
Univerzita Karlova v Praze 
Fakulta sociálních věd 

 
 
 
 
 
 
 

Bakalářská práce 
 

Americká zahraniční politika  
a konflikt v Kosovu 

 
 
 

Jan Havránek 
 
 

2006 
 
 
 
 
 

Vedoucí práce: PhDr. Francis Raška, PhD. 



 2 

Čestné prohlášení 

Prohlašuji, že jsem tuto práci zpracoval samostatně s použitím uvedených pramenů a literatury. 

 

V Praze, 9. ledna 2006 

 

Jan Havránek 



 3 

Autor této práce děkuje rodičům za podporu při studiu. 



 4 

Obsah 

I. Úvod – Americká zahraniční politika po roce 1989 ..............................................................................5 

1. Cíl a struktura práce..........................................................................................................................5 

2. USA jako globální velmoc ...............................................................................................................8 

II. Od Kosova ke Kosovu..........................................................................................................................12 

1. Bushova administrativa a rozpad Jugoslávie....................................................................................12 

2. „Vánoční varování“ jako politická doktrína pro Kosovo..............................................................14 

3. Kosovo a Daytonská mírová dohoda...............................................................................................16 

4. Kosovo po Daytonu............................................................................................................................17 

5. Holbrookova dohoda, diplomatický tlak a jednání v Rambouillet ...............................................20 

6. Byl v sázce národní zájem USA? .......................................................................................................26 

7. Konfrontace nebo humanitární intervence? ....................................................................................28 

III. Humanitární intervencionismus jako koncepce zahraniční politiky............................................30 

IV. Albánská lobby v USA a její role v kosovském konfliktu .............................................................36 

V. USA, Kosovo a Balkán po roce 1999 .................................................................................................41 

1. Americká politika od ukončení náletů ..............................................................................................41 

2. Administrativa George W. Bushe......................................................................................................43 

3. Význam Balkánu pro Spojené státy na prahu 21. století................................................................44 

VI. Závěr........................................................................................................................................................47 

U.S. Policy Regarding the Kosovo Conflict – Summary ......................................................................50 

Seznam použitých zkratek..........................................................................................................................52 

Seznam použitých zdrojů ...........................................................................................................................53 

Mapová příloha.............................................................................................................................................57 



 5 

I. Úvod – Americká zahraniční politika po roce 1989 

Události v Kosovu stály na pozadí rozpadu socialistické Jugoslávie a v průběhu devadesátých 

let ovlivňovaly postoje jednotlivých aktérů zapojených do tohoto složitého procesu (především 

Srbska, Spojených států amerických a Evropské unie). Angažovanost americké diplomacie 

v kosovské otázce na přelomu let 1998 a 1999 pak přinesla zásadní obrat v dosavadním průběhu 

konfliktu a vyústila v intervenci Severoatlantické aliance a nastolení mezinárodní správy v Kosovu.1  

Po válce v Bosně a Hercegovině znamenal kosovský konflikt pokračování politiky 

humanitární intervence2 jako nástroje pro ospravedlnění ozbrojeného zásahu vůči určitému státu a 

zároveň pro porušování stávajících mezinárodních norem. Kosovská krize, podobně jako válka 

v Bosně a Hercegovině, otestovala také pevnost transatlantické vazby a odhalila rozdílné postoje 

USA a Evropy. Americký postup v průběhu kosovského konfliktu jednoznačně potvrdil vedoucí roli 

USA z hlediska světové i regionální bezpečnosti a politiky.  

Úvodní kapitola předkládané bakalářské práce se proto věnuje principům zahraniční politiky 

Spojených států amerických v devadesátých letech a zasazuje jejich politiku do kontextu válek na 

Balkáně a kosovského konfliktu. Kapitola na následujících řádcích také zdůvodňuje cíl práce, uvádí 

základní hypotézy a popisuje její strukturu. 

1. Cíl a struktura práce 

Hlavním cílem práce je zdůraznit, jaké faktory, pohnutky a okamžiky vedly Spojené státy 

k angažování se v kosovském konfliktu. V jednotlivých kapitolách se pokusím odpovědět na otázku, 

                                                 
1 O Kosovu se velmi často, zejména v médiích, hovoří jako o „mezinárodním protektorátu“, což je nepřesné označení. 
Protektorátem rozumíme stav, kdy „stát odevzdá správu svých zahraničních záležitostí jinému státu. Formálně se jedná o 
stav, kdy jeden stát přijímá ochranu nad státem druhým (fakticky se zpravidla jedná o hrozbu a nátlakem vnucenou 
nadvládu).“ (Dle Žaloudek, Karel. 1999. Enycklopedie politiky. Praha: Libri, s. 370.) 
2 „Humanitární intervencí“ se nejčastěji rozumí ozbrojená intervence vedená do konkrétního státu, bez jeho svolení, 
s cílem zastavit humanitární katastrofu zapříčiněnou zejména závažným a rozsáhlým porušování základních lidských práv. 
Tato definice byla přijata na semináři NATO v Scheveningenu, který na toto téma proběhl v listopadu 1999. Základní 
aspekty této definice se vztahují k lidským právům a (státní) suverenitě. Dle „Humanitarian Intervention: Definitions and 
Criteria“. CSS Strategic Briefing Papers, 2000 (June), vol. 3, Part I. Zdroj: 
http://www.vuw.ac.nz/css/docs/briefing_papers/Humani.html. Viz také kapitola III této práce. 
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jaká byla motivace Spojených států zapojit se do konfliktu na evropské periferii a převzít 

zodpovědnost za vývoj situace v daném regionu. Dalším záměrem je přiblížit americké vnímání 

kosovské problematiky a ukázat, jakými faktory americký přístup ovlivňován. Z hlediska zahraniční 

politiky USA je též velmi důležitá otázka, zda byl přístup USA ke kosovské otázce z amerického 

pohledu ryze koncepční nebo zda angažovanost USA na Balkáně měla spíše idealistický či 

ideologický náboj, který naopak koncepčnost zahraniční politice ubíral – jak by se mohlo zdát při 

pohledu na vývoj amerického přístupu k situaci na Balkáně (nejen v Kosovu). 

Práce se nebude zabývat podrobným popisem vnitropolitického vývoje v Srbsku. Stranou této 

práce rovněž zůstane popis průběhu letecké kampaně NATO, mezinárodní reakce na tuto kampaň, 

stejně jako charakteristika fungování mezinárodního protektorátu v Kosovu. Rovněž analýza 

mezinárodních vztahů v souvislosti s kosovskou krizí a analýza vztahů mezi členskými zeměmi NATO 

zůstává mimo rozsah této práce, stejně jako detailní rozbor jednotlivých plánů Kontaktní skupiny a 

amerického velvyslance Christophera Hilla na řešení kosovské otázky. Také v případě jednání 

v Rambouillet3 se tato práce omezuje na hlavní cíle americké zahraniční politiky, a nikoliv na detaily 

projednávané dohody. 

Stěžejní část této práce nahlíží na americkou politiku ve vztahu ke kosovskému konfliktu od 

rozpadu Jugoslávie až do zásahu NATO v roce 1999. První kapitola nazvaná „Od Kosova ke 

Kosovu“ popisuje, jakým způsobem se USA stavěly k situaci v Kosovu v průběhu devadesátých let. 

Charakteristikou tohoto období je možné vysledovat, nakolik byl vztah Washingtonu k Srbsku a 

Slobodanu Miloševićovi proměnlivý a jaké události nakonec vedly k ozbrojené konfrontaci se srbským 

režimem. Souběžně se tato kapitola zabývá motivací USA zapojit se do konfliktu v Kosovu. Alberto 

Coll4 v této souvislosti uvádí, že administrativě prezidenta Billa Clintona se podařilo přimět Kongres 

k podpoře humanitárních intervencí na Balkáně zejména proto, že hlavním argumentem bylo zvýšení 

                                                 
3 Francouzské město na předměstí Paříže hostilo na svém zámku v únoru a březnu 1999 mezinárodní jednání za účasti 
států NATO, Srbska a představitelů kosovských Albánců s cílem obnovit kosovskou autonomii, dosáhnout stažení 
jugoslávských bezpečnostních sil z Kosova a vysláním mezinárodních vojenských sil NATO do Kosova. Krátce po 
odmítnutí Bělehradu podepsat dohodu NATO zahájilo leteckou kampaň „Allied Force“. 
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vlivu USA v Evropě a v NATO, v době posilující identity Evropské unie, stejně jako zastavení 

masakrů a porušování lidských práv v Kosovu. Z tohoto důvodu také intervence imponovala řadě 

internacionalistů různého politického vyznání. Třetí kapitola této práce podrobněji představuje diskurs 

panující ohledně politiky humanitárních intervencí v kontextu kosovské války a ukazuje, jak 

„humanitární rétorika“ zásah v Kosovu ospravedlňovala. 

Poslední kapitola pak hodnotí vývoj americké zahraniční politiky na Balkáně a v Kosovu po 

roce 1999. Především kosovská zkušenost, umocněná neevropskými prioritami americké zahraniční 

politiky (Blízký východ) vedla k celkovému přehodnocení americké politiky na Balkáně. Tento rozdíl 

byl již zcela zřejmý v době nepokojů v Makedonii v létě 2001 a pokračoval postupným stahováním 

amerických jednotek z Balkánu po roce 2002. Tento posun v americké zahraniční politice vůči 

Balkánu na začátku 21. století rovněž vyvolává otázku, zda a nakolik je tento region pro Spojené státy 

strategicky významný, či zda Balkán nestojí náhodou zcela na okraji zájmů USA. Z období po roce 

1999 bakalářská práce zdůrazňuje rozdíly v zahraniční politice Clintonovy administrativy a 

republikánské administrativy George W. Bushe. Otázka mezinárodních jednání o statusu Kosova a 

americká role v těchto jednáních nemůže být hodnocena pro neexistující časový odstup od těchto 

událostí. 

V české odborné literatuře je téma války v Kosovu zpracováno minimálně.5 Při psaní této 

práce proto bylo použito výhradně zahraničních zdrojů. Z primárních pramenů jsou to především 

projevy Billa Clintona a Madeleine Albrightové a oficiální vyjádření představitelů Severoatlantické 

aliance. Významným vodítkem při zpracování práce byly publikace a články (převážně) amerických 

autorů, které analyzují roli Spojených států ve světě po studené válce. Z tohoto důvodu se 

v kapitolách, které se zabývají koncepcí zahraniční politiky USA, objevuje v závorkách také původní 

terminologie (např. „Wilsonianism“), která v češtině nemá běžně rozšířené ekvivalenty. V několika 

                                                                                                                                                                
4 Coll 2001:128. 
5 Nejnověji např.: Tejchman, Miroslav. 2005. „20 Třetí Jugoslávie.“ In Dějiny Srbska. Pelikán, Jan, (ed.), s. 521-553. Praha: 
Nakladatelství Lidové noviny; Rychlík, Jan. 2003. Dějiny Makedonie, s. 245-272. Praha: Nakladatelství Lidové noviny. 
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případech jsou v textu uvedeny také původní cizojazyčné citáty. Odkazy na citace se stránkováním 

jsou uvedeny v poznámkách po čarou, úplný bibliografický seznam pak na konci práce. 

2. USA jako globální velmoc 

Role Spojených států amerických ve světě od konce studené války nemá v moderní historii 

obdoby. Spolu se Sovětským svazem se rozpadl bipolární velmocenský systém, z něhož Spojené 

státy vyšly jako jediná světová mocnost, 6 která nemá svého vyzývatele.7   Charles Krauthammer 

proto v souvislosti s jedinečným postavením USA po studené válce hovoří o „unipolárním 

momentu“.8 John Ikenberry soudí, že úpadek soupeřících ideologií a ekonomické problémy dalších 

velkých států ještě přidaly na rozsahu a převaze americké moci.9  

Konflikty na Balkáně znamenaly pro USA další z geopolitických změn v Evropě. Po celou 

dobu studené války Spojené státy usilovaly o jednotu Jugoslávie a rovnováhu sil na Balkánském 

poloostrově. Cílem americké politiky po druhé světové válce bylo zabránit expanzi sovětského vlivu 

na Balkán a do Středomoří. Jugoslávie byla pěšákem na šachovnici vlivu mezi Moskvou a 

Washingtonem. 10  Z tohoto hlediska strategický význam Jugoslávie po studené válce oslabil. V 

těsném sousedství západní Evropy se vytvořila nová „válečná linie“11 a Balkán se tak stal hlavním 

dějiště americké angažovanosti v Evropě. Podle Larabeeho to byl právě Balkán, kde Spojené státy 

testovaly nové vojenské a bezpečnostní mechanismy,  které se staly základem mezinárodního 

bezpečnostního systému po studené válce. 12  

                                                 
6 Wohlforth 1999:5. 
7 Joffe 1997: 13; Krauthammer 1991:23. 
8 Krauthammer 1991. 
9 Ikenberry 2000:95. 
10 Larrabee 1997:277, 279. 
11 Larrabee 1997:276. 
12 Larrabee 1997:276. 
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Do roku 1995 bylo hlavním předmětem amerického zájmu na Balkáně ukončení války 

v Bosně a Hercegovině. Po podepsání Daytonské mírové dohody 13  se USA zaměřily na 

vnitropolitické otázky Srbska, zejména na otázku lidských a politických práv v Kosovu. Důvodů pro 

angažování se v kosovském konfliktu bylo několik. Tím nejčastěji uváděným principem je politika 

humanitárních intervencí, která podle některých autorů má v amerických dějinách svou ideologickou 

tradici. 

James Kurth 14  se domnívá, že politika USA v devadesátých letech vycházela z tradiční 

americké ideologie liberální demokracie a volného trhu. Nejvýznamnějšími protagonisty tohoto tzv. 

„liberálního internacionalismu“ (liberal internationalism) byli prezidenti Woodrow Wilson a Franklin 

Roosevelt. Clintonova administrativa dle Kurtha na tuto tradici navázala a kladla zvláštní důraz na 

lidská práva a otevřenou společnost. Proto Kurth používá termín „liberální globalismus“ (liberal 

globalism), jehož zastánci byli právě prezident Bill Clinton, viceprezident Al Gore nebo také 

ministryně zahraničních věcí Madeleine Albrightová.  

Tato „nová ideologie“ (new ideology) se pak v reálu promítla do vojenských intervencích USA 

vedených z humanitárních a/nebo bezpečnostních důvodů. 15  Nejvýraznější „humanitární 

intervencí“ byl pak podle Kurtha právě konflikt v Kosovu.16 Globální aspirace USA se podle Kurtha 

projevily i ve snaze využívat mezinárodní organizace jako platformy pro realizaci globálních cílů 

americké politiky. 17  Avšak schopnost samotného mezinárodního společenství (OSN) zasáhnout 

v případech humanitárního bezpráví se ukázala být na USA závislá. A tak nakonec americká globální 

převaha po studené válce ve svém důsledku znamenala, že USA musely hrát vedoucí úlohu při 

                                                 
13 Daytonská mírová dohoda dojednaná v americkém Daytonu (stát Ohio) a podepsaná v prosinci 1995 v Paříži ukončila 
čtyřletý konflikt v Bosně a Hercegovině. V rámci daytonských jednání byla Svazová republika Jugoslávie uznána ve svých 
stávajících hranicích, tj. včetně Kosova. 
14 Kurth 2001:68-77. 
15 Konkrétně se jednalo o intervence na Haiti (1993), v Somálsku (1992) a v Bosně a Hercegovině (1994/95). Dle Coll 
2001:126. 
16 Kurth 2001:68. 
17 Kurth 2001:68.. 
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humanitárních intervencích a vynucování mezinárodních norem pro řízení státu. Všechny tyto 

důsledky se naplno projevily právě při konfliktu v Kosovu.18  

Rovněž Alberto Coll poukazuje na wilsonovskou tradici zahraniční politiky Clintonovy 

administrativy. „Wilsonianismus“ (Wilsonianism) se podle citovaného autora je charakterizován 

význačností, universalismem a mesiášstvím. Toto mesiášství se podle Colla projevuje v přesvědčení, 

že historickým posláním Ameriky je propagovat liberální hodnoty, a to nejen zářným příkladem, ale 

také „ráznou akcí“.19 Role světového hegemona zároveň postavila USA do opačného světla – stále 

častěji bylo na Spojené státy nahlíženo jako na světového „tyrana“. 20  Humanitární intervence 

znamenala totiž vážnou hrozbu tradičnímu konceptu státní suverenity, a většina oponentů války 

v Kosovu viděla v zásahu americkou snahu vnutit zásady liberálního globalismu.21 

Kromě regionálního kontextu (stabilita Balkánu a ochrana míru v Bosně a Hercegovině), 

který bezpochyby sehrál nejdůležitější roli při formulování americké politiky v Kosovu, se někteří 

autoři snaží zasadit vztah USA k Srbsku také do globálního rámce americké zahraniční politiky. 

Hans Binnendijk ve své klasifikaci mezinárodních aktérů22 staví proti sobě na jedné straně Spojené 

státy jako demokratický stát s rozvinutou tržní ekonomikou a na druhé straně Srbsko jako 

„darebácký stát“ (rogue state), který odmítá ekonomické, politické a kulturní aspekty globalizace. 

(Kurth definoval darebné státy jako „antitezi“ k americkému globálnímu liberalismu.)23 Srbsko mělo 

být pro svou nacionalistickou identitu, autoritářský režim, plánované hospodářství a antiamerickou 

rétoriku jedním z těchto darebných států (společně s Íránem, Irákem, Severní Koreou, Libyí či 

Sýrií). 24  Cílem obranné politiky USA v novém mezinárodním systému pak je, podobně jako 

v minulosti, snaha zamezit aktivitám těchto států.25 Zásah NATO v Kosovu byl zkouškou takovéto 

politiky. V případě, že by se Srbsko vzdalo pár dní po zahájení náletů, jak Clintonova administrativa 

                                                 
18 Dle Ikenberry 2000:85, 95. 
19 Coll 2001:125 
20 Ikenberry 2000:85. 
21 Kurth 2001:72. 
22 Binnendijk 1999:10-11. 
23 Kurth: 2001: 68 
24 Tamtéž:69 
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předpokládala, býval by se potvrdil předpoklad, že podobné nátlakové metody by budoucnu 

zafungovaly i v případě dalších darebných států na Blízkém východě. 26  Jiní autoři spatřují  

v americkém vymezování se vůči „darebáckýmým státům“ přenesení tradiční politiky zadržování 

(containment) z dob studené války do nových reálií. 27  S touto problematikou rovněž úzce souvisí 

otázka, na jakém základě si Spojené státy vybíraly své „nepřátele“ (postoj USA k Miloševićovu 

režimu byl proměnlivý – zatímco v době uzavření Daytonské mírové dohody byl Slobodan 

Milošević pro USA klíčovým, ba nepostradatelným partnerem pro mírová jednání, o několik měsíců 

později byl trnem v oku americké administrativy. 

Podle Samuela Huntingtona je pro porozumění americké zahraniční politice důležité zaměřit 

se nikoliv na studium zahraničně politických zájmů USA ve světě, ale na roli ekonomických a 

„etnických zájmů“ na americké domácí politické scéně.28 Huntington hodnotí rostoucí vliv etnických 

skupin ve Spojených státech na formování americké zahraniční politiky jako důsledek imigrace 80. a 

90. let do USA a také jako důsledek propagace kulturní různorodosti Spojených států ze strany 

Clintonovy administrativy. 29  V tomto kontextu se čtvrtá kapitola této práce věnuje základní 

charakteristice aktivit30  albánské komunity ve Spojených státech a hodnotí jejich možný vliv na 

formování americké politiky vůči Kosovu. 

                                                                                                                                                                
25 Tamtéž. 
26 Kurth 2001:83. 
27 Dle Kurth 2001:69. 
28 Huntington 1997:42. 
29 Huntington 1997:34-36. 
30  Např. aktivity zaměřené na ovlivňování veřejného mínění (demonstrace, mediální výstupy) a lobbování za účelem 
prosadit kosovskou otázku na agendu Kongresu a také shánění prostředků na financování aktivit kosovských Albánců 
v Kosovu i zahraničí. 
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II. Od Kosova ke Kosovu 

1. Bushova administrativa a rozpad Jugoslávie 

Jugoslávská krize na počátku 90. let 20. století zastihla administrativu George Bushe 

uprostřed války v Iráku. Vyšší prioritu v té době mělo také dění v nestabilním Sovětském svazu a 

otázka sjednocení Německa. I přes varování CIA o hrozícím rozpadu Jugoslávie nezaměřil 

Washington na Jugoslávii tolik pozornosti, kolik by si jistě zasluhovala. Důsledek tohoto přístupu se 

následně projevoval v setrvávání Spojených států na zachování jednoty Jugoslávie i dávno po jejím 

faktickém rozpadu.31 

Utváření americké zahraniční politiky vůči konfliktům v Jugoslávii bylo značně odtržené od 

reality i díky nové vznikající geopolitické situaci. Na počátku konfliktu se američtí diplomaté vyhýbali 

nacionalistickým lídrům z řad Srbů, Chorvatů a Slovinců, zejména kvůli jejich rétorice. Ačkoliv se 

nacionalisté brzy stali klíčovými hráči prakticky ve všech státech rozpadající se Jugoslávie, jejich 

aktivity se staly předmětem podezření ze strany Američanů. 32  Americký velvyslanec v Jugoslávii 

Warren Zimmerman se s chorvatským předákem Franjou Tuñmanem setkal teprve v květnu 1990 po 

Tuñmanově vítězství ve volbách.33 

Americká diplomacie rovněž neměla žádné vazby na představitele srbských separatistů 

v Chorvatsku. Vztahy s Slobodanem Miloševićem navíc byly na bodu mrazu kvůli všeobecné kritice 

Miloševićovy politiky v Kosovu ze strany americké veřejnosti. Zejména americký Kongres zaujal 

k událostem v Kosovu daleko razantnější stanovisko než samotná administrativa.34 Velký mediální 

ohlas měla především cesta tří republikánských senátorů do Jugoslávie a do Kosova v srpnu 1990, 

                                                 
31 Larrabee 1997:280. 
32 Touval 2002:23. 
33 Tamtéž:24. 
34 Touval 2002:24. 
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která byla albánskou lobby v USA oslavovaná jako úspěch její dosavadní politiky.35 Podle bývalého 

velvyslance v Jugoslávii Warrena Zimmermanna však podpora Kongresu albánským, chorvatským i 

slovinským požadavkům spíše komplikovala celou situaci a znemožňovala přijetí jednotné strategie 

vůči rozpadající se Jugoslávii. 36  Na jednu stranu tak USA (slovy Zimmermana) podporovaly 

„demokracii, dialog, lidská práva, reformu trhu a jednotu Jugoslávie“, na druhé straně se však stavěly 

proti použití (jugoslávské) ozbrojené síly k urovnání politických neshod.37 

Hlavní příčinou neshod mezi Spojenými státy a Slobodanem Miloševićem měl být podle 

některých tvrzení právě tento výrok, který Milošević interpretoval jako volnou ruku k použití síly za 

účelem zachování jednoty země.38 Miloševićova politika v Kosovu byla také jednou z příčin, proč 

Spojené státy postupně opustily pozici, která hájila jednotu jugoslávské federace, jednu z hlavních 

strategických priorit USA v Evropě za studené války.  

Spojené státy (a v Evropě třeba Německo) interpretovaly konflikt v Jugoslávii jako boj 

demokracie proti totalitarismu. V něm figuroval Milošević jako poslední bašta komunismu a 

požadavek na sebeurčení ze strany Slovinců, Chorvatů a bosenských Muslimů byl chápán jako boj za 

demokracii proti srbské dominanci. 39  (Tuto interpretaci přejal Západ od Slovinců, Chorvatů, 

Muslimů i kosovských Albánců.) Americká podpora demokratizačnímu procesu se kromě kritiky 

Miloševićova postupu v Kosovu projevila také uvalením hospodářských sankcí na Jugoslávii, které 

měly být nástrojem na ovlivňování politiky Bělehradu v Kosovu.40 Dodatek k zákonu o zahraniční 

pomoci přijatý v listopadu 1990 americkým Kongresem zakazoval půjčky a úvěry takové zemi, v níž 

                                                 
35 Cesta byla iniciativou předsedy Albanian American Civic League (AACL), bývalého kongresmena Joe DioGuardiho (viz 
také kapitola o Albánské lobby). V čele delegace stál kansaský senátor Robert Dole, doprovázený Alfonsem D’Amotem, 
senátorem za stát New York, a  Donem Nicklesem, senátorem za stát Oklahoma. Především proalbánské zdroje se 
v kritice srbských postupů v Kosovu opírají o aktivity delegace v průběhu této návštěvy. Srov. např.: 
http://www.aacl.com/cloyes-response_to_hague_tribunal.html. 
36 Touval 2002:25. 
37 Touval 2002:27. 
38 Tamtéž:27-28. 
39 Kaldor 2003:33. 
40 Touval 2002:25. 
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neproběhly spravedlivé a svobodné volby a která se podílí na systematickém zneužívání lidských 

práv.41 

2. „Vánoční varování“ jako politická doktrína pro Kosovo 

Zatímco k válce v Bosně a Hercegovině se Bushova administrativa postavila poněkud 

rezervovaně, v případě Kosova tomu bylo jinak. Ministr zahraničí James Baker o Bosně a 

Hercegovině prohlásil, že Spojené státy nemají v konfliktu přímý zájem.42 Pokud by však boje měly 

propuknout i v Kosovu, znamenalo by to z pohledu USA úplný rozpad Jugoslávie, který si Spojené 

státy nepřály. Konflikt na exponovaném Kosovu mohl v představách americké administrativy 

destabilizovat také okolní státy, Bulharsko i Turecko. V těchto obavách vydal v prosinci 1992 

prezident George Bush prohlášení, které adresoval Slobodanu Miloševićovi: pokud propukne 

konflikt vyvolaný srbskou stranou, budou Spojené státy připraveny použít proti Srbům vojenskou 

sílu v Kosovu i ve vlastním Srbsku.43 Tento postoj Washingtonu vešel ve známost jako „vánoční 

varování“ (Christmas Warning) a později jej zopakoval i prezident Bill Clinton po nástupu do funkce.44  

Přestože „vánoční varování“ představovalo hrozbu svou důraznější rétorikou, postrádalo 

potřebnou věrohodnost.45 Prezidentu Bushovi zbývalo do konce mandátu jen několik týdnů, a také 

se jednalo o jednostranné varování, které nebylo podpořeno podobným krokem ze strany 

Evropanů. 46  V souvislosti s váhavým postojem USA intervenovat v Chorvatsku se navíc zdálo 

nepravděpodobné, že by se Spojené státy uchýlily k jednostranné akci v Srbsku. 47  A to i přes 

Bushovo uvedené prohlášení z 27. prosince, že Spojené státy nedopustí, aby se Kosovo stalo druhou 

Bosnou.48 Celkově vzato, Spojeným státům ani Evropanům se až do roku 1998 nepodařilo přimět 

                                                 
41 Tamtéž. 
42 Baker se proslavil svým výrokem: „We don’t have a dog in that fight.“ Dle Gellman 1999. 
43 Nation 2004:226. 
44 O’Neill 2002:23. Jen v prvním roce vlády administrativy Billa Clintona nechal ministr zahraniční Warren Christopher 
toto varování Miloševićovi zopakovat hned dvakrát, v únoru a v červenci r. 1993. Dle Gellman 1999. 
45 Larrabee 1997:282. 
46 Larrabee 1997:282. 
47 Nation 2004:226. 
48 Clark 2000:89. 
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diplomatickým tlakem Bělehrad, aby změnil svou politiku vůči Kosovu.49 „Vánoční varování“ se tak 

stalo základem politiky USA vůči Kosovu po většinu devadesátých let. Neurčitost americké politiky 

charakterizoval americký novinář Barton Gellman jako „nespecifickou hrozbu nespecifické určitosti, 

s cílem zamezit nespecifikovaným aktům eskalace ze strany Srbska.“50 

V průběhu roku 1992 stále více zaznívaly ve Washington hlasy volající po vojenské 

intervenci na Balkáně. Jak v liberálních kruzích (z humanitárních pohnutek) nebo přímo 

v republikánském táboře (senátor Richard Lugar a Robert Dole) převládal názor, že jedině NATO 

by mohlo efektivně zabránit srbské agresi v Kosovu.51 Clintonova administrativa zaujala vůči dění 

v Jugoslávii daleko tvrdší postoj než administrativa George Bushe staršího. Již v průběhu 

prezidentské kampaně Clinton kritizoval Bushe za to, že nedělá více pro Muslimy v Bosně.52 Avšak 

po nástupu do úřadu byl Clinton konfrontován stejnými omezeními a vnitropolitickými tlaky jako 

jeho předchůdce. Podobně jako George Bush nehodlal riskovat nasazení pozemních jednotek na 

Balkáně. 53  Kosovská otázka nebyla prioritou, tou pro Clintonovu administrativu zůstalo dění 

v Bosně a Hercegovině.  

Od začátku roku 1994 si strategie Spojených států také kladla za cíl odradit Miloševiće od 

jeho plánů vytvořit tzv. Velké Srbsko54 a zamezit tak rozdělení Bosny a Hercegoviny.55 USA se řídily 

závěry Badinterovy arbitrážní komise56, a odlišovaly mezinárodně uznané nástupnické státy či státy, 

které mohly být mezinárodně uznány, od Kosova, jehož žádostí o uznání se Badinterova komise ani 

nezabývala. USA šlo přirozeně (stejně jako většině jiných států) o zachování stávajících státních 

hranic. O změnu srbské politiky v Kosovu pak USA usilovaly především prostřednictvím 

ekonomických sankcí a zbrojního embarga na Jugoslávii. 

                                                 
49 Tamtéž. 
50 Gellman 1999. 
51 Carpenter 1992. 
52 Bagby 1999:386. 
53 Mertus 2001, Larrabee 1997:282. 
54 Tj. sjednocení všech území bývalé Jugoslávie obývaného Srby. 
55 Nation 2004:193. 
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3. Kosovo a Daytonská mírová dohoda 

Uzavření Daytonské mírové dohody 21. listopadu 1995 na americké základně u města 

Dayton ve státě Ohio je všeobecně hodnoceno jako úspěch americké zahraniční politiky. Zároveň se 

však poukazuje na neschopnost Západu zasadit mír v Bosně a Hercegovině do širšího, 

celobalkánského rámce, a to především ve vztahu k situaci v Kosovu.57  

O tento přístup se usilovalo již na začátku 90. let na mezinárodní Konferenci o Jugoslávii 

zřízené ministry zahraničních věcí států Evropského společenství. Kosovská otázka se nepřímo 

objevila v říjnu 1991 v návrhu předsedy konference, lorda Carringtona, který předpokládal celkovou 

reorganizaci Jugoslávie jako „volného uskupení nebo aliance suverénních nebo nezávislých států“. 

Carringtonův plán rovněž předpokládal „zvláštní status“ pro oblasti, kde menšinové národnostní a 

etnické skupiny tvořily většinu obyvatelstva. 58  To pochopitelně nebylo akceptovatelné pro 

Miloševićovy centralistické záměry.  

Daytonská mírová jednání se otázce Kosova nevěnovala. Někteří analytici nedokázali 

přijmout fakt, že kosovská otázka nebyla do daytonských jednání vůbec zahrnuta59, jiní přiznávají, že 

téma Kosova by jednání velmi zkomplikovalo, a dohoda by nemusela být vůbec uzavřena.60 

Kosovští Albánci byli přístupem USA zklamáni. Negativně vnímali hlavně skutečnost, že 

výměnou za souhlas se zachováním celistvosti Bosny a Hercegoviny získal Milošević příslib 

mezinárodního uznání Svazové republiky Jugoslávie (SRJ) v existujících hranicích, tj. včetně Kosova. 

Politika Spojených států vůči Miloševićovi také znamenala z pohledu kosovských Albánců 

schvalování jeho postupu v Kosovu.61 Politické reprezentaci kosovských Albánců Dayton rovněž 

                                                                                                                                                                
56 Komise byla zřízená mírovou konferencí ES/EU o Jugoslávii. O názorech (opinions) arbitrážní komise týkajících se 
rozpadu Jugoslávie a hraničních sporů – viz European Journal of International Law: 
http://www.ejil.org/journal/Vol3/No1/art12-02.html#TopOfPage. 
57 Srov. např. Nation 2004:223, Campbell 1999:153. Velmi kriticky se proti angažmá Spojených států na Balkáně vymezuje 
například CATO Institute. Srovn. např. CATO Handbook for Congress 2003: 531. Zdroj 
http://www.cato.org/pubs/handbook/hb108/hb108-52.pdf. 
58 Tindemans (ed.) 1996: 44. 
59 Nambiar 2000:262. 
60 Campbell 1999:153. 
61 Srov. např. Campbell 1999:154; Demjaha 2000:34. 
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ukázal, že pozornost Západu si získají masakry civilního obyvatelstva a vlny uprchlíků spíše než 

neozbrojená rezistence, praktikovaná v průběhu první poloviny devadesátých let Demokratickým 

svazem Kosova Ibrahima Rugovy. Napříště se kosovští extremisté zaměřili na takovou eskalaci 

konfliktu, která by do sporu s Bělehradem zaangažovala NATO. 

Z hlediska Spojených států bylo zahrnutí Kosova do agendy konference nerealistické. 

Richard Holbrooke, hlavní vyjednavač, trval na tom, že jediným bodem jednání bude mírové řešení 

situace v Bosně a Hercegovině.62 Později ve svých memoárech uvedl, že v průběhu daytonských 

jednání vyvíjel na Miloševiće nátlak, aby kosovskou autonomii obnovil.63 Mír v Bosně a Hercegovině 

byl však natolik křehký, že si Spojené státy nemohly dovolit ztratit Miloševićovu podporu pro 

mírový plán zahrnutím kosovské otázky do balíku jednání. Slovy Holbrooka: „Před dlouho 

obávanou krizí jsme neuhýbali, pouze jsme ji odložili.“64 

4. Kosovo po Daytonu 

V roce 1997 se Clintonova administrativa stále ještě zaměřovala na získání Miloševiće pro 

implementaci Daytonské mírové dohody (zejména ve vztahu k radikálním politickým představitelům 

v bosenské Republice Srbské).65 Angažmá Spojených států a NATO v regionu narůstalo s počtem 

akcí Osvobozenecké armády Kosova (UÇK) a reakcí srbských policejních složek na jednotlivé útoky 

UÇK. Osvobozenecká armáda Kosova od roku 1997 dala najevo své ambice stát se hlavní 

politickou sílou, která svého cíle – odtržení Kosova od Srbska – chtěla dosáhnout násilnými akcemi, 

zaměřenými zejména proti srbským policejním složkám.  

Kosovská otázka měla v zahraničněpolitické agendě druhé Clintonovy administrativy 

prominentní postavení, a to i zásluhou ministryně zahraniční Madeleine Albrightové. Ta již dříve 

jako velvyslankyně USA při OSN usilovala o důraznější přístup USA k bosenské otázce.  Sama se 

                                                 
62 O’Neill 2002:22. 
63 Campbell 1999:153. 
64 Dle Holbrooke in Campbell 1999:154. 
65 Nation 2004:228.  
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v interview pro Washington Post vyznala, že „cítila, že je se stále čas něco udělat [s kosovským 

problémem a předejít tak opakování situace z Bosny a Hercegoviny]. 66  Od března 1998 se 

Albrightová soustřeďovala na kosovskou otázku ve svých vystoupeních na domácí i zahraniční půdě 

(viz např. vystoupení Madeleine Albrightové na jednání Kontaktní skupiny v Římě v březnu 1998).67 

Ikenberry soudí, že se M. Albrightová v roce 1998 ve svých projevech snažila vyvolat širší debatu o 

řešení kosovského problému. 68  V Pentagonu se výroky Albrightové nesetkaly s nadšením kvůli 

obavám, aby Spojené státy nezašly ve svých hrozbách příliš daleko. Obdobně se obávali i v Bílém 

domě, aby Clinton neslíbil více, než byl připraven učinit. 69  Zenko ve své studii zdůrazňuje, že 

přímočará, konfrontační politika Madeleine Albrightové kontrastovala s postupem ministra obrany 

USA Williama Cohena, který se domníval, že vojenský zásah USA v Kosovu by mohl ohrozit 

financování mise v Bosně a Hercegovině. Zároveň po bosenské zkušenosti nechtěl riskovat nasazení 

vojáků do pole a také kladl důraz na neutralitu NATO, aby nevystupovalo jako „letectvo UÇK“.70 

Situace v Kosovu se vyhrotila v únoru 1998. Robert Gelbard, Clintonův zvláštní zmocněnec 

pro implementaci Daytonské mírové dohody, při své návštěvě Kosova 23. února 1998 označil UÇK 

za „bezesporu teroristickou organizací“ a její aktivity odsoudil. Tento výrok byl Miloševićem údajně 

interpretován jako souhlas k zakročení proti UÇK.71   

V reakci na smrt dvou srbských policistů z 28. února 1998, kteří padli ve střetu policejní 

hlídky s hlídkami UÇK, sáhl Bělehrad k brutálním represáliím (samotná akce proti UÇK se rozběhla 

již dříve). 5. března 1998 odsoudil Gelbard „přehnanou reakci“ srbské policie a zopakoval v březnu 

hrozbu použití síly proti Srbsku (v létě tohoto roku pak NATO pořádalo pravidelná cvičení 

v Albánii a Makedonii v rámci programu Partnerství pro mír, které měly demonstrativní účel).72 

Kontaktní skupina složená ze Spojených států, Velké Británie, Francie, Německa, Itálie a Ruska 

                                                 
66 Gellman 1999. 
67 Tamtéž. 
68 Ikenberry 2000:89. 
69 Gellman 1999. 
70 Zenko 2001:5. 
71  Judah 2000:138 in Crawford 2001:506. Také M. Albrightová odsoudila guerillové akce namířené „proti Srbům i 
Albáncům“ ve svém prohlášení z března 1998. (Tamtéž.) 
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usilovala ve svých prohlášeních, podobně jako NATO, o izolaci a odsouzení teroristů a snažila se 

zprostředkovat dialog mezi Bělehradem a kosovskými Albánci. 73  Po rezoluci RB OSN č. 1160 

z konce března 1998, která uvalila zbrojní embargo na Jugoslávii, nechal prezident Clinton zmrazit 

jugoslávská aktiva v USA.74 

V květnu roku 1998 USA zprostředkovaly jednání mezi Miloševićem a Ibrahimem Rugovou, 

která však skončila krachem a byla následována novou ofenzívou srbských jednotek proti UÇK. V té 

době se také prohloubil rozpor na domácí politické scéně v Kosovu mezi Rugovou a UÇK, 

vytýkající Rugovovi jeho umírněnou politiku. V reakci na to oznámil Rugova Billu Clintonovi a v 

OSN při své návštěvě Spojených států na konci května 1998, že se kosovští Albánci stahují z jednání 

a že je pro ně nyní přijatelný pouze rychlý přechod k nezávislosti.75 Nový pokus Kontaktní skupiny 

(resp. Spojených států a Ruska) z června a začátku července 1998 přimět Bělehrad a Prištinu ke 

společnému jednání skončil opět neúspěchem – dle Richarda Holbrooka, nyní velvyslance USA 

v OSN, tomu tak bylo kvůli nejednotnosti kosovských Albánců“. Ti naopak vyčítali mezinárodnímu 

společenství nedostatek jasné koherentní strategie. 76  

V létě 1998 UÇK kontrolovala necelou třetinu území Kosova. Na konci července 1998 

zahájily srbské jednotky ofenzívu, která kromě příslušníků UÇK vyhnala z domovů tisíce 

kosovských Albánců. 77  Ve snaze vytvořit vyjednávací tým složený z umírněných i radikálních 

Albánců, se hlavní vyjednavač kontaktní skupiny, americký velvyslanec v Makedonii Christopher 

Hill, poprvé setkal s vedením UÇK s cílem přimět je ke spolupráci s Rugovou. Ani tento záměr se 

neshledal s úspěchem, a tak když Rugova v srpnu 1998 sestavoval negociační tým kosovských 

                                                                                                                                                                
72 Crawford 2001:506. 
73 Tamtéž. 
74 Gellman 1999. 
75 Crawford 2001:507. 
76 Tamtéž. 
77 Anna Matveeva a Wolf-Christian Paes (2003) ve své zprávě o demografických trendech v Kosovu, že organizované 
kampaně srbských bezpečnostních složek proti UÇK vyhnali v roce 1998 z domovů na 300 000 kosovských Albánců. 
Matveeva a Paes 2002:19. 
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Albánců, který  měl jednat o novém návrhu Kontaktní skupiny (Kosovo mělo být „zvláštní 

součástí“ Srbska78), UÇK tento návrh již předem odmítla. Také Milošević nehodlal s UÇK jednat.79 

5. Holbrookova dohoda, diplomatický tlak a jednání v Rambouillet 

V průběhu září 1998 vystupňovaly USA tlak na Miloševiće. Vrchní velitel spojeneckých sil 

v Evropě, generál Wesley Clark, byl Severoatlantickou radou zmocněn k identifikaci všech 

náležitostí nutných k přípravě letecké operace v Kosovu.“80 V té době také Rada bezpečnosti přijala 

rezoluci č. 1199 odsuzující veškeré akty násilí v Kosovu, zejména nevybíravé postupy srbských sil. 

Rezoluce však předem nezmocňovala NATO k plánování letecké operace.81 S mandátem se totiž 

nedalo počítat pro zamítavý postoj Ruska. Ani Francie nebyla horlivým zastáncem vojenské akce. 

Ruský ministr zahraničí se snažil přimět Miloševiće k přijetí závazků vyplývajících z rezoluce RB 1199 

a také k souhlasu s vysláním mise Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě (OBSE) do 

Kosovo. Jasné stanovisko nicméně nezískal. Americký prezident Clinton, jeho ministryně zahraničí 

Madeleine Albrightová a Richard Holbrooke se mezitím snažili získat souhlas členských zemí NATO 

s případným zásahem. Německo souhlasilo, Francie se k souhlasu „z humanitárních 

důvodů“ odhodlala poté, co se přesvědčila, že Rusko bude v Radě bezpečnosti jakýkoli návrh na 

mezinárodní ozbrojený zásah vetovat. 82 

Prvního října 1998, necelý měsíc pro rezoluci 1199, prohlásil ministr obrany USA William 

Cohen, že Spojené státy jsou připraveny do dvou týdnů zahájit letecké nálety. Poté co získal souhlas 

členů NATO s intervencí (včetně Itálie, jejíž základny byly pro zásah klíčové), vydal se Richard 

Holbrooke do Bělehradu, aby dojednal podmínky řešení situace v Kosovu. 12 října získal předběžný 

souhlas s navrženou dohodou. 

I přes probíhající jednání o stažení většiny srbských jednotek z Kosova NATO nezastavilo 
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80 Tzv. ACTWARN odsouhlasený Severoatlantickou radou 24. září 1998. Krieger (ed.) 2001:289. 
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plánování letecké kampaně. 13. října 1998 oznámil generální tajemník NATO Javier Solana, že 

Severoatlantická rada zahájí leteckou kampaň v Jugoslávii přibližně za 96 hodin, pokud Milošević 

plně nevyhoví podmínkám rezoluce 1199. Stalo se tak na základě Holbrookových zpráv, že je nutné 

udržet stávající tlak.83 Ještě ten samý den oznámil Milošević národu, že bylo dosaženo dohody, která 

eliminuje nálety NATO a zároveň zaručuje suverenitu Svazové republiky Jugoslávie.84  

Bělehrad souhlasil se stažením všech ozbrojených složek (kromě těch, které byly určeny pro 

ochranu hranic a pro standardní policejní operace). Crawford na tomto místě zdůrazňuje, že 

Holbrookova dohoda nevylučovala bezpečnostní operace srbské policie v Kosovu, a NATO 

s přítomností Srbska v Kosovu počítalo.85 Slobodan Milošević souhlasil se vzdušnou verifikační misí 

NATO nad Kosovem a příhraničními oblastmi Kosova v Srbsku i Černé Hoře. Milošević se rovněž 

souhlasil s vysláním 2000 pozorovatelů v rámci diplomatické mise OBSE, vedené americkým 

diplomatem Williamem Walkerem, kteří měli dohlížet na dodržování rezoluce 1199 a dohody 

Holbrooke-Milošević.86 

Generál Wesley Clark měl nyní za úkol vyvíjet na Miloševiće nátlak, aby uskutečnil, k čemu 

se při jednáních s Holbrookem zavázal. Kromě hrozby útoků NATO měl být srbský prezident 

motivován i možností poškodit „mediální obraz“ UÇK na Západě, v případě, že by UÇK nebyla 

ochotná přistoupit na požadavky Západu. Samotná UÇK podrobila Holbrookovu dohodu ostré 

kritice, vyhlásila však jednostranné příměří, aby nebyla vnímána jako strana brzdící uklidnění situace 

v Kosovu.87 24. října 1998 bylo ohlášeno stažení jugoslávských jednotek do kasáren a 27. října opustily 

Prištinu, čímž dosavadní konflikt formálně skončil. Jednotlivé občasné střety a další incidenty však 

v oblastech dřívějších bojů stále pokračovaly. 
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Spojené státy proto nepovažovaly situaci za vyřešenou. Ačkoliv Madeleine Albrightová na 

tiskové konferenci 27. října 1998 konstatovala, že humanitární krizi se podařilo odvrátit, dodala 

zároveň, že politická krize přetrvává.88 Ve vztahu k Miloševićovi USA zopakovaly hrozbu leteckých 

útoků v případě nedodržování dohody a porušování rezoluce RB OSN 1199. Vedení 

Osvobozenecké armády Kosova pak Albrightová vzkázala, že by se UÇK neměla pokoušet využívat 

srbského ústupu k vojenským akcím.89  

Situace byla však opačná. Osvobozenecká armáda Kosova vícekrát narušila deklarované 

příměří a využila situace k reorganizování a dozbrojení.90 Crawford argumentuje, 91 že ačkoliv NATO 

i OBSE vnímaly UÇK jako původce eskalace nového násilí, snažily se vinu rozložit mezi obě dvě 

strany a označit Bělehrad jako primárního původce porušení dohody. Srbsko příměří systematicky 

porušovalo zejména od konce ledna 1999 ve snaze připravit se na finální bitvu s UÇK (viz níže). 

Crawford i Nation se shodují, že nátlaková diplomacie (coercive diplomacy) v tomto bodě selhala, 

neboť NATO nebylo schopno izolovat UÇK 92 

Podle Gellmana93  hlásily americké zpravodajské služby, že se UÇK pokusí zatáhnout NATO 

do svého boje za nezávislost vyprovokováním srbských jednotek k dalším zvěrstvům. 17. listopadu 

1998 State Department varoval UÇK, že v případě provokací a porušování příměří ztratí kosovští 

Albánci podporu Západu.94 Varování z Washingtonu však UÇK nezastavila. V průběhu prosince 

1998 a ledna 1999 se Spojené státy snažily prostřednictvím návrhů předkládaných velvyslancem 

Christopherem Hillem o řešení budoucího uspořádání kosovské provincie. Kosovská 

osvobozenecká armáda odmítla jakoukoliv jinou možnost než nezávislost Kosova, stejně jako 

Rugovův Demokratický svaz Kosova, který byl alespoň zpočátku vůči Hillovým návrhům přece jen 

o trochu vstřícnější.  NATO trvalo na uspořádání statusu Kosova v rámci Svazové republiky 
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Jugoslávie, kdežto LDK i UÇK usilovaly o intervenci NATO a nezávislost Kosova zároveň.95 Také 

Bělehrad, ačkoliv byl zpočátku ochoten vyjednávat s Rugovovým týmem, se kriticky vymezil vůči 

„novým americkým tlakům“, neboť spatřoval v Hillových plánech snahu „vytlačit“ Srbsko 

z Kosova. 96  

15. ledna 1999 vydala Národní bezpečnostní rada USA (National Security Council) strategii pro 

Kosovo. V ní se podle Gellmana administrativa dokázala nakonec shodnout pouze na obecném 

společném jmenovateli: zachování regionální stability, ochrana dosavadního úsilí v Bosně a 

Hercegovině, prevence znovuobnovení nepokojů v Kosovu a obnovené humanitární krize, 

zachování důvěryhodnosti USA a NATO.97 

Jak již bylo zmíněno, v reakci na postup UÇK se srbské jednotky uchýlily k porušování řady 

dohodnutých omezení. V prosinci 1998 se srbská vojenská cvičení v podujevské oblasti v Kosovu 

proměnila ve velkou, „vánoční kampaň“ proti jednotkám UÇK. Nejvýznamnějším incidentem, který 

ovlivnil politiku Spojených států vůči Bělehradu, byl masakr 45 albánských civilistů ve vesnici Račak 

z 15. ledna 1999. 98  Zprávy o masakru (s přesným popisem situace) byly americkému State 

Departmentu sděleny telefonem z místa činu99, a to přímo Williamem Walkerem, který v Kosovu 

působil nikoliv jako vyslanec USA, ale v rámci mandátu OBSE.100   

Masakr v Račaku odvrátil pozornost od provokací UÇK a také od nekompromisnosti LDK, 

a přiměl Spojené státy důrazně se zaměřit na Bělehrad. Kontaktní skupina svolala na konci ledna 

1999 mezinárodní jednání na zámek ve francouzském městě Rambouillet nedaleko Paříže s cílem 

přimět obě strany (Bělehrad a Prištinu) k urovnání krize a navrhnout uspořádání správy Kosova pod 

mezinárodním dohledem. Albánská delegace, složená ze zástupců LDK a UÇK, vedená lídrem UÇK 

Hashimem Thaçim, odmítala jakékoliv řešení, které by ponechávalo Kosovo v rámci SRJ. 
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Jugoslávská delegace, která nebyla v Rambouillet zastoupená na nejvyšší úrovni, a závisela tak na 

direktivách z Bělehradu, zase odmítala rozmístění jednotek NATO na svém území a po většinu času 

vyčkávala na výsledek. Podle Craiga Nationa se v průběhu jednání Spojené státy zaměřily především 

na přesvědčování albánské delegace, aby souhlasila s předkládaným návrhem (který mj. zahrnoval i 

odzbrojení UÇK), neboť bez jejich souhlasu nemohla být vojenská operace ospravedlnitelná. 101 

Spojené státy také hrozily UÇK izolací v případě, že by se UÇK stáhla z jednání.102  

20. února 1999, tři dny před původně stanoveným termínem ukončení jednání, porušil 

Christopher Hill konferenční protokol a vydal se do Bělehradu, aby dojednal podmínky přímo 

s Miloševićem a přinutil jej k ústupkům. Nový Hillův návrh počítal s Kosovem v rámci Svazové 

republiky Jugoslávie, a byl albánskou delegací odmítnut. Následně se tým Madeleine Albrightové 

snažil do předkládaného návrhu vložit vágní formulaci o referendu v Kosovu (hovořilo se o statusu 

„vyjádřeného vůlí lidu“ - „the expressed will of the people“) a ujistil UÇK, že Spojené státy by UÇK 

pomohly s transformací v civilní ozbrojenou sílu, obdobu americké Národní gardy.103 23. února 1999 

si albánská delegace vyžádala čas na politické konzultace v Kosovu. V reakci na to zahájily Spojené 

státy masivní kampaň ve prospěch dohody z Rambouillet. Senátor Robert Dole se vydal do Kosova 

a varoval kosovské Albánce, že je Spojené státy opustí, pokud dohodu nepodepíší. 104  Hashimu 

Thaçimu se podařilo přesvědčit vlivné polní velitele UÇK o nutnosti souhlasit s dohodou. Albánská 

delegace návrh dohody podepsala po začlenění dodatku, že po tříletém moratoriu bude rozhodnuto o 

konečném statusu Kosova na mezinárodní schůzce (meeting), na základě vůle lidu, mínění 

relevantních autorit, úsilí zúčastněných stran ohledně implementace dohody a Závěrečného 

Helsinského aktu. 

Byl v tom především logický kalkul ze strany UÇK, neboť nyní byl tah na Miloševićovi. 23. 

února 1999 Kontaktní skupina oznámila, že jednání budou přerušena a znovu začnou 15. března 
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1999 v Paříži. Do té doby se s jugoslávskou delegací měly vyjasnit detaily v předkládané dohodě, 

především uspořádání týkající se pohybu vojsk NATO po území SRJ mimo Kosovo. Otázka 

teritoriální suverenity byla také jedním z hlavních bodů, jimiž Bělehrad odůvodňoval své odmítání 

dohody.“  

10. března navštívil Holbrooke Bělehrad, a sdělil Miloševićovi, že pokud Srbové nepřistoupí 

na navrhované řešení, vojenská operace bude nevyhnutelná. 105  15. března albánská delegace 

podepsala předběžné ujednání a 18. března slavnostně i finální text mírové dohody.  Bělehrad ji 

odmítl podepsat. Spojené státy nabídly v průběhu jednání 28000 vojáků NATO, včetně 4000 

amerických vojáků, kteří by dohlíželi na implementaci dohody, Nation se však domnívá, že hlavním 

cílem USA bylo zaměřit se na získání UÇK a vytvoření záminky k vojenské operaci.106  

19. března se z Kosova stáhla diplomatická pozorovatelská mise OBSE. Tehdy také započaly 

jugoslávské vojenské operace v Kosovu, a do počátku bombardování byla UÇK prakticky poražena. 

Milošević tím ukončil jakékoliv spekulace o tom, že by UÇK mohla suplovat pozemní armádu 

NATO. 21. března se Holbrooke vydal do Bělehradu, aby Miloševićovi sdělil poslední varování z 

Washingtonu. Ten jej však odmítl přijmout.  

23. března 1999 nařídil generální tajemník Javier Solana vrchnímu veliteli sil NATO 

v Evropě, americkému generálu Wesley Clarkovi, zahájení letecké kampaně. 24. března začala 

operace Allied Force; v ten samý čas vyvrcholila také kampaň srbských jednotek s cílem etnicky 

vyčistit Kosovo, která na konci války v Kosovu zanechala zhruba osm set tisíc uprchlíků a šest set 

tisíc interně vysídlených osob.107 
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6. Byl v sázce národní zájem USA? 

Často diskutovanou otázkou v souvislosti s kosovským konfliktem je, jaká byla motivace 

Spojených států zapojit se do konfliktu na evropské periferii a co vedlo USA k rozhodnutí převzít 

zodpovědnost za vývoj situace. V průběhu studené války byla každá intervence zasazena do 

kontextu ideologického konfliktu Spojených států se Sovětským svazem, a tím pádem obhajitelná 

z hlediska národních zájmů USA.108 Bylo nemyslitelné vynakládat prostředky na vojenské kampaně, 

které se přímo nedotýkaly zájmů Ameriky. V případě humanitárních intervencí 90. let tomu bylo 

jinak. Jen málo autorů ovšem soudí, že za intervencí v NATO v Kosovu je možné – kromě 

humanitárních idejí – hledat zájmy jednotlivých mocností. 109  Většina se přiklání k názoru, že 

v pozadí intervencí po studené válce národní zájem USA nikdy nebyl.110 

 Jednotliví autoři často argumentují, že i přes rétoriku Clintonovy administrativy, snažící se 

zdůraznit národní zájmy při obhajobě intervence, existoval rozpor v jejich definování. Bacevich a 

Cohen111 analyzují projev prezidenta Clintona, jímž 24. března 1999 zdůvodňoval rozhodnutí USA 

zahájit se „spojenci v NATO“ leteckou kampaň. Clinton ve svém projevu zdůraznil, že USA jednají 

s cílem předejít válce, která by se mohla oslabit stabilitu celého regionu (destabilizace Makedonie, 

možný konflikt Řecka s Tureckem), a tak potenciálně ohrozit zájmy USA celé oblasti. Argumentem 

pro zásah byly Clintonovy i historické paralely a selhání Evropy i USA v minulosti, podpořené 

obavami o humanitární situaci v regionu.112 

Bacevich a Cohen hodnotí zájmy USA pro angažování se v kosovském konfliktu jako 

nepřímé, a rozhodně ne jako „životní“, a to i přesto, že důvody pro zásah v Kosovu mohly být 

legitimní.113 Také Kurth zdůrazňuje, že Spojené státy neměly v Kosovu žádné ekonomické zájmy, ani 

neusilovaly o dosažení tradičních bezpečnostních a ekonomických cílů v rámci širší strategie (Srbsko 
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například nehrozilo Západu útokem nebo neohrožovalo vojensky své sousední státy). Zároveň 

přiznává, že v případě války v Kosovu převládaly ideologické a politické cíle, jak bylo naznačeno 

v úvodní kapitole této práce.114  

Kromě humanitárních důvodů, které jsou podrobně analyzovány v následující kapitole, jsou 

často zmiňovány i důvěryhodnost Severoatlantické aliance a ospravedlnění její existence po konci 

studené války (tzv. proces „reinventing NATO“).  Kurth se navíc domnívá, že cílem USA při jednání 

v Rambouillet bylo vynutit si srbské odmítnutí předloženého plánu, na jehož základě by Spojené 

státy dokázaly obhájit leteckou kampaň.115 

Ragaru a Dymi podtrhují vnitropolitické motivace Clintonovy administrativy pro angažování 

se v Kosovu a domnívá se, že se americký prezident snažil o vybudování obrazu schopného lídra, 

který dokáže efektivně řešit problémy, čímž zároveň odvracel pozornost od vnitropolitických 

problémů (hrozba impeachmentu). Clintonovy reference k chybám z bosenské války („lessons of 

Bosnia“) pak hodnotí jako vážně míněné.116 

Bacevich a Cohen ve své analýze americké politiky v Kosovu nesouhlasí s  argumentem, že 

by Spojené státy šly do konfliktu se Srbskem z důvodu uchovaní stabilitu regionu, ale spíše proto, 

aby potrestaly „neslušné chování“ Miloševićova režimu.117 Zmiňovaný Clintonův projev z března 

1999 poukazuje na vztah Washingtonu k srbskému prezidentovi. V hlavní linii projev staví 

Slobodana Miloševiće jako člověka, který stojí na pozadí všech válek na Balkáně („...the [...] leader who 

stated the wars in Bosnia and Croatia, and moved against Slovenia...“), a který má na svědomí veškeré 

utrpení na Balkáně („...and in the center of it all a dictator in Serbia who has done nothing since the Cold War 

ended but start new wars and pour gasoline on the flames of ehtnic and religious division.“)118 Rétorika projevu 

zdůrazňovala, že zásah v Kosovu je pro USA a NATO morální výzvou. Clinton rovněž hledal 

paralely s oběma světovými válkám i nacistickým Německem a zdůrazňoval, že je cílem spojenců 
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zneškodnit „sud prachu“, který v Evropě již dvakrát v minulosti explodoval.119 Z tohoto hlediska se 

může jevit rétorika jako přehnaná, neboť zbytková Jugoslávie nebyla strategickou hrozbou, a – 

zjednodušeně řečeno – Slobodan Milošević nebyl Adolf Hitler.120 Ačkoliv toto označení Clintonova 

administrativa explicitně nikdy nepoužila (objevilo se pouze v projevu texaského kongresmana 

Cheta Edwardse)121,  byly historické paralely ve vnitropolitické debatě ve Spojených státech patrné.  

Kromě zmiňovaného „sudu s prachem“, který měl v očích veřejnosti symbolizovat hrozící 

nebezpečí nejen pro region, ale také celou Evropu, se nejčastěji objevily reference a metafory k válce 

ve Vietnamu (nejčastěji v Kongresu), k holocaustu („genocida“), Mnichovské dohodě („What if 

someone had listned to Winston  Churchill and stood-up to Adolf Hitler earlier?“)122 a nacismu (nejčastěji jako 

přirovnání pro chování srbské armády a policie v Kosovu). Citovaný projev amerického prezidenta 

k národu tak shrnoval argumentaci Clintonovy administrativy z období před válkou v Kosovu.123 

Obecná motivace USA zapojit se do konfliktu je zmíněna i v dalším Clintonově projevu k národu 

z 9. června 1999 při příležitosti Miloševićovi kapitulace. Clinton zde oslavuje vítězství „za 

bezpečnější svět, [americké] hodnoty a silnější Ameriku.“124  

7. Konfrontace nebo humanitární intervence? 

Jak naznačuje název první kapitoly, zabývaly se Spojené státy otázkou srbských represálií v 

Kosovu od rozpadu Jugoslávie na již počátku devadesátých let. Tehdy však porušování lidských práv 

v kosovské provincii a politické aspirace kosovských Albánců byly považovány za více méně vnitřní 

záležitosti Svazové republiky Jugoslávie. Pro Spojené státy bylo prioritou ukončit válku v Bosně a 

Hercegovině a získat Slobodana Miloševiće pro podporu křehkého daytonského míru. S kosovskými 

událostmi z února a března z roku 1998 se USA začaly v kosovské otázce výrazněji angažovat.  
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V politice Spojených států vůči Miloševićovu postupu v Kosovu lze od jara 1998 do zahájení 

operace Allied Force v březnu 1999 vysledovat dva trendy. Spojené státy se snažily odvrátit hrozící 

humanitární krizi prosazením nového politického uspořádání kosovské provincie. Cílem 

mezinárodní diplomacie bylo přimět Miloševiće a zástupce politické reprezentace kosovských 

Albánců k jednání o návrzích předkládaných Spojenými státy v rámci Kontaktní skupiny. Paralelně 

s tím používaly USA jako nátlakový prostředek k prosazení prvního záměru vojenské ultimátum 

vyjádřené hrozbou útoků NATO. 

Uvedený přístup byl do značné míry stavěn na zkušenostech z války v Bosně a Hercegovině. 

Ta přinesla Západu jedno zásadní poučení, a sice že je možné použít hrozbu vojenského zásahu 

s cílem přinutit Miloševiće k zastavení jeho represivní politiky. Druhým poučením pak byl poznatek, 

že hrozbu vojenské síly je lépe použít dříve než později.125 Proto také Spojené státy již v červnu 1998 

rozhodly o zahájení leteckých cvičeních nad územím Albánie a Makedonie (v rámci programu 

Partnerství pro mír) s cílem demonstrovat Miloševićovi sílu Západu a rozhodnost odpovědět na 

postup srbských jednotek v Kosovu.126 

Jako klíčový motiv pro americké angažování se v kosovské krizi se jeví především stav 

lidských práv v kosovské provincii. Jak bylo popsáno v úvodní kapitole, humanitární intervence 

dominovaly zahraničněpolitické agendě Spojených států v devadesátých letech. Konflikt v Kosovu je 

často hodnocen jako první intervence vedená skutečně z humanitárních důvodů. Cílem následující 

kapitoly je proto zhodnotit, nakolik politika humanitární intervence byla určující doktrínou pro 

americké angažmá v kosovské otázce, či zda výše uvedené motivy dotýkající se národních a 

ostatních zájmů hrály stejně důležitou roli. Třetí kapitola se také pokouší zachytit akademický 

diskurs vedený k otázce kosovské války jako humanitární intervence. 

                                                 
125 Zenko 2001:2. 
126 Operace byla pojmenována „Determined Falcon“. Srov. např.: Zenko 2001:1-2, Nation 2004:236. 
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III. Humanitární intervencionismus jako koncepce zahraniční 

politiky 

Válka v Kosovu je nejčastějším diskutovaným příkladem zahraničněpolitického přístupu 

Spojených států označovaného jako „humanitární intervencionismus“. Konflikt v Kosovu potvrdil 

všeobecnou platnost rétoriky humanitární intervence 127  jako nástroje ospravedlnění ozbrojeného 

zásahu vůči určité komunitě 128  a z tohoto hlediska také znamenal posun oproti předchozím 

konfliktům 90. let, v nichž byly USA zapojeny (Somálsko, Haiti, Bosna).  

Alberto Coll (obdobně jako Adam Roberts129) například považuje konflikt v Kosovu za první 

humanitární intervenci, kterou západní liberální mocnosti vůbec kdy vedly.130 Tvrdí, že intervence z 

první poloviny devadesátých let na Haiti, v Somálsku a v Bosně měly sice společný bezpečnostní i 

humanitární aspekt, nikdy předtím v historii však Západ nevedl válku proti suverénnímu státu a jeho 

bezpečnostním silám v takovém měřítku za účelem ochrany práv lidí – cizinců, s nimž neměl žádné 

etnické, náboženské nebo politické vazby.131 Nation ve své publikaci k dějinám novodobých válek na 

Balkáně dodává, že intervence NATO v Bosně nebyla formálně vedena na základě doktríny 

humanitární intervence, ale na základě porušení směrnic OSN ze strany Jugoslávie a na žádost a se 

souhlasem bosenské vlády reprezentující zemi v OSN. 132  V kontrastu s tím, intervence NATO 

v Kosovu se nezakládala na žádném přímém mandátu OSN, ale spíše na interpretaci rezoluce RB 

OSN 1199 která poukazovala na bezprostřední hrozbu humanitární katastrofy. 133  To podle 

generálního tajemníka NATO Javiera Solany poskytovalo dostatečný legitimní základ pro hrozbu 

použití síly nebo k rozhodnutí o použití síly.134 

                                                 
127 Obecná definice humanitární intervence – viz pozn. č. 2. 
128 Mertus 2001. 
129 Roberts 1999:102. 
130 Coll 2001: 128. 
131 Coll 2001: 128-129. 
132 Nation 2004:355. 
133 Tamtéž. 
134 Nation 2004:tamtéž; Roberts 1999:105. 
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Ačkoliv se všichni autoři citovaní v této kapitole (Ikenberry, Mertusová, Roberts, Coll, 

Kurth, aj.) vesměs shodují na existenci rétoriky “humanitární intervence”, panují rozpory, zda tento 

přístup je možné považovat za cílenou politiku, nebo zda byl důsledkem širší, velkolepé strategie 

USA ve světě po studené válce135 a případně zda byl nálepkou pro tradiční cíle v zahraniční politice 

USA. Někteří autoři se také pokusili pojem “humanitární intervence” definovat jako termín. Adam 

Roberts136 definuje humanitární intervenci jako akt proti vůli jednoho státu, který výslovně vylučuje 

situaci, že by mezinárodní účast mohla být přivítána vládou státu dotčeného intervencí.137 

Podle Johna Ikenberryho (a dalších) se Clintonově administrativě v průběhu devadesátých let 

podařilo artikulovat přístup, který Ikenberry nazývá „neowilsonianismem“ (neo-Wilsonianism) v 

oblasti lidských práv. 138  Hovoří se také o tzv. „Clintonově doktríně“, která zapojení USA do 

konfliktů po studené válce vykládá tak, že Spojené státy nemohou reagovat na všechny humanitární 

katastrofy a porušování lidských práv. Jsou však připraveny intervenovat (i s použitím síly) v 

případě, že jejich jednání změní výchozí situaci a že cena za takovéto jednání je přijatelná.139  

Jak bylo zmíněno v úvodní kapitole zabývající se americkou zahraniční politikou po konci 

studené války, teorie neowilsonianismu vychází ze všeobecné shody, že v americkém zájmu je, aby 

byl světový pořádek založen na stabilních demokraciích a otevřeném trhu. Ikenberry tvrdí, že 

Kantova hypotéza – malá pravděpodobnost, že demokracie mezi sebou budou válčit – je nedílnou 

součástí Clintonova zahraničněpolitického myšlení. Stejně jako názor, že vznik globální ekonomiky 

posiluje liberální demokracii, vládu práva a silnou občanskou společnost. Tento přístup je navíc 

sdílen většinou představitelů obou politických stran USA. S ním souvisí i představa, že USA mohou 

aktivně šířit demokracii, lidská práva a tržní hospodářství po celém světě.140  

                                                 
135 Dle Kurth 2001. 
136 V interpretaci Popovského. Roberts in: Popovski 2003:43. 
137 Viz také pozn. č. 2. 
138 Ikenberry 2000:87. 
139 Ikenberry 2000:87. 
140 Ikenberry 2000:88. 
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Kantově hypotéze odpovídá i představa zahraniční politiky prezidenta Woodrowa Wilsona 

(odtud „neowilsonianismus“). Ač v základě idealistická, vycházela z praktického přesvědčení, že 

vlády demokratických států budou spíše jednat v souladu s mezinárodními pravidly. 141  USA se 

snažily poválečné, liberální uspořádání světa legitimizovat šířením demokracie a univerzálních 

lidských práv. Ikenberry tuto koncepci nazývá “liberálním internacionalismem” (liberal 

internationalism), který umožnil prezentovat potlačování lidských práv v Kosovu jako ohrožení této 

základní ideologie či doktríny.142 

Podobně jako Ikenberry i James Kurth argumentuje, že humanitární intervence je důsledkem 

“liberálního globalismu”, v systému, v němž Spojené státy vystupují jako jediná velmoc, která je 

vzhledem ke svému postavení zavázána “udělat něco proti zlu”. Kurth se rovněž domnívá, že 

politika humanitární intervence představuje odmítnutí tradičního (realistického) uvažování o 

mezinárodních vztazích v dobách studené války.143 

Craig Nation se ve své interpretaci rovněž shoduje s Ikenberrym i Kurthem, když doktrínu 

humanitární intervence označuje za pokus rozšířit schopnost mezinárodních instancí trestat 

porušování humanitárního práva na základě „universalistických předpokladů“, tedy že 

v mezinárodním systému společné hodnoty budou nadřazeny egoistickým zájmům jednotlivých 

států. 144  Nation hovoří o posunu od vestfálského systému k „mezinárodnímu 

společenství“ (international society).145 

Tato tvrzení vystihují spor o definici a podstatu humanitární intervence, který je možné 

zjednodušeně charakterizovat jako spor představitelů liberálního proudu (z hlediska koncepce 

mezinárodních vztahů) s realisty. 146  Humanitární intervence v Kosovu je v něm diskutována ve 

vztahu k bezpečnostním a celkovým zahraničněpolitickým zájmům USA. Kritici politiky 

                                                 
141 Tamtéž:92. 
142 Tamtéž:93. 
143 Ikenberry 2000:82. 
144 Nation 2004:254. 
145 Tamtéž. 
146 Jak bylo poukázáno v II. kapitole této práce, tento spor na počátku 90. let v době rozpadu Jugoslávie spíše neexistoval. 
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humanitární intervence například argumentují, že ozbrojené konflikty (v systému „liberálního 

globalismu“) narušují schopnost Spojených států zabývat se stěžejními strategickými zájmy. 147 

Ikenberry souhlasí, že je  těžké obhájit tyto intervence v rámci tradičního pojetí národních a 

strategických zájmů, a zároveň upozorňuje, že dovolávaní se morálních a lidských práv je nutné k 

obhajobě politiky (policy), ale že velkolepé výroky spíše podtrhují selektivní a váhavou obranu těchto 

principů.148 

Změna oproti tradičnímu pohledu na národní zájmy v americké zahraniční politice spočívá  

podle Mertusové pouze v tom, že humanitární intervence byla povýšena na ideologii ospravedlňující 

představu americké ekonomické hegemonie po studené válce. To však neznamená, že by politika 

Clintonovy administrativy měla být čistě utilitářská.149 

Julie Mertusová v tomto přístupu hodnotí motivace Clintonovy administrativy pro zásah v 

Kosovu jako smíšené. Na jedné straně stálo posílení důvěryhodnosti NATO (a ospravedlnění 

existence Aliance) po studené válce a na druhé straně skutečně USA šlo o zabránění humanitární 

katastrofě. Rovněž ostatní autoři se domnívají, že konflikt v Kosovu zahrnoval důležitý americký 

národní zájem (podpora NATO jako instituce, která je pro americkou zahraniční politiku i 

bezpečnost klíčová). Kurth navíc zdůrazňuje, že i přes svou humanitární rétoriku by ani Clintonova 

administrativa nebyla ochotná vést válku čistě z humanitárních důvodů, nehledě na vážnost 

situace.150 

Kritici Spojených států a jejich zahraniční politiky hodnotí vojenské zásahy v ozbrojených 

konfliktech 90. let jako další vlnu amerického intervencionismus, kde byl boj proti komunismu 

zaměněn za intervenování ve prospěch lidských práv.151 Odpůrci zásahu z řad pacifistů oponují 

jakémukoliv použití síly coby prostředku, jenž není v souladu s lidskými právy, a považují tak výraz 

                                                 
147 Krauthammer in Ikenberry 2000:89. 
148 Ikenberry 2000:90. 
149 „Although some within in the Clinton administration had U.S. economic hegemony on the front burner and some people in NATO worried 
about that institution's legitimacy in a post-Cold War world, others actually did think about human rights.” Mertus 2001. 
150 Kurth 2001:81. 
151 Sremac 1999:10. 
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“humanitární intervence” za protimluv. 152  Rozpor panující ohledně humanitární intervence se 

rovněž dotýká otázky, zda je podobný ozbrojený zásah proti suverénnímu státu mající za cíl prosadit 

práva skupiny obyvatel daného státu v souladu s mezinárodním právem a s Chartou OSN.153 

Julie Mertusová v této souvislosti shrnuje podmínky, které mohou ospravedlnit humanitární 

intervenci, do čtyř základních bodů: humanitární motivy, humanitární důvody (grounds) pro 

intervenci, humanitární prostředky a humanitární výsledky. Shoda nepanuje v tom, zda pro 

ospravedlnění intervence je nutné, aby všechny tyto důvody byly naplněny, či zda stačí jen existence 

několika z nich.154 

Jeden ze základní rozporů mezi zastánci a odpůrci intervence se týká důvěryhodnosti tvrzení, 

že pro ozbrojenou intervenci v Kosovu existovaly humanitární motivy. Odpůrci zásahu NATO 

argumentují, že v případě existence humanitárních motivů měly USA jednat v souladu 

s humanitárním právem a měly se zdržet ozbrojené intervence. Dle této argumentační linie nemohla 

být intervence ospravedlněna na základě humanitárních důvodů, neboť v době zásahu výrazné 

porušování lidských práv v Kosovu neexistovalo. Protiargumentem tomuto tvrzení je, že situace 

v Kosovu od roku 1998 a postup jugoslávského režimu v kosovské provincii spolu s dosavadním 

vystupováním Miloševićova režimu v průběhu válek v Chorvatsku a Bosně byly dostatečnými 

důvody pro humanitární intervenci.155 

Julie Mertusová dále uvádí argument, že pokud kampaň byla nutná k ukončení porušování 

lidských práv v Kosovu a návratu vyhnaných osob, byl zásah v souladu s mezinárodním právem. 

Kriticky nicméně hodnotí neschopnost Západu dosáhnout humanitárních výsledků jak v průběhu 

kampaně, tak po ní. Adam Roberts se v této souvislosti domnívá, že kampaň ještě zhoršila extrémní 

násilí dopouštěné na kosovských Albáncích. 156  Často je také poukazováno na skutečnost, že 

                                                 
152 Dle Mertus 2001. 
153 Této otázce se podrobně věnuje například Adam Roberts – viz cit. dílo. 
154 Mertus 2001. 
155 Dle Mertus 2001. 
156 Roberts 1999:103. 
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rozhodnutí intervenovat v průběhu válek na Balkáně v 90. letech byla často doprovázena vědomým 

přeháněním o rozsahu porušování lidských práv za účelem získání veřejnosti na svou stranu.157  

Vesselin Popovski zase argumentuje, že operace NATO přesáhla svůj původně deklarovaný 

rozměr: odvrátit humanitární katastrofu a zabránit jugoslávským bezpečnostními silám, aby se 

podobných represí dopouštěly v budoucnosti. Ve skutečnosti kampaň zasáhla řadu cílů v Srbsku a 

jeho ochromila infrastrukturu.158 Adam Roberts se z humanitárního hlediska vyjadřují ke strategii 

kampaně samotné, když zpochybňuje, zda kampaň postavená na bombardování více či méně 

strategických cílů z vysoké výšky byla odpovídající deklarovanému cíli, totiž zabránění etnické čistce 

v Kosovu.159 

Jen výčet citovaných autorů a jejich postojů dokládá význam konceptu humanitární 

intervence a existenci humanitárních motivů v průběhu kosovské krize. Ztotožňuji se s názorem, že 

humanitární motiv byl jednou z nejvýznamnějších příčin amerického zapojení do kosovské krize, 

spolu s dalšími důvody popsanými v různých částech této bakalářské práce.  

Micah Zenko160 dokonce dokládá, že humanitární otázka sehrála důležitou roli při plánování 

celkové strategie USA vůči Miloševićovi. V srpnu a září roku 1998 Julia Taft, státní tajemnice pro 

obyvatelstvo, uprchlíky a migraci, podnikla cestu do Kosova, aby poskytla Clintonově administrativě 

zprávu o výsledku letní ofensivy srbských jednotek. Julia Taft určila 15. říjen 1998 jako určující 

datum pro bezpečný návrat (z hlediska počasí a práce humanitárních organizací) vysídlených 

obyvatel provincie. Podle Zenka161 se datum 15. října se stalo tím faktorem, který přiměl Západ 

k rozhodnosti. V prvních dvou týdnech října roku 1998 Spojené státy a NATO vystupňovaly na 

Miloševiće tlak a donutily Bělehrad k ústupu z Kosova (viz kapitola III/3). 

                                                 
157 Nation 2004:356. 
158 Popovski 2003:55. 
159 Roberts in Popovski 2003:55. 
160 Zenko 2001:3. 
161 Tamtéž. 
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IV. Albánská lobby v USA a její role v kosovském konfliktu 

Albánská politické organizace a lobbystické skupiny ve Spojených státech sehrály určitou roli 

při formulování americké zahraniční politiky vůči situaci v Jugoslávii již na počátku 90. let, kdy 

Bushova administrativa rozhodla o sankcích vůči jugoslávskému režimu. Teprve narůstající krize v 

Kosovu však představovala skutečný test akceschopnosti a vlivu albánsko-americké komunity, která 

byla názorově nejednotná a roztříštěná a která se teprve v průběhu roku 1998 výrazněji postavila  za 

Osvobozeneckou armádu Kosova (UÇK).162 Cílem této kapitoly je popsat celkový přístup albánské 

lobby ke kosovské otázce v průběhu 90. let a zhodnotit, nakolik byla úspěšná. 

Albánská komunita ve Spojených státech si dávno před krizí v Kosovu vytvořila organizace a 

spolky, které se věnovaly například otázkám kulturního dědictví nebo poskytování pomoci nově 

příchozím Albáncům. Američtí Albánci však postrádali jakékoliv struktury, které by napomohly 

definovat společné cíle. To se změnilo s postupným příchodem kosovských Albánců ze srbské 

autonomní oblasti Kosova a Metohije po druhé světové válce do USA. Důvody k emigraci 

kosovských Albánců byly jak politického tak ekonomického rázu. Od 70. let kosovskoalbánská 

komunita v USA trvale narůstala. Zatímco většina imigrantů se věnovala byznysu či práci ve státní 

správě, někteří se pokoušeli zakládáním americko-albánských médií a politickým lobbyingem 

ovlivnit vývoj událostí ve své vlasti. 

Hlavní aktivity se soustředily kolem Albanian American Civic League (AACL), založené v roce 

1989 tehdejším republikánským kongresmanem za stát New York, Josephem DioGuardim. Ten 

například již v roce 1986 (rok vydání Memoranda Srbské akademie věd) zpochybňoval legitimitu 

Miloševiće v Kosovu.163 Hlavní prioritou AACL bylo popularizovat kosovskou otázku v Kongresu a 

ovlivňovat tak reakci USA na vývoj v Kosovu. Dále AACL podporovala (informacemi i financemi) 

                                                 
162 Dle Ragaru a Dymi 2004. 
163 Ragaru a Dymi 2004:50-54. 
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kongresmany, kteří byli albánské otázce nakloněni.164 Za tímto účelem také liga založila několik 

spolků (např. Albanian American Public Affairs Committee – AAPAC) a nadaci (Albanian-American 

Foundation).165 

Spory ohledně distribuce financí a financování AACL, spolu s DioGuardiho distancováním 

se od Rugovova Demokratického svazu Kosova, vedly v roce 1996 k založení další organizace, 

National Albanian American Council (NAAC), jejímž cílem bylo propojit albánsko-americkou 

komunitu a vládu Spojených států s Albánci na Balkáně. Ideový rozpor s AACL se projevoval ve 

snaze zaměřit aktivity na vývoj v jiných zemích obývaných Albánci, než je Kosovo (zejména Černá 

Hora a samotná Albánie). NAAC také usilovala o to stát se oficiální lobby amerických Albánců. Pro 

AACL byla naopak hlavní prioritou nezávislost Kosova a vytvoření tzv. Velké Albánie. 166 

Další skupinou usilující o ovlivnění vývoje v Kosovu přímo na půdě Spojených států byla 

nejvýznamnější politická strana kosovských Albánců v čele s Ibrahimem Rugovou (Demokratický 

svaz Kosova, LDK), která ustavila své zastoupení v Americe již v r. 1990. LDK se brzy stala 

hlavním soupeřem AACL, bojujícím o stejné sponzory (NAAC podporovala LDK až do začátku 

války v Kosovu, kdy se přiklonila k UÇK – viz níže).167 

Po roce 1995 nastal ve Spojených státech výrazný posun ve prospěch albánské otázky. 

V rámci nového trendu byla opuštěna obecná albánská témata (sjednocení všech Albánců) a hlavní 

důraz se přesunul čistě na kosovskou otázku. Se vznikem UÇK začala tato pronikat i do albánské 

komunity ve Spojených státech. Od začátku roku 1998, zejména po masakru v Drenici, začal vliv 

UÇK ve Spojených státech postupně narůstat. Mnoho členů LDK přestoupilo k UÇK, zklamáno 

špatnými výsledky posledních deseti let. Rovněž řada albánsko-amerických organizací se postupně 

přikláněla k UÇK, na niž ovšem doléhal stín podezření pro její komunistické vazby. Samotný vývoj 

v Kosovu, přechod k ozbrojenému odporu proti Miloševićovu režimu, dokázal částečně sjednotit 

                                                 
164 Mezi ně patřili například Robert Dole (R-KS), Benjamin Gilman (R-NY), senátoři Mitch McConnel (R-KY) a Alfonse 
D’Amato, kongresmani Tom Lantos a Eliot Engel (D-NY). 
165 Ragaru a Dymi 2004:51 
166 Tamtéž:52. 
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albánské skupiny v USA a povzbudit je k vzájemné spolupráci. Albánská komunita především 

usilovala o ovlivňování politiky USA ve prospěch vojenské intervence a o propagaci nezávislosti 

Kosova vytvářením vazeb na Kongres a uvnitř Clintonovy administrativy. Nejdůležitějším nástrojem 

byla publicita v médiích.168 

Aktivity albánské komunity se pohybovaly od organizování společenských událostí za účelem 

získávání financí ve prospěch UÇK, přes pomoc uprchlíkům příchozím do USA, posílání 

humanitární pomoci přímo do Kosova, až po vytvoření tzv. „Atlantického praporu“, skupiny asi 200 

amerických Albánců, kteří byli vysláni bojovat do Kosova. (Jejich role v samotných bojích však byla 

marginální.) V době letecké kampaně NATO se komunita zaměřila především na veřejné akce 

vyjadřující podporu náletům a také na lobbování v Kongresu a v administrativě ve prospěch 

vyzbrojení UÇK a ve prospěch pozemní kampaně.169  

Demonstrace zpravidla organizovaly AACL nebo NAAC, které usilovaly o účast 

kongresmanů podporujících intervenci. 170  Narozdíl od akcí NAAC, figuroval na demonstracích 

AACL také slogan o nezávislosti Kosova. Demonstrace byly organizovány ve městech s silnou 

albánskou komunitou a byly zpravidla načasovány na dny, kdy se kosovská otázka projednávala na 

Capitolu. 171  Základním problémem, s nímž se Clintonova administrativa potýkala ve vztahu 

k albánské komunitě, byla zpočátku nečitelnost vztahů uvnitř komunity především v otázce napojení 

na UÇK. Ještě v průběhu jednání v Rambouillet komunikovala administrativa s více kontakty, aby se 

pokusila zvrátit původní rozhodnutí Albánců dohodu nepodepsat.172 

Důležitou roli však albánsko-americká komunita sehrála v Kongresu, především zásluhou J. 

DioGuardiho a AACL. V zahraničně politických otázkách byl Kongres albánským otázkám příznivě 

                                                                                                                                                                
167 Ragaru a Dymi 2004:51-53. 
168 Ragaru a Dymi 2004:54-55. 
169 Ragaru a Dymi 2004:58. 
170 Rep. E. Engel (D-NY), Rep. T. Lantos (D-CA), Sen. J. Lieberman (D-CT), Sen. M. McConnell (R-KY), former Sen. 
Bob Dole and Rep. J. Traficant (D-Ohio); 
171 Jednalo se především o New York (30. března 1999), Chicago (1. dubna 1999), Washington, DC, New York, Detroit, 
Los Angeles. 
172 Ragaru a Dymi 2004:59. 



 39 

nakloněn.173 Na tomto místě je rovněž důležité podotknout, že albánská lobby nebyla ve svých 

aktivitách jedinou skupinou. V kontrastu s komunitou amerických Srbů byla ovšem úspěšnější, 

podobně jako komunity bosenských Muslimů a Chorvatů.174 Americká novinářka srbského původu 

Danielle Sremac ve se své knize o přístupu amerických médií k válkám v bývalé Jugoslávii domnívá, 

že úspěch albánské lobby spočíval ve větší medializaci srbských útoků proti Albáncům oproti 

guerillovým akcím UÇK.175 

Význam lobbyistických společností ve Spojených státech v 90. letech výrazně vzrostl. V roce 

1995 byly zaregistrovány čtyři společnosti lobbující za zájmy kosovských Albánců. Nejznámější 

z nich,  Ruder Finn Inc., rovněž lobbovala ve prospěch chorvatské i bosensko-muslimské vlády.176 

Tyto společnosti zpravidla koordinovaly schůzky mezi zástupci albánské komunity, politiky, členy 

Kongresu, představiteli administrativy, zástupci médií a washingtonských think-tanků.177 

Timothy Crawford si ve své studii všímá vztahu USA k UÇK právě v tomto období, kdy 

poukazuje na fakt, že Spojené státy, ačkoliv dříve nazvaly UÇK teroristickou organizací, ji nezařadily 

na seznam teroristických organizací publikovaný v rámci každoroční zprávy Patterns of Global 

Terrorism. UÇK se ani neobjevila ve zprávě State Departmentu o teroristických organizacích, 

vydávané jednou za dva roky.178 Na tuto skutečnost velmi často poukazují kritici Clintonovy politiky 

a označují ji za pokrytectví Clintonovy administrativy.179 Pokud by UÇK byla označena za oficiální 

teroristickou organizaci, znamenalo by zákaz jejich aktivit na půdě Spojených států a její odříznutí 

od velké většiny externích finančních zdrojů. Toho mohly USA efektivně využít k vyvíjení nátlaku 

v souvislosti s předkládanými plány navrhujícími řešení situace v Kosovu. Crawford se domnívá, že 

USA nejspíše nechtěly jít na ruku srbské propagandě označující UÇK za teroristickou organizaci.180 

                                                 
173 Tamtéž:60. 
174 Sremac 1999:8. 
175 Sremac 1999:211. 
176 Sremac 1999:216. 
177 Ragaru a Dymi 2004:53. 
178 USA mohly v průběhu roku 1998 dodatečně UÇK zařadit na seznam z roku 1997. 
179 Např. U.S. Senate Republican Committee: The Kosovo Liberation Army: Does Clinton Policy Support Group with 
Terror, Drug Ties? From ‚Terrorists‘ to ‚Partners‘. Zdroj: http://www.senate.gov/~rpc/releases/1998/kosovo.htm. 
180 Crawford 2001:516. 



 40 

Jak již bylo argumentováno v předchozí kapitole, otázka lidských práv Albánců, byla jednou 

z významných, nikoliv však nutně nejdůležitějších příčin americké intervence v Kosovu. Vliv 

albánské komunity v USA, a zejména pak UÇK, na přístup Clintonovy administrativy ke Kosovu 

proto nelze přeceňovat.181 Dokazuje to i zpočátku rezervovaný vztah administrativy k UÇK jako 

teroristické organizaci (vyjádření Roberta Gelbarda z února 1998), a také pozdější politický tlak 

vyvíjený na UÇK v souvislosti s událostmi na podzim 1998 při jednání o plánech předložených 

americkým velvyslancem v Makedonii, Christopherem Hillem.  

 

                                                 
181 Tamtéž:60-61. 
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V. USA, Kosovo a Balkán po roce 1999 

Kosovská zkušenost odhalila řadu politických a vojenských rozdílů mezi USA a Evropou a 

vedla k celkovému přehodnocení americké politiky na Balkáně. Tento přístup byl zřejmý již v době 

nepokojů v Makedonii v létě 2001, kdy mírová iniciativa byla z velké části ponechána na Evropské 

unii a na evropských členech Severoatlantické aliance, a projevoval se postupným stahováním 

amerických jednotek z Balkánu po roce 2002.  Balkánské operace byly postupně přebírány 

Evropskou unií. 182  Tento posun oproti devadesátým letům minulého století vede k otázce o 

strategickém významu Balkánu pro USA. 

1. Americká politika od ukončení náletů 

Sedmdesátidenní letecká kampaň Severoatlantické aliance skončila v červnu 1999 poté co 

jugoslávský prezident Slobodan Milošević souhlasil se stažením jugoslávských bezpečnostních sil 

z Kosova. 183  Na základě rezoluce RB OSN č. 1244 z 10. června 1999 byla v Kosovu zřízena 

mezinárodní mise OSN v Kosovu (UNMIK). Jejím úkolem je zajistit přechodnou správu pro 

vybudování prozatímních demokratických samosprávných institucí, které zaručí mírový a normální 

život pro všechny obyvatele Kosova. Mezinárodní mise byla rezolucí pověřena také přípravou 

politického procesu stanovení budoucího statusu Kosova. 

Administrativa prezidenta Billa Clintona se v osmnácti měsících zbývajících do 

prezidentských voleb zaměřila především na návrat albánských uprchlíků do jejich domovů a na 

poválečnou obnovu.184 Základní výzvou pro jednotky NATO zajišťující bezpečnost v Kosovu bylo 

zabránit útokům kosovských Albánců zaměřeným převážně proti Srbům, kteří po stažení 

                                                 
182 K 1. lednu 2003 zahájila Evropská unie policejní misi (EUPM) v Bosně a Hercegovině. 31. března 2003 zahájila EU 
vojenskou operaci Concordia v Makedonii, kterou navazovala na dosavadní mise NATO. V prosinci téhož roku, v souladu 
s Ohridskou rámcovou dohodou, která ukončila albánské povstání v Makedonii, zahájila EU policejní misi Proxima. 2. 
prosince 2004 převzala EU dosavadní úkoly mise SFOR v Bosně a zahájila operaci Althea. Zdroj: 
http://ue.eu.int/cms3_fo/showPage.asp?id=268&lang=en&mode=g.  
183 Podrobný popis událostí provázejících ukončení války v Kosovu – viz např. Nation 2004. 
184 Woehrel, Kim 2001:16. 
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jugoslávských sil v Kosovu zůstali. 185  Americké jednotky se však v nebezpečných oblastech 

přestávaly angažovat, což bylo důsledkem „politiky nulové tolerance“ obětí z řad profesionálních 

vojáků prosazované americkými politiky a Pentagonem. 186  Příkladem takovéto politiky bylo 

například rozhodnutí z února 2000 nenasazovat americké vojáky do bojů v Mitrovici rozdělené na 

srbskou a albánskou část. K rozhodnutí přispělo, že američtí vojáci, kteří posílili tamní francouzský 

kontingent, se stali terčem srbských demonstrantů, kteří na ně házeli kameny. Velitel KFOR, 

německý generál Klaus Reinhardt, byl nucen nasadit do Mitrovice jednotky z jiných kontingentů.187  

Politika USA vůči Kosovu byla přehodnocena ještě před prezidentskými volbami: 

v Kongresu i Senátu stále více převládal názor, že Spojené státy odvedly v Kosovu svůj díl práce a že 

by většina kosovské agendy měla spočívat na Evropanech.188 To se projevovilo i ve všeobecném 

přesvědčení, že nedostatečná snaha Evropanů v Kosovu zbytečně prodlužuje pobyt amerických 

jednotek v Kosovu. Výročí náletů na Jugoslávii si Kongres připomenul pokusem uzákonit stažení 

jednotek z Kosova. Senátní komise pro finance (Senate Appropriations Committee) požadovala, aby 

Kongres výslovně odsouhlasil pobyt amerických mírotvorných jednotek do července 2001.189 Návrh 

nakonec na půdě Senátu neprošel.190 Debata v Kongresu však potvrdila všeobecnou obavu z časově 

neohraničeného mandátu v Kosovu.191  

Na půdě Sněmovny reprezentantů se objevil podobný návrh, který měl pozdržet 25% financí 

určených pro Kosovo v případě, pokud by prezident do června 2000 nepotvrdil, že Evropané dostáli 

svým závazkům v oblasti poválečné obnovy Kosova.192 Při porovnání příspěvků Spojených států a 

Evropské unie na poválečnou obnovu Kosova se však ukazuje, že tyto názory byly neopodstatněné, 

pokud ne přímo nespravedlivé. V letech 1999 a 2000 přispěla EU částkou 3 miliard dolarů na civilní 

                                                 
185 Srbské zdroje uvádějí, že v období od června 1999 do listopadu 2000 se odehrálo 5259 útoků, v nichž bylo 1055 lidí 
zabito a 1045 zraněno. Většina obětí příslušela k srbskému etnika, některé byly i z řad Albánců. Matveeva a Paes 2002:19.  
186 O’Neil 2002:43. 
187 Tamtéž. 
188 Ragaru a Dymi 2004:61. 
189 Ragaru a Dymi 2004:61. 
190 Daalder, Hanlon 2000:157. 
191 Tamtéž. 
192 Ragaru a Dymi 2004:61. 
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programy, příspěvek USA dosahoval v těchto letech 900 milionů dolarů. 75% rozpočtu Kosova na 

provoz správy provincie byl tvořen ze zdrojů EU, zatímco americký příspěvek do rozpočtů se 

rovnal 13%.193 Tato čísla dokazují, že i Evropané sdíleli přesvědčení Clintonovy administrativy i 

amerického Kongresu, že válka v Kosovu byla z velké části vojenským činem USA, zatímco mír v 

Kosovu by měl být převážně evropskou zodpovědností.194 

2. Administrativa George W. Bushe 

V průběhu prezidentské kampaně roku 2000 Condoleeza Riceová, později poradce 

amerického prezidenta pro národní bezpečnost, prohlásila, že angažmá amerických jednotek po 

celém světě je příliš rozsáhlé a že mírotvorné úkoly na Balkáně by měly být převzaty evropskými 

spojenci.195 Republikánský kandidát George Bush hovořil o stažení jednotek z Balkánu v průběhu 

kampaně.196  Po nástupu do úřadu se však rétorika administrativy zmírnila a bylo zdůrazňováno, že 

případné stažení amerických jednotek z Balkánu a Kosova by probíhalo v dohodě s partnery v 

Alianci.197 

Ministr zahraničí Colin Powell v únoru 2001 prohlásil, že síly NATO budou muset zůstat 

v Bosně i Kosovu po několik dalších let.198 Vyjádřil tím tak přesvědčení, sdílené i analytiky odlišných 

politických preferencí199, že stabilita Kosova závisí na vojenské i diplomatické přítomnosti Spojených 

států. Během návštěvy Kosova (v červenu r. 2001) prohlásil prezident Bush, že USA nestáhnou 

jednotky z Bosny nebo Kosova unáhleně nebo jednostranně. Doslova uvedl: „Společně jsme přišli, 

společně odejdeme.“200  

O dalším stahování amerických jednotek z Balkánu se hovořilo zejména po útocích na USA 

z 11. září 2001, kdy Spojené státy informovaly své spojence v NATO, že některé americké jednotky 

                                                 
193 Daalder, Hanlon 2000:166-167. 
194 Tamtéž. 
195 Woehrel, Kim 2001:16. 
196 Srovnej např.: „George W. Bush on Kosovo“, zdroj: http://www.issues2000.org/George_W__Bush_Kosovo.htm. 
197 Woehrel, Kim 2001: 2, 16. 
198 Woehrel, Kim 2001:16. 
199 Srovn. např. Daalder 2001 a Perle 2001. 
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z Balkánu mohou být staženy v rámci boje proti terorismu a požádaly evropské partnery o případné 

doplnění.201 

S nástupem administrativy George W. Bushe nastal také obrat v postoji USA k UÇK. 

V červnu 2001 podepsal prezident Bush výnos, který nařizoval finanční sankce proti jednotlivým 

členům UÇK (President Bush's Executive Order Restricting Activities of  Extremists in the Balkans z 27. 

června 2001), jejichž aktivity ohrožovaly zájmy Spojených států amerických na Balkáně. V průběhu 

války v Afghánistánu následně došlo k odhalení důkazů o spojení Usámy bin Ládina s dobrovolníky 

al-Káidy v Bosně, v Kosovu i v Albánii. Rozpor mezi realitou vztahů USA s UÇK koncem 

devadesátých let a skutečnými bezpečnostními a ekonomickými zájmy USA vyšel plně najevo.202 

3. Význam Balkánu pro Spojené státy na prahu 21. století 

V souvislosti s válkou v Kosovu a s americkým postupem v průběhu kosovského konfliktu 

velmi často zaznívaly názory, které zpochybňovaly samotnou podstatu americké účasti v konfliktech 

na Balkáně v průběhu devadesátých let. Administrativa prezidenta Billa Clintona používala jako 

nejčastější argument pro zdůvodnění intervencí v Bosně a zvláště Kosovu humanitární imperativ 

(zabránění utrpení civilistů, odvrácení humanitární katastrofy). Jak již bylo ukázáno výše, politika 

humanitární intervence vyvolala ostrou debatu o legitimitě i legálnosti takovéhoto počínání. Práce 

rovněž zdůraznila, že jedním z důvodů intervencí na Balkáně mohla být i snaha definovat nové 

úkoly a podstatu Severoatlantické aliance po studené válce. Tyto dva argumenty jsou ve své podstatě 

velmi rozdílné, ba dokonce antagonistické, a zavdávají příčinu zamyslet se nad důvody amerického 

angažování se na Balkáně. 

V úvodu práce bylo rovněž poukázáno na bezpečnostní význam zachování statusu quo na 

Balkáně v průběhu studené války. Po rozpadu bipolárního systému a s rozpadem Sovětského svazu 

primární bezpečností hrozby na evropském kontinentě pro Západ vymizely. Objevily se však nové, 
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201 Tamtéž. 
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v podobě občanských válek, přinášejících kromě lidského utrpení také obrovské materiální škody a 

uprchlické vlny hrozících destabilizací celého regionu, potažmo Evropy. Proto také jedním 

z nejčastějších argumentů obhajujících angažovanost USA na Balkáně, které zaznívaly v průběhu 90. 

let, bylo rozšiřování stability na evropském kontinentě. 

USA po celá desetiletí zajišťovaly svou vojenskou přítomností bezpečnost v západní Evropě. 

S koncem studené války bylo možné bezpečnost a stabilitu rozšířit i mezi další nečlenské země NATO 

v Evropě. Stabilita Evropy nadále je a bude v zájmu Spojených států amerických. 203  Američtí 

představitelé proto často hovořili o budování Evropy, která je „celistvá a svobodná“ (George Bush st.) 

a „nerozdělená, pokojná a demokratická“ (Bill Clinton). Podle některých autorů se v případě 

takovýchto prohlášení nejednalo ani tak o vznešené myšlenky, ale spíše o představu s hlubokým 

strategickým významem.204 Ministryně zahraničních věcí USA Madeleine Albrightová byla v otázce 

strategického významu Balkánu pro Ameriku konkrétnější: „Dějiny nás učí, že Amerika nemůže být 

bezpečná, pokud Evropa není bezpečná a [historické] události nám opakovaně připomínají, že Evropa 

nemůže být bezpečná, pokud je Balkán zmítán konflikty.“205 

Je přirozené, že se americká zahraniční politika ve vztahu k dění ve státech bývalé Jugoslávie 

v průběhu 90. let minulého století změnila. S nástupem republikánské administrativy George W. 

Bushe nastal další obrat ve vztahu USA k Balkánu, umocněn navíc událostmi 11. září 2001. Podle 

některých autorů se zájem Spojených států o Balkán, tak jak bylo možné pozorovat v devadesátých 

letech, doslova „vypařil“.206 Michael Sletzinger tento posun vyjádřil jako přerod od „přehnaného 

závazku“ k prakticky „nulovému závazku“, který postrádá jakoukoliv vyváženost nebo kontinuitu.207 

Stahování Spojených států z Balkánu zapříčiněné změnou priorit v zahraniční politice mělo 

svůj původ v samotném balkánském regionu. Ivo Daalder poukázal na diametrální rozdíl ve stavu na 
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203 Daalder, Hanlon 2000:158. 
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206 Nation 2004:365. 
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Balkáně v roce 1993, v roce nástupu Billa Clintona do úřadu, se situací v roce 2001, kdy se 

americkým prezidentem stal George W. Bush. V roce 1993 probíhala v Chorvatsku a Bosně a 

Hercegovině válka, nejkrvavější v Evropě za posledních 50 let. V bosenské válce zahynulo na sto 

tisíc lidí a téměř dva miliony lidí byly vyhnány ze svých původních domovů. V Srbsku vládl 

autoritářský a nacionalistický režim Slobodana Miloševiće a napohled jediné co ho drželo od 

rozpoutání další války, tentokráte v Kosovu, bylo „vánoční varování“ prezidenta George Bushe z r. 

1992 (viz kapitola II/2). 

V roce 2001 byla situace jiná. V Bosně a Hercegovině je již šest let mír pod mezinárodní 

patronací. Vlády všech států bývalé Jugoslávie vzešly ze svobodných voleb; Chorvatsko se tou 

dobou uchází o členství v NATO a Evropské unii. Autoritářský režim v Srbsku byl svržen a 

Slobodan Milošević je zadržován v Haagu a bude brzy čelit obviněním před mezinárodním soudním 

dvorem pro zločiny v bývalé Jugoslávii. Situace v Kosovu je pod kontrolou mezinárodní mise a 

jednotek Severoatlantické aliance. 208  Válka v Makedonii byla jako jediná z konfliktů v bývalé 

Jugoslávii úspěšně zastavena jednáním zprostředkovaným EU. 

Z těchto uvedených faktů vyplývá, nakolik rozdílné situaci čelily obě dvě administrativy na 

přelomu 21. století. V současné době nemají Spojené státy na Balkáně žádné přímé strategické 

zájmy. Státy bývalé Jugoslávie nemají žádné významné nerostné bohatství v takovém rozsahu jako 

státy Blízkého východu. Stejně tak Spojeným státům nebo Evropské unii nehrozilo nebo nehrozí z 

Balkánu nebezpečí jaderných zbraní. Rovněž se neprokázalo, že by v současnosti státy Balkánu 

sloužily jako evropská základna teroristické sítě al-Kájda, ačkoliv například Bosna a Hercegovina 

členům Al-Káidy poskytovala útočiště minimálně do let 2000-2001.209 Podobně jako Evropa vnímají 

i Spojené státy jako region představující spojnici mezi Blízkým východem, Tureckem a Černomořím. 

Význam amerického setrvání na Balkáně by tak nadále měl být především politického charakteru. 

 

                                                 
208 Dle Daadler 2001. 
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VI. Závěr 

Americké angažování do kosovské krize bylo výsledkem osm let budovaného přístupu USA 

k balkánskému regionu. Do roku 1995 se Spojené státy staly hlavní rozhodující politickou i 

vojenskou silou v konfliktech na Balkáně. Díky diplomatické intervenci Spojených států a následné 

vojenské intervenci NATO pod americkým velením se podařilo ukončit občanskou válku v Bosně a 

Hercegovině, v jejímž průběhu byly spáchány nejhorší zločiny proti lidskosti na evropské půdě od 

druhé světové války.  

Po uzavření Daytonské mírové dohody v roce 1995 zaměřily Spojené státy svou pozornost 

na nedemokratické rysy režimu Slobodana Miloševiće a na porušování lidských práv v bývalé 

autonomní oblasti Kosova. Tyto otázky stály v první polovině devadesátých let stály zcela mimo 

zájem USA. A to i přes skutečnost, že porušování lidských práv v Kosovu bylo od konce 80. let 20. 

století kritizováno americkou veřejností a kosovská otázka byla jednou ze zahraničněpolitických 

priorit několika amerických politiků (např. Robert Dole). V první polovině devadesátých let byla 

oficiální pozice USA vůči situaci v Kosovu vyjádřena především prohlášením prezidenta Bushe 

z prosince 1992 hrozícím Srbsku intervencí v případě pokračujících represálií. Toto tzv. „vánoční 

varování“ – hrozba intervence NATO – pak charakterizovalo politiku USA vůči Kosovu až do roku 

1998. 

Vlivem událostí v Kosovu (guerillové akce Osvobozenecké armády Kosova a brutální 

represe srbských bezpečnostních sil) se Spojené státy aktivně zapojily do vznikající regionální krize. 

Nástrojem jejich politiky byla nátlaková diplomacie (coercive diplomacy), jejímž cílem bylo přinutit obě 

strany konfliktu k přistoupení na americké návrhy na uspořádání Kosova.  

Hrozbou pro Slobodana Miloševiće měly být letecké útoky Severoatlantické aliance; motivací 

ke spolupráci měla pro UÇK a kosovské Albánce být hrozba, že se Spojené státy přestanou zajímat 

o jejich požadavky. Po říjnu 1998, kdy Richard Holbrooke dojednal s Miloševićem stažení většiny 
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jednotek z Kosova, se Spojeným státům nepodařilo UÇK izolovat a odradit ji od porušování příměří 

v oblasti, ačkoliv k tomu USA  mohly částečně napomoci (například zařazením UÇK na seznam 

teroristických organizací a zákazem financování jejích aktivit z USA). Reakcí na výpady UÇK byly 

další represálie jugoslávských jednotek, které donutily USA vystupňovat tlak na Bělehrad. 

Obava z hrozící humanitární krize na jaře roku 1999 uspíšila rozhodnutí Washingtonu 

dotáhnout proces „nátlakové diplomacie“ do konce. Proto se v průběhu jednání v únoru 1999 na 

zámku Rambouillet USA snažily přimět kosovské Albánce k podpisu navrhované dohody s cílem 

minimalizovat prostor pro lavírování ze srbské strany. Po rozhodnutí Miloševiće nepřistoupit na 

rambouilletskou dohodu zahájilo NATO pod americkým vedením letecké útoky na Svazovou 

republiku Jugoslávii. Předpoklad USA, že letecká intervence bude mít obdobný efekt jako 

v bosenském konfliktu (tj. Srbsko kapituluje po několika dnech) se ukázal jako chybný a kampaň se 

protáhla až do června 1999.  

Po roce 1999 USA postupně revidovaly svou politiku vůči Balkánu a Kosovu ve snaze 

přenechat rekonstrukci poválečných oblastí především na evropských státech. V určitých kruzích 

panoval v USA názor, že evropské zapojení do řešení konfliktu nebylo dostačující. Změna přístupu 

k situaci v bývalé Jugoslávii nastala i s nástupem republikánské administrativy George W. Bushe a 

také jinými prioritami v zahraniční politice (Blízký východ, boj proti terorismu). V potaz musí být 

brán také pozitivním vývoj situace na Balkáně. 

Záměrem práce bylo ukázat, jakými faktory americký přístup ke kosovské otázce ovlivňován.  

Jak bylo zdůrazněno v úvodní kapitole práce, velká část autorů argumentuje, že role USA ve světě 

po studené válce měla „ideologický“ náboj vycházející z tradičních liberálních hodnot. Clintonova 

administrativa na tuto tradici, představovanou prezidenty Wilsonem a Rooseveltem, navázala a 

kladla zvláštní důraz na lidská práva a otevřenou společnost na celém světě. Důsledkem tohoto 

přístupu pak byly ozbrojené intervence Spojených států v regionálních konfliktech 90. let, v jejichž 

podtextu nalezneme právě otázku ochrany lidských práv určitých národnostních menšin / 
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politických skupin. Zásah v Kosovu je dokonce některými autory hodnocen jako první intervence 

vedená z čistě humanitárních pohnutek. 

Spornou otázkou zůstává, na jakém dalším principu si USA vybíraly své priority v zahraniční 

politice a proč USA například neintervenovaly v konfliktu ve Rwandě v roce 1994, který si vyžádal 

daleko více obětí než kosovská krize. V případě Kosova kromě humanitárních motivů převládalo i 

odhodlání ochránit předchozí politické a finanční investice do stability balkánského poloostrova. 

Spojené státy vnímaly a dodnes vnímají stabilitu Balkánu klíčovou pro celkovou stabilitu evropského 

kontinentu, na níž stojí transatlantická vazba. Významnou roli sehrála i ministryně zahraničních věcí 

USA Madeleine Albrightová, která kosovské otázce věnovala zvláštní pozornost. 

Čtvrtá kapitola této práce pak ukázala, nakolik důležitou roli sehrála albánská komunita 

v USA. Její vliv na rozhodnutí Clintonovy administrativy vstoupit do konfrontace s Miloševićem byl 

však okrajový. Daleko větší vliv si albánské lobbystické skupiny získaly v prosazování kosovské 

otázky do agendy Kongresu a financováním aktivit kosovských Albánců v Kosovu. Role amerických 

Albánců byla důležitá na počátku devadesátých let, kdy soustavné upozorňování na represálie 

v Kosovu přispělo k americkým sankcím vůči Jugoslávii. 

Úlohu USA v kosovském konfliktu je tak celkově možné shrnout jako výsledek působení 

několika faktorů, z nichž nejvýznamnějším byla otázka stavu lidských práv a otázka stability regionu. 

V globálním měřítku vycházel přístup USA ke Kosovu z všeobecných trendů zahraniční politiky dvou 

demokratických administrativ prezidenta Billa Clintona, které reagovaly na postavení USA ve světě po 

studené válce jako jediné supervelmoci. V těchto trendech se odrážely tradiční americké hodnoty jako 

šíření demokracie a podpora lidských práv ve světě. 
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U.S. Policy Regarding the Kosovo Conflict – Summary 

This work focuses on United States foreign policy towards and response to the situation in 

the Serbian province of Kosovo throughout the 1990s. Emphasis is placed especially on the 

changing U.S. perception of the local conflict between the Serbian authorities and the Kosovo 

Albanians represented by both moderate and radical parties. In this regard, the paper describes the 

attitude of the George Bush administration toward human rights violations in Kosovo in the 

context of the dissolution of Yugoslavia. Accordingly, the threat of NATO military intervention, 

first officially mentioned in a December 1992 statement referred to as the “Christmas Warning,” 

served as the basis of U.S. foreign policy vis-à-vis Kosovo through most of the 1990s.  

The issue of Kosovo was not included in the Dayton Agreement, which put an end to war in 

Bosnia and Herzegovina. This resulted in a partial radicalization of the Albanian political scene and 

to the emergence of the Kosovo Liberation Army (KLA), a radical guerilla movement using terrorist 

methods in order to achieve the independence of Kosovo. Serbian security forces responded to 

KLA guerilla operations with heavy repression thus escalating the conflict in Kosovo. In early 1998, 

the United States decided to intervene diplomatically in order to prevent an emerging humanitarian 

crisis as well as a possible spillover of the conflict into the states bordering Yugoslavia. By using 

coercive diplomacy, the U.S. aimed to persuade both sides in the conflict to agree to an international 

presence in Kosovo in order to ensure democratic standards in the province.  

The threat of NATO intervention was meant to persuade the Serbs, especially their leader, 

Slobodan Milosević, to halt the repression in Kosovo. On the other hand, the United States failed to 

isolate the KLA by not abandoning its support for the KLA, when it broke the cease-fire previously 

brokered by Ambassador Richard Holbrooke. After Belgrade’s refusal to sign one of the late 

Western proposals designed to achieve a settlement (tabled during the 1999 February negotiations in 

Rambouillet), NATO decided to intervene. 
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In addition, the thesis analyzes the motivation of the United States to engage Serbia.  A 

special attention is paid to the academic discourse concerning humanitarian interventions as a means 

of foreign policy. Through a comparison of various opinions, it is argued that the U.S. - led 

intervention in Kosovo is mainly regarded as the first humanitarian intervention of its kind, with 

precedents in the conflicts in Somalia, Haiti, and Bosnia.  

Another chapter deals with the Albanian lobby in the United States and its activities in the 

Kosovo conflict. It is argued that the impact of the lobby on the White House’s decision to 

intervene was minimal; the paper shows that the administration’s decisions were influenced by 

several other factors, such as the human rights situation mentioned above or the overall stability of 

the region and the protection of U.S. investments in Bosnia. Defending NATO’s role in the post-

Cold War era, the personal involvement of the Secretary of State, Madeleine Albright, and the 

impending impeachment of President Clinton are further mentioned as possible and more likely 

motivations for the intervention. The Albanian lobby’s influence was only reflected in congressional 

actions and those of several lawmakers. A rather repressive policy toward Albanian guerrilla 

activities in Kosovo or Macedonia, which followed especially after 9/11, shows that previous 

support given to the Kosovo Liberation Army was arguably expedient. 

Finally, the thesis characterizes the policy shift in the U.S. perception of the conflict after the 

NATO Operation “Allied Force” and the establishment of an international protectorate over 

Kosovo. One of the main reasons for decreased American involvement in Kosovo lies in the change 

of foreign policy priorities as a consequence of several circumstances (European take-on of 

responsibilities in the Balkans; change of the U.S. administration, as well as newly emerging crises in 

the Middle East). 
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Seznam použitých zkratek 
AACL –  Albánsko-americký občanský svaz [Albanian American Civic League]  

AAPAC – Albánsko-americká komise pro veřejné záležitosti [Albanian American Public Affairs 
Committee] 

ES – Evropská společenství 

EU – Evropská unie 

LDK – Demokratický svaz Kosova [Lidhja Demokratike e Kosovës] 

NAAC – Národní albánsko-americká rada [National Albanian American Council] 

NATO – Organizace severoatlantické smlouvy [North Atlantic Treaty Organization] 

OBSE – Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evopě 

SRJ – Svazová republika Jugoslávie 

UÇK – Kosovská osvobozenecké armáda [Ushtria Çlirimtare e Kosovës] 

UNMIK – United Nations Mission in Kosovo 

USA – Spojené státy americké [United States of America] 
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