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Anotace 

 Bakalářská práce „Kosovo v 80. letech 20. století – Konflikt mezi Srby a 

kosovskými Albánci“ pojednává o situaci v Kosovu před rozpadem Jugoslávie. Práce 

popisuje hlavní rozdíly mezi srbským a albánským pohledem na Kosovo a jejich vztah 

ke Kosovu.  

 V první části přináší práce stručný pohled na historii Kosova do roku 1981. Ve 

druhé části se věnuje postavení autonomního Kosova v jugoslávské federaci a etnické 

skladbě oblasti. Práce se zabývá popisem pohledu kosovských Albánců na své postavení 

ve federaci a na to, jak byli spokojeni se statutem Kosova. Dále se práce zabývá 

srbským pohledem na Kosovo. Práce popisuje i srbský pohled na postavení svého 

národa ve federaci. 

 Další část práce představuje chronologický vývoj událostí v Kosovu od roku 

1981, kdy propukly rozsáhlé albánské demonstrace, do roku 1990, kdy bylo autonomní 

postavení Kosova zrušeno. Práce se tedy zabývá albánskými nepokoji a jejich 

požadavky, reakcí na albánské demonstrace, následně popisuje nástup srbského 

nacionalismu. Práce končí zrušením kosovské autonomie. Ve zkratce ještě popisuje 

reakce ostatních jugoslávských republik a Albánie na kosovský problém. Stručně je 

popsán i vývoj Kosova po roce 1990. 

 

Annotation 

 Bachelor thesis „Kosovo in the 1980`s – Conflict between the Serbs and the 

Kosovo Albanians“ deals with the situation in Kosovo before the destruction of 

Yugoslavia. This work describes the main differences between the serbian and albanian 

view on Kosovo and their relation to Kosovo. 

 In the first part, the work describes the history of Kosovo until 1981. In the 

second part this work gives consideration to the autonomous status of Kosovo in the 

yugoslav federation and to the ethnic composition of the region. This work deals with 

the view of Kosovo Albanians at their position in Yugoslavia and how they were 

satisfied or unsatisfied with the autonomous status of Kosovo. The next chapter 



 

describes the view of Kosovo Serbs on Kosovo. The work describes even the attitude of 

Serbs towards their national position in Yugoslavia. 

Next part of this work is a chronological development of the events in Kosovo since 

1981, when the albanian demostrations broke out, until 1990, when the Kosovo 

autonomy was canceled. The work deals with the albanian disturbance and their 

requests, the reaction on the demonstrations and the growth of the serbian nationalism. 

One chapter describes the reaction at Kosovo conflict of other yugoslav republics and 

Albania. In short is mentioned the evolution of Kosovo after 1990. 
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Úvod 

 Moje bakalářská práce se zabývá vývojem jugoslávské autonomní oblastí 

Kosovo v 80. letech 20. století.   

 Důvodů pro výběr tohoto tématu pro bakalářskou práci je několik. Kosovo vždy 

představovalo neklidný region, kde se křížily zájmy jak Srbů, tak i Albánců. Srbové 

hledí na Kosovo jako na kulturní kolébku svého národa a středověké centrum srbského 

státu. Albánci, kteří v Kosovu tvoří asi 90% obyvatelstva, však Kosovo považují též za 

důležitou součást své historie. Kosovo obývali minimálně stejně dlouho jako Srbové. V 

Prizrenu, na území dnešního Kosova, se v roce 1878 sešel první albánský národní 

kongres, který žádal vytvoření jednoho albánského etnického celku.  

 Srbové a Albánci představují dva kulturně naprosto odlišné národy. Srbové jsou 

pravoslavní, Albánci vyznávají islám. Ve 20. století byly jejich vzájemné vztahy 

pravděpodobně nejhorší v celých dějinách. K jednomu z nejvážnějších vyhrocení vztahů 

mezi Srby a Albánci došlo v 80. a 90. letech 20. století.  

 Kosovo nyní představuje oblast spravovanou OSN, jejíž statut stále ještě nebyl 

vyřešen. Kosovský konflikt mezi Srby a Albánci byl prvním příznakem začínajícího 

rozpadu Socialistické federativní republiky Jugoslávie (SFRJ) po smrti prezidenta Tita. 

Nacionalistické rozpory mezi Srby a Albánci ovlivnily i budoucnost ostatních součástí 

jugoslávské federace a tudíž se kosovský problém stal jednou z důležitých příčin 

rozpadu Jugoslávie.  

 Válka v Chorvatsku a občanská válka v Bosně a Hercegovině v 1. polovině 90. 

let 20. století však odsunuly Kosovo do pozadí. Problematika Kosova se opět vynořila v 

letech 1998 a 1999. Do té doby polozapomenutý konflikt se naplno rozhořel a vyžádal 

si i mezinárodní zásah. 

 Otázka Kosova (v době psaní této práce) stále není vyřešena, zatímco většina 

pozdějších konfliktů již pomalu upadá v zapomnění. Podle mého názoru je vhodné si 

připomenout i ty události, které se v Kosovu udály před krvavým rozpadem jugoslávské 

federace v 90. letech 20. století. Proto jsem se rozhodl psát bakalářskou práci na téma 

konfliktu mezi Srby a Albánci v Kosovu v 80. letech 20. století. 

  

 Tuto práci lze rozdělit na tři části. První část přináší stručný pohled na vývoj 

Kosova do roku 1981.  

 Druhá část se zabývá proměnu postavení Kosova v rámci SFRJ a rozšíření jeho 

autonomie v podstatě až na úroveň svazových republik. Tato část dále popisuje změnu v 
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etnickém složení obyvatel Kosova. Následně se zaměřuje na hlavní problémy, které 

tížily kosovské Albánce a Srby v průběhu existence celé socialistické Jugoslávie. Jedná 

se hlavně o pohled Srbů a Albánců na ekonomickou situaci, souhlas, případně 

nesouhlas, Srbů a Albánců s administrativním postavením Kosova v rámci jugoslávské 

federace.  

 Třetí část práce bude chronologicky sledovat vývoj situace v Kosovu mezi lety 

1981, kdy proběhly rozsáhlé demonstrace kosovských Albánců, a 1990, kdy došlo k 

úplnému zrušení kosovské autonomie ze strany Srbska. Jedna kapitola je věnována 

postoji Albánie a ostatních  svazových republik SFRJ k situaci v Kosovu v 80. letech 

20. století. 

 Tato práce si klade za cíl najít odpověď na tyto tři otázky:  

• Byly obavy kosovských Albánců ze srbské dominance a obavy kosovských Srbů 

z diskriminace ze strany kosovských Albánců opodstatněné?  

• Snažil se Slobodan Milošević kosovským Srbům pomoci ze situace, která se jim 

zdála nebezpečná, nebo se jich snažil jen využít ke svému politickému postupu 

na vrchol srbského vedení.  

• Mohlo vůbec dojít k vyřešení sporu mezi Srby a Albánci, tak aby byly obě 

strany spokojeny? 

  

 Kosovo je oficiálně součástí Republiky Srbsko. Jeho rozloha je 10 887 km2. 

Počet obyvatel byl podle sčítání z roku 1991 1 995 000 obyvatel, z nichž přes 80% 

představovali Albánci, zbytek tvořili hlavní Srbové a Černohorci. 

 Srbové označují Kosovo názvem Kosovo a Metohija (podle dvou kotlin, které 

tvoří většinu oblasti), resp. používají složeninu Kosmet. V letech 1945 až 1963 bylo 

oficiální pojmenování oblasti Autonomní kraj Kosovo a Metohija. Od roku 1963 pak 

Autonomní oblast Kosovo. Albánská varianta pojmenování oblasti je Kosova. Já budu v 

této práci používat označení Kosovo. 

 Kosovští Albánci sami sebe nazývají Kosovary. V této práci však označení 

Kosovar používat nebudu, budu používat pojmenování kosovští Albánci. 

 

 Při psaní této práce jsem se sháněním zdrojů a literatury neměl potíže. K 

popisované problematice lze sehnat opravu hodně knih a odborných článků. Jelikož je 

však Kosovo téma velmi kontroverzní, je nutné k literatuře přistupovat kriticky. Některé 

zdroje, které jsem četl, byly laděné více prosrbsky, některé více proalbánsky. Měl jsem 
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k dispozici literaturu psanou českými, anglickými, americkými, srbskými, albánskými, 

bosenskými, slovinskými a ruskými autory. Každý z těchto autorů se přece jen na 

situaci dívá z jiného úhlu pohledu. V principu se tedy literatura dá rozdělit na 

proalbánskou a prosrbskou. 

 K popsání historie Kosova do roku 1913 jsem využil stati dr. Hradečného 

Kosovská otázka ve vývoji albánsko-jihoslovanských vztahů a knihu Leftena Stavrianose 

The Balkans Since 1453.  Srbské dějiny jsem čerpal z knihy od Jana Pelikána Dějiny 

Srbska. Dějiny Jugoslávie ve 20. století jsou dobře popsány v knihách Jože Pirjevce 

Jugoslávie 1918 – 1992 a Miroslava Šestáka Dějiny jihoslovanských zemí.  

 K popsání problematiky Kosova jsem využil hlavně článku dr. Hradečného 

Kosovská otázka v letech 1944-1996 a její úloha v procesu dezintegrace komunistické 

Jugoslávie publikované ve sborníku Historické souvislosti rozpadu Jugoslávie. Dále 

jsem použil knihu britského historika Noela Malcolma Kosovo – A Short History, 

dalšího britského historika Tima Judaha Kosovo. War and Revenge, historičky Mirandy 

Vickers Between Serb and Albanian. A Short History of Kosovo. Dalším zdrojem byla 

kniha srbského autora Miodraga Maroviće Balkanski Džoker – Albanija i Albanci. Tato 

kniha mě překvapila tím, že sice lehce stranila Srbům, ale ne tak výrazně jak jsem od 

srbského autora očekával a pokud ji porovnám se zdroji albánské provenience (např.  

Prifti, Juka), byla tato práce v podstatě neutrální. Tabulky s počtem obyvatelstva a 

národnostním složením Kosova byly vhodně zpracovány v knize Julie A. Mertus 

Kosovo – How Myths and Thruths Started a War.  

 Použil jsem i paměti bývalého jugoslávského ministra zahraničí Raifa 

Dizdareviće Od smrti Tita do smrti Jugoslávie. Tato kniha popisuje události v bývalé 

Jugoslávii z pohledu člena nejvyššího vedení SFRJ. Právě proto, že se jedná o paměti, 

snaží se zde Dizdarević postavit sám sebe do lepšího světla. Dizdarević tu v podstatě 

vyjadřuje nesouhlas s postupem Miloševiće a kosovských Srbů. Miloševićovu politiku 

viní z rozpadu Jugoslávie. 

 Za literaturu, která se mi zdála výrazně prosrbská si dovoluji označit článek 

srbského historika Nebojši Vladislavjeviće  Nationalism, Social Movement Theory and 

the Grass Roots Movement of Kosovo Serbs, 1985-1988. Nejvíce prosrbský akcent však 

měla stať ruské historičky E. J. Guskové Albanskoe secessionistskoe dviženie v Kosove 

(Албанское сецессинистское движение в Косове). 

 Za literaturu, která mi přišla velmi proalbánská jpvažuji knihu Julie A. Mertus 

Kosovo. How Myths and Truths Started a War.  Další výrazně proalbánským zdrojem 
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byla stať od Albánce S. S. Juky Albanians in Yugoslavia in light of historical 

documents. Tato stať se sice zaměřuje hlavně na vývoj Kosova do roku 1945, 

zbývajícímu období již jen minimálně, přesto práce nabízí albánský pohled na 

problematiku vztahů Srbů a Albánců v Kosovu. 

 Části knihy Jože Pirjevce Jugoslávie 1918 – 1992, které se zabývají mnou 

sledovanou kosovskou problematikou se sice přímo kosovských Albánců nezastává, 

přesto je silně namířená  proti Miloševićovi a Srbům, které Pirjevec, jako autor 

slovinského původu viní z rozpadu Jugoslávie. 

 To, kterému národu autoři straní, lze nejlépe poznat podle toho, jak píší o srbské 

a černohorské emigraci z Kosova. Proalbánští autoři vidí jako hlavní příčinu odchodu 

Srbů ekonomickou situaci. Prosrbští autoři zase píši o Srbech, které k odchodu donutil 

albánský tlak. 
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1. Kosovo od příchodu Srbů do roku 1913 

1.1 Kosovo ve středověkém srbském státě 

 Na začátku této práce je vhodné popsat nejdůležitější události, které se v Kosovu 

odehrály od příchodu Srbů na Balkánský poloostrov a počátku jejich společné 

koexistence s Albánci. První srbské kmeny  přišly na Balkán  již v 6. a 7. století. První 

jednotný srbský stát však vznikl poměrně pozdě, až ve druhé polovině 12. století. 1 

 Expanze Srbů do prostoru dnešního Kosova začíná v 11. století.2 Významným 

centrem srbského státu se Kosovo stalo za panování Milutina a Štěpána Dušana v 1. pol. 

14. století. Již v roce 1253 bylo do kosovské Peće umístěno sídlo srbského 

pravoslavného arcibiskupství. Roku 1346 bylo arcibiskupství povýšeno na patriarchát. 

 Již v této době však v Kosovu žili obyvatelé neslovanského původu, předkové 

dnešních Albánců. „Jejich existence  je písemnými prameny byzantské provenience 

doložena od 11. století pro oblast severní a střední Albánie a pro okrajové části širšího 

Kosova.“3 Původ albánského etnika je stále nejasný. Podle jedné z verzí, kterou 

podporují především albánští historikové, jsou Albánci  potomky starověkého illyrského 

obyvatelstva.4 

 

                                                 
1 Naproti tomu k ustanovení jednotného chorvatského státu došlo již v 10. století a roku 1102 vstoupilo 

Chorvatsko do personální unie s Uhrami. 
2 Již v 9. století však Kosovo ke svému státu připojili Bulhaři. Součástí Bulharska zůstalo Kosovo do 

poč. 11. století. Srov MALCOLM, Noel. Kosovo – A Short History. London: Macmillan, 1998 s. 27. 
3 Citováno dle HRADEČNÝ, Pavel. Kosovská otázka ve vývoji albánsko-jihoslovanských vztahů In 

Slovanské historické studie 1994, s. 77. Později se o Albáncích zmiňuje i zákoník srbského vládce 

Dušana z pol. 14. století. Srov MALCOLM, Noel Kosovo – A Short History.  s. 53. 
4 Srov. např. JUKA, S. S. Albanians in Yugoslavia in light of historical documents. 

(http://www.ess.uwe.ac.uk/kosovo/juka2.htm  2.1.2007), STAVRIANOS, Leften. The Balkans since 

1453. London: Hurst, 2002, s. 8., HRADEČNÝ, Pavel. Kosovská otázka ve vývoji albánsko-

jihoslovanských vztahů. In: Slovanské historické studie 20, Praha: Historický ústav AV, 1994, s 77. 

Ke stejné teorii se však přiklání i někteří srbští autoři, viz. např. MAROVIĆ, Miodrag. Balkanski 

džoker – Albanija i Albanci. Bar: Kulturni Centar, 1995, s. 26-28. 
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1.2 Kosovo v Osmanské říši 

 28. června 1389 došlo k legendární srbské bitvě na Kosově poli, po které začal 

srbský středověký stát mocensky upadat.5 Vojska srbského panovníka Lazara se střetla s 

osmanskými vojsky sultána Murada I. Na srbské straně však nebojovali jen Srbové, ale i 

Albánci, Bulhaři, Vlaši a Řekové. Stejně tak Srbové bojovali i na straně Osmanů. 

Kosovská bitva ještě neznamenala konec existence srbského středověkého státu, ale 

značně ho oslabila. Ke konečnému ovládnutí srbského prostoru Osmany došlo až v roce 

1456. 

 I po ovládnutí srbského území Osmany si Srbové prostřednictvím své 

autokefální církve uchovali určitou autonomii. Sídlem srbské církve byla stále ještě 

kosovská Peć.6 Okupace Kosova neznamenala expanzi albánského obyvatelstva do 

Kosova. Albánci zde žili i před příchodem Osmanů. Albánci však byli vystaveni větší 

míře islamizace než Srbové, na rozdíl od Srbů, neměli vlastní autokefální církev, která 

by alespoň částečně hájila jejich zájmy a  bránila islamizaci.7 

 K další významné události došlo na přelomu 17. a 18. století. Roku 1683 byli 

Osmané poraženi u Vídně. Srbové následně pod vedením pećského patriarchy Arsenije 

III. povstali jako spojenci habsburské říše proti Osmanům. Část severního Srbska se po 

karlovickém míru stala součástí habsburské říše. Ovšem jih Srbska zůstal osmanský. 

Tato situace přiměla část Srbů odejít z obavy před osmanskou perzekucí (max. 40 000, 

ne však jen z Kosova) na území habsburské monarchie do dnešní Vojvodiny.8 Ve 30. 

letech 18. století se Srbové přidali pod vedením patriarchy Arsenije IV. Jovanoviće v 
                                                 
5 Je však nutné podotknout, že legendární bitvu z ní udělal až srbský obrozenec Vuk Karadžić v 19. 

století, když se v době srbském obrození snažil popsat slavnou historii srbského národa. 
6 Po roce 1463 nebyl sice patriarchální stolec obsazován, ale již v roce 1557 byl z rozhodnutí 

velkovezíra srbského původu Mehmeda bega Sokoloviće stolec obnoven. Prvním patriarchou se stal 

Sokolovićův bratr Makarije. Patriarchát zasahoval až k Budínu, zahrnoval Bosnu, Srbsko a Slavonii. 
7 Na rozdíl od Srbů nebyli Albánci jednotní podle vyznání, dělili se na katolíky a pravoslavné. Nikdy u 

nich nevznikl podobný stát nebo národní církev jako u dalších balkánských národů.  Mnoho Albánců 

si však i v době osmanské nadvlády zachovalo původní víru. Albánci se také z osmanské nadvlády 

příliš neradovali a proti Osmanům několikrát povstali. Největším povstání vedl v pol. 15. století 

albánský národní hrdina Skanderbeg. K rozsáhlejší islamizaci Albánců začalo docházet až od 17. 

století. 
8 Patriarcha Arsenije III. přemístil svůj úřad do Sremských Karlovic. Rakouský císař Leopold I. zaručil 

Srbům určitá autonomní práva. Viz. PELIKÁN, Jan. HAVLÍKOVÁ, Lubomíra. CHROBÁK, Tomáš. 

RYCHLÍK, Jan. TEJCHMAN, Miroslav. VOJTĚCHOVSKÝ, Ondřej. Dějiny Srbska. Praha: 

Nakladatelství Lidové noviny, 2004, s. 146-149. 
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boji proti Osmanům opět na stranu Habsburků. Habsburkové však podlehli a byli nuceni 

vzdát se své části Srbska. Porážka povstání vedla další Srby k opuštěni jižního Srbska. 

 Mnoho katolických Albánců se navíc účastnilo povstání na srbské straně 

(důležitou roli hrál např. albánský katolický biskup Pjetër Bogdani) a několik 

albánských rodin odešlo společně se Srby do Vojvodiny. Po srbských povstáních však 

zesílil tlak na islamizaci. Mnoho Srbů a Albánců se přechodem k islámu zachránilo před 

trestem za účast v povstání. „V průběhu 18. století a v první poloviny 19. století se 

postupně měnila i etnická skladba tohoto území (Kosova) ve prospěch Albánců.“9  

 

1.3 Moderní Srbsko a otázka Kosova 

 Srbsko získalo v letech 1804-1817 velmi rozsáhlou autonomii na Osmanské říši 

(nezávislost získalo formálně až v roce 1878).10 Území srbského knížectví však 

zahrnovalo jen malou oblast okolo Bělehradu. Srbská zahraniční politika se snažila 

území státu rozšířit. Směřování expanzivní politiky Bělehradu shrnul ve 40. letech 19. 

století ministr zahraničí Srbska Ilja Garašanin ve svém programu zvaném Načertanije. 

Srbsko se mělo snažit připojit etnicky a historicky srbská území. V tomto programu 

sázel Garašanin ještě na aktivní spolupráci s Albánci proti Osmanům. Kalkuloval i s 

možností vzniku Albánie, ovšem bez území Kosova. 

 Za velké východní krize v letech 1876 až 1878 Kosovo ještě k Srbsku připojeno 

nebylo. V roce 1878 v kosovském Prizrenu vznikla za účastí albánských představitelů 

tzv. Prizrenská liga, která žádala vytvoření albánského státního celku alespoň v rámci 

Osmanské říše (albánské území bylo do té doby rozděleno do několika správních celků). 

Tomuto požadavku však vyhověno nebylo a Kosovo, stejně jako Albánie, autonomii 

nezískalo.  

 V letech 1912 a 1913 došlo ke dvěma balkánským válkám, které ukončily 

osmanské panování v Evropě. Kosovo bylo ovládnuto Srbskem, menší část Kosova byla 

připojena k Černé Hoře. Srbové hovořili o připojení tzv. Starého Srbska k srbskému 

státu.11  

                                                 
9 Citováno dle HRADEČNÝ, Pavel. Kosovská otázka ve vývoji albánsko-jihoslovanských vztahů. s.  80. 
10 Viz. Např. STAVRIANOS, Leften. The Balkans Since 1453. s. 244-248., PELIKÁN, Jan. Dějiny 

Srbska. s. 167-176. 
11 Srbsko chtělo získat přístup k moři přes území dnešní Albánie, to ale velmoci odmítly a raději uznaly 

nezávislost Albánie. Albánci vyhlásili nezávislou Albánii již 28. listopadu 1912 ve Valoně. 
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2. Kosovo v letech 1913 až 1981 

 Kosovo se stalo součástí Srbského království v roce 1913. Za první světové 

války bylo okupováno Rakušany a Bulhary. Po první světové válce se opět stalo 

součástí Srbska, resp. Království Srbů, Chorvatů a Slovinců (od roku 1929 Království 

Jugoslávie). V roce 1941 byla Jugoslávie poražena státy Osy a její území rozděleno. 

Většina území Kosova připadla k italské Albánii.12 Malou část východního Kosova 

získalo Bulharsko a sever Kosova okolo Mitrovice spravovali Němci. Po roce 1945 bylo 

Kosovo opět připojeno k Jugoslávii, jako autonomní kraj se stalo součástí Srbska. 

 

2.1 Kosovo v královské Jugoslávii 

 Meziválečná Jugoslávie rozhodně nepatřila mezi vnitřně stabilní státní útvary. 

Vznikla jako mnohonárodnostní stát, ve kterém měli Srbové, Chorvati a Slovinci 

představovat státotvorné národy. Přesto si většinu moci uzurpovali Srbové. Srbové se 

prohlásili za vítěze války a národ, který ve válce nejvíce trpěl. Podle jejich názoru tak 

měli největší právo rozhodovat o vývoji společného státu.13 

 Postoj kosovských Albánců vůči meziválečnému režimu byl nepřátelský. Mnoho 

kosovských Albánců se zúčastnilo protistátních povstání (vznikaly tzv. kačacké oddíly), 

do Kosova přicházely jednotky jugoslávské armády silou zklidňovat situaci. Ve Vídni 

dokonce vznikl Kosovský komitét jehož cílem byla nezávislost Kosova a spojení s 

Albánií. Komitét navazoval kontakty s různými jihoslovanskými separatistickými 

organizacemi (ustašovci, VMRO), postupně se však dostal pod vliv Itálie. 

 Kosovští Albánci byli ze strany bělehradského režimu vystavováni mnohým 

diskriminačním opatřením. Kulturní instituce užívající albánský jazyk nemohly takřka 

                                                 
12 Od druhé poloviny 20. let se Albánie dostávala silně pod italský vliv a nakonec byla v dubnu 1939 

okupována a spojena do personální unie s Itálií. I když formálně měla Albánie představovat 

samostatný státní útvar, veškeré dění v zemi řídili Italové. 
13 Hlavním problémem meziválečné Jugoslávie byl vztah mezi Srby a Chorvaty. Chorvati byli v 

centralizované Jugoslávii nespokojeni a žádali federalizaci (radikálové i nezávislost). K přiznání 

autonomie územím obývaným Chorvaty však došlo až v roce 1939. Srov. ŠESTÁK, Miroslav. 

TEJCHMAN, Miroslav. HAVLÍKOVÁ, Lubomíra. HLADKÝ, Ladislav. PELIKÁN, Jan. Dějiny 

jihoslovanských zemí. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2001, s. 438. 
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existovat, nevznikaly  státní albánské školy, Albánci se přesto vzdělávali v jakýchsi 

soukromých školách.14  

 Bělehrad se také snažil zvýšit počet slovanských obyvatel Kosova. Zatímco po 

skončení války žilo v Kosovu asi 25% obyvatel slovanského původu, krátce před 

druhou světovou válkou to bylo již 34%.15 Bělehrad podporoval v meziválečných letech 

kolonizaci Kosova slovanským obyvatelstvem. Do Kosova tak přišlo asi 60 000 

srbských a černohorských rolníků. Rolníci využívali rozsáhlé pozemkové reformy, ve 

které byla přerozdělována hospodářství místních velkostatkářů. Dalším pokusem, jak 

změnit národnostní skladbu Kosova, byla státem podporovaná emigrace Albánců a 

muslimů do Turecka Celkem se mělo vystěhovat asi 250 000 lidí, tyto plány však 

zhatila válka.  

 Meziválečná Jugoslávie představovala pro kosovské Albánce vskutku 

nepřátelský stát, s kterým se nemohli za žádnou cenu ztotožnit. Z tohoto důvodu pro ně 

začátek druhé světové války znamenal osvobození. Na druhou stranu znamenala válka 

tragédii pro místní Srby. 

 

2.2 Kosovo za druhé světové války 

  Většina Kosova byla po porážce Jugoslávie připojena k Albánii, část východního 

Kosova okupovalo Bulharsko, sever Kosova s důležitými rudnými doly si pod svoji 

správou ponechalo Německo.  

 Z Kosova začali Albánci již v dubnu 1941 vyhánět srbské a černohorské 

kolonisty. V prvních třech měsících bylo vyhnáno asi 20 000 Srbů a Černohorců.16 „Na 

albánskou komunitu působil pozitivně fakt obnovy albánských škol, zrušených po roce 

                                                 
14 Srov. JUDAH, Tim. Kosovo War and Revenge.New Haven and London: Yale University Press, 2000, 

s. 22. 
15 V roce 1921 žilo v Kosovu oficiálně 288 900 (65,8%) Albánců a v roce 1939 350 946 (54,4%), Srbů 

bylo roku 1921 92 490 (21,1)% a v roce 1939 213 746 (33,1%). Viz MERTUS, Julie A. Kosovo – 

How Myths ad Truths Started a War. Berkley,  Los Angles, London: University of California Press, 

1999, s. 315. Neoficiální údaje však odhadují počet albánských obyvatel Kosova v roce 1921 na 700 

000. Viz MALCOLM, Noel. Kosovo – A Short History. s. 268. 
16 MALCOLM, Noel. Kosovo – A Short History. s. 294. 
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1918.“17 Do správních funkcí v Kosovu přicházeli Albánci z vlastní Albánie. V Kosovu 

připojeném k Albánii se tak role Srbů a Albánců otočily. 

 V bulharském záboru Kosova byli Srbové i Albánci vystaveni nepřátelskému 

chování Bulharů. V německé části Kosova, které formálně zůstalo součástí 

okupovaného Srbska, byla Albáncům poskytnuta určitá míra samosprávy. 

 Jugoslávský komunistický odboj se po většinu války nemohl na území Kosova 

uplatnit a komunisté zde pro sebe nemohli najít podporu. Pro Albánce bylo 

nepředstavitelné souhlasit s komunistickým cílem začlenit Kosovo opět do Jugoslávie. 

Kosovsko-albánská veřejnost spíše podporovala nacionalistické seskupení Balli 

kombëtar, které chtělo vytvořit svobodnou Albánii v etnických hranicích.  Němci se 

snažili albánských obav ze Srbů využít např. vytvořením albánské SS divize 

Skanderbeg.  

 Josip Broz Tito však nechtěl popudit srbskou veřejnost tím, že by se Kosova 

vzdal.18 Alespoň formálně Tito tvrdil, že kosovské obyvatelstvo musí nejdříve ukázat 

svůj odpor k Němcům a teprve poté si může svobodně rozhodnout o své budoucnosti. 

Když však se stejnou tezí přišel v lednu 1944 osvobozenecký výbor pro Kosovo v 

Bujane, byl vedením KS Jugoslávie ostře pokárán. Jen pokud by se Albánie stala 

svazovou republikou Jugoslávie, uvažovali by jugoslávští komunisté o sjednocení 

Kosova a Albánie.19 

 K osvobození Kosova došlo na podzim 1944, jugoslávským oddílům pomáhaly 

jednotky albánské Národně osvobozenecké armády. Na několika místech došlo k 

albánským nepokojům. 

 

2.3 Kosovo po roce 1945 

 Kosovo se po druhé světové válce stalo opět součástí Jugoslávie. Podle 

jugoslávské ústavy bylo nazýváno Autonomním krajem Kosovo i Metohija v rámci 

Republiky Srbsko (druhá autonomní část Srbska, Vojvodina, se však stala autonomní 

oblastí, čímž získala větší míru samosprávy než Kosovo). V porovnání s meziválečnou 

Jugoslávii byla Albáncům zaručena menšinová práva a mohl zde probíhat jejich kulturní 

                                                 
17 Citováno dle ŠESTÁK, Miroslav. TEJCHMAN, Miroslav. HLADKÝ, Ladislav. HAVLÍKOVÁ, 

Lubomíra. PELIKÁN, Jan. Dějiny jihoslovanských zemí. s. 450. 
18 Srov. HRADEČNÝ, Pavel. Kosovská otázka ve vývoji albánsko-jihoslovanských vztahů  s. 89. 
19 Srov. např. MAROVIĆ, Miodrag. Balkanski džoker – Albanija i Albanci. s. 563. 
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rozvoj. Došlo dokonce k revizi předválečné pozemkové reformy, mnoha kolonistům 

nebyl umožněn návrat do Kosova.20 Samotní Albánci však z nového spojení s Jugoslávií 

nadšení nebyli. Nový stát považovali za „nositele srbskojihoslovanské hegemonie v 

modifikované „bolševické podobě““.21 

 V 50. letech se přístup státních úřadu k albánské menšině odvíjel od vztahu 

Jugoslávie a východního bloku. Po roztržce Tita se Stalinem se jugoslávští komunisté 

obávali možného zneužití Albánců k protijugoslávské činnosti. Desítky tisíc, hlavně 

nevinných Albánců, byly vystaveny perzekuci ze strany jugoslávské státní bezpečnosti 

(UDBa). Probíhaly soudy se „spiklenci“, lidé byli propouštěni ze zaměstnání, probíhala 

zabavování zbraní.  „V letech 1946 až 1966 bylo Kosovo pod kontrolou tajné policie. 

Srbové a Černohorci, ne Albánci, hráli dominantní úlohu v administrativě a politice 

provincie.“22 

 Albánci nebyli zastoupeni ve vedení Kosova ani federace tak, jak by jim 

poměrně k jejich národnostnímu zastoupení mezi obyvateli Kosova přináleželo.23 

Dokonce se Albáncům znovu nabízela možnost prohlásit se za Turky a vystěhovat se do 

Turecka. Teprve ústavními změnami v roce 1963 byl autonomní statut Kosova srovnán 

s Vojvodinou. 

 K celkovému uvolnění situace v Kosovu došlo v druhé polovině 60. let po 

odstavení bývalého šéfa státní bezpečnosti Aleksandra Rankoviće24 v roce 1966. Dalším 

důvodem k uvolnění byla i snaha zlepšit jugoslávsko-albánské vztahy. Ze strany státu 

došlo k větší podpoře albánských kulturních institucí, byla např. založena Prištinská 

univerzita vyučující v albánštině, byly povoleny kulturní styky mezi kosovskými 

                                                 
20 Viz SHOUP, Paul. Communism and Yugoslav National Question. New York and London: Columbia 

University Press, 1968, s. 112. 
21 Citováno dle TEJCHMAN, Miroslav. HRADEČNÝ, Pavel. ŠESTÁK, Miroslav. Historické 

souvislosti rozpadu Jugoslávie. Praha: Historický ústav AV, 1996, s. 129. 
22 Citováno dle SHOUP, Paul.  The Government and Constitutional Status of Kosova: Some Brief 

Remarks. In Studies on Kosova. New York, 1984, s. 233. 
23 Viz TEJCHMAN, Miroslav. HRADEČNÝ, Pavel. ŠESTÁK, Miroslav. Historické souvislosti rozpadu 

Jugoslávie. s. 139. 
24 Alexandr Ranković byl srbský komunistický politik. Po druhé světové válce stál v čele tajné policie, 

která v 50. letech perzekuovala část albánského obyvatelstva. Dlouho byl považován za Titova 

nástupce. Byl odstaven v důsledku vnitrostranického boje. V roce 1966 sice Ranković již v čele tajné 

policie nepůsobil, ale jeho pád vedl i k čistkám v tajné policii. Viz např. PELIKÁN, Jan. 

Jihoslovanská krize – Kořeny a souvislosti. Praha: Karolinum, 1996, s. 11. 
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Albánci a vlastní Albánií. Přesto tyto změny jen prohloubily albánskou nespokojenost, 

hlavně s postavením Kosova v rámci Jugoslávie a hospodářskou situací. Vrcholem 

nespokojenosti se staly demonstrace Albánců v Kosovu říjnu a listopadu 1968. 

Nenásledovaly však téměř žádné represe. Tehdejší vedení se obávalo že by represe 

situaci jenom dále rozvířily. 

 Ústavními dodatky z let 1969 a 1971 a novou ústavou z roku 1974 se autonomie 

Kosova ještě více přiblížila statutu svazové republiky, i když formálně zůstávalo 

Kosovo stále součástí Srbska. Do řídících orgánů oblasti a federace se dostávalo stále 

více Albánců, přesto však Albánci nebyli se svoji situací stále spokojeni. Na druhou 

stranu kosovští Srbové a Černohorci odmítali posílení pozic Albánců ve vedení Kosova 

a změny v postavení Kosova ve federaci. 

 

3. Postavení Kosova ve federaci po přijetí nové ústavy v 

roce 1974 

 V roce 1974 přijala Jugoslávie novou ústavu, která výrazným způsobem oslabila 

vazby mezi jednotlivými republikami. Hlavními důvody pro přijetí ústavy byla 

paradoxně snaha o posílení jednoty. Na konci 60. letech se v Jugoslávii opět začínal 

ozývat nacionalismus25, navíc se do republikových vedení dostávali mladí, liberálně 

orientovanější politici, kteří mohli případně ohrozit  mocenskou pozici Titovy garnitury. 

 Kvůli posílení vlastní pozice se Tito rozhodl ještě více uvolnit vztahy ve 

federaci, nejprve ústavními dodatky v letech 1969 a 1971 a posléze novou ústavou z 21. 

února 1974, která v podstatě změnila stát z federace na konfederaci a centrální orgány 

oslabila. Cílem bylo dát republikovým představitelům více pravomocí, čímž by se jejich 

případná snaha ohrozit Titovu mocenskou pozici mohla oslabit. Republiky měly být 

uspokojeny ziskem širších pravomocí na úkor federace. Stejně tak se měl oslabit místní 

nacionalismus, pokud by místní elity získaly širší pravomoci. 

 „Autonomní oblasti dostaly status konstitutivního elementu federace a byly 

zrovnoprávněné s republikami.“26 Stejně jako republiky, získaly Vojvodina a Kosovo 

                                                 
25 Například v Chorvatsku přerostly spory o jazykovou samostatnost chorvatštiny v otevřenou 

proklamaci svébytnosti chorvatského národa. V Kosovu proběhly výše zmíněné bouře. V Srbsku 

intelektuálové kolem Dobrici Čosiće odmítali jakékoliv ústupky kosovským Albáncům. 
26 PELIKÁN, Jan. HAVLÍKOVÁ, Lubomíra. CHROBÁK, Tomáš. RYCHLÍK, Jan. TEJCHMAN, 

Miroslav. VOJTĚCHOVSKÝ, Ondřej. Dějiny Srbska. s. 506. 
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vlastní ústavu, předsednictvo a ústavní soud. Oblasti získaly kontrolu nad místními 

jednotkami Teritoriální obrany. Srbsko zde v podstatě nemohlo nijak prosazovat vlastní 

zákony (i když oblasti formálně součástí Srbska zůstaly). Vlastní autonomii mohly 

omezit jen oblasti samy, srbské zákony v Kosovu a Vojvodině platily, jen když  s nimi 

oblasti souhlasily. Chybělo však právo oblastí na secesi, kterým republiky formálně 

disponovaly. Na rozdíl od republik neměly oblasti vlastní vlajku a jejich obyvatelé byly 

stále jen občany Srbska. Od roku 1969 směli kosovští Albánci alespoň používat 

albánskou vlajku jako svůj národní symbol, nikoliv však jako vlajku Kosova.27 

 Pozice federálního vedení byla ústavou oslabena. V Předsednictvu SFRJ 

(kolektivní hlava státu) měla každá republika i autonomní oblast po jednom zástupci, 

kteří se ve vedení předsednictva měli střídat rotačním způsobem.28  Každý zástupce 

disponoval právem veta. Federální skupština byla dvoukomorová, první komora, 

Svazová rada, byla tvořena zástupci samosprávných organizací29, druhá komora, Rada 

republik, byla tvořena dvanácti zástupci z každé republikové skupštiny a osmi zástupci 

skupštin autonomních oblastí.  

 V roce 1970 byl přijat zákon o zrovnoprávnění jazyků (albánštiny a srbštiny) v 

Kosovu a posléze se začala ve státní správě více uplatňovat albánština. 

 

4. Změna v etnickém složení obyvatelstva Kosova – 

růst počtu Albánců 

 Po druhé světové válce došlo k populačnímu nárůstu Albánců v Kosovu. 

Musíme však vycházet z předpokladu, že Albánci tvořili v Kosovu většinu již dávno 

před druhou světovou válkou. Přesto se v době existence socialistické Jugoslávie 

procentuální poměr Albánců v Kosovu ještě navýšil.  

 Podle jugoslávských sčítání bylo v roce 1948 v Kosovu 498 242 (68,5%)  

Albánců a 171 911 (23,6%) Srbů.30 V roce 1981 žilo v Kosovu již 1 226 736 (77,4%) 

                                                 
27 Viz MALCOLM, Noel. Kosovo – A Short History.  s. 325. 
28 Ovšem až po smrti J.B.Tita, který byl v ústavě prohlášen za doživotní hlavu státu. Srov. Článek 333 

ústavy SFRJ z roku 1974 nebo např. PIRJEVEC, Jože. Jugoslávie 1918 – 1992. Praha: Argo, 2000, s. 

392. 
29 Viz VYKOUKAL, Jiří. LITERA, Bohuslav. TEJCHMAN, Miroslav. Východ – Vznik, vývoj a rozpad 

sovětského bloku 1944 – 1989. Praha: Libri, 2000, s. 635. 
30 Viz MERTUS Julia A. Kosovo – How Myths and Truths Started a War. s. 316. 
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Albánců a jen 209 498 (13,2%) Srbů. Albánců po druhé světové válce neustále 

přibývalo, kromě první poloviny 50. let, kdy procento Albánců mezi obyvatelstvem 

Kosova kleslo na 64%.31 Podle odhadů mělo být Albánců v roce 1991 v Kosovu asi 1 

600 000 (82,2%) a Srbů jen 195 000 (9,9%). 

 Procentuální nárůst albánského etnika po druhé světové válce lze vysvětlit vyšší 

natalitou albánského, hlavně venkovského obyvatelstva. Venkovští obyvatelé si 

uchovávali tradici velkých rodin. Ovšem vymýcení mnoha smrtelných chorob vedlo k 

tomu, že děti, které by dříve zemřely, zůstávaly na živu. Na venkově připadalo na jednu 

albánskou rodičku 6,7 dětí, ve městě jen 2,7. Ovšem i srbská populace v Kosovu měla 

větší porodnost, než jakou měli Srbové ve vlastním Srbsku. Na venkovskou srbskou 

rodičku připadalo 3,4 děti, ve městě pak 1,9 dětí.32 V 80. letech pak byla vyšší natalita 

kosovských Albánců srbskými nacionalisty vysvětlována jako „cílevědomý politický 

proces motivovaný záměrem očistit Kosovo i další části SFRJ od příslušníků 

slovanských národů.“33 

 K úbytku počtu Srbů v Kosovu (a tím i nárůstu Albánců) došlo také díky srbské 

a černohorské emigraci z Kosova do jiných částí jugoslávské federace. Mohlo se jednat 

o emigraci vyvolanou ekonomickými důvody nebo o emigraci způsobenou srbskou 

obavou z dominance Albánců, kteří hlavně od 70. let získávali v Kosovu stále více 

pozic. Tomuto problému je věnována zvláštní kapitola. 

 

5. Hlavní problémy Albánců v Kosovu 

5.1 Neúspěšná snaha získat status republiky 

 Jedním z nejzákladnějších problémů, s kterým se Albánci v Jugoslávii nemohli 

smířit, bylo postavení Kosova ve struktuře federace. Přestože ústavní změny a nová 

ústava přijaté v první polovině 70. let fakticky zrovnoprávnily autonomní oblasti se 

svazovými republikami, určitá nespokojenost mezi Albánci přetrvávala. 

 Kosovo mělo více obyvatel než svazové republiky Černá Hora a Makedonie a 
                                                 
31 V první polovině 50. let narostl počet Turků z 1 315 v roce 1948 na 34 583 v roce 1953. Tato situace 

vyplývala z toho, že vláda v této době polooficiálně podporovala vystěhovávání etnických Turků do 

Turecka a Albáncům bylo v podstatě doporučováno prohlásit se za Turky a odjet ze země. 
32 Srov. MALCOLM, Noel. Kosovo – A Short History.  s. 332. 
33 Citováno dle TEJCHMAN, Miroslav. HRADEČNÝ, Pavel. ŠESTÁK, Miroslav. Historické 

souvislosti rozpadu Jugoslávie. s. 159. 
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přibližně stejně obyvatel jako Slovinsko, přesto mu bylo z pohledu kosovských Albánců 

upřeno právo na získání statutu sedmé svazové republiky.  

 Komunisté již za války odmítli uznat Kosovo jako sedmou svazovou republiku. 

Tehdy se Tito a jeho spolupracovníci obávali možnosti secese a následného spojení 

Kosova s Albánií. Stejně tak se komunisté mohli obávat i toho, že by s uspořádáním, 

kdy by se Kosovo nestalo součástí Srbska, nesouhlasili Srbové. Na tomto pohledu se za 

celou dobu existence jugoslávské federace nic nezměnilo. 

 Podle představ tvůrců jugoslávské federace měl v každé republice dominovat 

státotvorný národ, který by mohl v případně secese vytvořit svůj vlastní národní stát.34 

V případě kosovských Albánců by však něco takového nepřicházelo v úvahu, jelikož 

národní albánský stát již existoval. V Jugoslávii žila jenom menší část albánského 

národa (v rámci Jugoslávie nebyli Albánci označování jako národ, ale jen jako 

národnost). Proto byla kosovským Albáncům zaručena jen rozsáhlá forma autonomie.35  

 Čistě teoreticky mohli kosovští Albánci tuto překážku obejít tím, že by se 

určitým způsobem odlišili od Albánců žijících ve vlastní Albánii, např. tím, že by při 

tvorbě spisovného jazyka přijali gegskou formu albánštiny místo toskské varianty, která 

byla roku 1972 v Albánii kodifikována.36 Kosovští Albánci však přijali toskskou 

variantu a to i přesto, že obyvatelé Kosova jsou Gegové.37 

 Postavení Albánců v Jugoslávii se od postavení jiných národů prakticky nelišilo, 

jediným rozdílem bylo to, že Kosovo nezískalo status republiky.38 

 

5.2 Ekonomická situace Kosova 

 Další nespokojenost kosovských Albánců způsobovala špatná ekonomická 

                                                 
34 Srov. PIRJEVEC, Jože. Jugoslávie 1918 – 1992. s. 420. 
35 Na rozdíl např. od chorvatských Srbů, kteří nikdy samosprávnou autonomii nezískali a jediné, čeho 

dosáhli, byla kulturní autonomie. 
36 Srov MALCOLM, Noel. Kosovo – A Short History. s. 329. 
37 Albánské etnikum se dělí do dvou velkých kmenových skupin, na Gegy a Tosky. Gegové obývají 

severní část Albánie a Kosovo, Toskové žijí v Albánii jižní. 
38 Toto potvrzuje i srbský autor Miodrag Marović, když komentuje události roku 1981 v Kosovu. Podle 

Maroviće neměli Albánci důvod požadovat vytvoření vlastní republiky, protože Kosovo 

představovalo rovnoprávný federální subjekt.  MAROVIĆ, Miodrag. Balkanski Džoker – Albanija i 

Albanci. s. 634. 
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situace.39 Kosovo vždy představovalo nejchudší region jugoslávské federace, zároveň 

však představovalo jednu ze surovinově nejbohatších oblastí státu.40  

 Tato situace se však netýkala pouze Kosova, severní republiky byly ekonomicky 

více rozvinuté než jižní, v tomto pohledu však Kosovo představovalo z jižních částí 

federace nejchudší článek. V roce 1979 představoval HDP ve Slovinsku 203 % 

celojugoslávského průměru, vlastní Srbsko vytvářelo 99% průměru, Kosovo však jen 

28%. Stejně tak Kosovo zaostávalo v míře nezaměstnanosti, stavbě nových domů, počtu 

automobilů apod.41 

 Socialistická Jugoslávie se snažila rozdíly mezi rozvinutými a nerozvinutými 

oblastmi zmenšovat a proto zřídila v roce 1965 Federální fond pro rozvoj nedostatečně 

rozvinutých oblastí. Do tohoto fondu přispívaly rozvinutější regiony na pomoc méně 

rozvinutým regionům. Od konce 60. let se největším příjemcem dotací z tohoto 

federálního fondu stalo Kosovo.42 Dotace byly určeny na industrializaci regionu. I 

přesto se ekonomická propast mezi rozvinutými severními republikami, ale i Srbskem a 

Kosovem stále více rozevírala. Kosovo trpělo největší inflaci v tehdejší Evropě, 

nezaměstnanost mezi kosovskými Albánci byla vyšší než u ostatních národů 

Jugoslávie.43 

 Zdroje z podpůrných fondů však většinou končily jako investice do 

upřednostňovaného těžkého průmyslu, např. do metalurgického kombinátu u Kosovské 

Mitrovice. V roce 1970 vytvářel průmysl 38,3% HDP Kosova, dříve dominantní 

zemědělství již jen 33,6%.44 Rozvoj těžkého průmyslu však Kosovu mnoho výhod 

nepřinášel, pro Kosovo důležitější odvětví lehkého a spotřebního průmyslu zůstávala 

opomíjena. To způsobilo výraznou nesoběstačnost regionu, která v podstatě znamenala 

proměnu Kosova v průmyslovou základnu rozvinutějších republik.  

 Vysoké investice do Kosova vyvolávaly nespokojenost ostatních členů federace 

                                                 
39 V roce 1946 byl plat v Kosovu třikrát menší než ve Slovinsku. V roce 1964 již pětkrát menší. Viz 

MALCOLM, Noel. Kosovo – A Short History. s. 323. 
40 V Kosovu se těžilo hnědé uhlí a polymetalické rudy, nejvíce na severu v okolí Kosovské (Titovy) 

Mitrovice. 
41 Viz PRIFTI, Peter. Kosova´s Economy: Problems and Prospects. In: Studies on Kosova. New York, 

1984,  s.131-132. 
42 V letech 1966 – 1970 získalo Kosovo 30% finančních zdrojů fondu, v letech 1971 – 1975 33,25% a v 

letech 1976 – 1980 37,1%. Srov. TEJCHMAN, Miroslav., HRADEČNÝ, Pavel, ŠESTÁK Miroslav. 
Historické souvislosti rozpadu Jugoslávie. s. 142-147. 

43
    Práci nemohlo trvale najít přes 800 000 obyvatel Kosova.   

44    Viz PRIFTI, Peter. Kosova´s Economy. s. 136. 
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ale i Albánci se cítili nespokojeni, protože byli přesvědčeni, že nedostávají tolik 

prostředků, kolik by pomohlo zlepšit jejich situaci.45 Slovinci a Chorvati, největší 

přispěvatelé do fondu, si stěžovali, že jejich platby se používají na podporu 

neefektivních podniků, které mají za hlavní úkol držet Albánce zaměstnané. Dalším 

důvodem ke stížnosti bylo to, že část peněz končila na účtech místních představitelů.46 

 Podle názoru srbských a černohorských obyvatel Kosova však byla ekonomická 

slabost způsobena vysokou natalitou albánského obyvatelstva a nízkou kvalitou jejich 

práce.47 Přesto k určitému rozvoji regionu došlo. Životní úroveň kosovských Albánců 

byla vyšší než u Albánců z vlastní Albánie.  

 Mladí kosovští Albánci se v Jugoslávii dostávali do svízelné situace. Většina z 

nich neznala srbochorvatský jazyk, vzdělání u nich probíhalo kompletně v albánštině. 

Prištinská univerzita byla největší jugoslávskou univerzitou, studovala zde velká většina 

Albánců. Se svým vzděláním však většinou nikde nenacházeli pracovní uplatnění.48 

 

6. Srbský pohled na Kosovo 

6.1 Postavení Srbů ve federaci ze srbského pohledu 

 Srbský národ byl největším ze všech národů socialistické Jugoslávie. Stejně tak i 

Srbsko bylo největší svazovou republikou. Někteří Srbové však s postavením svého 

národa ve federaci spokojeni nebyli.  

 Srbský národ byl v rámci federace rozdělen do pěti federálních jednotek. Srbské 

vedení mohlo přímo rozhodovat jen o osudu Srbů v užším Srbsku, kde žily asi dvě 

třetiny všech Srbů. O osudu Srbů v Kosovu a Vojvodině se po roce 1974 rozhodovalo v 

Prištině, resp. Novém Sadu. Další Srbové žili v Bosně a Hercegovině, kde představovali 

jeden ze tří konstitutivních národů této svazové republiky. V Chorvatsku byla Srbům 

zajištěna kulturní autonomie. Srbové ve vlastním Srbsku disponovali stejnými právy 

jako ostatní jugoslávské národy a vlastní Srbsko bylo velikostně v podstatě srovnatelné 

s ostatními svazovými republikami. 
                                                 
45  Srov. ГУСЬКОВА. Е.Ю. Албанское сецессионистское движение в Косове. In Албанский 

фактор   кризиса на   Балканах. Москва: Российская академия наук, 2003, s. 23. 
46    Srov. JUDAH, Tim. Kosovo – War and Revenge.s. 46. 
47 Srov.  TEJCHMAN, Miroslav., HRADEČNÝ, Pavel., ŠESTÁK Miroslav. Historické souvislosti 

rozpadu Jugoslávie.   Praha: Historický ústav AV, 1996, s. 152. 
48    Srov. MAROVIĆ, Miodrag. Balkanski Džoker – Albanija i Albanci.  s. 635. 
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 Přesto se mnoho Srbů mohlo ohánět nerovným postavením Srbů a Srbska ve 

federaci, právě proto, že se v Bělehradě rozhodovalo jen o osudu části srbského 

národa.49 V roce 1977 vydala dokonce srbská vláda tzv. Bílou knihu, která odmítala 

rozsáhlou autonomii Kosova a Vojvodiny a žádala návrat bezpečnostních složek, 

jurisdikce, teritoriální obrany a ekonomické politiky do rozhodovací kompetence 

Bělehradu.50   

 V takovémto duchu bylo napsáno celé Memorandum Srbské akademie věd a 

umění (SANU), které bylo publikováno v roce 1986.  Memorandum považovalo srbské 

postavení ve federaci za nerovné: „Všechny národy si nejsou rovné: srbský národ 

například nikdy nezískal právo na vlastní stát. Na rozdíl od národnostních menšin, části 

srbského národa, které žijí v jiné republice, nemají právo užívat svůj jazyk a abecedu, 

organizovat se politicky a kulturně a rozvíjet kulturu svého národa.“51 Dále 

memorandum odsuzovalo postavení Srbska jako federální jednotky. Kvůli rozsáhlé 

autonomii Kosova a Vojvodiny se Srbsko dostalo do pozice, kdy nemohlo svá 

rozhodnutí prosazovat na území celé republiky, zatímco autonomní oblasti byly v srbské 

skupštině zastoupeny. 

 Podle memoranda (ale i podle ústavy) tvořily autonomní oblasti spíše přímé 

federální jednotky, i když podle srbského pohledu by se nejdříve měly chovat jako 

součásti Srbska, které je mělo zastupovat na celostátní úrovni. Postavení Srbů v Kosovu  

přirovnávalo memorandum ke genocidě 

 Memorandum uvádí, že mimo kompetenci srbské vlády, tedy v podstatě užšího 

Srbska, se nachází 3 285 000 (40,3%) příslušníků srbského národa (mimo území celého 

Srbska žilo 1 958 000 (24%) Srbů).52  

 Kromě převažujícího názoru, který se nestavěl k autonomii oblastí příliš 

vstřícně, existovala v Srbsku i slabší skupina, která byla s to uznat širokou kosovskou 

autonomii. Mezi představitele této skupiny patřili např. Marko Nikezić a Latinka 

Perovićová, kteří stáli v čele Srbska v letech 1968 – 1972.53 

                                                 
49
 Stejný problém však nemuseli pociťovat jen Srbové, ale např. i Chorvati, kteří nežili výhradně v 

Chorvatsku, ale i Bosně a Hercegovině. 
50  Viz VICKERS, Miranda. Between Serb and Albanian – A History of Kosovo. London: Hurst, 1998, s. 

183. 
51 Citováno dle http://www.haverford.edu/relg/sells/reports/memorandumSANU.htm (4.12.2006) 
52 Srov. tamtéž 
53 Viz DIZDAREVIĆ, Raif. Od smrti Tita do smrti Jugoslávie. Praha: Vašut, 2002, s. 243. 
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6.2 Změna srbského postavení v Kosovu po druhé světové 

válce 

 Společně s tím, jak se měnil přístup státních orgánů k Albáncům, měnilo se i 

postavení Srbů a Albánců v Kosovu. V 50. a 60. letech lze sledovat dominanci Srbů ve 

státní správě Kosova a v kosovské komunistické straně. Tento stav je možné vysvětlit 

jak nedůvěrou režimu k Albáncům v 50. a první polovině 60. let, tak i nedůvěrou a 

neztotožněním se Albánců s Jugoslávií. 

 Pozice Srbů a Černohorců se začala zhoršovat po roce 1966, resp. 1974. Pokud 

budeme chtít skutečně poznat změnu ke které došlo, musíme se podívat na národnostní 

zastoupení nejdůležitějších etnik, Srbů a Albánců, v jednotlivých oblastech 

společenského života v Kosovu. 

 V roce 1958 představovali Srbové v Svazu komunistů Kosova 37% členstva, 

přestože tvořili jen 23,5% obyvatel Kosova. Albánci sice měli mezi kosovskými 

komunisty 48% podíl, mezi obyvateli však celkově 64,9%.54 V roce 1974 však tvořili 

Albánci již 63,5% členstva Svazu komunistů Kosova, podíl na obyvatelstvu byl 73%.55 

 V roce 1973 již z 270 poslanců kosovské skupštiny bylo 174 Albánců, 68 Srbů a 

16 Černohorců. Poměr mezi Srby (a Černohorci) a Albánci v kosovských orgánech, 

ekonomické sféře, komunistické straně, společenských organizacích a na vedoucích 

místech v kultuře a osvětě se postupně změnil z 3:7 v roce 1971 na 1:9 v roce 1981.56 

Mezi zaměstnanými obyvateli Kosova představovali Albánci ještě  v roce 1974 jen 

58,2% zaměstnanců, zatímco v roce 1980 již 92%. Oproti tomu na etnické skladbě 

Kosova měli Albánci jen tříčtvrtinový podíl.57 

 Jak je vidět, postavení Srbů a Černohorců začalo slábnout ve druhé polovině 60. 

let. V rámci federální snahy o posílení jednoty přijetím nových ústavních zákonů se i 

Albánci začali dostávat na místa, která si v Kosovu dříve nárokovalo nealbánské 
                                                 
54 Viz SHOUP, Paul. Communism and the Yugoslav National Question. s. 272. 
55 TEJCHMAN, Miroslav. HRADEČNÝ, Pavel. ŠESTÁK, Miroslav. Historické souvislosti rozpadu 

Jugoslávie. s. 148.  
56 MAROVIĆ, Miodrag. Balkanski Džoker – Albanja i Albanaci. s. 631. 
57 Srov TEJCHMAN, Miroslav. HRADEČNÝ, Pavel. ŠESTÁK, Miroslav. Historické souvislosti 

rozpadu Jugoslávie. s. 148. Naopak J. Reuter uvádí, že v roce 1982 představovali Albánci mezi 

zaměstnanými obyvateli Kosova jen 64,9%, zatímco Srbů mezi pracujícími bylo 25,6%. REUTER, 

Jens. Die Albaner in Jugoslawien. München, 1982, s. 63. 
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obyvatelstvo. „Bohužel se však u albánských politiků začala projevovat necitlivost k 

postavení Srbů, Černohorců. Turků, Muslimů a jiných nealbánských obyvatel 

Kosova.“58 

 Jestliže Srbové z vlastního Srbska mohli ve změněné situaci pociťovat ztrátu své 

„národní kolébky“, která se však jejich životů nijak výrazně nedotýkala, kosovští 

Srbové se právem mohli novou situací cítit ohrožení. Z protěžovaného etnika se stávali 

menšinou, jejíž osud nemohli Srbové z vlastního Srbska příliš ovlivňovat. 

 

6.3 Srbská a černohorská emigrace z Kosova 

 Srbský pohled na měnící se situaci v Kosovu ještě zhoršoval odchod srbských a 

černohorských obyvatel z autonomní oblasti. Po změnách situace v Kosovu ve prospěch 

Albánců se Srbové a Černohorci v Kosovu mohli cítit ohroženi. K odchodu z Kosova 

však mnoho Srbů a Černohorců nutila i špatná ekonomická situace. Otázkou zůstává do 

jaké míry byla emigrace vyvolána obavou z menšinového postavení a do jaké míry 

ekonomickou situací Kosova.  

 V letech 1971 až 1981 opustilo Kosovo celkem 22 852 Srbů a Černohorců. 

Podle Petera Prifttiho se jednalo hlavně o ekonomickou emigraci. „Jejich exodus (Srbů) 

znamenal úbytek expertů v průmyslu, technologiích a vědě“. Ve stejné době však 

Kosovo opustilo i 44 808 Albánců.59  

 Podle Pavla Hradečného využili v 80. letech srbští nacionalisté a srbské 

sdělovací prostředky odchodu Srbů a Černohorců z Kosova k tomu, aby dokázali, že 

Srbové jsou v Kosovu vystaveni albánské perzekuci, přestože valná většina Srbů a 

Černohorců odcházela z Kosova kvůli ekonomické situaci.60 Navíc, pokud se srbský 

obyvatel Kosova stal obětí trestného činu, podávaly srbské sdělovací prostředky tuto 

událost jako protisrbský útok. 

 Noel Malcolm poukazuje na to, že Kosovo nebylo jedinou oblastí, která v rámci 

Jugoslávie trpěla emigrací. Bosnu a Hercegovinu, druhý nejchudší region SFRJ, 

sužovala ještě větší emigrace než Kosovo. Bělehrad  představoval ekonomické centrum, 

kam přicházeli srbští imigranti jak z Kosova, tak i z Bosny, ale i chudých, Srby 

                                                 
58 Citováno dle DIZDAREVIĆ, Raif. Od smrti Tita do smrti Jugoslávie. Praha: s. 242. 
59 Srov. PRIFTI, Peter. Kosova´s Economy.  s.128. 
60 Srov. TEJCHMAN, Miroslav. HRADEČNÝ, Pavel. ŠESTÁK, Miroslav. Historické souvislosti 

rozpadu Jugoslávie.  s. 159. 
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obývaných oblastí chorvatské Krajiny. Stejně tak ale Malcolm připouští, že někteří 

Srbové, hlavně na venkově, se mohli určitou formou cítit ohroženi.61 

 Bývalý jugoslávský ministr zahraničí Raif Dizdarević vidí jak nacionalistické, 

tak ekonomické příčiny vystěhovalectví. Politické klima vedlo ke „zhoršování 

mezietnických vztahů a vytvářelo mezi Srby a Černohorci pocit nejistoty.“ Původce 

zhoršení  vztahů vidí Dizdarević jak u albánských nacionalistických skupin, tak i ve 

velkosrbském nacionalismu, který vytvářel dojem, že Srbové a Černohorci jsou 

ohroženi. Na vesnici se však Srbové opravdu setkávali s nepřátelstvím Albánců.62  

 Za druhou příčinu vystěhovalectví považuje Dizdarević hospodářskou situaci. 

Ve vlastním Srbsku bylo pro mladé lidi lepší pracovní uplatnění a ceny nemovitostí zde 

byly nižší. Celkově odhaduje počet Srbů a Černohorců, kteří do roku 1989 odešli asi na 

50 000, zatímco Bělehrad operoval s počtem okolo čtvrt milionu. Na srbské i kosovské 

straně však chyběla snaha emigraci Srbů a Černohorců bránit.63  

 Podle srbského historika Nebojši Vladislavjeviće, opustila mezi lety 1961 až 

1990 Kosovo asi třetina všech místních Srbů, celkem asi 140 000. Většina Srbů podle 

Vladislavjeviće odešla kvůli nerovnému nacionálnímu přístupu a diskriminaci ze strany 

kosovských Albánců. Nárůst diskriminace Srbů a Černohorců v 70. a 80. letech potom 

spojuje s politickými změnami okolo Kosova.64 

 Odchod Srbů a Černohorců nelze vidět jen jako důsledek tlaku kosovských 

Albánců, i když v určitých případech k něčemu takovému docházelo. Pohled na příčiny 

vystěhovalectví se však liší i mezi jednotlivými historiky. Srbští historici pokládají za 

hlavní důvody vystěhovalectví diskriminaci Srbů, albánští historici vidí odchod Srbů 

hlavně v ekonomických příčinách. 

 

7. Vyhrocení situace na začátku 80. let 

 V 80. letech došlo k vyhrocení sporu mezi kosovskými Albánci na straně jedné a 

                                                 
61 Srov. MALCOLM, Noel. Kosovo – A Short History. s. 330. Srov. i MAROVIĆ, Miodrag. Balkanski 

Džoker – Albanija i Albanaci. s. 627-628. 
62 Ke vztahu Srbů a Albánců v Kosovu ze srbského pohledu viz. tamtéž, s. 634-635. 
63 Srov. DIZDAREVIĆ, Raif. Od smrti Tita do smrti Jugoslávie. s. 249-251. Podobně i VICKERS, 

Miranda. Between Serb and Albanian – A History of Kosovo. s. 195-196. 
64 Srov. VLADISLAVJEVIĆ, Nebojša. Nationalism, Social Movemnet Theory and the Grass Roots 

Movement of Kosovo Serbs. In Europe-Asia Studies, Vol. 54, No. 5. (Jul., 2002), s. 777-778. 
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Srby na straně druhé. Jak jsem již zmínil výše, postavení Albánců a Srbů v Kosovu se 

po roce 1966 v podstatě otočilo. Srbové, kteří dříve v provincii dominovali se najednou 

stali menšinou, která se do určité míry mohla cítit Albánci utlačována.  

 Albánci však se změnou své situaci také spokojeni nebyli. Stále u nich 

přetrvával požadavek na vytvoření vlastní svazové republiky, který se prvně objevil již 

při demonstracích v roce 1968. Albánci si nedokázali připustit, že rozsáhlá autonomie 

Kosova je maximum toho, čeho mohou dosáhnout. 

 

7.1 Nepokoje v roce 1981 

 Do té doby největší demonstrace kosovských Albánců začaly 11. března 1981. 

Zprvu se jednalo o protesty studentů prištinské univerzity proti kvalitě jídla v místní 

menze.65  

 Kvůli obavě z dalších studentských demonstrací u příležitosti vzpomínkových 

slavností na Tita 26. března, se kosovské vedení (kde ale většinu zástupců tvořili 

Albánci) rozhodlo k zadržení některých studentských vůdců. Toto opatření však 

vyvolalo velmi nepříznivou reakci mezi albánským obyvatelstvem, která přerostla v 

demonstraci proti sociálním a hospodářským podmínkám života v Kosovu. Na konci 

března se protesty rozšířily z Prištiny do Podujeva, Vučiterinu, Glijane, Gjakova, 

Fejizaje, Mitrovice, ale i do albánské části Makedonie.66 Ozývaly se požadavky na 

přeměnu Kosova v sedmou svazovou republiku, demonstranti vyjadřovali podporu 

Adamu Demacimu.67 „Část účastníků demonstrací začala dokonce předkládat jako svůj 

maximální politický cíl vystoupení Kosova a albánských krajů Makedonie a Černé Hory 

ze svazku jugoslávské federace.“68 Při demonstracích se někteří Srbové stali cíli 

albánských útoků. 

                                                 
65 Životní podmínky na kolejích a menzách Prištinské univerzity byly skutečně špatné. Prištinská 

univerzita byla největší jugoslávskou univerzitou a v Kosovu připadalo nejvíce vysokoškolských 

studentů na počet obyvatel. Kapacity kolejí však pro tolik studentů zdaleka nestačily. Srov. 

VICKERS, Miranda. Between Serb and Albanian – A History of Kosovo. s. 197. 
66 Makedonští Albánci např. žádali zřízení vlastní univerzity v Tetovu. Viz MERTUS, Julie A. Kosovo – 

How Myths and Truths Started a War.  s. 31. 
67 Adam Demaci byl albánský spisovatel, který žádal secesi Kosova od Jugoslávie. Za svoji činnost byl 

několikrát odsouzen, naposledy na 15 let v roce 1975. 
68 Citováno dle TEJCHMAN, Miroslav. HRADEČNÝ, Pavel. ŠESTÁK, Miroslav. Historické 

souvislosti rozpadu Jugoslávie. s. 154. 
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 Kosovské vedení nebylo s to situaci zvládnout a obrátilo se na srbské 

republikové vedení o pomoc. Následně se Srbsko obrátilo s žádosti o pomoc na 

federální orgány, které do Kosova vyslaly policejní a vojenské sbory ze zbývajících 

svazových republik a Vojvodiny. V Prištině a Kosovské Mitrovici byl vyhlášen 

výjímečný stav, který trval týden. Kosovské vedení s protesty příliš nesouhlasilo. Fadilj 

Hoxha69 například pronesl: „Nedělejte to, ničíme všechno, co jsme získali.“70 

 Srbové považovali za příčiny nepokojů působení nepřátelského vlivu hodžovské 

Albánie a albánských emigrantských kruhů na Západě.71 K tomuto závěru došlo podle 

Raifa Dizdareviće také předsednictvo SFRJ, podle kterého byly demonstrace „výrazně 

nacionalistické, jejich charakter a cíle byly kontrarevoluční. Že jejich dlouhodobým 

cílem bylo připojení Kosova k Albánii a k tomu nepřítel dovedně využil hesla 

„Republika Kosovo“. Předsednictvo rovněž muselo konstatovat, že řada faktů vede k 

závěru, že za vším stála tiranská vláda a silný vliv propagandy léta již přicházející z 

Albánie.“72 

 V Kosovu působilo na začátku 80. let několik albánských nacionalistických 

organizací: Hnutí za národní osvobození Kosova, Skupina marxistů-leninistů Kosova a 

Rudá fronta. Tyto organizace žádaly secesi Kosova od Jugoslávie.73 V roce 1982 se tyto 

organizace spojily do Hnutí za albánskou socialistickou republiku v Jugoslávii. Vedení 

hnutí působilo v zahraničí. Cílem bylo spojení všech albánských krajů SFRJ do jednoho 

celku. Ze zahraničí posílalo hnutí do Kosova nelegální tiskoviny. V roce 1985 

pozatýkala jugoslávská policie 127 členů tohoto hnutí. Deset z nich bylo příslušníky 

jugoslávské armády.74 

 

7.2 Důsledky nepokojů 

 Potlačení nepokojů zaplatilo podle srbských oficiálních odhadů osm 

                                                 
69 Fadilj Hoxha byl jedním z nejvýznamnějších kosovsko-albánských komunistů. V roce 1979 zastával 

funkci místopředsedy Prezídia SFRJ. 
70 MAROVIĆ, Miodrag. Balkanski Džoker – Albanija i Albanci. s. 634. 
71 Srov. tamtéž, s. 634. 
72 Citováno dle DIZDAREVIĆ, Raif. Od smrti Tita do smrti Jugoslávie.s. 69. 
73 Srov. MERTUS, Julie A. Kosovo – How Myths and Truths Started a War. s. 34. 
74 Viz ГУСЬКОВА, Е.Ю. Албанское сецессионистское движение в Косове. In Албанский фактор 

кризиса на Балканах. s. 19-20. 
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demonstrantů životem,75 podle Albánců jich však bylo 200 až 600.76 Zabit byl také 

jeden policista, zraněno bylo 55 demonstrantů a tři policisté.77 Následovaly rozsáhlé 

represe, při kterých bylo do roku 1984 odsouzeno přes  2000 lidí.78 

 Represe se dotkly mnoha členů Svazu komunistů Kosovu, ale i lidí ve státní 

správě. Bohužel, o místo byli připravováni i lidé (jak Albánci, tak i Srbové), kteří s 

demonstracemi vůbec nesympatizovali. Za nezvládnutí situace byli z funkcí odvolání 

Mahmut Bakalli, šéf místních komunistů a Xhavid Nimani, předseda prezídia oblasti. 

Nejvýše postiženým Srbem byl předseda kosovské skupštiny Dušan Ristić. Na jejich 

místa přišli k Bělehradu loajálnější komunisté, Veli Deva do čela kosovských 

komunistů a  Ali Shukria na místo předsedy kosovského prezídia. Za údajné projevy 

albánského nacionalismu byli odstaveni i významní lidé společenského života. Mezi 

nejvýznamnější patřil profesor Ali Hadri, ředitel Historického institutu Prištinské 

univerzity. Dále bylo propuštěno dalších pět profesorů a ze studia vyloučeno 19 

studentů. Samotná univerzita byla označena za jedno z center albánského 

nacionalismu.79 Toto obvinění pravděpodobně není nepodložené. Prištinská univerzita 

používala značné množství učebnic pocházejících z Albánie, mnoho ze zdejších 

studentů a učitelů působilo na stážích v Tiraně. Z Prištinské univerzity vycházelo 

mnoho nacionalisticky orientovaných absolventů.80 

 Byla zrušena kosovská Teritoriální obrana. Došlo ke zhoršení vztahů mezi 

Bělehradem a Tiranou a byly přerušeny kulturní styky mezi Kosovem a Albánií. 

 Události v Kosovu vyvolaly nové vzedmutí srbského nacionalismu. Srbské 

sdělovací prostředky rozpoutaly rozsáhlou protialbánskou kampaň, ve které označovaly 

vyšší albánskou natalitu jako nacionalistický boj proti Srbům, zveličovaly kriminální 

činy, které se v Kosovu staly Srbům a Černohorcům, popisovaly ničení srbského 

kulturního dědictví v Kosovu. Srbská propaganda dokázala poměrně úspěšně zapůsobit 

                                                 
75 K těmto číslům se hlásí např. Miodrag Marović. Podle Maroviće zemřelo osm demostrantů a jeden 

policista. MAROVIĆ, Miodrag. Balkanski Džoker – Albanija i Albanci.  s. 633. 
76 Srov. PELIKÁN, Jan. HAVLÍKOVÁ, Lubomíra. CHROBÁK, Tomáš. RYCHLÍK, Jan. TEJCHMAN, 

Miroslav VOJTĚCHOVSKÝ, Ondřej. Dějiny Srbska. Praha: Libri, 2004, s. 512. 
77 Viz DIZDAREVIĆ, Raif. Od smrti Tita do smrti Jugoslávie.  s. 69. 
78 Viz VYKOUKAL, Jiří. LITERA, Bohuslav. TEJCHMAN, Miroslav. Východ – Vznik, vývoj a rozpad 

sovětského bloku 1944 – 1989. s. 640. 
79 Srov. LOGORECI, Anton. A Clash Between Two Nationalisms. In Studies on Kosova. New York, 

1984, s. 186. 
80 Srov. ГУСЬКОВА, Е.Ю. Албанское сецессионистское движение в Косове. s. 24. 
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na veřejnost v celé Jugoslávii. 

 Do roku 1985 poslali kosovští Srbové dvě petice určené srbskému vedení, ve 

kterých si stěžovali na stav, ve kterém se jejich menšina nacházela. Podobně se ozývala 

také srbská pravoslavná církev, která zdůrazňovala důležitost Kosova jako duchovního 

centra srbského národa. 

 V prosinci 1981 proběhlo třídenní zasedání srbských komunistů, které bylo do 

velké míry ovlivněno  kosovským problémem. „Jednání dominovala základní teze, že 

neexistuje jednota systému v Srbsku, jemuž se upírají atributy národního státu srbského, 

a dalších národů a národností žijících v republice. Že Srbsko není v plné míře 

konstituováno jako státní splečenství. Naopak autonomní oblasti se z něj jednotlivými 

federálními zákony vydělují. Tak se ztotožňují se svazovými republikami a posilují 

tendence přeměnit Srbsko ve federativní společenství.“81 

 Na konci roku 1981 přijalo Srbsko program nápravy, ve kterém žádalo posílení 

vazeb Kosova na republiku a federaci. Následně Srbové navrhli i změnu ústavy, která 

by více připoutala autonomní oblasti k Srbsku. Albánci se však návrhu ubránili, 

podporu našli mezi ostatními republikami.82 „V souladu s marxistickou doktrínou pak 

byl výbuch albánského nacionalismu rychle odstraněn jako následek nedořešených 

sociálních a hospodářských problémů.“83 V roce 1984 přišlo Srbsko s dalším 

neúspěšným plánem na posílení svých pravomocí nad autonomními oblastmi a zároveň 

přenesení některých republikových pravomocí na federální úroveň, což mělo Jugoslávii 

vnitřně posílit.84 

 Do poloviny 80. let vyšlo na kosovsko-albánské a srbské straně několik 

„historických“ děl týkajících se Kosova, avšak psaných z nacionalistického úhlu 

pohledu. Kosovsko-albánský historik Hajredin Hoxha publikoval studii o konferenci v 

Bujane za druhé světové války, kdy bylo Albáncům slíbeno právo na secesi, tím však 

jen popudil srbské nacionalisty. Stejně tak srbský historik Dimitrije Bogdanović vydal 

„Knihu o Kosovu“, ve které líčil, jak se Albánci snaží vytvořit etnicky čisté Kosovo.85 

 V této době největší rozruch nacionalistických vášní způsobil tzv. Martinovićův 

                                                 
81 Citováno dle DIZDAREVIĆ, Raif. Od smrti Tita do smrti Jugoslávie. s. 72. 
82 Viz PELIKÁN, Jan. HAVLÍKOVÁ, Lubomíra. CHROBÁK, Tomáš. RYCHLÍK, Jan. TEJCHMAN, 

Miroslav. VOJTĚCHOVSKÝ, Ondřej. Dějiny Srbska. s. 513. 
83 Citováno dle PIRJEVEC, Jože. Jugoslávie 1918 – 1992. Praha: Argo, 2000, s. 421. 
84 Viz RAMET, Sabrina Petra. Balkan Babel. Oxford: Westview Press, 1996, s. 26. 
85 Srov. MALCOLM, Noel. Kosovo – A Short History. London: Macmillian, 1998, s. 337-338. 
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případ. V květnu 1985 byl kosovský Srb Djordje Martinović podle svých slov napaden 

dvěma Albánci, kteří mu strčili do řitního otvoru pivní láhev. Čin byl Srby označen za 

jasný příklad albánského nacionalismu, který měl vést k dalšímu odchodu Srbů a 

Černohorců z Kosova. Albánci naopak tvrdili, že Martinović si svá zranění způsobil 

sám. Téma velmi zaujalo jugoslávskou veřejnost a bylo srbským tiskem neustále 

přiživováno jako součást protialbánské propagandy. Srbský časopis Nin o incidentu 

vydal knihu.86 

 

8. Srbský nacionalismus ve 2. polovině 80. let 

 Ve druhé polovině 80. let se systém v socialistické Jugoslávii začínal pomalu 

hroutit. S tím, jak se po Gorbačovových reformách měnil vztah mezi východním a 

západním blokem, přestávala Jugoslávie těžit ze své pozice státu balancujícího mezi 

velmocemi bipolárního světa a dostávala se do ekonomické krize. Svazové vedení si 

však nebylo schopné připustit potřebu změny systému a snažilo se dál hájit systém 

zavedený za Tita. Mnoho funkcionářů v republikách však vidělo, že pro další politický a 

hospodářský vývoj je nutné přijmout určité reformy. Svazové vedení tím začínalo 

ztrácet svůj vliv.87 

 Ve druhé polovině 80. let došlo v Srbsku k růstu nacionalismu. Nacionalismus se 

dostal i do politiky srbského vedení. V Srbsku je nacionalismus spojován hlavně s 

osobou Slobodana Miloševiće, který se v roce 1986 dostal mezi vedoucí srbské 

komunisty. Jak moc byl Milošević nacionalistou a do jaké míry pouze využíval 

nacionalistickou kartu, k tomu aby získal podporu pro svoji osobní moc, je otázkou. Je 

nutné si uvědomit, že srbský nacionalismus, který byl v Jugoslávii nejvíce slyšel, nebyl 

mezi jugoslávskými národy nacionalismus jediný. Stejně jako v Srbsku se i v dalších 

svazových republikách dostávali k moci lidé, kteří k prosazení svého programu a k 

zisku podpory mezi svým národem, neváhali využít národní otázku.88  

  

                                                 
86 Viz k Martinovićovu případu MALCOLM, Noel. Kosovo – A Short History. s. 338. 
87 Viz VYKOUKAL, Jiří. LITERA, Bohuslav, TEJCHMAN, Miroslav. Východ – Vznik, vývoj a rozpad 

sovětského bloku 1944 – 1989. s. 741-742. 
88 V Chorvatsku a Slovinsku se objevovaly reformní komunistické skupiny okolo Ivici Račana a Milana 

Kučana, které se snažili prosadit novou politiku. K tomu, aby mezi vlastním obyvatelstvem získali 

podporu se jim nejlépe hodilo využít  znovu se probouzejícího národního cítění svých národů. 
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8.1 Slobodan Milošević 

 Slobodan Milošević (1941 – 2006) byl politikem, který je ve světě pokládán za 

hlavního viníka krvavého rozpadu Jugoslávie. Je vhodné ho alespoň ve zkratce 

představit. Slobodan Milošević byl až do nástupu do vedení srbských komunistů v roce 

1986 považován za obyčejného kariérního úředníka.  

 Milošević se narodil 20. srpna 1941 v srbské Požeravaci. Vystudoval právnickou 

fakultu v Bělehradě a poté krátce pracoval jako poradce bělehradského primátora, načež 

se věnoval dráze manažera. V 70. letech se stal ředitelem Bělehradské banky. „Osobní 

úspěch, tedy především dosažení co největšího podílu na moci, byl již tenkrát pro 

Miloševiće jednoznačně prioritní záležitosti.“89  

 Kariéru ve vysoké politice nastartoval Milošević až v roce 1984, kdy byl za 

přispění přítele ze studií a předsedy Svazu komunistů Srbska Ivana Stamboliće dosazen 

do čela bělehradských komunistů. Zatím stále nevystupoval jako srbský nacionalista, ale 

jako komunista podporující pokračovaní Titova režimu. Díky tomu získal důležitou 

podporu titovských kádrů a v roce 1986, poté co se Stambolić stal srbským 

prezidentem, stanul na postu předsedy Svazu komunistů Srbska.  

 Kosovského problému Milošević prvně využil až v polovině roku 1987, kdy se 

mu stal záminkou pro odstavení Ivana Stamboliće z funkce srbského prezidenta. 

Milošević použil nacionalismus jako novou platformu, která mu měla pomoci k 

mocenskému růstu. Uvědomil si, že titoistický komunismus je již značně vyčpělý a 

nemá co nabídnout. Sázka na nacionalismus mu následně přinesla i podporu 

nekomunistické opozice.90 Snahou o ovládnutí Kosova a Vojvodiny a posílení postavení 

Srbska ve federaci splnil sny mnoha srbských nacionalistů. 

 Miloševićovi přinesla nacionalistická politika obrovský úspěch, na jeho podporu 

se po celém Srbsku konaly mítinky. Svoji nacionalistickou politikou a zásahem proti 

kosovské autonomii však jen přilil olej do ohně nacionalistických sporů v celé 

Jugoslávii a silně tak přispěl ke krvavému rozpadu Jugoslávie.91 

 Po získání dominantního postavení v Srbsku se Milošević snažil ovládnout další 

federální jednotky, které by mu pomohly k získání kontroly nad celou Jugoslávií. Již v 

                                                 
89 Citováno dle PELIKÁN, Jan. Jihoslovanská krize – Kořeny a souvislosti. s. 34. 
90 Srov. tamtéž s. 35. Jan Pelikán tvrdí, že pokud by kosovský problém neexistoval, Milošević by se 

Stamboliće zbavil i jiným způsobem. 
91 Milošević toleroval nacionalistické písně, oslavování četnického velitele Draži Mihajloviće, v 

podstatě rehabilitoval pravoslavnou církev atd. 
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říjnu 1988 dokázal po masových demonstracích ve Vojvodině (tzv. jogurtová 

demonstrace, podle jogurtů, které demonstranti házeli na představitele státní moci) a 

Černé Hoře, donutit místní vedení k rezignaci. Poté se zde k moci dostali představitelé 

oddaní Miloševićovi. Kosovo však představovalo pro Miloševiće tvrdší oříšek. Tomuto 

problému je věnována zvláštní kapitola. 

 Miloševićovi však nešlo o úplné zrušení autonomie Kosova a Vojvodiny. Pokud 

by do čela místního vedení dokázal postavit vlastní lidi, autonomie oblastí by se mu 

zamlouvala. Po získání Srbska, Černé Hory, Kosova a Vojvodiny by Milošević 

disponoval čtyřmi hlasy (tedy polovinou hlasů) ve federálním vedení. 

 „Milošević byl schopen uspokojit davy lidí toužících po spasiteli, ale i 

intelektuály, kteří si přáli moderního státníka, schopného vyvést Srbsko z obtíží, do 

nichž díky staré gardě zabředlo.“92 

 

8.2 Srbská nacionalistická opozice 

 Kromě Miloševiće se srbskému postavení v Jugoslávii věnovala i nacionalistická 

opozice. Právě této opozici později Milošević svoji politikou de facto „sebral vítr z 

plachet“. 

 Politická situace v Jugoslávii se měnila, další existence federace nebyla 

zaručena, což z pohledu mnoha Srbů mohlo znamenat novou národní katastrofu, kdyby 

se rozpadla Jugoslávie „pro jejíž vytvoření Srbové tolik obětovali, se znovu začaly rodit 

úvahy o státě všech Srbů.“93 Pro Srby bylo nepředstavitelné, pokud by se jejich národ 

opět ocitl rozdělený do několika nezávislých státních útvarů. Srbští nacionalisté 

kritizovali politiku režimu vůči situaci v Kosovu. 

 V lednu 1986 obdržely srbská a federální skupština petici dvou set 

bělehradských intelektuálů, kteří vyjádřili podporu petici kosovských Srbů z roku 1985. 

Petice „zahrnovala mimo jiné i požadavky vyhoštění imigrantů z Albánie a Kosova 

(údajně přes 260 tisíc osob, kteří se dostali do Kosova po roce 1941 z Albánie), 

zavedení srbochorvatštiny jako jediného úředního jazyka a zavržení „nacionálního 

klíče“ při obsazování míst ve státním sektoru – a nepřímo obvinili komunistický režim 

                                                 
92 Citováno dle PIRJEVEC, Jože. Jugoslávie 1918 – 1992. s. 446. 
93 Citováno dle PELIKÁN, Jan a kol. Dějiny Srbska. s. 515. 
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ze zrady národních zájmů.“94 

 V červnu 1985 začala Srbská akademie věd a umění pracovat na memorandu, 

které mělo upozornit na nejzávažnější problémy Srbska a Jugoslávie. Ivan Stambolić 

tehdy doporučil inteligenci, aby se nějakým způsobem zapojila do debaty o reformách. 

Text memoranda se dostal na veřejnost již v září 1986, kdy se předčasně dostal do rukou 

novinářů z listu Večernje novosti. Memorandum sestavovala skupina intelektuálů okolo 

Dob rici Čosiće. Čosić byl jedním z největších srbských nacionalistů, který odešel z 

vedení komunistické strany v roce 1968, protože nesouhlasil se změnami státního 

uspořádání ve prospěch Kosova.95 I když se nejednalo o oficiální dokument, 

memorandum jasně popsalo smýšlení většiny srbského obyvatelstva. „Memorandum 

žádalo omezení autonomie Vojvodiny a Kosova, obnovu srbského charakteru obou 

území a garantovaná práva pro srbskou menšinu v Chorvatsku a v Bosně.“96 

Memorandum označilo dění v Kosovu za albánskou válku proti Srbům a za nejčernější 

období dějin od konce osmanské nadvlády. Memorandum požadovalo návrat všech 

Srbů, kteří z Kosova z jakéhokoliv důvodu odešli.97 Dokument však upozornil i na 

nutnost demokratizace společenského života. 

 „Srbské komunistické vedení dokument odsoudilo jako projev šovinismu, jediný 

Slobodan Milošević se zdržel komentáře.“98 Milošević začal využívat srbského 

nacionalismu až od dubna 1987, kdy se zúčastnil zasedání oblastního vedení Svazu 

komunistů v obci Kosovo Polje nedaleko Prištiny. Na toto zasedání měl původně 

dorazit Ivan Stambolić, který však do Kosova odmítl přijet a poslal místo sebe 

Miloševiće.  Milošević do té doby o Kosovo zájem nejevil. Jednou dokonce řekl 

Stambolićovi: „Zapomeňte na provincie, vraťme se k Jugoslávii.“99  

 V Kosovu Polji se poprvé objevily davy nespokojených kosovských Srbů, 

kterých Milošević začal využívat k dalšímu mocenskému vzestupu. Zde také padla 

                                                 
94 Citováno dle TEJCHMAN, Miroslav. ŠESTÁK, Miroslav. HRADEČNÝ Pavel. Historické souvislosti 

rozpadu Jugoslávie. s. 160. 
95 Srov. MALCOLM, Noel. Kosovo – A Short History. s. 340. 
96 Citováno dle VYKOUKAL, Jiří, LITERA, Bohuslav. TEJCHMAN, Miroslav. Východ – Vznik, vývoj 

a rozpad sovětského bloku 1944 – 1989.  s. 742 
97 Srov. MALCOLM, Noel. Kosovo – A Short History. s. 340. 
98 Citováno dle PELIKÁN, Jan. HAVLÍKOVÁ, Lubomíra. CHROBÁK, Tomáš. RYCHLÍK, Jan 

TEJCHMAN, Miroslav. VOJTĚCHOVSKÝ, Ondřej. Dějiny Srbska. s. 516. 
99 Srov. MALCOLM, Noel. Kosovo – A Short History. s. 340. 
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Miloševićova slova: „Už vás nikdo nebude bít“.100 Milošević se však nikdy nestal 

zapáleným nacionalistou, nacionalismu jen využíval, jeho hlavním cílem bylo posílení 

svojí vlastní pozice v Srbsku, resp. v celé Jugoslávii. 

 Dřívější Titova politika začala být v srbské veřejnosti podrobována kritice, podle 

které držel Titův režim Srbsko schválně v podřadném postavení. Objevila se kritika 

partyzánského boje s četniky. „Do vědomí mnohých Srbů se vtírala myšlenka, že 

komunisté, katolíci a islám se spojili k boji proti srbství.“101 

 S vědomím podpory části srbského vedení v čele s Miloševićem se srbští 

nacionalisté pustili do dalšího útoku na Albánce. Žádali omezení kosovské autonomie a 

dokonce i potrestání tvůrců široké kosovské autonomie. Albánci byli ještě více 

očerňování v jugoslávských sdělovacích prostředcích. Kriminální činy kosovských 

Albánců spáchané na Srbech byly pokládány za důkaz albánského teroru vůči Srbům.102 

 Na popud Miloševiće založili srbští nacionalisté v Kosovu tzv. Výbor pro 

protesty a solidaritu s kosovskými Srby a Černohorci. Tento výbor, společně s Asociací 

pro návrat Srbů a Černohorců, byl používán jako organizátor srbských protestů v 

ostatních částech Jugoslávie. Příkladem byla např. demonstrace kosovských Srbů a 

Černohorců proti vojvodinskému vedení v Novém Sadu v červenci 1988.103 Na těchto 

protestech zazněla i protialbánská hesla. 

 Srbští nacionalisté však neútočili jen na Albánce. Nacionalisté odmítali 

poválečnou industrializaci Chorvatska a Bosny jako oslabování Srbska. U dalmatských 

Chorvatů poukazovali na jejich ortodoxní původ, Černohorce považovali za Srby a 

                                                 
100 Před budovou, ve které jednal Milošević proběhla demonstrace Srbů. Na demonstrující Srby následně 

zaútočila policie, jejíž většinu tvořili Albánci. Tento střet však byl předem naplánován, demonstranti 

si dokonce nechali přivézt nákladní auto s kamením. Na druhou stranu se jednalo o jediný násilný 

protest kosovských Srbů. Viz tamtéž, s. 341. 
101 Citováno dle PELIKÁN, Jan. HAVLÍKOVÁ, Lubomíra. CHROBÁK, Tomáš. RYCHLÍK, Jan. 

TEJCHMAN, Miroslav. VOJTĚCHOVSKÝ, Ondřej. Dějiny Srbska. s. 516. 
102 Snad nejvýmluvnějším příkladem je případ kosovsko-albánského vojáka Azize Kelmendiho, který 

zastřelil čtyři své kolegy, z nichž ovšem jen jeden byl Srb. Ačkoliv Kelmendi spáchal sebevraždu, 

srbští nacionalisté jeho čin použili jako důkaz růstu albánského protisrbského nacionalismu. Pohřeb 

srbského rekruta se stal další manifestací srbského nacionalismu. Pohřbu se zúčastnilo na 20 000 lidí, 

někteří z nich poté ještě demonstrativně navštívili Rankovićův hrob. „´Kelmendi střílel na Jugoslávii,´ 

hlásaly jedny z bělehradských novin a demonstrovaly tak vzrušení srbského obyvatelstva, které se 

znovu začalo mstít rozbíjením albánských obchodů.“ Viz PIRJEVEC, Jože. Jugoslávie 1918 – 1992. 

s. 445. 
103 Viz DIZDAREVIĆ, Raif. Od smrti Tita do smrti Jugoslávie. s. 147. 
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titovskou Jugoslávii za nástroj pro utlačování Srbů.104 

 

8.3 Protesty kosovských Srbů 

 Kosovští Srbové se začali ve svých protestech organizovat od poloviny 80. let. 

Do té doby Srbové věřili v ochranu Bělehradu, které se však nedočkali. Zprvu kosovští 

Srbové žádali jen ochranu svých národnostních práv, posléze však přešli k 

nacionalistické rétorice a žádali, aby Kosovo zůstalo srbské. Kosovsko-srbští 

nacionalisté často vysílali do Bělehradu delegace, které měly protestovat proti 

albánskému chování vůči kosovským Srbům. V polovině 80. let již nastávala příhodná 

chvíle pro politické protesty. Protestující se již nemuseli tolik obávat represí ze strany 

státu. 

 Prvním výraznějším protestem byla již výše zmíněná petice z roku 1985 proti 

situaci v níž se Srbové nacházeli. Přestože byla petice odmítnuta, nenásledovaly vůči 

jejím autorům žádné perzekuce, což přimělo kosovské Srby k dalším akcím.105 Již v 

únoru 1986 se do Bělehradu sjelo 95 Srbů z celého Kosova, kteří chtěli hovořit s 

federálním vedením o situaci v autonomní oblasti. Jednalo se o první významnější 

demonstraci od albánských nepokojů v roce 1981. Jeden organizátor byl později zatčen. 

Zatčení však vyvolalo další nedůvěru kosovských Srbů vůči tehdejšímu srbskému 

vedení. Mnohem lépe kosovští Srbové slyšeli na slova srbských nacionalistů. Milošević 

proto později kvůli dobře zvolené strategii neměl problémy získat si mezi kosovskými 

Srby podporu. 

 V červnu 1986 se několik set Srbů z vesnice Batusi nedaleko Kosova Polje 

rozhodlo demonstrativně opustit Kosovo. V Kosovu chtěli zanechat svůj majetek a odjet 

do užšího Srbska, kde hodlali zřídit provizorní stanové městečko. Policejním složkám se 

sice podařilo plánovanému odchodu zabránit, plán se však stal další ukázkou 

nespokojenosti kosovských Srbů s jejich postavením.  

 Po Miloševićově návštěvě v Kosovu v roce 1987 se rozmohlo tzv. mítinkové 

hnutí. Mítinky se konaly po celém Srbsku a měly za cíl podpořit Miloševiće a jeho 

politické cíle. Část protestujících však tvořili tzv. mitingaši, demonstranti z povolání, 

kteří byli převáženi z jednoho mítinku na druhý.  

                                                 
104 Srov. RAMET, Sabrina Petra. Balkan Babel. s. 27. 
105 Srov. VLADISAVLJEVIĆ, Nebojša. Nationalism, Social Movement Theory and the Grass Roots 

Movement of Kosovo Serbs, 1985-1988. s. 772. 
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 Přesto Milošević zatím neměl mnoho možností, jak ovlivňovat situaci 

kosovských Srbů. Kosovo mělo stále takovou míru autonomie, aby mohlo doporučení 

přicházející z Bělehradu ignorovat. Srbským kosovským nacionalistům se toto zdálo 

nedostatečné a chystali se k dalšímu kolektivnímu opuštění Srbska. Milošević je však 

varoval, že by si tento čin mohla komunistická strana vykládat jinak, než jak to sami 

Srbové zamýšleli. Kosovští Srbové se tak nakonec účastnili jen protestů proti 

vojvodinskému vedení v Novém Sadu v červnu 1988.106 

 Milošević dokázal protestů Srbů vhodně využívat. Na úrovni federálního vedení 

je vydával za mírumilovný způsob vyjádření nesouhlasu obyvatel Jugoslávie s 

reformami, které federální vedení připravovalo. 107 

 

9. Omezování kosovské autonomie v letech 1988 až 

1990 

 Mítinkové revoluce umožnily Miloševićovy ovládnout jak autonomní oblast 

Vojvodinu v říjnu 1988, tak dosadit sobě spřízněné lidi do vedoucích pozic v Černé 

Hoře v lednu 1989. Pravděpodobně nejtěžší bylo pro Miloševiće ovládnutí Kosova. 

 Již v říjnu 1985 srbský ústavní soud zrušil několik kosovských předpisů, které 

garantovali proporční zastoupení kosovských etnik ve vedoucích funkcích oblastí. Podle 

soudu však právě tyto předpisy, které měly původně pomoci Albáncům dostat se do 

vyšších funkcí, vedly k diskriminace menšin ve prospěch většinového albánského 

obyvatelstva.108 

 Federace v podstatě nechávala Kosovo v srbských rukou, resp. příliš netlačila na 

změnu Miloševićovy politiky. Kosovo bylo dlouho chápáno jako srbský problém. 

Federální představitelé doufali, že Srbsko bude ovládnutím Kosova uspokojeno. 

 Od konce roku 1987 šla většina peněz z fondu rozvoje na podporu slovanského 

obyvatelstva Kosova. Srbové začaly být v Kosovu opět protěžováni při získávání 

pracovních míst v určitých oblastech.109 

                                                 
106 Srov . tamtéž. s. 775. 
107 Srov. DIZDAREVIĆ, Raif. Od smrti Tita do smrti Jugoslávie. s. 154. 
108 Srov. RAMET, Sabrina Petra. Balkan Babel. s. 16-17. 
109 Srov. TEJCHMAN, Miroslav. ŠESTÁK, Miroslav. HRADEČNÝ, Pavel. Historické souvislosti 

rozpadu Jugoslávie. s. 164. 
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9.1 Ovládnutí Kosova a albánské demonstrace 

 Bělehrad pracoval na změně srbské ústavy a omezení autonomního postavení 

oblastí. Autonomní oblasti však musely vyjádřit souhlas s oslabením vlastní autonomie. 

Ve Vojvodině si již Milošević pro změnu ústavy podporu opatřil. Nedalo se však 

předpokládat, že kosovské vedení se vzdá dobrovolně vlastní autonomie.  

 Největší překážku představovali Azem Vllasi, kosovský zástupce v ÚV SKJ a 

Kaqusha Jashariová, předsedkyně kosovských komunistů. Bělehrad je donutil 

rezignovat na jejich pozici. „Prvním a jediným důvodem bylo to, že odvolaní odmítali 

nekriticky přijmout a prosazovat politiku Bělehradu.“110  

 Tato situace vyvolala bouřlivou nevoli kosovských Albánců a 17. listopadu 1988 

se v Prištině konala stotisícová albánská demonstrace. Demonstraci začali horníci z dolu 

v Trepče u Kosovské Mitrovice, kteří se vydali na protestní pochod do Prištiny, kde se k 

nim přidali dělníci a studenti. Demonstranti měli dva hlavní cíle, protestovat proti 

odvolání kosovských představitelů a vyjádřit nesouhlas s připravovanými změnami 

srbské ústavy. Cílem protestujících nebyla secese, ale snaha o podporu titovského 

uspořádání federace.111 Proto se na demonstracích objevilo mnoho portrétů Tita a 

jugoslávských vlajek. 19. listopadu se v Bělehradě konala srbská demonstrace, která 

vyjádřila podporu Miloševićovi a jeho kosovské politice. Této demonstrace se 

zúčastnilo 350 000 demonstrantů.112 

 „Listopadová vystoupení roku 1988, která byla výrazem jednoznačného 

odhodlání kosovských Albánců bojovat za udržení autonomních práv, obsažených v 

ústavách z roku 1974, utvrdila S. Miloševiće v přesvědčení, že je třeba nepovolit, ale 

naopak dále zesílit dosavadní tlak v kosovské otázce.“113 Již v lednu 1989 byl do čela 

kosovských komunistů dosazen k Bělehradu vstřícnější Rahman Morina, do té doby 

kosovský ministr vnitra. 

 Albánská veřejnost však nebyla se změnou ve vedení Kosova spokojena. Ke 

zvýšení napětí přispívala i situace okolo plánované změny srbské ústavy. Mezi Albánci 

se šířily různé dezinformace o tom, že ústava má zrušit albánštinu jako úřední jazyk, že 

se mají zrušit albánské školy apod. Konala se různá protestní shromáždění v uzavřených 

                                                 
110 Citováno dle DIZDAREVIĆ, Raif. Od smrti Tita do smrti Jugoslávie. s. 253. 
111 Srov. VICKERS, Miranda. Between Serb and Albanian – A History of Kosovo. s. 231. 
112 Srov. MALCOLM, Noel. Kosovo – A Short History. s. 343. 
113 Citováno dle TEJCHMAN, Miroslav. ŠESTÁK, Miroslav. HRADEČNÝ, Pavel. Historické 

souvislosti rozpadu Jugoslávie. s. 166. 
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prostorách, protože veřejné shromažďování bylo po listopadových demonstracích 

zakázáno.114  

 Nejvíce se nespokojenost projevila v dole Stari Trg u obce Trepča. Asi 1350 

albánských horníků odmítlo 23. února 1989 vyfárat a přešlo do stávky spojené s 

hladovkou. Cílem stávkujících horníků bylo odvolání neoblíbených politiků: Rahmana 

Moriny, předsedy prištinských komunistů Husamedina Azemiho a člena ÚV SKJ Aliho 

Shukriji. Dále žádali zachování současného postavení Kosova v rámci federace a 

ukončení diskriminace Albánců v Kosovu. Horníci vyhrožovali spácháním hromadné 

sebevraždy. 

 Protesty horníků se setkaly s širokou podporou u kosovsko-albánské veřejnosti. 

Následovala generální stávka, která život v Kosovu ochromila. 27. února 1989 byl v 

Kosovu vyhlášen výjímečný stav, který měl zabránit případné eskalaci albánským 

protestům, ale i snaze Srbů a Černohorců masově se vrátit do Kosova. Morina, Azemi a 

Šukrija se nakonec rozhodli z „humanitárních důvodů“ rezignovat (aby přiměli horníky 

vyfárat) poté, co jim tuto alternativu doporučilo vedení strany i vedení státu. 

 Milošević však využil politiky „appesementu“ ostatních jugoslávských republik 

a odmítl respektovat rezignace kosovských představitelů. Jako důvod uvedl to, že 

rezignace nebyly přijaty státními orgány. Morina poté svoji rezignaci stáhl. Milošević se 

tak dokázal zbavit odporu stávkujících a zachovat správný vývoj své kosovské politiky. 

1. března 1989 byli zatčeni Azem Vllasi, člen kosovského stranického výboru Ekrem 

Arifi, ředitel metalurgického kombinátu Trepča Aziz Abraši a ředitel dolu Stari Trg 

Burhan Kavaja. Vllasi byl obviněn z protistátní činnosti a kontrarevoluce. Hrozilo mu 

deset let vězení až trest smrti. 

 V Bělehradě mezitím srbská skupština 23. února 1989 změnila srbskou ústavu a 

omezila autonomní pravomoci Kosova a Vojvodiny. Kosovští poslanci by však sami 

vlastní autonomii neomezili. K souhlasu se změnou srbské ústavy je přimělo obklíčení 

budovy kosovské skupštiny v Prištině vojskem a policií. Za takovýchto podmínek byl 

souhlas se změnou srbské ústavy takřka jednomyslný.115 Následně ústavu přijala i 

Vojvodina a 28. března 1989 byla nová srbská ústava proklamována oficiálně. „Podle 

nové ústavy zůstaly obě autonomní oblasti, tedy Vojvodina a Kosovo a Metohije (byl 

obnoven starý název), zachovány. Nadále disponovaly vlastními orgány správy. Ztratily 

                                                 
114 Srov. DIZDAREVIĆ, Raif. Od smrti Tita do smrti Jugoslávie. s. 261. 
115 Ze 188 přítomných poslanců hlasovalo proti návrhu deset poslanců, dva poslanci se zdrželi hlasování. 
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však faktické pravomoci plnoprávných členů federace.“116 Kosovská rozhodnutí byla 

postupována srbskému schválení.  

 Srbové označili novou ústavu za „ústavu sjednocení“, Albánci za „krvavou 

ústavu“.117 

 

9.2 Následky omezení autonomie 

 Po schválení srbské ústavy kosovskou skupštinou propukly ve dnech 23. až 28. 

března 1989 rozsáhlé demonstrace a pouliční boje. Raif Dizdarević o tom píše: „...v 

Podujevu, Gnjilanech, Suvé Reci a Mitrovici je skutečná válka, střílí se na všechny 

strany. V Prištině tiché demonstrace přerostly v násilnosti. Na periférii kosovského 

hlavního města je slyšet kulometné dávky a výstřely z pušek.“118  

 Podle oficiálních údajů bylo zabito 25 a zraněno 222 osob. Podle odhadů 

slovinských novinářů však zemřelo 140 a zraněno bylo 370 lidí.119 Neoficiální čísla jsou 

mnohem vyšší, mnoho Albánců z obav před represemi odmítalo vyhledat lékařskou 

pomoc.120 Mnoho Albánců, většinou z řad inteligence, bylo následně zatčeno, drženo po 

několik měsíců v izolaci nebo jinak perzekuováno. Bělehrad vydával zásah v Kosovu za 

boj proti albánskému separatismu. 

 Milošević se stal opravdovým národním vůdcem Srbů. Na 600. výročí bitvy na 

Kosově Poli 28. června 1989 se shromáždily dva miliony Miloševićových přívrženců. 

Miloševićův kult se dal  téměř srovnat s Titovým kultem osobnosti. Na shromáždění se 

objevilo množství Miloševićových fotografií, fotogtafie Tita se však neobjevila. Srbové 

v Miloševićovi spatřovali prvního skutečně srbského vůdce od roku 1945.121 

 V lednu 1990 proběhly další demonstrace kosovských Albánců. V této době 

však Srbsko oblast plně kontrolovalo svými ozbrojenými složkami, federální síly 

                                                 
116 Citováno dle PELIKÁN, Jan. HAVLÍKOVÁ, Lubomíra. CHROBÁK, Tomáš. RYCHLÍK, Jan. 

TEJCHMAN, Miroslav. VOJTĚCHOVSKÝ, Ondřej. Dějiny Srbska. Praha: Nakladatelství lidové 

noviny, 2004, s. 519. 
117 Citováno dle MAROVIĆ, Miodrag. Balkanski Džoker – Albanija i Albanci. s. 654. 
118 Citováno dle DIZDAREVIĆ, Raif. Od smrti Tita do smrti Jugoslávie. s. 286. 
119 Citováno dle PIRJEVEC, Jože. Jugoslávie 1918 – 1992. s. 458. 
120 Viz TEJCHMAN, Miroslav. ŠESTÁK, Miroslav. HRADEČNÝ, Pavel. Historické souvislosti rozpadu 

Jugoslávie. s. 168. 
121 Srov. VICKERS, Miranda. Between Serb and Albanian – A History of Kosovo. London: Hurst, 1998, 

239. 
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Kosovo opustily.  K posílení přítomnosti srbských ozbrojených složek výrazně přispěla 

i aféra s masovou otravou albánských školáků v březnu a dubnu 1990, z čehož Albánci 

obviňovali Srby122, následně Albánci v některých vesnicích začali Srby napadat. 

Bělehrad této situace využil a vyslal do Kosova dalších 25 000 policistů. V dubnu 1990 

si Bělehrad dovolit odvolat výjímečný stav. Z vězení byli propuštěn Azem Vllasi123 i  

Adem Demači.  

 Srbsko začalo v roce 1990 přijímat další kroky vedoucí k diskriminaci 

kosovských Albánců a k protěžování místních Srbů. Albánci již nesměli nakupovat 

majetek odcházejících Srbů ani prodávat vlastní nemovitosti bez zvláštního povolení. 

Toto opatření mělo zastavit emigraci kosovských Srbů a Černohorců. Bylo zastaveno 

vydávání albánského deníku Rilindja a zrušena Kosovská akademie věd a umění.124 

 2. července 1990 (ve stejný den, kdy Slovinsko vyhlásilo svoji suverenitu) 

uspořádali albánští poslanci před budovou kosovské skupštiny (do budovy nebyli 

vpuštěni srbskou policií) zvláštní zasedání. Poslanci odmítli změny srbské ústavy z roku 

1989 a odvolali rozhodnutí o připojení Kosova a Metohije k Srbsku z roku 1945. V 

Ústavní deklaraci o Kosovu pak kosovská skupština vyhlásila Kosovo za rovnoprávnou 

jednotku jugoslávské federace.  

 Tři dny nato, 5. července 1990, srbská skupština rozhodnutím (kterým však 

nedisponovala ani skupština federální) přerušila činnost kosovské skupštiny a kosovské 

vlády. Formálně tak zrušila poslední zbytky autonomie Kosova. Přesto si na federální 

úrovni Milošević ponechal kosovského zástupce, kterého stále potřeboval. Srbské 

rozhodnutí pak 11. července potvrdilo i Předsednictvo SFRJ. 

 7. září 1990 se v Kačaniku sešli bývalí kosovští poslanci a schválili ústavu 

Republiky Kosovo. Kosovo bylo prohlášeno za rovnoprávný subjekt v rámci 

jugoslávské federace. „Radikálové přitom požadovali připojení nejen Kosova, ale i 

západní Makedonie, části Černé Hory a severního Řecka k Albánii.“125 

 28. září 1990 definovala nová srbská ústava Kosovo a Vojvodinu pouze jako 

                                                 
122 V krvi albánských školáků se našly stopy sarinu. V roce 1995 se prokázalo, že jugoslávská armáda 

sarin vyráběla. Viz. tamtéž, s. 244. 
123 Proti Vllasimu do té doby probíhalo soudní líčení, ve kterém byl viněn z protistátní činnosti a podpory 

kosovsko-albánského separatismu. Soud neprobíhal regulérně. 
124 Srov. JUDAH, Tim. Kosovo – War and Revenge. New Haven and London: Yale University Press, 

2000, s. 62. 
125 Citováno dle VYKOUKAL, Jiří. LITERA, Bohuslav. TEJCHMAN, Miroslav. Východ – Vznik, vývoj 

a rozpad sovětského bloku 1944 – 1989. Praha: Libri, 2001, s. 743. 
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regiony Srbské republiky. 

10.  Vnější pohled na srbsko-albánský konflikt 

 Kromě Srbů a kosovských Albánců museli ke kosovskému konfliktu zaujmout 

stanovisko i další, nepřímí účastníci. Tato kapitola by měla popsat, jak se ke 

kosovskému problému stavěly ostatní jugoslávské republiky a jak Albánie.  

 Tyto nepřímé účastníky lze rozdělit do tří kategorií, první kategorii představuje 

samotná Albánie, která byla v konfliktu zainteresována, kvůli tomu, že představovala 

národní albánský stát. Druhou kategorii tvoří jugoslávské republiky Slovinsko a 

Chorvatsko, které v podstatě srbskou politiku odmítaly. Zbývající jugoslávské 

republiky, Černá Hora a Makedonie víceméně se srbskou politikou v Kosovu 

souhlasily. Mnohonárodnostní Bosnu a Hercegovinu je obtížné někam zařadit.  

 

10.1 Albánie 

 V poválečném období se vztahy mezi SFRJ a Albánií velmi výrazně měnily. V 

letech 1945 až 1948 byly na velmi dobré úrovni. Následně došlo k jejich ochlazení kvůli 

sovětsko-jugoslávské roztržce. K novému oteplování vztahů začalo docházet až v 70. 

letech.126  

 Po rozšíření autonomie mohlo Kosovo uzavírat i mezinárodní smlouvy, začala 

doba silných kulturních vztahů mezi Kosovem a Albánií. V roce 1974 albánský vůdce 

Enver Hodža prohlásil, že Albánie nemá žádné územní nároky v SFRJ a že je spokojena 

s postavením albánského obyvatelstva v Jugoslávii.127 V roce 1978 se dokonce v 

Prizrenu konaly společné oslavy stého výročí Prizrenské ligy. Často se ovšem stávalo, 

že oficiální návštěvy z Albánie nemířily do Bělehradu, ale jen do Prištiny. 

 Vztahy mezi Albánií a Jugoslávii se opět zhoršily po albánských protestech v 

roce 1981. Z podpory demonstrantů vinil Bělehrad Tiranu.  

 Hodžův nástupce Ramiz Alija sice tvrdil, že hranice Albánie nejsou etnicky 

spravedlivé, na druhou stranu však uznával, že jejich změnu si nemůže nijak vynutit.128 

 Albánie sice nehrála výraznou roli v kosovském problému, kosovské Albánce 

podporovala spíše morálně, albánská média informovala o situaci v Kosovu. 

                                                 
126  Vztahy se zlepšovaly např. z obavy z vývoje mezinárodní situace po okupaci Československa. 
127  Srov. MAROVIĆ, Miodrag. Balkanski Džoker – Albanija i Albanci. s. 646. 
128  Srov. tamtéž s. 655. 
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Jugoslávské vedení však občas, jak píše Dizdarević, dostávalo zprávy o tom, že v 

Albánii dochází k výcviku albánských nacionalistů, kteří jsou později infiltrováni do 

SFRJ. Albánie si však nemohla dovolit vyvolat konflikt s Jugoslávií. 

 Životní podmínky v Kosovu byly vyšší než v Albánii. Ti Albánci, kteří se 

podívali do Albánie, většinou upřednostňovali život ve světu otevřené Jugoslávii, než v 

izolované Albánii.129 

 

10.2 Slovinsko a Chorvatsko 

 Slovinsko a Chorvatsko, ač zprvu srbskou politiku vůči Kosovu tolerovaly, 

začaly postupně  svůj názor měnit. Ještě do poloviny 80. let brali Slovinci a Chorvati 

Kosovo jako srbský problém. V tomto směru se vyjádřil i přední slovinský komunista 

Milan Kučan.130 Nesrbské republiky doufaly, že srbské, resp. Miloševićovy ambice, 

budou saturovány omezením autonomních oblastí. 

 Ve 2. polovině 80. let se však Slovinsko a Chorvatsko začaly obávat stoupajících 

ambicí Miloševićovy politiky. Oběma republikám bylo jasné, že Miloševićovi již 

nebude stačit ovládnutí Kosova a Vojvodiny, ale bude se snažit dominovat v celé 

Jugoslávii. Po dosazení Momira Bulatoviće v Černé Hoře již ovládal polovinu křesel ve 

vedení federace a pokud by získal Makedonii nebo Bosnu a Hercegovinu, mohl by 

dominovat v celé federaci. 

 Slovinci nepodporovali kosovské Albánce ze solidarity s nimi, ale proto, že se 

obávali nárůstu srbského nacionalismu a srbského vlivu ve federaci. Slovinci například 

peticí, kterou podepsala asi polovina obyvatel Slovinska podpořili požadavky 

stávkujících horníků, na podporu kosovských Albánců a proti zavedení výjímečného 

stavu se v Lublani konala manifestace. Slovinsko stáhlo z Kosova svůj policejní 

kontingent. Na konci roku 1989 zabránily slovinské orgány protislovinské demonstraci 

srbských mítingašů v Lublani. Poté, co Slovinsko získalo nezávislost, přestal Slovince 

osud Kosova zajímat.  

 Podobně na tom byli i Chorvati, pro které však srbský nacionalismus 

představoval větší hrozbu kvůli srbské menšině ve středním Chorvatsku.  

 Kosovský problém tedy spíše upozornil Slovince a Chorvaty na krizi ve federaci 

a Miloševićovu snahu o její centralizaci. „Obrana proti nátlaku ústředí zde nejprve 

                                                 
129  Srov. DIZDAREVIĆ, Raif. Od smrti Tita do smrti Jugoslávie. s. 253. 
130 Viz Tamtéž. s. 157 
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posílila pozice místních stranických špiček, později však vedla ke zformování 

reformistických, resp. časem dokonce i opozičních skupin, které vedle zachování 

suverenity republiky začaly požadovat mj. také nastolení politického pluralismu a 

tržního hospodářství.“131 Kosovo tak představovalo jeden z důležitých faktorů, který 

předznamenal rozpad Jugoslávie. 

 

10.3 Ostatní jugoslávské republiky 

 Černá Hora jako republika, která byla v podstatě ovládána z Bělehradu, 

Miloševićovu politiku podporovala. 

 Makedonie představovala republiku, kde Albánci tvořili silnou menšinu. V roce 

1961  tvořili makedonští Albánci 13% z celkového počtu obyvatelstva a v roce 1994 již 

22, 67%.132 Situace Albánců v Kosovu silně ovlivňovala i místní Albánce. Demonstrace 

z roku 1981 se z Kosova přelily také do albánských částí Makedonie. V roce 1989 

Makedonie změnila ústavu a prohlásila Makedonii za stát makedonského národa, o 

albánské a turecké menšině se již nezmiňovala.133 Je proto příznačné, že v srbsko-

albánském konfliktu Makedonci podporovali Srby. T ovšem neznamená, že by 

Makedonie podporovala Miloševiće v jeho snaze získat většinovou kontrolu nad 

jugoslávskou federací. V roce 1992 Makedonie raději vyhlásila nezávislost než by 

zůstala ve státě, kterému by dominovalo Miloševićovo Srbsko. 

 Bosna a Hercegovina představovala v SFRJ svéráznou republiku, v podstatě to 

byla Jugoslávie v malém. Bosenští Srbové Miloševićovu kosovskou politiku 

schvalovali, zatímco bosenští Chorvati a Muslimové se stavěli proti. Podle toho, co píše 

ve svých pamětech Raif Dizdarević, v 80. letech zástupce Bosny a Hercegoviny ve 

federálním vedení, snažili se bosenští představitelé vždy najít mezi srbskými a 

kosovsko-albánskými představiteli shodu a kompromisní řešení. 

 

                                                 
131 Citováno dle HLADKÝ, Ladislav. Bosenská otázka v 19. a 20. století. Brno: Masarykova univerzita, 

2005, s. 229. 
132 Viz RYCHLÍK, Jan. Dějiny Makedonie. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2003, s. 5, 240. 
133 Srov. TEJCHMAN, Miroslav. ŠESTÁK, Miroslav. HRADEČNÝ, Pavel. Historické souvislosti 

rozpadu Jugoslávie.  s. 170-171. 
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11.  Stručný přehled vývoje po roce 1990 

 Albánci začali po vyhlášení nezávislosti v Kosovu vytvářet paralelní stát, tzv. 

Republiku Kosovo. Vedle srbských úřadů a orgánů zde existovaly i albánské úřady, 

instituce, školy, nemocnice apod. V květnu 1992 se pak v Kosovu konaly parlamentní a 

prezidentské volby. Proti těmto volbám Srbsko, které tehdy řešilo závažnější problémy 

v Bosně a Chorvatsku, nezakročilo. Volby vyhrála Demokratická strana Kosova, 

prezidentem se stal Ibrahim Rugova. 

 Už v letech 1993 až 1995 se Bělehrad snažil navázat kontakt s představiteli 

„Republiky Kosovo“. Ke kontaktu došlo až v roce 1996. 1. září 1996 se Milošević a 

Rugova dohodli na návratu albánských žáků do státních škol. Bělehrad tak de facto 

uznal Rugovu za reprezentanta kosovských Albánců.134  

 První ozbrojené násilnosti propukly již na jaře 1996, kdy byli zabiti srbský 

policista a dva srbští uprchlíci z Bosny. Od přelomu let 1996 a 1997 se začaly utvářet 

první albánské guerilly, tzv. Kosovská osvobozenecká armáda (UČK), která útočila na 

představitele srbské moci. Zbraně získávaly poměrně snadno z Albánie, která se tehdy 

prakticky jako stát zhroutila.  

 V únoru 1998 prohlásil americký velvyslanec v Bělehradě Robert Gelbard, že 

UČK je teroristická organizace a ocenil Miloševićův přístup ke stabilizaci regionu po 

bosenské válce. Bělehrad to chápal jako povolení k útoku.135 Krátce poté následoval 

útok jugoslávské armády na UČK podporovaný tanky, dělostřelectvem a vrtulníky. 

UČK byla zatlačena na ústup a reorganizovala se, poté začala terorizovat nealbánské 

obyvatelstvo a Albánce spolupracující s Bělehradem. V létě 1998 zesílila UČK svoji 

aktivitu, ale následně utrpěla několik porážek.  

 9. srpna 1998 předložily velmoci návrh na řešení krize udělením autonomie 

Kosovu po vzoru Alandských ostrovů. Srbové i Rugova však odmítli. 8. října 1998 

NATO pohrozilo nálety na Jugoslávii pokud Srbsko do tří dnů nesníží počet vojáku a 

policistů v Kosovu na 20 000. Srbové se skutečně stáhli, ale tím se rozhořel odpor UČK. 

 6. února 1999 začala jednání o budoucnosti Kosova ve francouzském zámku 

Rambouillet. Členy kosovské delegace byli i představitelé UČK. Spojené státy 

předložili návrh na obsazení Kosova jednotkami NATO, dále také žádali pro jednotky 

NATO neomezený přístup na celé jugoslávské území. Srbové i Albánci to odmítli. 

                                                 
134 Albánští studenti však státní školy nadále ignorovali. 
135  Srov. PELIKÁN, Jan. Dějiny Srbska. s. 542. 
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V polovině března opustili mezinárodní pozorovatelé Kosovo a jugoslávská armáda 

zaútočila na Albánce, z domova vyhnala asi 20 000 lidí.136 

 V noci z 23. na 24. března 1999 zaútočilo NATO na Jugoslávii, nálety trvaly 78 

dní. Okamžitě nato začaly srbské jednotky terorizovat kosovské Albánce, UČK se 

snažila zahájit plošnou ofenzívu. Došlo k obrovskému útěku civilního obyvatelstva, do 

konce dubna se jednalo asi o 262 000 uprchlíků137, kteří odešli do Albánie, Makedonie, 

Černé Hory a Srbska. 

 Po dvou měsících došlo k dohodě, jejímž základem se stal návrh z Rambouillet, 

jednotky OSN převzali správu nad Kosovem. Civilní záležitosti spravuje mise OSN, 

která postupně předává pravomoci místní správě. V říjnu 2000 se konaly v Kosovu 

místní volby, v lednu 2001 volby parlamentní. Těchto voleb se Srbové odmítaly 

účastnit. Další parlamentní volby se konaly v roce 2004. 

 Od roku 2006 trvají jednání o budoucím uspořádání Kosova. Jednání, která vede 

zástupce OSN Marti Ahtisaari však celý rok 2006 nevedly k úspěchu, jelikož Albánci 

žádali úplnou nezávislost Kosova, zatímco Srbové nabízeli jen rozsáhlou autonomii. V 

roce 2006 mezinárodní společenství ještě odmítalo o nezávislosti slyšet.  

 V únoru 2007 přišel Marti Ahtisaari s plánem, který předpokládá uznání 

nezávislosti Kosova, zprvu však pod mezinárodní kontrolou. Srbové však o tomto řešení 

odmítají slyšet. Na konci dubna 2007 navrhl srbský premiér Vojislav Koštunica řešení, 

které by sice Kosovu nepřiznalo nezávislost, ale velmi širokou autonomii v rámci 

Srbska, která by se nezávislosti de facto přiblížila. Srbské požadavky na setrvání 

Kosova v rámci Srbska by tak zůstaly zachovány. V květnu 2007 se Evropská unie a 

USA shodly na vytvoření nezávislého Kosova. 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
136  Srov. tamtéž, s. 545. 
137  Srov. tamtéž, s. 547. 
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Závěr 

  

 Po roce 1945 tvořilo Kosovo, kde dominantně žili Albánci, autonomní součást 

Srbska. Až do poloviny 60. let tu však Albánci byli vystavováni perzekuci ze strany 

státních úřadů. V kosovské správě dominovali Srbové. Na konci 60. let bylo ústavními 

změnami a poté novou ústavou z roku 1974 de facto srovnáno postavení Kosova se 

svazovými republikami. Do popředí se začali dostávat Albánci. Albánci však stále 

zůstávali nespokojeni s tím, že Kosovo nezískalo status republiky a vadila jim špatná 

ekonomická situace oblasti. Kosovští Srbové byli naopak nespokojeni s mírou 

autonomie, kterou Kosovo získalo. Raději chtěli utužit vazby s Bělehradem. Celkově se 

Srbové v Jugoslávii cítili v podřadném postavení, jelikož Srbsko nemohlo své 

pravomoci uplatňovat na celém svém území, nemělo žádný vliv na Kosovo a 

Vojvodinu. 

 V roce 1981 přerostla nespokojenost kosovských Albánců v demonstrace, ve 

kterých Albánci žádali zlepšení ekonomické situace a status svazové republiky pro 

Kosovo. Demonstrace byly potlačeny, několik kosovských představitelů bylo donuceno 

k rezignaci. 

 Kosovští Srbové si v 1. polovině 80. let začínali stěžovat na údajnou 

diskriminaci ze strany kosovských Albánců a kosovských úřadů. Po druhé světové válce 

mnoho Srbů z Kosova odešlo. Někteří odcházeli za vidinou lepší ekonomické situace, 

někteří se cítili ohroženi Albánci. Srbští nacionalisté pokládali odchod Srbů za důsledek 

albánského tlaku a žádali větší připoutání Kosova k Srbsku.  

 V roce 1986 nastoupil do čela srbských komunistů Slobodan Milošević. 

Srbských nacionalistů a kosovských Srbů využil ke svému mocenskému vzestupu. 

Nespokojení Srbové mu skýtali silnou oporu. Postupně dokázal ovládnout Vojvodinu a 

dosadit vlastní lidi do vedení v Černé Hoře. 

 Snaha změnit vedení v Kosovu se však setkala s albánským odporem. Přesto 

byly albánští představitelé odvolání a nahrazeni Bělehradu povolnějšími politiky. V 

Kosovu následně propukly rozsáhlé demonstrace a stávka, které však nezabránily 

Miloševićovi ve změně srbské ústavy a omezení autonomie Kosova a Vojvodiny. Tím 

se Miloševićovi podařilo Kosovo ovládnout. V roce 1990 pak byla autonomie Kosova 

prakticky zrušena. 
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 Kosovo představovalo důležitý faktor v rozpadu Jugoslávie. Problém, který 

dosud nebyl vyřešen. V této chvíli je vhodné pokusit se odpovědět na otázky, které jsme 

si položili v úvodu této práce. 

 Byly obavy kosovských Albánců ze srbské dominance a obavy kosovských Srbů 

z diskriminace ze strany kosovských Albánců opodstatněné?  Myslím, že můžeme 

tvrdit, že obavy jak u Albánců, tak u Srbů byly na místě. Pokaždé, když v Kosovu ve 

státní správě či komunistické straně dominovalo albánské nebo srbské etnikum, vždy se 

příslušníci druhého národa mohli určitým způsobem cítit ohroženi. Ať už to byla 

perzekuce Albánců trvající do poloviny 60. let nebo diskriminace na konci 80. let. Když 

se na výsluní dostáli Albánci, cítili se ohroženi Srbové. Právě obava z druhořadého 

postavení vedla Albánce i Srby v 80. letech k protestům a snaze o změnu postavení 

Kosova. Albánci žádali rovnoprávné postavení republiky. Nemohli si být jisti, že by se 

Bělehrad dříve nebo později nesnažil změnit uspořádání vztahu Srbska a Kosova, 

zvláště když Bělehrad nebyl spokojen s postavením Kosova ve federaci. Srbové naopak 

svými protesty poukazovali na diskriminaci ze strany Albánců, ať už domnělou nebo 

skutečnou. Někteří Srbové se cítili tak moc ohroženi, že Kosovo opustili. Můžeme tedy 

konstatovat, že Srbové i Albánci se mohli v určitých dobách cítit diskriminováni. Není 

důležité, jestli tento pocit byl podložen skutečnými činy nebo jen domnělý. Tento pocit 

nakonec výrazně ovlivňoval situaci v Kosovu.  

 Snažil se Slobodan Milošević kosovským Srbům pomoci ze situace, která 

se jim zdála nebezpečná, nebo se jich snažil jen využít ke svému politickému postupu 

na vrchol srbského vedení? Slobodan Milošević byl jistě schopný politik. Jeho cílem 

bylo získat pro sebe co největší moc. Kosovo bylo prostředkem, ne cílem jeho politiky.  

Nespokojení Srbové, hlavně kosovští, mu skýtali pro jeho politiku nesmírnou podporu. 

Milošević sice Kosova využil, na druhou stranu mu však nic jiného nezbývalo. Pokud se 

chtěl profilovat jako srbský vůdce, musel řešit i otázku kosovských Srbů. 

Nacionalistická otázka také představovala tu nejlepší možnost jak si na svoji stranu 

získat podporu veřejného mínění. Navíc, pokud by se Milošević požadavky kosovských 

Srbů nezabýval, mohl se rázem octnout v situaci, kdy by srbského nacionalismu využil 

jiný politik a odstavil Miloševiće od moci. 

 Mohlo vůbec dojít k vyřešení sporu mezi Srby a Albánci, tak aby byly 

obě strany spokojeny? Dovolím si tvrdit, že k ničemu takovému dojít nemohlo. 

Požadavky Srbů a Albánců byly tak diametrálně odlišné, že ke shodě dojít nemohlo. 

Pokud Albánci žádali rozsáhlou autonomii pro Kosovo a nakonec ji i získali, Srbové 
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protestovali a snažili se kosovskou autonomii omezit. A i kdyby Srbové s mírou 

poskytnuté autonomie souhlasili, Albánci stejně žádali více. Autonomie v rámci Srbska 

jim nestačila, cílem byla svazová republika. S tím by však Srbové nikdy nesouhlasili. 

Paradoxně, ke konci 80. let a po nástupu Miloševiće demonstrovali Albánci za to, aby 

jim zůstala zachována alespoň ta autonomie, která jim byla zaručena ústavou z roku 

1974, přestože do té doby Albánci s tímto uspořádáním spokojeni nebyli. Na srbské 

straně, zfanatizované vlnou nacionalismu však nenašli porozumění.  

 Otázka Kosova byla komplikovaná již v 80. letech 20. století a předznamenala 

rozpad SFRJ. Snažil jsem se tuto situaci popsat z neutrálního úhlu pohledu. Je obtížné 

určit, jestli bylo v tomto sporu právo na straně Albánců nebo Srbů. Tato práce si něco 

takového ani nekladla za cíl, spíše se snažila poukázat na to, že kosovská problematika 

není černobílá a nikdo v Kosovu nemůže být označen za jasného viníka a nikdo za 

jasnou oběť.  

 Tato práce se má stát malým příspěvkem k pochopení problematiky krvavého 

rozpadu bývalé Jugoslávie na konci minulého století. 
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Příloha č. 2: Etnická mapa Jugoslávie 

 

 

zdroj: http://lib.utexas.edu/maps 
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Příloha č. 3: Albánci na Balkáně 

 

 

 

zdroj: http://www.usip.org 
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Příloha č. 4: Národnostní složení Jugoslávie 

 

 1918 1961 1981 

Srbové 4 665 851 (38,83%) 7 806 152 (42,08%) 8 140 000 (36,3%) 

Chorvati 2 856 551 (23,77%) 4 293 809 (23,15%) 4 428 000 (19,8%) 

Slovinci 1 024 761 (8,53%) 1 589 211 (8,56%) 1 754 000 (7,8%) 

Makedonci (Bulhaři) 585 558 (4,87%) 1 045 516 (5,66%) 1 340 000 (6,0%) 

Černohorci - 513 832 (2,77%) 579 000 (2,6%) 

Muslimové 727 650 (6,05%) 972 960 (5,25%) 2 000 000 (8,9%) 

Jugoslávci  - 317 124 (1,70%) 1 219 000 (5,4%) 

Albánci 441 740 (3,68%) 914 733 (4,93%) 1 730 000 (7,7%) 

Němci 513 472 (4,27%) - - 

Maďaři 472 409 (3,93%) 504 369 (2,72%) 427 000 (1,9%) 

Rumuni 229 398 (1,91%) - - 

Turci 168 404 (1,40%) - - 

Židé 64 159 (0,53%) - - 

Italové 12 825 (0,11%) - - 

Ostatní 254 545 (2,12%) 591 585 (3,18%) 811 000 (3,6%) 

Celkem 12 017 323 (100%) 18 549 291 (100%) 22 428 000 (100%) 

 

zdroj: JUDAH, Tim. The Serbs – History, Myths & the Destruction of Yugoslavia. New 

Haven and London: Yale University Press, 1997, s.511-513. 
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 1948 1953 1961 1971 1981 1991 

Albánci 498 242 
(68,5%) 

524 559 
(64,9%) 

646 805 
(67,2%) 

916 168 
(73,7%) 

1 226 736 
(77,4%) 

1 607 690* 
(82.2%) 

Srbové 171 911 
(23,6%) 

189 869 
(23,5%) 

227 016 
(23,6%) 

228 264 
(18,4%) 

209 498 
(13,2%) 

195 301 
(9,9%) 

Černohorci 28 050 
(3,9%) 

31 343 
(3,9%) 

37 588 
(3,9%) 

31 555 
(2,5%) 

27 028 
(1,7%) 

20 045 (1,0%) 

Muslimové 9 679 (1,3%) 6 241 (0,8%) 8 026 (0,8%) 26 357 
(2,1%) 

58 562 
(3,7%) 

57 408 (2,9%) 

Romové 11 230 
(1,5%) 

11 904 
(1,5%) 

3 202 (0,3%) 14 593 
(1,2%) 

34 126 
(2,2%) 

42 806 (2,2%) 

Turci 1 315 (0,2%) 34 583 
(4,3%) 

25 784 
(2,7%) 

12 244 
(1,0%) 

12 513 
(0,8%) 

10 838 (0,5%) 

Chorvati 5 290 (0,7%) 6 201 (0,8%) 7 251 (0,8%) 8 264 (0,7%) 8 717 (0,6%) 8 161 (0,4%) 

Ostatní 2 103 (0,3%) 3 541 (0,3%) 8 316 (0,7%) 6 248 (0,4%) 7 260 (0,4%) 12 498 (0,7%) 

       

Celkem 727 820 
(100%) 

808 141 
(100%) 

963 988 
(100%) 

1 243 693 
(100%) 

1 584 441 
(100%) 

1 954 747 
(100%) 

 

*odhad 

zdroj: MERTUS, Julie A. Kosovo – How Myths and Truths Started a War. Berkeley, 

Los Angles, London: California University Press, s. 316. 
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Resumé 

 The problem of Kosovo was one of the main reasons of the destruction of 

Yugoslavia. Kosovo is a region mostly populated by the Albanians. Since 1945 it was 

an autonomous province of socialist Serbia. 

 In the 1950´s 1960´s the political life of Kosovo was dominated by Serbs. The 

autonomy of Kosovo was formal. In 1968 and 1971 the constitution of Yugoslavia was 

changed in favour of broader autonomy for Kosovo and Vojvodina. In 1974 the 

yugoslav assembly passed a new constitution. The provincies became de facto 

equivalent with the republics. Serbia lost influence in Kosovo and Vojvodina. Kosovo 

became governed by Kosovo Albanians. 

 But Kosovo Albanians were not satisfied with the status they gained in the new 

constitution. They wanted to promote Kosovo to a republic. Serbs were rejecting the 

changes too, they wanted to tighten the relations between Serbia and Kosovo. 

 The number of Kosovo Albanians was growing steadily from 1945. In the 

1950´s there was about 65% of Albanians among all Kosovo people, while in 1980´s 

more than 80%. The number of Serbs was decreasing. Their was a higher birth rate 

among the Albanians, some Serbs were as well leaving Kosovo permanently. Serbs 

moved out of Kosovo because of economic reasons or the potential discrimination from 

the Albanians. 

 In 1981 mass demonstrations broke out in Priština and other cities of Kosovo. 

Kosovo Albanians were requesting broader autonomy for Kosovo and showed their 

disappointment with their economic situation. Many demonstrators were killed or 

injured. The serbian and federal representatives refused the demonstrations as a 

contrarevolution, later they denounced them as a seccesionist movement. High 

represantatives of the Kosovo authorities were dismissed. 
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 Kosovo Serbs started to be worried about the future situation in Kosovo. They 

sent protest notes to Belgrade complaining about their situation. They were worried of 

the discrimination from Albanians, which was sometimes happening. 

 The Serbs considered themselves as a victims of federal Yugoslavia. Their 

nation was divided into five federal units. In Serbia proper lived only two thirds of all 

Serbs. The rest of the nation lived in Kosovo, Vojvodina, Bosnia and Hercegovina and 

central parts of Croatia. The authorities of Serbia could make decisions only about the 

Serbs living in Serbia proper. Kosovo and Vojvodina Serbs were governed from Priština 

and Novi Sad. The serbian nationalist were complaining about this situation. This ideas 

were described in the Memorandum of SANU (Serbian Academy of Science and Art) in 

1986. 

 Important role was playing Slobodan Milošević, the leader of serbian 

communists since 1986. He was a politician whose main aim was to concentrate in his 

hands as much power as possible. He was able to use the power of unsatisfied Serbs to 

improve his own political position in Serbia. 

 In 1987 he became the most powerful man in Serbia, his next aim was to gain 

control over Vojvodina, Kosovo and Montenegro. He used the nationalist Serbs to make 

large demonstrations in Novi Sad and Titograd (Podgorica), thus forcing local leaders to 

resign. Next step was Kosovo. Milošević forced local albanian leaders, Azem Vllasi and 

Kaquisha Jashari, to resign. The new leader of Kosovo communist became proserbian 

Rahman Morina.  

 In 1989 Belgrade passed a new constitution which reduced the autonomy of 

Vojvodina and Kosovo. In 1990 the autonomy of Kosovo was reduced completely. 

Albanians lost their autonomy and started to be discriminated by the serbian policy. 

 Kosovo was one of the first reasons that caused the destruction of Yugoslavia. 

There was practically no chance that Albanians and Serbs would find any compromise. 
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When Kosovo possesed large autonomy, Serbs were disappointed, but Albanians were 

unsatisfied as well and wanted even larger autonomy. Later, the Serbs reduced the 

Kosovo autonomy, which, of course made Albanians be worried. They replied with 

declaration of independence in September 1990. 


