
 

 

 

 

 

UNIVERZITA KARLOVA  

FAKULTA SOCIÁLNÍCH VĚD 

Institut Politologických studií 

Katedra Politologie 

 

 

 

 

 

Bakalářská práce  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

2020                       Kateřina Rohanová 



 

 

 

 

UNIVERZITA KARLOVA 

FAKULTA SOCIÁLNÍCH VĚD 

Institut Politologických studií 

Katedra Politologie 

 

 

 

 

 

 
 

Vývoj politických stran v Bosně a Hercegovině  

a jejich napojení na etnické skupiny  
 
  

 

 

Bakalářská práce 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Autor práce: Kateřina Rohanová 

Studijní program: Politologie a veřejná politika  

Vedoucí práce: doc. Michel Perottino, Ph.D. 

Rok obhajoby: 2020 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prohlášení 

 
1. Prohlašuji, že jsem předkládanou práci zpracovala samostatně a použila jen uvedené 

prameny a literaturu.  

2. Prohlašuji, že práce nebyla využita k získání jiného titulu. 

3. Souhlasím s tím, aby práce byla zpřístupněna pro studijní a výzkumné účely.  

 

 

 V Praze dne 19.7. 2020 Kateřina Rohanová  

 
  



 

 

 

Bibliografický záznam 

 

ROHANOVÁ, Kateřina. Vývoj politických stran v Bosně a Hercegovině a jejich napojení 

na etnické skupiny. Praha, 2020. 18 s. Bakalářská práce (Bc). Univerzita Karlova, Fakulta 

sociálních věd, Institut Politologie, Katedra Politologie. Vedoucí bakalářské práce doc. 

Michel Perottino, Ph.D.  

 

 

Rozsah práce: 17 525 

 



 

 

 

Anotace 

Tato bakalářská práce se zabývá etnickými stranami působícími v Bosně a Hercegovině. 

Sleduje historický vývoj Bosny a Hercegoviny, právní ustanovení a vývoj stran po 

vytvoření státu Daytonskou mírovou dohodou. Etnicita je pro Bosnu a Hercegovinu 

zásadním tématem, protože se stát skládá ze tří etnik, které představují tři konstitutivní 

národy. Cílem práce je především popsat etnické strany a poukázat na jejich základ 

v historickém kontextu. Součástí práce bude analýza etnických stran podle teorie Kanchan 

Chandry o etnických stranách. Na základě dvou klasifikací podle explicitních apelů a 

etnické arény soutěže popíši etnické strany a jejich vývoj. Jako zdroj dat mi budou sloužit 

především závěrečné zprávy o volbách, které vypracovává Organizace pro Bezpečnost a 

Kooperaci v Evropě, tato organizace byla i klíčovým aktérem v pořádání několika prvních 

voleb v Bosně a Hercegovině. Dále se bude analýza opírat o mediální články časopisu 

BalkanInsigt a také o další vědecké články.  

 

 

Annotation 

This bachelor thesis deals with ethnic parties operating in Bosnia and Herzegovina. It 

monitors the historical development of Bosnia and Herzegovina, legal provisions and the 

development of the parties sine the creation of the state by the Dayton Peace Agreement. 

Ethnicity is a key issue for Bosnia and Herzegovina, as the state is made up of three ethnic 

groups representing three constitutive nations. The aim of the thesis is to describe ethnic 

parties and point out their basis in the historical context. Part of the thesis will be the 

analysis of ethnic parties according to Kanchan Chandra’s theory of ethnic parties. Based 

on two classifications according to explicit appeals and the ethnic arena of the competition, 

ethnic parties and their development are described. The source of data is mainly the final 

reports on the elections prepared by the Organization for Security and Co-operation in 

Europe, which was also a key player in holding the first few elections in Bosnia and 

Herzegovina. Furthermore, the analysis is going to be based on media articles from the 

journal BalkanInsight and also on other scientific articles. 
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Úvod 

 

Od 29. února do 1. března roku 1992 se v Bosně a Hercegovině (dále jen BaH) 

konalo referendum o samostatnosti. Pro odpojení od Jugoslávie se vyjádřilo 63,4 % osob 

(L. Hladký, 1996, str.147). I po třiceti letech od rozpadu Socialistické federativní republiky 

Jugoslávie jsou země Balkánu stále velice nestabilní a územní i etnické otázky jsou zde 

politicky významným tématem. Mezi českými akademickými pracemi je téma politických 

stran v BaH ojedinělé většina akademiků se běžně zabývá spíše etnickými čistkami, či 

vývojem politického systému. V zahraničí je celý bosenský případ rozebíranější ale 

nejedná se o výrazně atraktivní téma. A proto jsem si téma vybrala, abych poukázala na 

etnickou otázku politických stran a pokusila se přinést informace o jejich vývoji a 

propojení s etnickými skupinami na českou akademickou půdu. Českým předním 

odborníkem na BaH je Ladislav Hladký, ve svých dílech se věnuje rozpadu Jugoslávie, 

vzniku jednotlivých samostatných států a v několika dalších publikacích se věnuje pouze 

historii. Mezi další české akademiky, kteří se zabývají BaH patří Vít Hloušek a Jakub 

Šedo. Mezi zahraniční odborníky patří například norský akademik Tone R. Bringa, který 

se zabývá především problematikou národní identity v BaH, Victor Bojkov, John Husley a 

další. Také budu citovat autory, kteří působí v BaH Saša Gavrić, Damir Banović a Marina 

Barreiro. 

 Práce si dává za cíl analyzovat politické strany od rozpadu Jugoslávie. V prvé řadě 

nastíním historický vývoj etnik na území dnešní BaH, který je nezbytně nutný k pochopení 

vývoje etnických skupin a jejich vztahů, které formují současnou bosenskou společnost. 

Definuji právní rámec, který udává ústava BaH v ohledu na politické strany. Představím 

přední politické strany BaH, které patří mezi klíčové aktéry politického systému BaH. Na 

základě teoretického článku politoložky Kanchan Chandra budu klasifikovat strany do 

stanovených kategorií. Dále analyzuji ideologické odlišnosti mezi etnicky rozdělenými 

stranami a zdůrazním jejich společné znaky.  

BaH je výjimečná tím, že složení populace je oproti jiným homogenním zemím 

velice diverzifikované. Žije zde více etnik v jednom státním uskupení, mezi hlavní tři patří: 

Bosňáci (52,9 % populace) Srbové (30,8 % populace) a Chorvati (14,6 % populace). (CIA, 

2019) Označením Bosňáci se myslí lidé, kteří během sčítání lidu zaškrtli příslušnost 

k národnosti bosenské. Dříve by se tato kategorie nazývala „Muslimové“. Nejasnost 
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označení „Muslim“ (důležité si povšimnout psané s velkým „M“) byla v původní 

Jugoslávii vyjasněna způsobem, že ve spisovné srbo-chorvatštině představovalo slovo 

„Muslim“ národnost občana, používalo se jako kategorie při sčítání lidu atd. Zatímco 

muslim s malým „m“ označovalo příslušníka islámské víry. Přičemž příslušnost 

k Muslimské národnosti nebyla podmíněna islámskou vírou. Zároveň v BaH se náboženská 

identita překrývá s národnostní nebo etnickou identitou všech tří skupin, Muslimové 

vyznávají sunnitský islám, Chorvaté římský katolicismu a Srbové pravoslaví. Jejich 

příslušnost k náboženství není založena čistě jen na víře ale také na kulturní identitě národa 

a tradici. Východní země jsou jakýmsi specifikem v ohledu na etnicky náboženskou 

identitu. (Bringa, 1993, str. 81) V různých oblastech BaH jsou dokonce označení katolík 

(katolik) a pravoslavný (pravoslav) užívány místo národnostních označení Chorvat a Srb. 

Oficiální termín Muslim v souladu s místním jazykem dnes odráží překrývání mezi 

náboženstvím a kolektivní kulturní identitou. (Bringa, 1993, str. 82) 

Každá etnická skupina formuluje své politické zájmy, které je třeba reprezentovat. 

Na základě odlišných preferencí každé ze skupin, vznikají etnické strany. Mimo etnické 

strany jsou v BaH i multi-etnické strany (např. SDP – Socijaldemokratska partija Bosne i 

Hercegovine, Savez reformskih snaga a Liberalna stranka), v této práci se budu zabývat 

etnickými stranami. Většina existujících definic se shodne na tom, že etnická strana musí 

prosazovat zájmy nějaké etnické skupiny. Kanchan Chandra ji definuje jako stranu, která 

prosazuje konkrétní zájmy jedné etnické kategorie, nebo souboru kategorií. Uvádí tři 

klíčové aspekty etnické strany: specifičnost (particularity), centrálnost (centrality) a 

dočasnost (temporality). Specifičnost ve smyslu, že každá etnická strana musí vždy 

nějakou skupinu vylučovat ať už explicitně nebo implicitně. Centrálnost vylučuje strany, 

pro které jsou požadavky etnické kategorie okrajové. Preference etnické kategorie 

představují pro etnickou stranu vždy centrum zájmu. Etnické skupiny se mohou během let 

měnit, tudíž strana může být etnická jen dočasně. (Chandra, 2011, str. 155) 

V práci zodpovím tyto výzkumné otázky: Jak jsou politické strany napojeny na etnické 

skupiny? 

1. Jaké strany můžeme klasifikovat jako etnické? 

2. Sledují etnické strany alespoň jeden společný zájem? 

3. Jak ovlivňuje aréna soutěže chování stran? 

4. Existuje strana, která není etnicky vyhraněna a je úspěšná ve volbách? 

5. Jaký je vývoj politického systému? 
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Data Budu čerpat především z dostupné literatury. K popisu etnických skupin jsem 

zvolila především tituly od již zmíněného Ladislava Hladkého, zaměřuje se na 

problematiku BaH a velice konkrétně popisuje její vývoj ve svých publikacích. Popis 

historie ještě podložím známými tituly, které se zabývají vývojem východní Evropy či 

Rakouska-Uherska (dále jen RU) jako celku, mezi ně patří: Východ: Vznik, vývoj a rozpad 

sovětského bloku 1944-1989 od Jiřího Vykoukala, Bohuslava Litery a Miroslava 

Tejchmana, Mezi Vídní a Cařihradem: Utváření balkánských národů od Jana Rychlíka a 

kolektivu. Politický systém vylíčím na základě Ústavy Bosny a Hercegoviny a také budu 

čerpat z dvou anglických titulu: State building and international intervention in Bosna od 

Roberto Belloni a Bosnia after Dayton: Nationalist Partition and International Intervention 

od Sumantra Bose. 

V Praktické části budu na základě klasifikace Kanchan Chandra analyzovat politické 

strany. Analýzu povedu metodou diskurzivní, mým cílem bude pochopit význam etnických 

stran pro BaH. Pro analýzu budou klíčové politické projevy stran, volební výsledky a 

mediální komunikace politických stran. Vzhledem k určitým nedostatkům ohledně 

neznalosti bosenštiny budu nucena čerpat především z anglických zdrojů, které v ohledu na 

programová prohlášení jsou značně omezené budu se tedy soustředit na finální zprávy o 

volbách od Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě (OSCE).
1
 Tato organizace 

vznikla v roce 1995 a zabývá se bezpečností a spoluprací v Evropě. V BaH zaštiťovala 

volby do roku 2002, kdy již tuto odpovědnost převzala zřízená komise v BaH Z teorie 

nabízené Chandrou jsem si vybrala dva typy klasifikací, které budu aplikovat na BaH. 

První je klasifikace podle explicitního apelu a druhou je aréna etnické soutěže (více níže). 

Teorie je velice komplexní a běžně se aplikuje spíš v jiných zemích např. Indie či Afrika, 

kde se jedná o etnické strany, které si stojí v přímém konfliktu a jsou připraveny jít do 

ozbrojeného konfliktu.  

BaH je velice výjimečný případ, protože etnika jsou ve velice zvláštním vztahu, během 

století byly rozděleny mezi různé mocnosti, byly přesvědčovány o jednotné národní 

identitě a pak zase o úplně odlišné. Abych mohla vůbec analyzovat stav v zemi dnes, je 

nevyhnutelné se nejprve věnovat kulturně historickému vývoji, který formoval tři 

konstitutivní národy, které po válce podepsali mírovou dohodou a dali se do vytváření 

státního celku. Národy po vláce podepsali Daytonskou mírovou dohodu a očekávala se od 

                                                 
1
 https://www.osce.org 
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nich spolupráce a budování ústavního státu. Zároveň jsou stále pod drobnohledem 

evropských institucí a usilují o vstup do EU. Nedá se tedy od nich předpokládat, že si 

budou navzájem vyhrožovat ozbrojeným konfliktem, nebo že budou prohlášení tohoto typu 

říkat „naplno“, jak Chandra předpokládá na příkladech Indie či Afriky.   

 

 

1. Vznik a vývoj etnických skupin 

 

BaH po staletí představovala jakousi pomyslnou hranici mezi mocnostmi. Byla 

územím, na kterém se mísili národnosti, etnika, náboženství a kultury. Proto je dnes těžké 

určit, zda BaH představuje jeden národ skládající se z více etnických skupin, nebo jestli je 

to výplod násilného spojení mírovou smlouvou odlišných etnik pod jeden stát za účelem 

vytvořit společný národ. Tyto pojmy jsou často snadno zaměnitelné a bez přesné definice 

nebude mé sdělení jasné. Za účelem nezkreslit význam jinými výklady je třeba si pojmy 

jasně definovat. 

Na pojem národ lze nahlížet z mnoha pohledů, pro mé potřeby budu nahlížet z 

pohledu politického a státotvorného. Podle Jana Rychlíka vzniká národ: „způsobem, že 

etnický různorodé obyvatelstvo na území podřízeném jedné státní moci získává vědomí 

příslušnosti k jednomu celku. Tento proces může být spontánní nebo násilný, tj. buď 

vědomí společné příslušnosti vzniká samovolně následkem dlouhodobého spolužití, nebo 

jsou prostě slabší skupiny „přetopeny“ skupinami silnějšími.“ (Rychlík, 1995, str. 209) A 

jeho podstatou je, že „v politickém národě mají všichni občané jakožto individua stejná 

práva a stejné povinnosti.“ (Rychlík, 1995, str. 210) Pokud tedy nahlížíme na etnikum 

jako atribut národa, potom je zřejmé, že pojmy nemůžou být definovány jako úplně 

odlišné, v určitých mezích se mohou prolínat ovšem významným rozdílem etnika je, :„že 

příslušnost k němu si člověk uvědomuje jen na základě vědomí odlišnosti od jiných lidí. 

Toto vědomí odlišnosti může být sice definovatelné např. právě na základě jazyka (Češi-

Němci) nebo náboženství (Srbové-Chorvati), avšak může nastat i situace, kdy rozlišovací 

znaky nelze vůbec stanovit a kdy pocit vznikl jen v důsledku dlouhodobé existence politické 

hranice (Rakušané-Němci).“ (Rychlík, 1995, str. 211) Také Smith považuje etnickou 

skupinu za fázi vývoje všech národů. (Bringa, 1993, str. 81 podle Smith, 1986) Eriksen 
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definuje etnicitu jako stagnující nacionalismus, který se může v budoucnu projevit jako 

nacionalismus. (Bringa, 1993, str. 81 podle Eriksen, 1991, str. 265) Podle Gladneyho je 

hlavním rozdílem mezi etnicitou a nacionalismem v jejich vztahu ke státu. Etnicita je 

spojena především se sebeurčením, zatímco národnost je určena na základě, rozhodnutí 

státu, do které skupiny patří. (Bringa, 1993, str. 81, podle Gladney, 1991)  

V BaH je důležité brát v potaz její historický vývoj a správně zasadit význam 

pojmů do jejich kontextu. Klíčová ve vývoji bosenského národa je rozlišit tyto označení 

„národ“ (narod nebo nacija v srbo-chorvatštině) a „národnost“ (nacionalnost). Oba tyto 

termíny jsou v západní literatuře překládány jako „etnické skupiny“. Ovšem mezi těmito 

pojmy je jistá hierarchie a nejbližší pojem významu etnické skupiny je narodnost. Podle 

Marxe je narodnost menší než narod, a nemá svou vlastní dělnickou třídu a existuje pouze 

ve vztahu k většímu národu. Ovšem narodnost může získat politické uznání jako narod, 

jako to bylo u Muslimů v BaH. V Jugoslávii byly tři hierarchizované kategorií, první byly 

jugoslávské národy (Jugoslovenski narodi), kterých bylo šest (Srbové, Chorvati, Slovinci, 

Makedonci, Černohorci a Muslimové). Každý s národním domovem se sídlem v jedné 

z republik s ústavním právem na stejné politické zastoupení, kdy BaH byla výjimkou a 

byla konstitutivní republikou a národním domovem tří národů. Druhou kategorií byli 

národnosti (narodnosti), kterým bylo povoleno jazykové a kulturní právo (oficiálně jich 

bylo uznáno deset). Třetí kategorií pak byli ostatní národnosti a etnické skupiny, jako Židé, 

Vlachové, Řekové atd., kteří sami sebe označovali za „Jugoslávce“. (Bringa, 1993, str. 85) 

Muslimové ale nebyli po celou dobu existence Jugoslávie národem. Od roku 1948 

měli možnost se označovat za „Muslimy nehlášené národnosti“ nebo Srby či Chorvaty. Od 

roku 1953 ti co se nechtěli identifikovat jako Srbové nebo Chorvati se hlásit k 

„Jugoslávské nehlášené národnosti“. 1961 se již mohli kategorizovat jako „Muslimové 

v etnickém významu“ (tím se myslím ve výše vysvětleném významu narodnosti). Konečně 

v roce 1971 byli prohlášeni za narod a při sčítání lidu měli vlastní kategorii „Muslim“. 

Mnoho Srbů a Chorvatů však bosenské Muslimy jako národ nikdy neuznali a považovali je 

pouze za Srby nebo Chorvaty hlásící se islámské víře. (Bringa, 1993, str. 86) 
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1.1. Vznik multietnické bosenské entity 

 

Zhruba v 6. – 7. stol. území Balkánského poloostrova obsadili slovanské kmeny, 

mezi ně patřily hlavně chorvatská a srbská plemena. Historické prameny nám nedovolují 

přesně určit hranice území, kterými sousedili dvě plemena, ale odhaduje se, že Chorvaty od 

Srbů dělily řeky Cetina, Neretva a Drina
2
, přičemž směrem na západ žili kmeny chorvatské 

a na východ ty srbské. Od původního obyvatelstva přejali nejen kulturu ale následně i 

křesťanskou víru. Proces tvorby státu byl na každé straně odlišný. Chorvaté již v 9. století 

vytvořili chorvatské království, které bylo později děleno na bánoviny, každá z nich byla 

pod správou konkrétního bána (třetí bánovinu tvořili právě některé části Bosny).
3
 

V srbském případě byl vývoj o něco pomalejší první faktický stát zde vznikl až mezi 11. a 

12. století. Prvním vzniklým státem byl stát v oblasti Dioklitie s názvem Zeta, druhý 

státem byla Raška, tyto státy se povedly na konci 12. století spojit do jednoho státního 

celku. (L. Hladký, 1996, str.13-14) 

První zmínka o Bosně se datuje do poloviny 10. století, jako první ji zaznamenal 

Konstantin Porfyrogenet ve svém spise.
4
 Během let Bosna vystřídala velké množství 

panovníku a byla připojena k různým celkům, byla součástí byzantské říše, chorvatského 

království, srbského království a následně i RU. Na konci 12. století se správcem Bosny 

stal bán Kulin, za jeho vlády se rozvinula relativně samostatná státní moc a Bosna zažívala 

značný rozvoj. Také se zde rozšířila sekta bogomilů (původem z Bulharska), postupně se 

vyvinula do Bosenské církve, kterou přijal i bán. Uhry a Řím ovšem tuto tendenci potlačili 

a zřídili zde „Latinské císařství“. Bosna se později stala definitivně podřízenou Uhrám a 

byla rozdělena na několik panství. Severovýchodní panství bylo předáno pod správu 

srbského krále Dragotina, naproti tomu západ získal chorvatský rod Šubiců. Jih se připojil 

vazalům rašského (srbského) krále, který zde na tzv. Humu začal šířit pravoslavnou víru. 

Později se území Bosny znovu sjednotila a rozšířila pod úřadem Bosenského bána Štěpána 

II. Kotromaniće (zároveň se znovu rozvinula Bosenská církev). (L. Hladký, 1996, str. 14-

18) „V době existence středověkého bosenského státu se mezi místním obyvatelstvem, 

                                                 
2
 Neretva i Drina se nacházejí na dnešním území BaH. 

3
 V roce 1102 se autonomní stav Chorvatského království změnil, protože jejím králem byl korunován 

uherský král Koloman. Stala se tak součástí Uherského království a chorvatský stát jako takový zanikl. 

(Hladký, 1996, str. 14) 
4
 „Porfyrogenetos zde píše o Bosně jako o malé oblasti (hoirion Bosona) se dvěma hrady (Katera a 

Desnek)… Podle Porfyrogeneta náležela tehdy Bosna k panství srbského knížete Čáslava, který vládl 

v Rašce.“ (Hladký, 1996, str. 14-15) 
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přestože patřilo k různým náboženským skupinám, mohlo přechodně rozvinout vědomí 

společné zemské příslušnosti – bosanstva (bosenství). V dobových pramenech byli 

obyvatelé Bosny nazývání Bošnjani (Bosňané) a takto je také vnímali lidé z okolních zemí.“ 

(L. Hladký, 1996, str. 19) 

 

 

1.2. Vývoj za nadvlády Osmanské říše  

 

Na konci 15. století Bosna i Hercegovina byla definitivně pod nadvládou Osmanské 

říše, území ležící na pomezí dvou soupeřících velmocí se přelilo pod nadvládu té druhé. 

Přes 400 let Bosna zůstala pod nadvládou Osmanské říše, která nenávratně změnila vývoj 

této oblasti. Již tak diferencované náboženství bylo ještě více poznamenáno a později se 

stalo podstatou pro rozlišování národností. Na vliv turecké nadvlády je běžně pohlíženo 

ze dvou stran, kdy jedni tvrdí, že k islámu lidé konvertovali dobrovolně a druzí, že se 

jednalo o násilnou islamizaci. Tyto závěry byly vyvráceny až po 2. sv. válce, kdy historici 

na základě dohledatelných pramenů doložili dění na území BaH po zabrání Osmanskou 

říší. Bosenská šlechta většinu své državy ztratila a byla nahrazena šlechtou z okolních 

balkánských zemí a etnickými Turky. Dobytá území se automaticky stala majetkem 

sultána, podmínkou propůjčení majetku byla islamizace. Na tomto systému 

„vojenskofeudální“ monarchie fungovala Osmanská říše po většinu její existence. Přechod 

obyvatel k islámu tedy nemůžeme označit za vynucený. (L. Hladký, 1996, str.25-27) 

Během 15. a 16. století došlo k výrazné etnické proměně obyvatelstva, opuštěné 

oblasti bylo třeba doplnit. Nejprve byl dosídlen východ Bosny především pravoslavným 

obyvatelstvem (především Srbové, Vlaši z Černé Hory a z Albánie). Pravoslaví v této 

oblasti posílilo i díky spolupráci s Osmanskou říši, kdy ji Srbové a Vlaši poskytovali 

vojenskou pomoc a hlídaly hranice, odměnou jim byla různá privilegia. Turci postupně 

rozšiřovali své území směrem ke Slavonii, tato území byla z většiny obsazována Srby a 

původní chorvatské obyvatelstvo uteklo. To způsobovalo upevnění pravoslavné církve 

v oblastech na území BaH. Na přelomu 15. a 16. století také docházelo k nejsilnější 

islamizaci BaH, jejímž výsledkem bylo ustavení samostatné osmanské provincie s názvem 

Bosenský pašalík, byl rozdělen na sedm sandžaků a hlavním městem se stala Banja Luka, 
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později pak Sarajevo. Silný přechod velké části obyvatelstva k islámu nebyl způsoben 

náboženský přesvědčením ale především za účelem úniku sociální a politické 

diskriminace. Křesťané sice oproti muslimům neměli vojenskou povinnost, ale byli nuceni 

odvádět zvláštní daně. Za vlády Osmanské říše došlo k významnému rozvoji, urbanizaci a 

stavby nových měst. Tato města byla složena především z mešit, mekteb a medres 

(muslimské základní a střední školy), tudíž občané, kteří konvertovali k islámu měli větší 

šanci na vzdělání, a tak i vyšší životní úrovni. Zároveň výrazně ubylo katolických klášterů, 

zatímco pravoslavných výrazně přibylo. (L. Hladký, 1996, str. 27-33) 

Po velké expanzi Osmanské říše přišel útlum a ke konci 17. století se Osmanská 

říše dala definitivně na ústup. BaH ovšem zůstala součástí Osmanské říše. Po tvrdé porážce 

Osmanské říše přišla Bosna o všechny slavonské oblasti, Liku, Klis a Hercegovinu. 

Hranice Bosny byli po porážce skoro stejné, jako je známe dnes. Křesťanští obyvatelé 

Bosny napomáhali povstání vůči Osmanské říši, po ustavení hranic tak uprchli do Slavonie 

a okolních oblastí, zatímco muslimští obyvatelé Uherska našli útočiště v Bosně. Islám 

v Bosně byl zakořeněn a nevratně rozšířen, bosenští muslimové považovali Turky za svého 

ručitele, a tak v následujících letech patřili mezi největší ochránce islámu a 

k nejdůležitějším strážcům hranic říše, a především Bosenského pašalíku. Společnost byla 

radikálně rozdělena na dva póly – muslimský a křesťanský, přičemž každý hájil odlišné 

politické zájmy. Dlouhodobější krize říše spojena s nárůstem obyvatelstva v Bosně 

zapříčinila výrazné hospodářské problémy. Součásti krize byla i proměna poměru mezi 

držiteli půdy, která způsobila ostré sociální rozepře mezi křesťany a muslimy. Počet 

muslimských obyvatel začal s krizí značně klesat, důvodem tomu bylo nasazení muslimů 

v tureckých válkách nejen na hranicích s Uhry ale i na území Ruska, naproti tomu počet 

pravoslavných výrazně rostl a u katolíků byl také viditelný nárůst. Suverénní převaha 

muslimů byla s přelomem 18. a 19. století u konce. (Hladký, 1996, str. 33-36) 

S nekončící krizí se Turci snažili vypořádat všemožnými reformami, ty ale pro 

Bosnu znamenali ztrátu dosud nabitých privilegií. Jednalo se především o vojenské 

reformy, kterým se Bosna snažila beznadějně ubránit. Na začátku 19. století bylo 30 000 

bosenských muslimů vypraveno na pomoc likvidaci povstání Srbů v Bělehradském 

pašelíku a byli to právně oni, kteří radikálně ukončili jejich povstání. Jsou to právě 

takovéto události, které si mezi sebou dodnes vyčítají, Srbové bosenským muslimům nikdy 

nezapomněli likvidaci 1813 a jejich odpovědí bylo po vymanění se z tureckého vlivu 

násilné vysídlování muslimů ze Srbska. V 50. a 60. letech se situace obrátila a pravoslavná 



 

 

10 

i katolická církev byli na vzestupu a muslimové se je jen stěží snažili dohnat. „Podle 

nepříliš přesného tureckého sčítání z roku 1851 tvořili zhruba 37 % zdejší populace 

slavofonní muslimové, 44 %. Stoupenci pravoslavného náboženství a 18 % katolíci.“ 

(Hladký, 2005, str. 55) Osmanská říše vyvíjela snahy pozvednout myšlenku bosenství, jako 

národa se společnou vlastí Bosna, mimo muslimy se však tato idea dostala jen 

k bosenským františkánům a snahy říše zabránit národně uvědomovacímu procesu 

Chorvatů a Srbů žijících na území Bosny a Hercegoviny skončili bez úspěchu. Poslední 

tureckou reformou v Bosně bylo ustavení rady valiji, která byla rovným dílem rozdělena 

půl křesel křesťanům a půl muslimům. I přes tuto reformu nespokojenost křesťanů v Bosně 

rostla a většina se připojila na stranu národních hnutí Chorvatského a Srbského knížectví. 

Ke konci 19. století vypuklo na území Bosny nespočet křesťanských povstání. (L. Hladký, 

1996, str. 36-40) 

Povstání ale neměla stejného cíle, srbští (bosenští) pravoslavní povstalci požadovali 

připojení Bosny k Srbsku, zatímco (hercegovští) chorvatští katoličtí povstalci se 

orientovali na rakousko-uherského císaře a požadovali připojení k RU. Chorvatsko, které 

projevovalo sympatie bosenským Chorvatům i bosenským muslimům bylo součástí 

Uherska, Maďarům se ale nelíbila představa připojení Bosny, kvůli obavám z nadvlády 

slovanského obyvatelstva v Uhrách. Rakousko mělo ale opačný názor, měli spíše obavy, 

aby Bosnu neovládlo Srbsko, které by díky připojení nabylo na území a moci. Vídeň tedy 

ve spolupráci s Ruskem se rozhodla pro okupaci BaH.
5
 (Rychlík, 2009, str. 293) 

 

 

1.3. Vývoj pod nadvládou Rakouska-Uherska 

 

 Soupeření mezi Vídní a Peští o moc a vliv nad BaH měl vyřešit kompromisní 

Zákon o správě BaH, kterou měl řídit společný rakousko-uherský ministr financí. Byla zde 

ustavena zemská vláda, kde v čele stál zemská náčelník vyslaný z Habsburské říše a vláda 

stávající se z rakousko-uherských úředníků. Císař si dokonce finanční náhradou vymohl na 

Cařihradské pravoslavné patriarchii pravomoc jmenovat přední představitele pravoslavné 

                                                 
5
 „Pojem „okupace nebyl zvolen náhodně. Jen pod podmínkou, že Bosna nebude anektována a zůstane tedy i 

nadále de iure mimo hranice Rakousko-Uherska, totiž maďarští liberálové s připojením Bosny vůbec 

souhlasili.“(Rychlík, 2009, str. 293) 
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církve v BaH, stala se tedy otevřeně podřízena vídeňské vládě. Stejně tak se ustanovilo 

v katolické církvi, zavedla se běžná hierarchie církevních hodnostářů odpovědná Vídni. 

Nakonec i nad muslimy získala Vídeň dohlížecí právo.
6
 V tomto období došlo k zásadnímu 

rozvoji jak civilizačnímu, tak politickému. Byla zde zřízena Privilegovaná zemská banka, 

rozvinul se těžební průmysl a rozšířila se infrastruktura. BaH se začala přibližovat 

evropské kultuře a oddalovat její nerozvinuté orientální podobě. (Hladký, 1996, str. 43-45) 

Bylo prosazeno spoustu reforem a civilizačních pokroků, avšak velice násilně bez 

ohledu na místní tradice. I přes veškerý rozvoj nebyli občané s nadvládou RU spokojeni. 

Branný zákon vyhlášen v roce 1881 vyvolal velkou nevoli mezi muslimy a bosenskými 

pravoslavnými, kteří se spojili za účelem ozbrojeného povstání, které trvalo přes dva 

měsíce, než bylo potlačeno. Zatímco bosenští chorvati byli s nadvládou spokojeni 

pravoslavní a muslimové to necítili stejně. Z důvodů těchto pnutí se správce Bosny 

Benjamin Kállay (ve funkci 1882-1903) pokoušel řešit tento mezi etnický konflikt 

„upevněním zemského vědomí, které by se opíralo o tradici někdejší nezávislé Bosny. 

(Rychlík, 2009, str. 295) Bosňáctví (představující teorii bosenského národa) jako takové 

sice bylo společností vyslyšeno ale odpověděla na něj pouze muslimská komunita, a to jen 

její část (podobně jako tomu bylo dříve). Později muslimové-Bosňáci začali požadovat 

jisté národnostní potřeby např., aby názvy měst byli psány nejen v cyrilici a latince, ale 

také v arabském písmu.
7
 Chorvaté i Srbové samozřejmě považovali Bosňáky za uměle 

vytvořený neexistující národ a lidé, kteří se tak identifikovali považovali pouze za 

Chorvaty či Srby vyznávající islám. Snaha Kalláya o jednotný národ na třech 

náboženských pilířích nakonec nepřinesla očekávané ovoce, a naopak ve výsledku 

zkomplikovala místní národnostní otázku. Snaha o vštípení myšlenky jednoho národa se 

pomalu vytratila. Úsilí národních hnutí Chorvatů a Srbů dostat muslimy na jejich stranu 

skončila národně uvědomovacím procesem bosenských muslimů. Úřední jazyk se začal 

znovu nazývat srbo-chorvatský a pro „Bosňáky“ se používal pojem bosenský muslim. Na 

začátku 20. století začali vznikat první bosenské politické strany (1906 - Muslimská 

                                                 
6
 „Svolení k ustavení zvláštního islámského představenstva v BaH, tzv. Ulema-medžislu (rady islámských 

duchovních a reis-ul-ulemy (hlavy místní muslimské obce).“ 
7
 „Na základě místního dialektu byl vytvořen i bosanski jazyk (bosenský, či spíše bosňácký jazyk), který byl 

oficiálně označen za přední jazyk Bosny a Hercegoviny.“ (Rychlík, 2009, str. 295) 
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národní organizace (MNO)
8
, 1907 – Srbská národní organizace a 1908 Chorvatské národní 

společenství)
9
. (Rychlík, 2009, str. 295-296, Hladký, 1996, 45–49) 

S formálním začleněním BaH do RU (1908) rostla i nespokojenost bosenských 

muslimů a Srbů. Chorvaté podporovali anexi BaH a usilovali o její připojení 

k chorvatským zemím. Srbsko s podporou Turků a Rusů bylo proti anexi a považovali BaH 

za součást srbských zemí. Anexe byla finálně uznána v dubnu roku 1909. Císař dodržel 

závazek a podepsal bosenskou ústavu. „BaH se na základě této ústavy oficiálně stávala 

„korunní zemí Habsburků“, zároveň dostala svůj vlastní sněm (sabor)… Jeho poslanci byli 

voleni v oddělených konfesionálních a sociálních kuriích (v saboru zasedalo 24 muslimů, 

31 pravoslavných, 16 katolíků, 1 zástupce židů a 20 virilistů).“ (Hladký, 1996, str. 53) 

Sabor měl však velice omezené pravomoci, a i přes vlastní ústavu zůstavala BaH jakýmsi 

separovaným tělesem v rámci říše. Společenská situace se stále více radikalizovala. Vlna 

nacionalismu zasáhla především mladé studenty, kteří se seskupovali do organizací 

hlásající integrální jugoslavismus a plánovaly různé teroristické akce. Jednou z těchto 

organizací byla Mladá Bosna. (Hladký, 1996, 52–54) 

Balkánské války, které propukli na začátku 20. století a zbavili tak území Balkánu 

jejich společného nepřítele – Osmanské říše, tím ještě více podpořili nacionalistická hnutí, 

národní státy si začali nárokovat území a bojovali o nezávislost. Právě Srbové, kteří 

převážně vítězili v balkánských válkách se považovali za potencionálního sjednotitele 

všech národů Balkánu, zatímco chorvatští a muslimští předáci považovali sjednocení za 

velezradu. Vyhrocená situace vyústila v atentát na Ferdinanda d’Este údajně spáchaný 

členem Mladé Bosny. RU vyhlásilo válku Srbsku a začala tak první sv. válka. Z východní 

Bosny se stalo hlavním místem bojiště a propaganda RU označující Srby za viníky války 

podpořila již tak nastartovaná hnutí muslimů a Chorvatů, kteří se významně podílely na 

spáchaných pogromech na Srby. V průběhu války došli Slovinci, Chorvati a Srbové 

k závěru, že pokud chtějí vyjít z války jako samostatné státy musí jít formou společného 

státu Jugoslávie. Bosenská politická scéna měla velice rozštěpené postoje, MNO byla proti 

integrální Jugoslávii, která by spíše upozadila bosenské muslimy, jiní političtí představitelé 

zas viděli cestu k samostatnosti přes společný balkánský stát. Po roce se většina 

bosenských předáků postavila za myšlenku Jugoslávie jako jedinou šanci na odtrhnutí od 

vlivu RU. (Hladký, 1996, 54–58) 

                                                 
8
 První bosenská politická strana reprezentující muslimy. (Hladký, 2005, str. 111) 

9
 „Jasně se ukázalo, že konfesijní a s ním spojené národnostní rozdělení země přetrvává.“ (Rychlík, 2009, 

str. 296) 
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 Nejvíce zasaženou skupinou první světové války na území BaH tak zůstali Srbové. 

Byli vysídlováni z východních oblastí země a násilně přesídleni na západ, zde byli 

shromažďováni v internačních táborech. Čelili rabování i fyzickému násilí, přičemž tyto 

pogromy byli páchány armádními oddíly RU s pomocí milic zvaných Schutzkorps, které 

byli verbovány z řad nejchudších Chorvatů a muslimů. Z východu byli ovšem v počtu 

desítek tisíců vysídlováni i bosenští muslimové. (Hladký, 2005, str. 159)  

 

 

1.4 Vývoj za královské Jugoslávie 

 

Korfskou deklarací v červenci roku 1917 se stanovilo, že po válce vznikne jednotný 

jugoslávský národ tvořen třemi etniky Srby, Chorvaty a Slovinci zaštítěný pod srbskou 

dynastii Karadjordevićů. Po konci války se slovinské země, Chorvatsko, Dalmácie a BaH 

odtrhly od RU a se Srby se sjednotili do království Srbů, Chorvatů a Slovinců (SHS). Byla 

ustanovena Národní rada se sídlem v Záhřebu a v jednotlivých oblastech vznikly 

samosprávné zemské orgány (národní rady a národní vlády). Významná část politické 

reprezentace byla přesvědčena o životnosti a prospěšnosti jugoslávské idee. Představy o 

Jugoslávii se ale v jednotlivých skupinách lišily. Zatímco Srbské politické strany 

prosazovali myšlenku rozšíření území Srbska. Demokratická strana, která pojímala 

představitele ze všech tří skupin prosazovala naplnění jugoslávské myšlenky. (Hladký, 

1996, str. 61-62) 

V BaH se po oddělení od monarchie do čela Hlavního výboru Národní rady usadil 

G. Jevtanović (Srb) a ustavila se zde Národní vláda, v jejímž čele opět stanul Srb A. Šola 

(vláda měla 10 vnitřních resortů).  Národní vláda BaH se skládala z 7 pravoslavných, 4 

katolíků a 1 muslima a zastoupení v BaH v Národní radě SHS bylo v podobě 12 

pravoslavných, 8 katolíků a 5 muslimů. Je tedy zřejmě, že srbové byli výrazně v lepší 

pozici, zatímco bosenští muslimové byli radikálně upozaděni. (Hladký 1996, str. 63) 

Zároveň zde ihned započaly sociální nepokoje, kvůli dřívějšímu nerovnému nastavení 

držby majetku. Ke konci roku 1918 byla v BaH rozpuštěn Národní rada a místo Národní 

vlády byla zřízena Zemská vláda, která byla přímo podřízena centrální vládě již s centrem 

v Bělehradě. Vládě zůstala pravomoc již pouze ve čtyřech resortech, jimiž byly vnitřní 

správa, soudnictví, zemědělství a osvěta a náboženské záležitosti. Nepokoje ohledně 
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agrárních nerovností pokračovali a křesťané dokonce násilně vyháněli některé muslimské 

statkáře z jejich pozemků. Tuto nerovnost bylo zapotřebí šetrně vyřešit, to se ale Jugoslávii 

úplně zdárně nepovedlo a následná agrární reforma je tak mnoha historiky považována za 

cílenou újmu bosenským muslimům. (Hladký, 1996, str. 63–65) 

Jako odpověď vznikla Jugoslávská muslimská organizace (JMO). „Za hlavní cíl 

své činnosti si JMO stanovila ochranu víry a islámských zvyků, zachování samosprávy 

náboženských a soudních institucí bosenských muslimů, zajištění ochrany soukromého 

majetku (tj. i půdy), regulovanou agrární reformu (včetně řádné finanční kompenzace pro 

vlastníky půdy), autonomii BaH v rámci jugoslávského státu ad.“ (Hladký, 1996, str. 65) 

Političtí představitelé této strany zažili nezměrné úspěchy, protože se často stávali 

nejdůležitějším hráči na poli, který určí vítěze, díky taktickému přiklánění na různé strany 

tak BaH získala spoustu výhod. V roce 1921 byly ve Vidovdanské ústavě uznány 

historiské hranice BaH a byla rozdělena na šest krajů s vlastní samosprávou s vyšším 

mezistupněm k centru, který představovala Oblastní správa s výše zmíněnými čtyři resorty. 

BaH měla jako jediná v Jugoslávii tento stupeň autonomie, tak o něj i brzy přišla a po třech 

letech se vidiny samosprávy rozplynuli a BaH zapadla v centralizovaném království SHS. 

(Hladký, 1996, str. 65-66)  

Tlak na bosenské muslimy, kvůli identifikaci příslušnosti k plemenu napomohl 

v sebe uvědomovacím procesu bosenských muslimů. „Stali se relativně homogenním 

subjektem politickým (sdruženým kolem JMO) a navíc právě v tomto období bylo možné 

mezi příslušníky muslimské inteligence zaznamenat i první úvahy o tom, že jejich 

muslimská (jihoslovanská) komunita představuje v Království SHS nejen společenství 

konfesijní, ale i etnické.“ (Hladký, 1996, str. 68)  

Rozkol mezi centralisty (Srby) a autonomisty (Chorvaty) postupem času eskaloval 

v rozpuštění parlamentu a nastolení diktatury krále Alexandera. Posílená centralistická 

moc rozdělila zemi do devíti bánovin, které nerespektovali jakékoliv historické územní 

zvyklosti a byly nastaveny za účelem podpory moci Srbů, přičemž v šesti bánovinách 

dominovalo populační zastoupení Srbů. Zreformovaný celek nesl název Království 

Jugoslávi. Území BaH bylo rozděleno do čtyř bánovin, které svým přesahem na cizí území 

ničili původní historické teritoriální vymezení a identitu BaH jako individuálního celku. Ve 

vybouřené opozici se zformovala chorvatská organizace Ustaša, která později sehrála 

jednu z klíčových rolí průběhu 2. sv. války na území Balkánu. V roce 1933 se JMO 

vyhranila vůči přesunutí reis-ul-ulemy a Islámské náboženské jednotky do Bělehradu 
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zároveň také žádala o zrovnoprávnění BaH s ostatními národními celky, všechny návrhy 

byly zamítnuty. (Hladký, 1996, str. 68-71) 

Konec centralizované vlády započal roku 1939, kdy bylo Chorvatsko ustanoveno 

jako jedna bánovina, ke které byla připojena i část BaH. Snaha o uklidnění vyhrocené 

národnostní situace způsobila ještě radikálnější situaci především v BaH. JMO se vůči 

teritoriálnímu ustavení zásadně vyhranilo. Bosenští muslimové požadovali autonomii, 

Chorvati si nárokovali větší část BaH a Srbové prosazovali srbskou myšlenku, která se 

neslučovala s bosenskou autonomií. Jedinou stranou, která se přihlásila k autonomii BaH 

s JMO byla Komunistická strana Jugoslávie (KSJ). Nejednotná Jugoslávie se snažila stranit 

zapojení konfliktu do 2. sv. války a zachovat si svou integritu samostatného státu, později 

se stala překážkou v nacistickém plánu na obsazení Balkánu a vstoupila do války. (Hladký, 

1996, str. 71-74) 

  

 

1.5 Etnické konflikty druhé sv. války 

 

Napadená Jugoslávie nacistickým německem byla rozdělena do tří zón, kdy dvě 

byli především okupační a jedna byla prohlášena za Nezávislý stát Chorvatska NDH 

(Nezavisna država Hrvatska). V Jugoslávii se společnost rozdělila do čtyř hlavních skupin, 

jednu tvořila nacionalistická organizace Ustaša, tvořili ji především radikální Chorvati a 

malá část muslimů. Druhou skupinou byli četnici, hnutí, které se zformovalo na území 

Srbska pojmulo i členy dalších balkánských národností. Za třetí skupinu považuji 

partyzánské jednotky seskupené kolem KSJ pod vedením Josip Broze Tita. A do čtvrté 

skupiny řadím bosenské muslimy, které se výrazněji nevyhranili ani k Ustašovcům ani 

četníkům, spíše byli takovou fluidní jednotkou. 

Ustašovci byli přímým kolaborantem nacistického Německa a podle jejich obrazu 

konali etnické čistky v Jugoslávii. Jejich cílem bylo naplnění „Velkochorvatské myšlenky“ 

a vyplenění tak území Chorvatska a Bosny od Srbů, židů a cikánů. Etnické čistky, které 

spáchaly na srbském obyvatelstvu přesahovali jakoukoliv představu o vyhlazování. 

Součástí jejich propagandy bylo zahrnutí bosenských muslimů do chorvatského státu a 

označovali je rovnocennými Chorvaty. Ačkoliv někteří muslimové myšlence podlehli jiní 
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se zas vůči extrémnímu teroru vyhranili, a dokonce proti nim otevřeně vystoupili. (Hladký, 

1996, str. 77-80) 

Četnické hnutí prosazovalo „Velkosrbskou myšlenku“, což v jejich představě 

znamenalo rozsáhlé homogenní Srbsko, které taktéž zahrne území BaH ale „vyčistí“ ho od 

příslušníků jiných národností. Zabere i další území Balkánu a především ta, kde Ustaša 

plánovala či již tak činila „etnické čištění“. A tak postupovalo směrem na západ na území 

BaH kde vyhlazovalo především bosenské muslimy ale také i v této oblasti méně se 

vyskytující bosenské Chorvaty. (Hladký, 1996, str. 81-82) 

KSJ bylo jediným uskupením, které formovalo antifašistické hnutí, nekolaborovalo 

a stavilo se nacistům na odpor. Podporu si získalo nejprve v Srbsku a později i v Bosně. 

Ustašovci i četnici se často spojovali s fašistickými Italy v boji proti KSJ (Ustašovci i 

s Němci). Ustašovská propaganda si do své vlády naklonila i několik příslušníků JMO. 

Zbytek muslimů ale ustašovská propaganda příliš neoslnila. Část bosenským muslimů se 

dokonce nabídla nacistickému Německu ke kolaboraci a vytvoření protektorátu BaH přímo 

podřízeném nacistům se záměrem zisku autonomního státu. Tato akce však zájem 

nacistického Německa příliš nenadchla. Byla zde vytvořena pouze divize SS pod názvem 

Handžar, která se podílela na vyhlazování Srbů a byla řízena německými důstojníky. 

(Hladký, 1996, str. 82-84) 

BaH představovala díky svému geografickému umístění hlavní bojiště, bylo zde 

také sídlo Vrchního štábu partyzánských jednotek. Byl zde ustaven nejvýznamnější 

povstalecký orgán Jugoslávie – Antifašistický výbor národního osvobození Jugoslávie 

(AVNOJ). Po pádu Itálie se velká část bosenského obyvatelstva začala přidávat na stranu 

Tita a z jeho armády, která se začala nazývat Národněosvobozenecké vojsko Jugoslávie se 

stala nejsilnější vojenská síla Balkánském prostoru. (Hladký, 1996, str. 85) V roce 1943 

byly ustavené takzvané ZAVNO – zemské výbory spadající pod AVNOJ, které se měli 

zabývat správou osvobozeného území a řešit otázku budoucího utváření teritoria. KSJ pak 

později přijala myšlenku, že budoucí Jugoslávie by se skládala z pěti národů (Srbové, 

Chorvati, Slovinci, Makedonci a Černohorci) ale z šesti národních republiky, mezi které by 

spadala i BaH. Protože otázka rozdělení teritoria byla automatickým rozdmýchání srbo-

chorvatského konfliktu a vyřešením ustavené chorvatské, srbské i muslimské národní 

republiky by se vytvořil prostor, který by dal zaniknout tomuto dlouholetému konfliktu. 

Tyto závěry byly odsouhlasené KSJ při prvním zasedání ZAVNO v BaH. (Hladký, 1996, 

str. 86-88)  
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Na druhém sjezdu AVNOJ-e bylo stanovisko BaH potvrzeno a AVNOJ byl 

prohlášen za nejvyšší státní orgán Jugoslávie a emigrační vláda i král Petr II. byli popřeni. 

„Když 6. dubna 1945 vstupovaly jednotky Titovy armády do osvobozeného Sarajeva, byly 

zde nadšeně vítány lidmi všech národností. Jejich příchod znamenal konec krvavé války, 

v níž BaH ztratila celkem 407 tisíc obyvatel, z toho 209 tisíc Srbů, 100 tisíc Muslimů, 79 

tisíc Chorvatů, 10 tisíc Židů, 5 tisíc Cikánů a 4 tisíce příslušníků dalších národností.“ 

(Hladký, 1996, str. 90) „Ve dnech 26.-28. dubna 1945 se v Sarajevě konalo III. zasedání 

ZAVNO BaH, které se prohlásilo za Lidovou skupštinu (parlament) BaH. Bosenská 

skupština při této příležitosti také schválila první republikovou vládu BaH.“ (Hladký, 

1996, str. 91) 

 

 

1.6. Jugoslávie za Josipa Broze Tita 

 

Po konci 2. světové války vznikla Federativní lidová republika Jugoslávie (FLRJ), 

jak bylo výše popsáno tvořilo ji šest republik a dvě autonomní oblasti na území srbské 

republiky – Vojvodina a Kosovo. V jejím čele stál Jozip Broz Tito. Jednalo se o 

komunistické zřízení, kde vládla v podstatě jedna komunistická strana (v min. míře 

podřízené Sovětskému svazu). Uznáno bylo zpočátku pouze původních pět národností. 

Tvrdá ideologie komunistické rovnoprávnosti, Titova pevná vláda a špatné vztahy se 

Stalinem na určitou dobu napomohli utlumení nacionálních nálad, ale tento stav nemohl 

vydržet věčně.  (Hladký, 1996, str. 95-97) „BaH coby jugoslávská republika měla sice po 

r. 1945 v podstatě všechny vnější znaky svébytnosti (vlastní republikovou ústavu, 

parlament, republikovou vládu), při existenci totalitního stranickocentralistického resžimu 

v komunistické Jugoslávii však prakticky nikdy (až do doby pádu moci SKJ v BaH v r. 

1990) plnými seberozhodovacími právy nedisponovala.“ (Hladký, 1996, str. 97) 

 Znovu se navrátila tendence popírání muslimů jako potencionálního národa a režim 

se snažil potlačit i jejich kulturní a náboženskou stránku, tak tomu bylo ale i u pravoslaví a 

katolicismu. V tomto duchu byla rozpuštěna velká část původních muslimských spolků, 

které měli být nahrazeny prorežimními organizacemi. Jediná organizace, která se snažila 

odolat komunistickým tendencím, šířit a zachovat muslimskou tradici především mezi 

studenty bylo hnutí Mladých muslimů, na konce je ale režim také zlikvidoval. Jak jsem 
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dříve popisovala vývoj uznání Muslimů, jako svébytného národa viz. Historický kontext, 

bylo třeba k němu ujít dlouhou cestu od vzniku FLRJ. V přelomu 60. a 70. let docházelo 

k významnému rozkvětu BaH i bosenských muslimů, dostalo se jim různých ústupků a 

pravomocí. (Hladký, 1996, str. 100-102) „Princip svébytnosti a rovnoprávnosti Muslimů 

posléze potvrdil také 5. sjezd SK BaH v lednu 1969 a později doplňky federální ústavy z r. 

1971 a konečně také nová svazová a republiková ústava z r. 1974.“ (Hladký, 1996, str. 

103) Při sčítání lidu v r. 1971 se k Muslimské národnosti přihlásilo celkem 1 482 430 osob, 

což tvořilo v BaH 39,57 % celkové populace, Muslimové tak byli poprvé oficiálně 

nejpočetněji zastoupenou národností v BaH. (Hladký, 1996, str. 103)  

 Komunistická idea rovnosti udržela národy BaH ve smíru, ale nebylo tomu na 

základě myšlenky bosenství, Chorvaté i Srbové stále cítili spíše ke svým národním 

republikám to, co udržovalo BaH jako jednotný celek v FLRJ byla idea jugoslávství. 

Později ale došlo k výraznému kulturnímu sdílení, především prostřednictvím smíšených 

manželství. Ekonomická a hospodářská krize, kterou si SFRJ procházela způsobila jisté 

národností rozpory, ty se Tito rozhodl uklidnit na základě přenesených pravomoci na 

každou z republik prostřednictvím ústavy z roku 1974. Snaha uklidnit národnostní rozbroje 

a posílit Jugoslávii jako celek měla spíše opačné dopady. V jednotlivých republikách byl 

prostor pro vytvoření stranicky mocných oligarchií, které své politické moci spíše 

zneužívali. Federativní Jugoslávie pomalu ztrácela na své soudržnosti, současní političtí 

aktivisti využívali soustavu SKJ především ke kariérnímu vzestupu a rychlé cestě k moci. 

(Hladký, 1996, str. 105-107) 

 

 

1.7. Rozpad Jugoslávie a vývoj politické situace  

 

 Hluboká krize, kterou si Jugoslávie v 70. a 80. letech procházela se výrazně 

prohloubila když 4. května 1980 zemřel její vůdce a představitel její soudržnosti Josip Broz 

Tito. Míra samosprávy, která byla poměrně vysoká napomáhala vzniku nacionalistických 

hnutí v jednotlivých republikách a autonomních oblastí. Předsednictvo SFRJ, ve kterém 

byly zastoupeny všechny republiky i AO nemělo velkou moc, jeho vliv ještě více 

podkopával mandát předsedy, který se každý rok střídal a nedosáhl tak nikdy tíženého 

vlivu a uznání. Jako první rozpoutal nacionalistické pohnutky Slobodan Milošević 
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předseda SK v srbské republice jako reakci na snahy kosovských Albánců o separaci. 

Srbové se snažili o znovu prosazení pozice Bělehradu a centralizovanějšího přístupu 

Chorvati a Slovinci se proti nim silně ohradili. (Hladký, 1996, str. 109-112) 

 Poměry v relativně konzervativní BaH se rozostřili především po soudním procesu 

z roku 1983, kdy skupina kolem Alije Izetbegoviće byla obviněna ze snahy přeměnit BaH 

na islámskou republiku.
10

 Na základě Islámské deklarace, kterou údajně před desítkami let 

sepsal Izetbegović byla skupina obviněna z „kontrarevoluční činnosti ohrožující 

společenské zřízení v SFRJ“. V deklaraci se věnoval jakémusi návodu na řešení krize 

muslimské společnosti, která podle žalobců má být vykládána jako snaha o převrat a 

ustavení etnicky čisté Bosny. (Hladký, 1996, str. 113) Otázkou je, proč byl proces zahájen 

asi o deset let později, než byla deklarace sepsána a rozšířena, za důvod se považuje 

začínající protimuslimské nálady, které se od Srbska šířili do dalších zemí Jugoslávie. 

Izetbegović se později stal klíčovým představitelem hnutí bosenských Muslimů. 

Podobných soudních procesů se odehrálo v 90. letech více, obžalovanými nebyly pouze 

údajní „extremističtí muslimové“ ale také příslušníci jiných národností, kteří se podle 

komunistického soudnictví provinili odlišného smýšlení. Celkovou krizí si procházející 

BaH stále viděla cestu v postupných reformách k dosáhnutí změny. Vývoj ve Slovinsku a 

Chorvatsku, kde začala vznikat viditelná opozice a nespočet nových organizací a 

politických stran, také výrazné oslabování institucí SKJ i federální vlády radikálně změnilo 

situaci i v BaH. (Hladký, 1996, 114-121) 

 Rozpad započal po 14. sjezdu SKJ, kde Slovinsko představilo svůj plán na 

demokratizaci a přechod ke konfederaci, návrh byl odmítnut. Následně založili stranu SK 

Slovinska-Strana demokratické obnovy, která byla zcela nezávislá, podobně tak později 

proběhlo v Chorvatsku a Makedonii. Vliv a moc SKJ byla definitivně u konce. 

V Slovinsku a Chorvatsku vznikalo nadále nespočet politických stran. V BaH byl na 

začátku roku 1990 schválen zákon na základě, kterého bylo umožněno registrovat nové 

politické strany a první z nich byla strana Zelených. Na ustavujícím sjezdu Chorvatského 

demokratického společenství se řešila bosenská otázka, bylo prohlášeno, že BaH má být 

součástí Chorvatska. Proti tomu se Muslimové radikálně vyhranili a začala se v BaH 

aktivizovat muslimská komunita. V březnu Izetbegović založil Stranu Demokratické akce 

(SDA), strana se nejprve měla jmenovat Jugoslávská muslimská strana, ale současná 

                                                 
10

 Izetbegović byl již dříve obviněn z pokusu převzetí muslimské organizace Preporod pod záštiou Mladých 

muslimů. (Hladký, 1996, str. 113) 
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legislativa nedovolovala stranu, která se názvem vymezuje ke konkrétnímu národu. 

K Izetbegovići se připojil Adil Zulfikarpašić pro stranu byl velice podstatným členem, 

protože to byl původní předseda Evropského islámského společenství, dlouholetý emigrant 

a předseda Bosenského institutu v Zürichu. Jejich myšlenky o programu strany se 

rozcházely, Izetbegović byl pro demokratizaci a zároveň podporu muslimů a rozvoje 

tradičního islámu, zatímco Zulfikarpašić byl proti zapojení náboženské složky do 

programu strany, považoval náboženství za samostatnou jednotku, která by se neměla 

zapojovat do politiky. Po ustavujícím sjezdu SDA byl předsedou zvolen Izetbegović a 

místopředsedou Zulfikarpašić, mezi hlavní body programy patřily demokratizace, pluralita 

a náboženská svoboda. Zároveň začali vznikat místní pobočky SDA, dokonce i mimo BaH 

(v Sandžaku a Chorvatsku). Při stranických vystoupeních byl Zulfikarpašić velice 

zneklidněn radikálně pravicovými projevy jejich následovníků, předpokládal, že se tyto 

projevy během času uklidní ale bylo tomu právě naopak.
11

 (Hladký, 1996, 125-129) 

 K vyhrocené situaci v BaH přispívali i výroky předních představitelů Chorvatska i 

Srbska, kteří si nárokovali území BaH. SDA se snažila o přeměnu označení Muslim na 

Bosňák. Jako odpověd radikalizujícím se muslimům byla založena Srbská demokratická 

strana BaH (SDS BaH), předsedou se stal Radovan Karadžić, který později sehrál 

důležitou roli ve válce na Balkáně. Zároveň vzniklo i Chorvatské demokratické 

společenství v BaH (HDZ BaH). Původně se strany prezentovaly jako zastupující Srby a 

Chorvaty v BaH ale později se ukázalo jejich přímé napojení na centra v Záhřebu a 

Bělehradě a snaha prosadit buď chorvatskou nebo srbskou myšlenku. Proti nově 

založenému Svazu reformních sil Jugoslávie (SRSJ), který založil Ante Marković, 

(současný premiér Jugoslávie) se vzbouřili konzervativci v centrálu ale i nacionální hnutí 

na vzestupu ve všech republikách. SRSJ měla v podstatě jako jediná strana program, který 

usiloval o reformu Jugoslávie jako celku. V SDA vznikl vnitřní konflikt ohledně 

náboženských priorit v programu, Zulfikarpašić a pár dalších nakonec ze strany odešlo a 

zapojili se do Muslimské bosňácké organizace, která prosazovala liberálně občanský 

program, mezi většinou venkovských muslimů však nesklidila úspěch. (Hladký, 1996, str. 

130-133) 

 „V listopadu 1990 začala v BaH volební kampaň před nadcházejícími volbami do 

bosenksého parlamentu. Prakticky všechny strany se v svých programech vyslovovaly pro 

demokratickou, rovnoprávnou a celistvou BaH.“ (Hladký, 1996, str. 133) Dokonce i 

                                                 
11

 Lidé vykřikovali náboženská hesla, oslavovali Saddáma Husajna a mávali prapory Saudské Arábie.  
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Karadžić prohlašoval, že v budoucí BaH nebude nikdo označován za národnostní menšinu. 

SDA ve své kampani dokonce podporovala, aby jejich voliči volili v konkrétních oblastech 

SDS BaH a naopak MBO označovali za hrozbu islámu. Mezi SDA SDS BaH a HDZ BaH 

vznikla úmluva o vzájemné spolupráci v nadcházejících volbách, záměrem nebyl společný 

program ale přesila vůči komunistům. Zároveň dohoda obsahovala i budoucí uspořádání 

v orgánech. „Předsednictví v republikové vládě měli dostat Chorvati, vedení skupštiny 

(parlamentu) Srbové a předsednictví v Předsednictvu SR BaH jako nejpočetnější národ 

Muslimové.“ (Hladký, 1996, str. 134) V listopadových volbách jasně zvítězili nacionální 

strany, dohromady získali 86 % hlasů, zajímavostí bylo, že kromě levicových stran 

nevznikla snad žádná, která by byla zastoupena všemi národnostmi bez rozdílu. Předem 

domluvené obsazení orgánů platilo a Izetbegović se stal předsedou Předsednictva. Původní 

koalice hned od začátku ustavení orgánu začala mít konflikty, tento rozpor mezi politiky se 

přenesl i na společnost. Narůstala anarchie ve federálních orgánech Jugoslávie a 

Jugoslávská lidová armáda (JLA) se snažila stát nejmocnější jednotkou v zemi. Slovinsko 

a Chorvatsko se v červnu 1991 prohlásili za samostatné. (Hladký, 1996, str. 134-139) 

 V létě 1991 už zuřila srbsko-chorvatská válka, která se vklínila i na území BaH, ze 

kterého odstřelovala JLA Chorvatsko, které nezůstalo bez odpovědi. Během podzimu se už 

válka plně dostala na území BaH, stahovali se oddíly JLA ze Slovinska a dalších zemí, 

které operovali proti Chorvatům. Srbové zde začali vyhlašovat tzv. srbské autonomní 

oblasti a vedli odpor vůči Chorvatům. Konflikt tedy nakonec započal i mezi Srby a 

Muslimy a později i Chorvaty a Muslimy. Prvním aktivním oddílem muslimských sil byly 

„zelené barety“. Izetbegović se stále snažil zachovat v BaH klid, pozval Evropské 

společenství (ES), aby pozorovala dění a požádal JLA, aby odstranili své oddíly z BaH. 

SDA navrhla v říjnu zorganizovat celorepublikové referendum ohledně samostatnosti BaH, 

to bylo radikálně odmítnuto SDS BaH a zorganizovala vlastní, ve kterém se ptala na 

setrvání v jugoslávském státě, většina Srbů byla pro, a následně vyhlásili na etnicky 

srbském území Republiku srbskou v BaH. Chorvaté si také nárokovali určité autonomní 

oblasti BaH. Izetbegović se stále snažil o vytvoření nějakého svazu či konfederace 

jugoslávských států, protože věděl, že zachovat autonomii BaH v situaci, kdy bude 

Chorvatsko i Srbsko samostatné bude velice náročné. Mezitím již v EU probíhal proces 

uznaní států Slovinska a Chorvatska a schylovalo se k propuknutí nejkrvavějšího konfliktu 

moderní historie Balkánu. (Hladký, 1996, str. 139-144) „Pod tlakem situace zažádalo 

koncem prosince muslimsko-chorvatské vedení BaH (spolu se Slovinskem, Chorvatskem a 
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Makedonií) země EU o mezinárodní uznání BaH jako samostatného státu ve stávajících 

hranicích.“
12

 (Hladký, 1996, str. 144)  

V lednu roku 1992 se srbská autonomní území v BaH deklarací prohlásila 

Republikou srbského národa. EU odmítla uznat BaH jako samostatný stát a navrhovala 

referendum, které by ukázalo požadavky celé společnosti. Ve spolupráci stran a EU na 

mezinárodní konferenci byla připravena prozatímní dohoda, podle které by budoucí BaH 

byla rozdělena do menších samosprávných okresů, které by byli vedeny správou tří národů 

(tento plán byl nazván Cutilheirův). V březnu se konalo již zmíněné referendum, ve kterém 

přes polovinu obyvatel se vyslovilo pro samostatný stát, Srbové referendum bojkotovali a 

v Sarajevu se objevili první barikády. Jako příslib opuštění barikád Srbové požadovali, aby 

nebyla vyhlášena samostatnost. Část populace si myslela, že je konflikt uklidněn, ale 

naopak to byl začátek. 5. duben je považován za první den války vBaH, mezi oddíly JLA a 

Muslimy nebo Srby již docházelo k ozbrojeným střetům, které si vyžádali první oběti. EU 

s USA ve snaze zabránit válce uznali 7. dubna samostatnost BaH, což bylo spíš dalším 

podnětem ke konfliktu. Do války se na základě dohody o zastavení bojů zapojili jednotky 

OSN (UNPROFOR), které nejprve operovali pouze na území Chorvatska. (Hladký, 1996, 

str. 144-149) 

Válečné dění nakonec trvalo okolo čtyř let,  krvavý konflikt si vyžádal nespočet 

obětí. Masakr vedený armádou Republiky srbské v bosenském městě Srebrenica vzal 

životy 7000-8000 mužů a chlapců. (ICTY, 2001, str. 27) Jednalo se o bezpečnou zónu 

chráněnou „modrými přilbami“ OSN a podle doložených důkazů bylo zabíjení lidí 

organizované. V americkém městě Daytonu začali 1. listopadu 1995 jednání o mírovém 

uspořádání. Američané vyvíjeli na všechny strany silný tlak, aby urychleně podepsali 

mírové ujednání.
13

 

 

 
 

 

                                                 
12

 Ke konci roku 1991. 
13

 Muslimové se začali označovat za Bosňáky (Bošnjaci), především kvůli negativním konotacím, které 

označení muslim mělo na mezinárodním poli. (Hladký, 1996, str. 163) 
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2. Politický systém Bosny a Hercegoviny 
 

Daytonská mírová dohoda byla formálně podepsána 14. prosince 1995 Slobodanem 

Miloševićem (Srb), Alijou Izetbegovićem (Bosńák) a Franjou Tud’manem (Chorvat). 

Bosenský mírový proces změnil krvavý konflikt na chladný mír a vytvořil podmínky pro 

utlumení historické etnické a národní rivality. Hlavním výsledkem dohody byl etnický klíč, 

který měl určit pravidla soužití etnik ve státním zřízení. (Belloni, 2007, str. 1) „Hlavní 

ustanovení Daytonské dohody (výběr): BaH zůstane zachována jako jednotný stát 

v současných hranicích, avšak bude rozdělena na dvě entity (subjekty). Bosňácko-

chorvatské federaci připadne 51 % území, Republicke srbské 49 %. Zůčastněné strany se 

dohodly na nové ústavě BaH. Ústřední moc v BaH bude napříště reprezentována 

tříčlenným Předsednictvem republiky (2 zástpuci z federace, 1 RS), dvoukomorovým 

parlamentem (Sněmovna lidu a Sněmovna reprezentantů, dvě třetiny každé sněmovny 

budou tvořit zástupci bosňácko-chorvatské federace), republikovou vládou, ústavním 

soudem a ústřední bankou. Obě entity budou mít vedle toho vlastní předsednictva a 

parlamenty.“ (Hladký, 1996, str. 186) Politický antagonismus mezi Bosňáky, Srby a 

Chorvaty zůstává vážnou otázkou. Bosňáci stále vidí posílení centrálního bosenského státu 

jako svůj hlavní politický cíl. Zatímco spousta Srbů a Chorvatů dává přednost 

decentralizované místní samosprávě a rozvoji vazeb se sousedními státy Srbska a 

Chorvatska. (Belloni, 2007, str. 1) 

 

 

2.1 Ústava Bosny a Hercegovina  

 

Ústava Bosny a Hercegoviny byla zpracovaná na základě Daytonské mírové 

dohody a byla také její součástí jako čtvrtá příloha. Je členěna na preambuli, 12 článků a 2 

přílohy. Je založena na respektu pro lidskou důstojnost, svobodu a rovnost, oddaná míru, 

spravedlnosti, toleranci a smíření. V Přesvědčení, že demokratické vládní instituce a 

spravedlivé postupy nejlépe vytvářejí mírové vztahy v rámci pluralistické společnosti. Řídí 

se cíli a zásadami Charty Organizace spojených národů. Je zavázána svrchovanosti, 

územní celistvosti a politické nezávislosti BaH v souladu s mezinárodním právem. 

Předurčena zajistit plný respekt mezinárodního humanitárního práva. Inspirována 
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Všeobecnou deklarací lidských práv, Mezinárodními pakty o občanských a politických 

právech, hospodářských, sociálních a kulturních právech a Deklaraci o právech osob 

náležejících k národním nebo etnickým, náboženským a jazykovým menšinám jakož i 

jiným nástrojům lidských práv. Bosňáci, Chorvaté a Srbové společně, jako ustavující lid. 

Dle 1. článku Ústavy BaH je BaH složena ze dvou subjektů, Federace BaH (F BaH) a 

Republika Srbská (RS). Dála musí existovat státní občanství BaH, které bude upraveno 

Parlamentním shromážděním a občanštví každého subjektu, které bude upraveno každým 

subjektem zvlášť za předpokladu základních zásad definovaných v 1. článku odstavci 7. 

(Ústava Bosny a Hercegoviny, preambule) 

 

 

2.2 Parlament BaH 

 

Článek 4 popisuje Parlamentní shromáždění se dvěma komorami – Sněmovna lidu 

a Sněmovna reprezentantů. Sněmovna lidu se skládá z 15 delegátů, přičemž dvě třetiny 

jsou z F BaH (5 Chorvatů a 5 Bosňáků) a jedna třetina z RS (5 Srbů). Delegáti za F BaH 

jsou voleni federativními delegáty Sněmovny lidu federace. Srbští jsou voleni Národním 

shromážděním RS. Při účasti devíti členů je Sněmovna lidu usnášeníschopná, podmínkou 

jsou nejméně tři příslušníci každé národnost. Sněmovna reprezentantů se skládá ze 42 

členů, dvě třetiny jsou volené občany F BaH a jedna třetina občany RS. Členové jsou 

přímo voleni v souladu se zákonem o volbách, který je přijímán parlamentním 

shromážděním. Většina všech členů je usnášení schopná. Každá komora by měla většinou 

hlasů přijmout vnitřní pravidla a zvolit za každé etnikum jednoho člena, který se stane 

místopředsedou po případě předsedou, přičemž postavení předsedy se bude střídat mezi 

třemi zvolenými. Jakýkoli zákon musí být schválen oběma komorami. Volební systém 

bude popsán níže. (Ústava Bosny a Hercegoviny, článek 4) 

Všechna rozhodnutí v obou komorách se přijímají většinou přítomných. Delegáti a 

členové vynakládají maximální úsilí, aby většina z nich zahrnovala alespoň jednu třetinu 

hlasů delegátů nebo členů z území každého subjektu. Pokud většina hlasů nezahrnuje jednu 

třetinu hlasů delegátů nebo členů z území každého subjektu, setká se předseda a 

místopředsedové jako komise a pokusí se získat souhlas do tří dnů od hlasování. Pokud 

toto úsilí selže, rozhodnutí se přijímají většinou přítomných a hlasujících za předpokladu, 
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že nesouhlasné hlasy nezahrnují dvě třetiny nebo více delegátů nebo členů zvolených 

z kteréhokoli subjektu. Sněmovna lidu může být rozpuštěna Předsednictvím nebo 

samotnou Sněmovnou za předpokladu, že rozhodnutí Sněmovny o zrušení je schváleno 

většinou, která zahrnuje většinu delegátů, alespoň dvou z Bosňáků, Srbů nebo Chorvatů. 

Sněmovna lidu zvolená v prvních volbách po zavedení ústavy v platnost nesměla být 

rozpuštěna. (Ústava Bosny a Hercegoviny, článek 4) 

 

 

2.3 Předsednictví 

  

Skládá se ze tří zvolených členů zastupujících všechna tři etnika. Bosňák a Chorvat 

jsou přímo voleni ve F BaH a Srb je přímo volen v RS. Mandát získaný ve volbách je na 

čtyři roky a post předsedy Předsednictví se střídá mezi třemi členy po osmi měsících. Prví 

předsedou se stane kandidát, který obdržel nejvyšší počet hlasů. Předsednictví se snaží 

přijímat všechna rozhodnutí na základě konsenzu. Rozhodnutí, která definuje Ústava BaH 

v čl. V. odst. 3 písmeno a) – e) je možné přijmout dvěma členy, pokud veškeré úsilí o 

dosažení konsensu selhalo. (Ústava Bosny a Hercegoviny, článek 5, zákon o Volbách 

Bosny a Hercegoviny, kapitola 8) 

 

 

2.4 Rada ministrů 

  

V BaH Rada ministrů představuje vládu, tedy exekutivní orgán, který je 

charakterizován institucionalizovaným rozdělením moci. První zákon o Radě ministrů 

z roku 1997 vyžadoval rigidní paritu tří etnických skupin. Všechna rozhodnutí musela být 

přijata na základě konsensu celého kabinetu (článek 17, zákon o Radě ministrů 1997). 

Kromě toho se také ministr konkrétního ministerstva a jeho dva zástupci, patřící ke zbylým 

dvěma etnickým skupinám musí shodnout na všech rozhodnutích. Rada ministrů byla 

vedena dvěma předsedy, kteří se po každých osmi měsících střídali v předsednictví. Tento 

komplikovaný systém vedl k vládní slabosti. 1999 Ústavní soud rozhodl o neústavnosti 

tehdejší Rady ministrů. V roce 2002 vypracoval Vysoký představitel nový zákon o Radě 

ministrů, úkol, který parlamentní shromáždění, kvůli neshodám nemohlo splnit. Systém 
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spolupředsedů byl zrušen a nahrazen jedním předsedou a dvěma zástupci, stále 

s podmínkou zastoupit všechny tři etnika ale již se v úřadu nestřídali. Mezi ministry má 

pouze ministr obrany dva zástupce kvůli trojnásobné struktuře armády. Dále musí být 

jeden ministr, nebo generální tajemník Rady ministrů členem jiné etnické skupiny vyjma 

tří hlavních. Od roku 2002 se vláda skládá z Předsedy a devíti ministrů (zahraničních věcí, 

zahraničního obchodu a ekonomických vztahů, financí a poklady, komunikace a dopravy, 

pro občanské věci, pro lidská práva a uprchlíky, spravedlnosti, bezpečnosti a obrany). 

Reformou z roku 2006 byla založena další dvě ministerstva Vědy, technologie a ochrany 

životního prostředí a Ministerstvo Zemědělství. 2008 také padl návrh na výměnu 

ministerstva Lidských práv a uprchlíků za nové ministerstvo pro Evropskou integraci. 

(Gavrić, 2013, str. 41) 

 Předseda Rady ministrů je jmenován Předsednictvím po konzultaci s parlamentními 

stranami. Musí být potvrzen Sněmovnou reprezentantů dvacet dva dní od prvního zasedání 

od voleb. Pokud nebude potvrzen Sněmovnou zástupců, musí Předsednictví do osmi dnů 

jmenovat nového kandidáta. Předseda Rady ministrů musí svůj kabinet postavit proti 

hlasování o nedůvěře nejpozději 70 dnů po ustavujícím zasedání Sněmovny reprezentantů. 

To poskytuje poslancům prostor vznést námitky vůči jednotlivým ministrům a požádat 

Předsedu o nové kandidáty. V praxi je ovšem tato lhůta radikálně porušována (např. jeden 

kabinet byl ustaven až po 15 měsících od voleb). Předseda Rady ministrů a jeho dva 

zástupci zastupující tři konstitutivní národy. Přiřazení portfolia každému ministrovi je 

rovněž založeno na principu proporcionality, takže je ve vládě zastoupen stejný počet 

ministrů a zástupců ze všech tří etnických skupin. Ve srovnání s ostatními parlamentními 

demokraciemi neodpovídá funkce předsedy Rady ministrů běžné funkci předsedy vlády. 

Kromě úkolů koordinace práce mezi vládou a dalšími ústředními státními institucemi, 

subjekty a okresem Brčko, jakož i výzvy k přípravě, kontrole a sledování schůzí vlády, 

musí koordinovat politické povinnosti se svými zástupci. (Gavrić, 2013, str. 42-43) 

 Kvůli specifickému složení politického systému BaH byly všechny vlády, 

s výjimkou vládní většiny za Matića-Lagumdžije-Mikereviče, nadměrné, protože se musí 

zapojit velké množství politických stran (zastupující oba subjekty a etnika). V BaH dosud 

neexistovaly kabinety pro jednu stranu (viz. Tabulka 1). (Gavrić, 2013, str. 43)  
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Tabulka 1 – Přehled vlád Bosny a Hercegoviny 

 

Předseda Rady ministrů Politické strany Období 

Bosić-Silajdžić SDS-HDZ-SDA-SBiH 3.1.1997 – 4.2.1999 

Silajdžić 

Mihajlović 

KCD-Sloga-HDZ 4.2.1999 – 22.6.2000 

Tusevljak 

Raguž 

KCD-Sloga-HDZ 22.6.2000 – 18.10.2000 

18.10.2000 – 22.2.2001 

Matić 

Lagumdžija 

Mikerević 

SDP-SBiH-NHI-BPS-

Democratic Pensioner’s 

Party-SNS-PDP-SNSD-

SPRS 

22.2.2001 – 18.7.2001 

18.7.2001 – 15.2.2002 

22.2.2002 – 13.1.2003 

Terzić SDA-SBiH-SDS-PDP-HDZ 13.1.2003 – 9.2.2007 

Špirić SNSD-PDP-SBiH-SDA-

HDZ-HDZ 1990 

9.2.2007 – 15.12. 2012 

Bevanda HDZ-HDZ 1990-SNSD-

SDS-DNS-SDP-SBB 

15.12.2012 – 31.3.2015 

Zvizdić SDA-HDZ-SDS-PDP-DF 31.3.2015 – 23.12.2019 

Tegeltija SDA-SNSD-HDZ-SBB-DF-

SP RS-US-HSS 

23.12. 2019 - 

(autor podle: http://vijeceministara.gov.ba/pdf_doc/sazivi%20novi%20bos%2012-2-2020.pdf)      

 

2.5 Volební systém 

  

Volby jsou upraveny Ústavou, Volebním zákonem, přílohou 3 Daytonské mírové 

dohody, zákonem o Financování politických stran, zákonem o Občanství a nařízením 

Ústřední volební komise. Volby byly původně vedeny podle přílohy 3 Daytonské dohody, 

která měla být dočasná, ale nakonec byla prodloužena až do roku 2000 a 2001 pak 

parlament přijal zákon o Volbách. Právní rámec nadále omezuje právo volit a být volen na 

http://vijeceministara.gov.ba/pdf_doc/sazivi%20novi%20bos%2012-2-2020.pdf
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základě pobytu a etnického původu
14

. Volby se pro celostátní parlamenty a parlamenty 

subjektů konají každé čtyři roky, přičemž každá úroveň má jiná pravidla. Na státní úrovni 

je BaH rozdělena do osmi volebních jednotek: tři v RS a pět v F BaH. Poslanci jsou voleni 

prostřednictvím otevřených kandidátek, které jsou proporčně sestaveny v ohledu na 

etnicitu. Ze 42 členů je 28 voleno v F BaH a 14 v RS. Z těch 28 je pouze 21 voleno 

z vícečlenných volebních obvodů podle vzoru listinného poměrného zastoupení podle čl. 

9.6 Volebního zákona a zbylých sedm jsou kompenzační mandáty zvolené z území 

federace jako celku podle článku 9.7 Volebního zákona.
15

 V RS je devět poslanců voleno 

z vícečlenných volebních obvodů podle vzorce poměrného zastoupení uvedeného v čl. 9.6 

zákona o Volbách a pět jsou kompenzační mandáty zvolené z území RS jako celku podle 

článku 9.7 zákona o Volbách. Volební klauzule je od voleb 2006 stanovena pro 

rozdělování kompenzačních mandátů na 3 %, jsou následně přerozdělovány na základě 

kvocientu Sainte-Laguë definovaného v čl. 9.5 zákona o Volbách. (zákon o Volbách Bosny 

a Hercegoviny, kapitola 9) 

 Delegáti, tedy členové Sněmovny lidu jsou také voleni dle etnických skupin. V F 

BaH jsou voleni výborem delegátů Sněmovny lidu federace. V RS jsou delegáti Sněmovny 

lidu BaH voleni Národním shromážděním RS. Každý delegát má právo nominovat jednoho 

nebo více kandidátů a následně má každý delegát jeden hlas. (zákon o Volbách, 2006, čl. 

9B) 

Členové Předsednictví jsou voleni samostatně většinovým volebním systémem, 

přičemž každý volič si vybere Bosňáka, nebo Chorvata v F BaH a Srba v RS. Na úrovni 

subjektu zákon zaručuje minimální zastoupení tří občanů, které pokud nejsou splněny, jsou 

doplněny kompenzačními mandáty. Zvolení kandidáti získávají mandát na čtyř roční 

období, během kterého po osmi měsících rotuje post Předsedy. (Lilyanova, 2015, str. 1, 

Gavrić, 2013, str. 64)  

 

 

 

 

                                                 
14

 Příkladem je soudní případ Sejdić-Finci, kteří se soudili o právo být voleni, protože jsou příslušníci 

židovského a cikánského etnika. (Lilyanova, 2015, str. 1)  
15

 Kompenzační mandáty slouží pro zastoupení menších etnik žijících v BaH. 



 

 

29 

2.6 Politické strany 

  

Ústava BaH se přímo nezabývá otázkou politických stran, ani v této věci neexistuje 

zvláštní zákon. Politické strany proto nemají v ústavním systému zvláštní pravomoc. 

Jediným právním základem je dosud státní zákon o Financování stran z roku 2000 a 

Volební zákon z roku 2001. Politická strana musí mít 50 zakládajících členů, než se 

registrují jako asociace u příslušného obecního soudu. Všechny politické strany podléhají 

přísnému a komplikovanému procesu registrace a vyšetřování, aby mohly kandidovat ve 

volbách do kterékoli politické (čl. 4.1 – 4.25 Volebního zákona BaH). Potřebuje mít 3000 

podpisů, aby se mohla přihlásit do voleb pro předsednictví nebo státní sněmovnu 

reprezentantů. Podle zákona o Financování stran mohou politické strany získat finance 

z následujících zdrojů: členské poplatky, dary, osobní podniky a pronájem nemovitostí. 

Strany navíc dostávají finanční podporu ze státního rozpočtu, který je z větší části (70 %) 

rozdělován v souladu s volebními úspěchy (čl. 10 zákona o Financování politických stran). 

Všechny položky příjmů a výdajů musí být uvedeny ve zprávě předkládané každoročně 

Ústřední volení komisi. Toto nařízení se ukázalo jako úspěšné, protože volební komisu 

může uložit sankce v případě, že strana zneužije financování, které jí bylo uděleno. 

(Gavrić, 2013, str. 75) 

 

 

2.7 Vysoký představitel 

  

Dodatkem 10 Daytonské mírové dohody je zaveden Úřád Vysokého představitele, 

který po určitou dobu měl plnit funkci „předsedy“ BaH. Jeho hlavní povinností bylo, aby 

dohlížel na plnění mírové dohody. Dále mezi jeho kompetence patřilo zřízení politických a 

ústavních institucí, podpora dodržování lidských práv a pořádání svobodných a 

spravedlivých voleb za spolupráce s OSCE a s dalšími mezinárodními organizacemi. Byl 

jmenován v souladu s příslušnými rezolucemi Rady bezpečnosti OSN, aby usnadnil vlastní 

úsilí stran mírové dohody a mobilizoval a případně koordinoval činnosti organizací a 

agentur zapojených do civilních aspektů mírového urovnání tím, že plnil dohodou stanové 

úkoly. (General Framework Agreement for Peace in Bosnia and Herzegovina, Annex X) 
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 Díky instituci Vysokého představitele můžeme o prvotní BaH hovořit, jako o 

kontrolované demokracii, což podle V. D. Bojkov nemusí být nejlepší způsob procesu 

předání konečné odpovědnosti národním politikům. Vysoký představitel se významně 

podílel na tvorbě legislativy a ústavních reformách v letech 1995-2002.
16

 Kvůli 

nedostatečné shodě státních a entitních úřadů ustanovili Vysocí představitelé s odkazem na 

pravomoci dané Daytonskou mírovou dohodou konsociační model demokracie, i to 

zapříčinilo striktně paritní nastavení mnohonárodnostní státní správy. (Bojkov, 2003, 

str.57) 

 

 

2.8 Vývoj politického systému 

 

 Pro obnovu politického systému byla po Daytonské smlouvě zahájena spolupráce 

s Organizací pro bezpečnost a spolupráci v Evropě, která dohlížela, aby byly volby 

svobodné. V BaH by se dal sledovat stranický systém ve více úrovních, nejedná se totiž o 

klasický model celostátní a lokální úrovně ale je zde mezi stupeň entit. Kdy fungují volené 

instituce celostátní, potom pro každou entitu zvláštní centrální instituce a lokální struktura 

vládnutí. Pro mou práci bude důležitá jak úroveň celostátní, tak v obou entitách. Vývoj 

etnických stran je třeba zachytit v obou úrovních, protože parlamenty subjektů díky 

vyššímu počtu reprezentantů lépe reflektují volební situaci a snáze zachytí vývoj určitých 

trendů, zároveň je důležité sledovat, jak se tyto trendy projevují v celostátním měřítku. 

Také je důležité sledovat všechny úrovně, protože volební výsledky se většinou v úrovních 

neshodují. Podle L. Cabady patří mezi pět nejpodstatnějších stran BaH ty tři strany, 

kterými se budu přednostně zabývat, tedy SDA, SDS a HDZ. (Cabada, 2004, str. 71-72) 

Spolu s V. Hlouškem považují za klíčové volby v roce 2000, kdy oproti minulým volbám 

etnické strany výrazně oslabily, zatímco SDP (Socijaldemokratska partija Bosne i 

Hercegovine) a SBiH (Stranka za Bosnu i Hercegovinu). (Hloušek, 2001) A poprvé vznikl 

prostor pro vytvoření koalice bez hlavních etnický stran (Aliance pro změny). V roce 2002 

se však etnické strany znovu částečně vrátili k moci a s tím se i rozrostl počet stran, které 

byli zastoupeny pouze jedním mandátem. (Šedo, 2006, str. 342-344) 

                                                 
16

 Zákon o volbách byl např. celý zpracován organizací OBSCE a následně legitimizován nezávislou komisí 

odborníků, které jmenoval Vysoký představitel. 
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2.8.1 Volby 1996
17

 

 První volby po Daytonu se konaly v roce 1996, drtivým vítězem byla strana SDA, 

která získala 37,92 % hlasů a mandáty nesbírala jen za federaci (16) ale i za RS (3), druhý 

největší podíl mandátů získala SDS (9) a těsně za ní HDZ (8). Po dvou mandátech získali 

ZL (Společná kandidátka BaH) a SBiH (Strana za BaH). Rozdělení sil bylo tedy velice 

podobné tomu v předválečném období. Volby v jednotlivých entitách měli podobný 

výsledek ve FBaH dominovala SDA s HDZ a menší část mandátů získala ZL a SBiH. 

V RS dominovala SDS, ale na druhém místě byla SDA, mezi další úspěšné strany patřila 

koalice SP RS (Socialistická strana Republiky srbské) a SNSD (Strana nezávislých 

sociálních demokratů) pod názvem NSSM (Národní svaz za svobodu a mír) a další strana, 

která se těsně dostala do parlamentu RS byla SRS (Srbská radikální strana RS). Mezi 

srbskými voliči tedy jasně dominovala SDS, další srbské strany získali výrazně nižší počet 

mandátů. Lokální parlamenty tak představovaly širší obraz výsledků celostátního 

parlamentu a do jejich řad proniklo i více menších subjektů než do celostátního. Všechny 

menší strany výše zmíněné byly založeny minimálně formálně až během války. (Šedo, 

2006, str. 346-347) První vládu tedy sestavily hlavní tři etnické strany SDA, SDS a HDZ  

ve spolupráci s SBiH. (viz. Tabulka 1) 

Díky zkráceným volebním obdobím dle podmínek nastavených za spolupráce 

s OSCE v prozatímním fungování státních institucí pro potřeby zakotvení a upravení 

systému se měli další volby konat za dva roky, ale z důvodu sporu vyvolaným uvnitř SDS 

se konali v roce 1997 předčasné volby v RS. Konflikt vyvrcholil odchodem skupiny kolem 

Biljany Plavšić, která požadovala bližší spolupráci RS s mezinárodním společenstvím. 

Tyto volby předznamenaly krátký úpadek tradičních stran, SDS sice byla nejúspěšnější ale 

oproti předchozímu výsledku výrazně ztratila. Volbám dále dominovala KCD (Koalice za 

jednotnou a demokratickou BaH), kterou vedla SDA společně s SBiH. Další mandáty bral 

SNS – Biljana Plavšić (Srbský národní svaz) a SRS. S minimálním počtem mandátů se do 

parlamentu dostaly SDP, SNSD a SP RS. Druhé volby již poukazovaly na nové 

přicházející trendy, byla výrazně vyšší účast subjektů, což také zapříčinilo vyšší počet 

propadlých hlasů. Dále se poprvé objevilo u strany SNS v názvu jméno její lídryně, což se 

později především v RS rozšířilo. (Šedo, 2006, str. 347-348) 

                                                 
17

 Výsledky voleb viz. přílohy č. 1, 2, 3, 4, 5 
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2.8.2 Volby 1998 

 Druhé řádné volby pokračovaly v nastavených trendech, počet subjektů účastnících 

se voleb opět vzrostl. Ve FBaH zůstává na vrcholu SDA v rámci koalice KCD zahrnující i 

SBiH, dále HDZ a posilující SDP a její původní koaliční partnerská strana s novým 

názvem SD (Sociální demokraté), do parlamentu se dostalo ještě dalších deset menších 

stran. Volby v RS navázali na pokles SDS, která již obhájila pouze pětinu všech hlasů, 

další byla KCD. SP RS, SNS a SNSD dohromady získali třetinu mandátu parlamentu RS, 

do celostátních voleb však utvořily koalici Shoda (Sloga), která byla v RS vítěznou stranou 

do celostátního parlamentu. Celostátní parlament se tak skládal z KCD (14 z FBaH, 3 z 

RS), HDZ (6), Sloga (4), SDS (4), SDP (4), SRS (2), SD (2) a po jednom mandátu NHI 

(Nová chorvatská iniciativa, SD, RS RS (Radikální strana Republiky srbské) a DNZ 

(Demokratický národní svaz). Tyto volby zaznamenaly velice rozdílné výsledky v entitách 

a na celostátní úrovni můžeme vidět výrazné posílení sociálních stran a zvyšování 

zapojených subjektů. (Šedo, 2006, str. 348) Vláda byla vytvořena ve spolupráci KCD, 

Slogy a HDZ. (viz. Tabulka 1) 

 

2.8.3 Volby 2000 

 Volby v roce 2000 symbolizovaly propad etnických stran. Ve FBaH výrazně 

posílila SDP, měla pouze o jeden mandát méně než SDA a během volebního období se 

spojila s SD. Dalším vývojem byla přeměna SBiH na stranu usilující o hlasy voličů napříč 

etniky a byla čtvrtým nejsilnějším subjektem. HDZ samozřejmě také jistým způsobem 

udržela svou silnou pozici a byla třetí nejsilnější v parlamentu. Potom se objevila jakási 

dělící čára a zbylé subjekty již měli maximálně tři mandáty a po většinou pouze jeden, 

jednalo se přesně o 13 stran, které měli takto minimální zastoupení. Přičemž ty čtyři 

nejsilnější strany měli dohromady 121 mandátů. I v RS se významně rozšířila politická 

škála. SDS se znovu stala nejsilnější stranou se 31 mandáty, z původních stran Slogy 

získala nejvíce mandátu SNSD a nově se v RS dostala vysoko nová umírněná 

demokratická strana PDP (Strana demokratického pokroku), získala 11 mandátů a byla 

třetí nejúspěšnější stranou. SDA zaznamenala výrazný pokles se 6 mandáty. Také posílili i 

další strany, které cílí na nesrbské voliče – SBiH, SDP. Můžeme tedy sledovat znovu 

posílení SDS zastupující Srby ale zároveň i posílení neetnických stran. V celostátních 
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volbách vyhrála poprvé od rozpadu Jugoslávie sociální strana SDP, dále SDA, SDS a 

HDZ. I nově vzniklá PDP získala 2 mandáty a oproti posledním volbám přibyli další 

subjekty. (Šedo, 2006, str. 348-349) Vlády byly relativně nestabilní a vystřídali se tři 

premiéři během dvouletého volebního období a poprvé byla vláda bez účasti SDA. (viz. 

Tabulka 1) 

 

2.8.4 Volby 2002 

 2002 první volby, které ukládaly mandáty na čtyřleté volební období. Ve FBaH 

významně posílila SDA a byla znovu dominantou. HDZ a SBiH si udrželi stejné výsledky 

jako v minulém období, zatímco SDP si výrazně pohoršila ztratila přes půlku své původní 

podpory, což samozřejmě změnilo poměr sil mezi etnickými a multietnickými stranami. 

Také zde proběhla legislativní změna v počtu volebních mandátů z původních 140 na 98 

ale i přese změnu se v parlamentu udržel dokonce i nepatrně zvýšil počet subjektů. V RS 

zas původně posílená SDS ztratila, naproti tomu SNSD významně posílila a v počtech 

mandátů byl jen nepatrný rozdíl. Své postavení obhájila PDP a počet subjektů 

v parlamentu znovu narostl, znatelným rozdílem oproti federaci bylo plynulé snižování 

mandátů mezi subjekty, oproti radikální dominanci několika subjektů ve federaci a oproti 

zbylým stranám s minimálním počtem mandátů. Celostátní volby pak částečně kopírovaly 

výsledky v subjektech, posílení SDA, oslabení SDS a posílení SNSD. (Šedo, 2006, str. 

349) Vláda se vrátila do běžného obsazení SDA, SDS, HDZ a SBiH, ovšem ještě za účasti 

PDP. (viz Tabulka 1)  

 

2.8.5 Volby 2006 

 První volby po Daytonu, které byly plně spravovány orgány BaH. Konaly se 

v revidovaném legislativním rámci, přičemž poslední kolo změn volebního zákona bylo 

přijato v dubnu 2006. Také rok 2006 změnil strukturu chorvatské složky politického 

systému. Pro bosenské a pro srbské strany byly již dříve výrazně fragmentované, zatímco 

chorvatská HDZ neměla výrazného soupeře. Do voleb 2006 však kandidovala strana HDZ 

1990 (Chorvatská demokratická unie 1990), která se oddělila od původní HDZ. Během 

kampaně se ozývali někteří přední srbští politici s požadavkem referenda o nezávislosti 

RS. Ve volbách do celostátního parlamentu si výrazně polepšila SNSD, zatímco SDS 

několik mandátů ztratila. HDZ si také výrazně pohoršila a SBiH si také o dva mandáty 
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polepšila. SDA a SDP nezaznamenaly výraznou změnu. Celostátní vládu sestavily SDA, 

SBiH, SDS, PDP a HDZ. (viz. Tabulka 1) Ve federaci si sice SDA udržela nejsilnější 

pozici, ale výrazně ztratila. HDZ výrazně ztratila její původní mandáty byly 

pravděpodobně přerozděleny mezi HDZ 1990 a původní HDZ. SBiH výrazně posílila a u 

SDP nedošlo k výrazným výkyvům. Počet subjektů ve federálním parlamentu se výrazně 

snížil. V RS si zásadně polepšila SNSD na úkor SDS a dostala se na nejsilnější pozici. 

Dále si o polovinu mandátů pohoršila SDA, zbytek je srovnatelný s předchozím obdobím 

až na počet subjektů, stejně jako ve federativním parlamentu je zde výrazně menší počet 

subjektů.
18

  

 Po roce 2006 se politický systém relativně stabilizoval, především v ohledu na 

počet subjektů v parlamentech a legislativu, která upravoval pravidla fungování institucí. 

Víceméně se BaH odpojila od pomoci mezinárodních organizací a zřídila vlastní instituce, 

které jejich funkci nahradili. Volební výsledky stran samozřejmě nezůstali od roku 2006 

konstantně stejné do současnosti ale nedošlo k nějakým úplně zásadním změnám. Mezi 

stále strany, které si udržují vysoké výsledky a podílí se na utváření vlády patří: SDA, 

SDS, HDZ, SDP, SBiH a SNSD občas jsou doplněny i dalšími menšími subjekty. Mezi 

nově vzniklé úspěšné subjekty patří např. SBB BiH (Unie pro lepší budoucnost), která se 

poprvé účastnila voleb 2010.
19

 

  

3. Bosenské strany a etnický klíč 
  

Pro účely mé analýzy jsem si vybrala tři etnické strany, které v průměru patří mezi 

ty nejsilnější od vzniku samostatné BaH. Ačkoliv se na politické scéně vyskytují i další 

silné etnické subjekty, vybrala jsem tyto tři, protože jsou to první organizace, které byly 

zformovány nacionalistickými hnutími v zemi hned při rozpadu Jugoslávie a nejlépe tak 

reflektují vývoj etnického hnutí v zemi. 

 

 

                                                 
18

 https://www.osce.org/odihr/elections/bih/23945?download=true 
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 Srov. General Elections: Final Reports 2010, 2014, 2018 z: https://www.osce.org/odihr/elections/bih   

https://www.osce.org/odihr/elections/bih
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3.1 SDA – Stranka demokratske akcije – Strana demokratické akce 

  

Strana byla založena 26. května 1990 v Sarajevu skupinou osob z původní 

organizace Mladých muslimů a jejím první předsedou byl Alija Izetbegović, vice 

předsedou se stal Adil Zulfikarpašić. Historicky se považuje za navazující na výše 

zmíněnou JMO. Definovala se jako strana muslimsko-historického kruhu, která měla za cíl 

získat legitimní politickou reprezentaci, v prvních volbách pro Muslimy a později pro 

Bosňáky. Registrována už ale byla začátkem téhož roku, původně se měla jmenovat 

Jugoslávská muslimská strana, ale v té době ještě zákon nepovoloval označení etnika 

v názvu strany. Mezi předsedou a vice předsedou panoval už od začátku spor ohledně 

směru, kterým se strana vydá. Izetbegović prosazoval myšlenku národní strany hájící 

demokracii a obnovu islámských tradic, zatímco Zulfikarpašić byl pro občanskou 

demokratickou stranu, jejímž hlavním cílem je demokratizace, náboženství nepovažoval za 

složku politického rázu. Neprodleně po sjezdu se začaly budovat lokální pobočky 

s vlastními výbory po celé BaH. Z důvodů ideologických a osobních rozporů nakonec 

Zulfikarpašić společně s M. Filipovićem ze strany odešli a založili si vlastní Muslimsko 

bosňáckou organizaci, se kterou se účastnili voleb, ale nedosáhli výrazného výsledku. 

Volby byly pro SDA velkým úspěchem, Izetbegović dokonce získal místo předsedy 

Předsednictva SR BaH. Během války v BaH (1992-1995) vedla SDA patrioty BaH po 

většinou Bosňáky. (Hladký, 1996, str. 126-135) 

 Po válce se strana stala velice úspěšnou byla vždy součástí vlády, kromě období od 

voleb roku 2000, kdy vládu uchvátila koalice „neetnických“ stran (Aliance pro změnu).
20

 

1998 Izetbegović inicioval soudní řízení za cílem zjistit, zda jsou ústavní pořádky 

v souladu s přílohou 4 Daytonské dohody, některá ustanovení byla shledána proti ústavní a 

byla doporučena reforma. (Bojkov, 2003, str. 59) V roce 2001 byl zvolen nový předseda 

strany Sulejman Tihić, který prohlašoval, že stranu povede liberálnější a demokratičtější 

cestou i přesto, že se mělo jednat o změnu pro většinu představitelů SDA je náboženství 

důležitou složkou. V tuto dobu však stranu zasáhli další významné události, byla 

konfrontována s vraždou tří Chorvatů údajně spáchanou radikálního islamisty. Situaci bylo 

přisuzováno, že k útoku přispělo vítězství nacionalistických stran ve volbách 2002. Tihić 

                                                 
20

  Na návrh Vysokého představitele Wolfganga Petritsche se spojili multietnické strany, za účelem sestavit 

vládu a prosadit ústavní reformy navrhované Petritschem (Ashdown, 2003, str. i) 
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nakonec ze své funkce agresivně formuloval požadavky Bosňáků a odmítal návrhy 

mezinárodního společenství. (Ashdown, 2003, str. 16-19) 

 Strana má pobočky i ve Slovinsku, Kosovu, Severní Makedonii, Chorvatsku a 

v Sandžaku (srbský region) a také spolupracuje s EPP. V současné době je nejsilnější 

stranou SDA, za celou svou existenci měla pouze tři předsedy tím současným je Bakir 

Izetbegović.
21

 

  

3.2 HDZ – Hrvatska demokratska zajednica – Chorvatské demokratické 

společenství 

  

Z chorvatské centrály se vyvinula bosenská jednotka v srpnu 1990, jejím předsedou 

se stal Davor Perinović, který byl ve svých projevech opravdu výrazně nacionalistický, 

následně ho vystřídal umírněnější Stjepan Kljuić. Ačkoliv se strana projevovala jako 

subjekt hájící práva chorvatských občanů na území BaH, později bylo znatelné, že měla 

sloužit jako nástroj chorvatské HDZ pro podporu původní Velkochorvatské myšlenky, 

stejně tak i SDS. HDZ ve volbách získalo většinu hlasů chorvatských občanů, 3. nejvyšší 

počet mandátů a Jure Pelivan se stal předsedou koaliční vlády SDA, HDZ a SDS. Ve 

vytvořené koalici však nepanovala shoda, nebyla vytvořena na základě společných cílů ale 

především na základě výsledků voleb. Při hlasování se často vytvářela skrytá koalice HDZ 

a SDA.(Hladký, 1996, str. 131-135) 

 Během války byla HDZ členem dvou oficiálních vlád společně s SDA, tyto vlády 

byly spíše formální a k výrazným krokům nedocházelo (na druhé vládě se vyjma těch dvou 

podíleli další tři strany). Po válce se HDZ jeden z protagonistů války, stejně jako ostatní 

strany prezentovala jako subjekt, který usiluje o usmíření, reformu a budování státu. Po 

válce byla z chorvatských subjektů výrazně nejsilnější a až do roku 2000 byla součástí 

všech vlád. V roce 2000 ji ve vládě nahradila NHI, což už se znovu nikdy neopakovalo. 

HDZ měla do roku 2001 výrazně nacionální náboj, chtěla vlastní třetí entitu a vlastní 

instituce. Následně úplně otočila a prosazovala zrušení entit a kantonů a zavedení silných 

obcí, aby vyvážili státní aparát. Navrhovala posílení celostátních institucí, o potřebě jedné 

armády, ministerstva vnitra a zpravodajských službách. Jejich pozice byla ovšem dost 

nejistá ve straně nebyla shoda, dokonce ani jejich mateřská HDZ, která pracovala 

                                                 
21

 http://www.sda.ba 
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v Chorvatsku byla v rozporu s jejich záměry. Ani na sjezdu v roce 2003 se stanovisko 

strany neupevnilo, bylo zvoleno relativně slabé předsednictvo, které by nejradši hlásili 

v BaH jeden program a do Chorvatska tvrdili, že hlásí jiný. (Ashdown, 2003, str. 19-21) 

Během let se od strany oddělili dvě uskupení NHI a HDZ 1990. Strana spolupracuje 

s evropskou stranou EPP. Dnes je předsedou strany Draga Čovič a sídlí v Mostaru.
22

 

 

3.3 SDS – Srpska demokratska stranka – Srbská demokratická strana 

  

Na celostátním srbském sjezdu, který proběhl v květnu 1990 prohlásilo 

představenstvo SDS v Srbsku, že strana bude usilovat o hlasy všech Srbů po celé 

Jugoslávii, proto 12. července v Sarajevě byla oficiálně založena odnož SDS v BaH, 

předsedou byl vybrán srbskou centrálou Radovan Karadžić. SDS ve volbách obdrželo 

většinu hlasů srbských obyvatel a dle předcházející dohody s SDA a HDZ se stal Momčilo 

Krajišnik předsedou republikové skupštiny. (Hladký, 1996, str. 127-135) 

 Jako jeden z protagonistů války se po válce stejně jako ostatní prezentovala jako 

modernizátor, který zemi zbaví původních antagonismů a zároveň bude nadále hájit své 

národní zájmy. Ovšem ze všech tří předních nacionalistických stran si nejvíce zachovala 

nacionalistický ráz. Do voleb 2002 stále prosazovala nezpochybnitelnou RS. Daytonskou 

dohodu používá jako takovou hradbu, za kterou se schovává a nikoho přes ní nepustí. 

 SDS od voleb 2006 zažívá významný pokles a jejím největším soupeřem je SNSD, 

která je v současnosti v RS nejsilnější stranou. Z dřívější separatistické a radikálně 

nacionalistické strany je dnes umírněná pravicová strana. Současným předsedou strany je 

Mirko Šarović.
23

 

 

 

3.4 Klasifikace podle Kanchan Chandry  

 

 Chandra popisuje 8 identifikátorů, podle kterých lze klasifikovat etnickou stranu. 

Jak jsem popsala v úvodu vybrala jsem si dva způsoby na základě, kterých budu 

analyzovat politické strany. Budou jimi klasifikace podle explicitních apelů a klasifikace 
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arény soutěže. Jak jsem již zmiňovala v úvodu, klasifikace Chandry je velice široká a 

nabízí velkou škálu možností. Některé z nabízených klasifikací, tak nejsou úplně ideálním 

typem pro BaH, protože se u nich předpokládá přímé vyloučení nějaké etnické skupiny. 

Když vezmu v potaz historický etnický vývoj, válku, současný politický systém a 

mezinárodní tlak nemohu předpokládat, že bude možné u bosenských etnických stran 

sledovat nepřetržité explicitní vylučování dalších skupin. „Mezinárodní orgány, které v 

BaH zajišťovali ústavní uspořádání nastavili prostředí, které má zabránit návratu 

k ozbrojeným konfliktům a omezit používání doprovodné etnické strategie tím, že je jasně 

nastavené, že strany, které se účastní výzev k etnické nenávisti, budou vyloučeny 

z politického života.“ (překlad autora: Manning, 2004, str. 57)   Budu se tedy soustředit 

především na tvrzení týkající se systémových rozporů, centralizace a autonomizace. 

V analýze budu volně zaměňovat termíny etnická kategorie či etnická skupina, oba termíny 

mají pro účel analýzy stejný význam.  

 

3.4.1 Klasifikace na základě explicitních apelů 

 Tato klasifikace je založena na identifikaci explicitních apelů či prohlášení strany. 

Pokud strana ve svém programu zjevně nazývá konkrétní etnickou skupinu a je exkluzivní 

k jiné jedná se o stranu etnickou. Nejprve je potřeba zjistit, zda strana ve své platformě 

zjevně uvádí etnickou kategorii. Je nutné, aby byla kategorie pojmenována nebo explicitně 

identifikována jiným způsobem řeči. Symboly spojené s obrázkem strany – vlajka, barvy, 

logo, symboly, oblečení a vzhled, vystoupení s etnicky spojenými postavami, jako jsou 

náboženští vůdci nebo kmenoví náčelníci – samy o sobě nestačí k tomu, aby se považovaly 

za explicitní apel. Dále je třeba ověřit, zda je zjevný apel vysílaný vůči celé centrální 

platformě. Apel můžeme považovat za centrální, pokud splňuje alespoň jednu 

z následujících podmínek: 

1. Ze všech problematik, které strana zmiňuje upřednostňuje zájmy etnické kategorie 

tak často, nebo častěji než zájmy jakékoli jiné kategorie. 

2. Učiní všeobsáhlé prohlášení ve prospěch zájmů určité etnické kategorie ve volební 

kampani. 

3. Klíčoví vedoucí představitelé identifikují zájmy určité etnické kategorie ve volební 

kampani. 

4. Projevy při zahajovací volební akci (spuštění manifestu, ‚úvodní volební 
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shromáždění) identifikují zájmy určité etnické kategorie jako důležité, nebo 

důležitější než zájmy jakékoli jiné kategorie ve volební kampani. 

(Chandra, 2011, str. 160) 

Následně, pokud jsou zjevné etnické apely skutečně středem platformy strany, potom 

je třeba sledovat, zda strana vylučuje jakoukoli etnickou kategorii, nebo zahrnuje všechny 

relevantní kategorie. Pokud je jakákoli kategorie vyloučena, jedná se o stranu etnickou. 

Pokud jsou zahrnuty všechny etnické kategorie, jedná se o multietnickou stranu. 

Předpokládejme populaci země, která je tvořena dvěma etnickými kategoriemi: A a B. 

V uvážení následujících prohlášení: 

1. „Jsme pro-A.“ 

2. „Jsme proti B.“ 

3. „Jsme pro-A a proti B.“ 

4. „Myslíme si, že by A a B měly urovnat své rozdíly a žít v míru.“ 

5. „Jsme pro oba A a B.“ 

Všech pět prohlášení je explicitním odvoláním k etnickým stranám v tom, že výslovně 

pojmenovává etnické kategorie. Postavení strany ve vztahu k těmto kategoriím se ale liší: 

1. Identifikuje kategorii, kterou prosazuje, ale ne kategorie, které vylučuje. Je 

to implicitně naznačené. 

2. Explicitně identifikuje kategorii, kterou vylučuje, což implicitně znamená, 

že je pro A. 

3. Identifikuje explicitně jak kategorii, kterou prosazuje, tak kterou vylučuje. 

4. Zmiňuje všechny kategorie v populaci, ale obě zahrnuje do svého 

prohlášení. 

5. Stejné jako 4. 

Prohlášení 1., 2. a 3. by se všechny kvalifikovali jako explicitní a vylučující apely. 4. a 5. 

by se kvalifikovali jako zahrnující apely, což by znamenalo, že strana splňuje kritérium pro 

multietnickou stranu, pokud by apel splňoval podmínku centrálnosti. (Chandra, 2011, str. 

160-161) 

K analýze explicitních apelů budu využívat data z finálních zpráv OSCE 

o jednotlivých volbách v BaH, z médií a z odborných článků. Při analýze se budu snažit 

zachytit volební prohlášení stran, její cíle a prosazované hodnoty. Finální zprávy, ze 

kterých budu čerpat jsou vypracovány organizací bezprostředně po každých volbách 

prostřednictvím Mezinárodní Volebně Observační Mise (International Election Mission, 
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IEOM) sloužená ze zástupců OSCE, Evropského parlamentu a Parlamentního shromáždění 

NATO. Většinou se skládají z nastínění politického kontextu, popisu současného právního 

rámce, volebního systému, jednotlivých administrativ, které spravují volby, shrnutí 

kampaní, financování kampaní, médií, shrnutím výsledků voleb atd. 

 Strany v BaH se od běžných stran v jiných zemí výrazně liší, nejen že nemají tak 

dlouhou tradici jako jiné strany v Evropě, zároveň u nich samozřejmě hraje významnou 

roli etnicita. Jelikož jsou volené orgány omezené na počet mandátů pro daná etnika (viz. 

níže etnická aréna soutěže) je důležité cílit na konkrétní skupiny, zároveň stylizovat složení 

strany se strategickým předpokladem atd. Státní celek BaH je založený multietnický stát na 

základě mezinárodní dohody, která nastavila pravidla, jak by měl fungovat. Je ovšem 

velice komplikované spojit tři etnika, která mají společné území, což z nich vytváří jeden 

celek, ale zároveň je stát obklopen státy téže dvou etnik, které v BaH žijí. Důsledky války, 

které si stát nese jsou také důležitým faktorem, který ovlivňuje soutěž politických stran, 

mezi stranami je častý trend odkazovat se na válku a šířit strach skrz volební kampaně. 

 Strany SDS, HDZ a SDA které vznikly z předválečných hnutí a byly považovány 

za překážky k vyššímu cíli budování etnicky integrovaného státu se nakonec staly 

efektivními hráči volební hry. Staly se aktéry, kteří upevňují a legitimizují svou moc 

prostřednictvím demokratických mechanismů, a přitom si zachovávají cíle, které jsou 

v rozporu se sdělením klíčových ustanovení mírové dohody (u SDS např. příloha 7 

Daytonské dohody o návratu uprchlíků a vysídlených osob do jejich předválečných domů). 

(Manning, 2004, str. 59) „Mezinárodní autority v BaH považovali HZD, SDS a SDA za 

hlavní překážky upevnění poválečného politického urovnání a vybudování trvalého míru 

v BaH.“ (překlad autora: Manning, 2004, str. 61) Tyto strany byly ale velice úspěšné a 

svou nacionální rétorikou získávali řadu stoupenců. „Volební slogan SDS do voleb 2002 

byl: Pojďme volit Srby.“ (Manning, 2004, str. 58)“ Později již však tato rétorika nebyla 

dostačující. „Ačkoliv SDS zůstala po válce nejsilnější stranou v RS, pokud jde o hlasy 

obdržené na všech úrovních, strana brzy zjistila, že musí své sdělení povznést nad pouhé 

výzvy týkající se etnické bezpečnosti.“ (překlad autora: Manning, 2004, str. 66) 

 

Volby 2006 

Finální zpráva OSCE z voleb v roce 2006 popisuje politickou scénu v BaH „do 

značné míry rozdělenou podle etnických linií, přičemž ostatní otázky hrají méně 
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významnou roli. Klíčové soutěže se odehrávaly hlavně mezi politickými stranami, které si 

navzájem konkurovaly ve svých vlastních etnických komunitách. SNSD, SDS, PDP a další 

srbské strany tedy soupeřily o srbské voliče, zatímco SDA, SBiH soutěžily o hlasy Bosňáků. 

Chorvastká politické scéna se v roce 2006 rozštěpila roztržením nové HDZ 1990 od 

původní HDZ. Naproti tomu se některé strany, včetně SDP, pokusily představit více 

multietnický profil.“ (překlad autora: OSCE, 2007, str. 4) Během kampaní se v tomto roce, 

některé strany vyznačovali ostře nacionalistickou rétorikou. Především se obraceli na 

neschopnost celostátního parlamentu schválit v předchozím období důležité ústavní změny, 

ačkoliv byly návrhy podpořeny většinou politických stran zastupujících všechny tři národy, 

přesto nedosáhly dvoutřetinové většiny. „Klíčoví bosenští politici požadovali další 

integraci Bosny a Hercegoviny jako unitárního státu bez entit. Přední politici RS 

opakovaně hovořili o možnosti referenda o nezávislosti pro RS… Kromě toho někteří 

chorvatští politici naznačovali možnost třetí Chorvatské entity“ (překlad autora: OSCE, 

2007, str. 10) U některých stran, došlo i k přímému vyhranění vůči ostatním etnikům. 

„Ojedinělé případy pobuřujícího jazyka namířeného proti jiným etnickým skupinám byly 

pozorovány na stranických shromážděních SDA a SDP v Brčku, Demokratického hnutí 

Srbska (DEPOS) v Pale, a HDZ 1990 v Livnu. Atmosféra kampaně byla také ovlivněna 

probíhajícími diskusemi o válečných zločinech z konfliktu v letech 1992-1995. Některé 

strany zahrnovaly válečné velitele v kampani. Existovaly izolované případy útoků na 

náboženské budovy.“ (překlad autora: OSCE, 2007, str. 10) U srbské strany SRS došlo 

během kampaně k použití písně „Dr Šešelj“, která mohla podněcovat násilí nebo nenávist 

prostřednictvím, některých nacionalistických hesel, dokonce s ní bylo zahájeno 

vyšetřování a přidělena pokuta. (OSCE, 2007, str. 16) 

Dva roky po volbách se SDA vyhranila vůči ukončení působnosti Vysokého 

představitele, protože se obávala nedokončení plné implementace Daytonské dohody, jako 

výhružku, pokud se implementace nedokončí pohrozila, že zahájí proces změny ústavního 

systému BaH, který zavedl Dayton, včetně zrušení entit i kantonů. Radikální přístup SDA, 

vyvolal odpor v bosenských Srbech a RS to považovala za přímý útok. Politické pnutí se 

zvyšovalo s blížícími se volbami, Vysoký představitel důrazně tlačil na strany, aby 

nevyhrožovali jednostrannou ústavní změnou. (BIRN, 2008)   
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Volby 2010 

 Kampaň se nesla v podobném duchu jako předchozí období, „relativně klidné 

prostředí poznamenané nacionalistickou rétorikou a pobuřujícími výroky… V kampani 

zůstaly všudypřítomné otázky ústavní reformy a základní etnická rozdělení.“ (překlad 

autora: OSCE, 2010, str. 1) „Nedostatek shody v klíčové otázce rozdělení kompetencí mezi 

stát a jeho dva subjekty bránil pokroku v ústavní reformě.“ (překlad autora: OSCE, 2010, 

str. 4) „Etnické rozdělení bylo nadále určujícím faktorem politického diskurzu země. 

Částečně kvůli zákonným omezením bydliště a zákonným omezením na základě etnicity 

většina politických stran pokračovala v oslovování hlavně svých vlastních etnických 

komunit: SNSD, SDS, PDP soutěžili o hlasy Srbů, zatímco SDA, SBiH, SBB a další strany 

usilovali o hlasy Bosňáků. Na chorvatské straně se HDZ, HDZ 1990, Chorvatská strana 

práva Bosny a Hercegoviny (HSP) zaměřila převážně na chorvatské hlasy.“ (překlad 

autora: OSCE, 2010, str. 4) Zbylé strany jako SDP, LDS a pár dalších usilovali o 

multietnickou podporu, jejich hlasy ale přicházeli především od Bosňáků. (OSCE, 2010, 

str. 4) „HDZ a HDZ 1990 se navzájem obviňovali z úmyslných kompromitujících plakátů 

v kampani a stěžovali si komisi na dané záležitosti.“ (překlad autora: OSCE, 2010, str. 12) 

„Jedním z rysů kampaně byla přítomnost politických lídrů ze sousedních států, což bylo 

kritizováno řadou účastníků kampaně. Dne 29. září se prezident Srbska Boris Tadić 

zúčastnil shromáždění organizovaného SNSD v Doboji a podpořil knadidáty strany. 

Navštívil RS v roli prezidenta Demokratické strany Srbska (DSS).“ (překlad autora: OSCE, 

2010, str. 13) 

 „Výsledky průzkumu, které v některých oblastech ukazují silnější podporu 

umírněným stranám, však pravděpodobně povedou k tomu, že Bosna zůstane v politické 

zátěži. Umírnění bojující za sjednocenou multietnickou společnost budou muset sdílet moc 

na téměř všech úrovních vlády s nacionalisty, kteří požadují, aby byla země oddělena podle 

etnických linií.“ (překlad autora: Arslanagic, 2010) Kandidát SDP do Předsednictva vyhrál 

chorvatský post, což mezi chorvatskými nacionalisty vyvolalo nevoli a označovali to za 

neoprávněné vítězství, protože proběhlo za multietnické podpory. HDZ tak chtěla po 

volbách směřovat k vytvoření třetí chorvatské entitě a přetvoření hranic. SDA se 

v posledních letech snaží o kompromis ve formě dohody s ostatními etniky ohledně 

ústavních reforem. Jejich jednání je kritizováno SBiH, která ho považuje za zradu 

bosenských zájmů. SDA ale vítězstvím ve volbách do Předsednictva potvrdila svou pozici 
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v podpoře Bosňáků. Bakir Izetbegović však po jeho zvolení prohlásil, že bude usilovat o 

oslovení vůdců ostatních skupin. (Arslanagic, 2010) 

 

Volby 2014 

 Jako předcházející volby „politické strany orientovaly svá sdělení ke svým etnickým 

komunitám. Zatímco účastníci v kampani sdělovali zprávy o nutnosti sociálně-

ekonomických reforem, vytváření pracovních míst, boje proti korupci a evropské a euro-

atlantické integraci, jejich kampaně byly převážně záporné a obviňovaly oponenty 

z nedostatečného pokroku. Použití pobuřujících výroků bylo zaznamenán v posledním 

týdnu kampaně, a to i v sociálních médiích a televizních debatách.“ (překlad autora: 

OSCE, 2015, str. 2) „Převládajícím prvkem zůstává rozdělení politických stran podle 

etnických linií a většina stran se orientuje na vlastní komunity. Ve FBaH SDA, SBB, SDP a 

DF vystupují na bosenské politické scéně, zatímco HDZ, HDZ 1990 a další apelují na 

Chorvaty. V RS soutěží o srbské hlasy SNSD, SDS a PDP.“ (překlad autora: OSCE, 2015, 

str. 4) „Sdělení kampaní zaměřených na zájmy etnických skupin, bosenští účastníci 

zdůraznili nutnost posílení ústředních státních struktur, zatímco chorvatští a srbští 

soutěžící se zaměřili na potřebu uchovat a propagovat své národní identity. Srbští 

účastníci navíc vedli kampaň za posílení kompetencí subjektu RS.“ (překlad autora: OSCE, 

2015, str. 13) 

 

Volby 2018 

 Opět byly volby „charakterizovány pokračující segmentací podle etnických linií… 

Účastníci se nicméně zaměřily více na osobní útoky a vyvolávání strachu, místo diskuse o 

politických alternativách.“ (překlad autora: OSCE, 2019. str. 1) „Účastníci byli schopni 

vést své kampaně volně; obecně byly respektovány základní svobody sdružování, 

shromažďování a projevu. Až na několik výjimek se kandidáti orientovali na své vlastní 

etnické komunity. Tón kampaně byl do značné míry negativní a polarizující. Důraz na 

nacionalismus a osobní útoky byly pozoruhodnými rysy kampaně, které občas zatínaly 

socioekonomické otázky, jako je korupce, nezaměstnanost, migrace a vzdělávání. Znatelné 

byly také odkazy na válečnou minulost země a strach…Pokusy o nepřiměřený tlak na volbu 

voličů, aby volili vládnoucí strany, vyvolaly obavy s ohledem na mezinárodní standardy 
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pro vedení kampaní ve spravedlivé a svobodné atmosféře.“ (překlad autora: OSCE, 2019, 

str. 2) „Mezinárodní společenství vydalo na začátku kampaně dvě samostatná prohlášení, 

v nichž naléhalo na všechny účastníky, aby se zdrželi negativních, rozdělujících a 

nezodpovědných rétorik, vyzývali úřady, aby zajistili integritu volebního procesu, a 

vyzývali občany, aby odevzdali svůj hlas.“ (překlad autora: OSCE, 2019, str. 13) 

Stejně jako v předchozích obdobích „volební soutěž se konala hlavně mezi politickými 

stranami v rámci stejné etnické komunity. Ve FBaH SDA,SBB a další soutěžící spoléhali na 

podporu Bosňáků, zatímco HDZ, HDZ 1990 a další apelovali na Chorvaty. SDP, DF a 

několik dalších stran sledovali multietnický přístup, ačkoli jejich podpůrná základna je 

tradičně mezi Bosňáky. V RS SNSD, SDS, PDP a NDP soutěží o srbské hlasy.“ (překlad 

autora: OSCE, 2019, str. 4) „Tři konstitutivní národy spoléhali téměř výhradně na své 

komunity. Chybějící společná vize s ohledem na budoucnost země a nedostatečnou vnitřní 

a mezietnickou spolupráci často vede k politicky slepé uličce.“ (překlad autora: OSCE, 

2019, str. 4-5) „Noviny odrážely segmentaci společnosti podle etnických a politických 

linií.“ (překlad autora: OSCE, 2019, str. 18) Dodik vítězný kandidát na srbského člena 

Předsednictva po volbách 2018 prohlásil: „Je mi jedno kdo jsou ty dva další členové 

Předsednictva. Já sem kandidoval abych pracoval především a jen pro zájmy Srbů.“ 

(Lakic, 2018a) 

Ačkoliv jednotlivé strany přímo nevylučují ostatní etnika, konstantně v letech 

sledují nacionalistické hodnoty. Bosňáci obecně usilují o větší centralizaci státu, volí i 

multietnické strany, které zastávají centralistickou myšlenku. Srbové vylučují jakékoliv 

oslabení jejich autonomie, bojkotují jakoukoliv potenciální změnu k jiné formě 

víceúrovňového vládnutí, které by se napojovala na jediné centrum. Chorvati jsou 

rozděleni někteří podporují větší sjednocení a jiní obhajují třetí, převážně chorvatskou 

entitu, prosazují ji s předpokladem, že by pro bosenské Chorvaty vytvořila z BaH 

„opravdový domov“. (BIRN, 2018) Jedním z radikálnějších projevů HDZ je už tradičně 

pořádaný pochod válečných veteránů ve městě Stolac za účelem připomenutí vytvoření 

válečné vojenské jednotky. Asociace vězňů zadržovaných v táborech ve Stolaci to 

považuje za hrubou demonstraci síly a nebezpečnou zprávu poválečným navrátilcům do 

města. Pochod proběhl i s účastí Dragana Coviće (předseda HDZ), který se již 

v předchozích letech účastnil podobných akcí i po čas jeho mandátu v Předsednictvu BaH, 

je znám svým prosazování větší autonomie pro bosenské Chorvaty. (Lakic, 2019)  
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Na začátku roku 2019 zahájila SDA soudní řízení před Ústavním soudem v BaH o 

zpochybnění jména převážně srbské entity v BaH „Republiky srbské“. Označila ji za 

diskriminující a vylučují z území zbylé dva konstitutivní národy. Srbský člen 

Předsednictva Milorad Dodik na to reagoval tak, že pokud by mělo dojít k zakázání tohoto 

jména, ukončil by svou práci v Předsednictvu, ale nerezignoval by. SDS to považuje za 

snahu SDA vyvolat politickou krizi, další srbské strany jsou taky radikálně proti a odsuzují 

jakoukoliv spolupráci s SDA. (Kovacevic, 2019a) „Na kongresu SDA v roce 2019 přijala 

strana dlouhodobé cíle, které byly implicitně centralizující a unitaristické, které okamžitě 

pobouřily vůdce bosňáckých Srbů, kteří si vysoce cení autonomie RS. Cíle SDA mimo jiné 

zahrnovaly zřízení republiky se „státní, regionální a místní správou“ a potvrzení jednoho 

„bosenského jazyka“ jako „společné identity všech občanů Bosny“. V deklaraci nebyli 

zmínky o dvou významně autonomních entitách v BaH, které vyplývají z Daytonské 

dohody z konce války 1992-5. (Kovacevic, 2019b) Dokument samozřejmě vyvolal silnou 

reakci bosenských Srbů a zapříčinil další politický rozruch po celé zemi. 

 

3.4.2 Klasifikace podle etnické arény soutěže 

Pokud strana soutěží o hlasy primárně mezi voliči, kteří jsou členové jedné nebo více 

etnických kategorií za vyloučení jiných, můžeme říci, že se strana nachází v etnické aréně 

volební soutěže. Pokud strana soutěží mezi voliči ze všech relevantních etnických 

kategorií, můžeme arénu označit za multietnickou. A když strana usiluje o hlasy mezi 

voliči, kteří nepatří do žádné etnické skupiny, jedná se o arénu neetnickou. Soutěžením 

„primárně“ mezi voliči o určitou etnickou skupinu se myslí, že strana napadne většinu 

mandátů, které jsou v daném volebním obvodu, kde je většina voličů z té etnické kategorie. 

Strany mohou soutěži v etnické aréně za následujících možností: 

1. Pokud má daná země separované voličstvo. 

2. Pokud si některá země vyhrazuje některá křesla výhradně pro voliče z některé 

etnické kategorie, nebo kategorií (nepočítá se rezervování křesel pro kandidáty pro 

voliče z těchto kategorií). Obvykle se jedná o menšinu všech křesel 

v zákonodárném sboru. 

3. Pokud strany soutěží výhradně v některých regionech a nikoli v jiných, a voliči 

v těchto regionech sdílejí jeden, nebo více atributů založených na původu, které 

tvoří etnickou identitu. (Chandra, 2011, str. 165) 
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Atribut původu popisuje Chandra jako atribut, který je spojen s původem dané osoby. 

Atributy původu zahrnují ty znaky, které jsou získané geneticky (např. barva kůže, pohlaví, 

typ vlasů, barva očí, výška a fyzické rysy), prostřednictvím kulturní a historické dědičnosti 

(např. jméno, jazyk, místo narození a původ předků), nebo v průběhu života jako znaky, 

takové dědičnosti (např. příjmení, nebo kmenové znaky). Atributy, které jsou asociované 

s původem jsou takové, kolem kterých byl utkán důvěryhodný mýtus o původu, ať už 

taková asociace opravdu existuje. (překlad autora podle: Chandra, 2016, str. 400) 

 BaH je velice specifickou arénou volební soutěže. Odlišuje se především tím, že 

v rámci státu se pořádají volby na více úrovních, než je běžné. Na státní úrovni voliči volí 

Předsednictví a Sněmovnu reprezentantů BaH. Na úrovni subjektů volí voliči pouze 

v entitě, ve které jsou zaregistrovaní, ve FBaH volí Sněmovnu reprezentantů FBaH a 

prezidenta, v RS volí také prezidenta a Národní shromáždění RS. Nejvýraznějším 

specifikem jsou však pravidla volební soutěže, která jsou značně omezená vůči 

jednotlivým etnikům, určují pak poměr reprezentace etnik v jednotlivých institucích. (více 

o volebním systému viz. 2.5 Volební systém) Politický systém je navržen tak, aby 

reflektoval populaci státu a předcházel možným konfliktům o reprezentaci. Některá 

nastavení jsou ale mezinárodní scénou kritizována.  

 „Ústava poskytuje státním institucím omezené pravomoci, přičemž většina 

pravomocí je svěřena subjektům. Ústava uznává Bosňáky, Chorvaty a Srby, jako tři 

konstitutivní národy. Občané se mohou také prohlásit za „ostatní“, a to buď stykem s jinou 

etnickou skupinou, nebo volbou nepřičlenit se k žádné skupině.“ (překlad autora: OSCE, 

2019, str. 4) „Občané, kteří se neidentifikují jako jeden ze tří „konstitutivních národů“, 

Bosňák, Chorvat nebo Srb, jsou účinně vyloučeni z kandidování na předsednictví státu a 

RS. Voliči zaregistrovaní ve FBaH jsou také ve svém aktivním volebním právu na volbu 

prezidenta omezeni na Bosňáka, nebo Chorvata a voliči RS mohou hlasovat pouze pro 

srbského kandidáta do Předsednictví.“ (překlad autora: OSCE, 2007, str. 4) Voličstvo je 

tedy rozděleno hranicemi obou entit, kdy v jedné aréně je většina populace srbská a část 

bosenská a v druhé aréně bosenská a chorvatská a při volbě do Předsednictva se od voličů 

předpokládá, že budou následovat svou etnickou identitu a volit kandidáta ze stejné 

skupiny jako se oni identifikují. 

 Poválečné právní ustanovení země znamenalo polarizaci politické arény podle 

štěpných válečných linií, což etnickým stranám umožnilo pokračovat v zavedené strategii 
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kolektivní stimulace, ve většině případů zavedeným modelem vyvolávání etnických otázek 

ohledně bezpečnosti a spravedlnosti ve snaze přilákat a udržet voliče. Všechny strany se 

snažili si vytvořit svou vlastní mono etnickou arénu, kdy pro Srby to bylo jednoduché, 

protože měla ústavně zajištěnou RS, zatímco pro Chorvaty to bylo těžší, protože ti 

v jednom celku vytvářeli oproti Bosňákům menšinu. HDZ se tak ve FBaH hned po válce 

úspěšně snažila z ochrany etno-nacionálních práv a politické moci vytvořit pilíř svého 

poselství a udržovat válečné politické štěpení. (Manning, 2004, str. 68) Institucionální 

rozdělení zajišťující rovné zastoupení tří etnik, přisuzuje HDZ válečné odvolávání 

k národní identitě, jako prostředek dostačující k oslovení trhu s „chorvatskými hlasy“, bez 

ohledu na případné sankce od mezinárodních orgánů za nacionalismus v politice. (Mannig, 

2004, str. 70) 

 Pokud strany tedy chtějí dosáhnout co nejvyššího počtu mandátů soutěží především 

v regionech, kde je největší zastoupení etnika, ke kterému se strana hlásí. V RS tedy 

většinou chorvatské strany ani neusilují o hlasy a pokud ano, tak mají minimální úspěch 

(viz. Přílohy č. 1-5) Oproti tomu ve volbách ve FBaH do parlamentu federace dosahují 

srbské strany minimálních úspěchů (viz. Přílohy č. 1-5). Zatímco bosenské strany, dosahují 

relativně konstantních úspěchů v obou entitách, protože bosenské obyvatelstvo je rozšířené 

v obou entitách, ačkoliv v RS ve výrazně omezenějším měřítku. (viz. Přílohy č. 1-5) 
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Obrázek 1. - Populace podle etnicity 

 

(autor podle: https://www.popis.gov.ba/popis2013/doc/Knjiga2/K2_B_E.pdf, str. 20) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.popis.gov.ba/popis2013/doc/Knjiga2/K2_B_E.pdf


 

 

49 

Obrázek 2. – volební obvody FBaH                

 

(Autor podle: http://www.izbori.ba/rezultati_izbora?resId=25&langId=4#/4/0/0/0/0)  

Obrázek 3. – volební obvody RS 

 

(Autor podle: http://www.izbori.ba/rezultati_izbora?resId=25&langId=4#/6/0/0/0/0)  

http://www.izbori.ba/rezultati_izbora?resId=25&langId=4#/4/0/0/0/0
http://www.izbori.ba/rezultati_izbora?resId=25&langId=4#/6/0/0/0/0
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Pokud srovnáme obrázky výše umístěné můžeme sledovat, že obvody jsou 

rozděleny tak, že v každém dominuje jedno z etnik. Jednotlivé obvody, tak představují 

malé etnické arény soutěže, ve kterých strany příslušející k většinovému etniku usilují o 

mandáty. Když porovnáme tyto obrázky s výsledky komunálních voleb 2018,
24

 sledujeme, 

že v oblastech vyhrávají strany, které přísluší k většinovému etniku. Zajímavější je např. 

srovnání volebního obvodu 12 FBaH, u kterého sledujeme srovnání Chorvatů a Srbů. 

Chorvatské strany či koalice získali první dvě místa ve volbách, zatímco srbská strana 

brala třetí pozici, ale to už pro ni znamenalo, že nezískala ani jeden mandát, i přes značné 

zastoupení Srbů v obvodu nezískali kvůli převaze Chorvatů žádný mandát do parlamentu 

FBaH. V obvodu 9 ve FBaH zas sledujeme chorvatskou většinu, ale i přes to zde SDA, 

bere druhou pozici a získává dva mandáty, dokonce i SDP a DF, zde získávají po jednom 

mandátu. Rozdělení volebních obvodů v RS je skoro 100 % většina srbská, pouze 

v obvodu 7, úplně jižně se nachází město Srebrenica v jehož okolí se významně 

koncentrují Bosňáci. Při volbách do Národního shromáždění RS 2018, zde získala mandát i 

strana zastupující Bosňáky Zajedno za BiH (ZBiH). Tato strana získala podporu i v dalších 

obvodech 1 a 6 v RS. Žádné další strany hlásící se k bosenskému etniku se do shromáždění 

RS nedostali, pouze další multietnické či socialistické např. Socialistická strana (SP) 

  Nesrovnalosti v etnických arénách soutěže v BaH se potkávají s řadou problémů, 

jako např. chorvatský případ voleb 2018 do státního Předsednictva. „Šefik Džaferović 

(SDA), Željko Komšić (DF) a Milorad Dodik (SNSD) prohlášeni za členy státního 

Předsednictví BaH. Volba Komšiće vyvolala nespokojenost mezi chorvatskými stranami, 

včetně HDZ. Oni zpochybnili legitimitu jeho vítězství, prohlašovali, že to bylo hlavně kvůli 

hlasům Bosňákům.“ (překlad autora: OSCE, 2019, str. 24) Jelikož Chorvaté a Bosňáci volí 

ve stejné aréně předpokládá se, že za každé etnikum se zvolí zástupce, tento příklad nám 

však ukazuje, že předpoklad nemusí fungovat. Dodnes je Volební zákon zpochybňován 

v ohledu na údajný nedostatek kvótové reflexe obyvatelstva dle volební celků. Zákon 

federační entity ukládal povinnost svým deseti volebním obvodům předložit alespoň 

jednoho delegáta do Sněmovny lidu ze tří hlavních etnických skupin, i když jich v oblasti 

žije jen minimum, o čemž ústavní soud v roce 2016 rozhodl, že je v rozporu se zásadou 

rovnosti zakotvenou Ústavy federace. Především představitelé HDZ byli výrazně proti, 

podle nich nutné jmenování chorvatských delegátů v oblastech většinově bosňáckých 

naruší práva Chorvatů na legitimní zastoupení. Nesouhlasí s nutným minimem delegáta za 

                                                 
24

 http://www.izbori.ba/rezultati_izbora?resId=25&langId=4#/4/0/0/0/0 
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každou skupinu, ale podporují proporční zastoupení oblasti dle etnické struktury. Dále je 

hlavní prioritou HDZ zajistit, aby početně dominantní Bosňáci nemohli volit Chorvatské 

reprezentanty, což by si pak žádalo etnicky separované volební jednotky, což většina 

Bosňáků odmítá. (Lakic, 2018b) 
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Závěr 

 

V rámci analýzy jsem díky vylíčení kampaní během jednotlivých voleb 

analyzovala, jak se strany v BaH běžně prezentují. Ačkoliv se u stran nejedná o explicitní 

vyloučení, považuji ho za vyloučení zřejmé. Nacionalistický ráz stran a jejich tendence 

inklinovat k jednotlivým etnickým skupinám a spoléhat na jejich podporu dokládá jejich 

kategorizaci jako strany etnické. Ve všech mnou sledovaných volbách se opakovali stejné 

tendence: segmentace podle etnických linií, osobní útoky a vyvolávání strachu, 

nacionalistické hodnoty, orientace na vlastní etnické komunity a negativní tón kampaně. 

Každá strana tak usiluje o svou myšlenku. Mezi strany, které se označuji za srbské, 

spoléhající tedy na podporu etnických Srbů řadím: SDS, SNSD, SRS a PDP. Tyto strany 

klasifikuji jako etnické, protože usilují o podporu Srbů, jsou úspěšné ve většinově srbských 

obvodech a řadově se řadí k myšlence podpory autonomie RS, zachování jejího 

současného statutu či posílení autonomie. 

Strany, které označuji za chorvatské, protože usilují o podporu Chorvatů a jsou 

silné především ve většinově chorvatských obvodech jsou: HDZ a HDZ 1990. Tyto strany 

se vyznačují nacionalistickou rétorikou a mají tendenci inklinovat k myšlence vytvoření 

třetí entity, která by spojila hranicemi většinová chorvatská území, k této myšlence se však 

přiklání jen v určitých situacích, kdy hrozí ohrožení jejich etnika, či se cítí jako podřadná 

součást BaH. Dále je jejich prioritou změna volebního zákona, snaží se o větší poměrnost 

zastoupení v orgánech, která by kopírovala obyvatelstvo v daném obvodu, hlavním 

důvodem je, že Chorvati jsou nejméně početnou skupinou ze tří konstitutivních národů. 

 Bosenské strany, za které považuji SDA, SBiH a SBB klasifikuji jako etnické, 

protože spoléhají na podporu Bosňáků, vyznačují se nacionalistickou rétorikou. ačkoliv 

výrazně jinou formou, než je tomu např. u srbských. V jejich situaci je třeba vzít v potaz 

historický kontext, Bosňáci byli po staletí neuznaným etnikem či národem a museli dlouho 

čekat na autonomní stát, který Bosňáky řadí mezi konstitutivní rovnoprávné národy. Je pro 

ně tedy mnohem více riskantní se radikálně vymezovat ohledně vyhranění vlastního 

státního subjektu. Snaží se především o stmelení a fungování státního celku a následovat 

výklad Daytonské dohody. Proto je velice důležité zdůraznit historický kontext, jak jsem se 

mu věnovala ve své práci, veškeré informace o současné BaH by bez historie nebyly úplné 
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a není možné pochopit podstatu etnik a jejich chování v politickém systému bez 

důkladného pochopení kontextu. 

Na základě mé analýzy etnické strany nesledují žádný společný zájem, neformulují 

společné požadavky. Většinou spíše každé etnikum přichází s vlastním požadavkem a 

všechny se pak kumulují do jakéhosi kompromisu. Příkladem jsou dlouho trvající období, 

než se sestaví vláda, která se shodne na vládní programu, který má představovat daný 

kompromis. Dlouhé protahování ústavních reforem, které vždy jedno z etnik nakonec 

bojkotuje. Nekončící naplňování všech atributů Daytonské dohody a nutnost dohledu 

Vysokého představitele, ukazují nesoulad mezi etnickými stranami, pro které je těžké 

dostát shody. Během let se v BaH rozvinuli relativně úspěšné neetnické strany, které 

dokonce v období 2000-2002 formovali vládu bez účasti předních nacionalistických celků. 

Jsou jimi především SDP a DF, kterým se dokonce povedlo získat místo v Předsednictvu. 

Prosazují tedy multietnický program na celostátní úrovni a sovu podporu nachází 

především mezi Bosňáky. 

Etnické arény soutěže jsou faktorem, který podporuje trend etnických stran v zemi. 

Rozvrhnutí obvodů může napomáhat vítězství etnickým celkům dává tak prostor etnické 

segmentaci. OSCE se ve svých zprávách často zmiňuje o segmentaci médií, které výrazně 

ovlivňují volební kampaně a nedostatečné vytváření tlaku na média, aby rovnoměrně dle 

zákona přidělovali vysílací čas politickým stranám během kampaně a neupřednostňovali 

etnické subjekty. A také opakovaně doporučuje zemi přijetí státního zákona o politických 

stranách, který bude řešit jednotnou regulaci registrace a činnosti politických stran v celé 

zemi. Zabrání se tak častým podvodům ohledně financování stran a porušování pravidel 

politické kampaně.  

Současná situace nabízí dvě reformní východiska, která by změnila současné 

nastavení volebního systému. První je reforma usilující o přesnou reprezentaci 

obyvatelstva v obvodech, nastavení kvót podle zastoupení etnik, volby by tak pouze 

poskytovaly kandidáty, které by vyplnili orgány podle předem stanoveného kvótního klíče 

na jednotlivá etnika. Druhou cestou je pak zmírnění již nastavených kvót, otevření 

politické soutěže bez omezení na základě etnika. Během let jednotlivé strany vyvolávali 

snahy o ústavní reformy zatím ale k zásadní reformě nedošlo. 

Politický systém tak stále stojí na původních nacionalisticky etnických stranách, 

které pomáhali rozpoutat původní konflikt, ačkoliv dosáhli značného vývoje, kompromis, 

centralita a shoda jsou pro ně stále znatelný problém. Otázku etnicity není možné jen tak 
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uzavřít, je třeba přiznat válečné masakry veřejně se omluvit a vytvářet politický systém na 

nových hodnotách, které si občané sami zvolí a nebudou jim přisouzeny mezinárodní 

dohodou. 

 

 

  



 

 

55 

Summary  

 

This work deals with the development and nature of ethnic parties in Bosnia and 

Herzegovina. Ethnic parties are the main player in the political system of Bosnia and 

Herzegovina, setting the direction of politics. If we focus on the ethnic parties today, it is 

inevitable to define the context of the area. Bosnia and Herzegovina is young state that has 

gone through many conflicts throughout its history and for many years was lcated on the 

border of the two empires Austro-Hungarian and Ottoman. It is described as an imaginary 

crossroads of the Balkans, where live three dominant ethnic groups, which consists of three 

constitutive nations – Serbian, Croatian and Bosnian. These ethnic groups form political 

parties that promote their interests. The constitutional systém is set up here according to 

the Dayton Peace Agreement. The electoral system sets mandatory ethnic quotas that must 

be filled by a given ethnic group. The uniqueness of the political system is division of the 

state into two entities – The Federation of Bosnia and Herzegovina (most Bosnians and 

Croats) and the Republic of Serbia (most Serbs). Entities have their own governments and 

parliaments, for the national level the government and parliament are elected separately.  

In my work i focus mainly on three parties that originated from the original pre-war 

movements and are thus the original actors of the last war conflict, and despite these facts 

they are still leading parties today. These are the SDS (Serbian party), HDZ (Croatian 

party) and SDA (Bosnian party). These parties were for the most years the most successful 

and stood in most governements at the national level, the SDS was later defeated by the 

SNSD, which became the strongest Serbian party. It was possible only in one period from 

2000 to 2002 form a government without three leading ethnic parties, it was formed by the 

Social Democratic Party (SDP), which i describe as multiethnic. In my analysis, i tried to 

capture the interests of the parties and their explicit expressions to the electorate, and based 

on the theory of ethnic parties from political scientist Kanchan Chandra, i analyzed the 

individual parties. I drew data from the final reports on the elections from Organization for 

Security and Co-operation in Europe. For many years, this organiation was the main 

organizer and commissioner of the elections held in Bosnia and Herzegovina, and acted as 

an international check to ensure that the elections were conducted in accordance with the 

established rules. I also base my conclusions on articles from the BalkanInsight and other 

scientific articles (eg. Manning, Ashdown). 
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Based on the classifications according to the explicit appeal and the ethnic arena of 

the competition, I consider the parties to be ethnic. Each party relies on a constituency of 

one relevant ethnic group and pursues its interests. Serbian parties often defend themselves 

against others, and its main is to maintain the autonomy of the Serbian Republic entity. 

Croats are the least numerous ethnic group and the Croatian parties strive to maintain their 

position or even the provisions of the third mainly Crotian entity, often winning against the 

multi-ethnic SPD, which has repeatedly achieved the Croatian mandate to the Presidency 

of Bosnia and Herzegovina, consider it unconstitutional, because the candidate is not 

elected only by the Croatian electorate but especially by the Bosnian electorate. The 

Bosnian parties are primarily trying to maintain the current situation, supporting 

decentralization and greater powers to lower levels of government. All parties show a 

nationalist character in their campaigns and for the most part do not pursue a common 

interest, it is  usualy seen in process of forming a government, which is always very long in 

Bosnia and Herzegovina. 
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Seznam zkratek 

 

AVNOJ – Antifašistický výbor národního osvobození Jugoslávie 

BaH – Bosna a Hercegovina 

DEPOS – Demokratické hnutí Srbska 

DNZ – Demokratický národní svaz 

DSS – Demokratická strana Srbska 

F BaH – Federace Bosny a Hercegoviny 

FLRJ – Federativní lidová republika Jugoslávie 

HDZ – Chorvatská demokratická unie 

HDZ 1990 – Chorvatská demokratická unie 1990 

HSP – Chorvatská strana práva Bosny a Hercegoviny 

JLA – Jugoslávská lidová armáda 

JMO – Jugoslávská muslimská organizace 

KCD – Koalice za jednotnou a demokratickou Bosnu a Hercegovinu 

KSJ – Komunistická strana Jugoslávie 

MNO – Muslimská národní organizace 

NHI – Nová chorvatská iniciativa 

NSSM – Národní svaz za svobodu a mír 

OSCE – Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě 

PDP – Strana demokratického pokroku 

RS – Republika Srbská 

RS RS – Radikální strana Republiky srbské 

RU – Rakousko-Uhersko 

SBiH – Strana za Bosnu a Hercegovinu 

SD – Sociální demokraté 

SDA – Strana demokratické akce 

SDP – Sociálně demokratická strana Bosny a Hercegoviny 

SDS – Srbská demokratická strana 

SK – Svaz komunistů 

SKJ – Svaz komunistické Jugoslávie 

SNS – Srbský národní svaz 

SNSD – Strana nezávislých sociálních demokratů 
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SP – Socialistická stana 

SP RS – Socialistická strana Republiky srbské 

SRS – Srbská radikální strana Republiky srbské 

SRSJ – Svaz reformních sil Jugoslávie 

ZBiH – Společně pro Bosnu a Hercegovinu 

ZL – Společná kandidátka Bosny a Hercegoviny 
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Projekt bakalářské práce 

 

A. Vymezení výzkumného problému 
 

Ve své práci se budu zabývat tématem politických stran v Bosně a Hercegovině a jejich 

napojením na etnické skupiny. Toto téma jsem si zvolila, protože považuji etnickou 

problematiku v Bosně a Hercegovině za velice zajímavou a obecně se zajímám o 

historii této země. Minulost bývalé Jugoslávie je plná krutosti, etnických čistek a 

bratrovražedného boje. Tyto události mají nezpochybnitelný vliv na Bosnu a 

Hercegovinu a vývoj jejích politických stran, jak je známe dnes a jak se vyvinuli po 

vzniku Republiky Bosny a Hercegoviny. Mým cílem bude popsat vývoj politických 

stran a jejich historický kontext. Pokusím se blíže popsat tři hlavní strany, které 

zastupují tři dominující etnické skupiny, jimiž jsou: Bosňáci, Srbové a Chorvati. Dále 

se pak pokusím najít společné cíle těchto stran, a naopak ty si oponující. V neposlední 

řadě se pokusím popsat alespoň jednu politickou stranu, která se prezentuje jako 

kolektivizující, ve významu snahy zastupovat společné cíle napříč etnickými 

skupinami.  

 

B. Cíle práce  
 

Hlavním cílem mé práce bude popsat vývoj politických stran v Bosně a Hercegovině a 

zasadit ho do historického kontextu v ohledu na etnické menšiny. Zevrubně představím 

historii Bosny a Hercegoviny a její cesty k autonomnímu státu. Vývoj stran zasadím do 

historického kontextu a pokusím se popsat, jak se proměnili až do dnes. Mezi vedlejší 

cíle patří zviditelnění Bosny a Hercegoviny a poukázání na etnické konflikty a 

nedořešené problémy, které se mohou v blízké budoucnosti zase probudit. 
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C. Výzkumné otázky 

 

Jaký je historický kontext rozpadu Jugoslávie a dalších vlivů 20. století s ohledem na 

etnické skupiny?  

Jak jsou politické strany napojeny na etnické skupiny? 

Jak se etnická otázka projevuje na složení spektra politických stran? 

      Sledují etnické strany alespoň jeden společný zájem? 

Existuje strana, která není etnicky vyhraněna a je úspěšná ve volbách? 

 

D.  Základní teoretická východiska 

 

Ve své práci se budu věnovat popisu politických stran, především etnických. Zevrubný 

popis zaštítím klasickou typologií od Klause von Beyma (9 typů politických stran 

podle ideologických rodin), kdy se zaméřím na 7. typ regionální a etnické strany. Při 

bližší studii etnických stran využiji i článek od Kancahna Chandry „What is an ethnic 

party“ publikovaný v časopise Party Politics.  

 

E. Předběžný výzkumný plán 

 

Nejdříve se zaměřím na studium historie, přečtu si vybranou literaturu, a především 

studie od Ladislava Hladkého, který je jeden z předních historiků v České republice 

zabývající se Bosnou a Hercegovinou. Dále se již zaměřím na konkrétní politické 

strany, jejich cíle, program a voliče. Nabyté informace zanalyzuji a popíši ideologický 

vývoj jednotlivých stran. Na závěr se pokusím identifikovat stranu, která se nezaměřuje 

na jednu konkrétní etnickou skupinu, ale hledá voliče napříč celou populací bez ohledu 

na etnickou příslušnost. 
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Seznam příloh 

Příloha č.1 – Výsledky voleb 1996 

 

Celostátní parlament 

Strana Mandáty Hlasy v % FBaH RS 

SDA 19 37,92 16 3 

SDS 9 24,11 0 9 

HDZ 8 14,11 8 0 

ZL 2 5,68 2 0 

NSSM 2 5,67 0 2 

SBiH 2 3,91 2 0 

Ostatní 0 8,61 0 0 

(autor podle: http://www.cepsr.com/clanek.php?ID=277) 

 

Parlament FBaH 

Strana Mandáty Hlasy v % 

SDA 78 53,4  

HDZ 36 25,3  

ZL 11 7,9  

SBiH 10 7,4  

DNZ 3 1,8  

HSP 2 1,3  

(autor podle: http://www.cepsr.com/clanek.php?ID=277) 

 

Parlament RS 

Strana Mandáty Hlasy v % 

SDS 45 52,3 

SDA 14 16,3 

NSSM 10 11,5 

SRS 6 6,7 
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DPB 2 3,0 

SBiH 2 2,4 

ZL 2 2,1 

SSK 1 1,6 

SPAS 1 1,3 

(autor podle: http://www.cepsr.com/clanek.php?ID=277) 

 

Příloha č.2 – Výsledky voleb 1998 

 

Celostátní parlament 

Strana Mandáty Hlasy v % FBaH RS 

KCD 17 33,83 14 3 

HDZ 6 11,59 6 0 

Sloga 4 12,44 0 4 

SDS 4 9,43 0 4 

SDP 4 9,26 4 0 

SRS 2 6,87 0 2 

SD 2 3,37 2 0 

NHI 1 2,32 1 0 

RS RS 1 1,60 0 1 

DNZ 1 1,24 1 0 

(autor podle: http://www.cepsr.com/clanek.php?ID=277) 

 

Parlament FBaH 

Strana Mandáty Hlasy v % 

KCD 68 49,2  

HDZ 28 19,9 

SDP 19 13,7 

SD 6 3,2 

NHI 4 3,0 

DNZ 3 2,1 
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BPS 2 1,4 

SP RS 2 1,2 

DSP 2 1,1 

HSP 2 1,1 

BOSS 1 1.0 

KC 1 0,5 

BSP 1 0,4 

HSS 1 0,2 

(autor podle: http://www.cepsr.com/clanek.php?ID=277) 

 

Parlament RS 

Strana Mandáty Hlasy v % 

SDS 19  21,7 

KCD 15 16,9 

SNS BP 12 12,9 

SRS 11 13,1 

SP RS 10 10,7 

SNSD 6 7,3 

RS RS 3 3,7 

SDP 2 2,7 

SK RS 2 2,6 

HDZ 1 1,6 

NHI 1 1,4 

KKO 1 0,4 

(autor podle: http://www.cepsr.com/clanek.php?ID=277) 

 

Příloha č.3 – Výsledky voleb 2000 

 

Celostátní parlament 

Strana Mandáty Hlasy v % FBaH RS 

SDP 9 18,00 8 1 
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SDA 8 18,76 7 1 

SDS 6 16,68 0 6 

HDZ 5 11,39 5 0 

SBiH 5 11,34 4 1 

PDP 2 6,39 0 2 

SNSD/DPS 1 5,09 0 1 

SP RS 1 2,61 0 1 

SNS BP 1 1,89 0 1 

NHI 1 1,58 1 0 

DNZ 1 1,31 1 0 

BPS 1 1,16 1 0 

DSP 1 1,07 1 0 

(autor podle: http://www.cepsr.com/clanek.php?ID=277) 

 

Parlament FBaH 

Strana Mandáty Hlasy v % 

SDA 38 26,8 

SDP 37 26,1 

HDZ 25 17,5 

SBiH 21 14,9 

DNZ 3 2,1 

BPS 2 1,7 

NHI 2 1,6 

SP FBiH 2 1,3 

BOSS 2 1,1 

HSP 1 1,0 

DSP 1 0,9 

LDS 1 0,9 

SNSD 1 0,9 

RS BiH 1 0,6 

HSS 1 0,5 

GDS 1 0,4 
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HKDU 1 0,4 

(autor podle: http://www.cepsr.com/clanek.php?ID=277) 

 

Parlament RS 

Strana  Mandáty Hlasy v % 

SDS 31 36,3 

SNSD 11 13,0 

PDP 11 12,3 

SDA 6 7,6 

SBiH 4 5,2 

SDP  4 5,0 

SP RS 4 4,9 

DSP 4 4,1 

DNS 3 3,5 

SNS BP 2 2,3 

PS RS 1 1,3 

NHI 1 0,7 

DS RS 1 0,6 

(autor podle: http://www.cepsr.com/clanek.php?ID=277) 

 

Příloha č.4 – Výsledky voleb 2002 

 

Celostátní parlament 

Strana Mandáty Hlasy v % FBaH RS 

SDA 10 21,92 %  9 1 

SBiH 6 11,07 % 5 1 

SDS 5 14,04 % 0 5 

K HDZ 5 9,48 % 5 0 

SDP 4 10,43 % 4 0 

SNSD 3 9,80 % 0 3 

PDP 2 4,61 % 0 2 
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SRS 1 2,00 % 0 1 

SP RS 1 1,91 % 0 1 

BOSS 1 1,54 % 1 0 

SPU 1 1,43 % 1 0 

DNZ 1 1,39 % 1 0 

NHI 1 1,37 % 1 0 

EB HDU 1 1,33 % 1 0 

(autor podle: http://www.cepsr.com/clanek.php?ID=277) 

 

Parlament FBaH 

Strana Mandáty Hlasy v % 

SDA 32 32,7 % 

K HDZ 16 15,8 % 

SDP 15 15,6 % 

SBiH 15 15,3 % 

BOSS 3 2,8 % 

SPU 2 2,3 % 

DNZ 2 2,3 % 

EB HDU 2 2 % 

NHI 2 1,9 % 

BPS 1 1,4 % 

HSS 1 0,9 % 

LDS 1 0,8 % 

HKDU 1 0,8 % 

SNSD 1 0,7 % 

HSP 1 0,6 % 

GDS 1 0,6 % 

HPB 1 0,5 % 

PROENS/SM 1 0,5 % 

(autor podle: http://www.cepsr.com/clanek.php?ID=277) 

 

Parlament RS 
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Strana Mandáty Hlasy v % 

SDS 26 31,2 % 

SNSD 19 21,8 % 

PDP 9 10,7 % 

SDA 6 7,1 % 

SRS 4 4,4 % 

SBiH 4 3,6 % 

SP RS 3 4,2 % 

DNS 3 4 % 

SDP 3 3,4 % 

PS RS 1 1,8 % 

SNP 1 1,3 % 

SNS 1 1 % 

DSP 1 0,9 % 

DS 1 0,9 % 

NHI 1 0,6 % 

(autor podle: http://www.cepsr.com/clanek.php?ID=277) 

 

Příloha č.5 – Výsledky voleb 2006 

 

Celostátní parlament  

Strana Mandáty Hlasy v % FBaH RS 

SDA 9 29,21 8 1 

SNSD 7 46,92 0 7 

SBiH 8 27,15 7 1 

SDP 5 15,4 5 0 

SDS 3 19,46 0 3 

HDZ 2 7,99 3 0 

HDZ 1990 1 6,1 2 0 

PDP 1 5,08 0 1 

BPS 1 4,41 1 0 
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DNS 1 3,56 0 1 

NSRzB 1 3,22 1 0 

DNZ 1 1,9 1 0 

(autor podle: https://www.osce.org/odihr/elections/bih/23945?download=true) 

 

Parlament FBaH 

Strana Mandáty Hlasy v % 

SDA 28 25,45 % 

SBiH 24 22,16 % 

SDP BiH 17 15,17 % 

HDZ 8 7,56 % 

HDZ 1990 7 6,32 % 

BPS 4 4,10 % 

PB BOSS-SDU 

BiH 

3 3,17 % 

NSRzB 3 3,16 % 

HSP DAPIĆ-

JURIŠIĆ NHI 

1 2,46 % 

DNZ 2 1,87 % 

SNSD 1 1,46 % 

(autor podle: https://www.osce.org/odihr/elections/bih/23945?download=true) 

 

Parlament RS 

Strana Mandáty Hlasy v % 

SNSD 41 43,29 % 

SDS 17 18,30 % 

PDP 8 6,86 % 

DNS 4 4,04 % 

SBiH 4 4,01 % 

SP 3 3,55 % 

SDA 3 3,39 % 

SRS-RS 2 2,92 % 
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SDP BiH 1 2,50 % 

(autor podle: https://www.osce.org/odihr/elections/bih/23945?download=true) 

 

 


