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Anotace 

V letech 1992–1995 probíhal v Bosně a Hercegovině komplikovaný občanský 

konflikt, který byl součástí procesu rozpadu Jugoslávie, a během kterého byly válčící 

strany významně podporovány vnějšími aktéry. Konflikt se neobešel bez výrazné role 

mezinárodního společenství, jehož přístup během války prošel výrazným vývojem. 

Zpočátku striktně neutrální mírová a humanitární intervence prezentovaná především 

jednotkami UNPROFOR nedisponovala dostatečným mandátem a byla dlouho neefektivní 

ve snaze nastolit mír. Zásadní zlom v přístupu mezinárodního společenství k bosenské 

krizi nastal v létě 1995, kdy se NATO v návaznosti na opakované porušování rezolucí 

Rady bezpečnosti OSN poprvé v historii prostřednictvím letecké operace Rozvážná síla 

odhodlalo k provedení rozsáhlé vojenské akce. Právě demonstrace letecké síly NATO je 

v literatuře často vnímána jako klíčový faktor, který přinutil lídry bosenských Srbů 

k zahájení mírových hovorů, a vedl tak k ukončení celého konfliktu. Primárním cílem 

operace Rozvážná síla však nebylo samotné ukončení války, nýbrž pouhé ukončení 

obléhání Sarajeva a zastavení útoků na další tzv. bezpečné zóny pod patronátem OSN. 

Operace Rozvážná síla navíc probíhala souběžně s mohutnou pozemní bosňácko-

chorvatskou ofenzivou. Práce se zabývá vývojem mezinárodního angažování v bosenské 

válce a hodnotí význam využití letecké síly NATO na ukončení vleklého bosenského 

konfliktu v roce 1995 v kontextu ostatních politických a vojenských faktorů. 

 

 

Annotation 

A complicated civil conflict that was part of the process of the disintegration 

of Yugoslavia took place in Bosnia and Herzegovina during the years of 1992–1995. 

The civil war, during which the warring parties received significant support from external 

actors, attracted a lot of attention internationally. The approach of the international 

community to the crisis developed significantly throughout the war. Initially, the strictly 

neutral peace and humanitarian intervention presented primarily by UNPROFOR did not 

have a sufficient mandate and was long ineffective in seeking a peace resolution. A major 

breakthrough in the international community's approach occurred during the summer 

of 1995 when NATO decided for the first time in its history to conduct a large-scale 

military campaign following repeated violations of UN Security Council resolutions. 



 

 

 

The demonstration of NATO‘s air power through the Operation Deliberate Force is often 

seen as the key factor in forcing the Bosnian Serb leadership to start the process of peace 

talks which eventually led to the end of the conflict. However, the primary objective 

of the operation was not to end the war itself, but merely to end the siege of Sarajevo 

and prevent attacks on other so-called safe areas under the auspices of the UN. 

Furthermore, Deliberate Force was conducted in parallel with a massive and successful 

Bosniak-Croat ground offensive. The thesis examines the developments in international 

involvement in the Bosnian War and evaluates the significance of the use of NATO air 

power on ending the protracted conflict in 1995 in the context of other political 

and military factors. 
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Úvod 

Socialistická Jugoslávie těžila během studené války ze svého speciálního postavení 

v rámci bipolárně rozděleného světa. V době, kdy byla většina světa rozdělena na dva 

soupeřící bloky v čele se Spojenými státy (dále jen USA) na jedné a Sovětským svazem 

(dále jen SSSR) na druhé straně, zaujmula Jugoslávie pozici lídra Hnutí nezúčastněných 

zemí, tedy států, které odmítly rozdělení světa na Západní a Východní blok a nepřidaly 

se k ani jedné straně. Jugoslávie hrála během studené války strategicky významnou roli 

nárazníkového státu mezi Východem a Západem. Její stabilita tak byla v nejvyšším zájmu 

Západu, který ji v 50. letech začal finančně a vojensky významně podporovat.1  

Již na konci 70. let se však ve federaci začala projevovat hospodářská krize 

vyznačující se rostoucím zadlužením země, stoupající nezaměstnaností a propadem životní 

úrovně jugoslávských obyvatel. Po smrti respektovaného prezidenta Josipa Broze Tita 

v roce 1980 se hospodářská krize přetavila i do krize politické.2 S rozpadem SSSR a celého 

Východního bloku na přelomu 80. a 90. let navíc Jugoslávie přišla o svou speciální pozici 

na mezinárodním poli. V první polovině 90. let došlo k rozpadu Jugoslávie, který byl 

provázen krvavými etnickými konflikty. 

Jako první vyhlásily nezávislost v roce 1991 ekonomicky nejrozvinutější severní 

republiky federace Slovinsko a Chorvatsko. Odtržení etnicky převážně homogenního 

a od Bělehradu vzdáleného Slovinska proběhlo v porovnání s ostatními republikami 

bez zdlouhavého násilí. Naopak v Chorvatsku, na jehož území žila početná skupina Srbů, 

došlo k tvrdým a dlouhým bojům mezi Chorvaty a Jugoslávskou armádou (dále jen JNA), 

která již byla v roce 1991 silně ovlivňována srbským prezidentem Slobodanem 

Miloševićem.3 V roce 1992 byly v Chorvatsku po vyjednání příměří poprvé na území 

bývalé Jugoslávie rozmístěny jednotky UNPROFOR (Ochranné síly OSN). Druhá fáze 

konfliktu v Chorvatsku proběhla v roce 1995, kdy po mohutném útoku chorvatské armády 

z území Chorvatska následoval masivní exodus Srbů. 

Nejkomplikovanější situace však nastala na území etnicky nejpromíšenější 

jugoslávské republiky Bosny a Hercegoviny (dále jen BaH). Poté co pod nátlakem 

 
1 Rogel, Carole. The Breakup of Yugoslavia and its Aftermath (Westport, Connecticut: Greenwood Press, 

2004), 10–12. 
2 Hladký, Ladislav. Bosenská otázka v 19. a 20. století (Brno: Masarykova univerzita, 2005), 224. 
3 Kaldor, Mary. “Bosnia–Herzegovina: A Case Study of a New War,“ in New and Old Wars: Organised 

Violence in a Global Era (Cambridge: Polity Press, 2012), 34. 
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Německa země Evropského společenství (dále jen ES) unáhleně podpořily nezávislost 

Slovinska, Chorvatska a později i BaH, v důsledku čehož se k uznání bosenské nezávislosti 

nakonec přiklonily i USA,4 rozhodli se definitivně bosenští Muslimové opustit zbytek 

Jugoslávie dominovaný Srby v čele s nacionalistou Miloševićem. Západní uznání BaH 

nezabránilo propuknutí násilí v BaH, kde se rozhořela intenzivní občanská válka, v níž se 

střetly všechny tři konstitutivní národy – bosenští Muslimové (kteří v roce 1993 přijali 

označení „Bosňáci“),5 Srbové a Chorvati.6 Přestože je konflikt v BaH mnohdy považován 

za výsledek vnější agrese srbského a chorvatského režimu Slobodana Miloševiće a Franjo 

Tudjmana, jednalo se především o komplikovanou občanskou válkou mezi třemi 

konstitutivními národy BaH, které během ní byly podporovány vnějšími silami.7 

Politickým cílem především bosenských Srbů a Chorvatů, podporovaných Srbskem 

a Chorvatskem, byla etnická homogenizace teritoria. Tento fenomén, pro nějž se začalo 

používat označení „etnické čistky,“ byl definován Komisí expertů OSN jako snaha 

o „etnickou homogenizaci oblasti využitím síly či zastrašování k odstranění osob jiné 

etnické či náboženské skupiny.“8 Etnicky „čisté“ oblasti měly být nakonec připojeny 

k Srbsku a Chorvatsku. Cílem vlády BaH kontrolované bosenskými Muslimy, 

nejpočetnějšího bosenského národa, bylo naopak udržení teritoriální integrity BaH, ačkoli 

byla i bosenská vláda během války několikrát připravena zvážit etnickou kantonizaci.9 

Hlavními obětmi vojenských akcí, jejichž primárním cílem bylo nucené vysídlení civilních 

obyvatel ze získaných území, byli civilisté.10 

Nejkrvavější evropský konflikt od druhé světové války, odehrávající se v letech 

1992–1995, připoutal velkou pozornost ze zahraničí. Mírová intervence mezinárodního 

 
4 Zimmermann, Warren. Origins of a Catastrophe: Yugoslavia and Its Destroyers, Academia, (1999), 191–

192, 

https://www.academia.edu/29363209/Zimmerman_Origins_of_a_Catastrophe_Yugoslavia_and_Its_Destroye

rs_1999_. 
5 Žíla, Ondřej. “Válečný konflikt v Bosně a Hercegovině a fenomén etnických čistek,“ Soudobé dějiny 21, č. 

3 (2014): 282, http://www.usd.cas.cz/wp-content/uploads/SD_3_2014.pdf. 
6 S novou ústavou pro BaH v roce 1963 byli bosenští Muslimové uznáni jako národ, který byl svým statutem 

plně rovnocenný ostatním jugoslávským národům. Tento statut v roce 1968 uznala i bosenská Komunistická 

strana a počínaje rokem 1971 byli Muslimové v každém sčítání jugoslávského lidu považováni za plně 

rovnocenný národ. (Viz Burg, Steven L. a Shoup, Paul S. The War in Bosnia–Herzegovina: Ethnic Conflict 

and International Intervention (Armonk: Sharpe, 2000), 41–42). 
7 Žíla, “Válečný konflikt v Bosně a Hercegovině a fenomén etnických čistek,“ 279. 
8 UN Security Council, Report of the Commission of Experts Established Pursuant to United Nations 

Security Council Resolution 780 (1992), (May 1994): 33. 
9 Kaldor, “Bosnia–Herzegovina,“ 34. 
10 Statement by Mrs. Sadako Ogata, United Nations High Commissioner for Refugees, at the Peace 

Implementation Conference for Bosnia and Herzegovina, London, (December 9, 1995). 

https://www.unhcr.org/en-us/admin/hcspeeches/3ae68fbe28/statement-mrs-sadako-ogata-united-nations-

high-commissioner-refugees-peace.html?query=bosnia. 
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společenství prezentovaná zpočátku především humanitární misí podporovanou 

jednotkami UNPROFOR však nedisponovala dostatečným mandátem a byla dlouho 

neefektivní ve snaze nastolit mír. Postoj nejdůležitějších mezinárodních aktérů (především 

jednotlivých zemí ES a USA) byl dlouho nejednotný a prošel během let výrazným 

vývojem. Po vyhlášení nezávislosti Slovinska a Chorvatska v červnu 1991, byly hlavními 

mezinárodními aktéry intervenující v jugoslávské krizi země ES a OSN. Jejich snahy 

přispěly ke zlepšení humanitární situace a zachránily nespočet životů. Ve snaze přivézt 

válku v BaH ke konci ale nebyly efektivní.11  

Zhruba od začátku roku 1994 se v krizi začaly více angažovat USA, které převzaly 

vedoucí roli ve snaze o ukončení občanské války v BaH. Zásadní zlom v přístupu 

mezinárodního společenství k bosenské krizi nastal v létě 1995, kdy se Severoatlantická 

aliance (dále jen NATO) poprvé v historii odhodlala k provedení rozsáhlé vojenské 

operace.12 Dva týdny trvající letecká bombardovací operace Rozvážná síla 

nejenže oslabením vojenské kapacity bosenských Srbů přispěla k urychlení konce války 

a začátku mírových jednání, které vyústily v podepsání Daytonské mírové dohody, 

ale stala se také významným momentem ve vývoji NATO. Rozvážná síla totiž přišla 

v době, kdy reputace aliance trpěla z důvodu její neúčinné a dlouho pasivní politiky vůči 

bosenské krizi a zároveň probíhala diskuze o tom, jaká má být pozice NATO na poli 

mezinárodní bezpečnosti ve světě v době po konci studené války.13 Úspěch operace 

Rozvážná síla v kontextu dalších souběžně probíhajících politických a vojenských faktorů 

(mezinárodní izolace bosenských Srbů po definitivním vypovězení jejich podpory 

Miloševićem v srpnu 1994, drtivá chorvatská ofenziva v oblasti Krajiny v srpnu 1995, 

vytvoření bosňácko–chorvatské federace v březnu 1994 a její rychlý vojenský postup 

v západní Bosně v létě 1995) významně ovlivnil urychlené ukončení války v BaH 

a budoucí aktivnější angažovanost NATO nejen na Balkánském poloostrově. 

V odborné literatuře bylo rozpadu Jugoslávie a samotné válce v BaH věnováno 

hodně prostoru. Stěžejní část práce analyzující přístup mezinárodního společenství k válce 

v BaH a jeho vliv na ukončení konfliktu je však z podstatné části založena na práci 

s primárními zdroji. Jelikož hlavními mezinárodními organizacemi působící v BaH byly 

OSN a NATO, je analýza vlivu mezinárodního společenství na ukončení války v BaH 

 
11 Zimmermann, Origins of a Catastrophe, 219–220. 
12 Speech By NATO Secretary General Willy Claes To The National Press Club, Washington D.C. (October 

4, 1995). 
13 Hendrickson, Ryan C. „Crossing the Rubicon,“ NATO Review (1. září 2005), 

https://www.nato.int/cps/en/natohq/opinions_21881.htm?selectedLocale=en. 



 

 

5 

z podstatné části založená na pramenech, kterými jsou především rezoluce Rady 

bezpečnosti OSN a prohlášení prezidentů Rady bezpečnosti OSN a generálních tajemníků 

NATO z let 1991–1995. Rezoluce Rady bezpečnosti OSN chronologicky podávají 

základní a interpretací nezkreslené informace o reakci OSN na vývoj v BaH. Prohlášení 

prezidentů Rady bezpečnosti OSN a generálních tajemníků NATO jsou klíčové 

k pochopení jejich přístupu k řešení konfliktu a nabízejí komplexnější náhled na politiku 

mezinárodního společenství. Prohlášení z dob po ukončení války ukazují, jak vývoj 

politiky mezinárodního společenství v poslední fázi války včetně rozhodného využití 

letecké síly NATO zpětně hodnotí její samotní tvůrci. 

Jednou ze stěžejních prací pro analýzu role, kterou během jugoslávské krize hrálo 

mezinárodní společenství, byly při psaní bakalářské práce memoáry posledního 

amerického ambasadora v Jugoslávii Warrena Zimmermanna vydané v knize Origins 

of a Catastrophe z roku 1999. Zimmermann, který zažil rozpad Jugoslávie z první ruky, 

z násilného rozpadu federace viní především nacionalistické demagogy Miloševiće 

s Tudjmanem. Zimmermann také přibližuje americkou politiku směrem k Jugoslávii, 

na jejíž tvorbě se do roku 1992 sám podílel. V memoárech argumentuje, že mezinárodní 

společenství včetně USA se během jugoslávské krize dopustilo mnoha chyb, 

které v některých případech dokonce přispěly ke zhoršení situace. Samotnému rozpadu 

federace však podle něj mezinárodní společenství zřejmě zabránit nemohlo, jelikož interní 

odstředivé síly byly na začátku 90. let v Jugoslávii především v důsledku bezohledné 

politiky nacionalistických lídrů jednotlivých republik a neschopnosti slabé centrální vlády 

jim vzdorovat příliš silné. 

Bohatým zdrojem detailních informací především o vojenských operacích poslední 

fáze občanského konfliktu v BaH byla pro bakalářskou práci komplexní vojenská analýza 

válek v bývalé Jugoslávii Balkan Battlegrounds: A Military History of the Yugoslav 

Conflict, 1990–1995, Volume 1 vydaná v roce 2002. Obsáhlý text byl vypracován dvěma 

vojenskými analytiky CIA a je založený výhradně na práci s primárními prameny. 

Důležitým primárním zdrojem využitým v bakalářské práci pro analýzu dopadu 

operace Rozvážná síla na bojeschopnost bosenských Srbů a jejich přinucení k zahájení 

mírových jednání byla zpráva Impact of the NATO Air Campaign in Bosnia vypracovaná 

DCI Interagency Balkan Task Force v září 1995. 

Dalším významným pramenem, který je v práci využit, je zpráva Generálního 

tajemníka OSN Boutrose Boutros–Ghaliho An Agenda for Peace: preventive diplomacy, 
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peacemaking and peacekeeping z roku 1992. Zpráva byla napsána jako reakce 

na požadavek Rady bezpečnosti OSN o analýzu mírových misí a doporučení pro reformy, 

které by vedly k jejich zefektivnění. Pro bakalářskou práci je stěžejní část, v které Boutros–

Ghali vytyčuje pět podmínek, které musí být splněny pro to, aby mohla být mírová operace 

úspěšná. Po analýze komplexnosti války v BaH a nejednotnosti přístupu mezinárodního 

postoje k jejímu řešení je očividné, že v BaH tyto podmínky splněny nebyly a úspěšné 

provedení mírové mise zde tak bylo velice komplikované. 

Mezi další podstatné primární zdroje, s kterými bakalářský projekt pracuje, patří 

zpráva Komise expertů OSN Report of the Commission of Experts Established Pursuant 

to United Nations Security Council Resolution 780 (1992) z roku 1994. Dále je v práci 

využito prohlášení tehdejšího ministra obrany USA Williama J. Perryho z listopadu 1995, 

v kterém Perry hodnotí roli operace Rozvážná síla na ukončení války v BaH a rozebírá 

důležitost rozmístění amerických vojáků v BaH po podepsání Daytonské mírové dohody 

v rámci procesu stabilizace mírového stavu. Tehdejší americký prezident Bill Clinton 

mluví o zastavení leteckých útoků NATO v rámci operace Rozvážná síla v prohlášení 

z 15. srpna 1995. Dále je v práci využito prohlášení bývalé vysoké komisařky OSN 

pro uprchlíky (UNHCR) Sadako Ogataové z prosince 1995, která v něm zdůrazňuje dopad, 

který válka měla na civilní obyvatele, a důležitost pokračující humanitární práce 

a vytvoření plánu pro repatriaci uprchlíků k vytvoření stabilního míru. V rámci zhodnocení 

role Mezinárodního trestního tribunálu je využita také tisková zpráva z ceremoniálu 

v Haagu k příležitosti ukončení činnosti tribunálu v roce 2017. 

Z bohatého spektra sekundárních zdrojů zabývajících se jugoslávskou krizí jsou 

v práci využity jak monografie, tak odborné články. Důležitým textem, který rozebírá 

různé koncepce vnímání příčin a podstaty války v BaH, je kapitola Bosnia–Herzegovina: 

A Case Study of a New War v knize britské profesorky Mary Kaldorové New and Old 

Wars: Organised Violence in a Global Era, jejíž první edice vyšla v roce 1999. Kaldorová 

zde také kriticky hodnotí počínání mezinárodního společenství. 

Ze sekundárních zdrojů, které se podrobně věnují procesu vedoucímu k rozpadu 

Jugoslávie a tomu, jakou roli v něm hrálo mezinárodní společenství, práce využívá 

především dvě následující knihy.  

Důležitou prací pro pochopení komplexnosti války v BaH a mezinárodní intervence 

v ní byla při tvorbě textu kniha dvou amerických profesorů Stevena L. Burga a Paula 

S. Shoupa The War in Bosnia and Hercegovina: Ethnic Conflict and International 
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Intervention z roku 2000. Práce detailně rozebírá mezinárodní aspekty války v BaH 

a dilema týkající se intervence v ní. 

Další knihou, jež výrazně přispěla k rozšíření kontextu rozpadu Jugoslávie 

a pochopení role, kterou především v BaH hrálo mezinárodní společenství, je práce 

americké historičky a specialistky na Jugoslávii Carole Rogelové The Breakup 

of Yugoslavia and its Aftermath. V knize z roku 2004 Rogelová nejprve poskytuje ucelený 

pohled na historický vývoj Titovy Jugoslávie a příčiny jejího rozpadu. V další části knihy 

se věnuje samotné válce v BaH a reakci mezinárodního společenství. 

K analýze role mezinárodního společenství v posledních fázích konfliktu a využití 

letecké síly NATO v BaH v rámci operací Deny Flight a především Rozvážná síla bylo 

vedle primárních zdrojů využito zejména dvou prací bývalých amerických armádních 

pilotů. Text Michaela O. Beala Bombs Over Bosnia: The Role of Airpower in Bosnia–

Hercegovina a kniha Deliberate Force: A Case Study in Effective Air Campaigning: Final 

Report of the Air University Balkans Air Campaign Study editovaná Robertem. 

C. Owenem, který byl v době tvorby práce děkanem na School of Advanced Airpower 

Studies at Maxwell AFB, Alabama, výrazně přispěly k zasazení leteckých operací NATO 

do širšího kontextu politiky mezinárodního společenství a k pochopení role, kterou 

v kontextu souběžně probíhajícího vojensko–politického vývoje sehrála operace Rozvážná 

síla v ukončení války v BaH v roce 1995.  

Užitečný náhled na změnu v politice NATO a okolnosti vedoucí k rozhodnutí 

podniknout první významný vojenský zásah NATO v historii podává v online magazínu 

NATO Review článek amerického profesora Ryana C. Hendricksona Crossing the Rubicon 

z roku 2005. Hendrickson v něm argumentuje, že úspěch operace Rozvážná síla klíčově 

ovlivnil budoucí výrazně proaktivnější podobu NATO.  

Bakalářská práce ve své první kapitole nejprve shrne proces vedoucí k rozpadu 

Jugoslávie. Poté přiblíží okolnosti vyhlášení slovinské a chorvatské nezávislosti 

se zaměřením na politiku mezinárodního společenství. Kapitola je nezbytná pro uvedení 

čtenáře do širšího kontextu hlavního tématu práce a porozumění příčin násilné povahy 

rozpadu Jugoslávie. Stručné seznámení s okolnostmi ohledně snah o slovinskou 

a chorvatskou nezávislost je důležité pro pochopení příčin toho, proč se pro nezávislost 

nakonec rozhodla i BaH. Zaměření na politiku mezinárodního společenství v raných fázích 

jugoslávské krize je nezbytné k pochopení toho, jaký vliv mělo mezinárodní společenství 

na samotný rozpad Jugoslávie a odstartování občanské války v BaH, jak se lišil přístup 
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jednotlivých mezinárodních aktérů a jakým způsobem se politika mezinárodního 

společenství v průběhu krize vyvíjela. 

V druhé kapitole práce nastíní cestu vedoucí k vypuknutí občanské války v BaH 

a její průběh. Popsány budou hlavní strany konfliktu, jejich cíle a způsoby boje. 

Vysvětleny budou hlavní rysy bosenské války. Pochopení komplexnosti a specifik 

bosenské války přispěje porozumění toho, proč byla mezinárodní intervence v BaH 

tak problematická. 

V třetí kapitole se práce už detailněji zaměří na roli mezinárodního společenství 

během války v BaH. Poté, co bude přiblížena role mezinárodního společenství na samotné 

odstartování války, bude popsán vývoj snah mezinárodního společenství o řešení krize 

a ukončení konfliktu až do srpna 1995, kdy se NATO odhodlalo k razantnímu zásahu 

v podobě letecké operace Rozvážná síla. Popis vývoje mezinárodní intervence, lišících 

se postojů jednotlivých nejdůležitějších mezinárodních aktérů a původních snah 

mezinárodního společenství o ukončení konfliktu je nezbytný k tomu, aby čtenář pochopil, 

proč nakonec mezinárodní intervence v BaH vyústila až v odstartování intenzivní 

bombardovací operace NATO Rozvážná síla. 

Ve čtvrté a zároveň stěžejní kapitole práce bude detailně rozebrána celá operace 

NATO Rozvážná síla. Na základě výše analyzovaných pramenů a sekundárních zdrojů 

bude rozebrána cesta k začátku operace, popsán její průběh a zhodnoceny výsledky, které 

letecká kampaň přinesla. V této části práce budou vyvozeny závěry a dojde 

se k odpovědím na výzkumné otázky. Analyzována bude role operace na ukončení bojů 

v BaH v širším mezinárodně–politickém a vojenském kontextu. Stručně bude nastíněno to, 

jak operace Rozvážná síla ovlivnila další směřování NATO v době po konci studené války. 

Bakalářský projekt je založen na hypotéze, která tvrdí, že intervence mezinárodního 

společenství byla ve válce v BaH z mnoha různých důvodů dlouho neadekvátní 

a nedostatečná a trvalo velmi dlouho, než mezinárodní společenství nalezlo dostatečnou 

shodu potřebnou k tomu, aby ve snaze o ukončení konfliktu efektivně zasáhlo. Postoj 

jednotlivých zemí ES (později EU) a USA se po většinu konfliktu výrazně lišil. Politika 

USA navíc byla v prvních letech války v BaH velice pasivní. Nejednotné evropské státy 

a OSN, jejíž mise UNPROFOR v BaH nedisponovala dostatečným mandátem k reálnému 

zvrácení situace, tak dlouho byly jedinými aktivními mezinárodními hráči působícími 

na území bývalé Jugoslávie. Urychlené ukončení války v roce 1995 bylo kumulativním 

výsledkem několika faktorů. Kromě důrazného využití letecké síly NATO prostřednictvím 
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operace Rozvážná síla měly na ukončení konfliktu klíčový vliv následující faktory: 

aplikování přísných ekonomických sankcí proti Jugoslávii, které nakonec přiměly 

Miloševiće k ukončení podpory bosenským Srbům, kteří tak od toho momentu byli 

mezinárodně naprosto izolovaní; letecká operace NATO přišla v době, kdy Chorvati 

mohutným útokem získali zpátky území Krajiny a v BaH probíhala úspěšná koordinovaná 

ofenziva vojsk Muslimů, bosenských Chorvatů a jednotek chorvatské armády.  

Hlavní výzkumné otázky práce jsou, proč mezinárodnímu společenství trvalo tak 

dlouho najít potřebnou shodu k efektivní intervenci, a jakou roli v urychleném ukončení 

války sehrála sama letecká operace NATO Rozvážná síla. 

Pro speciální zaměření na leteckou operaci NATO Rozvážná síla, jsem se rozhodl, 

jelikož se jednalo o první důrazný vojenský zákrok NATO v historii aliance, který byl 

navíc proveden mimo území vlastních členských států. Tato letecká kampaň zároveň přišla 

v době, kdy bylo NATO za svou neefektivní politiku v BaH kritizováno a probíhala debata 

o tom, jakou roli má NATO ve světe po studené válce naplňovat. V akademické literatuře 

panuje shoda na tom, že mezinárodní intervence v čele se zeměmi ES (později EU), OSN 

a USA byla dlouho nedostatečně důrazná a neefektivní ve snaze o ukončení občanské 

války v BaH. Méně rozpracované už však jsou faktory, které činily bosenskou válku 

a mezinárodní intervenci v ní tak složitou. Zásadním faktorem, který dlouho blokoval 

možnost důrazné a efektivní mezinárodní intervence, byla výrazná nejednotnost přístupu 

k bosenské krizi mezi jednotlivými státy ES a USA. V práci se chci detailně věnovat tomu, 

v čem se lišil přístup nejdůležitějších mezinárodních aktérů a příčinám toho, proč 

byl jejich postoj k intervenci tak dlouho nejednotný. Zároveň se domnívám, 

že v akademické literatuře dosud nebyl věnovaný dostatečný prostor samotnému závěru 

války v BaH a analýze toho, jaké faktory byly klíčové pro ukončení války v roce 1995. 

Hlavním cílem práce je zjistit, které faktory přispěly k ukončení bojů v roce 1995, a jak 

výraznou roli v ukončení války v BaH sehrála sama operace Rozvážná síla. 

1 Jugoslávie na cestě k zániku 

Přestože je historie národů žijících na území bývalé Jugoslávie poznamenaná 

několika obdobími intenzivních válečných konfliktů, žily spolu balkánské národy 

především v éře socialistické Jugoslávie v míru a toleranci. Co se moderní doby týče, 

násilné bylo na Balkánském poloostrově především období mezi lety 1941-1945, kdy zde 

kromě okupace nacisty probíhala také intenzivní občanská válka. Hlavními organizacemi, 
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které v občanské válce na území pozdější Jugoslávie bojovaly, byli chorvatští fašisté 

Ustašovci, srbští nacionalisté četnici a komunističtí partyzáni pod vedením Josipa Broze 

Tita.14  

Titovi partyzáni nakonec vzešli z války jako vítězové a komunisté v listopadu 1945 

vyhlásili vznik Federativní lidové republiky Jugoslávie. V Jugoslávii byl zaveden typický 

sovětský model rozvoje v lidových republikách a Tito brzy eliminoval potenciální odpůrce 

režimu.15 V roce 1948 ale došlo mezi Stalinem a populárním Titem k roztržce, která 

vyústila ve vyloučení Jugoslávie z Kominterny.16 Jugoslávie se poté vydala na cestu své 

vlastní volnější formy socialismu, někdy známé jako „titoismus.“17 V pozdních 50. letech 

životní úroveň obyvatel Jugoslávie znatelně převyšovala úroveň života 

ve zbytku sovětského bloku.18 

Titova Jugoslávie se skládala z šesti republik – Slovinska, Chorvatska, BaH, 

Srbska, Makedonie a Černé hory. Její politický systém byl založen na silné federální vládě, 

která však uznávala výrazná práva jednotlivých republik a kladla důraz na ochranu 

jednotlivých etnických skupin.19 V roce 1974 vytvořil Tito změnou ústavy dva autonomní 

regiony Vojvodiny a Kosova v rámci Srbska a zavedl mechanismus, v jehož rámci 

se v předsednictví federace střídali představitelé republik a autonomních regionů.20 

Výsledkem změny ústavy v roce 1974 byla silná decentralizace Jugoslávie. 

Vytvořením slabého kolektivního předsednictví získaly jednotlivé republiky více vlivu 

a národní otázky nabraly na významu na úkor jugoslávských.21 Změna ústavy z roku 1974 

za sebou zanechala odkaz, který po smrti Tita v roce 1980 v Jugoslávii umožnil vzestup 

nacionalismu.22  

Mezi nacionalistické demagogy, kteří na rozpadu Jugoslávie nesou nejvíce 

 
14 Mojzes, Paul. Balkan Genocides: Holocaust and Ethnic Cleansing in the Twentieth Century (Landham, 

Maryland: Rowman & Littlefield Publishers, 2011), 45–46, 

http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&AuthType=ip,shib&db=nlebk&AN=463729&lang=cs&s

ite=eds-live&scope=site. 
15 Rogel, The Breakup of Yugoslavia and its Aftermath, 11–12. 
16 Tamtéž, 12. 
17 Hlavní politická moc však byla stále pevně v rukou Tita a Komunistické strany. V roce 1971 Tito důrazně 

potlačil snahy jugoslávských reformistů o liberalizování ekonomického systému a decentralizaci federace 

přesunutím více moci do rukou republik. (Viz Rogel, The Breakup of Yugoslavia and its Aftermath, 13). 
18 Tamtéž, 12–13. 
19 Mueller, Karl. „The Demise of Yugoslavia and the Destruction of Bosnia: Strategic Causes, Effects, and 

Responses,“ in Deliberate Force: A Case Study in Effective Air Campaigning: Final Report of the Air 

University Balkans Air Campaign Study, ed. Owen, Robert. C. et al. (Maxwell AFB, Ala: Air University 

Press, 2000), 4. 
20 Kaldor, “Bosnia–Herzegovina,“ 38. 
21 Zimmermann, Origins of a Catastrophe, 39. 
22 Tamtéž, 16–17. 
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zodpovědnosti, patří srbský prezident Slobodan Milošević a chorvatský prezident Franjo 

Tudjman. Miloševićovy snahy o přeměnu Jugoslávie ve federaci se srbskou dominancí 

silně přispěly k rozhodnutí Slovinska s Chorvatskem opustit federaci. Po jejich odchodu 

Milošević změnil strategii a rozhodl se sjednotit všechny Srby žijící v pěti jugoslávských 

republikách pod autoritou Srbska.23 Zarputilý chorvatský nacionalista Tudjman zase 

odmítnutím garance rovnocenných práv chorvatským Srbům a bezohledným vyhlášením 

nezávislosti dal Miloševićovi a JNA záminku k odstartování agresivní války v Chorvatsku. 

Tím, že poté usiloval o připojení bosenských oblastí s chorvatskou populací, přispěl 

k prodloužení války v BaH. Slovinsko, které bylo ekonomicky nejrozvinutější republikou 

Jugoslávie a jehož populace byla etnicky takřka homogenní, bylo na začátku 90. let nejvíce 

demokraticky nakloněnou republikou. Svým rozhodnutím vyhlásit v červnu 1991 

nezávislost však Slovinci výrazně přispěli k odstartování válek v Chorvatsku a BaH.24 

1.1 Slovinská a chorvatská nezávislost a reakce mezinárodního společenství  

S výjimkou Slovinska se zbytek jugoslávských republik vyznačoval výraznou 

etnickou promíšeností svého obyvatelstva. V roce 1991 žilo v Chorvatsku 580 tisíc Srbů 

(12 % tamního obyvatelstva), v BaH 44 % Muslimů, 33 % Srbů a 17 % Chorvatů. 

V nepočetné Černé hoře žili kromě Černohorců Srbové, muslimové, Albánci a Chorvati. 

Na historicky památném území Kosova, které v té době bylo autonomním územím na jihu 

Srbska, tvořili albánští muslimové 82 % populace.25 Politická a občanská práva albánské 

většiny byla v Kosově Srby dlouhodobě systematicky porušována.26 

Separatistické tendence Slovinců a Chorvatů, které na začátku 90. let vyústily 

ve vyhlášení nezávislosti, nebyly způsobeny oživením starých náboženských 

či národnostních averzí. Sever Jugoslávie v čele se Slovinskem a Chorvatskem byl 

ekonomicky mnohem vyspělejší než zbytek federace. V době, kdy Jugoslávie v 80. letech 

procházela hospodářskou krizí,27 se Slovinci s Chorvaty domnívali, že by se jim žilo lépe, 

kdyby nemuseli brát ohled na méně rozvinuté jižní oblasti federace.  

Stále více vlivu navíc získával Milošević.28 Jeho ideou byla silně centralizovaná 

 
23 Zimmermann, předmluva k Origins of a Catastrophe, 8–9. 
24 Tamtéž, 9–10. 
25 Judt, Tony. Poválečná Evropa: její historie od roku 1945 (Praha, PROSTOR, 2017), 687–688. 
26 Zimmermann, Origins of a Catastrophe, 78. 
27 Mezi lety 1982 a 1989 klesla životní úroveň v Jugoslávii o 40 %. (Viz Mueller, „The Demise of 

Yugoslavia and the Destruction of Bosnia,“ 6). 
28 V roce 1987 Milošević přijel do Kosova za účelem vyšetření nářků místních Srbů ohledně údajného 

porušování lidských práv ze strany albánské většiny. Milošević zde ujistil rozhořčený dav Srbů, že už je 
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federace, jejíž zdroje a jejich přerozdělování by kontrolovali Srbové.29 V březnu 1989 

změnil Milošević agresivní politikou srbskou ústavu a včlenil dosud autonomní oblasti 

Vojvodiny a Kosova zpět do samotného Srbska. Ve federálním předsednictvu složeném 

z prezidentů jednotlivých republik jim však zůstala dvě místa. Tímto krokem tak Milošević 

získal kontrolu nad jejich hlasy. Jeho popularita a moc stoupala a srbský nacionalismus 

získával na síle.30 Nesrbské národy v Jugoslávii se obávaly, kam tento vývoj povede.31  

Volby v dubnu 1990 ve Slovinsku vyhrálo opoziční uskupení DEMOS. 

V Chorvatsku zvítězili v jarních volbách nacionalisté z HDZ v čele s autoritářským 

Tudjmanem, který se stal prezidentem republiky. Dne 25. 6. 1991 vyhlásily vlády 

Slovinska a Chorvatska nezávislost.32 Za nezávislou se následně prohlásila i Makedonie.  

Boje v etnicky převážně homogenním Slovinsku trvali pouze 10 dní, během 

kterých zemřelo 62 lidí.33 Srbsko poté souhlasilo se stáhnutím JNA, čímž umožnilo 

slovinský odchod z federace. Oproti tomu chorvatskou populaci tvořili z 12 % Srbové, 

kteří s chorvatským vyhlášením nezávislosti rozhodně nesouhlasili. Během Tudjmanova 

režimu docházelo k soustavnému porušování jejich základních práv a většina chorvatských 

Srbů měla oprávněné obavy o svou bezpečnost a budoucnost v nově nezávislém 

chorvatském státě.34 Už na jaře 1991 docházelo ke střetům mezi chorvatskou policií 

a Srbskými milicemi podporovanými JNA. Srbové v prosinci 1991 na jedné třetině 

chorvatského území vyhlásili Republiku Srbská Krajina.35 Kromě JNA byly do Chorvatska 

vyslány také srbské ultranacionalistické paramilitární skupiny, které prováděly masakry 

a teroristické útoky za účelem vyhnání Chorvatů z území, které dobyly. Právě v této době 

vstoupil do mezinárodního slovníku výraz „etnické čistky“.36 Záběry ze srbských útoků 

zapříčinily, že Srbové začali být po světě vnímáni jako agresoři a váleční zločinci. 

Obléháním a bombardováním chorvatských měst Dubrovnik a Vukovar začala JNA 

 

nikdo nebude bít, a mezi Srby získal ohromnou popularitu. (Viz Michael Mann, The Dark Side of 

Democracy: Explaining Ethnic Cleansing (Cambridge: Cambridge University Press, 2004), 370). 
29 Vranić, Igor. „The International Community´s Peace Plans in Croatia and Bosnia and Herzegovina 1991–

1995,“ Croatian Studies Review 9, č. 1 (2013): 23, https://ceeol.com/search/article-detail?id=89743. 
30 28. června 1989 se v Kosovu při 600stém výročí bitvy na Kosově Poli shromáždilo kolem milionu Srbů, 

kteří si nadšeně vyslechli Miloševićův projev, ve kterém evokoval romantické mýty o srbské minulosti. 
31 Rogel, The Breakup of Yugoslavia and its Aftermath, 18. 
32 Bougarel, Xavier. Islam and Nationhood in Bosnia–Herzegovina: Surviving Empires (London: 

Bloomsbury Academic, 2018), 111. 
33 Mueller, „The Demise of Yugoslavia and the Destruction of Bosnia,“ 11. 
34 Zimmermann, Origins of a Catastrophe, 75. 
35 Bougarel, Islam and Nationhood in Bosnia–Herzegovina, 111–112. 
36 Mueller, „The Demise of Yugoslavia and the Destruction of Bosnia,“ 11. 
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využívat způsob boje, který se stal typickým také ve válce v BaH.37 V lednu 1992 se OSN 

podařilo donutit jednotlivé strany k dočasnému příměří a v Chorvatsku bylo rozmístěno 

12 tisíc vojáků mírové mise UNPROFOR.38 V roce 1995 se pak boje opět rozhořely 

a chorvatská armáda získala zpátky území Srbské Krajiny, odkud uprchlo asi 200 tisíc Srbů 

do Republiky srbské a Srbska.39 

Postoj mezinárodního společenství k jugoslávské krizi byl značně nejednotný. USA 

urgovaly evropské země k tomu, aby se vyhnuly podpoření nezávislosti jednotlivých 

republik. Žádaly po ES, aby naopak podpořilo jednotu federace společně s reformním 

programem jugoslávského premiéra Ante Markoviće. Evropské vlády, především 

Francouzi a Britové, ale považovaly americké obavy před 25. červnem 1991 za přehnané 

a nevnímaly ještě jugoslávský problém za kritický.40 Po slovinském a chorvatském 

vyhlášení nezávislosti se však jejich přístup diametrálně změnil a země ES se v létě 1991 

staly hlavními aktéry mezinárodního společenství v jugoslávské otázce. ES se 7. července 

podařilo vyjednat tří měsíční moratorium na implementaci nezávislosti Slovinska 

a Chorvatska. Ani Slovinci ani Chorvati však fakticky nezpomalili své přípravy 

a v Chorvatsku začaly boje výrazně před vypršením moratoria.41 

Dne 21. června 1991 v Bělehradě apeloval ministr zahraničí USA James Baker 

na prezidenty jugoslávských republik proti vyhlášení nezávislosti.42 Pokud ale jeho 

návštěva měla mít naději něco změnit, měla přijít o šest měsíců dříve. Krize v Jugoslávii 

však začínala eskalovat v době, kdy se USA soustředily na masivní přípravy na válku 

v Zálivu a Jugoslávie pro ně nebyla prioritou.43 

Žádná ze západních vlád nevolala v této době po využití vojenské síly NATO proti 

JNA. V roce 1991 představovala vojenská intervence příliš velký krok, což ale byla chyba. 

Využití letecké síly NATO proti těžkým zbraním JNA rozmístěným kolem Dubrovníku by 

zabránilo dalšímu ničení města a především by byl Srbům vyslán jasný signál 

o odhodlanosti západních států v konfliktu zasáhnout. To by poté zřejmě alespoň částečně 

 
37 Beale, Michael O. „Bombs Over Bosnia: The Role of Airpower in Bosnia–Hercegovina“ in Bombs over 

Bosnia: The Role of Airpower in Bosnia–Herzegovina – Operation Deny Flight – Serbs and Death of 

Yugoslavia – Deterrent Use of Airpower – Deliberate Force – Dayton Peace Accord, U.S. Government, U.S. 

Military, Department of Defense (DoD), U.S. Air Force (USAF) (Progressive Management, 2016), 14. 
38 Bougarel, Islam and Nationhood in Bosnia–Herzegovina, 112–113. 
39 Ashbrook, John a Bakich, Spencer D. “Storming to Partition: Croatia, the United States, and Krajina in the 

Yugoslav War,“ Small Wars & Insurgencies 21, č. 4 (prosinec, 2010): 550, https://www-tandfonline-

com.ezproxy.is.cuni.cz/doi/pdf/10.1080/09592318.2010.518852?needAccess=true.  
40 Zimmermann, Origins of a Catastrophe, 64–65. 
41 Tamtéž, 147–149. 
42 Rogel, The Breakup of Yugoslavia and its Aftermath, 57. 
43 Zimmermann, Origins of a Catastrophe, 137–138. 
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odradilo Srby od agrese v BaH. Namísto toho dostali Srbové jasný signál o absenci 

odhodlání mezinárodního společenství k tvrdé odpovědi na agresi.44 

Na konci roku 1991 otázka uznání slovinské a chorvatské nezávislosti rozdělila 

západní státy. Francouzi s Brity byli proti uznání.45 Hlavně německý ministr zahraničí 

Hans–Dietrich Genscher tlačil naopak na ES, aby rychle uznala nezávislost Chorvatska 

a Slovinska. Toho se obával prezident BaH Alija Izetbegović, který se domníval, 

že unáhlené uznání chorvatské a slovinské nezávislosti povede k rozpoutání násilí v BaH. 

Washington sdílel stejné obavy. Kromě osobního rozhovoru prezidenta George H. W. 

Bushe s německým kancléřem Helmutem Kohlem na listopadovém summitu NATO 

v Římě a rozeslání instrukcí americkým ambasádám v hlavních městech ES ale nic 

neudělal. Hlavní vyjednavači mezinárodního společenství v jugoslávské krizi Cyrus Vance 

i Lord Carrington souhlasili s názorem, že by se západní vlády měly zdržet uznání 

nezávislostí, dokud všechny republiky nedojdou ke společnému závěru o podobě svých 

budoucích vzájemných vztahů. Lídři ES se však nakonec pod vlivem Německa 

17. prosince 1991 rozhodli k uznání nezávislosti Slovinska a Chorvatska a k nabídnutí 

uznání nezávislosti BaH a Makedonii.46 

Poté, co ES uznalo nezávislost Slovinska a Chorvatska, hrozilo, že se BaH ocitne 

v Miloševićem dominované Jugoslávii. I USA, které do té doby podporovaly jednotu 

federace nyní začaly tlačit na uznání nezávislosti BaH v naději, že západní uznání BaH 

odradí Miloševiće s Karadžićem od provedení jejich plánu připojení dvou třetin území 

BaH ke zbytkové Jugoslávii. Milošević se zároveň obával ekonomických sankcí a usiloval 

o západní uznání Srbska a Černé hory jako právoplatných následníků Jugoslávie. To mu 

mohly USA nabídnout za oplátku, že uzná teritoriální integritu jednotlivých republik, jež 

se vyslovily pro nezávislost. Rozhodnutí uznat nezávislost BaH se při zpětném pohledu 

vzhledem k srbské agresi, která následovala, jeví jako kontroverzní. Milošević 

s Karadžićem však připojení podstatné části území BaH plánovali již skoro rok a západní 

uznání či neuznání nezávislosti BaH by jejich jednání pravděpodobně zásadně neovlivnilo. 

Západní uznání nezávislosti BaH tedy plánovanému srbskému útoku nezabránilo, a naopak 

odstartování občanské války urychlilo, na druhou stranu však alespoň společně s přijetím 

BaH do OSN dalo Západu platformu pro její budoucí podporu.47 

 
44 Tamtéž, 158. 
45 Rogel, The Breakup of Yugoslavia and its Aftermath, 58. 
46 Zimmermann, Origins of a Catastrophe, 176–177. 
47 Tamtéž, 191–192. 
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2 Válka v Bosně a Hercegovině 

2.1 Cesta k vyhlášení nezávislosti 

Výsledky prvních bosenských demokratických voleb v listopadu 1990 odpovídaly 

etnickému složení republiky. Nejvíce hlasů získala muslimská Strana demokratické akce 

(SDA) s předsedou Alijou Izetbegovićem, na druhém místě skončila Srbská demokratická 

strana (SDS) v čele s Radovanem Karadžićem a jako třetí se umístilo Chorvatské 

demokratické společenství (HDZ).48 Izetbegović se stal prezidentem socialistické 

republiky BaH a společně s dalšími dvěma stranami vytvořil vládní koalici. Zatímco 

efektivnost vlády BaH skládající se ze tří stran, které se snažily o prosazování většinou 

protichůdných zájmů, byla na začátku 90. let výrazně omezena, Chorvatsko a Srbsko 

pokročily s vyzbrojováním.49 Nacionalisté Milošević s Tudjmanem se spolu již od března 

1991 začali scházet, a zatímco jejich diskuze nijak nepřispěly k urovnání vzájemných 

sporů mezi Chorvatskem a Srbskem, dospěli oba prezidenti již na jaře 1991 ke shodě, 

že si mezi sebou BaH rozdělí.50 

Ještě na začátku 90. let byl Izetbegović nakloněn k zachování jugoslávské 

pospolitosti. Kolem září 1990 už ale zaujal postoj, že v případě odchodu Chorvatska 

a Slovinska z Jugoslávie by měla i BaH vyhlásit nezávislost. V srpnu 1991 v návaznosti na 

vypuknutí války v Chorvatsku podpořila srbská vláda snahy o nalezení východiska 

z bosenského dilema zorganizováním tzv. Bělehradské iniciativy. Jednalo se o schůzi 

delegátů ze Srbska, Černé hory, Makedonie a BaH, na které byla prezentována myšlenka 

nové federace bez Slovinska a Chorvatska.51 BaH zde reprezentovali zástupci z Muslimské 

bosňácké organizace (dále jen MBO), malé strany, která se odtrhla od SDA v září 1990. 

SDS s MBO navrhly, že se má BaH stát částí zbytkové Jugoslávie, v jejímž rámci bude 

garantována její teritoriální integrita. Lídři SDA ale po váhání návrh odmítli s tím, 

že nechtějí hrát druhou roli v Jugoslávii dominované Srby.52 

V listopadu 1991 se ve většinově srbských oblastech konalo referendum, ve kterém 

se 92 % hlasujících vyslovilo pro setrvání v Jugoslávii. Dne 9. ledna 1992 byla jako 

součást federace vyhlášena Republika srbská. V únorovém celorepublikovém referendu 

 
48 Tejchman, Miroslav. Balkán ve 20. století (Praha: Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum, 2016), 

345. 
49 Beale, „Bombs Over Bosnia,“ 14. 
50 Zimmermann, Origins of a Catastrophe, 111–117. 
51 Burg a Shoup, The War in Bosnia–Herzegovina, 70–71. 
52 Bougarel, Islam and Nationhood in Bosnia–Herzegovina, 114–115. 
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o nezávislost BaH, bojkotovaném Srby, se naopak 63 % hlasujících při 63% volební účasti 

rozhodlo pro nezávislost.53 O vypsání referenda, které bylo z pohledu jugoslávské ústavy 

nelegální, jelikož mělo změnit status BaH z federální republiky Jugoslávie na suverénní 

stát, bylo 25. ledna rozhodnuto bez přítomnosti bosensko–srbských představitelů.54  

Z obav mezinárodních pozorovatelů ohledně prospektu války v BaH začaly 

pod vedením ES 14. února rozhovory, jejichž cílem bylo dosáhnout konsensu o tom, jak 

bude nezávislost BaH vypadat. Hlavní vyjednávač Portugalec Jose Cutileiro zde poprvé 

navrhnul rozdělení nezávislé BaH do regionů vymezených na základě národnosti. USA 

snahy ES o nalezení konstitučního řešení bosenské krize podporovaly. Rozhovory, které 

probíhaly až do konce července 1992, však úspěch nepřinesly a Izetbegović nakonec plán 

odmítl.55  

Izetbegović, který možná počítal se západní vojenskou pomocí, i přesto že mu 

nikdo takový slib nedal, se 3. března 1992 rozhodl k vyhlášení nezávislosti BaH.56 Dne 

6. března po událostech v Sarajevu, během kterých bylo při manifestaci všech tří 

konstitutivních národů odstřelovači zabito pět lidí, ES prohlásilo, že od 7. dubna uzná 

nezávislost BaH.57 Izetbegovićovo unáhlené vyhlášení nezávislosti a odtržení 1 300 000 

Srbů ze zbytkové Jugoslávie dalo nepoměrně silnějšímu Srbsku záminku k útoku. 

Nezodpovědnost a unáhlená podpora nezávislosti jednotlivých jugoslávských republik ES, 

počáteční pasivita USA a Izetbegovićova chybná kalkulace s vojenskou podporou Západu 

daly Miloševićovi a Karadžićovi záminku k provedení jejich plánu připojení velké části 

bosenského území, čímž přispěly k odstartování krvavé občanské války v BaH.58 

2.2 Průběh války 

Muslimové chápali střety, které se odehrávaly od března 1992, jako jasnou srbskou 

agresi proti BaH a obrátili se k západním představitelům s žádostí o pomoc. Ta ale nepřišla 

a představitel mírotvorných sil generál Lewis MacKenzie označil střety za občanskou 

válku, nikoli za agresi, jelikož neexistovaly důkazy o účasti Srbska.59 Izetbegović 

po západních představitelích požadoval rozmístění mírotvorných sil OSN v BaH. Ani USA 

ani OSN však jeho prosby nevyslyšely a do BaH byli ES vysláni pouze pozorovatelé 

 
53 Tejchman, Balkán ve 20. století, 345–346. 
54 Burg a Shoup, The War in Bosnia–Herzegovina, 105. 
55 Tamtéž, 108–116. 
56 Zimmermann, Origins of a Catastrophe, 178. 
57 Tejchman, Balkán ve 20. století, 346. 
58 Zimmermann, Origins of a Catastrophe, 178. 
59 Tejchman, Balkán ve 20. století, 346. 
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s úkolem monitorovat vývoj situace.60 

Dne 7. dubna v reakci na mezinárodní uznání BaH prohlásila srbská skupština 

v BaH nezávislost Republiky srbské. 8. dubna byl Předsednictvem BaH vyhlášen 

výjimečný stav a název státu byl změněn na Republika Bosna a Hercegovina.61 V zemi 

za účasti JNA vypukly brutální boje o etnické „vyčištění“ území. Po naléhání ze zahraničí 

sice Milošević z BaH odvolal JNA, značná část jejich vojenského materiálu ale byla 

předána jednotkám Vojsk Republiky srbské (dále jen VRS).62 Od samého začátku hrály 

ve válce v BaH a v plnění politiky etnických „čistek“ důležitou roli také paramilitární 

skupiny, které přicházely ze sousedního Srbska a skládaly se hlavně z extremistů, 

kriminálníků a mladých Srbů.63 

Dne 21. dubna začal boj o Mostar, kde poté, co byli z města vyhnáni Srbové, 

probíhaly úporné boje mezi Chorvaty a Muslimy. Dne 27. května 1992 došlo k výbuchu 

na sarajevské tržnici, během kterého bylo usmrceno 16 lidí.64 Přes nedostatek jasných 

důkazů byl z útoku okamžitě obviněn Bělehrad. O několik dní později uvalila Rada 

bezpečnosti OSN hospodářské sankce na Svazovou republiku Jugoslávii (dále jen SRJ) 

za podporu násilí v BaH.65 V září byla SRJ vyloučena z OSN.66 

V lednu 1993 navíc propuklo válčení mezi bosenskými Chorvaty a Muslimy. 

Bosenským Chorvatům, kterým přišlo na pomoc asi 40 tisíc vojáků chorvatské armády, 

se podařilo ovládnout zhruba 30 % území BaH, na kterém byla v srpnu 1993 vyhlášena 

Chorvatská republika Hercog–Bosna.67 Ani Muslimové však nebyli jednotní a bosenská 

vláda mezi lety 1993–1995 na severozápadě BaH bojovala proti separatistickým snahám 

velkého Izetbegovićova kritika, Fikreta Abdiće. Na straně vlády BaH během války také 

bojovali dobrovolníci z mnoha různých muslimských zemí.68 

Od jara 1993 do února 1994 průběžně všechny tři válčící strany tvořily aliance 

v různých oblastech země, což výrazně komplikovalo práci NATO a OSN při hledání 

 
60 Zimmermann, Origins of a Catastrophe, 172. 
61 Hladký, Bosenská otázka, 270. 
62 Ther, Philipp. “Chapter 5. Ghosts of the Past: The Former Yugoslavia and the Caucasus:1991–99,“ in The 

Dark Side of Nation–States: Ethnic Cleansing in Modern Europe (New York: Berghahn Books, 2014), 216. 
63 Zimmermann, Origins of a Catastrophe, 194. 
64 Smith, Tony. „Shelling of Sarajevo Market Kills 66; More Than 200 Wounded,“ The Washington Post, 

6. února 1994. 
65 United Nations Security Council, Resolution 757 (1992). 
66 Rogel, The Breakup of Yugoslavia and its Aftermath, 58. 
67 Hladký, Bosenská otázka, 276. 
68 Beale, „Bombs Over Bosnia,“ 17. 
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vhodné formy intervence.69 K válečnému chaosu zároveň přispívalo to, že žádná z armád 

neměla absolutní kontrolu nad všemi svými jednotkami. Především různé paramilitární 

skupiny často ignorovaly vyjednaná příměří a rozkazy velitelů. Ačkoli byla různorodými 

paramilitárními skupinami prováděna spousta zvěrstev se souhlasem centrálních autorit, 

v mnoha případech byly tyto činy páchány bez jejich vědomí.70 

Významnou roli ve válce v BaH hrála taktika obléhání strategicky důležitých měst. 

Hlavní město BaH Sarajevo bylo izolováno a konstantně z přilehlých kopců ostřelováno 

jednotkami VRS od dubna 1992 po dobu tří a půl let.71 Obyvatelé multietnického města 

trpěli nedostatkem vody, potravin, léků i energie.72 V březnu 1994 kladla Rada bezpečnosti 

OSN důraz na nutnost navrácení svobody volného pohybu obyvatelstvu Sarajeva 

a celkového normálního života do hlavního města BaH.73 O rok později, 14. dubna 1995, 

byl odstřelovačem v Sarajevu zabit francouzský voják UNPROFOR.74 

Podstatou brutálních činů, kterých se v BaH dopouštěly všechny tři válčící strany, 

bylo etnické „vyčištění“ jimi kontrolovaných území a zajištění si v nich dominantního 

postavení.75 Zabíjení, mučení, znásilňování a deportace probíhaly v BaH v měřítku, které 

Evropa nepamatovala od druhé světové války.76 Zničeno bylo také mnoho historických 

památek nevyčíslitelné hodnoty.77 Brutální praktiky, které během etnických „čistek“ 

spáchali Srbové, byly zdokumentovány detailněji a ve větším rozsahu než krutosti, jejichž 

obětmi byli Srbové či Chorvati. Proto většinou v západních zemích převládá názor, 

že rozsah a intenzita násilností spáchaných Srby přesahuje krutosti, kterých se dopustili 

Muslimové či Chorvati. Rozsah etnických „čistek“ v BaH však dosud nebyl dostatečně 

detailně prozkoumán, a je tak nemožné objektivně porovnat v jakém rozsahu a intenzitě 

se násilností dopouštěly jednotlivé válčící strany.78 Celkově zemřelo během bosenské 

 
69 Tamtéž, 25. 
70 Mueller, „The Demise of Yugoslavia and the Destruction of Bosnia,“ 16. 
71 Andreas, Peter. Blue Helmets and Black Markets: The Business of Survival in the Siege of Sarajevo (Ithaca, 

New York: Cornell University Press, 2008), 2. 
72 Tejchman, Balkán ve 20. století, 348. 
73 United Nations Security Council, Resolution 900 (March 4, 1994). 
74 United Nations Security Council, Statement by the President of the Security Council (April 14, 1995). 
75 Žíla, “Válečný konflikt v Bosně a Hercegovině a fenomén etnických čistek,“ 285. 
76 Cigar, Norman L., Genocide in Bosnia: The Policy of 'Ethnic Cleansing'. Vol. 1st ed. Eastern European 

Studies. College Station (Texas: Texas A&M University Press, 1995), 3–4, 

http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&AuthType=ip,shib&db=nlebk&AN=18193&lang=cs&sit

e=eds-live&scope=site. 
77 Kaldor, “Bosnia–Herzegovina,“ 32. 
78 Žíla, “Válečný konflikt v Bosně a Hercegovině a fenomén etnických čistek,“ 286. 
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války asi 105 tisíc lidí.79 Zhruba polovina obyvatel opustila své domovy. Utíkali jak 

do zahraničí, tak do jiných částí BaH, kde mělo jejich etnikum převahu.80 

3 Válka v Bosně a Hercegovině a reakce mezinárodního 

společenství 

Hlavní míra zodpovědnosti na řešení jugoslávské krize ležela v letech 1992–1994 

na státech ES a OSN. Americká vláda, jejíž zahraniční politika byla na přelomu let 1990–

1991 z velké části zaměstnána válkou v Perském zálivu, neměla zájem zaplétat 

se do dalšího vzdáleného konfliktu, v kterém navíc neviděla jasného nepřítele a který 

přímo nenarušoval její bezpečnost. Podle posledního amerického velvyslance v Jugoslávii 

Warrena Zimmermanna však USA v BaH měly tři velké zájmy, které by dohromady 

bývaly ospravedlnily aktivnější přístup včetně vojenské intervence. BaH zmítající 

se v občanské válce s vidinou srbské dominance by mohla mimo jiných výrazně ohrozit 

stabilitu třech amerických spojenců – Řecka, Turecka a Itálie. Vzhledem k dlouholetému 

angažování USA v Jugoslávii byla krize v BaH v očích mnoha světových vlád vnímána 

jako zkouška amerického odhodlání a vedoucí role na mezinárodním poli. Americké 

selhání v BaH by mohlo povzbudit autoritářské lídry a ve výsledku přispět k problémům 

pro USA jinde po světě. V BaH bylo navíc podle Zimmermanna v sázce zachování státu, 

ve kterém spolu po desetiletí žily různé etnické skupiny v symbióze. Pro USA se svou 

vlastní velice heterogenní společností by z tohoto hlediska bylo nemorální nechat BaH 

na pospas etnickému běsnění a pravděpodobné srbské dominanci.81 V období blížících 

se prezidentských voleb však v Bushově administrativě neexistovala vůle k aktivnější 

politice v BaH, a především ze strachu z případných amerických obětí byly USA v prvních 

letech války silně proti vojenské angažovanosti.82 

V září 1991 OSN uvalila na všechny země bývalé Jugoslávie embargo na dovoz 

zbraní.83 Embargo ale ve výsledku zvýhodnilo bosenské Srby, kteří zdědili zbraně po JNA, 
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Multiple System Estimation of Casulties’ Undercount,“ Conference Paper for the International Research 

Workshop on ‘The Global Costs of Conflict’ The Households in Conflict Network (HiCN) and The German 

Institute for Economic Research (DIW Berlin) (2010): 8, 

https://www.icty.org/x/file/About/OTP/War_Demographics/en/bih_casualty_undercount_conf_paper_10020

1.pdf. 
80 Rogel, The Breakup of Yugoslavia and its Aftermath, 64. 
81 Zimmermann, Origins of a Catastrophe, 219. 
82 Tamtéž. 
83 United Nations Security Council, Resolution 713 (1991). 
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a doplatili na něj především slabě vyzbrojení Bosňáci.84 

Nezávislost BaH OSN uznala již v květnu 1992 a v červnu 1992 přijala Rada 

bezpečnosti OSN rezoluci o vyslání tisíce vojáků UNPROFOR do BaH. Ti byli v září 

doplněni o dalších 6 tisíc mužů.85 Primárním mandátem UNPROFOR v BaH bylo 

poskytnout pomoc humanitární misi v čele s UNHCR. UNPROFOR se soustředilo 

na vytváření zásobovacích tras a koridorů po silnici a vzduchem a na zvýšení bezpečnosti 

humanitárních pracovníků.86 To se však vojákům UNPROFOR dařilo jen do určité míry. 

Humanitární konvoje byly přepadávány a jejich zásoby mnohdy konfiskovány bosenskými 

Srby.87 OSN opakovaně kritizovalo všechny válčící strany, především však bosenské Srby, 

za bránění ve volném pohybu vojáků UNPROFOR a plnění humanitární mise.88  

Rozmístění mírové mise v BaH bylo problematické. Vojáci OSN byli jen lehce 

vyzbrojeni a k použití zbraní mohli přikročit až jako k poslední možnosti. Mírotvorci OSN 

byli tradičně neutrálními pozorovateli, kteří se souhlasem znepřátelených stran zasahovali 

v bývalých válečných oblastech, kde se stavěli mezi znepřátelené strany s cílem udržení 

míru. V BaH, kde však probíhala intenzivní občanská válka, žádný mír, který by mohli 

udržovat, neexistoval.89 Obavy z toho, že by využití síly vedlo ke ztrátě neutrálního postoje 

mírové mise a eskalaci mezinárodní vojenské angažovanosti, bránily vojákům 

UNPROFOR efektivně plnit humanitární úkoly, za jejichž účelem byli do BaH vysláni.90 

V roce 1992 vytyčil tehdejší generální tajemník OSN Boutros Boutros–Ghali pět 

podmínek, které je nezbytné splnit pro to, aby mohla být mírová operace úspěšná. Podle 

něj je potřeba, aby byl stanoven jasný a proveditelný mandát; jednotlivé strany musí 

pro implementování mandátu spolupracovat; mise musí mít soustavnou podporu Rady 

bezpečnosti; členské státy musí být připraveny přispět k vojenským, policejním a civilním 

jednotkám; nezbytné je efektivní velení mise; pro misi musí být poskytnout adekvátní 

finanční a logistická podpora.91 V případě jugoslávské krize nebyly v žádné fázi tyto 

 
84 Rogel, The Breakup of Yugoslavia and its Aftermath, 58. 
85 Tejchman, Balkán ve 20. století, 349. 
86 Cutts, Mark. “The Humanitarian Operation in Bosnia, 1992–1995: dilemmas of negotiating humanitarian 

access,“ UNHCR Working Paper No. 8, Centre for Documentation and Research (May, 1999): 9, 

https://www.unhcr.org/en-us/research/working/3ae6a0c58/humanitarian-operation-bosnia-1992-95-

dilemmas-negotiating-humanitarian.html?query=bosnia.  
87 Rogel, The Breakup of Yugoslavia and its Aftermath, 63. 
88 United Nations Security Council, Statement by the President of the Security Council (April 14, 1994). 
89 Zimmermann, Origins of a Catastrophe, 242. 
90 Kaldor, “Bosnia–Herzegovina,“ 60–61. 
91 “An Agenda for Peace: preventive diplomacy, peacemaking and peacekeeping,“ Report of the Secretary 

General Pursuant to the Statement adopted by the Summit Meeting of the Security Council on 31 January 

1992 (June 17, 1992), 14. 
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podmínky splněny zároveň. Dalo by se tedy říci, že mise ve skutečnosti nikdy neměla 

výraznou šanci uspět. Pokud by tyto podmínky byly od začátku striktně dodrženy, mise 

by zřejmě ani nebyla vyslána.92   

Na konci května 1992 Rada bezpečnosti OSN rezolucí číslo 757 uvalila na SRJ 

hospodářské sankce. Ty se později ukázaly jako klíčové, jelikož tristní ekonomická situace 

Srbska nakonec přiměla Miloševiće k ukončení podpory bosenským Srbům, kteří se ocitli 

na mezinárodní scéně zcela izolováni. V červnu 1992 přenechali bosenští Srbové OSN 

sarajevské letiště, díky čemuž bylo zahájeno letecké zásobování města potravinami a léky. 

V prohlášení z prosince 1992 NATO požadovalo ukončení napadání humanitárních 

konvojů. Hlavní vinu za konflikt a zvěrstva v BaH aliance připisovala lídrům Srbska 

a bosenských Srbů.93 Rezolucí č. 770 Rada bezpečnosti OSN povolila využití jakýchkoli 

nezbytných prostředků k ochraně humanitárních konvojů.94 

V říjnu 1992 se Rada bezpečnosti OSN rezolucí č. 781 pokusila stabilizovat 

válečnou situaci a poskytnout ochranu pro humanitární mise zákazem neautorizovaných 

letů nad územím BaH. Rezoluce Rady bezpečnosti OSN však jednotlivé strany 

nerespektovaly a ke zlepšení situace v BaH nedošlo. Dne 12. dubna 1993 proto NATO 

v reakci na rezoluci Rady bezpečnosti OSN č. 816 oficiálně odstartovalo leteckou operaci 

Deny Flight, která nakonec trvala dva a půl roku a byla ukončena v prosinci 1995. Operace 

Deny Flight měla vyhlášením bezletové zóny nad územím BaH demonstrovat odhodlání 

OSN a NATO ukončit občanskou válku v BaH. 

USA se pod vedením nového prezidenta Billa Clintona chtěly na začátku roku 1993 

výrazněji zapojit do řešení bosenské krize. Možnost pozemního rozmístění amerických 

vojáků však odmítaly. Letecká kampaň představovala nejbezpečnější způsob, jakým 

zapojit vojáky NATO bez toho, aby byli vystaveni vysokému riziku.95 Leteckou kampaň 

prosazovala Clintonova administrativa jako nejefektivnější způsob zakročení proti srbské 

agresi také díky úspěchům nedávných leteckých misí Desert Storm a Provide Comfort 

v Iráku.96 Úspěchy těchto operací posílily názor, že válka může být úspěšně vedena 

bez nutnosti pozemního rozmístění amerických vojáků.97 
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93 NATO, Statement on Former Yugoslavia (December 17, 1992). 
94 United Nations Security Council, Resolution 770 (1992). 
95 Beale, „Bombs Over Bosnia,“ 21. 
96 Tamtéž, 22. 
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Clinton volal po prosazování aktivnější politiky a využití letecké síly v Jugoslávii 

již během své volební kampaně v roce 1992. Zároveň za pasivní přístup k BaH silně 

kritizoval svého předchůdce na pozici amerického prezidenta Bushe.98 Přístup Bushovy 

administrativy k jugoslávské krizi byl založen na konceptu unity and democracy (jednota 

a demokracie). Bushova administrativa věřila, že dokud je demokraticky možné zachovat 

jednotu jugoslávské federace, je potřeba podporovat její pospolitost.99 USA v té době byly 

silně ovlivněny názorem tehdejšího předsedy Sboru náčelníků Colina Powella, podle něhož 

pro jakýkoli případ americké vojenské intervence existovala čtyři kritéria, která musela být 

vzata v potaz. Musel existovat jasně definovaný politický cíl intervence; musela být známa 

pravděpodobnost jeho dosažení využitím vojenské síly; vyčerpány musely být všechny 

nenásilné prostředky; známy musely být následky intervence.100 Komplikovaná situace 

v BaH tato kritéria nesplňovala. Část americké vlády během Bushovy administrativy byla 

nakloněna k ideji využití limitovaných leteckých úderů proti pozicím VRS. Obecně 

ale panovala nejistota ohledně toho, jak efektivní by letecké útoky byly a kdyby selhaly, 

kam až by byly USA ochotny dojít. Jelikož nikdo v americké vládě nebyl připraven vést 

v BaH pozemní válku, bylo využití síly zamítnuto celkově. Syndrom z americké zkušenosti 

z Vietnamu, Powellova doktrína a blížící se prezidentské volby odradily Bushovu 

administrativu od prosazování aktivnější politiky v BaH.101 

Naděje na to, že Clinton bude v BaH vykonávat aktivnější politiku, ale dlouho 

nevydržely. Americký přístup k BaH byl během prvního roku Clintonovy administrativy 

neodhodlaný a nekonzistentní. Hlavní Clintonovou iniciativou roku 1993 byl koncept lift 

and strike, jehož podstatou mělo být opuštění od zbrojního embarga v BaH a využití 

letecké síly NATO k útokům proti jakékoli snaze bosenských Srbů zabránit tomu, 

aby Muslimové zbraně obdrželi. S tímto nápadem však nesouhlasily evropské státy. 

Proti využití americké síly existovalo několik překážek. Vykonání konceptu lift and strike 

by ohrozilo vojáky UNPROFOR; plán se setkal se silnou opozicí od tehdejšího generálního 

tajemníka OSN Boutrose Boutros–Ghaliho; v NATO o konceptu chyběla dostatečná shoda; 

Rusové v konfliktu podporovali Srby a s plánem nesouhlasil ani americký Kongres. 

Problém s lift and strike byl ten, že v momentě, kdy by se od embarga opustilo, bosenští 

Srbové by pravděpodobně vší silou zaútočili na Muslimy, aby zabránili vyrovnání 
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vojenských sil. V tom momentě by Muslimové volali po americké intervenci. Většina 

Kongresu však byla proti přímému americkému vojenskému angažování. Ani Kongres 

ani Clintonova administrativa ještě nebyly připraveny k jedinému rozhodnutí, které mohlo 

přinést opravdovou změnu – americké uchopení vedoucí role a přesvědčení svých spojenců 

o nezbytnosti leteckých útoků NATO k přinucení bosenských Srbů k jednacímu stolu.102  

Ani po zahájení operace Deny Flight opakované porušování rezolucí Rady 

bezpečnosti OSN všemi třemi stranami nepřestalo. Mandát operace se proto rozrostl a mise 

zahrnovala také blízkou leteckou podporu pro vojáky UNPROFOR a ochranu 

tzv. bezpečných zón vytvořených pod patronátem OSN. Dostatečný efekt ale ani rozšíření 

mandátu nepřineslo. Aby byly letecké operace na podporu vojákům UNPROFOR 

efektivní, bylo většinou nutné jejich okamžité provedení. Vykonání včasného a tím pádem 

efektivního leteckého zásahu se však ve velké většině případů NATO nedařilo.103 Problém, 

který NATO svazoval ruce, byl tzv. „dual key“ princip (princip dvojího klíče), 

v jehož rámci NATO potřebovalo souhlas OSN k provedení jakékoli akce. Rozhodnutí 

NATO k provedení leteckého útoku navíc bylo podmíněno varováním bosenských Srbů. 

Reputace OSN i NATO v této době v očích veřejnosti výrazně trpěla.104  

Nekonzistence a pasivní přístup v odpovídání OSN a NATO na porušování rezolucí 

Rady bezpečnosti OSN ilustrovaly nejednotnost v přístupu mezinárodního společenství 

k řešení krize v BaH a hrály do karet především bosenským Srbům. Nakonec se agenda 

operace Deny Flight vyvinula ze své původní převážně odstrašující podoby a 30. srpna 

1995 vyústila až v odstartování letecké bombardovací kampaně Rozvážná síla, 

jejíž hlavním cílem bylo využitím precizně naplánovaného intenzivního bombardování 

ukončit obléhání Sarajeva a zastavit útoky na všechny bezpečné zóny.105 

V lednu 1993 byl na konferenci v Ženevě ve spolupráci OSN a EU předložen první 

obsáhlý návrh řešení krize, tzv. Vance–Owenův plán, který navrhoval rozdělení BaH 

na deset kantonů na základě etnického rozložení obyvatelstva před začátkem války. Tři 

kantony měli spravovat Srbové, tři Bosňáci a tři Chorvati. Provincie Sarajevo měla být 

spravována všemi třemi národy.106 Poté, co Milošević přesvědčil odmítavého Karadžiće 
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24 

k podpisu, ho však bosenští Srbové v referendu s 96% většinou odmítli.107 Vance–Owenův 

plán nejen že nebyl přijat, ale naopak přispěl k plnému vypuknutí bojů mezi Muslimy 

a bosenskými Chorvaty. I přesto, že ani jedna ze stran s plánem nesouhlasila, snažily 

se v jeho důsledku zajistit si dominantní pozici na přiřčených územích, aby si upevnily 

pozici pro budoucí vyjednávání.108 Vance–Owenův plán nepodporovaly ani USA, jelikož 

ho vnímaly jako ocenění srbského agresora ziskem území.109 O rok později byl představen 

tzv. Owen–Stoltenbergův plán, na jehož tvorbě se podíleli Milošević s Tudjmanem 

a který navrhoval přeměnu BaH na konfederaci složenou ze tří etnických celků. 

Izetbegović, který stále doufal v zachování jednotného multietnického státu však plán 

odmítl.110 

V dubnu a květnu 1993 bylo z podnětů rezolucí Rady bezpečnosti OSN založeno 

šest tzv. bezpečných zón pro ochranu civilního obyvatelstva (Srebrenica, Sarajevo, Žepa, 

Goražde, Tuzla, Bihać).111 Všechny tyto oblasti byly pod obležením bosenských Srbů. 

Dalo by se argumentovat, že Rada bezpečnosti OSN měla udělit stejný status také Mostaru 

– městu, které bylo válkou extrémně devastováno a v němž strádali především Muslimové 

v jeho východní části.112 Na rozdíl od ostatních území, která byla obléhána bosenskými 

Srby, zde však od roku 1993 byli hlavními agresory bosenští Chorvati, kteří v Mostaru 

v létě 1992 porazili jednotky VRS. Vyhlášením Mostaru bezpečnou zónou pod ochranou 

OSN by mezinárodní společenství ukázalo, že neodpovídá výhradně na agresi bosenských 

Srbů, a prokázalo více nestrannosti.113 Ani vyhlášení bezpečných zón ale kýžený efekt 

nepřineslo a útoky na ně pokračovaly dále. 

V červnu 1993 Rada bezpečnosti OSN vytyčila principy, které je nezbytné splnit 

k tomu, aby bylo nalezeno dlouhotrvající řešení konfliktu v BaH: násilné akce měly být 

okamžitě a kompletně zastaveny; území, která byla získána využitím síly či politikou 

etnických „čistek“ měla být opuštěna; měly být zvráceny důsledky etnických „čistek“ 

a naopak uznáno právo všech uprchlíků na návrat do svých domovů; měla být 
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respektována suverenita, teritoriální integrita a politická nezávislost BaH.114   

Během let 1992–1994 však mezinárodní společenství žádné důrazné kroky, které 

by směřovaly k ukončení tragického konfliktu neučinilo. Na Západě převládal názor, 

že silové vynucování mírových jednání v BaH by bylo riskantní a mohlo by celou situaci 

ještě zhoršit. Situaci navíc komplikovaly dva další faktory. V rámci mezinárodního 

společenství panovala neshoda o samotné podstatě války v BaH. Zatímco USA chápaly 

konflikt v BaH především jako výsledek vnější srbské a částečně chorvatské agresivní 

politiky, Britové a z části Francouzi vnímali podstatu konfliktu i přes významnou roli 

vnějších vlivů jako interní.115 Zatímco v případě první varianty by se jako řešení nabízela 

mezinárodní vojenská intervence na pomoc vládě BaH, v druhém případě by jakákoli 

mezinárodní mírová intervence měla být neutrální.116 Jednotlivé členské státy NATO navíc 

měly rozdílné vztahy s jednotlivými balkánskými republikami. Zatímco Německo si bylo 

blízké s Chorvatskem, Řecko mělo dobré vztahy hlavně se Srbskem a Turecko zase 

s bosenskými Muslimy. Křížící se zájmy jednotlivých států komplikovaly hledání 

konsenzu, jakým způsobem krizi řešit, a přispěly k nerozhodnosti mezinárodního 

společenství.117  

Dne 25. května 1993 byl zřízen Mezinárodní trestní tribunál pro bývalou Jugoslávii, 

jehož hlavním úkolem bylo potrestání válečných zločinů na území bývalé Jugoslávie 

od roku 1991.118 Jakožto první mezinárodní trestní tribunál moderní doby zahájil 

Mezinárodní trestní tribunál pro bývalou Jugoslávii, který během svého působení v letech 

1993–2017 obvinil 161 lidí, novou éru mezinárodní trestní odpovědnosti.119 Během 

samotné války v BaH však tribunál ještě výraznou roli nesehrál. 

Vláda BaH, jejíž vojenské jednotky byly oproti bosenským Srbům dlouho mnohem 

hůře vyzbrojené a prakticky neschopné významného odporu, se v zahraničích médiích 

dokázaly efektivně prezentovat jako bezbranná oběť srbského agresora. V mnoha 

případech například Muslimové vystřelili na pozice bosenských Srbů z okolí nemocnice 

vědomi si toho, že odvetná palba zasáhne přímo nemocnici nebo její nejbližší okolí. 
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Samozřejmě se také ujistili, že u odvety budou přítomna zahraniční média.120 

Dne 5. února 1994 došlo k dalšímu atentátu na tržišti Sarajeva, ze kterého byli 

okamžitě obviněni bosenští Srbové.121 Jednalo se o dosud nejkrvavější událost války, 

při které bylo zabito 68 lidí.122 Ačkoli Britové a Francouzi oponovali americkému návrhu 

odvetných leteckých útoků proti pozicím VRS, nechal se 8. února britský ministr zahraničí 

Douglas Hurd slyšet, že nejen budoucnost BaH, ale celé Severoatlantické aliance je nyní 

v sázce a její přežití musí být naprostou prioritou. NATO pohrozilo bosenským Srbům 

leteckými útoky v případě další agrese a dalo jim desetidenní ultimátum na odsunutí 

těžkých zbraní z dvacetikilometrové zóny kolem Sarajeva. Bosenští Srbové ultimátum, 

proti kterému se ohradila také ruská vláda, odmítli. V oblasti byly nakonec rozmístěny 

jednotky Rusů, čímž se vojáci UNPROFOR poprvé ocitli uvnitř bosensko–srbské linie, 

a bosenští Srbové s odklizením těžkých zbraní z okolí Sarajeva souhlasili.123 

Zhruba od konce roku 1993 se začala výrazně vyvíjet a sbližovat spolupráce NATO 

s OSN.124 Poprvé v historii NATO svrhlo bomby 10. března 1994 proti bosenským Srbům 

u bezpečné zóny Goražde poté, co byl po týdnu bosensko–srbského ostřelování zabit voják 

UNPROFOR. V návaznosti na ofenzivu NATO nařídil velitel VRS Ratko Mladić obklíčit 

150 vojáků UNPROFOR rozmístěných v Goražde a vyhrožoval, že pokud NATO 

nezastaví své akce, žádný z vojáků OSN nepřežije. Tato situace odhalila limity leteckých 

útoků v situaci, kdy jsou ve válečné zóně rozmístění mezinárodní nedostatečně vyzbrojení 

vojáci. Dne 17. března bosenští Srbové dobyli Goražde navzdory snahám Ruska zastavit 

jejich ofenzivu a hrozbám ze strany NATO.125 Goražde nakonec 23. března opustili 

po hrozbách NATO o přímém útoku a stupňujícím ruském nátlaku.126 

Obratu ve válce se podařilo dosáhnout USA v březnu 1994, kdy přesvědčily 

Tudjmana s Izetbegovićem k podepsání Washingtonské dohody o vytvoření federace 

Bosňáků a Chorvatů na území BaH.127 Ačkoli stále docházelo k vzájemným střetům, došlo 

k znatelné stabilizaci bosňácko–chorvatské fronty, a Bosňáci se tak mohli více soustředit 

na boj s bosenskými Srby.128 Významnou roli v této době hrála americká podpora 
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při vytváření chorvatských vojenských sil. Američané viděli v posílení bojeschopnosti 

Chorvatů možnost, jak zvrátit prozatímní vojenskou převahu bosenských Srbů.129 

Rada bezpečnosti OSN během války opakovala, že jakékoli pokusy o vyřešení 

bosenského konfliktu vojenskými prostředky jsou naprosto neakceptovatelné, 

a zdůrazňovala nezbytnost ukončení války dosažením dohody.130 Mezinárodní společenství 

se již na jaře 1994 také shodlo na budoucí formě mírového uspořádání prosazované 

především tzv. Balkánskou kontaktní skupinou, která vznikla v reakci na události 

v Goražde v dubnu 1994 a tvořily ji USA, Francie, Velká Británie, Německo a Rusko. 

V rámci BaH měla na 51 % území vzniknout muslimsko–chorvatská federace, bosenští 

Srbové měli dostat 49 % území. Tento návrh ale bosenští Srbové odmítli. V červenci 1994 

kontaktní skupina přesvědčila Radu bezpečnosti OSN k navýšení sankcí proti SRJ, 

která na tom už tak byla ekonomicky mizerně. Navýšením sankcí se podařilo donutit 

Miloševiće k přerušení vztahů s bosenskými Srby 4. srpna 1994. Milošević odsoudil 

bosenské Srby za odmítnutí návrhu, který by jim přinesl autonomii na polovině území BaH 

a ukončil sankce proti SRJ, bez jejíž podpory by jejich šance na úspěch byly mizivé.131 

V létě 1994 tedy byli bosenští Srbové mezinárodně izolováni a extrémně zranitelní 

proti náletům, jelikož nedisponovali takřka žádnou nezávislou zbrojní výrobou. 

Pro mezinárodní společenství se tak naskytla příležitost k bombardování strategických cílů 

a přinucení bosenských Srbů k zahájení mírových jednání. Většinu ofenzivních akcí kolem 

Sarajeva však v té době podnikali Muslimové, čímž přímo narušovali usnesení rezolucí 

OSN. Tehdejší velitel UNPROFOR britský generál Michael Rose dokonce pohrozil 

bosenské vládě odvetou NATO. Bombardování jednotek bosenské vlády by ale vneslo 

do konfliktu zcela novou a nechtěnou dimenzi. Nepotrestání bosenské vlády však přidalo 

na relevanci názoru, že mezinárodní společenství nebylo nestranné. Přímé narušování 

usnesení Rady bezpečnosti OSN bosenskou vládou výrazně komplikovalo hledání 

konsensu ohledně rozhodného využití letecké síly proti bosenským Srbům.132 

V květnu 1995 v reakci na bosňácké vojenské pokroky a znovudobytí Krajiny 

chorvatskou armádou bosenští Srbové obnovili intenzivní dělostřelecké útoky na Sarajevo. 

NATO v reakci podniklo dvoudenní nálety na muniční sklady v hlavním městě bosenských 

Srbů Pale. Příslušníci UNPROFOR však byli bosenskými Srby vzati jako rukojmí, 
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na což bylo nařízeno všem jednotkám OSN, aby se neúčastnily přímých konfrontací 

a zajistily si bezpečné pozice. Pozemní rozmístění mezinárodních vojáků a humanitárních 

pracovníků nakonec znemožnilo letecké útoky NATO a ve výsledku posilovalo pozici 

bosenských Srbů. Bosensko–srbská strategie odhalila slabiny ofenzivní letecké strategie 

svázané s mírovou a humanitární pozemní misí. V létě 1995 nastala výrazná změna 

ve strategii OSN v BaH, kdy mandát sil rozmístěných v BaH dostal více pravomocí 

a změnil se z udržování míru (peace–keeping) na jeho vynucování (peace–enforcing).133  

Dne 11. července došlo k nejhorší tragédii války v BaH, když bosenští Srbové 

dobyli bezpečnou zónu Srebrenica. Jednotky bosenské vlády pod velením Nasera Oriće 

během konfliktu využívali statutu města k systematickým a brutálním útokům na přilehlé 

srbské vesnice.134 Při bosenskosrbském útoku na bezpečnou zónu ale nemělo 400 

holandských vojáků chránících Srebrenici šanci a bez většího odporu složilo zbraně. 

Mladićovi ozbrojenci povraždili asi 8 tisíc mužů a chlapců.135 Jednalo se o nejhorší případ 

zločinu proti lidskosti v Evropě od druhé světové války.136 Oficiální reakcí NATO však 

bylo pouhé varování bosenským Srbům, že pokud napadnou další bezpečné zóny, budou 

obnoveny letecké útoky.137 V polovině srpna 1995 vyslal prezident Clinton na Balkán 

náměstka ministra zahraničí USA Richarda Holbrooka, který během vyjednávání proslul 

svým důrazem a efektivitou.138 

4 Operace Rozvážná síla 

K odstartování důrazné letecké operace NATO došlo až v návaznosti na atentát 

na sarajevské tržiště Markale z 28. srpna 1995, během kterého zahynulo 38 civilistů a více 

než 80 bylo zraněno.139 Z atentátu byli jako nejpravděpodobnější viníci obviněni bosenští 

Srbové, ačkoli se expertům OSN nepodařilo s jistotou prokázat, kdo za útokem stojí. 

Vzhledem k tomu, že bosenští Srbové pravidelně ostřelovali Sarajevo po dobu předchozích 

tří let, nebyl již pro velitele NATO a OSN jasný důkaz o jejich vině nezbytný.140 Atentát 
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z 28. srpna se stal poslední kapkou a americký admirál Leighton Smith společně s britským 

generálem Rupertem Smithem, velitelem UNPROFOR v BaH při absenci francouzského 

generála Bernarda Javiera, dali příkaz k provedení operace Rozvážná síla.141 NATO poprvé 

v historii podniklo důrazný vojenský útok, navíc mimo území svých členských států, 

během kterého po dobu dvou týdnů cílilo na vojenské objekty armádních jednotek 

bosenských Srbů a na jejich klíčové komunikace. 

Samotné operaci Rozvážná síla předcházela krátká letecká operace s názvem Dead 

Eye, jejíž cílem bylo vyřazení bosensko–srbského leteckého obranného systému. Ten byl 

v Jugoslávii vybudován v době studené války a byl stále na velmi slušné úrovni.142 

Operace Rozvážná síla představovala výrazný odklon od předchozí strategie NATO 

a OSN na území bývalé Jugoslávie. Původně se NATO a OSN snažily o využití letecké 

síly jako prostředku k zastrašení bosenských Srbů a udržení do určité míry stabilní situace 

k tomu, aby mohli političtí představitelé vyjednat nestranné řešení bojů. V květnu 1995 

se však strategie NATO a OSN změnila. Záběry vojáků UNPROFOR, které bosenští 

Srbové drželi jako rukojmí a někdy dokonce připoutávali k potenciálním leteckým cílům 

tak, aby na ně NATO nemohla zaútočit, obletěly obrazovky po celém světě.143 Červencové 

obsazení bezpečné zóny Srebrenica a odhalení zvěrstev, kterých se zde bosenští Srbové 

dopustili, ukázalo potřebu pro důraznější odpověď na promyšlenou agresivní strategii 

bosenských Srbů, ke které se přiklonily i tradičně prosrbsky orientované země jako 

Řecko.144 

4.1 Cesta k operaci 

Přestože vojáci UNPROFOR své úkoly plnili svědomitě a 167 jich dokonce v BaH 

zemřelo, nebylo jejich nasazení ani zdaleka dostačující k reálnému zvrácení válečné 

situace.145 Dlouho přetrvávající odpor většiny mezinárodního společenství proti využití 

důrazných leteckých útoků na pozice bosenských Srbů byl způsoben především tím, 

že většina států NATO s výjimkou USA měla na bosenském území v rámci mise 

UNPROFOR rozmístěné vlastní vojáky. Souhlas se strategií využití leteckých útoků 

proti strategickým pozicím VRS by přímo ohrozil bezpečnost slabě ozbrojených 
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mezinárodních vojáků a pracovníků mnoha humanitárních organizací rozmístěných 

na území BaH.146 Vlády spojenců včetně např. Kanady, Francie a Velké Británie 

se obávaly, že důrazný zásah mezinárodního společenství by mohl vyprovokovat odvetu 

bosenských Srbů. USA tento problém řešit nemusely a čím dál více se přikláněly k politice 

ukončení neefektivního embarga na dovoz zbraní a zahájení důrazných leteckých útoků 

proti pozicím VRS. 

Zároveň však USA tuto politiku neprotlačovaly nijak důrazně. Roli v amerických 

diskuzích o intervenci sehrála mimo jiné smrt 18 amerických vojáků v říjnu 1993 během 

mise v Somálsku. Mnoho Američanů se nechtělo angažovat v další riskantní operaci, která 

v jejich očích zároveň přímo nesouvisela s bezpečností USA. Analytici CIA se navíc 

dlouho domnívali, že k nastolení míru v BaH by bylo potřeba pozemní rozmístění tisíců 

vojáků.147 

Po celou dobu války chyběl politický konsensus mezi všemi spojenci NATO 

nezbytný k odstartování důrazné odvetné letecké operace.148 Výrazná změna ve statutu quo 

nastala v červenci 1995 po obsazení bezpečných zón Srebrenica a Žepa. Zároveň bosenští 

Srbové vyhrožovali útokem na další bezpečnou zónu Goražde. Na konci července 1995 

došlo k velkému obratu v přístupu mezinárodního společenství, když se sešli ministři 

zahraničí a obrany šestnácti států na konferenci v Londýně, kde se přiklonili ke strategii 

využití rozhodné letecké operace.149 Severoatlantická rada dala souhlas k zásahu 

25. července, stejný den, kdy padla Žepa a zároveň Mezinárodní trestní tribunál v Haagu 

obvinil Karadžiće s Mladićem.150 NATO také pohrozilo bosenským Srbům okamžitým 

a mohutným využitím letecké síly v případě, že by se bosenští Srbové rozhodli zaútočit 

na jakoukoli ze čtyř zbývajících bezpečných zón.151 Dne 26. července bylo upuštěno 

od „dual key“ principu, čímž byla generálovi Bernardu Janvierovi dána individuální 

pravomoc autorizovat letecké útoky NATO v odpovědi na akce ohrožující mír a bezpečí 

v BaH.152 Po srpnovém útoku na sarajevskou tržnici bylo rozhodnuto, že NATO odpoví 

na další porušení rezoluce Rady bezpečnosti OSN tvrdým leteckým zásahem proti pozicím 

VRS. 
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4.2 Průběh operace 

Aby se tentokrát vyhnuli riziku zajetí bosenskými Srby, začali se 29. srpna vojáci 

UNPROFOR v tichosti přesouvat z oblasti Goražde a odjinud do bezpečnějších oblastí.153 

Oproti květnu 1995, kdy se v BaH nacházelo 20 tisíc vojáků UNPROFOR, jich bylo 

na konci srpna 1995 rozmístěno pouze 4 tisíce v lépe chráněných pozicích.154 Hodinu poté, 

co se poslední francouzští vojáci UNPROFOR přesunuli do bezpečí, začalo NATO 

s útoky. 

Po provedení krátké operace Dead Eye začala samotná operace Rozvážná síla 

bombardováním bosensko–srbských pozic ve východní Bosně. Mezi hlavní cíle patřily 

muniční sklady a velitelská stanoviště. Na konci prvního dne bylo útoky NATO zasaženo 

23 významných cílů. Kolem Sarajeva bylo také poprvé využito dělostřelectvo těžce 

vyzbrojených jednotek UNPROFOR Rapid Reaction Force (RRF).155 NATO přišlo během 

celé operace Rozvážná síla o jediné letadlo, když byl hned první den sestřelen francouzský 

letoun Mirage 2000 během bombardování Pale. Oba francouzští piloti, kteří brzy padli 

do zajetí VRS, byli propuštěni po podpisu Daytonské mírové dohody.156 

Druhá vlna útoků zaměřená především na muniční sklady VRS kolem Sarajeva 

byla započata hned další den a pokračovala až zhruba do poledne třetího dne operace.157 

Dne 1. září bylo bombardování dočasně přerušeno, aby byla umožněna setkání 

mezi představiteli OSN a bosenských Srbů.158 Další den, 2. září, vysvětlil generální 

tajemník NATO Willy Claes podmínky, za kterých měla být operace ukončena. Bosenští 

Srbové se měli podvolit požadavkům OSN; měli přestat se všemi útoky na Sarajevo a další 

bezpečné zóny pod mandátem OSN; měli bez prodlevy odsunout těžké zbraně 

z dvacetikilometrové zóny kolem Sarajeva; měli zajistit absolutní svobodu pohybu 

pro personál OSN a nevládní organizace a měli umožnit neomezené využívání 

sarajevského letiště.159 V noci na 4. září sice byl pozorován určitý přesun vojenského 

vybavení bosenských Srbů, velitelé NATO a OSN ale usoudili, že tyto akce nebyly zdaleka 

dostatečné a bosenští Srbové požadavky nesplnily.160 Od brzkých ranních hodin 5. září 
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tedy bombardování ještě ve větší intenzitě pokračovalo.161  

Jelikož NATO brzy vyčerpalo seznam bosensko–srsbských cílů kolem Sarajeva, 

začalo s útoky po celé Republice srbské. Také vojensky strategické cíle v západní Bosně, 

které byly doposud z kampaně vynechány, byly přidány na seznam útoků.162 Vrcholem 

operace byl útok třinácti řízených střel typu Tomahawk na velící a kontrolní středisko 

armády bosenských Srbů u Banja Luky z 10. září.163 V reakci na to dělostřelectvo VRS 

atakovalo vojáky UNPROFOR u Tuzly. Útok bosenských Srbů však byl brzy zastaven 

poté, co na něj v rámci blízké letecké podpory bombardováním odpověděl přivolaný 

americký letoun.164 

Dne 13. září, den před nastolením příměří a ukončením operace Rozvážná síla, byly 

z důvodu nepříznivého počasí pozastaveny letecké akce. NATO navíc začaly docházet 

autorizované cíle, na které měly v plánu útočit.165 Bosenští Srbové však stále neopustili své 

pozice kolem Sarajeva, pro což ale měli poměrně legitimní důvody. Srbové nacházející 

se v Sarajevu se báli útoku ze strany vládních jednotek BaH v momentě, kdy by jednotky 

VRS své těžké zbraně odsunuly. Mladić chtěl od OSN slyšet, jakým způsobem budou 

mezinárodní jednotky garantovat bezpečnost bosenských Srbů uvnitř Sarajeva 

proti armádě bosenské vlády nastoupené severně od Sarajeva v momentě, kdy by se svými 

vojáky odešel. Jeho obavy byly opodstatněné, jelikož to byli paradoxně právě jeho 

jednotky, proti kterým OSN nedokázalo zakročit během útoku na Srebrenici. Zároveň 

se již v minulosti bosenští Srbové vzdali určitých území poté, co je OSN ujistilo, že tato 

místa zůstanou pod jejich kontrolou. Nyní však byly na některých územích, odkud své 

zbraně odsunuli bosenští Srbové, rozmístěny zbraně bosenských vládních jednotek.166 

Předtím, než se nedostatek dostupných vojenských cílů mohl stát pro NATO problémem, 

však bosenští Srbové přistoupili na požadavky OSN ohledně výlučné zóny kolem 

Sarajeva.167 

Dne 15. září na sarajevském letišti přistálo francouzské nákladní letadlo, čímž byl 

po šesti měsících znovu zprovozněn zásobovací letecký most hlavního města.168 

Po zhodnocení plnění požadavků OSN bosenskými Srby OSN s NATO 20. září formálně 
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prohlásily, že obnovení leteckých úderů momentálně není nezbytné.169  

Do kampaně se různými způsoby zapojili všichni z tehdejších 16 aliančních 

partnerů. NATO se připravovalo na možnost nutného masivního bombardování už rok 

dopředu, útoky tak byly dobře naplánovány a naprostá většina provedena s velikou 

přesností.170 NATO s OSN se důkladně snažily o minimalizaci vedlejších škod 

a nechtěných obětí a k bombardování cílů nacházejících se blízko hustě obydlených oblastí 

byly použity pouze precizní a velice přesné zbraně. Případům způsobení nezamýšlené 

vedlejší škody a usmrcení obyvatel se však kompletně nevyhnuly. Když zástupce 

bosenských Srbů během mírových jednání v Daytonu přišel s tématem vedlejší škody 

a obětí jeho lidu v důsledku koaličního bombardování, okřikl ho naštvaně Milošević s tím, 

ať mlčí, že zemřelo pouze 25 lidí. O této otázce se pak už znovu nediskutovalo.171   

NATO své útoky během operace směřovalo na klíčové vojenské a strategické cíle 

VRS, mezi které patřila velitelství a další řídící budovy stěžejní pro vedení válečných 

operací, muniční slady, letecké obranné systémy, infrastruktura a komunikace.172 

Aby nedošlo k početným obětem na životech, přímo na pozemní jednotky bosenských 

Srbů se mělo útočit pouze v případě, kdy by se shromažďovali k útoku.173  

V rámci kampaně bylo většinou s velkou přesností svrženo celkem 1026 bomb 

na 338 jednotlivých cílů.174 Rozhodnutí zastavit bombardování přišlo 14. září poté, 

co Mladić po týdnech odmítání souhlasil s odsunutím těžkých zbraní z určených zón 

a ukončením obléhání Sarajeva.175 Mladić souhlas s odsunutím těžkých zbraní ze zóny 

kolem Sarajeva vydal poté, co se souběžně probíhající mohutná pozemní ofenziva 

muslimsko–chorvatské federace dostala až takřka na dostřel k největšímu bosensko–

srbskému městu Banja Luka.176 Na straně NATO nebyly během celé kampaně žádné oběti. 

Výraznou roli v provedení celé operace sehrál tehdejší generální tajemník NATO 

Willy Claes, který důrazně prosazoval myšlenku útoku a zasazoval se o důkladné 

provedení akce. Během dní dočasného klidu zbraní kladl důraz na důsledné dokončení 

operace, jelikož se domníval, že k ukončení války v BaH byla potřeba nemilosrdná 

 
169 Tirpak, John A. “Deliberate Force,“ Air Force Magazine (October, 1997): 43, 
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demonstrace síly NATO bosenským Srbům.177 Jako velice efektivní se během 

bombardovací kampaně ukázalo důrazné a přímé vyjednávání Richarda Holbrooka s lídry 

válčících stran. Holbrooke, který se ve svých vyjádření nedržel zpátky, v návaznosti 

na sarajevský atentát z 28. srpna 1995 veřejně mluvil až o šestiměsíčním bombardování 

bosenských Srbů. Lídři bosenských Srbů v době pokračujících náletů NATO postupně 

přestali vzdorovat požadavkům NATO a OSN.178 

4.3 Analýza dopadu operace 

Intenzivní letecká operace Rozvážná síla byla zásadní v mnoha ohledech 

a oslabením bosensko–srbských vojenských kapacit nepochybně přispěla ke změně 

rozložení sil válčících stran v BaH a k ukončení bosenského konfliktu.179 Většina 

stanovených vojenských cílů byla zničena, NATO během operace ztratilo jediný letoun 

a bosenští Srbové na konci kampaně souhlasili s odsunutím těžkých zbraní ze zóny kolem 

Sarajeva. O dva měsíce později byla po sérii vojenských porážek bosenských Srbů 

uzavřena Daytonská mírová dohoda.180 Prakticky ve všech aspektech se operace Rozvážná 

síla zdála být bezvýhradným úspěchem, díky kterému se po takřka čtyřech letech podařilo 

ukončit krvavou občanskou válku v BaH.  

Willy Claes se o operaci vyjádřil jako o učebnicové demonstraci využití omezené 

síly jako prostředku diplomacie a o první významné vojenské operaci v historii NATO, 

která prokázala že aliance není pouhým zastaralým přebytkem let studené války, ale 

naopak může být flexibilně využita k dosažení omezených politických cílů i ve výrazně 

proměněném a komplexnějším bezpečnostním prostředí doby po konci studené války.181 

Podle tehdejšího dočasného generálního tajemníka NATO Sergia Balanzina aliance svou 

rozhodností v rámci Rozvážné síly ukázala, jak může precizní využití vojenské síly 

na podporu jasně stanovených a dosažitelných cílů přispět k odstartování mírového 

procesu. Úspěch operace podle něj také přispěl ke zvýšení relevance a respektu NATO 

na mezinárodní scéně.182 Podle tehdejšího ministra obrany USA Williama Perryho 

existovaly v létě 1995 dva faktory, které prezidenty jednotlivých válčících stran přiměly 
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k uzavření dohody. Zaprvé byly jednotlivé strany po čtyřech letech válčení zkrátka unavení 

z války a zadruhé byly po provedení operace Rozvážná síla ohromeni vojenskou kapacitou 

USA a NATO.183 Perry operaci popsal jako masivní leteckou kampaň, která bosenské Srby 

ochromila svou silou a efektivitou.184 

Ačkoli operace opravdu byla nesporným úspěchem mezinárodního společenství 

a jedním z nejvýznamnějších momentů konečné fáze bosenské války, je nutné si uvědomit, 

že bosenští Srbové v této fázi války kromě NATO čelili také mohutné ofenzivě Muslimů, 

bosenských Chorvatů a chorvatské armády.185 K tomu, abychom mohli určit do jaké míry 

jednotlivé vojenské faktory ovlivnily ukončení války v roce 1995, je potřeba analyzovat 

všechny relevantní faktory.  

Operace Rozvážná síla měla bezesporu klíčový vliv na neochotné rozhodnutí 

bosenských Srbů odsunout těžké zbraně ze zóny kolem Sarajeva a zároveň alespoň 

částečně přispěla narušením komunikací a morálky bosensko–srbských vojáků k drtivým 

porážkám VRS v západní Bosně.186 Právě souběžně probíhající pozemní ofenzivy 

Muslimů, bosenských Chorvatů a chorvatské armády, ale hrály neméně důležitou roli 

na rozhodování bosenských Srbů. Zároveň tyto operace probíhaly v době, kdy letecké 

operaci NATO začínaly docházet vojenské cíle.187 Ačkoli letecká kampaň NATO úspěšně 

eliminovala či alespoň poničila většinu stanovených cílů a nepochybně snížila vojenskou 

kapacitu VRS, neovlivnila ve většině případů zásadně schopnost bosenských Srbů vést 

defenzivní válku.188  

Jako přehnané se jeví také tvrzení, že operace Rozvážná síla přinutila bosenské 

Srby k zahájení mírových hovorů. Ačkoli v to mezinárodní společenství doufalo, 

primárním cílem operace bylo pouze zastavení útoků VRS na Sarajevo a další bezpečné 

zóny, odsunutí těžkých zbraní z 20kilometrové zóny kolem Sarajeva a získání kompletní 

svobody pohybu pro autorizované humanitární organizace a neomezeného užívání 

sarajevského letiště.189 To, že ultimativním cílem operace Rozvážná síla nebylo přinucení 

bosenských Srbů k zahájení mírových jednání, je zjevné mimo jiné z Clintonova 

prohlášení ze dne 15. září 1995 v návaznosti na slib bosenských Srbů, že přistoupí 
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Peace Implementation Force (November 30, 1995). 
184 Owen, Robert C. předmluva ke knize Deliberate Force: A Case Study in Effective Air Campaigning, 19. 
185 Balkan Battlegrounds, 394. 
186 Impact of the NATO Air Campaign in Bosnia, Intelligence Report, 5. 
187 Balkan Battlegrounds, 395. 
188 Impact of the NATO Air Campaign in Bosnia, Intelligence Report, 2. 
189 Tamtéž, 1. 



 

 

36 

na podmínky OSN. Clinton v něm sdělil, že v reakci na prohlášení bosenských Srbů 

NATO s OSN dočasně pozastavily letecké operace a budou pečlivě sledovat dodržování 

těchto závazků. Obnovení leteckých útoků mělo přijít pouze v případě porušení výše 

zmíněných podmínek OSN.190 Bosenští Srbové dokonce akceptovali mírový proces již 

těsně předtím, než letecká operace NATO začala. Dne 29. srpna 1995, tedy v den začátku 

kampaně, bosenští Srbové podepsali dohodu s Bělehradem, která oprávnila Miloševiće 

k tomu, že je bude zastupovat během mírových hovorů.191 

Při bližším pohledu na sled událostí je tedy zjevné, že spíše než letecká operace 

NATO, to byla koordinovaná ofenziva Muslimů, bosenských Chorvatů a elitních jednotek 

chorvatské armády, která konečně přiměla bosenské Srby k zahájení mírových jednání. 

Bosenští Srbové proti svým koordinovaným protivníkům rychle ztráceli území 

a v polovině října hrozilo, že nebudou schopni ubránit ani samotnou Banja Luku. Byla 

to především rychlá ztráta území a síly, která nakonec přinutila bosenské Srby k zahájení 

vyjednávání v Daytonu, ne samotná letecká kampaň NATO.192 Letecké útoky NATO 

pouze přispěly ke zrychlení již probíhající změny v rozložení celkových vojenských sil 

jednotlivých válčících stran v BaH.193 

Klíčovou roli v procesu vedoucímu k ukončení občanské války v BaH je nutno 

připsat také zavedení a stupňování tvrdých ekonomických sankcí proti SRJ, které přiměly 

Miloševiće k ukončení jeho spojenectví s bosenskými Srby.194 Jugoslávská ekonomika 

byla založená na provázanosti jednotlivých republik. S odchodem dvou nejrozvinutějších 

a ekonomicky nejproduktivnějších republik, Slovinska a Chorvatska, a Makedonie s BaH, 

byly zbývající Srbsko a Černá hora ekonomicky zdevastovány. Jugoslávská ekonomika 

byla navíc po dlouhá léta během studené války do značné míry závislá na západní finanční 

podpoře. S rozpadem SSSR a koncem studené války však tato pomoc skončila a srbská 

ekonomika ohromně trpěla.195 

K definitivnímu distancování se SRJ od bosenských Srbů došlo po jejich útoku 

na Goražde v dubnu 1994. OSN začalo SRJ snižovat ekonomické sankce za oplátku 

uzavření hranice s BaH. Teprve poté, co Chorvati vyhnali všechny krajinské Srby 

z Chorvatska a SRJ nepřišla s výraznou odpovědí, si bosenští Srbové uvědomili, že jsou 
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ve svém boji opravdu sami a na pomoc Srbska se již ani v krajních situacích nemůžou 

spolehnout, což výrazně poznamenalo jejich morálku. Bez jakékoli vnější podpory byli 

bosenští Srbové v době zahájení bombardování NATO mezinárodně naprosto izolováni.196 

Ačkoli tedy operace Rozvážná síla nebyla jediným a ani nejdůležitějším faktorem 

vedoucím k ukončení občanské války v BaH, znamenala výraznou změnu v přístupu 

mezinárodního společenství ke krizi v bývalé Jugoslávii a byla jedním ze stěžejních 

faktorů, který přispěl k ukončení konfliktu v roce 1995. Operace Rozvážná síla ukázala, 

že je NATO schopno úspěšného provedení rozsáhlé vojenské mise a zvýšila kredibilitu 

aliance a celého mezinárodního společenství. Zároveň se stala milníkem v době, kdy 

po konci studené války probíhala diskuze o tom, jakou roli má NATO plnit na poli 

mezinárodní bezpečnosti v době po konci studené války.197 Operace se stala precedentem 

v otázce, zda má NATO aktivně působit i mimo území svých členských států, 

čímž mimo jiné předznamenala budoucí aktivnější angažovanost NATO na Balkáně. Nový 

směr NATO se na Balkáně promítl již v roce 1999, kdy NATO proti Miloševićovi 

podniklo další, tentokrát 78 dní trvající, leteckou kampaň Allied Force namířenou 

proti srbskému utlačování kosovských Albánců. 

Závěr 

Jeden z hlavních problémů, který mezinárodnímu společenství dlouho komplikoval 

schopnost krizi v BaH efektivně vyřešit, spočíval v neshodě o tom, jak na válku v BaH 

vůbec nahlížet. Zatímco USA vnímaly bosenský konflikt především jako výsledek srbské 

a z části chorvatské agrese a expanzionismu, Britové a z části Francouzi chápali podstatu 

konfliktu i přes významnou roli vlivů ze zahraniční jako interní. Zatímco jako řešení první 

varianty by se nabízela vnější vojenská intervence na pomoc bosenské vládě, v případě 

druhé varianty by jakákoli mezinárodní mírová intervence měla být nestranná. 

Ke zvýraznění neshod v přístupu k řešení krize přispělo to, že jednotliví členové NATO 

měli rozdílné vztahy s jednotlivými balkánskými republikami. Nejjasnějšími příklady byly 

blízké vztahy Německa s Chorvatskem, Řecka se Srbskem, či Turecka s bosenskými 

Muslimy. Křížící se zájmy jednotlivých mezinárodních aktérů a komplikovanost 

bosenského konfliktu a s tím spojené dilema o tom, jakým způsobem do něj zakročit, 

výrazně přispěly k nejednotnosti v přístupu a celkové nerozhodnosti mezinárodního 
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společenství. 

V prvních letech války ležela hlavní tíha odpovědnosti na ukončení konfliktu 

na zemích ES a OSN. Jejich přístup založený především na principu nestranné humanitární 

pomoci však ke zlepšení situace, co se týče vidiny ukončení války, nevedl a mezinárodní 

společenství dlouho v naplnění role usmiřovatele v BaH selhávalo. Neúspěch OSN přivést 

konflikt ke konci v prvních letech byl zapříčiněn především nedostatečným mandátem 

rozmístěných sil UNPROFOR. Jednotky UNPROFOR na území bývalé Jugoslávie 

působily nejdříve v Chorvatsku, kde bylo jejich cílem udržování míru po vyjednání příměří 

mezi Chorvaty a Srby z Krajiny. V BaH začala humanitární mise pod záštitou 

UNPROFOR působit poté, co bosenští Srbové zahájili útočné operace v dubnu 1992, 

což bylo poprvé, kdy se OSN pokusilo o rozsáhlou mírovou misi v aktivní válečné zóně. 

Brutální povaha občanského konfliktu a rostoucí problém s uprchlíky přiměl OSN 

k vytvoření šesti tzv. bezpečných oblastí. Útoky bosenských Srbů na tyto enklávy, z nichž 

nejtragičtější se stal masakr v Srebrenici, ale pokračovaly dále a jejich brutalita přispěla 

k tomu, že byli Muslimové v západních médiích vnímáni jako bezbranné oběti bosensko–

srbské agrese. Neschopnost OSN a NATO ochránit obyvatele těchto enkláv, a dokonce 

vlastní vojáky UNPROFOR výrazně poškodila kredibilitu obou organizací. 

Pasivní přístup USA v prvních letech konfliktu byl zapříčiněn především obavou 

z rizika, které by zásahem v BaH podstoupily. Jejich přístup k jugoslávské krizi během let 

prošel výrazným vývojem. Američané dlouho podporovali celistvost Jugoslávie. Když 

však pod vlivem Německa země ES urychleně uznaly nezávislost severních jugoslávských 

republik a uznání nezávislosti nabídly i BaH, začaly na nezávislost BaH tlačit i USA, 

které doufaly, že západní podpora BaH odradí Miloševiće s Tudjmanem od jejich plánu 

rozdělení si území BaH. To se sice nestalo a západní uznání BaH naopak odstartování 

občanské války v BaH urychlilo, neuznání by však s největší pravděpodobností provedení 

agresivní srbské a chorvatské politiky v prvních fázích konfliktu nezabránilo.  

S jugoslávskou krizí se postupně vypořádávaly dvě americké administrativy. 

Politika administrativy G. H. W. Bushe byla založená na podpoře celistvosti Jugoslávie 

a byla celkově velmi pasivní. Bushův pasivní přístup k BaH opakovaně silně kritizoval 

jeho nástupce Bill Clinton. Naděje na výraznou změnu a aktivnější přístup s nástupem 

nového prezidenta se však zpočátku nenaplnily a Clinton pokračoval v nevýrazné politice 

USA. Zásadní změna v americkém přístupu nastala až v roce 1994, kdy USA vyjednaly 

spojenectví mezi dosud znepřátelenými Bosňáky a Chorvaty a postavily se do čela 
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tzv. Kontaktní skupiny. USA pak na mezinárodní scéně nejdůrazněji prosazovaly strategii 

rozhodného využití letecké síly NATO jako prostředku k přinucení bosenských Srbů 

k zahájení mírových jednání a staly se hlavním mezinárodním aktérem, který přispěl 

k ukončení bosenské války. 

Válka v BaH odhalila problémy leteckých útoků NATO ve spojení s probíhající 

pozemní nedostatečně vyzbrojenou humanitární misí. Humanitární pracovníci pod záštitou 

UNPROFOR zabránili hladovění tisíců uprchlíků a zachránili nespočet životů, zároveň 

však svou přítomností mnohokrát nechtěně znemožnili NATO v zakročení 

proti porušování vyjednaných dohod a rezolucí Rady bezpečnosti OSN. Z důvodu hrozby 

odplaty bosenských Srbů na mezinárodních humanitárních pracovnících a slabě 

ozbrojených vojácích UNPROFOR, kteří se v několika případech ocitli v zajetí a byli 

bosenskými Srby dokonce využíváni jako lidské štíty, často nemohlo dojít k provedení 

leteckých zásahů. Proti strategii leteckých útoků NATO, kterou začaly prosazovat USA, 

stály dlouho evropské státy. Ty totiž měly na rozdíl od USA v BaH v rámci UNPROFOR 

rozmístěné vlastní vojáky. 

Válka v BaH také ukázala to, že pokud OSN uzná za nezbytné intervenovat 

v aktivní válečné zóně, je potřeba silnějšího mandátu s více prostředky k vynucení míru. 

UNPROFOR v BaH, kde probíhal intenzivní občanský konflikt, chyběl dostatečný mandát 

k ochraně civilistů a nastolení stabilního příměří. Mandát UNPROFOR byl dlouho založen 

na poskytování nestranné humanitární pomoci a udržování míru. V BaH ale žádný mír, 

který by UNPROFOR mohlo udržovat, neexistoval. 

Mezinárodnímu společenství trvalo extrémně dlouho, než dospělo ke shodě 

o důrazné intervenci v BaH. Jakmile se tak však stalo, byla intervence úspěšná a přispěla 

k urychlenému ukončení bojů a nastolení míru. Zatímco dlouho trvající letecká kampaň 

NATO Deny Flight, jejíž cílem bylo nastolení bezletové zóny nad územím BaH, se ukázala 

jako neefektivní, dva týdny trvající pečlivě naplánovaná bombardovací kampaň Rozvážná 

síla oslabením vojenské kapacity VRS přispěla k vojenským porážkám bosenských Srbů 

v létě 1995 a k ukončení vleklého občanského konfliktu. Klíčovou roli sehrála operace 

především pro ukončení obléhání Sarajeva.  

Zároveň operace Rozvážná síla přišla v období, kdy z důvodu neschopnosti dovést 

bosenský konflikt ke konci pověst NATO výrazně trpěla a někteří politici dokonce mluvili 

o hrozbě rozkladu celé aliance. Svým úspěchem operace Rozvážná síla ukázala roli, jakou 

může NATO hrát v oblasti mezinárodní bezpečnosti v době po konci studené války 
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a předznamenala novou éru NATO, v níž se alianční partneři mnohem výrazněji angažují 

i mimo rámec samotné obrany vlastního území. Na Balkáně se tento nový aktivnější 

přístup NATO ukázal již v roce 1999 v rámci letecké operace Allied Force.  

Ačkoli byla operace Rozvážná síla jedním z klíčových momentů poslední fáze 

bosenské války, nebyla jediným a ani nejdůležitějším faktorem, který bosenské Srby 

přinutil k zastavení bojů a zahájení mírových jednání. Celkový dopad operace Rozvážná 

síla na ukončení bosenské války je nutné chápat v širším kontextu souběžného politického 

a vojenského vývoje. Klíčový efekt na ukončení občanské války mělo již dřívější vytvoření 

bosňácko–chorvatské federace a její mohutná ofenziva napříč BaH v létě 1995, 

během které bosenští Srbové rychle přicházeli o rozsáhlá území a hrozila jim i ztráta 

kontroly nad Banja Lukou. Stěžejním opatřením mezinárodního společenství se stalo 

zavedení a stupňování ekonomických sankcí proti SRJ, které nakonec přiměly Miloševiće 

k ukončení jeho spojenectví s bosenskými Srby. V důsledku ztráty Miloševićovy podpory 

se bosenští Srbové ocitli mezinárodně naprosto izolováni, což negativně ovlivnilo nejen 

kapacitu vedení války VRS ale i morálku bosensko–srbských vojáků. Souhlas bosenských 

Srbů se zahájením mírových jednání byl dosažen kumulativním efektem jejich 

ekonomicko–politické izolace a neschopnosti VRS dlouhodobě vzdorovat mohutným 

pozemním operacím bosňácko–chorvatské federace souběžně s leteckými útoky NATO. 

Summary 

One of the main problems that has long complicated the international community's 

ability to intervene effectively in the crisis in BiH was the disagreement over the nature 

of the conflict. Since the states adopted different perceptions of the origins of the war, their 

views on how to intervene in it differed greatly as well. The fact that individual NATO 

members had different relations with various Balkan republics further complicated the 

issue. The intersecting interests of individual international actors and the complexity of the 

Bosnian conflict greatly contributed to the overall indecisive approach of the international 

community. 

The EC and UN were initially the main international actors trying to end 

the conflict. However, their approach based on the principle of impartial humanitarian aid 

did not bring the end of the war any closer and the international community had long failed 

to fulfill its role of reconciliator in BiH. The UN's failure to end the conflict was mainly 

due to the weak mandate of the deployed UNPROFOR forces. With UNPROFOR, the UN 
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for the first time in its history attempted a large-scale peacekeeping mission in an active 

war zone. The brutal nature of the conflict and the growing problem with refugees 

prompted the UN to create six so-called safe areas. However, Bosnian Serb attacks 

on these enclaves continued and the failure of the UN and NATO to protect the people 

of these enclaves severely damaged the credibility of both organizations. 

The passive approach of the US in the first years of the conflict was primarily 

due to the fear of the risks coming from a direct involvement in BiH. The US has long 

supported the integrity of Yugoslavia. However, when the EC countries recognized 

the independence of Slovenia and Croatia and offered recognition to BiH, Americans 

began to push for independence because they hoped that Western support for BiH would 

deter Milosevic and Tudjman from their plan to divide BiH territory. Even though this 

did not happen and Western recognition of BiH actually accelerated the start of the civil 

war, non-recognition would most likely not prevent aggressive Serbian and Croatian 

policies from being implemented.  

A major change in the US approach occurred in 1994, when the US negotiated 

an alliance between the previously belligerent Bosniaks and Croats and took the leadership 

in the so–called Contact Group. Since then, the US promoted the strategy of a decisive use 

of NATO air power as a means of forcing the Bosnian Serbs to begin peace talks. 

The war in BiH exposed the limitations of simultaneous NATO air strikes 

and a ground–deployed humanitarian mission. The presence of humanitarian workers 

and UNPROFOR soldiers in many cases prevented NATO from responding to violations 

of UN Security Council resolutions. Air interventions could often not be carried out due 

to the threat of retaliation of Bosnian Serbs on international humanitarian workers 

and lightly armed UNPROFOR soldiers. EC countries long opposed NATO’s air strike 

strategy, because unlike the US, they had their own troops deployed in BiH. The war 

in BiH also showed that a stronger mandate with means to enforce peace is needed 

if the UN deems it necessary to intervene in an active war zone.  

It took the international community too long to reach agreement on a decisive 

intervention in BiH. However, once it did, the intervention was successful and contributed 

to the accelerated end of fighting. The carefully planned bombing campaign Deliberate 

Force played a key role in ending the siege of Sarajevo and it contributed to the military 

defeats of the Bosnian Serbs in the summer of 1995 by weakening the military capacity 

of the VRS. Deliberate Force demonstrated the role which NATO can play in the area 
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of international security in the Post–Cold War World and heralded a new era in which 

NATO is much more involved outside the very defense of its own territory. 

Although the Operation Deliberate Force was one of the key moments of the last 

phase of the Bosnian War, it was not the only, nor the most important factor that forced 

the Bosnian Serbs to the negotiating table. The establishment of the Bosniak–Croat 

Federation in 1994 and its offensive across BiH in the summer of 1995, during which 

the Bosnian Serbs lost vast territories, had a key impact on ending the war. A key measure 

of the international community was the introduction and escalation of economic sanctions 

against the Federal Republic of Yugoslavia, which eventually forced Milosevic to break 

his relations with the Bosnian Serbs. As a result of the loss of Milosevic's support, Bosnian 

Serbs became internationally isolated. The Bosnian Serbs' agreement to start the peace 

talks was achieved by a cumulative effect of their economic-political isolation and inability 

to hold against the simultaneous ground operations of the Bosniak-Croat Federation 

and NATO air strikes.  
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