání v rámci boje 

                                                           
25 Tamtéž, s. 703 

26 Mullins, Sam, and James K. Wither. "Terrorism and Organized Crime." Connections 15, no. 3 (2016), s. 65-82. 

Dostupný z: http://www.jstor.org/stable/26326452. 
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s protiteroristickými institucemi stávají flexibilnějšími a někteří členové požívají větší míru 

autonomie, aby nedocházelo k jejich snadné eliminaci. Stejně tak se podstatně více využívá i 

zcela nezávislých aktérů pro potřeby terorismu. U skupin OZ se hierarchie stále udržuje 

převážně podle starých zvyků. Je rozšířen názor, že teroristé rekrutují do svých řad převážně 

jedince s kriminální minulostí, jež jsou pro svůj konflikt se státem náchylnější k radikalizaci, 

ale to bývá poslední dobou vyvráceno. To však neznamená, že „kariérní kriminálníci“ nejsou 

zastoupeni ve velkém počtu. 

Největším a nejdůležitějším rozdílem je, jak bylo naznačeno výše, v motivaci páchání 

závažných trestných činů. Zatímco skupiny OZ působí pro svůj vlastní zisk, teroristé jsou 

vedeni ideologií či jasným politicko-sociálním cílem. Útoky vedeny těmito organizacemi jsou 

vysoko-profilové a jejich cílem bývá politická změna, změna sociální situace či „ochrana práv 

nebo osvobození“ jisté části společnosti. Bojují tedy především se státními institucemi, ať už 

domácími, či mezinárodními. I skupiny OZ se dostanou do konfliktu podobného charakteru, 

ale důvodem je především obrana takových skupin před zásahem instituce, tedy jejich vlastní 

přežití. Nejde jim o politicko-sociální boj.  

To, v čem se tyto dva typy organizací prolínají, je tedy zmapováno, ovšem problém dneška, 

především v čase globalizace je i ten, že mezi těmito skupinami nevyhnutelně dochází k čím 

dál častějšímu kontaktu. Podle Mullinse a Withera se tak děje čtyřmi možnými způsoby.27  

1) Interakce – jde o spolupráci z taktických důvodů. Organizace nemusí mít žádný společný 

cíl, ale potřebují se navzájem. Skupiny OZ mají např. mnohem blíže k praxi pašování drog 

než teroristé ovládající teritoria, z nichž drogy pochází. V současné době se nabízí jako 

příklad Tálibán ovládající maková pole v Afghánistánu. Jejich plody putují do Evropy díky 

klanovým kriminálním organizacím (např. přes území Kosova).  Podobné příklady najdeme i 

v nedávné minulosti, např. únosy italských politiků společně Camorrou28 a Rudými 

brigádami, nebo dodávky zbraní FARC29 australskými pašeráky s kontakty na politickou elitu 

El Salvadoru. Takováto spojení bývají zpravidla krátkodobá.  

                                                           
27 Tamtéž, s. 70 - 77 

28 Neapolská mafie 

29 Revoluční ozbrojené síly Kolumbie – guerillová organizace 
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2) Přivlastňování metod těch druhých. Skupiny OZ páchají bombové útoky (drogový kartel 

z Medellínu) a teroristické skupiny již zmíněné nenásilné trestné činy k financování svých 

akcí. 

3) Asimilace – úpadek ideologické motivace bývá zaplněn motivací finanční. Jako příklad je 

uváděn opět Tálibán, který má vlastní laboratoře na výrobu heroinu nebo kolumbijská FARC, 

která se v posledních letech svého aktivního působení soustředila především na obchod 

s kokainem, na kterém podle některých odhadů vydělávala mezi 2,4 a 3,5 miliardami dolarů 

ročně.30 V takovýchto případech není jasné, zda jde o teroristickou nebo kriminální 

organizaci. 

4) Transformace – nastává, když je ideologie zcela zapomenuta nebo, když teroristická 

skupina ukončí svou činnost. Její dlouholetí a nejradikálnější členové pak zvyklí na jistý 

způsob života nejsou schopni zapojit se do obyčejné společnosti a pokračují v kriminální 

činnosti, ať už v řadách OZ, nebo jako kariérní kriminálníci.  

Z této studie vyšlo autorům, že teroristé používají metod OZ mnohem více než je tomu 

naopak, ale možnost asimilace je čím dál rozšířenější než dříve. Rýsuje se jako „superhrozba“ 

budoucnosti, či už současnosti. 

Ujasněním terminologie má tato práce základ k pojmenování fenoménů a situací, jež budou 

prezentovány v praktické části a pomůže v závěru shrnout podstatu, charakter a charakterní 

vývoj organizovaného zločinu v Srbsku v paralele s politickým vývojem.     

BEZPEČNOSTNÍ SLUŽBY A ORGANIZOVANÝ ZLOČIN 

KOŘENY SPOLUPRÁCE  

Když byl v březnu roku 2003 zastřelen srbský premiér Zoran Djindjić, mafie v Srbsku byla na 

svém mocenském vrcholu a zároveň před hlubokou propastí, do které se tímto aktem 

nezadržitelně řítila. Po sérii politicky motivovaných atentátů nebo pokusů o ně, kdy se jejími 

oběťmi stávaly jak političtí představitelé, tak žurnalisté, vykonala mafie nejzoufalejší možný 

čin, který demonstroval její neochvějnost i její slabost. Střelou do čela státu završila svůj 

nebývalý růst, který po pádu Miloševićova režimu byl kriticky ohrožen, stejně jako byla 

                                                           
30 Mullins, Sam, and James K. Wither. "Terrorism and Organized Crime." Connections 15, no. 3 (2016), s. 74. 

Dostupný z: http://www.jstor.org/stable/26326452 
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ohrožena samotná existence struktur organizovaného zločinu zrozených za pomocí srbských 

politických a bezpečnostních elit v devadesátých letech minulého století. Tento akt skutečně 

znamenal konec jejich téměř neomezené moci a vzbuzoval naději na celkové probuzení 

veřejnosti z letargie, kterou minulý režim živil celých deset let. Zvezdan Jovanović a Milorad 

Ulemek, bezprostřední vykonavatel a organizátor atentátu, byli majorem a plukovníkem 

Služby státní bezpečnosti Srbska. Byli zároveň nejvyššími představiteli Zemunského klanu, 

nejmocnější zločinecké organizace v Srbsku, která po zatčení a převezení Slobodana 

Miloševiće do věznice v Scheveningenu přestala být odpovědna komukoliv v zemi, a zároveň 

ztratila politickou ochranu. Zda v tomto případě zabíjeli členové klanu nebo příslušníci státní 

bezpečnosti, je otázkou spíše symbolickou než důležitou. Tou pravou otázkou je, jak mohlo 

dojít k propojení zločineckých struktur a státních institucí do takové míry kdy jedno 

znamenalo druhé a obráceně. K odpovědi na tuto otázku je třeba se vrátit do samotných 

počátků komunikace mezi státní bezpečností a kriminálními individui. Je třeba prozkoumat 

jejich vztahy v dobách, které předcházely rozpadu bývalého federativního státu a samotnému 

zrodu organizovaného zločinu v Srbsku a Socialistické federativní republice Jugoslávii 

(SFRJ), potažmo Svazové republice Jugoslávii (SRJ). 

Definice nepřítele 

Zatímco se Evropa, stejně jako občané nové Jugoslávie, vzpamatovávali z následků Druhé 

světové války, boje mezi novou politickou elitou SFRJ a jejími nepřáteli z dob předchozích i 

soudobých pokračovaly dál. Frontami již nebyla bojiště a zákopy, nýbrž více či méně tajné 

operace, které měly za cíl potrestat viníky a válečné zločince, a eliminovat hrozbu 

destabilizace socialistického státního zřízení řadami politických emigrantů v zahraničí i 

politickými oponenty na domácí scéně. Stát a jeho bezpečnostní služby čelily nepřátelům 

trojího charakteru.  

Za prvé se jednalo o válečné nepřátele v podobě ustašovských
31

 vůdců a důstojníků, 

slovinských a srbských vojenských představitelů, a vojáků, kteří kolaborovali s německými a 

italskými okupanty. Terčem byli i němečtí důstojníci, kteří z nějakého důvodu nebyli vydáni 

Jugoslávii. Většina těchto nepřátel státu se nacházela v zemích západního světa. Mezi 

vojenské nepřátele patřily, podle slovinského historika a analytika Bogdana Sajoviće, i osoby, 

                                                           
31

 Ustašovci byli vládnoucí elita v chorvatském státě za 2. světové války, která byla instalována italskými a 

německými silami. Byli protivníky jednotné Jugoslávie, a z Nezávislého chorvatského státu vytvořili německý 

satelit.  
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které sice nebyly profašisticky orientované, ale byly protikomunisticky smýšlející. Především 

buržoazní politici, kteří před válkou emigrovali, stejně jako mnozí státní úředníci z dob 

předválečné monarchistické Jugoslávie, zaměstnanci policie a spravedlnosti. Ti představovali 

nebezpečí pro některé z nových oblastních elit, na které měli informace, jež by je mohly 

kompromitovat v očích veřejnosti i u jejich komunistických kolegů.
32

           

Druhá skupina, která se stávala terčem státní bezpečnostní služby SFRJ pod názvem UDBA
33

 

pod velením Aleksandra Rankoviće, byla poválečná politická emigrace. Sem patřili nepřátelé 

komunizmu nebo Jugoslávie jako státu. Tedy disidenti nebo nacionalisté, ale i potomci 

kolaborantů.  

Třetí skupinou byli tzv. informbyrovci – disidenti levicového smýšlení sympatizující se 

sovětským stalinistickým modelem státního zřízení, a odsuzující přílišnou samostatnost 

Jugoslávie na své socialistické cestě. Ti pak ve velkém emigrovali nikoliv na východ, ale také 

na západ a mnohdy pod smyšlenými jmény, aby nemohli být vydáváni zpět.
34

  

Stejně jako existovaly tři skupiny nepřátel, rozlišovala UDBA i tři druhy zemí, kde operovala 

a kam se emigranti vydávali. Pro jejich operování byly podmínky nejsložitější ve fašistických 

státech, kde buď existovala formální parlamentní demokracie, avšak opírající se o vojenskou 

složku, a kde vládla politicko-finanční elita, nebo státy bez jakýchkoli demokratických kulis, 

kde si vládce státním převratem nebo tzv. kontrarevolucí usurpoval moc. Tyto státy 

disponovaly efektivními bezpečnostními službami, které pořádek udržovaly terorem nad 

vlastním obyvatelstvem. Útočiště proti-partyzánským a proti-jugoslávským uskupením 

poskytovaly kvůli tomu, že Jugoslávie podporovala protirežimní hnutí v těchto státech.
35

 

Nejznámějším emigrantem v takové zemi byl bývalý ustašovský pohlavár Ante Pavelić, 

kterého UDBA dostihla v roce 1957 v Argentině, kam se dostal přes Řím za vlády Juana 

Peróna.
36

  

V bratrských socialistických zemích nebyl počet emigrantů nijak velký. Kvůli vzájemnému 

respektu bezpečnostních služeb států, nedocházelo k likvidacím emigrace příliš často, a když, 

                                                           
32

 Sajovic, B. UDBA. Karantanija, Zbirka Sledi. Ljubljana, 2006. ISBN 961-226-769-3, s. 40 - 43 
33

 Uprava Državne Bezbednosti 
34

 Sajovic, B. UDBA. Karantanija, Zbirka Sledi. Ljubljana, 2006. ISBN 961-226-769-3, s. 40 - 43 
35

 Sajovic, B. UDBA. Karantanija, Zbirka Sledi. Ljubljana, 2006. ISBN 961-226-769-3, s. 35 - 40 
36

 Vykonavatel (dodnes neznámý) ho střelil pěti náboji v centru Buenos Aires. Sám Pavelić tento atentát přežil a 

zemřel o dva roky později ve Francově Španělsku. 
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tak s vědomím domácích institucí. Stávalo se spíše, že byly uzavírány dohody o vzájemných 

výměnách žádaných osob. 

Nejpříhodnější podmínky pro práci UDB-y panovaly v parlamentních demokraciích. Jejich 

státní služby neměly v porovnání s výše zmíněnými zeměmi takové pravomoci v oblasti 

sledování obyvatel, a ochrana cílených skupin tak nebyla možná v takové míře a formě, aby 

působila preventivně. V případě dopadení pachatele atentátu nehrozil dotyčnému trest smrti a 

ve většině případů nedocházelo k mučením. Šance na vyzrazení objednavatele byly tedy 

malé.
37

 Pravděpodobnost úspěchů akcí v takových zemích zvyšovala snadná logistika a 

personálie.
38

  

Na začátku 50. let evidovala UDBA v emigraci na 40 tisíc četníků
39

, 30 tisíc ustašovců, 18 

tisíc bělogvardějců a na 6 tisíc příslušníků dalších uskupení znepřátelených socialistické 

Jugoslávii.
40

 Podle dr. Srdjana Cvetkoviće z bělehradského institutu pro soudobé dějiny tvořili 

ustašovci v 70. letech 70% teroristů, zatímco 10% bylo četnických.
41

 V 80. letech pak UDBA, 

tehdy již pod novým názvem Svazová služba státní bezpečnosti (SSDB
42

), rozeznávala přes 

šedesát protirežimních organizací v emigraci, z toho 45 ustašovských a 15 četnických. Podle 

dr. Milana Pošanského
43

, ustašovské organizace, vzhledem ke své početnosti
44

, logicky 

organizovaly mnohem větší množství akcí než jejich četničtí kolegové. Od roku 1946 do roku 

1953 zasáhly teroristické akce nejvíce obětí, kolem 80% z celkového počtu. Poté nastalo 

mírnější období do konce 60. let a kolem MASPOKU
45

 zase počet akcí začal strmě růst.
46

 

                                                           
37

 V případě vyzrazení se osoba vystavovala nebezpečí vlastní likvidace ve vězení, ať již tajnou službou či jinými 

emigranty). 
38

 Sajovic, B. UDBA. Karantanija, Zbirka Sledi. Ljubljana, 2006. ISBN 961-226-769-3, s. 35 - 40 
39

 Četnící byly příslušníci vojska generála Dražana Mihjaloviće, který deklarativně bojoval za monarchii, a jehož 

jednotky v mnoha případech kolaborovaly s nacisty v bojích proti partyzánům.  
40

 Sajovic, B. UDBA. Karantanija, Zbirka Sledi. Ljubljana, 2006. ISBN 961-226-769-3, s. 70 - 73 
41

 Cvetković, S. Terorizam i jugoslovenska politička emigracija. Istorija 20. veka. Beograd, 2014, br. 2, s. 173. 

Dostupný z WWW: http://istorija20veka.rs/wp-content/uploads/2017/11/2014_2_11_Cvetkovic.pdf 
42

 Savezna služba državne bezbednosti. K přejmenování došlo po odvolání A. Rankoviće z čela UDB-y a její 

reformaci. Zároveň s SSDB působila i armádní kontrarozvědka pod názvem Kontra obaveštajna služba (KOS). 

I ta v průběhu měnila svůj název, ale pro větší přehled se autor rozhodl označovat ji původním názvem, což 

je ustálenou praxí i mezi srbskou odbornou veřejností.  
43

 Cvetković, S. Terorizam i jugoslovenska politička emigracija. Istorija 20. veka. Beograd, 2014, br. 2, s. 175. 

Dostupný z WWW: http://istorija20veka.rs/wp-content/uploads/2017/11/2014_2_11_Cvetkovic.pdf 
44

 Podle D. Sajoviće kolem 1200 členů. 
45

 Chorvatská nacionální a kulturní renesance v první polovině 70. let. Hnutí začalo jako umírněné nepolitické, 

ale bylo vzápětí indoktrinováno osobami s radikálními názory, což vedlo k potlačení hnutí režimem.  

http://istorija20veka.rs/wp-content/uploads/2017/11/2014_2_11_Cvetkovic.pdf
http://istorija20veka.rs/wp-content/uploads/2017/11/2014_2_11_Cvetkovic.pdf
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Nárůst provázel i návštěvy představitelů Spojených států a Sovětského svazu mezi roky 1968 

a 1972.
47

 Od roku 1968 do konce 70. let zlikvidovala SSDB celkem padesát sedm teroristů.
48

 

Toto období charakterizovalo také to, že se tyto skupiny stávaly uzavřenějšími a byly 

opatrnější ve výběru typů akcí a použitých zbraní. Důsledkem bylo, že se boj proti nim stával 

obtížnějším. Na druhou stranu, rivalita mezi SSDB a KOS-em a jejich soutěž o přízeň 

prezidenta Josipa Broze Tita, zvyšovaly efektivitu protiteroristických operací. Notně k tomu 

přispěla i obměna a omlazení kádrů po odchodu Rankoviće ze služby.
49

 K nejznámějším a 

největším organizacím patřily na ustašovské straně Chorvatské revoluční bratrstvo (Hravatsko 

revolucionarno bratstvo), Sjednocení Chorvaté Německa (Sjedinjeni Hrvati Njemačke) a 

Chorvatský národní odpor (Hrvatski narodni otpor).  Na četnické straně bylo nejsilnější 

Srbské osvobozenecké hnutí „Vlast“ (Srpsi oslobodilački pokret „Otadžbina“). Za albánskou 

věc pak bojovala tzv. Rudá národní fronta (Fronti i kuq popullor).
50

 Mnohé makedonské a 

albánské organizace spolupracovaly s ustašovskými uskupeními. Albánci začali být aktivní 

především v 80. letech. Nejpatrnějším rozdílem mezi četnickými organizacemi a těmi 

ostatními byl ten, že četníci bojovali proti režimnímu uspořádání státu, zatímco ostatním šlo o 

neexistenci jednotné Jugoslávie s jakýmkoli režimem. Všechny tyto skupiny nejvíce operovali 

na západě, tedy v Německu, Švédsku, Kanadě, USA, ale i v Austrálii. Boj proti nim se tak 

odvíjel v zemích s „nejnižší ochranou“.  

Rekrutování nových členů probíhalo především mezi mladými lidmi mezi dvaceti a třiceti 

lety. Tři čtvrtiny z nich, bylo vesnického původu, a až devadesát procent nábožensky 

orientovaných. Ze čtyřiceti procent se pak jednalo o potomky rodičů, kteří byli příslušníky 

poražených sil Druhé světové války.
51

 K nárůstu popularity takových organizací přispěla 

velkou mírou i móda. Uskupení jako Baader-Meinhof, Rudé brigády, Organizace pro 

osvobození Palestiny a osoba Che Guevary, vyvolávaly u mladých lidí touhu po 

                                                                                                                                                                                     
46

 Nejznámější teroristickou akcí byla operace „Raduša“. Devatenáct ustašovců proniklo tehdy do SFRJ v okolí 

stejnojmenné hory v centrální Bosně s cílem začít ozbrojené povstání v domnění, že chorvatské veřejné 

mínění je již dostatečně proti-jugoslávsky naladěno. Patnáct z nich bylo zabito při přestřelce s příslušníky 

Teritoriální obrany, čtyři byli zatčeni a tři z nich dostali trest smrti. Na straně vojáků bylo třináct zabitých a 

patnáct zraněných. Tito po této události žádal o tvrdší přístup v boji s teroristy.   
47

 Cvetković, S. Terorizam i jugoslovenska politička emigracija. Istorija 20. veka. Beograd, 2014, br. 2, s. 173. 

Dostupný z WWW: http://istorija20veka.rs/wp-content/uploads/2017/11/2014_2_11_Cvetkovic.pdf 
48

 Tamtéž, s. 190 
49

 Sajovic, B. UDBA. Karantanija, Zbirka Sledi. Ljubljana, 2006. ISBN 961-226-769-3, s. 70 - 73 
50

 Tamtéž 
51

 Cvetković, S. Terorizam i jugoslovenska politička emigracija. Istorija 20. veka. Beograd, 2014, br. 2, s. 178. 

Dostupný z WWW: http://istorija20veka.rs/wp-content/uploads/2017/11/2014_2_11_Cvetkovic.pdf 

http://istorija20veka.rs/wp-content/uploads/2017/11/2014_2_11_Cvetkovic.pdf
http://istorija20veka.rs/wp-content/uploads/2017/11/2014_2_11_Cvetkovic.pdf
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dobrodružství a hrdinství. Mnozí tedy ani nerozlišovali důvody, pro které se do služeb 

takových skupin dávali. U jiných pak hrála roli nevzdělanost. V sedmdesátých a osmdesátých 

letech se terčem zájmů teroristických organizací stávali tzv. gastarbeiteři. Lidé z chudých 

krajů, často negramotní a zcela bez vzdělání, dezorientovaní v novém prostředí, byli snadnou 

kořistí pro politickou emigraci a jejich propagandu.
52

 

Celkem bylo od roku 1945 do roku 1984 spácháno těmito organizacemi 447 akcí, které si 

vyžádaly na 101 životů a více než 300 zraněných.
53

  

Neutralizace politické emigrace 

Kromě pracovníků UDB-y, potažmo SSDB, a jejich agentů, byli k bojům proti emigraci 

využíváni i lidé, kteří jinak pro službu nepracovali. Sajović tvrdí, že k těmto úkonům začal 

osoby z řad zločinců a odsouzenců využívat už Aleksandar Ranković.
54

 Rekrutoval je údajně 

v utečeneckých táborech a výměnou za službu jim umožňoval beztrestný návrat do vlasti nebo 

finanční odměnu. Jako konkrétní příklad nabízí Mehmeda Palikuću z Bosny a Hercegoviny 

(BiH), který byl za vyhýbání se vojně odsouzen na pět let vězení. Tento trest mu byl prominut 

výměnou za pomoc UDB-ě. Ve spolupráci s ní emigroval do Kanady, kde založil místní 

buňku Chorvatského revolučního bratrstva, seskupil dvě jednotky osob ochotných provést 

útoky v Jugoslávii, které s nimi naplánoval. Policie si pak na předhozenou skupinu počkala a 

všechny je pozatýkala.
55

 Ovšem k přímé likvidaci, nebo jak říká Dušan Stupar (velitel 

bělehradského centra bezpečnostní služby), k „neutralizaci“ nepřátel, začala SSDB využívat 

kriminálníky v sedmdesátých letech, kdy působil na pozici svazového ministra vnitra gen. 

Franjo Herljević.
56

 V té době politická emigrace byla nejsilnější v Německu a jiných 

západoevropských zemích. Probíhalo tam logicky i nejvíce likvidací. A také v této době začali 

spolu s ekonomickými migranty přicházet i lidé se závažnými záznamy v jugoslávských 

policejních kartotékách. Lidé, jejichž jména brzy začnou být známá i ostatním evropským 

policejním institucím: Vinko Sindičić, Ilija Stanić, Bogoja Panajotović, Djordje Božović, 

                                                           
52

 Mnozí si vytvářeli chybnou paralelu mezi domácí byrokracií a západními možnostmi na straně jedné, a 

domácí antifašistickou poltickou ideologií a ideologiemi svých zahraničních hostitelů na straně druhé.  
53

 Cvetković, S. Terorizam i jugoslovenska politička emigracija. Istorija 20. veka. Beograd, 2014, br. 2, s. 175. 

Dostupný z WWW: http://istorija20veka.rs/wp-content/uploads/2017/11/2014_2_11_Cvetkovic.pdf  
54

 Sajovic, B. UDBA. Karantanija, Zbirka Sledi. Ljubljana, 2006. ISBN 961-226-769-3, s. 76 
55

 Sajovic, B. UDBA. Karantanija, Zbirka Sledi. Ljubljana, 2006. ISBN 961-226-769-3, s. 81 - 83 
56

 Cvetković, S. Terorizam i jugoslovenska politička emigracija. Istorija 20. veka. Beograd, 2014, br. 2, s. 195. 
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Željko Ražnatović, Andrija Lakonić, Darko Ašanin, Ljubomir Magaš, aj.
57

 Jedním z důvodů, 

proč se tak dělo zrovna v této době bylo, že v Jugoslávii začala politická liberalizace a s ní 

spojené posílení soukromého podnikání, tady možnost investovat kapitál.
58

 Ovšem ten 

skutečně velký kapitál se nacházel za hranicemi, čehož si byli vědomi i „kluci 

z bělehradského asfaltu“, kteří už se procvičili ve vykrádání kiosků, prodejen a bytů a chtěli 

„víc“. Začátkem 70. let tak v Bělehradě podle slov Ljubomira Magaše zvaného Zemunac, 

zůstali jen primitivové a kapsáři.
59

 Byla to generace poválečných dětí, které se začaly shlížet 

v materiálním světě, a ideologicky byla nevyhraněná. Mnozí byli potomky armádních 

důstojníků a generálů, a byli po dlouhou dobu nedotknutelní. Ale čím více kriminálních činů 

páchali, tím více je měla SSDB v hrsti. Všichni se mezi sebou znali, kamarádili spolu, 

trénovali box, a v cizině se pak spojovali k různým kšeftům. Všichni si pak v cizině kvůli 

vykrádání bank, loupežným přepadením, vydírání, a jiným trestným činnostem odseděli 

několik let ve vězení. A také z nich utíkali. Získávali si tak renomé ve svých kruzích.      

Těchto osob si všiml i Stane Dolanc, který se stal svazovým ministrem vnitra v roce 1982 a 

v boji o moc po Titově smrti se stal v SFRJ „pánem života a smrti“. Pod jeho vedením se 

spolupráce SSDB s kriminálními živly rozrostla do nebývalých rozměrů. Za jeho kariéry 

pracovalo pro Bezpečnost zhruba sto padesát zločinců, kterým doma koukali skrz prsty.
 60

 

SSDB rekrutovala likvidátory třemi způsoby: A) Vydíráním – prominutí trestu výměnou za 

spolupráci; B) Služba za službu – finanční motivace; C) Přesvědčením o správnosti – služba 

pro vlast. V mnoha případech se požívalo všech tří metod.
61

 

Prvním, kdo se začal veřejně chlubit služebním poměrem s SSDB byl Željko Ražnatović 

přezdívaný Arkan. V r. 1983 byl zatčen za postřelení dvou jugoslávských policistů a dva dny 

na to ihned propuštěn. Při soudním přelíčení to prokazoval smlouvou o úvěru na nákup domu, 

za který ručila SSDB.
62

 Arkan, syn černohorského armádního plukovníka začal svou 
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zahraniční kariéru v Miláně v r. 1972 společně s Ljubou Zemuncem, tehdejším králem 

podzemí. Byl souzen ve Švédsku, Nizozemsku a Belgii, a utíkal z pěti věznic. Nacházel se na 

červeném seznamu Interpolu. Podle záznamů německé Spolkové zpravodajské služby (BND) 

stál mj. za likvidací tří albánských extrémistů
63

 z Kosova. Poprava se odehrála v německém 

Untergruppenbachu v r. 1982.
64

 O jeho práci „zabijáka“ pro SSDB mluvil i Goran Vuković
65

, 

člen jednoho ze známějších bělehradských klanů, a také Dušan Stupar
66

 z bělehradského 

ústředí SDB. Podle Ivana Lasiće, náčelníka 2. oddělení svazového ministerstva vnitra, byl 

také součástí týmu akce „Dunaj“ (viz níže).
67

 Do služeb SSDB ho naverboval Nino Vučurović 

z černohorské větve SSDB.
68

 V polovině 80. let byl spolumajitelem diskotéky Amadeus. 

Pro veřejnost snad nejznámější akcí Státní bezpečnosti byl případ „Dunaj“. Stjepan 

Djureković, ředitel chorvatské ropné společnosti, utekl v r. 1982 do Německa a s sebou si vzal 

40 mil. DM, které patřily společnosti.
69

 Podle některých informací byl agentem německé 

BND, a komunistické vedení se obávalo, že se plánuje vrátit a zveřejnit informace o 

kriminálních činnostech vrchu komunistické strany
70

. Úkol zlikvidovat ho, podle Božidara 

Spasiće (bývalý šéf operačního týmu SDB Srbska), dostala od Milky Planinc (předsedkyně 

Nejvyššího svazového výboru SFRJ) černohorská SDB.
71

 Ta k tomu vybrala Djordje 

Božoviće, který sestavil tým 6 lidí (mezi nimi zřejmě i Arkan). V roce 1983 byl Djureković 
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nalezen mrtev ve svém domě u Mnichova. Pět členů týmu se vrátilo do Jugoslávie
72

 a dostalo 

od SSDB po pěti tisících DM a gratulace od samotného Dolance.
73

  

Djordje Božović zvaný Giška se dal na kriminální dráhu ve třinácti letech, kdy utekl do Itálie 

a připojil se k Magašovi. V Německu a Itálii si odseděl jedenáct let ve vězení za podobné činy 

jako Arkan. Měl za sebou dva útěky z vězení a jeden ze soudní síně. Účast v případu „Dunaj“ 

mu soudem prokázána nebyla. Pro černohorskou SDB pracoval od svých mladých let, což 

potvrdila i jeho matka Milena.
74

              

Jugoslávská veřejnost se o zapojování kriminálníků do operací Státní bezpečnosti dozvěděla 

v roce 1990 při soudním přelíčení v případu NANA, při kterém došlo k vraždě A. Lakoniće.
75

 

Na lavici obžalovaných se ocitli Darko Ašanin (obviněný z vraždy svého společníka) a 

Miroslav Bižić, bělehradský inspektor sekretariátu ministerstva vnitra. Posledně jmenovaný 

byl obviněn ze zneužití pravomocí, z napomáhání při útěku druhému podezřelému a ze 

zametání stop.
76

 Vypověděl tehdy, že Vukotić pracoval pro svazovou SDB a musel ho dostat 

z policejní cely, aby dodělal „ještě nějakou práci“.
77

 Takové informace způsobily nevídanou 

roztržku mezi svazovými institucemi (SSDB a ministerstvo vnitra) a těmi republikovými. 

Tehdejší srbský ministr vnitra Radmilo Bogdanović kritizoval SSDB za spolupráci 

s kriminálníky a celá aféra byla využita k oslabení svazových institucí, jugoslávské policie a 

anti-srbské koalice v SFRJ.
78

 V reakci na to pak Zdravko Mustač, náčelník SSDB odchází do 

Chorvatska, a během tří měsíců odkrývá identitu 147 agentů SSDB v cizině, čímž naprosto 
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paralyzuje její fungování. Bižić ho následně označuje za agenta BND.
79

 Při přelíčení padla 

v souvislosti s SSDB mj. i jména: Arkan, Giška, Beli…  

Branislav Matić s přezdívkou Beli byl majitelem několika auto vrakovišť. Do služeb SSDB se 

zapojil při akci proti Džavidu Halitajovi, albánskému aktivistovi.
80

 Akce neměla za cíl 

Halitaje zabít, nýbrž pouze postrašit a způsobit mu potíže v místě bydliště, ve Švýcarsku. Beli 

a jeho skupina připevnili na dveře jeho bytu v Curychu explozivní zařízení a odpálili ho. 

Kromě Halitaje byla vystrašeny i švýcarské orgány a veřejnost, a tak byl Halitajovi odebrán 

pobyt a musel zemi opustit. Božidar Spasić, který akci velel, říkal, že osobně předal Matićovi 

jako odměnu pas vydaný SSDB, který se v kriminálních kruzích považoval za znak velké 

prestiže.
81

 Beli nepožadoval za svou službu žádnou finanční odměnu. Pouze se Spasiće zeptal: 

„Dostane se to ke Slobovi
82

?“  

Na výše uvedených příkladech bylo ukázáno, jak spolupráce mezi Státní bezpečností a 

kriminálníky vznikla, i jak probíhala. Stane Dolanc byl, podle penzionovaného plukovníka 

SDB Duška Kariće, prvním, kdo vytvořil přímo pracovní pozici likvidátora v SSDB.
83

 Podle 

slov Dolance i Spasiće si je ke spolupráci vybírali proto, že byli mnohem schopnější, 

loajálnější a spolehlivější než ti, které k činům vedla pouhá touha po finanční odměně nebo 

nějaké mstě.
 84

 Služba si mohla být jistá tím, že se akce nezaleknou, a že ji dodělají do konce. 

Pro ně to pak byla otázka „patriotizmu a cti“, jak říkávali Ašanin, Giška, Beli, aj.
85

 Dalším 

důvodem pro úzký kontakt Služby s podzemím byl (a je), podle bývalého velitele ústředí 

Státní bezpečnosti Radoslava Lukiće, přehled a udržení kontroly. Povědomím o aktivitě 
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podzemí z jeho vlastních zdrojů má Bezpečnost možnost tuto aktivitu regulovat, a zabránit tak 

nárůstu kriminality nad únosnou mez nebo mimo tolerované parametry.
86

    

Na konci 80. let a začátku 90. panovala mezi republikovými a svazovými institucemi 

neskrývaná nevraživost. Případ NANA byl explicitním příkladem tohoto procesu, kdy se dva 

blízcí spolupracovníci zapojeni do téže věci obracejí proti sobě.
87

 Stát se rozpadal, a 

republikové instituce sílily na úkor těch svazových, které byly paralyzované. Postupem času 

si jednotlivé Bezpečnostní služby stahovaly své likvidátory, kteří před tím konali pouze se 

svolením svazového ministra vnitra, pod vlastní působnost. Služby čekalo období 

transformací a republiky období válek. 

TRANSFORMACE BEZPEČNOSTNÍCH SLUŽEB 

Po případu NANA došlo k razantním změnám v institucích svazových i republikových. 

Městský (Bělehrad) sekretariát svazového ministerstva vnitra byl degradován na „Sekretariát 

ministerstva vnitra Bělehrad (SUP BG)“, čímž se stává jedním z mnoha dalších městských 

sekretariátů plně podřízených republikovému ministerstvu vnitra. Jak říká Ašanin, byly tím 

narušeny veškeré kontakty policie s podzemím, které ztratilo zábrany, a začalo se vyzbrojovat 

v mnohem větší míře než před tím.
88

 Podle bývalého zástupce náčelníka Odboru pro potírání 

kriminality Miroslava Gojkoviće, ztratila bělehradská policie tímto aktem svou autonomii. 

Mnozí zkušení inspektoři začali opouštět SUP BG, a jejich místa začali obsazovat lidé 

z ministerstva, kteří neměli s prací v terénu žádné, nebo jen malé zkušenosti.
89

 Poměr sil mezi 

bělehradskou policií a podzemím se tímto významně změnil. Do čela republikového 

ministerstva vnitra dosadil v r. 1989 Milošević Radmila Bogdanoviće. Šéfem SDB se stal 

Zoran Janačković a jeho zástupcem Jovica Stanišić. Pod taktovkou Srbského prezidenta mění 
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SDB v roce 1990 cíle: z potírání politické emigrace, na infiltraci do opozice v Srbsku, a na 

praktikování podvratných činností v ostatních republikách, především v BiH a Chorvatsku.
90

  

V roce 1991 se v Bělehradě konaly tzv. Březnové demonstrace, které vážně ohrozily 

Miloševićovo působení v čele Srbska. Statisíce lidí tehdy demonstrovaly mj. proti mediální 

blokádě, která znevýhodňovala srbskou opozici, a především největšího Miloševićova 

oponenta Vuka Draškoviće
91

. Proti demonstrantům tehdy zasahovala policie, a situace 

eskalovala do násilných střetů.
92

 Milošević tehdy žádal stále ještě existující předsednictvo 

SFRJ, aby povolilo povolání JLA. To předsednictvo odmítlo. Po demonstracích tedy musel 

Milošević ustoupit (alespoň částečně) a propustit zatčené opoziční lídry, stejně jako 

pracovníky televize NTV Studia B a B-92.
93

 Aby uklidnil veřejnost, obětoval Milošević 

ministra vnitra Bogdanoviće a na jeho místo nastoupil Zoran Sokolović.
 94

 O osm měsíců 

později se náčelníkem Služby státní bezpečnosti stává, na doporučení samotného Miloševiće, 

Jovica Stanišić, který byl do té doby úkolován mj. ochranou prezidenta nebo bezpečností 

průběhu události na Gazimestanu.
95

 Na konci r. 1991 veřejnost neznala tvář nebo historii J. 

Stanišiće
96

. A zůstalo to tak až do r. 1995, kdy se poprvé ukázal veřejnosti přes televizní 

obrazovky. 
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S příchodem Stanišiće dochází k významné reorganizaci SDB Srbska
97

 (příloha č. 1), která 

znamenala konec spojování se svazovou SSDB, jakožto politickou policií, a soustředění se na 

boj s „teroristy a ozbrojenými nepřáteli“.
98

 Zabezpečil „anti-byrokratickou revoluci“ ve 

Vojvodině a Černé hoře, a zcela vynuloval vliv svazové SDB. Převedl ji pod ingerenci 

republikového ministerstva vnitra. Od r. 1992 se ze Služby státní bezpečnosti (SDB) stává 

Resort státní bezpečnosti (RDB). Paralelně s RDB byl založen i Resort veřejné bezpečnosti 

(RJB
99

). Jeho náčelníkem se stal Radovan Stojičić zvaný „Badža“. 

Jestliže se Miloševićovi povedlo dostat pod svou kontrolu policejní orgány Srbska relativně 

jednoduše, u vojenské kontrarozvědky, to bylo složitější. Ovládnout tuto instituci, která byla 

mnohem větší, pod menší kontrolou veřejnosti (a tím i méně dotknutelná), dalo srbskému 

prezidentovi více práce. Tu za něj odvedl právě Stanišić. V roce 1991 byl v čele KOS-u gen. 

Aleksandar Vasiljević. Patřil mezi pro-jugoslávsky orientované osoby ve stále existující JLA. 

Milošević od něj, podle jeho slov, žádal kromě standardních pravidelných zpráv o stavu věcí 

v JLA, i zprávy určené pouze pro samotné vedení armády.
100

 Vasiljević takové praktiky 

odmítal. V srpnu r. 1991 se udála aféra „Opera“, která měla zdiskreditovat vedení JLA.
101

 

V reakci na tuto událost, nechal Stanišić zatknout bezpečnostního důstojníka z kabinetu 

admirála Branka Mamuly a několik důstojníků od gen. Veljka Kadijeviće, bez vědomí KOS-

u. Stanišić je označil za cizí špiony. Milošević pokládá tento zásah za legitimní, a v KOS-u 
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dochází k odvolání A. Vasiljeviće
102

, který je nahrazen Nedeljkem Boškovićem.
103

 Vzhledem 

k tomu, že byl dosazen na žádost Stanišiće, a byl „hlídán“ jednotkou SDB, dostal se pod 

přímý vliv SDB i KOS. Lidmi z té samé jednotky byl od té doby „hlídán“ i velitel vzdušných 

sil gen. Božidar Stevanović. Osobním bodyguardem Boškoviće se stal jistý Milorad 

Ulemek.
104

 V následujících týdnech došlo k výměně (čistce) zhruba 40 generálů a admirálů. 

Po vyhlášení nezávislosti Slovinska a Chorvatska, a po výše zmíněných událostech, přestává 

armáda být „Jugoslávskou lidovou“ a stává se z ní Vojsko Jugoslávie (VJ) pod přímým 

vlivem S. Miloševiće. Šéfem KOS-u se v r. 1993 stal Aleksandar Dimitrijević, který na svém 

postu vydržel až do r. 1999, a to především proto, že splňoval kritéria Mirjany „Miry“ 

Marković, Miloševićovy ženy, které mj. dodával informace určené pro vojenskou špičku 

VJ.
105

 

Para-vojenské jednotky a Jednotka 

Než Milošević dostal JLA/VJ pod svou kontrolu, boje v Chorvatsku se již dávno rozhořely. 

Milošević si brzo uvědomil, že dřívější JLA nebude konat
106

 tak, jak si usmyslel, a musel 

přijít s novým plánem. Výbušnou politickou atmosféru v Jugoslávii, kterou vytvářeli političtí 

představitelé ze všech republik, bylo třeba zapálit. Válka nemohla vzniknout, pokud by se 

neobjevily zbraně. JLA byla po jistou dobu v tomto směru hodně zdrženlivá. Tuto práci tak 

musel odvést někdo jiný. Pochopitelně někdo bez oficiálních vazeb na republikové instituce.  

Srbská Dobrovolnická Garda 

V dobách rozmachu nacionalisticko-šovinistických výpadů hrály prim tribuny sportovních 

stadionů, především těch fotbalových. Událostí, která je mnohdy označována (jen s malou 

nadsázkou) za začátek války, bylo utkání mezi srbskou Crvenou Zvezdou
107

 a chorvatským 
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 FK Crvena Zvezda Beograd (FKCZ).  
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Dinamem Záhřeb
108

 v květnu 1990. Během utkání vypukly na stadionu násilnosti, do té doby, 

co do brutality, v SFRJ nevídaných.
109

 Mnozí analytici hodnotí tuto událost všelijak, jen ne 

jako náhodnou.
110

 I přes striktní kontrolu stadionu před utkáním, a hlasitým varováním 

bezpečnostních institucí, se mezi fanoušky objevilo množství ručních zbraní. Bezpečnostní 

koridory mezi fanoušky obou družstev nebyly vytvořeny. Poté, co milice začaly násilím 

potírat již běsnící davy na tribunách i na hřišti, objevila se na záběrech kamer i postava Željka 

Ražnatoviće Arkana, který do vpádu fanoušků na hřiště seděl na lavičce FKCZ mezi vedením 

týmu a hráči. Postaral se o jejich bezpečný odchod do útrob stadionu. Řádění záhřebských a 

bělehradských fanoušků, jejich nacionalistické výpady a skandování, provolávání fašistických 

hesel a pozdravů, nechalo málokoho v zemi na pochybách ohledně vážnosti situace.  

Arkan přišel mezi fanoušky na tribunu poprvé v r. 1989. V té době platila Zvezda za jeden 

z pilířů srbství, hned vedle Srbské pravoslavné církve a Srbské akademie věd.
111

 Měla silnou 

a nevyzpytatelnou armádu fanoušků, kterou, jak říká žurnalista Filip Švarm, bylo třeba dostat 

na „správnou stranu“.
112

 Mnozí z nich byli příznivci znesvářených politiků, a Arkan dostal za 

úkol je sjednotit.
113

 Takový úkol mu mohl dát buď Milošević, anebo mnohem 

pravděpodobněji Radmilo Bogdanović, mj. i člen správy klubu FKCZ. K takové funkci byla 

potřebná protekce a podpora vedení klubu (který patřil státu).
114

 Důvodem zájmu politiků o 
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 FK Dinamo Zagreb 
109

 Verbální útoky fanoušků existovaly pochopitelně již dříve, ale teprve v polovině 80. let se tyto útoky začaly 
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110
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fanoušky obecně nebyla jenom jejich kýžená podpora, ale i fakt, že fanoušci (hooligans) jsou 

v zemi, která se nachází ve válce, nebo do ní míří, velkým kapitálem hněvu a i zdrojem lidské 

„potravy pro děla“
115

. Přesto, že na první pohled chaotické masy na tribunách nevypadají 

příliš použitelně, opak je pravdou. Ten zdánlivý chaos má svá nepsaná pravidla chování, 

etické kodexy a hierarchii. V případě záměny jejich ideologie je lze snadno transformovat do 

vojenských útvarů. K tomu jim navíc válka nabízí možnost užívat a prožívat násilí, které na 

stadionech mohou jen verbálně.
116

 Není proto překvapením, že právě tvrdé jádro fanoušků 

FKCZ (stejně jako i mnoha jiných klubů) vyslyšelo Arkanových výzev, a připojilo se k němu 

při formování Srbské dobrovolnické gardy (SDG). Poté, co si dvacet šest z nich prošlo 

výcvikem beze zbraní přímo na stadionu v Bělehradě
117

, v říjnu 1990 v klášteře Pokojnica 

v Srbsku slavnostně vyřkli přísahu, a stalo se z nich jádro para-militární formace, která 

zanedlouho bude rozsévat strach na bojištích v Chorvatsku a BiH.
118

  

Než se usídlil na základně v Erdutu, kterou sám vybudoval, byl Arkan vysílán do okolí Kninu, 

kde se pod vedením Milana Martiće odehrávala tzv. „Balvanová revoluce“. Jeho úkolem bylo 

zásobovat zbraněmi místní policejní sbory, které vyjádřily podporu Miloševićovi, a 

preferovaly zůstat součástí Jugoslávie. V listopadu 1990 odjel do Kninu, kde byl zastaven 

chorvatskou policejní patrolou, která u něj našla velké množství zbraní a munice. Byl zatčen a 

další rok souzen. Po vyřčení nepravomocného rozsudku odnětí svobody po dobu pěti let, byl 

okamžitě propuštěn, aby se dále bránil na svobodě. Tento krok mnozí přisuzují dohodě mezi 

Bogdanovićem a Stanišićem na straně jedné, a chorvatským ministrem vnitra Josipem 

Boljkovcem a Josipem Perkovićem z chorvatské tajné služby na straně druhé.
119120
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Po odchodu z Krajiny, se Arkan na podzim r. 1991 s jednotkou usídlil na obsazeném hradu a 

vinařství v Erdutu ve Slavonii. Na tomto teritoriu byla zformována Srbská autonomní oblast 

Slavonie, Baranji a západního Sremu (SAO SBZS) a Arkan byl velitelem jejích „speciálních 

jednotek“ a „Poradcem pro bezpečnost“ předsedy SAO SBZS Gorana Hadžiće.
121

 Badža se 

stal hlavou Teritoriální obrany (TO) SAO SBZS. Po spojení SAO SBZS a SAO Krajiny si 

Arkan svou funkci ponechal. Výcvik jednotek na základně v Erdutu vedl Milorad Ulemek 

s přezdívkou „Legija“.
122

 Jeho jméno je spojováno se SDB od r. 1991, kdy se stal 

bodyguardem náčelníka KOS-u (viz. s. 24).
123

 Elitní formací SDG, kterou vedl sám Legija, 

byli tzv. „Super tygři“.
124

 

SDG se po bojích o Vukovar a zklidnění situace na chorvatské frontě přesunula i do BiH. 

Pohybovala se u Bijeljiny, kolem Brčka, Zvorniku, a několika vesnic ve východní Bosně. 

Měla kolem tří set příslušníků a byla velmi efektivní v bojích. Ovšem, jak píše Švarm, 

v systematických loupežích a krádežích byla ještě efektivnější.
125

 Média slavila Arkana jako 

velkého patriota, schopného vojevůdce a ochránce srbského národa. Zpočátku nebylo jeho 

jméno spojováno se zvěrstvy (jako tomu bylo u jiných), ale primárně s etnickým čištěním.
126
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Ale po podpisu příměří v r. 1991, se Slavonie stala jeho státem. Vyvážel a prodával do Srbska 

dřevo, naftu, cigarety, víno, bílou techniku, stroje, auta, ad. Připisují se mu i vraždy, únosy, 

vybírání výpalného, popravy.
127

 Christopher Paul píše, že Arkan dokázal dokonale využít 

chaotické situace na frontě k plenění vesnic a měst. Byl prý vždy mezi prvními a zpeněžoval 

lupy i skrze své nepřátele na opačných stranách fronty. Co se neprodalo na místě, prodávalo 

se na bělehradských tržnicích.
128

 Bosensko-srbský generál Manojlo Milovanović řekl: „Každý 

návrat Arkanovy gardy do Srbska z Krajiny nebo Republiky Srbské provázely kolony vozidel, 

kde kromě tanků a transportérů, bylo i značné množství nákladních vozů. To znamená, že se 

jednalo o loupež.“
129

   

Arkanova garda působila vedle JLA v jakémsi partnerském vztahu, především s velitelem 

novosadského korpusu Andrijou Biorčevićem.
130

 Mnohdy se ale jeho lidé dostávali i do sporu 

s důstojníky JLA i vojskem Republiky Srbské (VRS). Dvakrát musel Arkan opouštět RSK 

(kvůli „nekorektnímu chování v bojích o Benkovac, Obrovac a Gračac) i BiH kvůli 

incidentům s vysokými představiteli (gen. Mladić), kterým vadila Arkanova neposlušnost.
131

 

Vždy ho musel usměrňovat Jovica Stanišić. Arkan také ve spolupráci se srbskou policií cvičil 

jiné jednotky, popřípadě zvedal morálku jejich příslušníkům (především ke konci války 

v BiH).
132

 Ani tam se však nevyvaroval ponižování a mučení vojáků a velitelů. Mnozí 

z těchto vojáků nebyli dobrovolníci. Arkanovi Tygři, jak se jeho gardě přezdívalo, byli ve 

východní Bosně veliteli jednotlivých formací, ale ty byly mnohdy tvořeny bojovníky z řad 
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lokálních Srbů.
133

 Ve východní Bosně se Arkanovy jednotky kromě etnického čištění 

věnovaly i masakrům muslimských obyvatel a vraždám novinářů.
134

 SDG zůstala aktivní až 

do podpisu mírové dohody v Daytonu v roce 1995.                

Srbská Garda 

SDG byla, mimo jiné zřetelné důvody, vytvořena i jako odpověď na formaci, kterou pod 

sebou vytvořilo Draškovićovo SPO. Drašković byl prvním z viditelných politiků, který se 

vzdal jugoslávské myšlenky
135

 a Srbská garda (SG) přitahovala obrovský zájem potenciálních 

dobrovolníků. Jejím velitelem se stal známý Djordje Božović Giška, který do té doby 

pracoval pro SSDB. Postavil se do čela sedmi tisícové formace
136

 a představoval vážnou 

konkurenci pro nový režim.
137

 Giška stál po boku Draškoviće na Březnových demonstracích. 

Když se naposledy setkal se Spasićem z SSDB, jeho sen o boji proti ustašovcům a četníkům 

po boku komunistů vzal za své, a řekl mu, že „teď je s nimi“.
138

 Financování všeho kolem SG 

měl na starost další z bývalých spolupracovníků SSDB, Branislav Matić Beli, který byl také 

sponzorem SPO. Stanišić navrhoval Giškovi a Matićovi spojení formace společně s SDG a 

„Četníky“ (Bílými orli
139

) Vojislava Šešelje pod velením penzionovaného generála Dušana 

Pekiće, ale Srbská garda to odmítla.
140

 Má se za to, že to byl důvod, proč ve stejném roce Beli 

zastřelen. O rok později zahynul také Giška
141

. Spasić tvrdí, že za jejich vraždami SSDB 

nestála, ale nikdy se nesnažila tato tvrzení popřít, aby si každý rozmyslel, s kým bude.
142

 SG 

byla poté rozdělena na tři části a převedena pod RDB. 
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Škorpioni 

Během bojů o Vukovar se ve Slavonii objevila i formace, která byla pojmenována po typu 

zbraní, které nejčastěji používala.
143

 Byla vedena Slobodanem Medićem „Bocou“. Chaos, 

který na bojištích nastal v důsledku velkého množství para-militárních skupin, nebyl úplně 

nekontrolovaný. Nad situací bděl Radovan Stojičić Badža, který plnil roli arbitra ve sporech o 

rozdělování plenu.
144

 Jedinečné postavení měla v těchto sporech výše zmíněná SDG. Když 

byl v listopadu 1991 podepsán „Vanceův plán“, většina takovýchto uskupení bojiště opustila, 

ale Škorpioni zůstali. Poté, co byl Badža převelen, byli Škorpioni zařazeni do Vojska RSK 

(dostali uniformy i označení). Vzhledem k tomu, že při rozdělování plenu při bojích o 

Vukovar přišli zkrátka, byla Škorpionům přidělena ochrana ropných polí u Djelatovců a 

dubových lesů u Ilinců. Stali se prvním bodem v řetězu obchodování s naftou a dřevem. Nafta 

z Djelatovců pokrývala 20% spotřeby v Srbsku. Cena za litr, po zavedení sankcí ze strany 

OSN, činila na trhu 5 DM. Cena dubového dřeva se na světových trzích pohybovala kolem 

100 DM za kubík. Všechen pohyb nafty, dřeva, cigaret, kradených aut a dalších komodit 

řídila SDB. Podíl ze zisku si nejdříve brala Služba (pro potřeby státu), poté Arkan, dále G. 

Hadžić, následně „lokální businessmani“, a nakonec Boca a jeho bojovníci. Od SDB dostali 

dvojí legitimace pro použití v Srbsku a mimo něj.
145

 V roce 1995 čítala jednotka na 300 

příslušníků. Měli úzké vazby na Martiće, ale přímým šéfem jim byla RDB a J. Stanišić.
146

 

Škorpioni po reintegraci Slavonie opustili bojiště a jádro jejich jednotky bylo začleněno do 

Jednotky pro anti-teroristické operace pod ministerstvem vnitra Republiky Srbsko.   

Jednotka 

V březnu 1993 prohlásil na setkání s představiteli srbských obcí Slobodan Milošević, že vláda 

již dostala za úkol zformovat adekvátní formace, které „nám v každém případě poskytnou 
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bezpečnost, resp. umožní nám bránit zájmy naší republiky, a zájmy srbského národa mimo 

ni“. 
147

 Kromě SDG vytvořila SDB ještě jednu jednotku ke svým operacím na území mimo 

Srbsko. Jednotka pro zvláštní úkony neboli Knindžové
148

 byla založena u města Golubić 

blízko Kninu v Chorvatsku. K výcviku jednotky by tehdy povolán jistý Dragan Vasiljković, 

později známý jako „kapitán Dragan“
149

. Po schůzce se Stanišićem v Bělehradě v březnu 

1991, byl Dragan vyslán do Gospiće, aby vycvičil novou jednotku. Velení převzal v dubnu a 

působil pod ministerstvem vnitra Srbské autonomní oblasti Krajina (SAO Krajina).
150

 

Verbování lidí do jednotky měl na starosti zástupce náčelníka SDB Srbska Franko Simatović 

zvaný „Frenki“. Ten byl také operativním šéfem jednotky. Spolupráce s vedením SAO 

Krajiny však pokračovala jen do konce roku, kdy došlo k rozbrojům mezi ním a lokálními 

politiky Milanem Babićem a Martićem.
151

 Důvodem navíc bylo, že se Dragan dostával stále 

více do pozornosti médií a hrozilo, že by role SDB v ozbrojování Krajiny byla prozrazena.
152

 

Stávající jednotka byla oficiálně rozpuštěna, ale jednu část si Frenki ponechal. To, co po 

Draganovi zůstalo, byly červené barety, které jim daroval, a které od té doby příslušníci 

jednotky, která několikrát měnila název, nesundali. V roce 1993 byla jednotka 

transformována do Jednotky pro anti-teroristické úkony (JATD), v roce 1996 pak do Jednotky 

pro speciální operace (JSO). Ať už se jmenovala jakkoliv, vždy se jí říkalo „Jednotka“. 
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Kontinuitu v její existenci potvrzují také pečetě, které se objevovaly na jejích dokumentech. 

Vždy, když se změnil název Jednotky, změnil se i nápis na pečeti, ale ústředním motivem 

zůstávala vlčí hlava se srbským erbem (Příloha č. 2).
153

 Potvrzení o existenci Jednotky od r. 

1991 přinesl i projev, který na slavnosti v Kule v r. 1997 přednesl Frenki. Zmiňoval místa, na 

kterých její příslušníci bojovali, a akce za osvobození Krajiny, kterým velelo 2. oddělení 

RDB.
154

 Své výcvikové kempy měla jednotka v roce 1993 i na Taře v Srbsku, kde výcvik 

vedli Zvezdan Jovanović a Radovan Božović. Jednotka měla za úkol cvičit i lokální 

bojovníky a formace v BiH (např. tzv. „Pantery“). Mezi další velitele Jednotky patřili Vasilije 

Mijović (Jednotka pro speciální úkony MV Srbska) a Žika Ivanović (Červené barety).  

Žluté vosy 

Kromě skutečné opozice (jako v případě Draškoviće) se na formování polovojenských 

jednotek podílela i „kvazi-opozice“. Šešeljova SRS kromě „Bílých orlů“ zplodila i nechvalně 

známé „Vosy“. Stala se první jednotkou, jejíž příslušníci se ocitli před Speciálním soudem pro 

válečné zločiny v Bělehradě. Byli zformováni na jaře 1992 a vycvičeni na polygonu v Bubanj 

potoku, kde byli také vyzbrojeni.
155

 Velitelem byl Vojin Vučković „Žuća“
156

. Jednotka měla 

mezi 80 a 90 muži. Patřily mezi tři jednotky, které v roce 1992 obsadily Zvornik. Poté, co 

ostatní dvě odjely (SDG a Červené barety), byla založena místní Teritoriální obrana. Velel jí 

Marko Popović, zaměstnanec RDB, jehož pravé jméno bylo Branko Pavlović.
157

 Vosy etnicky 

čistily teritorium, rabovaly, loupily, vystavovaly obyvatele mučení a vraždám, zabíraly i 

nemovitý majetek, a okrádaly cestující na hraničním přechodu Karakaj mezi Srbskem a BiH. 

Dokonce dělaly i výpady do Malého Zvorniku na srbské straně. Nakonec musely být policií 

Republiky Srbské na příkaz Radovana Karadžiće odzbrojeny. Příslušníci Vos byli vyhnáni do 
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Srbska, a při tom jim bylo zabaveno 27kg zlata, na padesát aut zn. VW a přes 600 tisíc DM.
158

 

Během jejich působení u Zvorniku bylo zabito přes 1300 osob obou pohlaví, včetně starců a 

dětí. Strach, který Vosy šířily, nebyl vedlejším produktem války, jak říká Anastasijević, ale 

efektivním nástrojem etnického čištění. Žuća nikdy nebyl za válečné zločiny odsouzen.  

Operace Pavouk 

Postupem času se, jak uvádí Christopher Paul z RAND Corporation, kvůli zájmům válečných 

profitérů stalo cílem válčících stran udržování konfliktu v chodu, nikoliv vítězství samotné.
159

 

Docházelo k obchodní spolupráci znesvářených stran, obléhajících s obléhanými. Dokonce se 

stávalo, že obránci obléhaného města prodávali svým chráněncům zabavenou humanitární 

pomoc, aby z nich dostali každý dinár.
160

 I tímto způsobem se pak rodily skupinky 

profesionálních bojovníků z řad fotbalových fanoušků, propuštěných vězňů, pouličních 

gangů, které za adekvátní odměnu neváhaly předstírat patriotismus a boj za svobodu, aby 

svým chlebodárcům obstaraly zboží nebo nemovitosti.  

Nejzářivějším příkladem udržování války v chodu kvůli výnosným obchodům byla operace 

zvaná „Pavouk“. Mezi rokem 1993 a 1995 se kolem města Bihać sváděly urputné boje mezi 

srbskými a muslimskými jednotkami. V okolí města vytvořil Fikret Abdić zvaný „Babo“ po 

vzoru jiných oblastí „Autonomní oblast Západní Bosna“ (AOZB). Tento člověk měl, i přes 

svou pošramocenou minulost, coby ředitel jednoho z největších jugoslávských podniků, 

obrovskou popularitu mezi voliči, kteří mu ve volbách do předsednictva BiH dali nejvíce 

hlasů. Podporu mu tehdy, přestože byl Bošňák, vyjádřili srbský i chorvatský prezident, 

kterým se hodil mezi-muslimský konflikt, který by oslabil jednotnou BiH. Franjo Tudjman 

umožnil Babovi kupovat naftu z Chorvatska
161

, a Milošević mu výměnou za část té nafty 
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dodával potraviny a zbraně.
162

 Podporovali tak jeho vojáky v boji proti 5. korpusu Armády 

BiH, který vedl Atif Dudaković. Když bylo potřeba, poskytovali Srbové Abdićovi i vojáky, a 

tak po svém boku bojovali Srbové společně s Muslimy z Velike Kladuše proti jiným 

muslimským jednotkám pod velením Sarajeva. Hlavní štáb podpory byl ve vesnici Šamarica 

mezi RSK a AOZB. Štábu velel J. Stanišić a jeho zástupce Frenki Simatović. Přiváděli tam 

podle potřeby Tygry, Pantery nebo Škorpiony. Urputné boje, které tam strany sváděly, však 

po dva roky přikrývaly největší pašerácké operace a obchody za celou dobu války. 

Obchodovali všichni se všemi: Babo se Srby, Babo s Atifem, Srbové s Atifem a Chorvaté se 

všemi.
163

 Pašovala se nafta, zbraně, munice, uhlí, olej, mouka, cigarety, ad. Pro 5. korpus bylo 

logisticky téměř nemožné dostat zásoby čehokoli ze Sarajeva po zemi. Vrtulníkem se ale daly 

přivézt peníze. Dudaković tak rád otevřel své punkty a kupoval potřebné zásoby od svých 

nepřátel. Obchodovalo se s tím, co bylo zrovna potřeba.
164

 Průjezd nepřehledných kolon 

nákladních vozů tehdy řídily „speciální jednotky“, stejně jako odklon zvědavých novinářů a 

pozorovatelů. Na jednotky, kterým nemohli až příliš důvěřovat, pak dohlíželi Stanišić a 

Frenki. Zatímco obyvatelé okolních měst a vesnic umírali, AOZB se stala “duty-free 

státečkem RDB“
165

, a rukama Jednotky, Tygrů, Škorpionů, Panterů a dalších prošlo několik 

mld. DM.
166

 Když se Dudakovićovi povedlo v r. 1994 Velikou Kladušu dobýt, vyslala SDB 

proti němu Arkanovu gardu a Barety pod vedením Simatoviće. Jedním z velitelů akce byl i 

Legija. Boje o Velikou Kladušu (a celou AOZB/Republiku Západní Bosnu) trvaly až do 

podpisu Daytonské dohody.  

Skryté cíle války, tvrdí Anastasijević, měly velký vliv na charakter jejich vedení. Protože 

Srbsko dementovalo svou účast ve válkách, působilo zde velké množství polo-vojenských 
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formací. Podle zprávy OSN z prosince 1994 působilo na území bývalé Jugoslávie 82 para-

vojenských skupin (z toho 55 srbských). Vstupovali do nich příslušníci JLA, policie, TO, 

lokální civilisté, kriminálníci (místo vykonávání trestu), navrátilci z ciziny i cizinci. Popis a 

pojmenování jednotlivých skupin
167

 se může mnohdy zdát matoucí, ale jejich organizace, 

výcviky, vyzbrojování a podpora byly vedeny organizovanými silami srbských státních 

institucí (RDB, RJB, JLA), lokálními strukturami na obsazených územích a některými „kvazi-

opozičními“ i opozičními stranami.
168

 Željko Kopanjina, majitel „Nezávislých novin“ 

potvrzuje: „Tehdy to byl strašný mix. Nemohli jste vědět, kdo je kdo. Každý byl s někým 

provázán.“
169

 Para-vojenské jednotky, jak bylo výše prokázáno, nebyly vedlejším produktem 

války, nýbrž jejich iniciátory a nositeli. JLA v tomto ohledu nebyla spolehlivá, protože v ní do 

rozpadu státu stále působilo dost pro-jugoslávsky orientovaných důstojníků. Milošević ale 

válku potřeboval, a tak musel zvolit tuto cestu.
170

  

PŮSOBENÍ STRUKTUR ORGANIZOVANÉHO ZLOČINU A STÁTNÍ 

BEZPEČNOSTI NA DOMÁCÍ SCÉNĚ 

Situace v Srbsku v 90. letech 

Bělehrad se na začátku 90. let začínal stále více podobat divokému západu. Veřejná 

bezpečnost, jejímž šéfem byl Radovan Stojičić Badža, byla maximálně upozaděna, zatímco ta 

státní sílila do nezdravých rozměrů. Se začátkem války, a následně se sankcemi uvalenými na 

SRJ od roku 1992, se situace v tomto ohledu ještě více zhoršovala. Policie se dostala 

k privilegiím korupce, což napomohlo k jejímu prorůstání se strukturami organizovaného 

zločinu, které sílily spolu se Státní bezpečností. Bylo logické, že policisté nebudou za 
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minimální plat (mnohdy i nulový) riskovat své životy, zatímco politici a kriminálníci žijí 

v blahobytu. Mlčením se tak i vyhýbali bojišti.
171

  

Do začátku války byla Jugoslávie země s malým procentem narkomanů, a pro pašeráky 

představovala jako tranzitní země velký problém. 
172

 Po začátku ozbrojených střetů a 

deaktivaci její policie v řadách Interpolu, byly rázem zastaveny operace chytající pašeráky, 

neboť policii scházely potřebné informace (odesílatel a adresát). Kromě toho, napomáhal 

novým obchodníkům s drogami i zastaralý zákon z r. 1979, který povoloval přechovávání 

drog pro vlastní potřebu bez udání množství. Policie podle tohoto zákona neměla právo 

infiltrovat, a tím i odkrývat fungování dealerských skupin.
173

 Podle oficiálních policejních 

údajů bylo v r. 1994 v Bělehradě kolem 6 tisíc osob, které přišly do styku s drogami. Stejní 

inspektoři ovšem v soukromí tvrdili, že závislých na drogách bylo na 40 tisíc, a 

příležitostných uživatelů až 80 tisíc.
174

 Nahrávky, které pořídil Miodrag Batričević „Gavran“, 

majitel bělehradského hotelu Majestic
175

, poukazují na to, že velkou část obchodu s drogami 

má pod sebou Radovan Stojičić. Peníze z nich končí v cizině na soukromých účtech. Podle 

utajovaného svědka
176

 v případu „Slobodan Milošević“ u Mezinárodního trestního tribunálu 

pro bývalou Jugoslávii, organizoval distribuci heroinu přes hranice s Chorvatskem na příkaz 

Jovici Stanišiće, spolupracovník RDB Darko Ašanin.
177

 Postupem času (od roku 1994 dále) 

přebral téměř kompletně obchod s drogami v Srbsku tzv. „Zemunský klan“, který vznikl 

z toho Surčinského (viz níže).  
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Prudký nárůst postihl i krádeže aut. V roce 1990 jich bylo v Srbsku hlášeno kolem 2 tisíc.     

O rok později se počet zvýšil na 5 tisíc, další rok na 9 tisíc a v r. 1993 až 25 tisíc aut.
178

         

V obecném chaosu, který válečné události způsobily, docházelo ve velkém i k tomu, že si 

majitelé jugoslávských Zastav
179

 ve Slovinsku, Chorvatsku a BiH nechávali své vozy ukrást, 

aby si mohli nechat vyplatit pojistku. Kontrola v tomto směru jednoduše nebyla možná. Ze 

stejného důvodu, jako v případě drog, ani pašování kradených aut ze zahraničí a jejich převoz 

přes zemi, nebylo možné zachycovat jinak, než naslepo. Kradená auta z Československa, 

Nizozemí, Maďarska, putovala dál na východ (přes Bulharsko a Turecko do Sýrie a Ruska). 

Auta tak putovala opačným směrem než drogy – ze západu na východ.
180

 Hlavní organizací, 

která se soustředila v té době na auta, byl tzv. „Surčinský klan“. Ten vedl Ljubiša Buha 

„Čume“. Jeho společníkem se brzy stal i Dušan Spasojević zvaný „Šiptar“. Jejich 

nejrozšířenější aktivitou byla krádež vozidel, která následně výměnou za peněžní vyrovnání 

vraceli majitelům. V případě neuskutečněné výměny prodávali auta dál.
181

 Poprvé o nich 

napsal v r. 1996 novinář Milovan Brkić. Do té doby se o nich moc nevědělo. Měli údajně na 

svědomí několik desítek tisíc ukradených aut, a chránila je policie, a Marko Milošević, syn 

srbského prezidenta. Brkiće po zveřejnění článku unesli dva příslušníci RDB, a v autoservisu 

Kotobanja ho 5 hodin vystavovali surovému mučení ze strany příslušníků gangu.
182

 

Spasojević a další z členů Surčinského klanu, Mile Luković, začínají od r. 1994 pašovat i 

heroin z Bulharska. Postupem času se od „Čumeho“ separují a zakládají „Zemunský klan“, 

který za několik let bude nejmocnější organizací v zemi.
183

   

Sankce, které byly na SRJ uvaleny, reálně nezpůsobily nedostatek zboží, ale monopolizaci 

jeho distribuce, a tím pomohly postavení struktur organizovaného zločinu v zemi. Zboží se 
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dál dostávalo do země z Albánie, Rumunska, Bulharska a Maďarska. Podle jugoslávského 

ekonoma Ljubomira Madžara, zdražil v důsledku sankcí import zboží o 30%, a stejně o tolik 

zlevnil export. Povolení k distribuci zboží uděloval stát (RDB a S. Milošević se svými 

spolupracovníky). Zatímco obyčejní lidé platili např. za naftu cenami černého trhu, lidé a 

firmy blízké režimu je odkupovali od státu za dotované ceny, a rozdíl si nechávali pro sebe. 

Státní a parazitující struktury tak enormně sílily.
184

 

Současně s problémy s cenami zboží, inflací a nejistotou, která obyvatele Srbska jímala, se 

stále více z nich snažilo měnit své dinárové příjmy na valuty, aby se dopadům inflace 

vyhnulo. Vzhledem k tomu, že stát sám potřeboval stále větší množství valut (na financování 

válek a udržení chodu státu), SDB nepřetržitě hledala další příležitost, jak se k nim dostat. 

V r. 1991 založil Jezdimir Vasiljević první soukromou banku v Srbsku a nabízel klientům 

bezkonkurenční zhodnocení jejich vkladů. V dobách, kdy státní banky byly zablokovány, jeho 

Jugoskandik banka nabízela 20% zhodnocení úspor za jeden rok.
185

 Za dva roky banka 

zkrachovala, a předpokládaná suma, o kterou klienti přišli, činí dnes více než 250 mil. DM.
186

 

Podobná situace se stala v podstatě současně i s bankou Dafiment. Tu založila Dafina 

Milanović, která byla v 70. a 80. letech dva krát odsouzena za zpronevěru. Druhý trest (z r. 

1988) si nikdy neodseděla. Její banka připravila střadatele o 450 mil. DM za rok a půl. Dafina 

vynášela v mezičase peníze do zahraničí.
187

 SDB o tom věděla. Ale dokud financovala Tygry 

a Knindžy
188

, nechávala ji být. Arkan jí prověřoval ochranku a ona mu dala 1,5 mil. DM na 
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provoz směnárny. V momentě, kdy s tím Dafina chtěla v r. 1992 přestat a odjet ze země, SDB 

(podle jedné rozšířené verze
189

) nechala zabít v Maďarsku jejího manžela, dceru a syna, aby 

dál pokračovala v práci a již nevynášela peníze ze země.
190

 Začátkem roku 1993 peníze 

z banky mizí, a Dafina je zatčena. V domácím vězení strávila dalších šest let. Soud nebyl 

nikdy ukončen. Podle Lopušiny, stála za oběma bankami SDB, její oficiální majitelé, byli 

pouze loutkami.
191

          

Ve světle obecného šílenství, které Miloševićovy struktury kolem sebe vytvářely, nezanikla 

ani vražda novinářky Radislavy „Dady“ Vujasinović v dubnu 1994. Tato odvážná novinářka 

psala články o režimu, zločinech, mafii, Arkanovi. Dostala ocenění za reportáže ze slavonské 

fronty. Arkanovi se její pasáže o něm vůbec nezamlouvaly, a několikrát jí vyhrožoval, že ji 

„spolkne tma“.
192

 Mladen Lojović, bývalý policejní inspektor tvrdí, že důvodem pro vraždu 

mohla být reportáž, kterou chystala zveřejnit. Měla se týkat toho, že „nějací Srbové prodávají 

zbraně Muslimům“.
193

 Je třeba připomenout, že to bylo v době, kdy probíhala operace 

„Pavouk“ u Bihaće. Lojović tvrdí, že materiály měla ve svém bytě v zelených deskách, které 

viděl, stejně jako na audio kazetách. Policie, poté co Dadu našla zastřelenou v jejím bytě, 

žádné desky (podle protokolu) nenašla, stejně jako audio nahrávky. Případ uzavřela jako 

sebevraždu, přesto, že podle stavu nalezené oběti, způsobu zastřelení a typu použité zbraně to 

nebylo možné. Během vyšetřování se ztratilo i její oblečení a kulka nalezená v jejím těle. 

Podle bývalého republikového žalobce Slobodana Radovanoviće stojí za její popravou 

profesionálové z RDB. To tvrdí i Lojović.
194

 Její poslední článek se týkal Veselina Vukotiće 

(z případu NANA).                 
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Státní zločiny 

Mihalj „Bracika“ Kertes se od začátku války staral o vyzbrojování Srbů mimo Srbsko, tedy 

Frenkiho, Badži, Brane Crnčeviće, aj. Ještě předtím, v dobách „anti-byrokratických revolucí“ 

podpořil jako zástupce menšinových Maďarů ve Vojvodině Slobodana Miloševiće v jeho 

tažení Jugoslávií. V r. 1994 se stal ředitelem Státní správy celnic. Od té doby měl pod 

kontrolou veškerý vývoz a dovoz zboží, které do země přicházelo či odcházelo. Peníze, které 

Kertes dokázal shromáždit, byly vitálně důležité pro Srbsko, které bylo jinak blokováno 

sankcemi. Obchodníci platili za dovoz přímo Kertesovým lidem. Ti, kteří byli blízcí režimu, 

neplatili pochopitelně vůbec. Kromě peněz z pašovaného zboží, odebírali celníci podvodně
195

 

peníze i obyčejným lidem, kteří je plánovali vyvézt ze země. Tyto valuty pak nešly do státní 

kasy, ale do sejfu jeho kanceláře.
196

 Ve velkém se prodávala kradená auta, která byla 

zachycena při pokusu o přejezd hranice. Za dobu jeho působení to bylo kolem 11 tisíc vozů, 

které se vzápětí zpeněžily, nebo byly rozdávány jako dary důležitým osobám ve všech sférách 

(politici, generálové, děkani, ředitelé státních podniků, aj.). Když celní správa zachytila 

zásilku 660kg heroinu, nešel úlovek k soudu na následnou likvidaci, ale do rukou RDB. Ta 

vzápětí půlku odeslala do Polska ve spolupráci s WSI (polskou vojenskou službou) a 

inkasovala peníze.
197

 Peníze, které Kertes opatřil, šli podle pořadí nejdříve RDB, poté Rodině 

(myšleno Milošević a Markovićová), a pak ostatním, kteří měli co do činění se státem. 

Nejdůležitější úkol však byl, kromě přílivu peněz státu, jejich odliv. Přesněji řečeno, vynášení 

peněz do zahraničí, a to v kufrech. Kertes byl v r. 2010 odsouzen na osm let vězení pouze za 

vynášení peněz na Kypr a financování SPS a RDB penězi celnice. Celkem podle soudu 

způsobila státu škodu 115 mil. DM, 826 mil. DIN
198

 a okolo 3 mld. USD. Podle soudu 

pracoval podle příkazů S. Miloševiće.
199

 Kertes se stal nepostradatelným článkem v řetězci 

Milošević – Kertes – Zebić
200

 – Šainović
201

, který byl organizovanou skupinou vytvořenou za 
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účelem finančních malverzací a vynášení státních peněz na nestátní účty do bank za 

hranicemi. V hierarchii státu pak zaujal místo vedle Frenkiho a Badži. Nad nimi byli Stanišić 

a hlava státu.
202

               

Arkan jako symbol 

Željko Ražnatović se s přestávkami vracel z bojiště do Srbska, kde vedl své četné obchody. 

Tím, který mu zpočátku vynášel nejvíce, byl prodej klubových rekvizit FKCZ, na něž obdržel 

právo již v době, kdy pro SDB zakládal gardu. Kromě toho založil Arkan množství dalších 

podniků (diskotéky, kasina, směnárny, restaurace, hotel, dopravní společnost, rádio stanici). 

Měl největší firmu na ochranu objektů a lidí pod stejným názvem, jaký nesla jeho jednotka - 

SDG. Všichni kriminálníci a všechny klany mu až do jeho smrti platily část ze zisku. Stejně 

tak finančně podporovali jeho gardu bohaté firmy ze Srbska.
203

 Ražnatović peněžil kořist 

z bojiště a zisky legalizoval ve svých firmách. Usnadnění legalizace nařídil sám Milošević.
204

 

V r. 1996 koupil Arkan fotbalový klub FK Obilić a ukončil své spojení s FKCZ. Dva roky po 

koupi druholigového klubu vyhrál FK Obilić mistrovství SRJ. Arkan, jak měl ve svém zvyku 

už z dřívějších dob, sedával při zápasech svého týmu na lavičce, a rozhodčí tak měli 

dodatečnou motivaci pískat přesně tak, jak se má. 

Aby ho nikdo nemohl označit za režimního člověka, Stanišić chtěl, aby Arkan kandidoval na 

poslance. Jako nezávislý kandidát v Kosovu tak učinil, a získal ve volbách v roce 1992 šest 

křesel. O rok později, po dalších volbách, se do parlamentu nedostal. 

Zato se dostal na titulní stránky všech novin a na televizní obrazovky. K tomu přispěla jeho 

svatba s turbo-folkovou
205

 divou Svetlanou Veličković zvanou Ceca. Svatba těchto dvou 
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srbských ikon 90. let se stala nejsledovanější událostí srbské bulvární scény a režimních 

médií. Událost byla nazývána „svatbou století (desetiletí, milénia)“.
206

 Arkan byl již nějakou 

dobu ikonou
207

 mezi kluky z ulice, kteří byli ochotni i zemřít, aby mohli pocítit něco z jeho 

životní dráhy. Byl nepochybně nejsilnějším podnětem pro vstup mnoha mladých lidí na dráhu 

zločinu v touze podobat se svému idolu.
208

 Svatba těchto dvou lidí symbolizovala spojení 

fenoménů turbofolku, režimních médií a kriminalizované elity.  

Jak je vidět z výše uvedených názorných příkladů (nikoli ojedinělých), struktury 

organizovaného zločinu a státního bezpečnostního aparátu a dalších státních institucí se 

v mezičase událostí na bojištích navzájem proplétali i v každodenním životě v Srbsku. Díky 

sankcím, které měly být namířeny právě na tyto struktury, se rozmohl růst struktur 

organizovaného zločinu, a jednotlivci i státní instituce z toho těžili. Bezpečnostní služba byla 

zapletena do všech sfér zločinu: vraždy novinářů, obchod s kradenými vozidly, drogami, 

pašováni nafty, únosy, zastrašování, aj. Státní špička se účastnila finančních podvodů, 

malverzací, nezákonného nakládání s veřejnými penězi. Arkanovým vstupem do politiky, byť 

jen nakrátko, se terorizmus stal legitimním politickým nástrojem. Policie přestala zcela plnit 

funkci ochránce pořádku a zabředla do korupce. Státní služba naopak posílila, a ukrajovala si 

stále větší podíl moci. 
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INSTITUCIONALIZACE ZLOČINŮ 

Když v létě 1995 bosenští Srbové, během náletů NATO na jejich pozice v okolí Sarajeva, 

přivázali 121 příslušníků modrých přileb ke sloupům veřejného osvětlení jako lidský štít, 

vydal se Jovica Stanišić na Pale, kde sídlil se svým štábem Radovan Karadžić. Po rozhovoru 

s ním vystoupil v televizi a oznámil propuštění všech vojáků.
209

 Zajistil jejich odvoz do 

Bělehradu a letecký transport do Záhřebu. Stanišić tehdy ukázal, jakou má skutečně moc. 

Následně se stal dokonce mediátorem rozhovorů mezi S. Miloševićem a Richardem 

Holbrookem. Tak, jak přímo ovlivnil propuštění zajatců, měl podle generála Zorana 

Mijatoviće, i lví podíl na souhlasu Miloševiće s podepsáním Daytonské dohody. Byl i členem 

jeho doprovodného týmu.
210

 Tehdy v létě, po vystoupení v televizi, to bylo poprvé, co 

veřejnost spatřila jeho obličej.  

Po konci války, na jaře roku 1996 byly SDG a Červené barety (neboli Jednotka) spojeny a 

transformovány do Jednotky pro speciální operace Resortu státní bezpečnosti Ministerstva 

vnitra (JSO RDB MV). Velitelem nové Jednotky se stal Milorad Ulemek Legija, který se 

svým chováním a schopnostmi během akce „Pavouk“ velmi zalíbil jak Simatovićovi, tak 

Stanišićovi. Neméně se jim líbil i způsob výcviku „Super tygrů“. To, co v nové Jednotce 

nesmělo chybět, byly samozřejmě červené barety.
211

 Všechny jednotky, které do té doby byly 

tajné, či oficiálně mimo jakoukoli spojitost s RDB, a podílely se na bojích, které po minulé 

čtyři roky vedla, byly zlegalizovány. Zrovna tak, jako jejich činy během válek. Ne všichni 

příslušníci jednotek (Tygrů, Škorpionů, Baretů, aj.) byli přijati do JSO. Vlastně jen vybraná 

menšina. Mnozí z nich se vrátili ke kriminální dráze, a pokračovali tam, kde přestali. Ve 

vyšetřovací zprávě Srbského Helsinského Výboru je uvedeno, že mnozí z těch, co se nestali 

součástí JSO, byli i nadále využíváni pro ad-hoc operace. Takové osoby si otevřely vlastní 

detektivní nebo bezpečnostní agentury, které RDB využívala pro vymáhání dluhů, získávání 
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finančních prostředků od firem nebo likvidace nežádoucích osob. Zmíněno je i úkolování k 

pašování drog a to ve spojení se jmény Stanišić a Kertes.
212

  

Jovica Stanišić byl odvolán ze své funkce v roce 1998. Přispěly k tomu stále častější neshody 

s Miloševićem ohledně strategie boje v Kosovu, kdy Milošević chtěl otevřenou válku, ne 

skrytou jako v BiH a Chorvatsku. Dalším silným důvodem byly obavy Miry Markovićové, že 

Stanišić má příliš velkou moc, a chtěl by je vystřídat v čele státu.
213

 Milošević tehdy podle, 

Zorana Mijatoviće, poslouchal více svou ženu, než analýzy a prognózy RDB.
214

 Stanišiće 

nahrazuje Rade Marković
215

, který ve své funkci zůstane do začátku roku 2001. Ministr vnitra 

nové demokratické vlády z r. 2001, Dušan Mihajlović, tvrdí, že to kvůli své neschopnosti 

chtěl Marković zlikvidovat novináře Slavka Ćuruviju, opozičníka Vuka Draškoviće a 

prezidentského kandidáta do voleb v r. 2000 Ivana Stamboliće.
216

  

Legija se seznámil se Spasojevićem (Šiptarem) v r. 1996. Seznámila je žena Ulemekova 

„kuma“
217

 Nebojši Djordjeviće, který byl mj. plukovníkem v Arkanově SDG. Šiptar slíbil 

Ulemekovi pomstít smrt jeho „kuma“, a ten mu za to slíbil, že ho kvůli tomu nikdo vyšetřovat 

nebude. Stalo se tak, a Šiptar získal garanci bezpečnosti a beztrestnosti i do budoucna. 

Dokonce byl potom registrován jako člen JSO a získal i služební odznak.
218

 O zisk z obchodů 

s drogami (zabezpečování transportů s heroinem), s kradenými auty, z prostituce, únosů 

bohatých lidí, likvidací rivalů a dalších trestných činností, se Šiptar dělil s Legijou.
219

 K tomu 
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ještě financoval JSO
220

. Příslušníci Zemunského klanu se ještě chlubili, že zabíjeli pro stát.
221

 

Potvrzuje to i Ljubiša Buha Čume, který s Šiptarem začínal v Surčinském klanu.
222

 Milorad 

Bracanović (důstojník RDB pro JSO) a Marković dávali úkoly, zatímco Legija sám vybíral 

vykonavatele. Pro atentát na Draškoviće například vybral Legija Šiptara a Lukoviće. Jindy 

jiné muže. JSO tak postupně odstranila mj. Ćuruviju, Stamboliće, a v r. 2003 i premiéra 

Zorana Djindjiće.
223

 Prolnutí struktur organizovaného zločinu a Služby státní bezpečnosti 

bylo zkompletováno. 

ZÁVĚR 

Organizovaný zločin se začal formovat na začátku 90. let při zániku starého a vzniku nového 

režimu v Srbsku a SRJ. Ten ke svým skrytým cílům potřeboval skryté nástroje, a těmi se staly 

polo-vojenské jednotky. Sám fakt, že nebyly legální, neumožňoval jejich financování 

legálními prostředky ze státní kasy. V souvislosti s tím, musely tyto formace hledat 

alternativní zdroje financování, které nacházely v praktikách organizovaného zločinu.  

Hnacím motorem pro vznik organizovaného zločinu byla v případě Srbska nepochybně válka. 

Nemohli-li si najít polo-vojenské formace vlastní způsob financování, vstupoval do toho stát. 

Jelikož neměl možnost, při svých skrytých cílech, konat v tomto ohledu otevřeně, přistupoval 

i stát k formám organizovaného zločinu, což se ukázalo například na případu celní správy 

nebo pyramidových bank Jugoskandik a Dafiment. Protahování bojů také přinášelo 

příležitosti, které se u krátkých konfliktů nevyskytují. To pak někdy měnilo cíle války 

z výsledků na udržování. Profit, kterého se tím dalo dosáhnout, přiživoval praxe 

organizovaného zločinu na bojištích. Na domácí scéně, byly efektivním katalyzátorem růstu 

organizovaného zločinu úpadek veřejné bezpečnosti z důvodu posílení té státní a sankce, které 

pro obchody struktur organizovaného zločinu znamenaly vítr do plachet.  
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Jelikož se skupiny organizovaného zločinu formovaly převážně na bojištích, byly praktiky, 

kterými sloužily elitám, s tímto prostředím nevyhnutelně spojené. Šířením strachu 

teroristickými metodami, ale mnohdy i samotným zabíjením, prováděly tyto skupiny etnické 

čištění teritorií, o které vládnoucí elity z těch či oněch důvodů stály. V případě Srbska tak, 

polovojenskými jednotkami obsazené teritorium Republiky Srbské Krajiny, posloužilo 

prezidentu Miloševićovi jako páka při vyjednávání s chorvatským prezidentem Tudjmanem o 

dělení BiH. Další praktikou, kterou sloužily tyto skupiny elitám, byla exploatace 

strategických zdrojů (naftová pole, dubové lesy). Výnosy z těchto zdrojů pomáhaly financovat 

(kromě samotných jedinců ve vládní špičce) Státní bezpečnostní službu a další státní instituce. 

V neposlední řadě sloužily skupiny organizovaného zločinu elitám v umlčování či likvidaci 

jejich oponentů a kritiků (Ćuruvija, Dada Vujasinović, Stambolić, aj.).  

Charakter praktik, podle definic z teoretické části této práce, je převážně nakloněn terorismu. 

Skupiny byly tvořeny zpravidla kariérními kriminálníky, ať už v jejich vedeních, nebo 

v řadách vojáků. Jednotky si často zakládaly vlastní formy států se sobě přizpůsobenou 

spravedlností (Arkan ve Slavonii a jeho neposlušnost vůči jiným autoritám, Vosy u Zvorniku 

a jejich neomezená řádění). Na bojišti se sice nezřídka objevovaly formace ziskuchtivých 

falešných patriotů, které ve skutečnosti netíhly k žádné ideologii, ale z těch, které se objevují 

v této práci, a které jsou z hlediska svého fungování významné, jde převážně o ideologicky 

naladěné jednotky (v jejich subjektivním slova smyslu). Fakt, že v jistých fázích války 

upozaďovaly boj před obchodem, nemění podstatu jejich rozhodnutí bojovat. V tomto smyslu 

pomůže nedívat se přímo na některé velitele, ale na většinové jádro organizací.  

Organizovaný zločin utvářel státní vrch, polo-vojenské struktury i instituce jako Státní 

bezpečnost a Správa celnic. Formování organizovaného zločinu bylo výsledkem tlaku všech 

těchto činitelů. Ale rozhodující je aktivita SDB/RDB na poli formování polo-vojenských 

jednotek, ze kterých se pak staly zcela nemaskované mafiánské útvary, jako je vidět 

na případu JSO a Zemunského klanu. Utvářet tyto struktury pomáhali, ač většina nechtěně, i 

sami obyvatelé Srbska, kteří byli mnohdy odkázáni na milost a nemilost sankcím, a tomu co 

jim vláda přichystá do budoucna. 

Spojenými zájmy struktur státní bezpečnosti a organizovaného zločinu bylo zcela zřejmě 

udržováni veřejné bezpečnosti na nízké úrovni, a přiživování nejistoty obyvatelstva. Také 

odstraňování kritiků a oponentů, a v jistých chvílích udržování válečných události v chodu.      
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SUMMARY 

Organized crime began to be formed at the beginning of the 90’s of the 20
th

 century during 

collapse of the former regime and creation of the new one in Serbia and Federal Republic of 

Yugoslavia. To reach its masked aims, the new regime needed masked instruments, which 

were paramilitary formations. The illegalness of the existence of those formations itself was 

making their financing from the state budget on a legal base impossible. In this context, those 

formations were pushed to look for alternative financial sources which they found in 

organized crime practices.   

In case of Serbia, the boost engine for the rise of organized crime was, no doubt, the war. If 

the paramilitary formations were not capable of finding their own source of financing, the 

state got into the matter. For the fact that it could not approach this problem openly, because 

of its masked targets, the state got involved in forms of organized crime as well. That was 

clearly shown on the example of customs authorities as well as on cases of pyramid scheme 

companies Jugoskandik and Dafiment. Prolonging of war events was also bringing 

opportunities which are not present in short conflicts. That was changing the aims of the war 

from results to keeping the fights going on. The profit that was gained by this tactic was 

nourishing organized crime practices on a battlefield. Strengthening of state security at the 

expense of the public security was fastening growth of organized crime on a domestic scene 

just as effectively as sanctions that only supported the businesses of the organized crime 

structures. 

As the organized criminal groups were formed mostly on battlefields, the practices they were 

serving the elites with were necessarily linked to that ambience. They were ethnically 

cleaning territories the elites were interested in by terrorist practices, fear spreading and quite 

often by killing civilians. In case of Serbia, the occupied territory of the Republic of Srpska 

Krajina served Milosevic as a lever through negotiations about partition of Bosnia and 

Herzegovina with Croatian president Tudjman. Another activity that was provided by those 

groups to serve their elites was exploitation of strategic assets like oil fields and oak forests. 

Earnings from these resources were supporting financing (beside the top government 

individuals) of State security agency and other state institutions. These organized criminal 

groups also served their elites through silencing and liquidation of their opponents and critics 

(Curuvija, Dada Vujasinovic, Stambolic, and others), and to break antigovernment protests.         
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The character of practices, according to definitions in the theoretical part of this work, is 

largely of terrorist type. The groups were usually formed by career criminals, as their leaders 

or in between the regular soldiers. Often, the paramilitaries were establishing their own forms 

of para-states with justice systems adapted to their needs (Arkan in Slavonia and his 

disrespect to other authorities, Yellow wasps by Zvornik and their boundless violence). 

Sometimes, groups of profit-seeking quasi-patriots, that were not ideologically motivated for 

real, were appearing on battlefields as well. But the formations mentioned in this paper which 

are significant when it comes to their activities and effectiveness were largely ideologically 

oriented (in their subjective point of view). Occasional preference to postpone the end of 

fights (victory or loss) in change for profit gain does not change their decision to join the war. 

In this matter it helps to focus on major cores of the groups and not their leaders.        

Organized crime has been created by state elite, paramilitaries and state institutions like 

Customs authority and State secret service. Forming of the organized crime is a result of 

pressure of all these factors. But the most effective in this matter was the activity of 

SDB/RDB and their forming of paramilitaries, which later became mafia organizations as the 

case of JSO and Zemun clan proofs. Accomplices in creation of these structures, although 

mostly involuntarily, were citizens of Serbia themselves, who were often left alone to impacts 

of sanctions and to what their government was serving them every other day coming.    

Quite clearly the common interests of the structures of state security and the organized crime, 

was keeping the public security on a low level, and feeding insecurity of the citizens. Getting 

rid of the opponents and critics and keeping the war running was part of their interests as well. 
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Příloha č. 3: Kopie pečetí Jednotky pro zvláštní úkony (JPN), Jednotky pro anti-teroristické 

operace (JATD) a Jednotky pro speciální operace (JSO) 

(obrázek) 

 

 

 

 

 

       

 


