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Anotace 

Bakalářská práce „Transformace strategie NATO v souvislosti se zkušeností 

v Jugoslávii v 90. letech“ se zabývá otázkou, jakým způsobem ovlinila zkušenost v Jugoslávii 

strategii NATO. V souvislosti s dynamicky se měnícím bezpečnostním prostředím v 90. let 

přestala strategická koncepce z roku 1991 reflektovat aktuální dění na bezpečnostním poli, 

proto byla nutná její revize. Práce si všímá čtyř aspektů, které se ukázaly v rámci aktivit 

v Jugoslávii podstatné. Patří zde operace krizového managementu, spolupráce s organizacemi, 

interoperabilita a otázka mezery ve schopnostech. První část práce se věnuje historickému 

kontextu angažovanosti Aliance ve válkách v Jugoslávii. V druhé části jsou tyto aktivity 

popsány z hlediska zkoumaných čtyř aspektů. Další kapitola se poté věnuje tomu, jakým 

způsobem je na aspekty nahlíženo ve strategických koncepcích z roku 1991 a 1999 a pokud 

vůbec se tam objevují, či nikoliv. Na základě této analýzy se práce v závěru snaží odpovědět 

na otázku, jakým způsobem se propsaly aktivity v Jugoslávii do strategie konceptu NATO. 

 

Annotation 

 The barchelor thesis „Transformation of NATO‘s strategy in the context of Yugoslav 

experience in 1990s“ examines the question of how NATO’s strategy changed in the context 

of engaging in the Yugoslav war. According to the dynamically changing security environment 

in the 1990s, the strategic concept of 1991 ceased to reflect current events in the security field, 

so a revision was necessary. The work presents four aspects that have proved significant in the 

activities in Yugoslavia, including crisis management operations, cooperation with 

organizations, interoperability and the issue of the skills gap. Tne first part deals with the 

historical context of the Alliance‘s involvement in Yugoslav war. In the secong part, those 

activities are described in terms of the four aspects examined. Tne next chapter deals with how 

aspects are viewed in the strategic concepts of 1991 and 1999 and if they appear there at all or 

not. Based on this analysis, the work finally tries to answer the question of how the activities in 

Yugoslavia were reflected into the strategy of the NATO concept. 
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1. ÚVOD 

Severoatlantická aliance vznikla podpisem tzv. Washingtonské smlouvy 4. dubna 1949 jako 

obranné společenství severoamerických a západoevropských států proti možným hrozbám 

Sovětského svazu. Po konci studené války bylo nezbytné určit novou strategii Aliance, která se 

od stěžejního ochranného charakteru přesunula v 90. letech k zajištění kolektivní bezpečnosti. 

NATO bylo od samého začátku vojensko-politickou aliancí, o čemž svědčí strategie formovaná 

záhy po založení Aliance, která dala základ pro vytvoření dvou strategických konceptů, 

přijatých v průběhu 90. let 20. století. Strategická koncepce je klíčový alianční dokument, který 

udává bezpečnostní směr organizace a na základě aktuálního prostředí adaptuje své 

bezpečnostní síly. Na počátku 50. let byla strategie formována v reakci na únavu obyvatelstva 

po válce, vznikem defenzivní odstrašující jaderné síly, letectvem a zejména také posílením 

konvenčních sil. Stejně jak George Marshall ve výroku: ,,Doktrína obrany polokoule, které 

jsme se drželi dříve, nemůže už být základem naší bezpečnosti. Nyní se již musíme zabývat 

otázkou míru na celém světě…‘‘1 reaguje na nutnost diskuse o vytvoření vhodné bezpečnostní 

strategie, která by byla vyhovující pro adaptaci na nově vzniklé prostředí, tak i na konci Studené 

války bylo nezbytné reagovat na vývoj postbipolárního uspořádání světa.  

Světový řád byl v období Studené války formován antagonistickým vztahem dvou 

supervelmocí – SSSR a USA. V důsledku vzájemného zastrašování byla pravděpodobnost 

vzniku globální války nízká, a pokud by vypukla, patrně by přerostla do jaderného konfliktu. 

Ačkoliv se může na první pohled zdát, že po konci studené války hrozba bezpečnosti států 

NATO zaniká, není tomu zcela tak. Agrese globálního aktéra byla vystřídána konflikty nižšího 

řádu, které se objevují mimo hranice států. Jsou to etnické konflikty nebo organizované 

skupiny, jejichž podstata je těžko analyzovatelná.  

Oblast Balkánu, zejména díky své nestabilitě, se v mezinárodním prostoru od 2. poloviny 

20. století netěšila tak velkému zájmu jako v 90. letech, kdy se do Evropy vrátila válka, která 

vyústila v nejkrvavější konflikt v posledních desetiletích. Mezinárodní společenství začalo 

pociťovat, že dosavadním přístupem nebude možné zajistit stabilitu nejen problematických 

jugoslávských států, ale celého evropského prostoru, a tak byla Aliance postavena před novou 

výzvu. Konflikt v bývalé Jugoslávii stál u zrodu prvního zapojení Severoatlantické aliance do 

operací mimo působnost Článku 5 Washingtonské smlouvy, které zvažovaly operace ,,out of 

 
1 FIDLER, Jiří a Petr MAREŠ. Dějiny NATO. Praha: Paseka, 1997, s. 67. 
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area‘‘ v rámci krizového managementu. S vizí o nastolení míru a stability na území 

balkánského poloostrova Aliance zahájila vojenskou operaci v Kosovu jako reakci na 

narůstající násilí ze strany jugoslávské armády na kosovských Albáncích, i přes to, že jí nebyl 

udělen mandát OSN.  

Konec Studené války si vyžadoval vytvoření nového strategického konceptu tak, aby 

vyhovoval aktuálnímu bezpečnostnímu prostředí. Již z preambule Washingtonské smlouvy 

můžeme vyčíst, že Aliance není čistě vojenskou záležitostí, ale chce také chránit společné 

hodnoty, demokracii, touhu žít v míru se všemi vládami a národy a potvrzovat víru v cíle a 

zásady Charty Spojených národů. V listopadu roku 1991 byla přijata na římském zasedání nová 

strategická koncepce NATO, která vedle vojenské bezpečnosti komplexně zahrnuje také 

ekonomickou, sociální a politickou složku. Hovoří o principu vytváření demokratického 

prostředí, zahajuje spolupráci s bývalými nepřáteli, zvažuje nové hrozby a otevírá se prostor 

pro spolupráci s mezinárodními organizacemi. Důležitou součástí koncepce byl krizový 

management, který umožňuje provádění akcí mimo působnost Článku 5 vedených pod 

mandátem OSN. V návaznosti na předchozí události je roku 1999 přijata nová strategie, která 

mj. uděluje pravomoci NATO opravňující zasáhnout mimo území členských států. Události 

kolem rozpadající se Jugoslávie uspíšily vyjednávání dialogu o vzájemné spolupráci jak 

s koaličními státy, tak i s bývalými sovětskými satelitními zeměmi, otevřela se spolupráce 

napříč organizacemi a vůbec poprvé se zapojuje krizový management. 

Bakalářská práce se bude snažit odpovědět na otázku: Jak ovlivnila zkušenost na Balkáně 

transformaci strategického konceptu NATO v 90. letech a do jaké míry byla Aliance schopna 

tuto zkušenost reflektovat ve svém strategickém konceptu? Cílem bude zachytit dopad 

angažovanosti Aliance v Jugoslávii na vývoj její strategie. Práce se bude snažit na základě 

literatury poukázat na to, že události v Jugoslávii měly vliv na proměnu strategie Aliance. 

Situace v Jugoslávii znamenala nejen pro evropské, ale i mezinárodní společenství novou 

zkušenost.  

Vzhledem k tomu, jakým způsobem se NATO do dění v Jugoslávii angažovalo, jsem se 

rozhodla reflektovat změny ve strategii Aliance z pohledu čtyř následujících aspektů: 

1. Zapojení operací out of area v rámci krizového managementu. 

2. Spolupráce s mezinárodními organizacemi.  

3. Interoperabilita - schopnost vést dialog s členskými státy NATO  
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4. Mezera ve schopnostech – možné zapojení Aliance z důvodu neschopnosti vojensky 

slabších členských států o převzetí zodpovědnosti v Jugoslávii. 

 

Všechny čtyři aspekty jsou vnímány jako klíčové pro utváření strategie Aliance během 90. 

let. Krizový management byl zvolen, protože krize v Jugoslávii představovala první velký 

konflikt na evropském kontinentu a také proto, že se operace v rámci krizového managementu 

staly důležitým ukazatelem, kterým se Aliance po studené válce vydala. Úspěšná a efektivní 

polupráce s mezinárodními organizacemi byla vždy jedním z hlavních strategických cílů 

NATO. Během událostí v 90. let NATO navázalo velmi úzkou spolupráci nejen s OSN, ale také 

s OBSE a ZEU. Aliance je translatická organizace. Schopnost domluvit se a najít společný 

konsensus je pro její vývoj vždy důležitá. Mezera ve schopnostech je problematika, která se 

objevila již před událostmi v Jugoslávii. Při vyhodnocování těchto čtyř uvedených aspektů jsem 

vycházela z chronologie aktivit NATO v Jugoslávii v 90. letech, z činnosti organizací aktivních 

v tomto regionu a rozsahu vojenského nasazení zúčastněných států. Na začátku práce je 

objasněn pojem strategie a její vznik, strategická koncepce, k čemu slouží a na co reaguje. Dále 

je stručně popsána přítomnost Aliance v Jugoslávii v 90. letech a je nastíněn historický kontext 

stěžejních událostí války v Bosně a Hercegovině a v Kosovu.  V hlavní části předkládaná práce 

nahlíží na projevení se jednotlivých témat během aktivit Aliance v Jugoslávii a dále si všímá 

výskytu zmiňovaných aspektů v obou strategických koncepcích. V závěru práce dochází ke 

zhodnocení vlivu jednotlivých aspektů na změnu strategie a také toho, do jaké míry byla 

Aliance schopna reflektovat problémy s ohlédnutím k dosavadní koncepci a naopak, které 

změny bylo nutné provést, aby strategie reflektovala aktuální vývoj v bezpečnosti.  

1.1. Vyhodnocení zdrojů  
 

Bakalářská práce využívá, zejména v teoretické kapitole a v kapitole věnující se reflexi 

zkoumaných aspektů na proměnu strategie, primární zdroje (oficiální dokumenty Aliance) 

v podobě strategické koncepce z roku 19912 a z roku 19993, dále příručky4, deklarace a oficiální 

informační weby Aliance, oficiální příručka NATO AT A GLANCE. 

 
2 NATO - Official text: The Alliance's New Strategic Concept (1991), 07-Nov.-1991. NATO - Homepage [online]. 

Dostupné z: https://www.nato.int/cps/en/natohq/official_texts_23847.htm?fbclid=IwAR2VtxqS-

AemsNQDq8zrqZFLsQpec3JhLlcQxmUin2gwso94lrSjk721dxo. 
3 NATO - Official text: The Alliance's Strategic Concept approved by the Heads of State and Government 

participating in the meeting of the North Atlantic Council in Washington D.C., 24-Apr.-1999. NATO - 

Homepage [online]. Dostupné z: https://www.nato.int/cps/en/natolive/official_texts_27433.htm. 
4 Příručka NATO: Vydání k 50. výročí. Brussel: Informační a tisková kancelář NATO. 

 

https://www.nato.int/cps/en/natohq/official_texts_23847.htm?fbclid=IwAR2VtxqS-AemsNQDq8zrqZFLsQpec3JhLlcQxmUin2gwso94lrSjk721dxo
https://www.nato.int/cps/en/natohq/official_texts_23847.htm?fbclid=IwAR2VtxqS-AemsNQDq8zrqZFLsQpec3JhLlcQxmUin2gwso94lrSjk721dxo
https://www.nato.int/cps/en/natolive/official_texts_27433.htm
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Tyto primární zdroje slouží jako věrohodný zdroj pro sběr faktů a dat. Pro účely této práce, 

která se zaměřuje na schopnost vyrovnat se s novými zkušenostmi Aliance v novém 

bezpečnostním prostředí, jsou tyto zdroje však nedostatečné. Zejména otázka interoperability 

mezi členskými státy a schopnost vést dialog směřující ke shodě ve spolupráci Aliance 

s organizacemi jsou důkladněji popsány v sekundárních zdrojích, a to ,,NATO Its Past, Present, 

and Future‘‘ od autora Petera Duignana.  

Existuje shoda na tom, že události na Balkáně měly vliv na přeměnu strategie NATO, o 

čemž pojednává z českých autorů zejména Zdeněk Kříž v knize ,,Adaptace Severoatlantické 

aliance na nové mezinárodní bezpečnostní prostředí. Aplikace přístupů konceptu kooperativní 

bezpečnosti‘‘, autoři Jiří Fidler a Petr Mareš v knize ,,Dějiny NATO‘‘, Tomáš Šmíd 

s Vladimírem Vaďurou v knize ,,Etnické konflikty v postkomunistickém prostoru.‘‘ 

Zahraničních titulů věnujících se dané problematice je podstatně více. Přístup Zdeňka Kříže 

v této knize je pro účely této práce obzvlášť přínosný, protože na vývoji strategických 

dokumentů dokládá míru adaptace NATO na nově vzniklé bezpečnostní prostředí v 90. letech. 

Kniha také obsahuje kapitoly věnující se vlivu zapojení NATO do dění v Jugoslávii na posun 

ve strategickém konceptu. 

Práce čerpá  z knihy ,,NATO’s Balkan Interventions‘‘ profesora Dana H. Allina, která se 

věnuje přístupu NATO k událostem na Balkáně od roku 1992, kdy začal konflikt v Bosně a 

Hercegovině až po rok 1999, kdy NATO provedlo letecký útok na Kosovo. Blížší informace o 

krizovém managementu v rámci spolupráce s partnery předkládá stať Johna Kriendlera ,,NATO 

Crisis Management: Cooperation with PfP Partners and Other International Organization.‘‘ 

Chronologie aktivit Aliance v Jugoslávii autorky Nicole Schley a Sabine BUSSE je 

výstižně popsána v knize Války USA: kronika agresivního národa. Ačkoliv název knihy 

nepůsobí objektivně, obsah knihy napomáhá práci k lepšímu uchopení klíčových událostí 

v Jugoslávii v 90. letech. 
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2. Definice pojmů 

2.1. Pojem strategie a strategická kultura  
 

Strategie pochází z řeckého slova strategos a zjednodušeně řečeno znamená „umění velet 

vojsku“. 5  Existuje mnoho pojetí pojmu strategie, přičemž jednotlivé definice vycházejí 

z aktuální potřeby a slouží k určitému účelu. Až do konce 18. století byla strategie spíše 

upozaděna ve prospěch pojmu „taktika“ a opětovně se o ní začalo hojně diskutovat až na 

přelomu 19. a 20. století, kdy už je však spojena s politickými, diplomatickými, ekonomickými 

nebo psychologickým faktory.6 Jan Eichler cituje britského historika Basila Liddell Harta, který 

strategii označuje za: ,,způsob rozdělování vojenských prostředků a jejich nasazování v zájmu 

dosahování politických cílů“. Nejen Hart, ale i další historikové a myslitelé (Huntington, 

Beaufre, aj.) poukazují na propojení strategie mezi politikou a vojenstvím.7  

Pro účely této práce, jejímž cílem je zachytit z hlediska vybraných aspektů transformaci 

Aliance v souvislosti zkušeností v Jugoslávii, je nejvíce vyhovující definice strategie autorů 

Wiliama Murrayho a Marka Grimslayho, podle nichž strategie je: ,,… proces, neustálá 

adaptace na měnící se podmínky a okolnosti ve světě, kde náhoda, nejistota a dvojznačnost 

převládají‘‘. 8   

Vytváření strategie tak vychází z plánování směrem do budoucnosti, která je však nejistá a 

může se rychle měnit. Severoatlantická aliance se musela díky dynamicky se měnícím 

podmínkám v 90. letech přizpůsobit, adaptovat a čím jak nejlépe reagovat na nové bezpečnostní 

hrozby. Na vytváření strategie se podílí historická zkušenost, propojení souvislostí a schopnost 

identifikovat vliv různých aspektů na měnící se trendy strategie. 

Dalším pojmem, který je s předmětem této práce taktéž spjat, je termín strategická kultura. 

Ta se začíná více využívat s koncem studené války. V obecném slova smyslu ji Snyder9 

definuje jako: Souhrn myšlenek, podmíněných emocionálních reakcí a ustálených způsobů 

chování typických pro národní strategické komunity, které jsou získány vzděláním nebo 

napodobováním. 10  Pojetí strategické kultury je v souvislosti s vývojem strategie Aliance 

podnětné zejména v oblasti uskutečňování operací ,,out of area“. Na základě politického zadání 

je uskutečňováno prosazování politických nebo jiných zájmů, a to prostřednictvím 

 
5 Vojenská strategie. Praha: Ministerstvo obrany ČR - Prezentační a informační centrum MO, c2008, s. 10. 
6 Tamtéž, s. 10. 
7 EICHLER, Jan. Bezpečnostní a strategická kultura USA, EU a ČR. Praha: Karolinum, 2011, s. 39. 
8 Murray, W. Grimsley, M: Introduction: On strategy, In.: Murray, W? Knox, N. Bernstein, A. H. (1996) The 

Making of Strategy: Rules, States, and War, Cambridge: Cambridge University Press, s. 1. 
9 Citováno podle Eichlera. 
10 EICHLER, Jan. Bezpečnostní a strategická kultura USA, EU a ČR. Praha: Karolinum, 2011, s. 40. 
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diplomatických či vojenských činností v jiných kulturních a civilizačních kruzích. Rozdílnost 

strategické kultury se stala do jisté míry příčinou rozdílnosti přístupu jednotlivých států a 

organizací k jugoslávským konfliktům. 

Mnozí evropští členové viděli zodpovědnost na straně Evropy a evropských organizací. K 

váhavosti se zásahem do konfliktu jistě přispěla i rozdílná vnímavost vzniku a průběhu 

konfliktu. Mnozí si konflikt vylíčili jako občanskou válku, jiní označovali bosenské Srby jako 

hlavního agresora a podněcovatele války. Aliance se z defenzivního přístupu založeného na 

jaderném odstrašování s nízkým koeficientem hrozby eskalace konfliktu musela v krátkém 

časovém rozsahu strategicky přizpůsobit na svět méně přehledný a méně stabilní. Díky svému 

vojenskému potenciálu začalo být na Alianci pohlíženo jako na určitého garanta jak celosvětové 

bezpečnosti, tak evropské. 

 

2.2. Strategický dokument NATO 
 

První debaty o podobě strategie se vedly téměř od samotného začátku založení Aliance a 

v reakci na měnící se prostředí se v průběhu let revidovala. Strategická koncepce je doktrinální 

dokument, který stanovuje roli Aliance ve světe. Stanovuje její poslání, cíle a nástroje k jejich 

dosažení, určuje její nasměrování pro následující roky. Podle Kříže Aliance definuje ve svém 

konceptu zásady pro obhajobu zájmů členských států, objasňuje, jaké jsou aktuální 

bezpečnostní hrozby a jak je možné je eliminovat. Výsledné znění konceptu je pak ovlivněno 

řadou faktorů, jako např. vojenská síla, ekomická situace, stupeň rozvoje vědy, techniky a 

technologie členských států, apod.11 Aliance definuje strategickou koncepcit takto: 

 

„Strategická koncepce je oficiální dokument, který nastiňuje trvalý účel a povahu 

NATO a jeho základní bezpečnostní úkoly. Také identifikuje hlavní rysy nového 

bezpečnostního prostředí, specifikuje základní prvky aliančního přístupu 

k bezpečnosti a poskytuje pokyny pro další adaptaci svých vojenských sil.“12   

 

 
11  KŘÍŽ, Zdeněk. Adaptace Severoatlantické aliance na nové mezinárodní bezpečnostní prostředí: aplikace 

přístupů konceptu kooperativní bezpečnosti. Brno: Masarykova univerzita, Mezinárodní politologický ústav, 2006, 

s. 19. 
12 NATO: Strategic Concept [online], <http://www.nato.int/cps/en/natolive/topics_56626.htm?>. 
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Z výše uvedené definice vyplývá, že Aliance reaguje na aktuální bezpečnostní situaci ve 

světě. Poskytuje také svým členským státům, mezinárodním organizacím a dalším aktérům 

představu o tom, jaké jsou její plány a jaké jsou její priority pro další roky. 

 

3. PŘÍTOMNOST ALIANCE V JUGOSLÁVII 

Jugoslávie se ve své historii nikdy netěšila tak silné mezinárodní pozornosti, jako v 90. 

letech. Už při vymezování sféry vlivu antagonistických představitelů v poválečné Evropě 

zůstávala otázka její orientace otevřená. Postoj obou mocností vůči Jugoslávské federaci byl 

natolik rozdílný, že se na jednáních nikdy nepodařilo dojít k jasnému závěru. Jugoslávie tak 

balancovala mezi Východem a Západem, ačkoliv se de facto dostala pod sovětskou sféru 

vlivu. 13  V mnoha směrech, jako např. v zahraniční politice nebo ideologii, se SSSR 

nesympatizovala, čehož využil Západ, který se rozhodl cestou hospodářské podpory zadržet 

expanzi komunistického režimu.14 

Evropa procházela v 90. letech řadou dynamických změn. Rozpadl se systém Varšavské 

smlouvy, Jugoslávie rychle ztrácela svůj vliv a v postkomunistickém prostoru se vytvořil 

prostor pro vznik samostatných emancipovaných států. Tyto události vyvolaly řadu etnických 

třenic, které vyústily v ozbrojený konflikt. 15  Ačkoliv konflikt přímo neohrožoval nikoho 

z členských států, potenciálně mohl členské státy ohrozit z hlediska zachovávání 

demokratických hodnot, ekonomické destabilizace Jugoslávie, rizika přelití konfliktů do 

dalších evropských regionů či migrační vlnou. 

Aliance si prošla v 90. letech dvěma fázemi vývoje. V první polovině 90. let Aliance 

v bývalé Jugoslávii podporovala a naplňovala akce pod záštitou Organizace spojených národů 

(dále OSN) nebo Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě (OBSE). Postupně však 

Aliance začala přebírat větší zodpovědnost vůči válce. Začala aktivně vytvářet způsoby 

k vytvoření míru. Tato aktivita se nejprve projevila první vojenskou akcí pod správou Aliance 

v rámci letecké akce nad územím Bosny a Hercegoviny Deny Flight a posléze také na území 

Kosova, kdy NATO provedlo letecké útoky na stanovené cíle bez udělení mandátu OSN. 16 

 
13 Od raného komunismu, přes socialistický stát až k ekonomické krizi, která mj. vedla k rozpadu Jugoslávie. 
14 FIDLER, Jiří a Petr MAREŠ. Dějiny NATO. Praha: Paseka, 1997, s. 13-14. 
15 ŠEDIVÝ, Jiří. Dilema rozšiřování NATO. Praha: Ústav mezinárodních vztahů, 2001, s. 15. 
16 ALLIN, D. H. NATO’s Balkan Interventions, Oxford University Press Inc., New York 2002, s. 9-12. 
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3.1. Válka v Bosně a Hercegovině 

Počátek války v Bosně a Hercegovině lze hledat v srbsko-chorvatském konfliktu, který se 

rozhořel v roce 1991. Tudjman a Miloševič plánovali, že si území Bosny a Hercegoviny rozdělí 

mezi sebe, nicméně otázka budoucnosti srbské menšiny zůstávala nejasná. V červnu stejného 

roku vyhlásilo nezávislost Slovinsko a v těsném závěsu za ním také Chorvatsko. Vyhlášením 

nezávislosti obou států byl spuštěn proces rozpadu Jugoslávie a vzestup nacionalisticky 

smýšlejích národnostních etnik, v těsném závěsu tedy i Bosna a Hercegovina, jejíž multietničtí 

obyvatelé17 měli obavy, že by jako menšina nemohli plnoprávně fungovat na svém území. Ve 

Slovinsku mělo vyhlášení nezávislosti za následek tzv. desetidenní válku, do které byla 

zapojena i jugoslávská armáda. Podpisem tzv. Brionské smlouvy 18  byla v červenci 1991 

ukončena 19  Situace v Chorvatsku byla závažnější. Usnesení sarajevského parlamentu o 

nezávislosti Bosny a Hercegoviny bylo Srby bojkotováno.20 Srbové naproti tomu dokázali  

ovládnout území, na kterém následně vyhlásili Republiku Srbská Krajina, která spojovala 

dosud 4 Srby kontrolované oblasti. 21  Spory o území a potenciální modely ústavního a 

politického uspořádání vyústily ve válku, která trvala až do roku 1995.22 

NATO se začalo do konfliktu angažovat od roku 1992, kdy začalo naplňovat hospodářské 

a zbrojní embargo 23  uvalené OSN vůči Jugoslávii, a to nejprve prostřednictvím námořní 

kontroly na Jadranu24, a poté také kontrolou vzdušného prostoru nad územím. 

 Námořní operace trvala do roku 1996 a bylo během ní zachyceno šest námořních lodí, které 

se pokusily o prolomení embarga. V témže roce, kdy Aliance začala kontrolovat embargo na 

Jadranu, započala také klíčové akce v leteckém prostoru. V důsledku uvalení sankcí Jugoslávii 

 
17 Bosna a Hercegovina je zemí s multietnickým složením obyvatelstva. Podle záznamu z roku 1991 jí tvořili 

z 43% muslimští Bosňané, 30% ortodoxní Srbové, 18% katoličtí Chorvati a 9% další etnika. Údaje čerpán z: 

SCHLEY, Nicole a Sabine BUSSE. Války USA: kronika agresivního národa. Praha: Brána, 2004, s. 158. 
18 Brionská deklarace byla snahou o sjednání míru smluvních stran Republiky Chorvatsko společně s Republikou 

Slovinsko a Socialistické federativní republiky Jugoslávie. Dohodu ujednalo Evropské společenství a znamenala 

ukončení bojů ve Slovinsku. 
19 ŠMÍD, Tomáš a Vladimír VAĎURA, ed. Etnické konflikty v postkomunistickém prostoru. Brno: Centrum pro 

studium demokracie a kultury (CDK), 2007. Politologická řada., s. 66. 
20 SCHLEY, Nicole a Sabine BUSSE. Války USA: kronika agresivního národa. Praha: Brána, 2004, s. 159. 
21  KŘÍŽ, Zdeněk. Adaptace Severoatlantické aliance na nové mezinárodní bezpečnostní prostředí: aplikace 

přístupů konceptu kooperativní bezpečnosti. Brno: Masarykova univerzita, Mezinárodní politologický ústav, 2006, 

s. 92-93. 
22 Do války vstupovaly dvě válčící strany. První byla koalice jugoslávské lidové armády a Srbů, druhá koalice 

bosenských muslimů, muslimských dobrovolníků z jiných zemí a chorvatské armády. Již v roce 1992 došlo také 

na střety uvnitř druhé koalice, takže se ze dvou válčících stran, staly tři, což vedlo k další eskalaci konfliktů. 
23 SCHLEY, Nicole a Sabine BUSSE. Války USA: kronika agresivního národa. Praha: Brána, 2004, s. 162. 
24  Od července roku 1992 zajišťovalo NATO kontrolu dodržování zbrojního embarga uvaleného OSN vůči 

Jugoslávii prostřednictvím operace Maritime Monitor, kterou od podzimu vystřídala operace Maritime Guard. Na 

tyto operace poté navázala Sharp Guard, podpořená operací Decisive Enhacement, která trvala do října 1996. 
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za podporu násilí Radou bezpečnosti OSN (dále RB OSN) vyslalo NATO speciální hlídkovací 

letoun AWACS, který kontroloval vzdušný prostor nad Bosnou a Hercegovinou.25 

Vedle monitorovací operace se záměrem vynucování bezletové zóny nad Bosnou a 

Hercegovinou a poskytováním úzké letecké podpory ochranným silám OSN26 se Aliance od 

roku 1992 do roku 1996 podílela na největší humanitární  misi s názvem Provide Promise. Mise 

byla zaštítěna organizací OSN a zajišťovala zásobování Sarajevu po dobu 3,5 let v době, kdy 

bylo obléháno srbskými jednotkami.27 Monitorovací akce v leteckém prostoru Sky Monitor se 

v dubnu 1993 pro neustálé ostřelování spojeneckých letadel změnily po nové rezoluci RB OSN 

na operaci vynucovací Deny Flight.. 28  Jedinými letadly, které na území směly, byly ty 

s povolením akce UNPROFOR.29 Na počátku donucovací operace NATO se na území Bosny 

a Hercegoviny nacházelo asi padesát stíhacích a průzkumných letadel z různých zemí Aliance. 

Do prosince 1993 se uskutečnilo na 100 000 letů bojových a podporujících letadel. Dne  28.2. 

1994 došlo k sestřelení 4 válečných letadel, které porušily bezletovou zónu, což se stalo 

důležitým mezníkem v historii Aliance, protože šlo o její první vojenský zásah v konlifktu a 

také o první vojenskou intervenci mimo vlastní území.30 

Aliance opakovaně vyslovila podporu mírovým modrým přilbám v oblastech chráněných 

OSN. Po incidentu v Srebrenici31 provedlo NATO patřičné opatření pro prosazení ovládání 

vzdušného prostoru dalších chráněných území v oblasti Bihače, Goražde, Tuzly a Sarajeva. 

Pohrozilo, že v případě napadení těchto oblastí, budou provedeny letecké údery. 

 

3.1.1. Mise IFOR32 

Srbové na mnohá chráněná území zaútočili, a tak se Aliance rozhodla dne 30. srpna 1995  

provést letecké útoky s názvem Rozhodná síla (Deliberate Force) na bosensko-srbské cíle, 

přičemž mj. letecké síly USA převzaly 65% veškerého nasazení.33 

 
25  Nato Review. NATO - Homepage [online]. Copyright © KFOR [cit. 22.04.2020]. Dostupné 

z: https://www.nato.int/docu/review/2007/issue2/czech/art3.html. 
26 NATO AT A GLANCE. (1996) Brussels: NATO Office of Information and Press, s. 41. 
27 SCHLEY, Nicole a Sabine BUSSE. Války USA: kronika agresivního národa. Praha: Brána, 2004, 162. 
28  NATO - Topic: Operations and missions: past and present. NATO - Homepage [online]. Dostupné 

z: https://www.nato.int/cps/en/natolive/topics_52060.htm. 
29 United Nations Protection Force byla mírová operace OSN v letech 1992-1995 na území Bosny a Hercegoviny. 
30 NATO AT A GLANCE. (1996) Brussels: NATO Office of Information and Press, s. 43-44. 
31 Incident z července roku 1995, kdy došlo k zavraždění více jak 8 000 zejména muslimských Bosňáků Srby. 
32 Mise byla zřízena podle kapitoly VII Charty OSN. Hlavním úkolem bylo oddělit od sebe ozbrojené jednotky 

Bosny a Hercegoviny a Republiky Srbské a zajistit tím zachování míru a dodržení dohody všech stran. IFOR 

vycházela z prvků mírových sil OSN, mandát byl udělen na jeden rok. 20. prosince 1996 byl vystřídán 

stabilizačními silami SFOR (Stabilisation Force), které v zemi zůstaly až do roku 2002. 
33 SCHLEY, Nicole a Sabine BUSSE. Války USA: kronika agresivního národa. Praha: Brána, 2004, s. 163. 

https://www.nato.int/docu/review/2007/issue2/czech/art3.html
https://www.nato.int/cps/en/natolive/topics_52060.htm
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Dohoda o míru byla uzavřena v prosinci 1995 v americkém Daytonu. Vynucovací operace 

tak byly ukončeny a Aliance dostala mandát OSN k rozmístění implementačních sil IFOR 

(Implementation Force), které měly dohlížet na situaci. Mise IFOR byla první operací vedenou 

Aliancí mimo její území a do té doby největší vojenskou operací v dějinách NATO. 

 

3.2. Válka v Kosovu 

Dlouhodobé konflikty mezi srbskou a albánskou populací se s koncem 80. let začaly 

vyostřovat. S prohlubující se politickou krizí spojenou s nástupem Miloševiče k moci došlo na 

nespočet demonstrací, které byly vyvolány nejen vzestupem nacionalistického cítění obou 

stran, ale také ekonomickými problémy země.34 Od počátku 90. let se srbská vláda dopouštěla 

diskriminačních kroků vůči kosovským Albáncům, které trvaly až do roku 1998, kdy došlo 

k otevřenému konfliktu mezi srbskými a albánskými jednotkami. Daytonská dohoda kosovskou 

otázku neřešila, a tak se kosovští Albánci snažili vynutit si pozornost mezinárodního 

společenství Rugovovou politikou nenásilného odporu, což však nezafungovalo.35  

Další reakcí během let 1996-1997 bylo vytvoření dvou proudů albánského odporu – násilný 

(UCK) a pacifistický (LDK), jejichž aktivity se postupně staly naprosto nekontrolovatelné. 

Střet albánských jednotek a srbských bezpečnostních sil přerostl v roce 1998 v rozsáhlé boje, 

což mělo mj. za následek přes 400 000 uprchlíků a mnohé zdroje uvádí na 2 500 mrtvých.36 

 

3.2.1. Letecká operace NATO 

24. března 1999 zahájila Aliance operaci Allied Force na srbské jednotky na území Kosova, 

na kterou však Srbové odpověděli ještě intenzivnějšími represemi vůči kosovským Albáncům 

a válka se tak protáhla až do 10. června. Nakonec však letecké útoky přinesly výsledky, jelikož 

Miloševič souhlasil se stažením svých jednotek z území Kosova.37 

Srbové podepsali s NATO dohodu o stažení svých vojsk z Kosova a RB OSN dodatečně 

vydala rezoluci č. 1244 o zavedení správní mise v Kosovu. Od téhož roku má vytvoření 

 
34 ŠMÍD, Tomáš a Vladimír VAĎURA, ed. Etnické konflikty v postkomunistickém prostoru. Brno: Centrum pro 

studium demokracie a kultury (CDK), 2007. Politologická řada. 
35 Tamtéž, s. 122. 
36  KŘÍŽ, Zdeněk. Adaptace Severoatlantické aliance na nové mezinárodní bezpečnostní prostředí: aplikace 

přístupů konceptu kooperativní bezpečnosti. Brno: Masarykova univerzita, Mezinárodní politologický ústav, 2006, 

s. 121-123. 
37 SCHLEY, Nicole a Sabine BUSSE. Války USA: kronika agresivního národa. Praha: Brána, 2004, s. 181. 
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stabilního bezpečnostního prostředí na starosti NATO ve formě vojenské mise KFOR, která 

mj. v místě působí dodnes.38 

Aliance zahájila leteckou kampaň i přesto, že jí nebyl udělen mandát OSN, čímž za ni 

přebrala plnou zodpovědnost. Tato operace se zároveň stala pomyslnou tečkou za probíhající 

aktualizací již neaktuálního strategického konceptu, na kterém se pracovalo od roku 1997. 

Hlavy členských států se shodly na tom, že stávající koncept již nereflektuje aktuální výzvy 

v bezpečnostních otázkách, a tak došlo na její revizi. O těchto změnách bude dále psáno 

v závěrečné kapitole.39 

 

3.3. Shrnutí  

Severoatlantická Aliance se začala do aktivit v Jugoslávii zapojovat od roku 1992 

vymáháním embarga vydaného Radou bezpečnosti OSN. Embargo bylo zpočátku zajišťováno 

námořní operací Sharp Guard a poté bezletovou zónou nad Bosnou a Hercegovinou Deny 

Flight. Sestřelení čtyř letounů, které porušily bezletovou zónu nad Bosnou a Hercegovinou, 

bylo první vojenskou akcí mimo vlastní území.  

Od druhé poloviny 90. let začala Aliance plnit významnější stabilizační a bezpečnostní roli. 

Po neustávajícím etnickém násilí se začala Aliance do aktivit v Bosně a Hercegovině více 

angažovat. V roce 1995 spustila doposud největší vojenskou operací IFOR, kterou posléze 

vystřídala stabilizační operace SFOR. 

V případě kosovského konfliktu jednala Aliance efektivněji a razantněji. Opakované výzvy 

k ukončení sporů a přijetí mírové dohody skončily neúspěšně, a tak se Aliance rozhodla jednat 

samostatně. Provedením leteckých úderů na srbské cíle porušila mezinárodní právo, jelikož 

byly provedeny bez udělení mandátu OSN. 

 

 

 

 

 

 

 
38 NATO. Table contents. Homepage [online]. Dostupné z: https://www.nato.int/docu/review/1999/9902-toc.htm 
39 Tamtéž. 

https://www.nato.int/docu/review/1999/9902-toc.htm
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4. ZKUŠENOSTI ALIANCE Z POHLEDU ZKOUMANÝCH 

ASPEKTŮ 
 

4.1. Krizový management  

Management řešení krize je jedním ze stěžejních bezpečnostních úkolů NATO zahrnující 

jak vojenská, tak nevojenská opatření v mezinárodním měřítku. Vznikl z důvodu výskytu 

nových bezpečnostních hrozeb a také z hlediska toho, že by případné mise nebyly bojkotovány 

Sovětským svazem, který by se na řešení krizí podílel. V souvislosti s neustále se proměňujícím 

bezpečnostním prostředím, zejména na přelomu 80. a 90. let, NATO přistoupilo i k případnému 

plánování misí krizového managementu. Operace na podporu míru zahrnují takové operace 

Aliance, které byly prováděny mimo působení Článku 5 Washingtonské smlouvy. Operace tak 

spadají pod činnost OSN a OBSE nebo se uskutečňují ve spolupráci vlády suverénního státu, 

kdy je zahrnuto použití vojenských sil a diplomatických a humanitárních agentur. Cílem je 

dosažení dlouhodobého politického řešení a dalších podmínek stanovených mandátem.40 

Operace reagující na krizi neboli operace na podporu míru zahrnují širokou škálu aktivit: 

předcházení konfliktů (Conflict prevention), udržování míru (Peacekeeping), budování míru 

(Peacemaking), vynucování míru (Peace enforcement), vytváření míru (Peacebuilding) nebo 

humanitární operace (Humanitarian operations).41  

Mise na udržování míru jsou obvykle vykonávány v souladu s kapitolou IV Charta OSN a 

jejich cílem je zajištění implementace mírové dohody a dodržování mírových dohod. 

Podmínkou pro vykonávání takovéto operace je souhlas všech zúčastněných stran. Pokud nelze 

shody dosáhnout je takováto mise vystřídána operací vynucování míru, která spadá pod kapitolu 

VII Charty OSN. Operace na budování a vytváření míru charakterizují aktivitu urovnání sporu 

a nastolení míru. Udržování míru na rozdíl od vytváření míru využívá mechanismy 

diplomatického vyjednávání.42 

 

4.1.1. Krizový management v Jugoslávii 

V případě Bosny a Hercegoviny plnila Aliance mise krizového managementu v rámci 

peacekeepingové mise IFOR a SFOR a v Kosovu peacemakingové mise a následné operace 

 
40  NATO - Topic: Crisis management. NATO - Homepage [online]. Dostupné 

z: https://www.nato.int/cps/en/natolive/topics_49192.htm. 
41 Tamtéž. 
42 Tamtéž. 

https://www.nato.int/cps/en/natolive/topics_49192.htm
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KFOR Akce IFOR se stala vůbec první pozemní operací NATO a prvním nasazením operací 

mimo vlastní území.43   

První alianční doktrína, která obsahovala umožnění k provádění operací na podporu míru 

ve smyslu vynucovacích operací (Peacce enforcement), vytváření míru (Peacebuilding) a 

budování (Peacemaking), byla vydána 11. prosince roku 1995. Konečné znění doktríny bylo 

však přijato až po zapojení NATO do mise IFOR.44 Kříž vyjmenovává další důležité principy 

peacekeepingu, díky kterým je NATO ve vykonávání těchto druhů misí od OSN odlišné. Patří 

zde princip priority politických a vojenských cílů, jednoty úsilí, pružnosti, legitimity, 

bezpečnosti, kreditu sil, vzájemného respektu, transparentnosti, svobody pohybu a civilní a 

vojenské spolupráce.45 Tyto principy se během válek v Jugoslávii použily a poukázaly tak na 

nedostatečnost pojetí peacekeepingu OSN. Největší posun v chápání principů peacekeepingu 

ze strany NATO bylo u nestrannosti, konsenzu a omezení při použití síly. Nestrannost NATO 

při provádění operací na podporu míru Kříž vysvětluje jako použití sil proti jakékoliv straně 

neplnící si své závazky.  Rozdíl v pojetí konsensu mezi OSN a NATO pak spočívá v tom, že se 

NATO ve své strategii pro vynucení konsenzu nezdráhá využít vojenskou sílu. V takovémto 

případě je však lehce paradoxní použití charakteru mise ,,na podporu míru,,.46 

Menší účinnost dodržování tradičního peacekeepingu OSN, kdy modré barety spíše 

dohlížely na dodržování míru, který jak na území Bosny a Hercegoviny, tak ani v Kosovu 

fakticky neexistoval se tak možná pro Alianci stal impulsem pro její posun v chápání pojetí 

bezpečnosti. Ačkoliv byly mise během angažmá Aliance v Bosně a Hercegovině kryté 

mandátem mezinárodní organizace (zejména OSN) a pokud chtěla Aliance zasáhnout, tak vždy 

v součinnosti právě s jednou z organizací, tak se již zde projevily první náznaky toho, 

(sestřelení 4 letounů v rámci mise Deny Flight), že bude Aliance pravděpodobně do budoucích 

let přebírat důležitou bezpečnostní pozici ve světovém měřítku. Vzhledem ke svým vojenským 

schopnostem se taktéž dalo předpokládat, že Aliance nezůstane u peacekeepingových misí OSN 

na udržení míru, ale půjde dál k jeho vymáhání.47 

 
43 Nato at a glance, NATO Office of Information and Press. 1110 Brussels, Belgium. 1996. s. 51. 
44  KŘÍŽ, Zdeněk. Adaptace Severoatlantické aliance na nové mezinárodní bezpečnostní prostředí: aplikace 

přístupů konceptu kooperativní bezpečnosti. Brno: Masarykova univerzita, Mezinárodní politologický ústav, 2006, 

s. 90. 
45 Tamtéž, s. 90. 
46 Tamtéž, s. 91. 
47 Tamtéž, s. 195. 
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4.2. Spolupráce NATO s mezinárodními organizacemi  

Jugoslávská válka představovala velkou míru frustrace nejen pro zúčastněné strany 

konfliktu, ale také pro celý svět. Najdou se jak kritici intervence mezinárodního společenství 

do konfliktu, tak i jeho příznivci. Jugoslávie v každém případě představovala riziko přelití 

konfliktů do dalších regionů v Evropě. Následující podkapitoly pojednávají o komplikovaném 

vytváření společného postupu jednotlivých mezinárodních organizací proti šíření konfliktu. 

 

4.2.1. NATO a OSN 

Spolupráce NATO a OSN byla v rámci zapojení mezinárodního společenství do konfliktu 

nejviditelnější. Mírové mise OSN měly od počátku posílit a podpořit stabilní bezpečnostní 

prostředí pro mírová jednání znepřátelených stran v oblasti konfliktů. Jejich přístup (zejména 

v bosensko-srbské válce) ke konfliktu byl však častým terčem kritiky z důvodu nedostatečné 

efektivity a neschopnosti zabránění útokům na civilisty. Pro svou vojenskou povahu se NATO 

stalo významným podporovatelem těchto misí a díky těmto misím zahájilo s OSN bližší 

operační a politickou spolupráci s OSN.48  

 

4.2.1.1. Spolupráce v Bosně a Hercegovině  

V první polovině 90. let, zejména tedy v bosensko-srbském konfliktu, se OSN zaměřovala 

více na omezení násilí a udržování stavu, který měl postupně vést k jeho zastavení. Zpočátku 

to bylo formou uvalení sankcí na Jugoslávii a poté vyslání vojáků v rámci peacekeepingové 

mise UNPROFOR. 49  Užší a intenzivnější spolupráce NATO s OSN započala Aliance 

naplňováním hospodářského a zbrojního embarga na veškerý dovoz zbraní a v následujících 

letech Aliance významně podporovala a naplňovala mírové operace pod záštitou OSN.50 

Severoatlantická aliance se v letech bosensko-srbského konfliktu vyznačovala úzkou 

schopností spolupracovat s OSN a také jí opakovaně vyjadřovala podporu při operacích na 

podporu míru. 

První velká podpora v souvislosti s jugoslávskými konflikty byla vyřčena ze strany Aliance 

ještě před konáním Římského summitu, kde mj. NATO vyjádřilo také svou připravenost 

 
48  Nato Review. NATO - Homepage [online]. Copyright © [cit. 28.06.2020]. Dostupné 

z: https://www.nato.int/docu/review/2006/issue4/czech/analysis1.html. 
49 UNPROFOR. [online]. Dostupné z: https://peacekeeping.un.org/mission/past/unprof_p.htm. 
50  Nato Review. NATO - Homepage [online]. Copyright © [cit. 24.04.2020]. Dostupné 

z: https://www.nato.int/docu/review/2006/issue4/czech/analysis1.html. 

https://www.nato.int/docu/review/2006/issue4/czech/analysis1.html
https://peacekeeping.un.org/mission/past/unprof_p.htm
https://www.nato.int/docu/review/2006/issue4/czech/analysis1.html
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zasáhnout. Na následném ministerském zasedání v Oslu 1992 ministři vyjádřili znepokojení 

nad násilím, které se v Jugoslávii rozpoutalo a zasadili se o to, že udělají vše, co je v jejich 

silách, aby zabránili ,,…nespoutanému nacionalismu a pokusům o vyřešení sporů násilím 

zmařením našeho úsilí o dosažení mírového a kooperativního řádu v Evropě. Dnes jsme vydali 

samostatná prohlášení, která vyjadřují naše obavy ohledně krize na území bývalé 

Jugoslávie…‘‘51 

 Severoatlantická rada také vyjádřila ochotu podpořit mírové operace s mandátem RB 

OSN.52 Dále ministři na zasedání v červnu 1993 potvrdili nabízet ochrannou vzdušnou sílu pro 

ochranné síly v rámci mise UNPROFOR. Na bruselském summitu v lednu 1994 lídři NATO 

potvrdili odhodlání provést letecké údery, aby zabránili obléhání Sarajeva a v únoru v rámci 

NACC přijala Aliance další kroky k provedení rozhodnutí. V červnu 1994 NATO poskytlo na 

žádost velitele sil OSN blízkou podporu ochranným silám OSN při operacích na udržování míru 

a podporu jednotek OSN v Goražde, bezpečném prostoru OSN, a na území Bosny a 

Hercegoviny. 53  Společné úsilí NATO a OSN převzít sarajevské letiště z rukou srbských 

jednotek bylo úspěšné. Podařilo se totiž vytvořit letecký most pro přesunutí humanitární pomoci 

do Bosny a Hercegoviny. Rada bezpečnosti OSN dále vydala  mandát misi UNPROFOR, který 

rozšiřoval nasazení jenotek v Sarajevu.54 

Bosna a Hercegovina se v květnu 1992 stala členským státem OSN, což zvýšilo zájem o 

rozšíření vojenských jednotek mise UNPROFOR. Bosňanům také pomohl fakt, že USA 

vnímala za iniciátora konfliktu Srby. Ačkoliv bylo očekávání od mise UNPROFOR nemalé, 

pro nerealistický mandát, který se dočkal svého rozšíření až dodatečně, se strategie  mírových 

jednotek ukázala jako neefektivní.55 56 

 

4.2.1.2. Spolupráce v Kosovu 

Do kosovské krize se OSN začala angažovat v roce 1998, tedy ještě před intervencí NATO. 

Boje mezi Albánci a Srby se rozhořely po celém území Kosova. Rada bezpečnosti OSN se 

rozhodla postupně vydat rezoluce, které měly přesvědčit obě znepřátelené strany o ukončení 

 
51 Příručka NATO: vydání k 50. výročí. Brussels: Informační a tisková kancelář NATO, 1999. 
52  Nato Review. NATO - Homepage [online]. Copyright © [cit. 24.04.2020]. Dostupné 

z: https://www.nato.int/docu/review/2006/issue4/czech/analysis1.html. 
53 SCHLEY, Nicole a Sabine BUSSE. Války USA: kronika agresivního národa. Praha: Brána, 2004, s. 162-163 
54 Tamtéž.  
55  KŘÍŽ, Zdeněk. Adaptace Severoatlantické aliance na nové mezinárodní bezpečnostní prostředí: aplikace 

přístupů konceptu kooperativní bezpečnosti. Brno: Masarykova univerzita, Mezinárodní politologický ústav, 2006, 

s. 93. Neefektivita se projevila skrze incident ve Srebrenici, viz. Předchozí kapitola. 

 

https://www.nato.int/docu/review/2006/issue4/czech/analysis1.html
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konfliktu a nalezení společného mírového řešení. Dohromady tyto tři rezoluce (č. 116057, č. 

119958 a č. 120359) byly donucovacího charakteru a z dokumentů je patrné, že se OSN snažila 

o vyřešení konfliktu mírovou formou (uvalení zbrojního embarga jak na Kosovo, tak Jugoslávii, 

požadavek příměří stažením srbských jednotek z Kosova, dialogy s Miloševičem a Rugovou). 

Alianční Rada tyto rezoluce podporovala.60 Zároveň NATO vyzvalo Miloševiče o stažení vojsk 

z Kosova pod pohrůžkou provedení náletů na srbské cíle, na čemž se alianční státy shodly 

přijetím aktivizačního rozkazu ke vzdušným útokům v říjnu 1998. Mnozí se domnívají, že tímto 

krokem došlo k výraznému ochlazení spolupráce s Ruskem61, jelikož se tak zamezila vzájemná 

kooperace v prosazení rezoluce Rady bezpečnosti OSN č. 1199. 62  Situace v Kosovu se 

nelepšila, a tak NATO začalo postupně vést kroky k případné realizaci svých operačních plánů.  

Ani pokusy o podepsání mírové dohody z Rambouillet nebyly úspěšné, ačkoliv Albánci 

plán přijali, Srbové navrhované podmínky odmítli.63 Rada NATO tak dospěla k rozhodnutí, že 

vzhledem k nedodržení předešlých rezolucí ze strany jugoslávské vlády a následným zesílením 

vojenského tlaku Srbů na Albánce, je třeba jednat. Dne 24. března zahájily letecké síly NATO 

vzdušnou kampaň na srbské cíle, ačkoliv jí nebyl udělen mandát OSN. Ten byl posléze udělen 

dodatečně přijetím rezoluce č. 1244, aby byla v souladu s mezinárodním právem.  

Spojené státy se snažily nejprve řešit situaci vybídnutím Miloševiče k dialogu s Rugovou, 

s čímž obě strany souhlasily. RB OSN vydala rezoluci, ve které vyžadovala společně s tzv. 

Kontaktní skupinou (USA, VB, Francie, Německo, Itálie, Rusko) okamžité řešení situace. 

K určitému průlomu došlo v říjnu 1998, kdy USA donutily pod pohrůžkou leteckých úderů 

snížení srbských jednotek. Cíle dostáli, nicméně situace využila UCK, která zabrala opuštěné 

 
57  Security Council Resolution 1160 - UNSCR. UNSCR - Search engine for the UN Security Council 

Resolutions [online]. Copyright © unscr.com 2013 [cit. 02.07.2020]. Dostupné 

z: http://unscr.com/en/resolutions/1160. 
58  Security Council Resolution 1199 - UNSCR. UNSCR - Search engine for the UN Security Council 

Resolutions [online]. Copyright © unscr.com 2013 [cit. 02.07.2020]. Dostupné 

z: http://unscr.com/en/resolutions/1199. 
59  Security Council Resolution 1203 - UNSCR. UNSCR - Search engine for the UN Security Council 

Resolutions [online]. Copyright © unscr.com 2013 [cit. 02.07.2020]. Dostupné 

z: http://unscr.com/en/resolutions/1203. 
60  NATO - Official text: Council Statement on the Situation in Kosovo , 30-Apr.-1998. NATO - 

Homepage [online]. Dostupné 

z: https://www.nato.int/cps/en/natolive/official_texts_25985.htm?selectedLocale=en 
61  KŘÍŽ, Zdeněk. Adaptace Severoatlantické aliance na nové mezinárodní bezpečnostní prostředí: aplikace 

přístupů konceptu kooperativní bezpečnosti. Brno: Masarykova univerzita, Mezinárodní politologický ústav, 2006, 

s. 120-121. 
62  Security Council Resolution 1199 - UNSCR. UNSCR - Search engine for the UN Security Council 

Resolutions [online]. Copyright © unscr.com 2013 [cit. 02.07.2020]. Dostupné 

z: http://unscr.com/en/resolutions/1199. 
63 Srbsko odmítlo uznat větší autonomii Kosova, přítomnost aliančních jednotek na území za účelem monitorování 

situace, možné postupné osamostatňování Kosova. 

http://unscr.com/en/resolutions/1160
http://unscr.com/en/resolutions/1199
http://unscr.com/en/resolutions/1203
https://www.nato.int/cps/en/natolive/official_texts_25985.htm?selectedLocale=en
http://unscr.com/en/resolutions/1199
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pozice. NATO muselo jednat, protože se kvůli planým vojenským hrozbám začala 

zpochybňovat jejich efektivita a důvěryhodnost.64  

I přes snahu mezinárodního společenství o nastolení příměří došlo v lednu 1999 k eskalaci 

násilí formou masakru v Račaku, kde bylo zabito více než 45 obyvatel. Kontaktní skupina na 

to svolala jednání v Rambouillet, kde měly obě znepřátelené strany přistoupit k dohodě. 

Ačkoliv Albánci dohodu přijali, pro neústupnost Srbů však rozhovory o ujednání míru 

ztroskotaly.65 

Bilance konfliktu se zhoršovala. Od roku 1998 bylo na útěku dohromady na 400 000 

uprchlíků na území Albánie, Makedonie a v Černé Hoře. Etnické čistky probíhaly jak na straně 

kosovských Albánců, tak na straně Srbů. I přes opakované nařízení NATO Slobodanu 

Miloševičovi o stáhnutí jednotek z Kosova, se Alianci nepodařilo ujednat mezi znepřátelenými 

stranami dohodu, a tak v březnu 1999 leteckou kampaň na cíle v Kosovu.66 

 

4.2.2. NATO a KBSE (OBSE) 

Další organizace, se kterou Aliance v souvislosti s válkami v Jugoslávii navázala bližší 

spolupráci, je KBSE (od roku 1995 OBSE).67  

Nové bezpečnostní otázky (etnické konflikty, terorismus, ZHN) si žádaly nový komplexní 

přístup, který mohl fungovat na základě kooperace ani ne tak mezi státy, ale mezi organizacemi, 

jejichž koncepce byla propojením vojenské obrany a aspektem sociálním, ekonomickým a 

environmentálním. 68 KBSE měla od samotného počátku jeden hlavní úkol – stát se nástrojem 

pro komunikaci mezi Východem a Západem. Vzhledem ke své diplomatické povaze 

nedisponující vojenskou silou jako partnerská NATO se dalo očekávat, že jako evropská 

organizace nebude samostatně schopná zajistit odpovídající bezpečnost během vypuknutí 

nepokojů v Jugoslávii. Londýnský summit se stal předzvěstí navazování budoucích vztahů a 

spolupráce a KBSE se stala prostorem pro širší politický dialog.69 Vytvoření Severoatlantické 

rady pro spolupráci (NACC) vedlo k významné podpoře spolupráce s novými partnery 

 
64 ŠMÍD, Tomáš a Vladimír VAĎURA, ed. Etnické konflikty v postkomunistickém prostoru. Brno: Centrum pro 

studium demokracie a kultury (CDK), 2007. Politologická řada, s. 125. 
65 SCHLEY, Nicole a Sabine BUSSE. Války USA: kronika agresivního národa. Praha: Brána, 2004, s. 180.  
66 ŠMÍD, Tomáš a Vladimír VAĎURA, ed. Etnické konflikty v postkomunistickém prostoru. Brno: Centrum pro 

studium demokracie a kultury (CDK), 2007. Politologická řada, 126-127. 
67 Historie | Stálá mise České republiky při OSN, OBSE a ostatních mezinárodních organizacích ve Vídni. 302 

Found [online]. Copyright © Gerald R. Ford Library [cit. 28.06.2020]. Dostupné 

z: https://www.mzv.cz/mission.vienna/cz/organizace_v_pusobnosti_mise/obse/historie/index.html. 
68 ŠEDIVÝ, Jiří. Dilema rozšiřování NATO. Praha: Ústav mezinárodních vztahů, 2001, s. 14. 
69 Příručka NATO: vydání k 50. výročí. Brusel: Informační a tisková kancelář NATO, s. 61-62. 

https://www.mzv.cz/mission.vienna/cz/organizace_v_pusobnosti_mise/obse/historie/index.html


 

 28 

v souladu s cíli KBSE.70 Nedlouho po vydání strategického konceptu v říjnu 1991 se Aliance 

otevřeně přihlásila k podpoře mírových operací pod vedením KBSE, čímž se mj. výrazně 

odklonila od svého původního záměru použití zbraní pouze za účelem obrany. 

Na ministerském zasedání Severoatlantické rady v červnu roku 1992 vyjádřili ministři 

ochotu a podporu financovat a odbornými prostředky vést operace pod vedením KBSE.71 Svou 

pomoc dále nabídla při vykonávání humanitární operace tzv. Ochranné síly OSN (United 

Nation Protection Force – UNPROFOR).72   

 

4.2.3. NATO a ZEU 

S většími požadavky na posílení odpovědnosti za samostatnost Evropy, a to jak ze strany 

Spojených států, tak i států evropských, se Západoevropská Unie měla stát bezpečnostní 

organizací paralelně k Alianci. Na ministerském zasedání ZEU v německém Petersbergu v roce 

1992 organizace prohlásila, že je připravená poskytnout své vojenské jednotky pro účely 

humanitárních misí, misí na podporu míru a také krizových misí. 

První spolupráce NATO a ZEU v 90. letech proběhla v letech 1993-1996 v rámci námořní 

mise Sharp Guard 73 . Vytvořením Společné zahraniční a bezpečnostní politiky EU skrze 

Maastrichtskou smlouvu v roce 1992 se Západoevropská unie propojila s EU a na dalších 

misích tak poté spolupracovali. 74  Pod jejím mandátem pak naplňovala funkci policejního 

dozoru nad situací v Mostaru v letech 1994. 

 

4.2.4. NATO a EU 

Spolupráce NATO a ES nebyla během 90. let nikterak zásadní. Jelikož se konflikt 

vyskytoval na území Evropy, cítilo ES (od roku 1993 EU) určitou odpovědnost se do 

začínajícího konfliktu angažovat. Podle Eichlera to byl ale nesoulad mezi státy EU, který 

rozhodl o tom, že organizace jako taková nebyla schopna prosadit společný přístup 

 
70 Ladislav Líska, Jan Pecháček Helsinský proces a nová bezpečnostní architektura Evropy. 
71  Nato Review. NATO - Homepage [online]. Copyright © KFOR [cit. 24.04.2020]. Dostupné 

z: https://www.nato.int/docu/review/2007/issue2/czech/art3.html. 
72 FIDLER, Jiří a Petr MAREŠ. Dějiny NATO. Praha: Paseka, 1997, s. 223-224. 
73 Sharp Guard. www.natoaktual.cz [online]. Copyright © [cit. 30.07.2020]. Dostupné 

z: https://www.natoaktual.cz/zpravy/Imise_sharpguard. 
74 MATĚJKA, Zdeněk. Evropská unie a její bezpečnostní politika. In: Ort, a kol.:2005, s. 100. 

https://www.nato.int/docu/review/2007/issue2/czech/art3.html
https://www.natoaktual.cz/zpravy/Imise_sharpguard
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k jugoslávské krizi.75 Činnost EU v rámci Bosny a Hercegoviny se omezila nanejvýš na hrozby 

v podobě vymáhání hospodářských sankcí a vybízení k uzavření míru politickou cestou.76 

Z hlediska budoucí spolupráce NATO a EU stojí za zmínku podotknout, že mise SFOR byla 

v roce 2004 nahrazena operací Althea77. Jednotky EUFOR v praxi převzaly odborné znalosti 

NATO v oblasti plánování a další organizace jednotek v praxi dělají to stejné, jako alianční 

jednotky s tím rozdílem, že do nich již nejsou z převážné části zapojeny americké jednotky.78 

 

4.3. Interoperabilita  

Peter Duignan definuje interoperabilitu v Alianci jako schopnost systémů, jednotek a sil 

poskytovat služby a nadále je využívat za účelem účinného společného fungování.79 K dosažení 

interoperability není ani tak zapotřebí, aby byly jednotlivé státy na stejné úrovni (vojenská 

vyspělost, technologie, finanční prostředky, apod.), ale jde spíše o vzájemnou interakci, 

komunikaci, koordinaci jednotek, školení personálu a výměnu informací a dat, apod. Operace 

v Jugoslávii poukázaly na to, že se interoperabilita stala praktickým problémem jak v rámci 

Aliance, tak i ve spolupráci s dalšími partnery.  

Nepřehledná situace v Bosně a Hercegovině znemožňovala nalézt jednotný konsensus 

kooperujících států. Absence takového konsensu byla patrná již během počátečních dialogů 

členských i partnerských států NATO. Dana H. Allin poukazuje na 2 projevená témata:80  

1. Hledisko legitimity (Jakým způsobem použít sílu?) 

2. Otázka strategie (Kam zasáhnout?) 

Volba zasáhnout či nikoliv byla výrazně ovlivněna dvojí interpretací konfliktu. Spojené 

státy americké viděly zpočátku konflikt za čistě evropský a k poskytnutí svých jednotek se 

stavěly odmítavě. Jistou roli zde mohla hrát pasivní zahraniční politika G. Bushe, která mohla 

být ovlivněna právě doznívající Válkou v Zálivu, kde položilo svůj život na 700 000 

amerických vojáků. 

Snaha o navázání spolupráce mezi NATO a státy Varšavské smlouvy se začala vytvářet od 

roku 1991, a to prostřednictvím založení diskuzního fóra NACC (The North Atlantic 

 
75 Velká Británie požadovala vojenský úder na režim Miloševice nezbytný, Německo chtělo za každou cenu pouze 

diplomaticky vyjednávat, Francie zvažovala jak leteckou, tak pozemní invazi. 
76 Eichler, s. 133. 
77 Hlavní úkolem mise je dohlížet na dodržování míru a bezpečnosti a stabilizace situace na území Kosova. 
78  Operace SFOR II - Joint Forge. www.natoaktual.cz [online]. Copyright © [cit. 02.07.2020]. Dostupné 

z: https://www.natoaktual.cz/zpravy/Imise_sforii. 
79 DUIGNAN, P. NATO: Its the Past, Present, and future. Hoover Institution Press, Stanford University, Stanford, 

California, 2000, s. 59. 
80 ALLIN, D. H. NATO’s Balkan Interventions, Oxford University Press Inc., New York 2002, s. 12. 

https://www.natoaktual.cz/zpravy/Imise_sforii
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Cooperation Council). Ačkoliv bylo toto fórum relativně efektivní, bezpečnostní situace ve 

světě, potažmo zesilující konflikty v Jugoslávii, si vyžádaly hlubší spolupráci, která by se 

neomezovala pouze na vedení dialogu, ale zahájila by intenzivnější spolupráci mezi členskými 

státy, státy bývalého Sovětského bloku a neutrálními státy. V roce 1994 vznikl program pro 

mír, který hrál během mise IFOR v Bosně a Hercegovině značnou roli.81 Své jednotky poskytlo 

12 nečlenských zemí (některé zdroje uvádí 14)82 NATO skrze program PfP. 

Z hlediska posílení taktické a strategické interoperability se Aliance rozhodla založit 

program Iniciativy obranných schopností (Defence Capabilities Initiative – DCI). Tento 

program měl podnítit zájem členských států o nutnou vojenskou transformaci, což se v praxi 

nakonec nepotvrdilo. O rozdílech ve schopnostech jednotlivých členských (i nečlenských) států 

se dále pojednává v následující kapitole.83 

 

4.4. Mezera ve schopnostech  

Problematika Capability gap (mezera ve schopnostech) se v celosvětovém měřítku 

neobjevila v 90. letech z ničeho nic, nicméně právě jugoslávské války do značné míry 

poukázaly na nedostatečnost nasazení evropských vojenských ozbrojených sil do konfliktu.  Jak 

NATO, tak i tehdejší Evropské společenství se snažily od konce druhé světové války zajistit 

stabilitu v Evropě, nicméně různým způsobem. Aliance se soustřeďovala na integraci 

severoamerické a evropské armády za účelem obrany proti SSSR, ES se zaměřovalo na 

integraci politickou a ekonomickou.84  

Aliance kladla v průběhu 90. let v souvislosti transformace vojenských sil důraz na snížení 

počtu těžké techniky, vytvoření menších pružnějších sil, které by byly nasazovány v evropském 

prostředí k podpoře humanitárních akcí, operací na podporu míru a operací na vynucení míru.85 

Více než kdy dříve začala hrát velkou roli mnohonárodní vojenská spolupráce. 86  V rámci 

transformace vojenských struktur se zaměřovala na vytvoření mnohonárodních sil, které by 

byly mobilní a flexibilní. Výrazné posílení evropské bezpečnosti se započalo v roce 1994, kdy 

 
81 Tamtéž, s. 59. 
82 Dle oficiální příručky NATO to byly nečlenské země: Albánie, Bulharsko, Česká republika, Estonsko, Finsko, 

Litva, Lotyšsko, Maďarsko, Polsko, Rakousko, Rumunsko, Rusko, Švédsko a Ukrajina. 
83  KŘÍŽ, Zdeněk. Adaptace Severoatlantické aliance na nové mezinárodní bezpečnostní prostředí: aplikace 

přístupů konceptu kooperativní bezpečnosti. Brno: Masarykova univerzita, Mezinárodní politologický ústav, 2006, 

s. 165. 
84 NATO-INT. Handbook [online]. NATO, © 2006 NATO - Homepage [online]. Copyright © [cit. 19.07.2020]. 

Dostupné z: https://www.nato.int/docu/handbook/2006/hb-en-2006.pdf. 
85 Tamtéž, s. 163. 
86 NATOAKTUAL.CZ. Mnohonárodní síly NATO. www.natoaktual.cz [online]. Copyright © [cit. 09.07.2020]. 

Dostupné z: https://www.natoaktual.cz/zpravy/Imnohonarodnisily. 
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vznikl koncept Společných smíšených úkolových skupin (Combined Joint Task Force – CJTF). 

Úkolem velitelství této americké reformy bylo umožnit evropským členům NATO účastnit se 

vojenské operace bez účasti americké vlády). Tímto konceptem se mohla zlepšit schopnost 

provádění misí krizového managementu, spolupráce s nečlenskými státy, umožnění používání 

aliančních jednotek pro ZEU a také participaci nečlenských států na cvičeních. 87  Dalším 

důležitým útvarem byl Spojenecký sbor rychlé akce (Allied Rapid Reaction Corps – ARRC), 

jejíž jednotky rychlého nasazení (byly použity v rámci mise OSN v roce 1995 v Bosně a 

Hercegovině, ve kterém se mj. účastnily jednotky z Francie, Velké Británie a Nizozemska.88 

Ke konci 90. let v letech 1998-2000, byly v rámci francouzsko-německého projektu 

EUROCORPS použity stabilizační jednotky společných sil NATO a ZEU.89 

Evropští členové NATO adaptací svých armád za americkými spojenci zaostali. Podle 

Kříže, se tato disproporce bude do budoucna zvětšovat. Za hlavní příčiny považuje rozdílné 

zaměření armád během studené války, rozdílnou výši vojenských výdajů a zejména pak 

rozdílné hodnotové orientace Spojených států a evropských společností.90 

Evropská kultura se také staví k použití ,,hard power‘‘ na rozdíl od té americké velmi 

rezervovaně. Na druhou stranu, nedá se říct, že by se evropští členové Aliance nesnažili své 

vojenské síly transformovat, uskutečnitelná je však jen ta politika, na které se alianční členové 

shodnou. Těžkost nalézt společný kompromis ve sporných otázkách uvnitř Aliance je také 

možná jedním z důvodů, proč výsledky adaptace nejsou odpovídající aktuálním potřebám. (viz 

předchozí kapitola). 

Jednou z příčin, které z dlouhodobého hlediska narušovaly transatlantickou vazbu, byla 

mezera mezi vojenskými výdaji evropských a amerických členských států NATO. Vojenské 

výdaje USA mají od samotného založení NATO vzrůstající tendenci, zatímco výdaje 

evropských států tendenci sestupnou. Neochota evropských států poskytnout tyto finanční 

zdroje se na počátku 90. let projevila tak, že výdaje evropských spojenců Aliance nepřesahovaly 

třetinu celkových výdajů. Americký rozpočet na obranu v této době převyšoval více než dvakrát 

výdaje druhé velmoci, Ruska. Výdaje Velké Británie, Francie a Německa se výdajům USA 

 
87  KŘÍŽ, Zdeněk. Adaptace Severoatlantické aliance na nové mezinárodní bezpečnostní prostředí: aplikace 

přístupů konceptu kooperativní bezpečnosti. Brno: Masarykova univerzita, Mezinárodní politologický ústav, 2006, 

s. 164. 
88  Resolution 998 (1995) /. United Nations Digital Library System [online]. Dostupné 

z: https://digitallibrary.un.org/record/181862. 
89FORMER YUGOSLAVIA. UNPROFOR. UNITED NATIONS PROTECTION FORCE. 1996. [online]. [cit. 

30.07.2020]. Dostupné z: https://peacekeeping.un.org/mission/past/unprof_p.htm. 
90  KŘÍŽ, Zdeněk. Adaptace Severoatlantické aliance na nové mezinárodní bezpečnostní prostředí: aplikace 

přístupů konceptu kooperativní bezpečnosti. Brno: Masarykova univerzita, Mezinárodní politologický ústav, 2006, 

s. 169-173. 
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přibližovaly cca z jedné pětiny. 91  V 90. letech zaznamenáváme mírný pokles v asymetrii 

výdajů amerických a evropských států, k tomu však došlo spíše z hlediska poklesu výdajů 

amerických států než vzrůstu výdajů evropských států NATO. K roku 1994 byly vojenské 

výdaje amerických států 286 366 mil dolarů a výše evropských států 167 756 mil dolarů92. 

Dalším parametrem, který poukázal na mezeru ve schopnostech, je technologická vyspělost 

amerických ozbrojených sil. Spojené státy si dlouhodobě udržují námořní a vzdušnou převahu, 

čehož také využily v zapojení námořních a leteckých jednotek během misí jak v konfliktu 

v Bosně a Hercegovině, tak i v Kosovu.93 V rámci kosovské mise Operace Spojenecká síla bylo 

90% vzdušných sil zajišťováno Spojenými státy. Po studené válce se také vojenská přítomnost 

amerických jednotek v Evropě rozšiřovala, a to také na území Kosova, s čímž se zvyšuje jednak 

jejich mobilita a také virtuální přítomnost založená na satelitním a elektronickém sledování. 

 

5. REFLEXE ASPEKTŮ VE STRATEGICKÉM KONCEPTU 

5.1. Strategický koncept z roku 199194 

5.1.1. Krizový management 

Článek 5 hovoří o tom, že hrozba monolitická a masivní, která byla hlavním zájmem 

Aliance po čtyřicet let, zmizela. Na druhou stranu se objevuje nejistota ohledně rizik budoucích, 

o kterých se dále hovoří v článcích 7-14. Taková rizika budou méně předvídatelná a méně 

vyzpytatelná. Pravděpodobnost agrese vůči území spojenců je nižší, naopak riziko pro 

bezpečnost Aliance se zvyšuje nestabilitou způsobenou ekonomickými, sociálními a 

politickými obtížemi. Zde jsou zahrnuta i etnická soupeření a územní spory. Tato rizika by pak 

neměla přímo ohrožovat členy Aliance, mohou však vést ke krizím nepříznivým pro evropskou 

stabilitu nebo k ozbrojeným konfliktům, které se dále přelejí do okolních evropských regionů 

a států včetně zemí NATO. V závěru této části konceptu je psáno, že Aliance nemění svůj účel 

ani bezpečnostní funkci, ale zdůrazňuje jejich platnost a zároveň konstatuje, že nové 

 
91 Tamtéž, s. 38. 
92  NATO - Homepage [online]. Defence expenditures of NATO countries. Dostupné 

z: https://www.nato.int/nato_static_fl2014/assets/pdf/pdf_2000_12/20100614_p00-

107e.pdf?fbclid=IwAR11LGAnOOXDOjjAhFFL1gkUqDxbfxew4nHLEVP43NjBePjiae-f1SmyOLY. 
93 PŘIKRYL, P. USA a evropská integrace. Nenápadný půvab americké hegemonie, s. 36. 
94  NATO - Official text: The Alliance's New Strategic Concept (1991), 07-Nov.-1991. NATO - 

Homepage [online]. Dostupné 

z: https://www.nato.int/cps/en/natohq/official_texts_23847.htm?fbclid=IwAR2VtxqS-

AemsNQDq8zrqZFLsQpec3JhLlcQxmUin2gwso94lrSjk721dxo. 
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bezpečnostní prostředí vybízí Alianci k zařazení strategie do širokého přístupu k bezpečnosti. 

Řízením krizí a předcházením konfliktů se věnují články 31-33. Podle těchto článků je úspěch 

Aliance v této oblasti mnohem více než kdy jindy závislý na preventivní diplomacii a úspěšném 

zvládání krizí. Důraz poté Aliance klade na pečlivě koordinovaný postup v řešení těchto krizí, 

a to zejména v jeho rané fázi. V článku 42 se Aliance přihlašuje k poskytutí svých vojenských 

sil aktivitám na udržení stability a rovnováhy v Evropě. Deklaruje, že má v plánu přejít od 

předsunuté obrany k redukované síle tam, kde to bude nutné. Naznačují, že by mohli poskytovat 

své zdroje pod mandátem OSN, a to i v místech, které zasahují do spolupráce s nečlenskými 

státy NATO. Aliance již v tomto konceptu vyjadřuje podporu operacím mimo území, a to pak 

zejména v rámci dialogu a spolupráce s organizacemi. Vyjádřila také ochotu poskytnout své 

vojenské jednotky, které by byly použity k celosvětové stabilitě a míru pro účely misí OSN. 

 

5.1.2. Spolupráce s mezinárodními organizacemi 

Změna bezpečnostního prostředí přinesla novou vlnu kooperace mezi mezinárodními 

organizacem, což během studené války bylo nemožné. Velký důraz byl kladen na spolupráci 

s KBSE, EU a ZEU. Aliance se adaptovala na nové podmínky zařazením své strategie do 

širokého přístupu k bezpečnosti, o čemž se píše ve článcích 23-33. Základem tohoto principu 

jsou tři vzájemně se doplňující prvky: dialog, spolupráce a udržování kolektivní obrany.  

Podle článků 21-22 mají mezinárodní organizace hrát důležitou roli v koordinaci 

společných zájmů členů Aliance. Dialog bude plně rozvíjen, aby pomáhal řešit krize a 

předcházet konfliktům (článek 33). V souvislosti s tímto článkem Aliance plně podpořila úlohu 

KBSE, ES, ZEU a OSN. Snaha členských států Aliance o přispění ke stabilitě v Evropě a to 

zejména skrze mezinárodní organizace je nadále obsažena v článku 18. 

 

5.1.3. Interoperabilita 

V článcích 1-6 Aliance oceňuje proces evropské integrace směřující k pluralistické 

demokracii. Rozvoj evropské obranné role se projevuje posilováním evropského pilíře v rámci 

Aliance, což poslouží k její účinnosti jako celku.  

Široký přístup k bezpečnosti (články 23-33) spočívá v tom, že se Aliance bude snažit snížit 

rizika konfliktů vyplývajících z nedorozumění, a naopak se bude snažit budovat důvěru mezi 

všemi evropskými státy. Schopnost efektivního dialogu mezi členy Aliance v euroatlantickém 

prostoru jako základ pro bezpečnost v Evropě je obsažena v článku 33. 
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Články 7-14 pojednávají o důležitosti koordinace mezi členskými státy Aliance. Článek 20 

poté upozorňuje na to, že se Aliance má stát transatlantickým fórem, které bude sloužit pro 

konzultace spojenců o všech otázkách a zároveň bude sloužit pro vhodnou koordinaci úsilí 

jejích členů v oblastech společného zájmu. 

Článek 37 se věnuje praktickým opatřením Aliance, díky kterým je umožněno využívání 

politické vojenské a zdrojové kolektivní obrany. Ujednání jsou založena na integrované 

vojenské struktuře, společném plánování sil, společném operační plánování, mnohonárodnostní 

formaci, rozmístění sil mimo domovské území, opatření pro řešení krizí, konzultaci, společných 

školeních či spolupráci v oblasti logistiky. 

Články 47 – 53 dále navazují na článek 37 a hovoří o schopnosti plnit tyto funkce. Vojenské 

síly NATO, které jsou rozčleněny do tří kategorií: síly rychlého nasazení, hlavní obranné síly, 

záložní síly, mají být efektivně využity a také se mají stát prostředkem ke vzájemné spolupráci. 

K tomu pomůže integrovaná vojenská struktura a mezinárodní síly. Nadnárodní evropské 

struktury budou dále rozvíjeny a budou vypracována opatření, která zajistí vzájemnou 

transparentnost a doplňkovost.  

 

5.1.4. Mezera ve schopnostech 

Článek 22 hovoří o významnosti vytvoření evropské identity v oblasti bezpečnosti. To se 

má uskutečnit společnou koordinací mezinárodních organizací. Tím se vytvoří větší 

připravenost Evropy převzít větší podíl odpovědnost za svou bezpečnost. V článku 36 je 

konstatováno, že se evropským členům daří přebírat větší odpovědnost za obranu Evropy a to 

v rámci rozvoje evropské bezpečnostní identity. 

 

5.2. Strategický koncept 199995 

5.2.1. Krizový management 

Aliance v novém strategickém konceptu z roku 1999 konstatuje, že  na základě společných 

demokratických hodnot, lidských práv a právního zákona nadále zajišťovala mírový řád 

v Evropě a hodlá v tomto úsilí pokračovat. Dále v článku 6 pokračuje a zdůrazňuje, že se 

 
95 NATO - Official text: The Alliance's Strategic Concept approved by the Heads of State and Government 

participating in the meeting of the North Atlantic Council in Washington D.C., 24-Apr.-1999. NATO - 

Homepage [online]. Dostupné z: https://www.nato.int/cps/en/natolive/official_texts_27433.htm. 

 

https://www.nato.int/cps/en/natolive/official_texts_27433.htm
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nebude omezovat pouze na obranu svých členů, ale bude přispívat k vytvoření stability a míru 

v celém evropském regionu. 

Krizový management je rozšířen o nový parametr: ,,Aliance musí být připravena případ od 

případu, na základě konsensu a v souladu s článkem 7 Washingtonské smlouvy přispívat 

k účinnému předcházení konfliktů a aktivně se zapojit do řešení krizí, včetně operací krizového 

managementu. 

V článcích 12-19 Aliance poukazuje na hlavní cíle, kterých bude nadále dosahovat. 

Považuje se za ústředního aktéra v posilování euroatlantické bezpečnosti a v souvislosti 

s aktivitami v Jugoslávii zdůrazňuje důležitost předcházení takovýmto konfliktům a řešení krizí 

mj. prostřednictvím operací na podporu míru. Článěk 20 navazuje na předchozí články a opět 

připomíná vysokou nestabilitu v euroatlantickém prostoru, který čelí hospodářským, sociálním 

a politickým potížím, náboženské nesnášenlivostí, etnickým a územním sporům. Zdůrazňuje 

nebezpečí přelití konfliktu do okolních zemí, včetně států NATO a ovlivnění jejich bezpečnosti. 

Články 31 a 32 s názvem ,,Prevence konfliktů a řešení krizí‘‘, pojednávají o tom, že se 

Aliance bude snažit předcházet konfliktům, nebo v případě krize bude přispívat k efektivnímu 

řízení krize, včetně operací mimo článek 5, a to v souladu s mezinárodním právem a ve 

spolupráci s organizacemi. Aliance se vrací do roku 1994, kdy dala příslib podporovat vlastními 

postupy operace pod vedením OSN nebo OBSE. V rámci krizového managementu je pak 

zdůrazněna také spolupráce s partnerskými státy a následná vhodná koordinace postupů při 

řešení krizí, s důrazem zasáhnutí v jeho rané fázi. 

K provádění operací reagující na krize mimo článek 5 se Aliance ve svém konceptu 

opakovaně vrací. Nejčastěji je to v souvislosti s vhodným nasazením vojenských sil (články 47-

50). Aliance také konstatuje, že může být kdykoliv přizvána v rámci bezpečnosti členů 

k provádění akcí mimo článek 5. Články 51-53 pojednávají o důležitosti postavení 

spojeneckých sil, což souvisí s připraveností, dostupností a rozmístěním k provádění operací 

mimo území spojenců. Velký význam je také v souvislosti s prováděním operací mimo území 

přikládán konceptu Společných smíšených úkolových skupin (CJFT) a Evropské obranné a 

bezpečnostní  identitě (ESDI). Další zmínka o operacích mimo území je v článcích 54-61, a to 

v rámci použití efektivní vojenské síly. 

 

5.2.2. Spolupráce s organizacemi  

Aliance zdůrazňuje ve článku 12 její zvyšující se politickou roli, která spočívá ve spolupráci 

a dialogu s mezinárodními organizacemi. Článek 14 navazuje a vyjmenovává organizace, které 
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přispěly ve spolupráci s Aliancí k euroatlantické bezpečnosti a stabilitě (OSN, OBSE, EU, 

ZEU). Zdůrazňuje pak významnost orgánu Rady OSN, které připisuje hlavní odpovědnost za 

udržování mezinárodního míru.  

OBSE Aliance označuje za organizaci aktivní v oblasti preventivní diplomacie, předcházení 

konfliktů, řízení krizového managementu a obnovy po skončení konfliktu. V souvislosti 

s Jugoslávií označuje Aliance spolupráci s OBSE za velmi blízkou. EU pak podle konceptu 

přijala důležitá rozhodnutí k posílení její bezpečnostní dimenze a do budoucna bude tato 

aktivita významná z hlediska spolupráce s evropskými spojenci.  

Společná zahraniční a bezpečnostní politika (na základě Amsterodamské smlouvy) je pak 

slučitelná s obrannou politikou washingtonské smlouvy. Důležitá opatření zahrnují začlenění 

petersberských úkolů ZEU do Smlouvy o EU. Aliance vyjadřuje velkou podporu evropské 

bezpečnostní a obranné identitě, což potvrdla na summitu v roce 1994 a poté 1996. 

 V článku 25 Aliance opět vyjadřuje odhodlanost nadále aplikovat širší přístup 

k bezpečnosti a spolupracovat s mezinárodními organizacemi (zejména OBSE a OSN) a přispět 

tak k vybudování bezpečného evropského prostoru. Základem je pak posílení úlohy NATO jako 

diskuzního fóra pro konzultaci mezi spojenci. O posílení spolupráce Aliance s EU a ZEU, a to 

skrze budování vyvážené transatlantické bezpečnosti ve smyslu srovnání odpovědnosti států 

v euroatlantickém prostoru, je psáno v článku 30. Zdůraznění spolupráce Aliance s vedením 

Rady bezpečnosti OSN nebo v rámci odpovědnosti OBSE, a to ve věci provádění operací mimo 

území v rámci krizového managementu, se pak nachází ve všech článcích týkajících se 

krizového managementu.  

 

5.2.3. Interoperabilita 

NATO konstatuje, že během 90. let prošlo vnitřní reformou za účelem zvýšení schopností 

přispívat k euroatlantickému míru a stabilitě. Mezi tyto reformy řadí novou strukturu velení – 

koncept Společných smíšených úkolových skupin (CJTF), vytvoření opatření rozmístění sil pro 

lepší koordinaci misí Aliance a zejména pak budování evropské bezpečnostní a obranné identity 

(ESDI) v rámci Aliance. 

Články 33-37 se věnují aktivnímu partnerství, spolupráci a dialogu. Vyzdvihuje zejména 

program Partnerství pro mír, který je hlavním nástrojem pro vytváření vazeb mezi Aliancí a 

jejími partnery a významně posiluje interoperabilitu mezi nimi. Konstatuje, že se Aliance 

snažila zvyšovat efektivitu PfP a díky programům spadajících pod PfP mohou spojenci pracovat 

na transparentnosti v plánování a připravovat se lépe na jakékoliv krize.  
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V článku 43 je popsáno, jakým způsobem dochází ke zlepšování interoperability spojenců.  

Klíčové jsou správně zvolené postupy, konzultace, integrovaná vojenská struktura a dohody 

o spolupráci. Dále pak kolektivní plánování sil, společné financování a operační plánování, 

nadnárodní formace, velitelství a uspořádání velení, integrovaný systém protivzdušné obrany, 

rovnováha rolí a odpovědnost spojenců. Pokračuje vhodným umístěním a rozmístěním sil mimo 

domovské území. V rámci krize logistika, posílení řízení, školení, společné kombinované 

doktríny a cvičení a oblast zbrojení.  

Článek 50 řadí interoperabilitu mezi klíčové oblasti konzultace a spolupráce. Dle článků 

51-53 musí Spojenecké síly být interoperabilní a musí mít vhodné technologie a doktríny. 

Vyžaduje se, aby byly schopné vojenského úspěchu v celé řadě komplexních společných a 

kombinovaných operací. Důraz opět na velitelství CJTF, rozvoj ESDI v rámci Aliance a 

schopnost provádět krizové operace mimo článek 5. V článcích 54-61 jsou charakterizovány 

konvenční síly. Podstatou je v rámci interoperability školení, mobilizace americké a evropské 

síly spojenců pro efektivní nasazení v rámci operací mimo území. Důležitost je také přiřčena 

integrované vojenské struktuře, a to pak zejména výměně informací, konzultacím a efektivní 

spolupráci. Klíčovým jsou pak logistické schopnosti při akcích pružné reakce a posílení 

mnohonárodnostní přítomnosti sil kdekoliv to bude nutné. 

 

5.2.4. Mezera ve schopnostech  

Článek 30 konstatuje, že skrze Alianci budou sledovány společné bezpečnostní cíle a 

spolupráce bude nadále vyvážená. Evropští spojenci přijali rozhodnutí o převzetí větší 

odpovědnosti v oblasti bezpečnosti a obrany. 

Článek 41 a 42  pojednává o důležitosti připravenosti vojenských kapacit, včetně operací 

mimo článek 5. Dosažení těchto cílů pak závisí na spravedlivém rozdělení rolí a odpovědností.  

Hovoří o významnosti výskytu amrických vojenských sil v Evropě a vyzvedává, že také 

evropští spojenci poskytují podstatné příspěvky, které budou nadále zvyšovat v rámci zlepšení 

společné obrany a mezinárodního míru pomocí nadnárodních formací.  

 

5.3. Shrnutí vlivu událostí v Jugoslávii na vývoj strategie 

Války v Jugoslávii poukázaly na mnohem větší potřebu řešit a provádět operace krizového 

managementu. Ačkoliv Aliance ve svém strategickém konceptu z roku 1991 zvažovala 

provádění operací mimo své území, nestaly se klíčovou náplní tohoto dokumentu. Lze pak 
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souhlasit se Zdeňkěm Křížem, který nadále upozorňuje na to, že v době formování římské 

strategie nebyly stanoveny přesnější směrnice pro provádění operací mimo území.96 Určitým 

posunem v chápání provádění operací mimo území byl rok 1992, kdy Rada NATO přislíbila 

větší podporu těmto misím pod udělením mandátu OSN nebo KBSE. V principu římského 

strategického konceptu podléhaly mise krizového managementu v rámci kolektivní obrany. 

V první polovině 90. let se aktivita Aliance odvíjela v rámci krizového managementu 

zejména od rozhodnutí OSN. Naplňovala její mandát, který se nejednou ukázal jako neefektivní 

a bylo jej nutné rozšiřovat, k čemuž docházelo až dodatečně. Tato skutečnost dala možná za 

důsledek snahu vyhnout se v budoucnu podobné zkušenosti, a tak docházelo do roku 1999, kdy 

byla přijatá nová koncepce, k jejímu posunu v pojetí operací mimo území. Mise IFOR a SFOR 

v Bosně a Hercegovině a KFOR v Kosovu určily novou podobu Aliance v oblasti řešení krizí  

a poukázaly zejména na to, že je Aliance schopna se rozhodovat unilaterárně. Jak intervence 

v Bosně a Hercegovině tak i v Kosovu sledovaly stejný cíl, zachování bezpečnosti 

v euroatlantickém prostoru, způsob zapojení se lišil a to hned ze dvou různých aspektů. Prvním 

bylo to, že Aliance přešla z taktiky udržování míru k vytváření míru. Druhý aspekt spočívá 

v tom, že operace v Kosovu neproběhla pod mandátem OSN (jak původně ustanovila ve 

strategickém konceptu 1991) a tím se ocitla v rozporu s mezinárodním právem, ačkoliv se tento 

předpoklad souladu s mezinárodním právem poté vyskytuje v článcích 31 a 32 strategického 

konceptu z roku 1999.  

Ačkoliv se Aliance tímto výrazně odchýlila od svého ustanovení, k intervenci v Kosovu se 

ve své strategii nevrací a ani nepodává žádné bližší vysvětlení. Na pozadí však došlo k debatám 

mezi členskými státy, kdy zejména Řecko, Itálie, Německo a Francie požadovaly, aby NATO 

důrazně deklarovalo použití síly pouze v případě udělení mandátu OSN. Tento způsob rétoriky 

Spojenými státy přijat nebyl, nicméně se ve strategii odvolávají na primární odpovědnost 

v oblasti bezpečnosti, kterou má Rada OSN. Takovouto rétorikou se dostává Aliance do výhody 

ve smyslu rozdílné interpretace textu. Událost v Kosovu ukázala, že bude mít Aliancie snahu 

najít konsenzus mezi členskými státy. Je otázkou, kterým směrem se bude Aliance ubírat 

ačkoliv není případ Kosova brán jako precedens a zároveň jednotné shody mezi americkými a 

evropskými státy nebylo nalezeno.97 

 
96 KŘÍŽ, Zdeněk. Adaptace Severoatlantické aliance na nové mezinárodní bezpečnostní prostředí: aplikace 

přístupů konceptu kooperativní bezpečnosti. Brno: Masarykova univerzita, Mezinárodní politologický ústav, 

2006, s. 25. 
97 Tamtéž, s. 27-29. 
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Oblast krizového managementu ve strategickém konceptu z roku 1999 je ve srovnání 

s římským konceptem daleko rozsáhlejší a prokompovanější a je patrné, že  je provádění 

vojenských operací mimo území přikládán daleko větší důraz, než tomu bylo na počátku 90. 

let. Je obsažen jak v článcích týkajících se vyloženě krizového managementu, tak také 

v hlavních cílích strategie (články 12-19), poskytnutí vojenské podpory (články 47-50), 

mobilitě a připravenosti aliančních jednotek (čláky 51-53) a dále. 

Ačkoliv se mnozí odborníci shodují na tom, že je strategická koncepce z roku 1999 revizí 

a prodlouženou verzí koncepce 1991, bezpečnostní prostředí se během 90. let stalo čitelnější (i 

když ne méně náročné), než tomu bylo na přelomu 80. a 90. let, kdy se formovala římská 

strategie.  V římské strategie je navíc často zvažováno bedlivé střežení vývoje strategie, kdy 

bude s ohledem na vyvíjející se události kdykoliv nezbytné provedení dalších úprav. Celkové 

lazení konceptu tak působí velmi opatrně a rozvážně. 

Významnou oblastí obou strategií je spolupráce s mezinárodními organizacemi. Na základě 

reakce na bezpečnostní prostředí rozšířila už v koncepci z roku 1991 bezpečnostní otázky o 

ekonocmiký, sociální a ekologická rozměr a zdůraznila důležitost širokého přístupu 

k bezpečnosti, který se stal základním rysem této koncepce. Aliance  podporuje rozvoj ESDI a 

opakovaně podporuje v obou koncepcích organizace OBSE. 

Oblast interoperability mezi státy, které se zapojily do válek v Jugoslávii, je z hlediska 

efektivity velmi podstatná a její úspěch závisí na mnoha faktorech. Aliance římskou strategií 

vykročila vstříc spolupráci se spojenci i nečlenskými státy skrze široký přístup k bezpečnosti, 

který si zakládal na dialogu a efektivní spolupráci. Sama Aliance měla ambici stát se 

transparentním diskuzním fórem, které by sloužilo ke koordinaci spolupráce. Vytvořila také 

fórum Partnerství pro mír, které bylo během jugoslávských válek aktivně využíváno. Pro svou 

vojenskou povahu dokázala velmi rychle reagovat transformací vojenských sil z těžké techniky 

k vytvoření mobilních sil schopných pružné reakce. Strategický koncept z roku 1999 také klade 

silný důraz na interoperabilitu a kooperaci spojenců a ve velké míře se podobá vyjádřením 

z předchozího konceptu. Důraz byl zejména kladen na logistiku sil, mobilitu, koordinaci skrze 

CJTF a rozvoj ESDI. Schopnost koordinace všech zapojených stran do konfliktu však 

poukázala na to, že bude potřeba vynaložit ještě důkladnější operační schopnosti. Kříž 

vyzvedává s odkazem na článek 53 strategické koncepce 1999 zejména schopnost účinného 

zásahu, schopnost rozvinutí a mobility, odolnost sil a infrastruktury, udržitelnost včetně 

logistiky a rotace.98 

 
98 Tamtéž. 
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Důležitým poznatkem, na který válka v Jugoslávii poukázala, byla vojenská zaostalost 

evropských států za USA. Z obou strategických konceptů se dozvídáme, že se evropským 

spojenců daří přebírat větší zodpovědnost za bezpečnost v Evropě, že mají snahu podílet se na 

ještě větší odpovědnosti v otázce obrany Evropy a také poskytují příspěvky, které plánují 

navyšovat. Jakékoliv bližší směrnice, které by se věnovaly snahám o snížení této mezery ve 

schopnostech amerických a evropských států v obou strategických konceptech zcela chybí. 

 

6. Závěr  

Severoatlantická Aliance sehrála při operacích během války v Jugoslávii významnou roli. 

Celá 90. léta se vyznačovala tím, že se velmi dynamicky proměnilo bezpečnostní prostředí, na 

které musela Aliance reagovat nejen v praxi, ale také adaptací své strategie. Ta si prošla od roku 

1991 do roku 1999 výraznými změnami. Tato bakalářská práce si předložila za cíl vysledovat, 

jak se projevila zkušenost během války v Jugoslávii do strategie NATO a jak byla Aliance 

schopná tyto změny nadále reflektovat ve své koncepci. Práce se vymezila na čtyři oblasti, které 

považuje na základě stanovených strategických cílů Aliance za podstatné. 

Prvním aspektem byly operace mimo článek 5 v rámci krizového managementu. 

Angažovanost Severoatlantické Aliance v implementační misi IFOR a stabilizační misi SFOR 

v Bosně a Hercegovině, válka v Kosovu a následná stabilizační mise KFOR se staly stěžejními 

aktivitami, které výrazně zasáhly do vývoje strategického trendu NATO. Významným 

momentem bylo první vojenské angažmá pod správou Aliance, kdy došlo k sestřelení čtyř 

válečných letadel, která porušila bezletovou zónu v Bosně a Hercegovině. Dále Aliance na 

stejném území podporovala skrze misi IFOR mírový proces, chránila bezpečnostní oblasti 

označené organizací OSN a zabraňovala přelití konfliktů do sousedních zemí. Získala díky 

těmto operacím představu o způsobu provádění misí krizového managementu a strategický 

koncept 1999 tak obohatila o směrnice a zahájila reorganizaci postupů k jejich úspěšnému 

provádění. 

Druhým sledovaným aspektem byla spolupráce s mezinárodními organizacemi. Mise IFOR 

se stala první pozemní operací NATO a zároveň prvním nasazením v operaci mimo vlastní 

území. Stala se významnou a také úspěšnou z hlediska spolupráce se zeměmi skrze program 

Partnerství pro mír a dalšími nečlenskými státy. V rovině spolupráce s mezinárodními 

organizacemi Aliance započala skrze mise krizového managementu užší kooperaci zejména 

s OSN a také opakovaně vyjádřila podporu OBSE.  
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Interoperabilita byla třetím zkoumaným aspektem této práce. Aliance vytvářela již od 

formování první strategické koncepce rozshálé koordinační plány, logistiku ve spolupráci a 

budovala konzultační fóra pro zlepšení interoperability jak uvnitř Aliance, tak také 

s nečlenskými státy NATO. Ačkoliv se tento bod stal pro NATO podstatný a věnuje mu v obou 

konceptech značný prostor, jugoslávské války poukázaly na značnou mezeru v této oblasti. Lze 

se domnívat, že pro velké množství členů a také ne vždy úplně shodné zájmy jsou vyjednávání 

společného konsenzu velmi náročná. Aliance ukázala, že je však schopna i ne pro jednotný 

konsensus prosadit své rozhodnutí. 

 V případě čtvrtého zkoumaného aspektu, mezery ve schopnostech, dospěla práce 

k závěru, že dominantní vliv mají Spojené státy. Schopnost a ochota amerických a evropských 

států se ukázala jako značně rozdílná. Značným důvodem může být rozdílný pohled americké 

a evropské kultury na použití vojenské síly v souvislosti s vytvářením bezpečnostního 

prostředí. Aliance se v koncepcích o této problematice téměř nevyjadřuje. Náznak mezery ve 

schopnostech amerických a evropských států je naznačen pouze v rozhodnutí Spojených států 

podporovat evropskou integraci a také v prohlášeních o uvědomělé snaze evropských států 

k větší podpoře bezpečnosti evropského regionu. 

Intervence během konfliktů v Bosně a Hercegovině a také v Kosovu tak definovaly kritéria 

provádění společných operací nad rámec tradiční kolektivní smlouvy. Zároveň tyto dynamické 

změny v bezpečnostním prostředí poukázaly na to, že pokud má Aliance nadále reflektovat 

aktuální podmínky ve světě, nemůže se již zaměřovat pouze na kolektivní obranu. 

Severoatlantická Aliance během těchto aktivit dokázala, že je schopná přebírat za dění 

v operacích mimo území větší zodpovědnost, a dělat unilaterární rozhodnutí. Aliance se na nové 

bezpečnostní prostředí přízpůsobila tím, že revidovala svou strategickou koncepci v souladu 

s aktuálními probíhajícími podmínkámi v euroatlantickém prostoru. Zároveň je patrné, že 

vývoj této strategie rokem 1999 neskončil, ale nadále pokračoval. 

 Z uplynulých zkušeností lze částečně vysledovat ubírající se trend ve vývoji strategie. 

Zároveň nelze brát rozhodnutí provést vojenskou intervenci v Kosovu bez udělení mandátu 

jako precedens. 
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Summary  

 The barchelor thesis ,,Transformation strategy NATO in the Yugoslav context in 90 

years“ pointed out that Yugoslav war had a great influence on changing the strategy. If NATO 

wanted to continue reflecting on what is really happening in its strategic concept, it had to move 

from the collective defense of its members to active involvement in mission out of Article 5. 

Operations in Yugoslavia have highlighted other aspects that are a key subject of work. 

According to the term strategy as was characterize in the beginging part and in context with 

interventions in Yugoslaw wars this theses noticed four main aspects.  

 First was implementation operations out of area. Second was cooperation with 

international organisations (especially OSN, OBSE and ZEU). The third the ability to find a 

consensus achieving common decision. Tne last one the issue of the capability gap between 

American and European states. 
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